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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถ  
ทางนวัตกรรมธุรกิจและผลการด าเนินงาน 2) ศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มี อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน  และ  
3) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด า เนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต
จังหวัดเพชรบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารที่เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการทั่วไป จ านวน 458 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตรวัด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิ
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ
และผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน  การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลการด าเนินงาน 3) ผลการวิเคราะห์โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐาน
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ที่ได้ก าหนดไว้ โดยดัชนีการตรวจสอบความกลมกลืนต่อไปนี้ 2=100.274, 2/df = 1.475, GFI= 
0.975, NFI= 0.953, CFI= 0.984, RMSEA= 0.031 มีความสอดคล้องท่ีเหมาะสมดีทุกค่า 
 
ค าส าคัญ 
 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
   The purposes of this research was to study 1 )  Entrepreneurial orientation, 
business innovation capability and performance 2 )  The causal influence of entrepreneurial 
orientation and business innovation capabilities to influence the performance, and  
3 )  Check the consistency of the causal relationship model of entrepreneurial focus 
and business innovation capabilities that influence the performance of the manufacturing 
industry in Phetchaburi province is consistent with empirical data. Is a quantitative 
research. The sample consisted of 458 factory managers or general managers. The data 
collecting instruments were the set of 5 scaled questionnaire. The statistics use for 
data analysis are percentage, average, standard deviation and the statistical analysis of 
the relationship of the structure with the statistical program. 
   The findings showed that: 1)  Entrepreneurial orientation, business innovation 
capabilities, and the overall performance is average in the high level. 2) Entrepreneurial 
orientation has direct and indirect influence on performance. Entrepreneurial 
orientation has a direct influence on business innovation capability. And business 
innovation capabilities has a direct influence on performance.  3)  The model analysis 
results are consistent with the empirical data as provided by the hypothesis. By the 
following Harmony Inspection Index 2=100.274, 2/df = 1.475, GFI= 0.975, NFI= 0.953, 
CFI= 0.984, RMSEA= 0.031 has good consistency for all values. 
 
Keywords 
 Entrepreneurial Orientation, Business Innovation Capability 
 
ความส าคัญของปัญหา 
   อุตสาหกรรมการผลิตนับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศและมีความส าคัญเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปคือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ส าหรับปี 2562 ที่ผ่านมาดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 3.2 และการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.4 อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ การผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลี่ยม 
เป็นต้น (The Office of Industrial Economics, 2019) หากอุตสาหกรรมการผลิตจะเร่งด าเนินการ
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พัฒนาอย่างเร่งด่วนให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดการเจริญเติบโตคือบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบการหรือนัก
บริหารธุรกิจที่มีบทบาทท าให้อุตสาหกรรมการผลิตนั้นได้รับการพัฒนามากหรือน้อยเพราะการพัฒนา
อุตสาหกรรม การผลิตโดยความหมายที่แท้จริงแล้วนั้นมิได้หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงในการน าเอา
ความรู้ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลการด าเนินงานให้มากที่สุดเท่านั้นแต่ยังหมาย
รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจให้มีการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ มี
คุณลักษณะที่พร้อมจะประสบความส าเร็จและสามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะท าให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง 
แต่ปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยังขาดคุณลักษณะบางประการ เช่น 
ความกล้าเสี่ยง ความมีนวัตกรรม ความใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ใจในความส าเร็จหรือการท างานเชิงรุกที่จะท าให้ธุรกิจ
นั้นประสบความส าเร็จสูงขึ้น (Dess, Lumpkin & Eisner, 2014) ประกอบกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการ
แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นท าให้ธุรกิจต่างพยายามพัฒนาเพ่ือความเจริญเติบโตและความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ รวมถึงมีผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงส่งผลให้เกิดปัญหากับ
อุตสาหกรรมการผลิตด้านความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการ  เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจยังขาด
ประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการผลิต  การตลาด กระบวนการ  
เทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น
ความสามารถทางนวัตกรรมจึงเป็นเสมือนกลยุทธ์องค์การส่วนนวัตกรรมเป็นเสมือนเครื่องมือขององค์การ
ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนั้นองค์การจ าเป็นต้องสร้างความสามารถทาง
นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีความส าคัญในการท าให้องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น (Suliyanto 
& Rahab, 2012) และความสามารถทางนวัตกรรมเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับองค์การ
ที่จะบรรลุความส าเร็จในระยะยาว (Tutar, Nart & Bingol, 2015) ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท า
ให้อุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ความส าเร็จที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานไม่ได้ตามตามเป้าหมายมากนักจึงเป็น
ที่มาของการท าวิจัยครั้งนี้   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   1. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
   2. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
   3. ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมี อิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและ 
ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี  
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  2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี 

  3. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการ 
เป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มี อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน  
ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและสรุปเป็นประเด็นหลัก ได้ดังนี้ 
 1. แนวคิดการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความตั้งใจในการคิดริเริ่ม
และตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลก าไรและการเติบโตจาการโอกาสในการประกอบธุรกิจ
จนประสบความส าเร็จในกิจการ โดยการประเมินได้จากคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน  
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจเรียนรู้ และความใฝ่ใจในความส าเร็จ ตามแนวคิดของ (Kerr, Kerr & Xu, 
2018; Linares, Kellermanns, Fernandez & Sarkar, 2019; Shan, Song & Ju, 2016) 
   2. แนวคิดความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation Capability) 
   ความสามารถทางนวัตกรรมเป็นการน าความคิดและความสามารถไปใช้ในเชิงปฏิบัติใน
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์การเพ่ือเป็นการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ทั้งในรูปแบบ 
ของสินค้า บริการ กระบวนการท างานและรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ โดยความสามารถ  
ทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกได้ 5 ด้าน คือ นวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการตลาด 
นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  (Rajapathirana & Hui, 
2018; Schilling, 2008; Verde, De Castro, & Lopez, 2011) 
 3. แนวคิดผลการด าเนินงาน (Performance) 
 การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานของกิจการว่ามี
ความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจจากการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุ้มทุนมากที่สุด ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของธุรกิจตามแนวคิดของ แคปแลนและ  
นอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต  โดยผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ธุรกิจรู้ว่าสภาพ
ปัจจุบันขององค์การเป็นอย่างไรเพ่ือให้องค์การได้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการทั่วไป จ านวน 801 แห่ง (Department of Industrial Works, 
2020) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ค านวณได้จากการก าหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่าง
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ตามจ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรตามสูตรของ Hair et al. (2014) ที่ได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมควรมีจ านวนอย่างน้อย 10 – 20 เท่าของตัวแปรเชิงสังเกต และ Comrey & Lee  (2013) ได้
แนะน าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 300 ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมี
ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 15 ตัวแปร ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่างน้อย 20 
x 15 เท่ากับ 300 ตัวอย่าง จากการพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันความผิดพลาด
และมิให้จ านวนตัวอย่างเป็นอุปสรรคในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ (Henseler, Hubona & Ray, 2016) 
จึงใช้ตัวอย่างทั้งหมด 500 ตัวอย่าง มากกว่าจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
(Stratified sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความสามารถทางนวัตกรรม และตอนที่ 5 แบบสอบถามผลการ
ด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
แบบลิเคิร์ต 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด (Likert, 1970)  การทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ของการมุ่งเน้น
การเป็นผู้ประกอบการ เท่ากับ  0.836 ความสามารถทางนวัตกรรม เท่ากับ 0.907 และผลการ
ด าเนินงาน เท่ากับ 0.842 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้มีค่ามากกว่ า 0.70 ขึ้นไป (Zikmund  
et al., 2010) และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสือถึงผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 500 ฉบับ เพ่ือส่งแบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับมายังคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนใช้เวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน  458  ฉบับ และเตรียมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงที่ใช้ส าหรับตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูล  
เชิงประจักษ์กับโมเดลเชิงสาเหตุคือ ค่าสถิติไค-สแควร์ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ดัชนี GFI, CFI, NFI, 
Standardized RMR และ RMSEA ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 

1. การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.39, 
S.D.= .72) ความสามารถทางนวัตกรรมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  (𝑥 ̅= 4.26,  
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S.D.= .87) และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(𝑥 ̅= 4.29, S.D.= .76) 

2. อิทธิพลการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง (0.67) และอิทธิพลทางอ้อม
(0.30) ต่อผลการด าเนินงาน การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ (0.79) และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
(0.32)  

3. วิ เคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ (entr) และความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจ ( inno) ที่มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน (perf) ของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติไค-สแคว์ (2) มีค่าเท่ากับ 100.274 องศาอิสระ (df)  
มีค่าเท่ากับ 68, ค่า p-Value เท่ากับ 0.107 ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 หรือไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติค่าไค-สแคว์สัมพันธ์ (2/df) เท่ากับ 1.475 ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2, ค่าสถิติของการวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.975, ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนสัมพัทธ์ (NFI) เท่ากับ 
0.953 ผ่านเกณฑ์คือมีค่ามากกว่า 0.90, ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
0.984 ผ่านเกณฑ์ คือมีค่ามากกว่า 0.95 (Hair et al., 2006), ค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลในรูป
ของรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.031 ผ่าน
เกณฑ์ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.08 (Hair et al., 2006) ซึ่งค่าที่แสดงให้เห็นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุก
ประการจึงท าให้โมเดลมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน  (Model fit) กับโมเดลทางทฤษฎี 
(Tabachnick & Fidell, 2007) 

สรุปได้ว่ าโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของการมุ่ งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจและผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1 
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Chi-square = 100.274, Chi-square/df = 1.475, df = 68, P=0.107, GFI = 0.975, CFI = 

0.984, RMR = 0.028, RMSEA = 0.031, NFI = 0.953 
 

ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ  ความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต 

 
  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   สมมติฐานที่ 1 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน  
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   สมมติฐานที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
   สมมติฐานที่  1  การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การด าเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
เพชรบุรีต้องอาศัยการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ประกอบตามคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ความโดดเด่นของผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
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ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้โดยเฉพาะด้านความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงและความก้าวร้าวในการ
แข่งขันอันจะท าให้เกิดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนผลการวิจัยของ  Madhoushi, Sadati, 
Delavar, Mehdivand, & Mihandost (2011) ที่ศึกษา การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการต่อประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม : บทบาทการเป็นสื่อกลางของการจัดการความรู้ พบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมดังนั้นการจัดการความรู้
จึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและประสิทธิภาพของนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Satayopat, Wingwon, & Wingwon (2012) ที่ศึกษา ศักยภาพผู้ประกอบการ
และนวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตภาคเหนือตอนบนพบว่าศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ 

  สมมติฐานที่ 2 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรีจ าเป็นต้องอาศัย
ผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้สภาวการณ์
ที่ไม่แน่นอนที่มีอยู่ตลอดเวลาของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร ผู้ประกอบการหรือนักบริหารจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นดันโดยเฉพาะ
ความสามารถในการน าตนเองไปสู่การเป็นนักแสวงหาโอกาสและหาช่องทางทางการค้าได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการท างานหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดที่มีสภาพ
การแข่งขันสูง มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจพร้อมที่จะด าเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส มีความมั่นคง
ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์และมองหาความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจท าให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน
สามารถมุ่งไปสู่อนาคตเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตและก าไรจากการด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้
อย่างแน่นอน หากผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา
ย่อมจะท าให้เกิดประสบความส าเร็จต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
ของ Chokpromanan & Jadesadalug (2015) ที่ศึกษา คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวายจังหวัดนครปฐม พบว่า 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันและด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จมี
อิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ รวมถึงงานวิจัยของ Basco, Perlines, & Garcia 
(2020) ที่ศึกษา ผลกระทบของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 
ของบริษัท : การวิเคราะห์แบบหลายกลุ่มเปรียบเทียบประเทศจีน แมกซิโกและสเปน พบว่า ผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวมยืนยันว่าการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทโดยไม่ค านึงถึงบริบทของบริษัท อย่างไรก็ตามบริบทของบริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลโดยก าหนด
ผลกระทบของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการต่อผลการด าเนินงานของบริษัท และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับการวิจัยของ Aimeak (2013) ได้ท าการศึกษา สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
เพ่ือความสามารถในการแข่งขันและความส าเร็จของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียพ่ือรอง
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
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สมรรถนะเชิงพฤติกรรมและความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohammad, 
Massie, & Tumewu (2019) ที่ศึกษา ผลกระทบของการมุ่ งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและ
ความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

  สมมติฐานที่ 3 ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรม  
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตเพราะนวัตกรรมมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม หากผู้ประกอบการหรือนักบริหารใช้ความรู้ ทักษะการบริหาร
จัดการ รวมทั้งประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เพ่ือการคิดค้นและพัฒนาด้านการผลิต ได้แก่ การผลิต
สินค้า การบริการ กระบวนการผลิต ด้านกลยุทธ์การตลาด ด้านการบริหารจัดการองค์กรและด้าน
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ หากอุตสาหกรรมการผลิตสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย่อมที่จะประสบความส าเร็จในระยะยาวได้เป็นอย่างดีและสามารถ
ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้น าของธุรกิจได้ ดังนั้นหากมีการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะช่วยขับเคลื่อนให้ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเจริญเติบโต มีผลประกอบการก าไรและยอดขายเพ่ิมขึ้น
สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสามารถลดต้นทุนและเพ่ิม
คุณภาพงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ Satthayopath, Lertpachin, & Thechatonmenasakool (2014) ซึ่ งศึ กษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด ความสามารถทางนวัตกรรมและกลยุทธ์
ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ของไทย พบว่า ภาวะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทาง  ตรงเชิงบวกต่อการมุ่งเน้นตลาดและ
ความสามารถ ทางนวัตกรรมองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.70 และ 0.48 ตามล าดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leekpai (2013) ที่ศึกษา ปัจจัยน าความสามารถทางนวัตกรรมและผลต่อ
ผลการด าเนินงานองค์กร พบว่า ความสามารถทางนวัตกรรมมี อิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานองค์กร สอดคล้องกับผลวิจัยของ Rujirathanalux, Charpavang, & Pongpearchan 
(2018) ที่ศึกษา ผลกระทบของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ในประเทศไทย 
พบว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และด้านภาพลักษณ์  
ของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์และกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม ควรมุ่งเน้น
การสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลหรือรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นของธุรกิจที่เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันการณ์หรือความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Saunila, Pekkola, & Ukko (2014) ที่ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถทางนวัตกรรมต่อผลการด าเนินงาน : กรณีผลการกลั่นกรองของการวัด พบว่า 
ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในการปรากฏของการ
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วัดผลการด าเนินงาน ดังนั้นการวัดผลการด าเนินงานจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ด้วยความสามารถทางนวัตกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ควรยกระดับและสนับสนุนงบประมาณการอบรมและพัฒนาสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับผู้ประกอบการหรือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่องอันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและนักบริหารที่จะน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันในระยะยาว  สร้างความเจริญเติบโตและผล
ประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 

  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
    องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมธุรกิจ ทั้งนี้หากธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเพ่ิมการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นั ก
บริหารโดยด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ อบรม สัมมนา การศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้นักบริหารมี
ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารงานเพ่ิมขึ้นมีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญกับความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย  พบว่า
ความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมต้อง
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
     ควรมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินของอุตสาหกรรมการผลิต 
เช่น การจัดการห่วงโซ่คุณค่า  แรงกดดันทางธุรกิจ  ความสามารถทางการแข่งขัน เป็นต้น เพ่ือเป็น
การน าผลการวิจัยมาศึกษาและเปรียบเทียบว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อผลการด าเนินของอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมจะได้ด าเนินงานพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 
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