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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทลั ที่ส่งผล
ต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (2) วิเคราะห์อิทธิพลของนวัตกรรม
และการตลาดดิ จิ ทัล ที่ ส่ งผลต่ อผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย
(3) ศึกษารู ปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ โดยการวิจยั นี ้
เป็ นการวิจยั ผสมผสานระหว่างวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพคือ ผู้ประกอบการ
จ านวน 9 ราย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิ งปริ มาณคื อ ผู้ประกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
จานวนทัง้ สิ ้น 500 ราย และเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ สัน การวิเคราะห์ ปัจจัย
เชิ งส ารวจ และการวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง ผลการวิ จัยพบว่า องค์ ประกอบด้ านนวัตกรรม มี
2 องค์ประกอบ องค์ประกอบด้ านการตลาดดิจิทลั มี 3 องค์ประกอบ และองค์ประกอบด้ านผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ มี 2 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลเส้ นทาง ดังนี ้ นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ เท่ากับ 0.377 ปั จจัยด้ านนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการตลาดดิจิทลั เท่ากับ 0.801 ปั จจัยการตลาด
ดิจิทัลมีอิทธิ พลทางตรงต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ เท่ากับ 0.557 และอิทธิ พลทางอ้ อมของปั จจัยด้ าน
นวัตกรรมต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจมีอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.823
คาสาคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / นวัตกรรม / การตลาดดิจิทลั / ผลการดาเนินงาน
Abstract
The purposes of this research were: (1) to study elements of innovation and digital
marketing to performance of small and medium business in Thailand (2) to analyze influence of
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innovation and digital marketing to performance of small and medium business in Thailand and (3)
to study development model of small and medium business for the firm performance. This research
consisted of a combination of both qualitative and quantitative approach. The samples used in the
qualitative research were of entrepreneurs 9 people. The samples for the quantitative research were
500 entrepreneurs of small and medium business. Instruments used to collect the data were
questionnaires. The statistics used in data analysis included, percentage, average, standard
deviation, frequency, Pearson correlation coefficient analysis, Exploratory Factor Analysis and
structural equation modeling. From the results it was found that the element of innovation has 2
factors, digital marketing has 3 factors and firm performance has 2 factors. The model shows that
the innovation has a direct influence on firm performance with a value equal to 0.377. The innovation
has a direct influence on the digital marketing with a value equal to 0.801. The digital marketing has
a direct influence on firm performance with a value equal to 0.557 and the innovation indirect
influence to firm performance, with a value equal to 0.823
Keywords: Small and medium business / Innovation / Digital marketing / Firm performance
บทนา
ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสาคัญ และถือเป็ นกลไกหลักของการพัฒนาและสร้ าง
ความเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ โดยก่อให้ เกิ ดรายได้ และการจ้ างงานเป็ นจ านวนมาก
รวมถึงการลดความยากจน (Ayyagari et al., 2007; Smit & Watkins, 2012) ทังนี
้ ้ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเทศไทยสร้ างมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มี มูลค่ารวมทัง้ สิน้
6,551,718 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42.4 ของ GDP ทัง้ ประเทศ อีกทัง้ ก่อให้ เกิดการจ้ างงาน จานวน
12,155,647 คน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.22 ของการจ้ างงานรวมทังหมด
้
(The Office of SMEs Promotion,
2018) ซึ่งจากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นพลังสาคัญในการสร้ าง GDP
ให้ กับประเทศ และก่อให้ เกิ ดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ เป็ นส่วนส าคัญในการสร้ างความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้ างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
ปั จจุบนั ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้ องประกอบการภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จที่ มี
ลักษณะผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Dooley & Sullivan, 2003) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้ องมีการปรับตัวพัฒนาธุรกิจให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ ว ทัง้ นี ้การที่องค์กรธุรกิจยังคงอยู่รอดภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนัน้ การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมเป็ นวิถีทางหนึ่งที่มีการกล่าวถึง (Dooley & Sullivan, 2003) นวัตกรรมเสมือนปั จจัยหลัก
ที่ทาให้ องค์กรประสบความสาเร็ จ (Tsai, 2001) ทังนี
้ ้นักวิชาการหลายท่านพบว่า นวัตกรรมเป็ นปั จจัยสาคัญ
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ในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และเป็ นความได้ เปรี ยบอย่างยัง่ ยืนระยะยาว (Mensah & Acquah,
2015; Gunday et al., 2011; De Jong & Vermuelen, 2006; Rosenbusch et al., 2011) นวั ต กรรมช่ ว ยให้
การดาเนินงานทางการตลาดที่ดีกว่า เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด สามารถสร้ างการตลาดใหม่ (Kuhn & Marisck,
2010; Gunday et al., 2011; Mensah & Acquah, 2015) แล ะส ร้ างก าไรระย ะย าว (Vanhaverbeke &
Peerers, 2005) นวัตกรรมมีความสาคัญมากในปั จจุบันเนื่ องจากเป็ นยุคของการเปลี่ ยนแปลง ต้ องน าองค์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพย์สินทางปั ญญามาสร้ างให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรม
เป็ นเครื่ องมือหรื อปั จจัยสาคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจและสร้ างให้ ธุรกิจเติบโต
(Esichaikul, 2015; khanchanaphong, 2011) อย่ างไรก็ ตามมี ข้ อสังเกตเกี่ ยวกับ การพัฒ นานวัต กรรมใน
หลายประการ เช่น ขนาดของธุรกิ จ วัฒนธรรมของแต่ละชาติ ซึ่งมี อิทธิ พลอย่างมากต่อประสิทธิ ภาพของ
นวัตกรรม (Al-Ansari et al., 2013)
อีกทัง้ การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านดิจิทัลส่งผลคุกคามต่อแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิ จ และส่งผลให้
รูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบดังเดิ
้ มต้ องเปลี่ยนแปลง ธุรกิจจึงต้ องมีการคิดค้ น ปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้ ไม่เป็ นธุรกิจที่ล้าหลัง หรื อต้ องยุติการดาเนินงานในอนาคตอันใกล้ (Thetchip, 2018) อนึ่งเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการทาการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปฏิสมั พันธ์
ระหว่างธุรกิจกับผู้บริ โภค ทาให้ ธุรกิจสามารถรับข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและตอบสนองความ
ต้ องการได้ ดียิ่งขึน้ ธุรกิจมีขอบเขตการตลาดที่กว้ างขึน้ สร้ างการรับรู้ ของลูกค้ า สร้ างตลาดใหม่ ๆ และให้
ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลของธุรกิจผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และโอกาสใหม่ใน
การทาธุรกิจขององค์กรทุกขนาด ช่วยให้ ธุรกิจบรรลุความส าเร็ จที่ดีขึน้ ทัง้ ด้ านการตลาดและธุรกิจโดยรวม
(Kaur, 2017; Mokhtar, 2015; Taiminen & Karjaluoto, 2015; Chaffey, 2010) แ ล ะ Shideler and
Badasyan (2012) ให้ ทัศนะว่า การตลาดดิจิทัลสามารถสร้ างโอกาสให้ กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่ มประสิ ทธิ ผลของธุ รกิ จและสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ ตาม Taiminen and Karjaluoto
(2015) พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์จากการตลาดดิจิทลั อย่างเต็มที่
ทาให้ เสียโอกาสในการทาธุรกิจ สอดคค้ องกับ Gallagher and Gilmore (2004) ที่ ระบุว่า ธุรกิจขนาดย่อมมี
การตอบสนองช้ าต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากอินเทอร์ เน็ต และธุรกิจขนาดย่อมไม่ได้ เป็ นผู้ที่ใช้ ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ ว่าการตลาดดิจิทัลหรื อการตลาดอินเทอร์ เน็ต จะเป็ นประโยชน์และเป็ นโอกาสของ
ธุรกิจขนาดย่อมก็ตาม
จากสถานการณ์ ข้างต้ นเป็ นมูลเหตุให้ ผ้ ูวิจัยมี ความสนใจที่ จะศึกษาองค์ประกอบและอิทธิ พลของ
นวัตกรรมและการตลาดดิจิทลั ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีศกั ยภาพ
การแข่งขัน อันจะเป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาองค์ประกอบของนวัตกรรมและการตลาดดิจิ ทัลที่ ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
2. วิเคราะห์ อิ ทธิ พ ลของนวัตกรรมและการตลาดดิ จิ ทัลที่ ส่งผลต่อผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
3. ศึกษารูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. นวั ต กรรม (Innovation) เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนการเติ บ โตของระบบเศรษฐกิ จ
(Bashir & Akhtar, 2016; Birkinshaw et al., 2011) นวัตกรรมเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ที่ ก่อให้ เกิ ดโอกาสในการ
ประดิษฐ์ สิ่งใหม่และการสร้ างตลาดใหม่ (Kuhn & Marisck, 2010) นวัตกรรมเป็ นที่มาของความเติบโตทาง
ธุ ร กิ จและเป็ นแหล่ ง ที่ มาของความสามารถในการรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความได้ เปรี ยบในการแข่ ง ขั น
(khanchanaphong, 2011) นวัตกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กับส่วนอื่น ซึ่งจะ
น าไปสู่ความได้ เปรี ยบในการด าเนิ นธุ รกิ จ ขององค์ กรได้ ในระยะยาว (Yuan-Duen & Huan-Ming, 2008)
นวัตกรรมมีความสาคัญต่อองค์กร เพราะเป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มสนับสนุนองค์กรให้ สามารถนาความรู้ และทักษะ
ความสามารถด้ านเทคโนโลยี และประสบการณ์มาสร้ างสรรค์ความแปลกใหม่ให้ กบั สินค้ าและบริ การ รวมทัง้
วิธี การและกระบวนการในการสร้ าง ผลิ ต และส่งมอบสิ นค้ าและบริ การให้ กับลูกค้ า (Tidd et al., 2005)
นวัตกรรมส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงมาก ทัง้ ด้ านรายได้ จากการขาย
ด้ านส่วนแบ่งการตลาด ด้ านการดาเนิ นงานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และด้ านความภักดี (Mbizi et al., 2013)
Cozza et al. (2012) และ Defaria and Mendonca (2011) พบว่า นวัตกรรมส่งผลต่อรายได้ และการเติบโต
ของรายได้ ของธุรกิจ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ กาหนดสมมุติฐาน ดังนี ้ สมมติฐานที่ 1 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม สมมติ ฐานที่ 2 นวัตกรรมมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ
การตลาดดิจิทัลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผล
การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านการตลาดดิจิทลั
2. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) หมายถึงการใช้ เครื่ องมือสื่อดิจิทัลและโซเชียลทุกชนิดที่
ช่วยให้ ธุรกิจสามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าได้ (Jarvinen et al., 2012) การตลาดดิจิทลั เป็ นการใช้ ช่องทาง
ดิจิทลั เพื่อทาการตลาดโดยมีอินเทอร์ เน็ตขับเคลื่อนเป็ นสื่อกลางช่วยให้ สามารถแลกเปลี่ยนและสร้ างมูลค่า
(Stokes, 2011) การตลาดดิ จิ ทั ล คื อ มาตรการและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร และสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต (Kotler et al., 2010) การตลาดดิจิทลั หมายถึง การทาการตลาด
ที่เป็ นการนาอินเทอร์ เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาทางานร่ วมกันทาให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายสามารถสื่อสารได้ สอง
ทางและมี ปฏิ สัมพันธ์ กัน (Ruenrom, 2018) ซึ่งการที่ ผ้ ูซื อ้ และผู้ขายสามารถโต้ ตอบกันได้ อย่างสะดวกนี ้
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ก่อให้ เกิดประโยชน์และคุณค่าในแง่ของประสิทธิภาพ ความง่าย ความสะดวกรวดเร็ วและลดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ในการตัดสิ นใจซื อ้ ของผู้บริ โภค รวมทัง้ ลดต้ นทุ นในการบริ หารจัดการของบริ ษั ทด้ วย (Chaffey & EllisChadwick, 2016) เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตได้ รับการยอมรับว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
และพฤติกรรมของผู้บริ โภค ซึ่งมีผลต่อความก้ าวหน้ าและการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม (Lamberton &
Stephen, 2016) อินเทอร์ เน็ตได้ พฒ
ั นาจากเป็ นสื่อการสื่อสารไปสู่ช่องทางการขายและการจัดจาหน่าย และ
ในที่ สุดเป็ นแพลตฟอร์ มสาหรับการจัดการความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคและชุมชนเสมือนมีการโต้ ตอบซึ่งเป็ น
คุณ สมบัติ หลักของอิ นเทอร์ เน็ ต เป็ นมิ ติ ใหม่ ของการเชื่ อมต่อระหว่างผู้เข้ าร่ วมทัง้ หมดในตลาด และมี
ความส าคัญ ต่อการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค การจัดการของเครื อข่าย
การตลาด และการวัดประสิทธิผลของกิจกรรมทางการตลาด (Batinic, 2015) การตลาดทางอินเทอร์ เน็ตช่วย
ให้ ธุรกิจมีขอบเขตการตลาดที่กว้ างขึ ้น สร้ างการรับรู้ ของลูกค้ า สร้ างตลาดใหม่ ๆ และให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูล
ล่าสุดผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น (Mokhtar, 2015) การตลาดดิจิทลั จะช่วยให้ ธุรกิจบรรลุความสาเร็ จที่ดีขึ ้น
ทัง้ ด้ านการตลาดและธุรกิจโดยรวม ซึ่งทาให้ ธุรกิจสามารถรับข้ อมูลเชิงลึกเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและ
ตอบสนองความต้ องการได้ ดียิ่งขึน้ (Kaur, 2017) อีกทัง้ Eelko (2002) กล่าวว่า การมุ่งเน้ นการส่งมอบคุณค่า
ที่ เหนื อกว่าให้ กับลูกค้ าเป็ นกลยุทธ์ ที่ มี ผลต่อ ผลการด าเนิ นงานขององค์ กรธุ รกิ จ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงกาหนด
สมมุติฐาน ดังนี ้ สมมติฐานที่ 4 การตลาดดิจิทลั มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
3. ผลการด าเนิ นงานธุ รกิ จ (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ ที่เกิ ดจากการประกอบการธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งบรรลุความสาเร็ จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าและสร้ างความพึงพอใจแก่บุคลากรในองค์กร ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ ที่เกิดจากการดาเนินงานบาง
ท่านเรี ยกว่า ความเจริ ญ เติบโต (Growth) (Wolff & Pett, 2006) การอยู่รอด ความส าเร็ จ หรื อศักยภาพการ
แข่งขัน (Rosli & Sides, 2013) ในการวัดผลการดาเนินงานของธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถใช้ ตวั บ่งชี ้หลาย
ประการ เช่น ความสามารถในการทากาไร ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) (Milovanovic, 2014) อย่ า งไรก็ ต าม Pokorna and Castek (2013) ให้ ทั ศ นะว่ า การวั ด ผลการ
ดาเนินงานธุรกิจด้ วยตัวบ่งชีท้ างการเงิน มีข้อจากัดคือเป็ นการประเมินผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา
เท่านัน้ ไม่สามารถคาดการณ์ ถึงผลลัพธ์ ในอนาคตได้ ดังนัน้ การวัดผลการดาเนินงานธุรกิจ จึงนิยมวัดโดย
ตัวบ่งชี ้อื่นร่วมด้ วยกับตัวบ่งชี ้ทางการเงิน (Valdez-Juárez et al., 2016; Avirutha, 2018) ทังนี
้ ้ตัวบ่งชี ้อื่น เช่น
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ผลลัพธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ผลลัพธ์ทางการตลาด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การเรี ยนรู้ และการเจริ ญเติบโต
เป็ นต้ น ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ประยุกต์ใช้ การวัดผลการดาเนินงานธุรกิจจากตัวบ่งชี ้ทางการเงินและตัวบ่งชี ้อื่น
เพื่อสะท้ อนผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ซึ่งผู้วิจยั นาตัวแปรดังกล่าวมากาหนดเป็ นตัวแบบโครงสร้ างความสัมพัน ธ์ ของปั จจัยที่ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรูปที่ 1

นวัตกรรม

H1

H2
H4
การตลาดดิจิทลั

ผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ

H3

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ที่ ประกอบด้ วยการวิ จัย
เชิงปริ มาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขนั ้ ตอนดาเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน คือ (1) ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อสร้ างข้ อคาถาม (2) พัฒนาเครื่ องมือการ
วิจยั และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ (3) เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์ข้อมูล (4) การยืนยัน
ผลการวิจัยโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มี รายละเอียดเกี่ ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้ าง
เครื่ องมือแบบสอบถามและการตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้ อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ ผู้ให้ ข้ อมูลหลักในการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก เพื่ อน าข้ อมูลไปสร้ างข้ อค าถาม
ประกอบด้ วย ผู้ประกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต จานวน 6 คน ภาคการบริ การ
จานวน 6 คน และภาคการค้ า จานวน 6 คน รวมทัง้ สิน้ 18 คน โดยจานวนผู้ให้ ข้อมูลหลักมีความเหมาะสม
และสอดคล้ องตามเกณฑ์ แนวคิดของ Macmillan (1971, as cited in Sittichai & Pooripakdee, 2018) และ
ในขัน้ ตอนการยืนยันผลการวิจัยโดยการสนทนากลุ่ม มีผ้ ูเข้ าร่ วมทัง้ สิน้ 9 คน ประกอบด้ วย ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต จานวน 3 คน ภาคการบริ การ จานวน 3 คน และภาคการค้ า
จานวน 3 คน
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การวิจัยเชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณคือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จ านวน 3,000,940 ราย โดยแบ่งออกเป็ นภาคการค้ า จ านวน 1,268,202 ราย ภาคการบริ การ
จ านวน 1,206,763 ราย และภาคการผลิ ต จ านวน 525,975 ราย (The Office of SMEs Promotion, 2018)
ทัง้ นี ใ้ นการก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างค านึงถึ งความเหมาะสมในการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง
ซึ่ ง Hair et al. (2010) และ Vanichbuncha (2012) แนะน าว่ า ขนาดตัวอย่ างที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้ างควรมีขนาดตัวอย่างไม่ต่ากว่า 10 เท่าของจ านวนพารามิ เตอร์ ในงานวิจัยนัน้ ๆ ซึ่ง
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวนพารามิเตอร์ ในแบบจาลองจานวน 46 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอจึงควรมีอย่างน้ อย 460 ผู้วิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสัดส่วนประเภทธุรกิจ โดยแบ่งเป็ นธุรกิจภาคการค้ า จานวน 211 ราย ภาคการบริ การ จานวน 201 ราย
และภาคการผลิ ต จ านวน 88 ราย ดังตารางที่ 1 และใช้ วิ ธี การสุ่มตัวอย่างที่ ไม่ ใช้ ความน่ าจะเป็ น (Non
Probability Sampling) โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ตารางที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างแยกตามประเภทของธุรกิจ
จานวนประชากร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
ภาคการค้ า
ภาคการบริ การ
ภาคการผลิต
รวม

Ni
1,268,202
1,206,763
525,975
3,000,940

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
ni =
Ni
X 500
3,000,940
211 ราย
201 ราย
88 ราย
500 ราย

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม ซึง่ มีขนตอนการพั
ั้
ฒนาเครื่ องมือแบบสอบถาม ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อให้ ทราบประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องและนาข้ อมูลไปใช้ ในการสร้ างข้ อคาถาม
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบไปด้ วย 4 ส่ วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 ข้ อมูล
พืน้ ฐานของผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ ส่วนที่ 2 คาถามด้ านนวัตกรรม ผู้วิจัยได้ ข้อคาถามมาจากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการเป็ นหลัก และบางส่วนได้ ดดั แปลงข้ อคาถามมาจากแนวคิด Gunday et al. (2011),
Njeri (2017) และ Hassam et al. (2013) ส่วนที่ 3 คาถามด้ านการตลาดดิจิทลั ผู้วิจยั ได้ ข้อคาถามมาจากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการเป็ นหลัก และบางส่วนได้ ดดั แปลงข้ อคาถามมาจากแนวคิด Matikiti et al. (2016),
Hussan et al. (2015) และ Khan and Siddiqui (2013) และส่วนที่ 4 คาถามด้ านผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้ ดดั แปลงข้ อคาถามมาจากแนวคิด Karabulut (2015), Njeri (2017) และ
Hassam et al. (2013) และการสัมภาษณ์เป็ นหลัก

MFU Connexion, 8(2) || page 43

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู้วิจยั ทาการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั โดยทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับประเด็นหลักของเนือ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
และพบว่า มีค่าความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ คือมากกว่า 0.05 (Silpcharu,
2017) และทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยการนาแบบสอบถามไป
ทดสอบใช้ (Try Out) จ านวน 30 ตัวอย่ าง และหาค่าความเชื่ อมั่นด้ วยวิ ธี สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบัค
พบค่าความเชื่อมัน่ ดังนี ้ ด้ านนวัตกรรม 0.935 ด้ านการตลาดดิจิทลั 0.920 ผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 0.860 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์คา่ ความเชื่อมัน่ ต้ องมากกว่า 0.70 (Hair et al., 2010)
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งปริ ม าณ ผู้วิ จัยใช้ การวิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ใน
การวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบ
เพียร์ สนั การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ (EFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (SEM)
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาองค์ ประกอบของนวั ต กรรมและการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย
1) ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 65 และเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 35 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.6 ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี กิจการประเภทการค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 42.2 มี จ านวนพนักงานต่ ากว่า 15 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 90 มูลค่าสิ นทรัพย์ ถาวรต่ากว่า 10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 90.6 ระยะเวลาดาเนินกิจการ
ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 63.4 และมีวิธีการดาเนินงานการตลาดดิจิทลั ของธุรกิจ มากที่สดุ เป็ นอันดับที่ 1
คื อ เฟซบุ๊ ก คิ ดเป็ นร้ อยละ 77 รองลงมาคื อ ไลน์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.2 และเว็ บไซต์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.8
ตามลาดับ
2) ผลการศึ กษาองค์ ป ระกอบของนวั ตกรรมและการตลาดดิจิ ทั ลที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจด้ วยวิธี Principal Components Analysis และเลือกวิธีการหมุนแกน Varimax พบ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
KMO and Bartlett's Test of
Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
Sig.
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
IN13
IN11
IN14
IN12
IN9
IN10
IN8
IN15
IN4
IN5
IN3
IN2
IN1
IN7
MK1
MK3
MK2
MK4
MK9
MK6
MK11
MK7
MK8
MK13
MK14
MK12

องค์ ประกอบ
นวัตกรรม
0.933
3413.847

องค์ ประกอบ
การตลาดดิจิทัล
0.912
3156.961

องค์ ประกอบผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
0.920
3618.978

105
0.000
Factor 1 Factor 2
.797
.778
.711
.696
.695
.679
.585
.557
.813
.758
.668
.668
.557
.501

120
0.000
Factor 1 Factor 2 Factor 3

105
0.000
Factor 1 Factor 2

.801
.763
.729
.691
.643
.760
.709
.696
.670
.729
.694
.634
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
KMO and Bartlett's Test of
Sphericity
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
MK16
SFI2
SFI4
SFI3
SCO2
SFI1
SCO1
SPR2
SCO3
SPR1
SLD2
SLD3
SLD1
SPR3
SPR4
Eigenvalue
Cumulative % of variance
Cronbach’s alpha

องค์ ประกอบ
นวัตกรรม
Factor 1 Factor 2

องค์ ประกอบ
การตลาดดิจิทัล
Factor 1 Factor 2 Factor 3
.554

องค์ ประกอบผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ
Factor 1 Factor 2
.788
.777
.770
.638
.605
.595
.528
.527
.501

6.903
46.022
0.888

1.235
54.254
0.826

6.425
40.156
0.846

1.560
49.903
0.762

1.063
56.547
0.733

7.027
46.847
0.883

.837
.777
.765
.591
.531
1.208
54.900
0.837

จากตารางที่ 2 พบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้ านนวัตกรรม จัดกลุ่มตัวแปรได้ ทงหมด
ั้
2 องค์ประกอบร่ วม มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 (Hair et al., 2010) ดังนี ้ Factor ที่ 1 “นวัตกรรม
กระบวนการ” (Process Innovation) ประกอบด้ วย 8 ตัวแปรมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.557 ถึง 0.797
ค่าไอเกนเท่ากับ 6.903 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ 46.022 หมายถึ งองค์ ประกอบที่ 1 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 46.022 ตัวแปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบที่ 1 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
ได้ หาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค ได้ คา่ เท่ากับ 0.888 ซึ่งแสดงว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่
สูงเชื่ อถื อได้ และเรี ยงล าดับความส าคัญ (Factor Loading) จากมากไปน้ อย ได้ แก่ การเปลี่ ยนระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (IN13) = .797 มีแนวทางการดาเนินธุรกิจและการดาเนินงานขององค์กรใหม่ (IN11)
= .778 วิธีการใหม่หรื อเทคโนโลยีใหม่ ใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ (IN14) = .711 การเปลี่ยนโครงสร้ างองค์กร
เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานเป็ นทีม หรื อการประสานงาน (IN12) = .696 การเปลี่ยนขันตอนและ
้
กระบวนการต่าง ๆ ในการดาเนินงาน (IN9) = .695 การเปลี่ ยนระบบการจัดการข้ อมูลภายในและการแชร์
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ข้ อมูล (IN10) = .679 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตในกระบวนการผลิตด้ วยเทคนิค เครื่ องจักรกล หรื อเทคโนโลยี
(IN8) = .585 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการและควบคุมคุณภาพ (IN15) = .557
Factor ที่ 2 “นวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” (Product Innovation) ประกอบด้ วย 6 ตัวแปร มี ค่ าน า้ หนั ก
องค์ ประกอบตัง้ แต่ 0.501 ถึง 0.813 ค่าไอเกนเท่ากับ 1.235 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ ากับ 54.254
หมายถึ งองค์ ประกอบที่ 2 สามารถอธิ บายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 54.254 ตัวแปรทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบที่ 2 ทังนี
้ ผ้ ้ วู ิจยั ได้ หาค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์ อลั ฟาของครอนบัค ได้ ค่า
เท่ากับ 0.826 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงเชื่ อถื อได้ และเรี ยงล าดับความส าคัญ จากมากไปน้ อย ได้ แก่
การเพิ่มคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์และบริ การ (IN4) = .813 การปรับปรุ งกระบวนการผลิตและบริ การ
(IN5) = .758 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ /บริ การใหม่ เพื่ อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า (IN3) = .668 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริ การ ให้ สะดวกหรื อใช้ งานที่ดีขึ ้นสาหรับลูกค้ า (IN2) = .668 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/บริ การ
ใหม่ ๆ ที่ตา่ งไปจากเดิม (IN1) = .557 การเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้ า/บริ การ (IN7) = .501
พบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้ านการตลาดดิจิทลั จัดกลุ่มตัวแปรได้ 3 องค์ประกอบ
ดังนี ้ Factor 1 “ดึงดูดความสนใจ” (Appeal) ประกอบด้ วย 5 ตัวแปรมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ .643 ถึง
.801 ค่าไอเกนเท่ากับ 6.425 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ 40.156 หมายถึ ง องค์ประกอบสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 40.156 ตัวแปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบนี ้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้
หาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค ได้ คา่ เท่ากับ 0.846 ซึ่งแสดงว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ สูง
เชื่ อถื อได้ และเรี ยงลาดับความส าคัญ (Factor Loading) จากมากไปน้ อย ได้ แก่ แสดงภาพผลิตภัณฑ์ และ
บริ การ คาอธิ บายเกี่ ยวกับคุณลักษณะ และราคา บนสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง (MK1) = .801 โฆษณา
บนสื่อสังคมออนไลน์ หลายช่องทาง (MK3) = .763 จัดโปรโมชั่นส่งเสริ มการตลาด (MK2) = .729 ให้ ลูกค้ า
รี วิว หรื อใช้ การอ้ างอิงจากลูกค้ า (MK4) = .691 อัปเดตเนื ้อหาใหม่ นาเสนอภาพที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์และ
บริ การอย่ างสม่ าเสมอ (MK9) = .643, Factor 2 “ปฏิ สัม พันธ์ ” (Interaction) ประกอบด้ วย 4 ตัวแปรมี ค่ า
น า้ หนักองค์ ประกอบตัง้ แต่ 0.670 ถึ ง 0.760 ค่าไอเกนเท่ากับ 1.560 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ
49.903 หมายถึง องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 49.903 ตัวแปรทังหมดที
้
่
เกี่ ยวข้ องกับองค์ ประกอบนี ้ ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ หาค่าความเชื่ อมั่นด้ วยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบัค ได้ ค่า
เท่ากับ 0.762 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงเชื่อถื อได้ และเรี ยงลาดับความสาคัญ (Factor Loading) จาก
มากไปน้ อย ได้ แก่ ตอบสนองต่อลูกค้ ารายบุคคลโดยตรง (MK6) = .760 สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่ อง (MK11) = .709 ตอบค าถามของลูกค้ าเกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ การอย่างรวดเร็ ว (MK7) = .696
กระบวนการสั่งซือ้ ที่ชัดเจน (MK8) = .670, Factor 3 “สร้ างความมั่นใจ” (Confidence) ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.554 ถึง 0.729 ค่าไอเกนเท่ากับ 1.063 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ
56.547 หมายถึง องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 56.547 ตัวแปรทังหมดที
้
่
เกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบนี ้ ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ หาค่าความเชื่ อมั่ นด้ วยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบัค ได้ ค่า
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เท่ากับ 0.733 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงเชื่อถื อได้ และเรี ยงลาดับความสาคัญ (Factor Loading) จาก
มากไปน้ อย ได้ แก่ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริ การ และยินดีรับเปลี่ยน/คืนเงิน (MK13) = .729 สร้ างตรา
สินค้ าให้ มีคณ
ุ ค่าสูง (MK14) = .694 ปกป้องความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยกับลูกค้ า (MK12) = .634
การบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าและทาการวิจยั ตลาด (MK16) = .554
พบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้ านผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จัดกลุ่มตัวแปรได้ ทงหมด
ั้
2 องค์ประกอบร่วม มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.5 (Hair et al., 2010)
ดั ง นี ้ Factor 1 “ลู ก ค้ าและการเงิ น ” (Customer and Finance) ประกอบด้ วย 9 ตั ว แปร มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ ประกอบตัง้ แต่ 0.501 ถึ ง 0.788 ค่าไอเกนเท่ากับ 7.027 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ 46.847
หมายถึงองค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 46.847 ตัวแปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง
กับองค์ประกอบนี ้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ หาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค ได้ คา่ เท่ากับ 0.883
ซึ่งแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงเชื่อถื อได้ และเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ธุรกิจมีรายได้
เพิ่มขึ ้นจากลูกค้ ารายใหม่ (SFI2) = .788 ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้ านผลตอบแทนจากการลงทุน (SFI4) = .777
ธุรกิจมีกาไรอย่างต่อเนื่อง (SFI3) = .770 ธุรกิจมีลูกค้ ารายใหม่เพิ่มขึ ้น (SCO2) = .638 ธุรกิจมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
จากลูกค้ ารายเก่า (SFI1) =.605 ลูกค้ ามีความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การ (SCO1) = .595 ธุรกิจสามารถส่ง
มอบสินค้ าและบริ การได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า (SPR2) = .528 ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้ ารายเดิมไว้
ได้ (SCO3) = .527 ธุ รกิ จสามารถผลิ ตสิ นค้ าและบริ การที่ มี คุณภาพ (SPR1) = .501, Factor 2 “การเรี ยนรู้
และพัฒนา” (Leaning and Development) ประกอบด้ วย 5 ตัวแปร มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.531 ถึง
0.837 ค่าไอเกนเท่ากับ 1.208 ค่าความแปรปรวนรวมสะสมเท่ากับ 54.90 หมายถึ งองค์ประกอบสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของข้ อมูลได้ ร้อยละ 54.90 ตัวแปรทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบนี ้ ผู้วิจยั ได้ หาค่า
ความเชื่ อมั่นด้ วยวิ ธีสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบัค ได้ ค่าเท่ ากับ 0.837 ซึ่งแสดงว่ามี ค่าความเชื่ อมั่นสูง
เชื่อถือได้ และเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ธุรกิจเปิ ดโอกาสให้ พนักงานเสนอความคิดเห็น
และมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาธุรกิจ (SLD2) = .837 พนักงานมี ความพึงพอใจต่อการทางาน (SLD3) = .777
ธุรกิจเพิ่มทักษะ ความชานาญให้ แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง (SLD1) = .765 ธุรกิจมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการ
ผลิตและบริการ (SPR3) = .591 เวลาในการผลิตสินค้ าและบริ การมีความเหมาะสม (SPR4) = .531
2. ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่ อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย
ผู้วิจยั นาตัวแปรที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจมาทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตั ว แปร ด้ วยการท า Correlation Matrix เพื่ อการตรวจสอบสภาวะ Multicollinearity ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มีคา่ สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.429 ถึง 0.710 ซึ่งมีคา่ ไม่เกิน 0.80 ทาให้ ไม่
เกิดสภาวะ Multicollinearity (Cooper et al., 2006) (ดังตารางที่ 3) และทาการทดสอบความปกติของข้ อมูล
ซึ่งข้ อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ค่าความเบ้ (Skewness) ไม่เกิน 2 และค่าความโด่ง
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(Kurtosis) ไม่ เกิ น 3 ถื อ เป็ นค่ า ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ (Kline, 2005) โดยรายละเอี ย ด มี ค่ าความเบ้
อยู่ระหว่าง -.580 ถึง -.811 ซึ่งมี ค่าไม่ เกิน 2 และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง 0.262 ถึง 1.009 ซึ่งมี ค่าไม่เกิน 3
จึงสรุ ปได้ ว่าข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Kline, 2005) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปวัดโดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าความเบ้ และค่าความโด่ง

Process Innovation (I1)
Product Innovation (I2)
Appeal (M1)
Interaction (M2)
Confidence (M3)
Customer and Finance (B1)
Leaning and Development (B2)

ค่ าความเบ้
และค่ าความโด่ ง
skew kurtosis
-.689
.719
-.756
.410
-.811
.335
-.580
.315
-.649
.262
-.802 1.009
-.748 1.004

ค่ าสหสัมพันธ์ เพียร์ สันโพรดักซ์ โมเมน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (r)
I1
I2
M1
M2
M3
B1 B2
1
.700**
1
.490** .578**
1
.618** .429** .490**
1
.559** .604** .567** .541**
1
**
**
**
**
.630 .483 .497 .710 .583**
1
**
**
**
**
**
.596 .603 .510 .606 .634 .710** 1

ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์ /ค่าชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (2 /df)
หรื อ ดัชนี CMIN/DF เท่ากับ 1.576 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 3 ผ่านเกณฑ์พิจารณา เมื่อพิจารณาถึงดัชนีตวั อื่นตาม
กลุ่มที่ ได้ กาหนดไว้ ที่ระดับมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนี ทุกตัว ได้ แก่ GFI = 0.997, AGFI = 0.975,
NFI = 0.998, TLI = 0.994, IFI = 0.999, CFI = .999 ตามล าดับ ผ่ านเกณฑ์ พิ จ ารณา ส่ วนดัช นี ที่ ก าหนด
เกณฑ์ พิจารณาไว้ ที่ระดับน้ อยกว่า 0.05 พบว่า ค่าดัชนี RMR = 0.005 และ RMSEA = 0.034 ก็ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาเช่นกัน รวมถึงดัชนีประเมินความกลมกลืนของโมเดลด้ วยความเพียงพอของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ระดับ Hoelter > 200 พบ ค่ าดัช นี Hoelter = 825 (ดังตารางที่ 4) รวมถึ งในแต่ ละองค์ ป ระกอบมี ความ
เที่ยงตรง เนื่องจากมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบตังแต่
้ 0.40 ขึน้ ไป และความมีนัยสาคัญทางสถิติ (Hair et al.,
2006) (ดังตารางที่ 5) จึงสรุ ปได้ ว่าโมเดลอิ ทธิ พ ลเชิ งสาเหตุ (รู ปที่ 2) มี ความเหมาะสม สอดคล้ องและ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดล
ตารางที่ 4 ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของสมการโครงสร้ าง
ดัชนี
เกณฑ์ วัด ผลลัพธ์
สรุ ป
อ้ างอิง
Relative Chi-square:
<3
1.576 สอดคล้ อง Silpcharu (2017), Diamantopoulos and Siguaw
CMIN/DF
(2000)
GFI
0.997 สอดคล้ อง Silpcharu (2017), Hair et al. (2010)
 0.90
AGFI
0.975 สอดคล้ อง Silpcharu (2017)
 0.90
NFI

 0.90

0.998

สอดคล้ อง Wirachai (1999)

TLI

 0.90

0.994

สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012)

IFI

 0.90

0.999

สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012)

CFI

 0.90

0.999

สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012), Hair et al. (2010)

HOELTER

825

สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012)

RMR

 200
< 0.05

0.005

RMSEA

< 0.05

0.034

สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012), Diamantopoulos and Siguaw
(2000)
สอดคล้ อง Vanichbuncha (2012)
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของรูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง
ตัวแปรแฝง
นวัตกรรม (Innovation)
การตลาดดิจิทลั
(Digital Marketing)
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
(Firm Performance)

ตัวแปรสังเกตได้
Process Innovation (I1)
Product Innovation (I2)
Appeal (M1)
Interaction (M2)
Confidence (M3)
Customer and Finance (B1)
Leaning and Development (B2)

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
b
s.e. Beta
1.00
0.835
1.114 0.063 0.838
1.00
0.694
0.754 0.060 0.660
1.035 0.071 0.829
1.00
0.815
1.202 0.065 0.875

t
17.746***
12.644***
14.493***
18.569***

R2
0.698
0.702
0.482
0.436
0.687
0.665
0.765

สาหรับการพิจารณาอิทธิพลเชิงสาเหตุ โดยพิจารณาความกลมกลืนของผลลัพธ์ ในส่วนของโมเดล
โครงสร้ างพบอิทธิ พลของเส้ นทางของโมเดล ดังนี ้ ปั จจัยด้ านนวัตกรรม มีอิทธิ พลทางตรงไปยังปั จจัยด้ าน
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 (DE = 0.377) ปั จจัยด้ านนวัตกรรม มีอิทธิพล
ทางตรงไปยังปั จ จัย ด้ านการตลาดดิ จิ ทั ล ที่ ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.001 (DE = 0.801) ปั จ จัย ด้ า น
การตลาดดิจิทัล มีอิทธิ พลทางตรงไปยังปั จจัยด้ านผลการดาเนินงานของธุรกิจ ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.001 (DE = 0.557) และอิทธิพลทางอ้ อมของปั จจัยด้ านนวัตกรรมต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ผ่านปั จจัย
ด้ านการตลาดดิจิทลั มีอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.823 สรุปได้ ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจยั
ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
การตลาดดิจิทัล
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
นวัตกรรม
0.801***
0.801***
0.377***
0.446***
0.823 ***
การตลาดดิจิทลั
0.557***
0.557***
R2
0.641
0.789
หมายเหตุ. DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้ อม, TE = ผลรวมอิทธิพล
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

จากรู ปที่ 2 และตารางที่ 6 อธิบายความสัมพันธ์ ของอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย ได้
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 (H1) นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่ อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (p<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งให้ คา่ สัมประสิทธิ์ เส้ นทางเท่ากับ 0.377;
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DE = 0.377 สรุ ปได้ ว่า นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 2 (H2) นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่ อการตลาดดิจิทัลของธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการตลาดดิจิทลั (p<0.05)
โดยมีความสัมพันธ์ ทางบวก ซึ่งให้ ค่าสัมประสิทธิ์ เส้ นทางเท่ากับ 0.801; DE = 0.801 นั่นคือ นวัตกรรมเป็ น
ปัจจัยสาคัญต่อการตลาดดิจิทลั ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปได้ ว่านวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การตลาดดิจิทลั จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 3 (H3) นวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่ อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อมโดยผ่ านการตลาดดิจิ ทัล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดดิจิทัลเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านระหว่างนวัตกรรมกับผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค่าสัมประสิทธิ์ เส้ นทาง
เท่ากับ 0.823; DE = 0.377+ IE = 0.446 สรุ ปได้ ว่า นวัตกรรมส่งผลต่อผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยมีการตลาดดิจิทลั เป็ นตัวแปรส่งผ่าน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 4 (H4) การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่ อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การตลาดดิ จิ ทัลมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (p<0.05) โดยมีความสัมพันธ์ ทางบวก ซึ่งให้ ค่าสัมประสิทธิ์
เส้ นทางเท่ากับ 0.557; DE = 0.557 นัน่ คือ การตลาดดิจิทลั เป็ นปั จจัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตารางที่ 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการตลาดดิจิทลั
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านการตลาดดิจิทลั
สมมติฐานที่ 4 การตลาดดิจิทลั มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ค่ าอิทธิพล
DE
IE
TE
0.377
0.377

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ

0.801

-

0.801

ยอมรับ

0.377

0.446

0.823

ยอมรับ

0.557

-

0.557

ยอมรับ
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3. ผลการศึกษารู ปแบบการพัฒนาธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมเพื่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ
หลังจากได้ ผลการทดสอบองค์ประกอบและอิทธิ พลของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ ส่งผลต่อ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ จดั สนทนากลุม่ เพื่อกาหนด
รู ปแบบการพัฒ นาธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่ อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ว่า
รู ปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้ วย (1) ปั จจัยด้ านนวัตกรรม มี องค์ประกอบ
สาคัญ คือ ด้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้ องดาเนินการ
เพิ่ มคุณ ภาพการผลิ ตของผลิตภัณฑ์ และบริ การ ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและบริ การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ /
บริ การใหม่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า พัฒนาผลิตภัณฑ์ /บริ การ ให้ สะดวกหรื อใช้ งานที่ดีขึน้ สาหรับ
ลูกค้ า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่/บริ การใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม เพิ่มความเร็ วในการจัดส่งสินค้ า/บริ การ และ
ด้ านนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมต้ องดาเนิ นการพัฒ นา
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางการดาเนินธุรกิจและการดาเนินงานขององค์กรใหม่ มีวิธีการใหม่
หรื อเทคโนโลยีใหม่ใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ กาหนดโครงสร้ างองค์กรเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน
เป็ นทีมหรื อการประสานงาน พัฒนาขันตอนและกระบวนการต่
้
าง ๆ ในการดาเนินงาน พัฒนาระบบการจัดการ
ข้ อมูลภายในและการแชร์ ข้อมูล เพิ่ มคุณ ภาพผลผลิตในกระบวนการผลิตด้ วยเทคนิค เครื่ องจักรกล หรื อ
เทคโนโลยี มี วิธี การจัดการและควบคุมคุณ ภาพ (2) ปั จจัยด้ านการตลาดดิ จิ ทัล มี องค์ ป ระกอบส าคัญ
3 องค์ประกอบ คือ ด้ านการดึงดูดความสนใจ (Appeal) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้ องดาเนินการแสดง
ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การ ค าอธิ บายเกี่ ยวกับคุณ ลักษณะ และราคาบนสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยอย่างต่อเนื่ อง
โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง จัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการตลาดให้ ลกู ค้ ารี วิว หรื อใช้ การอ้ างอิงจาก
ลูกค้ า อัปเดตเนื ้อหาใหม่ นาเสนอภาพที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างสม่าเสมอ ด้ านปฏิสมั พันธ์
กับลูกค้ า (Interaction) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้ องดาเนินการตอบสนองต่อลูกค้ ารายบุคคลโดยตรง
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่ อง ตอบคาถามของลูกค้ าเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การอย่าง
รวดเร็ ว กระบวนการสัง่ ซื ้อชัดเจน และด้ านการสร้ างความมั่นใจให้ แก่ลูกค้ า (Confidence) ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้ องดาเนินการรับประกันผลิตภัณฑ์และบริ การ และยินดีรับเปลี่ยน/คืนเงิน สร้ างตราสินค้ าให้ มี
คุณค่าสูง ปกป้องความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยกับลูกค้ า บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าและทาการวิจยั
ตลาด โดยปั จจัยด้ านนวัตกรรมและปั จจัยด้ านการตลาดดิจิทลั นัน้ ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่มี
อิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย รวมทัง้ จะเป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ทัง้ มิติการเข้ าถึงและตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้ องการของ
ลูกค้ า มิตขิ องความรวดเร็ วและการประกอบการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการลดต้ นทุนต่าลง ซึ่งหากธุรกิจใด
ไม่พฒ
ั นาด้ านนวัตกรรมและการตลาดดิจิทลั ควบคูก่ ัน ย่อมส่งผลให้ ธุรกิจขาดศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
อันนาไปสู่ความล้ มเหลวทางธุรกิ จต่อไปได้ ทัง้ นีค้ วามคิดเห็นของผู้ประกอบการมีความสอดคล้ องกับการ
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ทดสอบทางสถิติด้วย และเสนอรูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ คือ 2P + AIC = Firm Performance ดังรูปที่ 3

Innovation: 2P
• Process
Innovation
• Product
Innovation

Digital Marketing: AIC
• Appeal
• Interaction
• Confidence

Firm Performance
• Customer and
Finance
• Leaning and
Development

รู ปที่ 3 รูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึกษานวัตกรรมและการตลาดดิจิทลั ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษาและนาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี ้
1. องค์ประกอบของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย มี องค์ประกอบที่ ส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) สอดคล้ องกับ Rosli and Sidek (2013) และ Valdez-Juárez
et al. (2016) ที่พบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้ องวางแผนพัฒนาให้ ธุรกิจมีทงนวั
ั ้ ตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของการตลาดดิจิทลั มีองค์ประกอบที่สาคัญจานวน 3 องค์ประกอบ คือ การดึงดูดความ
สนใจ (Appeal) การปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และการสร้ างความมั่นใจ (Confidence) สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Kotler et al. (2017) ที่ระบุว่าในดิจิทัลผู้บริ โภคมี พฤติกรรมเชื่อมโยง รวมตัวกันเป็ นชุมชน รู ปแบบการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคเปลี่ยนไปเป็ น 5A’s อันประกอบด้ วย การรับรู้ (Aware) ดึงดูดใจ (Appeal) สอบถาม
(Ask) ลงมือทา (Act) และสนับสนุน (Advocate) ทังนี
้ ้ ขันการรั
้
บรู้ ดึงดูดใจ อยู่ในองค์ประกอบที่ 1 (การดึงดูด
ความสนใจ: Appeal) ของงานวิจยั นี ้ ส่วนการสอบถาม อยู่ในองค์ประกอบที่ 2 (ปฏิสมั พันธ์ : Interaction) และ
การลงมือทา สนับสนุน อยูใ่ นองค์ประกอบที่ 3 (สร้ างความมัน่ ใจ: Confidence) ของงานวิจยั นี ้
องค์ประกอบของผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม มี องค์ประกอบที่ ส าคัญ
2 องค์ ป ระกอบ คื อ ด้ านลู ก ค้ าและการเงิ น (Customer and Finance) และด้ านการเรี ย นรู้ และพั ฒ นา
(Leaning and Development) ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ผ้ ลการดาเนินงานของธุรกิ จด้ านการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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สอดคล้ องกับผลการวิ เคราะห์ ผลการด าเนิ นงานของนักวิชาการหลายท่าน (Valdez-Juárez et al., 2016;
Avirutha, 2018)
2. อิทธิพลของนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นวัตกรรมมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Rosli and Sidek (2013) และ Valdez-Juárez et al.
(2016) ที่พบว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ Atalay et al. (2013), Artz et al.
(2010), Bowen et al. (2010), Szymanski et al. (2007) และ Hernandez-Espallardo and Delgado-Ballester
(2009) พบว่านวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และ Mbizi et al. (2013) ที่พบว่า นวัตกรรมส่งผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูง
มากทังด้
้ านรายได้ จากการขาย ด้ านส่วนแบ่งการตลาด ด้ านการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และด้ านความ
ภักดี ดังนันในการด
้
าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้ องมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กระบวนการให้ เกิ ดขึน้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อเป็ นแรงผลักดันส าคัญ ในการสร้ างผลประกอบการตาม
เป้าหมายของธุรกิจ
นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อการตลาดดิจิทลั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
นักวิชาการที่กล่าวว่า นวัตกรรมช่วยให้ การดาเนินงานทางการตลาดที่ดีกว่า (Gunday et al., 2011) นวัตกรรม
เป็ นปั จจัยสาคัญในเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Mensah & Acquah, 2015) นวัตกรรมสามารถสร้ างการตลาด
ใหม่ (Kuhn & Marisck, 2010) และผลการวิจยั พบว่านวัตกรรมส่งผลทางอ้ อมต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านการตลาดดิจิทัล สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kuhn and Marisck (2010)
ที่กล่าวว่านวัตกรรมเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ก่อให้ เกิดโอกาสในการประดิษฐ์ สิ่งใหม่และการสร้ างตลาดใหม่ และ
Tidd et al. (2005) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมมีความสาคัญต่อองค์กร เพราะเป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มสนับสนุนองค์กรให้
สามารถนาความรู้ และทักษะความสามารถด้ านเทคโนโลยี และประสบการณ์ มาสร้ างสรรค์ความแปลกใหม่
ให้ กับสินค้ าและบริ การ รวมทังวิ
้ ธีการและกระบวนการในการสร้ าง ผลิต และส่งมอบสินค้ าและบริ การให้ กับ
ลูกค้ า ดังนัน้ สรุ ปได้ ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้ องพัฒนานวัตกรรมให้ เกิดขึน้ เพราะจะส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพด้ านการตลาดดิจิ ทัล ในการสื่ อสารและเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย อันจะนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายด้ านผลการดาเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การตลาดดิ จิ ทัล มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ผลการด าเนิ น งานของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kaur (2017) ที่กล่าวว่า การตลาดดิจิทลั จะช่วยให้ ธุรกิจบรรลุความสาเร็ จที่ดีขึ ้นทัง้
ด้ านการตลาดและธุ รกิ จโดยรวม และทาให้ ธุ รกิจสามารถรับข้ อมูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและ
ตอบสนองความต้ องการได้ ดียิ่งขึน้ สอดคล้ องนักวิชาการหลายท่านระบุว่า การตลาดดิจิทัล สามารถสร้ าง
โอกาสให้ กบั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มประสิทธิผลของธุรกิจและสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
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การตลาดดิ จิ ทัล ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของการท าการตลาด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการเกิ ด
ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างธุ รกิ จกับผู้บริ โภค ท าให้ ธุ รกิ จมี ขอบเขตการตลาดที่ กว้ างขึน้ สร้ างการรับรู้ ของลูกค้ า
สร้ างตลาดใหม่ ๆ และให้ ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลของธุรกิจผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กร และโอกาสใหม่ในการท าธุ รกิ จขององค์ กรทุกขนาด ช่วยให้ ธุ รกิ จบรรลุความส าเร็ จที่ ดี ขึน้ ทัง้ ด้ าน
การตลาดและธุ รกิ จโดยรวม (Shideler & Badasyan, 2012; Mokhtar, 2015; Taiminen & Karjaluoto, 2015;
Chaffey, 2010)
3. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ ผลการวิจัย
พบว่า ในการพัฒ นาธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมให้ บ รรลุ ผลการด าเนิ นงานตามเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพนันต้
้ องมีการดาเนินงานใน 2 ส่วนที่สาคัญ คือ
1) การพั ฒ นานวั ต กรรมด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการ หรื อ เรี ย กว่ า 2P คื อ Product
Innovation and Process Innovation ซึ่งทัง้ 2P จะเป็ นเครื่ องมื อขับเคลื่ อนให้ ธุ รกิ จมี สิ นค้ าและบริ การที่ มี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ รวมถึงจะสามารถลดต้ นทุน
ลดระยะเวลาและสร้ างวิธีใหม่ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้ างให้ ธุรกิจเติบโตต่อไป สอดคล้ องกับผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน
พบว่า นวัตกรรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน อย่างยัง่ ยืนระยะยาว และสร้ าง
ให้ ธุรกิจเติบโต โดยนวัตกรรมเป็ นการนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพย์สินทางปั ญญามาสร้ างให้ เกิด
ป ระโย ช น์ เชิ งเศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั งค ม (Mensah & Acquah, 2015; Gunday et al., 2011; De Jong &
Vermuelen, 2006; Rosenbusch et al., 2011)
2) ด้ านการตลาดดิจิทลั มีองค์ประกอบสาคัญเรี ยกว่า AIC คือ Appeal, Interaction, Confidence
ซึ่งการดาเนินงานการตลาดตามกระบวนการ AIC จะช่วยให้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้ าถึง
สื่อสารและมีปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ถูกต้ อง ต้ นทุนต่า และสามารถตอบสนองต่อ
พฤติกรรมและความต้ องการของลูกค้ าในยุคดิจิทลั ที่ใช้ สื่อดิจิทลั ในการเข้ าถึงและเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การได้
อย่ างดี ยิ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ Chaffey and Ellis-Chadwick (2016) ให้ ทั ศ นะว่ าการตลาดดิ จิ ทั ล
ก่อให้ เกิดประโยชน์และคุณค่าในแง่ของประสิทธิภาพ ความง่าย ความสะดวกรวดเร็ วและลดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค รวมทังลดต้
้ นทุนในการบริ หารจัดการของธุรกิจด้ วย ผลการศึกษาของ Kirtis
and Karahan (2011) ที่พบว่า การใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นวิธีการตลาดที่ค้ มุ ค่าที่สดุ และเหมาะสาหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก สื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็ นเครื่ องมือโฆษณาที่ทรงพลัง เช่น สามารถเข้ าถึงผู้ชมที่กว้ างขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว และสามารถดึงดูด และมีอิทธิพลต่อผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อ นอกจากนีส้ ื่อสังคมออนไลน์ยงั ถูก
มองว่าสามารถมีบทบาทในด้ านการตลาดเชิงสัมพันธ์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าปั จจัยด้ าน
การตลาดดิจิทัล เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมใน
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ประเทศไทย ธุรกิจควรใช้ เทคนิคการดึงดูดความสนใจ (Appeal) เทคนิคการปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) และ
เทคนิคการสร้ างความมัน่ ใจ (Confidence) ในการดาเนินงานด้ านการตลาดดิจิทลั ทังนี
้ ้เพื่อครองใจลูกค้ าและ
การซือ้ ซ ้า หรื อเรี ยกว่าความภักดีของลูกค้ าต่อธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ ธุรกิจได้ เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
ระยะยาว
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้ประกอบการธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ต้ องให้
ความส าคัญ กับกลยุทธ์ การตลาดดิจิ ทัล ซึ่งต้ องมี การปรับกระบวนทัศน์ ทางการตลาดใหม่ให้ สอดรั บกับ
พฤติกรรมผู้บริ โภคสายใหม่ ที่มีการรวมตัวกันด้ วยความสมัครใจเป็ นกลุ่มชุมชนเสมือน และมีเครื อข่ายสังคม
ที่ เชื่ อมต่อกันด้ วยสื่ อดิจิ ทัลที่ หลากหลาย และมี รูปแบบการตัดสิ นใจซื อ้ ที่ เปลี่ ยนไป ดังนัน้ ธุ รกิ จต้ องท า
การตลาดออนไลน์ โดยใช้ หลักการสาคัญ 3 ประการ คือ (1) การดึงดูดความสนใจ เพื่อให้ ลูกค้ าเปิ ดการรับรู้
ท าความรู้ จั ก และประมวลข้ อมู ล ยอมรั บ ให้ สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารของธุ ร กิ จ เป็ นตั ว เลื อ กส าคั ญ ในซื อ้
(2) ด้ านปฏิสมั พันธ์ คือการให้ ข้อมูลกับลูกค้ า ตอบสนองต่อลูกค้ ารายบุคคลโดยตรง สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลู กค้ าอย่ างต่อเนื่ อง ตอบค าถามของลูกค้ าเกี่ ยวกับผลิ ตภั ณ ฑ์ หรื อบริ การอย่ างรวดเร็ ว และต้ องมี
กระบวนการสั่งซื ้อชัดเจน เพื่อให้ ลูกค้ ามีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจซื ้ออย่างเพียงพอ และ (3) สร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า โดยต้ องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ ปกป้องความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของลูกค้ า สร้ างตราสินค้ าให้ มีคณ
ุ ค่าสูง อันเป็ นปั จจัยสาคัญของยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ที่จะทาให้ ลกู ค้ าซื ้อสินค้ า
รวมทังมี
้ การแนะนาบอกต่อแก่ผ้ อู ื่นให้ มาสนับสนุนหรื อซื ้อสินค้ าและบริการจากธุรกิจต่อไป
รวมทัง้ ภาคธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมต้ องให้ ความส าคัญ ต่อการสร้ างนวัตกรรมทัง้ ที่ เป็ น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ เพราะนวัตกรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในการสร้ างความ
แตกต่างให้ กับสินค้ าและบริ การ รวมถึงการลดต้ นทุนหรื อแรงงานในกระบวนการผลิตและการให้ บริ การ ทังนี
้ ้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ เช่น พัฒนาขันตอนและกระบวนการ
้
ต่าง ๆ ในการดาเนินงาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาระบบการจัดการข้ อมูลภายในและ
การแชร์ ข้อมูล เพิ่มคุณภาพผลผลิตในกระบวนการผลิตด้ วยเทคนิค เครื่ องจักรกล หรื อเทคโนโลยี มีวิธีการ
จัดการและควบคุมคุณ ภาพ กาหนดโครงสร้ างองค์กรเพื่ ออานวยความสะดวกในการทางานเป็ นที มหรื อ
การประสานงาน เป็ นต้ น และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ ให้ สะดวก
หรื อใช้ งานที่ดีขึ ้นสาหรับลูกค้ า เพิ่มความเร็ วในการจัดส่งสินค้ าหรื อบริ การ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและบริ การเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ การ
เป็ นต้ น
สาหรับการศึกษาในอนาคตครัง้ ต่อไป (1) ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องสามารถวางแผนลดปั ญหาและอุปสรรคในการ
พั ฒ นาธุ รกิ จ ให้ กั บ ธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมต่ อไป (2) ควรศึ ก ษาตัวแปรอื่ น ๆ ที่ อาจส่ ง ผลต่ อ
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ความสาเร็ จของธุรกิจ อันเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน เมื่อระยะเวลาและเทคโนโลยี หรื อปัจจัย
แวดล้ อมอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป และ (3) ควรเก็บข้ อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ ด้ านการพัฒนาธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ให้ มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันมากขึ ้น
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