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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบและพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย จ านวน 384 ราย ใช้ เทคนิ คการสุ่ มตั วอย่ างแบบหลายขั้ นตอน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้โมเดลสมการโครงสร้างวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในโมเดล พบว่า
โมเดลสมการโครงสร้างการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีความสอดคล้องกั บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลื นของโมเดล Chi-square=93.221, df=124,
p=0.982, CMIN/DF=0.752, GFI=0.976, AGFI=0.963, CFI=1.000, RMR=0.020 แ ล ะ RMSEA=0.000 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน พบว่า องค์ประกอบ นวัตกรรมการเงิน นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรม
กระบวนการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
คาสาคัญ: นวัตกรรมการเงิน, นวัตกรรมการตลาด, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์, นวัตกรรมการจัดการ, นวัตกรรมกระบวนการ
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Abstract
The purposes of this research were to test and develop a model of structural equation for the
management of business innovation to impact SMEs performance in Northeastern Thailand. The sample
consisted of 384 Business SMEs in the Northeastern of Thailand using multi-stage sampling technique. The
instrument used in this research were questionnaire and structural equation model to find the relationship
of model elements. The research results showed that the among structural equation model for the
management of business innovation to impact SMEs performance in Northeastern Thailand. was according
with empirical data and the goodness of fit chi-square=93.221, df=124, p=0.982, CMIN/DF=0.752, GFI=0.976,
AGFI=0.963, CFI=1.000, RMR=0.020 and RMSEA=0.000 The results of hypothesis testing showed the financial
innovation, marketing innovation, product innovation, management innovation and process innovation had
positive influences on the SMEs performance in Northeastern Thailand.
Keywords: Financial Innovation, Marketing Innovation, Product Innovation, Management Innovation,
Process Innovation

บทนา
เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้กิจการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มจานวนมากขึ้น และกลายเป็นธุรกิจพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโต และส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็นภาคธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ซึ่งผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยต้องพบปัญหาหลาย
ด้านจนไม่สามารถแก้ไขได้ และในที่สุดต้องล้มเลิกกิจการไปเพราะไม่สามารถแบกรับภาระต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของ
การเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได้ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวนประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด
และมีมูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562ก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันได้เริ่มฟื้นตัว ซึ่งการพัฒนาให้เกิดความ
ยั่งยืนนั่นต้องมุ่งเน้นความสมดุลทั้งสามด้าน คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายมุ่งสู่ประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0 model) เพื่ อหวั งให้ เกิ ดความยั่ งยื นของสั งคมและเศรษฐกิ จเพื่ อพั ฒ นานวั ตกรรมและเทคโนโลยี ของ
ประเทศไทย ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับตัวเพื่อแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ต้องอาศัยนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่
เช่น การสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ การผลิต กระบวนการ ระบบโครงสร้าง
องค์กร และรูปแบบธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างมูลค่าใหม่ ๆ สาหรับลูกค้าและเป็นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ
จากความสาคัญข้างต้น ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบสาคัญในด้านนวัตกรรมการเงิน นวัตกรรมการตลาด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมกระบวนการ โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และโมเดลสมการโครงสร้างหาความสัมพันธ์ เพื่อทดสอบและพัฒนาโมเดลองค์ประกอบสาคัญของการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิต และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จะเป็นตัวผลักดันให้เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการจัดทานวัตกรรมภายในธุรกิจจาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องจาก
หลายๆ ภาคส่วน นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการทาง
เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงแผนงานใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กรด้วย (Damanpour, 1996)
นวัตกรรมการเงิน (Financial innovation) เป็นการกล่าวถึงระบบการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการที่รวดเร็วและ
แม่นยามากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการ จะเน้นศึกษาการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money) (Jansorn,
2015) คือ มูลค่าเงินที่บันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ ใช้บริการได้ชาระเงินล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการและสามารถใช้ชาระ
ค่าสินค้าหรือบริการได้ และระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ซึ่งเป็นการบริการทางธุรกรรมการเงินแบบใหม่
นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) เป็นการกล่าวถึงรูปแบบของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการกาหนดว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดใด
ที่เหมาะสมที่สุด ทั้ งนี้นวัตกรรมตลาดมี จุดมุ่งหมายที่ จะกาหนดตลาดใหม่ที่ มีศักยภาพรวมถึงรูปแบบใหม่ ในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การคัดเลือกตลาดในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้
แนวคิดของ (Lin, Chen, and Chiu, 2010) ซึ่งเป็นการปรับใช้วิธีทางการตลาดใหม่ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงตลาดใหม่
รูปแบบการกาหนดราคาใหม่ การเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจาหน่าย และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็นการพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี
รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นผลิตผลของธุรกิจ
โดยอาจจะอยู่ในรูปของตั วสิ นค้าหรือการบริการ และตัวแปรหลักที่สาคัญของการพั ฒนานวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ คือ โอกาส
ทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการของตลาด โดยใช้แนวคิดของ (Wang, and Ahmed, 2004) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ และผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นวั ต กรรมการจั ดการ (Management innovation) เป็ น เรื่ องของการคิ ด ค้ น และเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบวิ ธี การ
ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการทางานการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
องค์ การมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้ น และที่ มี ความสั มพั นธ์ โดยตรงกั บนโยบายโครงสร้ างองค์ การ ระบบ รู ปแบบ และ
กระบวนการจัดการในองค์การ โดยใช้แนวคิดของ (Lin, Chen, and Chiu, 2010) ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ขององค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรธุรกิจ และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผล
ให้กระบวนการผลิตและการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยนวัตกรรมกระบวนการ
ส่ วนใหญ่ จะมุ่ งเน้ นไปในเรื่ อ งของการควบคุ มคุ ณ ภาพ (Quality Control) การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบในองค์กร กล่าวคือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลิตผล ใช้แนวคิดของ (Karabulut, 2015) ประกอบด้วย การลดต้นทุนในการผลิต การลดระยะเวลาในการผลิต และการ
พัฒนากระบวนการผลิต
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) โดยผู้วิจัยใช้การวัดดัชนีความสาเร็จแบบสมดุล (Balance
Scorecard: BSC) ของ (Kaplan and Norton, 1996) และใช้ แ นวคิ ด จาก (Campbell, Datar, Kuip & Narayanan, 2015)
ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานด้านการเงิน ผลการดาเนินงานด้านลูกค้า ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการภายใน ผลการ
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ดาเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อการทดสอบและพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

สมมติฐานงานวิจัย
H1 : นวัตกรรมการเงินมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
H2 : นวัตกรรมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
H3 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
H4 : นวัตกรรมการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
H5 : นวัตกรรมกระบวนการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
จากสมมติฐานดังกล่าว สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ที่มา (ชูพงษ์ พันธุ์แดง, 2563)

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจั ยนี้ เป็ นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมี
วิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย จานวน 765,887 คน (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2562ข) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรู ปของ (Krejcie and Morgan, 1970) ได้ จ านวน 384 คน ขนาดกลุ่ มตั วอย่ างเป็ นไปตามเงื่อนไขในการใช้ สถิ ติ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประเภทพหุตัวแปร ควรกาหนดตัวอย่างประมาณ 15-20 เท่า ของตัวแปรที่
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

48 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ศึกษา (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) โดยขั้นที่ 1 เป็น
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตามการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) ของแต่
ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนทั้งหมด 20 จังหวัด และขั้นที่ 2 เป็นการเลือกตัวแทนของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) โดยเป็นการเลือกตัวอย่างที่ให้แต่ละหน่วยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2555) โดยมีการสุ่มตัวอย่างเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 20 ตัวอย่าง จากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามในด้ านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ได้ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ความสอดคล้ องรวมทั้ งฉบั บ ของ
แบบสอบถามได้ 0.97 และค่ าความเชื่ อมั่ นด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์ อั ลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับได้ 0.96 ซึ่งได้ค่ามากกว่า 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) แสดงว่าเครื่องมือแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามและสถานภาพปัจจุบันในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญในการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ลง
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ ข้ อมูลและสถิติ ที่ ใช้ ในการวิจั ยจากกรอบแนวคิ ด ซึ่ งงานวิจั ยในครั้งนี้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้วยโปรแกรม
ส าเร็ จรู ป และน าเสนอข้ อมู ลเชิ งพรรณนา (Descriptive) ประกอบด้ วย ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson’s
Product-Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) โดย
การทดสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการ
วัด (Measurement model) ในแต่ละองค์ประกอบ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model
analysis) (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 384 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-50
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวน 267 คน มีประสบการณ์ในการทางานอยู่ในช่วง 11-15 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ น เจ้ าของกิ จการ และโดยส่ วนใหญ่ มี การประกอบธุ รกิ จ ประเภทการค้ า จ านวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น อยู่ ในช่ วง
10,000,001–50,000,000 บาท จานวนพนักงานอยู่ในช่วง 26-50 คน มีจานวนลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่ในช่วง 2,001–5,000
รายและส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในช่วง 11-15 ปี
ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model analysis: SEM) ของการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากความกลมกลืนของ
โมเดลในภาพรวมที่พบว่า การทดสอบไคว์-สแควร์ (Chi-square) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.982 ; ≥ 0.05) ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่กาหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่
GFI = 0.976, AGFI = 0.963, CFI = 1.000 ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่กาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR = 0.020
และ RMSEA = 0.000 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ดัชนี CMIN/DF มีค่าเท่ากับ 0.752 ซึ่งเข้าใกล้ 1 ด้วย จึง
สรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model analysis: SEM) ของการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
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ยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ของโมเดลการวัดองค์ประกอบนวัตกรรมการเงิน นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรม
ผลิตภั ณฑ์ นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรมกระบวนการและผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสามารถแสดงค่าสถิติ
ประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
ค่าดัชนีที่วัดได้
ผลการพิจารณา
Chi-square
P ≥ 0.05
0.982
ผ่านเกณฑ์
CMIN/DF
เข้าใกล้ 1
0.752
ผ่านเกณฑ์
GFI
≥ 0.90
0.976
ผ่านเกณฑ์
AGFI
≥ 0.90
0.963
ผ่านเกณฑ์
CFI
≥ 0.90
1.000
ผ่านเกณฑ์
RMR
< 0.05
0.020
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
< 0.05
0.000
ผ่านเกณฑ์
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
นวัตกรรมการเงิน (FNI) นวัตกรรมการตลาด (MKI) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PDI) นวัตกรรมการจัดการ (MNI) นวัตกรรม
กระบวนการ (PCI) และผลการดาเนินงานของธุรกิจ (BSC) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 (P < 0.05) และผล
การวิ เคราะห์ โมเดลอิ ท ธิ พ ลของการจั ด การนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ SMEs ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural equation model analysis:
SEM) ได้ดังนี้
BSC = 0.017*FNI + 0.294*MKI + 0.471*PDI + 0.298*MNI + 0.099*PCI ; R2 = 0.183
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดลองค์ประกอบของนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของธุรกิจ SMEs จากกรอบแนวคิดงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นในภาพที่ 2
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𝑥 2 (Chi-Square) = 93.221, df = 113, p-value = 0.982, 𝑥 2 /df = 0.7521,
GFI = 0.976, AGFI = 0.963, RMSEA = 0.000, RMR = 0.020
ภาพที่ 2 โมเดลของปัจจัยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
SMEs จากกรอบแนวคิดงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น
ที่มา (ชูพงษ์ พันธุ์แดง, 2563)

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้แสดงให้เห็ นว่าการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย พบว่า นวัตกรรมการเงิน นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมกระบวนการ มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (P < 0.05) และสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. นวัตกรรมการเงินมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
เมื่อธุรกิจมีนวัตกรรมการเงิน ด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบพร้อมเพย์ในระดับสูง ย่อมทาให้การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Jansorn, 2015) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังจาการใช้งาน สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และความกังวลใน
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การใช้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้จะมีการแนะนาให้บุคคลอื่นใช้เทคโนโลยีดังกล่าวด้วย
2. นวัตกรรมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อธุรกิจมีนวัตกรรมการตลาด ในด้านการเปลี่ยนแปลงตลาดใหม่ รูปแบบการกาหนดราคาใหม่ การเปลี่ยนแปลงช่องทางการ
จัดจาหน่าย และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ย่อมทาให้การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Karabulut, 2015) ที่พบว่า นวัตกรรมการตลาดมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อผลการดาเนินงานด้านการเงิน ผลการดาเนินงานด้านลูกค้า ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์กรและผลการ
ดาเนินด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต และการกาหนดทิศทางทางการตลาดเป็นการปรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อธุรกิจมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ และผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลั กษณ์ เฉพาะตั ว ในระดั บสู ง ย่ อมท าให้ การจั ดการนวั ตกรรมทางธุ รกิ จ ที่ ส่ งผลต่ อการด าเนิ นงานของธุ รกิ จ SMEs มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang and Ahmed (2004) ที่พบว่า ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และ
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Originality) สามารถพิจารณาได้ทั้งจากในมุมมองของผู้บริโภคและของผู้ประกอบการ และการพัฒนาหรือ
การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เป็นการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ในด้านของวิธีการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์
4. นวัตกรรมการจัดการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อธุรกิจมีนวัตกรรมการจัดการในด้านการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
ธุรกิจ และการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจในระดับสูง ย่อมทาให้การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Karabulut (2015) ที่พบว่า นวัตกรรมกระบวนการจัดการมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการดาเนินงานด้านการเงิน การดาเนินงานด้านลูกค้า การดาเนินงานด้านกระบวนการจัดการภายในองค์กร
และการดาเนินด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต และเป็นกิจกรรมทางการจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบสาคัญเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
5. นวัตกรรมกระบวนการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อธุรกิจมีนวัตกรรมกระบวนการในด้านการลดต้นทุนในการผลิต การลดระยะเวลาในการผลิต และการพัฒนากระบวนการ
ผลิตในระดับสูง ย่อมทาให้การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Lin, Chen, and Chiu, 2010) ที่พบว่า เป็นการปรับใช้แนวทางและวิธีการผลิต หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์
แบบใหม่หรือปรับให้ ดีขึ้น ทั้ งในด้ านเทคนิค เครื่องมืออุ ปกรณ์ และซอฟต์ แวร์ อีกทั้ งยังกล่าวว่านวัตกรรมกระบวนการเป็ น
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของธุรกิจและเป็นการลดข้อบงพร่องเพื่อเพิ่มปริมาณที่จะได้ในการผลิตระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
ผู้ป ระกอบการธุรกิจ SMEs ควรมีการมุ่งเน้นและให้ความสาคัญ เกี่ยวกับนวัตกรรมการเงิน เป็นการกล่าวถึง
ระบบการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยามากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการ ในด้านการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบพร้อมเพย์ มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการกาหนดว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดใดที่เหมาะสม
ที่สุด จะต้องอาศัยการตีความอย่างถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของความพึงพอใจในการซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างและใช้ความคิด
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 2 May - August 2021

52 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ใหม่ในพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ หรือบริการใหม่ เพื่อทาให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ ซึ่งต้องเกิดขึ้นจากความ
สม่าเสมอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เข้าสู่ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการ
จัดการเป็นเรื่องของการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์การใหม่ที่ส่งผลให้ระบบ
การทางานการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีการประชุมหารือกับพนักงานเพื่อให้ได้ปัญหาและอุปสรรคที่การขาย
สินค้าหรือบริการ เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการเป็นการประยุกต์ใช้
แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์แบบใหม่หรือปรับให้ดีขึ้น และเป็นการลดข้อบงพร่องในการผลิตระยะยาว

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
เช่ น องค์ ป ระกอบด้ านนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ที่ ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผลของธุ รกิ จ SMEs และควรมี ก ารน าโมเดลและ
องค์ประกอบที่ได้ไปทาการวิจัยซ้ากับกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไปและ
อาจจะนา ตัวแปรที่ได้ในการวิจัยครั้งนี้ ไปทาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างของธุรกิจขนาดใหญ่ภายในประเทศและต่างประเทศได้
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