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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
Startup ในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
Startup ในประเทศไทย โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) คือ การด�ำเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ร่วมกับการด�ำเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ 0.78 ขึ้นไป โดยผู้วิจัยก�ำหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย จ�ำนวน 420 คน โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อยืนยันผลการวิจัย
		 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญในการบ่งชี้ความมีประสิทธิภาพของผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ทั้งหมด 4 ตัวแปร ประกอบด้วย 1. ผลตอบแทนด้านลูกค้า 2. ผลตอบแทนด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3. ผล
ตอบแทนด้านกระบวนการภายใน และ 4. ผลตอบแทนด้านการเงิน ตามล�ำดับ และ ตัวแปรความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
นอกจากนี้ยังพบว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ ซึง่ เป็นค่าอิทธิพลทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความร่วมมือระหว่างองค์กร ความได้เปรียบในการแข่งขัน และประสิทธิภาพผล
			 ประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่

Abstract

		 This research had the first objective to study the business performance efficiency components of
startups in Thailand. Second to study the causal factors that affect business performance efficiency of
startups in Thailand. This research was a mixed methods research that encompassed both qualitative and
quantitative tools through the use of in-depth interviews and questionnaires with 0.78 (Reliability). The
sample employed in this research consisted of entrepreneurs and executives involve the business
performance efficiency of startups in Thailand for 420 sampling that were selected and using a stratified
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random sampling technique. Structural Equation Modeling: (SEM) was used to analyses the obtained data
and focus group will provide in order to validate the research findings. From the obtained results, it shows
that the business performance efficiency components variables are important in weight indicates of all 4
variables contain the 1. Customer perspective 2. Financial perspective 3. Internal Process perspective and
4. Learning and Growth respectively. In addition, the causal factors of technological capability and interorganizational collaboration had a direct positive effect on the competitive advantage of startups, and
competitive advantage had a direct positive effect on the business performance efficiency of startups in
Thailand. Furthermore, it was apparent that technological capability and interorganizational collaboration
had a direct effect on the business performance efficiency of startups in Thailand, whereby all the foregoing
effects were statistically significant.
Key words: Business Performance Efficiency Competitive Advantage Technological Capability and
Interorganizational Collaboration
36% และ 44% ตามล�ำดับ ซึ่งร้อยละของความล้มเหลว
ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ของสตาร์ทอัพมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย (Statistic
		 เนื่องจากในปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด Brain, 2016) ได้อธิบายว่า กลุ่มธุรกิจสารสนเทศที่ยังคงยืน
รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ Startup เป็นหัวใจหลักในการขับเคลือ่ น อยู่รอดภายหลัง 4 ปี มีเพียง 37% ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อ
เศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานของคนในสังคม และ เทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอัตราการล้มเหลวจะเป็นไป
สามารถสร้ า งนวั ต กรรมและความยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ ร ะบบ อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปีที่ 10 ที่สตาร์ทอัพจะล้มเหลว
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม (Baard and van den สูงสุดถึง 71% และในขณะเดียวกันในประเทศไทยมีการ
Berg, 2004; Molapo, 2007) ซึ่งการจ้างงานที่เกิดขึ้นนั้น คาดคะเนว่าสตาร์ทอัพในกลุ่มดิจิตอลจะมีอัตราการอยู่
นับเป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง รอดเพียงแค่ 1% เท่านั้น (Krating, 2016) ซึ่ง Statistic
และขนาดเล็กที่เกิดใหม่เพราะยึดโยงอยู่กับผลประกอบ Brain อธิบายว่าสาเหตุที่สตาร์ทอัพล้มเหลวนั้นมาจากการ
การของกิ จ การถ้ า ธุ ร กิ จ ประสบกั บ ปั ญ หายอดขายหรื อ ไม่มคี วามสามารถในการแข่งขัน Competitive Advantage
ก�ำไรลดลงก็จะส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจและส่ง ที่เกิดจากการวางแผนด้านเทคโนโลยีที่ใช้สร้างนวัตกรรม
ผลต่อไปยังภาวะการจ้างงานรวมถึงการค้าและการลงทุน ท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์ทอัพขาดความน่า
ดังนั้น ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ทั้งขนาดกลางและขนาด สนใจและท�ำให้ผลประกอบการไม่เกิดการขยายตัว สาเหตุ
เล็กจ�ำเป็นจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ อันดับที่สองของการล้มเหลว คือการขาดความร่วมมือ
สูงสุดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของธุรกิจ ระหว่างองค์กรของธุรกิจ ซึ่งมีประมาณ 30% ซึ่งท�ำให้
แต่ถึงกระนั้นในระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ธุรกิจ สตาร์ทอัพขาดความพร้อมและความสมดุลด้านการบริการ
ไม่สามารถที่จะตัดต้นทุนในการด�ำเนินงานที่จ�ำเป็นออกไป จัดการทรัพยากรและส่งผลต่อความเติบโตขององค์กรที่
ได้แต่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องแข่งขันกันทางกลยุทธ์ ความรูน้ วัตกรรม ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ Forbes และ Entrepreneur
คุณค่าเพิ่มที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ามากกว่า (Bahiti, 2008) Magazine (Furr, 2011; Patel, 2015) ที่อธิบายว่าสาเหตุ
ดังนั้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอัตราการล้มเหลวของ แรกของความล้มเหลวของสตาร์ทอั พคือการขาดความ
สตาร์ทอัพมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่ง Statistic สามารถทางการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใน
Brain (Statistic Brain, 2016) ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ ในการสร้างความแตกต่างกับสินค้าและบริการ โดยจะท�ำ
ธุรกิจและเทคโนโลยี โดยอธิบายว่าร้อยละของสตาร์ทอัพที่ ให้สตาร์ทอัพขยายตัวก่อนที่จะมีความพร้อมในการเจริญ
ล้มเหลวภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีมากถึง 25%, เติบโตอย่างเต็มที่ (Premature Scaling) โดยเสนอว่า
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กลยุทธ์การด�ำเนินงานของสตาร์ทอัพควรเริ่มต้นจากการ
ลงทุนในด้านของการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
Competitive Advantage ที่มีความโดดเด่น ทั้งในด้าน
ของการเป็นผู้น�ำด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่างให้กับ
สินค้าและบริการ และการตอบสนองเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
เพื่อที่จะท�ำให้สตาร์ทอัพเกิดการลงทุนอย่างประหยัดและ
ยังยืนได้ในระยะยาว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ศึกษาของ (Cook, 2011) ทีอ่ ธิบายว่าสตาร์ทอัพจะล้มเหลว
ประมาณ 90% โดยมีสาเหตุมาจากตัวขององค์กรเองที่ไม่มี
ความสามารถที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ ธุ ร กิ จ ภายนอกหรื อ ไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เช่น สภาพเทคโนโลยีและความรุนแรงในการ
แข่งขัน และยังพบอีกว่า 74% ของสตาร์ทอัพที่ล้มเหลวไม่
สามารถปรั บ ตั วให้ใช้ป ระโยชน์จากอิน เตอร์เน็ต ได้ เ ต็ ม
ศักยภาพเท่าที่ควร และยังแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่ล้ม
เหลว กล่าวคือ มีการลงทุนผ่านทรัพยากรด้านไอทีไม่ถูก
เวลาและไม่ต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งสวนทางกับยอดขายและ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
(Giardino et. al., 2015) ซึ่งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีความ
ท้ า ทายต่ อ สตาร์ ท อั พ กั บ การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ที่ระบุว่าการประเมิน
ความเหมาะสมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ที่จะสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสื่อสารทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรและการสนับสนุนการปฏิบัติการของสตาร์ท
อัพ มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของสตาร์ทอัพเป็น
อย่างมาก เพราะการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลต่อผลประกอบ
การของสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืนและมั่นคง (Mature Level)
โดยมีความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นปัจจัยที่สองที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาของสตาร์ทอัพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (Crowne, 2002) ที่อธิบายถึงความล้มเหลวของ
สตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นจากการขาดได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ว่าในระยะเริ่มต้นธุรกิจ
สตาร์ทอัพ นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวขึ้นได้
จากผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ และไม่สามารถที่จะ
ผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่าง ตอบโจทย์และแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติให้กับลูกค้าได้
		 ประการต่ อ มาคื อ สตาร์ ท อั พ ไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างองค์กรด้วยกันเพือ่ ทีจ่ ะสร้าง เครือข่ายด้านการขาย
และการตลาด เพิม่ ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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และบริการ รวมถึงถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรในองค์กร และประการสุดท้าย สตาร์ทอัพมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สอดคล้องกับการ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในด้านของความเป็น
ผู้น�ำด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นต้น
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพผลประกอบการของ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุ ข้อดี ข้อด้อยของภาพรวมของวิสาหกิจของไทย
และเพื่อเป็นการศึกษา ค้นหาถึงรูปแบบและลักษณะของ
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ที่ จ ะมี ค วามเหมาะสมต่ อ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup เนื่องจากความได้เปรียบในการ
แข่งขันในแต่ละธุรกิจ อุตสาหกรรมย่อมจะแตกต่างกัน
ออกไปด้วยเหตุปัจจัยข้างต้น จึงน�ำมาสู่หัวข้อวิจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup
ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิภาพผล
ประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย เหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup
ในประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย

		 สมมติฐานข้อที่ 1 : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ของ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างองค์กรมี
อิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
เกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 3 : ความได้เปรียบในการแข่งขันมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 4 : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพผลประกอบการของ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 สมมติฐานข้อที่ 5 : ความร่วมมือระหว่างองค์กรมี
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้ประกอบการของ
Startup ในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยจ�ำนวน
8 ภาค จ�ำนวน 420 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และใช้เทคนิค
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random
sampling) โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงด�ำเนิน
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup
ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยมีการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยและด�ำเนินการวิจัย ในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

ทบทวนวรรณกรรม

ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ (The Business
Performance Efficiency)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผลประกอบการ
นับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการวัดผลการบริการ
จัดการด้านกลยุทธ์ ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ส�ำคัญที่เป็นองค์
ประกอบที่ส�ำคัญของการก�ำหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจแต่สิ่ง
ที่วัดผลเชิงประจักษ์ได้ดีและเห็นชัดที่สุดก็คือผลประกอบ
การ (Franco-Santos et al., 2007) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่าน
มามีผลการศึกษาจากนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน ที่
อธิบายว่าผลประกอบการของธุรกิจเริ่มมีการวัดผลในเชิง
โครงสร้างอย่างชัดเจนโดย (Kaplan and Norton, 1996;
Morgan and Strong, 2003; Simpson et al., 2012) ได้
วัดผลประกอบการในมิติของการเงินและการด�ำเนินงาน
รวมถึงประสิทธิภาพขององค์กรในกระบวนการด�ำเนินงาน
ภายในกิจกรรมการด�ำเนินธุรกิจรวมไปถึงการเรียนรู้และ
การเติบโตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยพิจารณาความมีส่วนได้
ส่วนเสียจากผลก�ำไร มูลค่าทางตลาด อัตราการเติบโต
ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกจ้าง เช่นกัน
และยังพิจารณาจากปัจจัยภายนอกเช่นความเป็นอยู่ของ

สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้น (Santos and
Brito, 2012) ในขณะทีก่ ารยอมรับมิตใิ นการวัดผลประกอบ
การของธุรกิจยังมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้การวัดประสิทธิภาพผลประกอบการในเชิงเดียว
คือเน้นผลประกอบการในด้านของการเงินเพียงอย่างเดียว
ซึ่ ง แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ควรจะมี ก าร
วัดผลโดยพิจารณาจากมุมมองภายนอกและภายในองค์กร
(Carton and Hofer, 2006; Combs et al., 2005;
Richard et al., 2009), especially in relation to SMEs
(Jarvis et al., 2000; Wood, 2006) ซึ่งต่อมามีการแบ่ง
วัตถุประสงค์ในการวัดผลประกอบการของนักวิชาการและ
นักวิจัยออกเป็นการวัดผลจากหน่วยงานที่เป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และ ธุรกิจเกิดใหม่
Startup (Beal, 2000) โดยส่วนใหญ่แล้วธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เกิดใหม่นั้นสามาถวัดผลประกอบการได้
จากผลประกอบการด้านการเงิน เช่น ยอดขายและก�ำไร
เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นยังไม่มีความ
พร้อมด้านระบบบัญชีและการเงินเท่าที่ควรจึงจ�ำเป็นจะ
ต้องวัดผลประกอบการของธุรกิจด้วยผลประกอบการด้าน
การเงิ น เป็ น หลั ก อี ก ทั้ ง ธุ ร กิ จ ยั ง สามารถที่ จ ะแสดงผล
ประกอบการด้านเงินที่เป็นเชิงประจักษ์เหล่านั้นให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน (Gibcus
and Kemp, 2003) และท้ายที่สุดผู้ประกอบการก็สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้มากกว่าผลตอบแทนด้านการเงินหรือ
ก�ำไรในรูปของตัวเงินเพียงเท่านัน้ แต่องค์กรก็จะมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้านอีกด้วย ซึ่ง (Meijaard et al.,
2002; Peacock, 2004) ได้อธิบายว่านีค่ อื เหตุผลทีว่ า่ ท�ำไม
ผลการศึ ก ษาหลายทฤษฏี จึ ง ยอมรั บ มิ ติ ใ นการวั ด ผล
ประกอบการของกิจการดังเช่นผลการศึกษามาแล้วข้างต้น
ยกตัวอย่างเช่น (Ren et al., 2015) ที่อธิบายว่ามีผู้
ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่หลายรายที่วัดประสิทธิภาพผล
ประกอบการโดยใช้การประเมินจากมิติด้านการเงินเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในด้านของ
ก�ำไร ผลตอบแทนจากการลงทุน และผลสัมฤทธิจากเป้า
หมายทางการเงิน รวมถึงผู้จัดการอาวุโสของธุรกิจทั้งขนาด
กลางและขนาดย่ อ มต่ า งก็ มี แ นวทางในการประเมิ น ผล
ประกอบการของธุ ร กิ จ โดยการเปรี ย บเที ย บกั บ คู ่ แ ข่ ง
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันในมิติทางด้านการเงิน เช่น
การเติบโตของผลก�ำไร มูลค่าทางการตลาด ความพึงพอใจ
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ของลูกค้าและพนักงานในองค์กร ความเป็นอยู่ของผู้คนใน
สังคม (Santos and Brito, 2012); รวมถึงตัวผู้ประกอบ
การธุรกิจเองก็ตามต่างก็มีการประเมินผลประกอบการของ
ธุรกิจโดยพิจารณาจากส่วนครองตลาด อัตราการเจริญ
เติบโตของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า ผลตอบแทน
จากการลงทุน อัตราการคงอยู่ของลูกค้า หรือการวาง
ต�ำแหน่งทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (Morgan
and Strong, 2003). สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมองค์
ประกอบของประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิด
ใหม่ Startup พบว่า ประกอบไปด้วยประสิทธิภาพด้าน
การเงิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นลู ก ค้ า ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า น
กระบวนการภายใน และประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลประกอบการ
ของธุรกิจเกิดใหม่
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Zaridis (2009)
ที่อธิบายว่าความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
มากส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) เพราะความได้
เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) นั้นจะ
เป็นน�ำมาซึ่งความยั่งยื่นและการอยู่รอดของธุรกิจอันเกิด
จากการบริการทรัพยกรทั้งภายในและภายนอกองคกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นธุรกิจจึงจะต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรกรที่จะมีการ
ก�ำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านของความเป็น
ผู้น�ำต้นทุน การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
ของธุรกิจรวมถึงการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคของสิ่ง
แวดล้อมภายนอกและภายในค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การใช้ปัจจัยฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
ของธุ ร กิ จ ได้ แ ละยั ง มี ค วามแตกต่ า งที่ เ ด่ น ชั ด จากคู ่ แ ข่ ง
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกทั้งยังป้องกันอุปสรรคใน
เรื่องของสินค้าทดแทนได้เป็นอย่างดี
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		 ประกอบกั บ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
(Nguyen, 2008) ที่ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการ
บูรณาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจ
เกิดใหม่ (Startup) ในประเทศอังกฤษที่ผลการวิจัยอธิบาย
ว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญต่อธุรกิจทุกประเภทไมว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกิด
ใหม่ ทุ ก ประเภทเนื่ อ งจากความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีนั้นสามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินงานซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจในด้านการเงิน
ด้านลูกค้า รวมถึงการใช้ IT ในด้านของการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์กรและการสื่อสารไปยังลูกค้าของธุรกิจยัง
เป็นการสร้างความเปรียบในเชิงการแข่งขัน อีกด้วย และ
จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่า (Tajeddini, Elg and
Ghauri, 2015) อธิบายถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลประกอบ
การขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกิด
ใหม่โดยการใช้ความร่วมมือระหว่างองค์กร ทีอ่ ธิบายว่าการ
สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร (Organization Collaboration) โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านความรูท้ ธี่ รุ กิจหรือ
องค์กรนั้นๆ ขาดแคลนรวมถึงจะมีการสร้างความสัมพันธ์
ในระยะยาวบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นระหว่างกันและอยู่
บนบรรทัดฐานเดียวกันในการท�ำธุรกิจจะสามารถลดข้อ
จ�ำกัดในเรื่องของทรัพยากรภายในแต่ละองค์กรเช่นการ
ตลาด เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ และส่งผลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพของผลประกอบการของธุรกิจ รวมถึงการ
พัฒนาองค์กรได้ในระยะยาวดังนั้นธุรกิจจึงจ�ำเป็นจะต้อง
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการขายและการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างองค์กรเพื่อให้ธุรกิจทั้งระบบเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทั้งในของประสิทธิภาพผลประกอบการด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาของบุคลากรในองค์กร

กระบวนการภายในและด า นการเรี ย นรู แ ละ
ความรู ร ะหว า งองค ก รเพื่ อ ให ธุ ร กิ จ ทั้ ง ระบบ
พัฒนาของบุคลากรในองคกร
เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในของประสิ ท ธิ ภ าพผล
ประกอบการด า นการเงิ น ด า นลู ก ค า ด า น
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วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินแนวคิ
การวิดจทีัย่ใชในการวิจัย
ร วิ จั ยจัยเ รื่ อ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ผ ล
แนวคิดที่ใกช้ใานการวิ
		 การวิ จั ย เรื่ อ งประสิ
ประกอบการของธุ
ร กิ จทเกิธิ ภดาพผลประกอบการของ
ใหม Startup ใน
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup
จัยแบบ
ประเทศไทยเป
นการวิจัยในประเทศไทยเป็
แบบผสมผสานนการวิ
(Mixed
ผสมผสาน (Mixed Methods) คือ การด�ำเนินการวิจัยเชิง
Methods)
คื อ การดํ าResearch)
เนิ น การวิร่จวั ยมกัเชิบงการด�
คุ ณ ภาพ
คุณภาพ (Qualitative
ำเนินการ
(Qualitative
Research)
ร
ว
มกั
บ
การดํ
า
เนิ
น
การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) Creswell,
้วิจมัยาณ
ได้ศึก(Quantitative
ษาใน 3 ส่วนด้วยกันคืResearch)
อ ส่วนแรก ได้
วิ(2009)
จั ย เชิ งผูปริ
ศึกษากับผู(2009)
้ประกอบการและผู
้บริหารที
่วนร่วยกั
วมในการ
Creswell,
ผูวิจัยไดศึกษาใน
3 ส่มวีสนด
น
สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพผลประกอบการของธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่
คืStartup
อ ส ว นแรก
ึ ก ษากั
บ ผู ปแระกอบการและ
โดยใช้ได
วิธีกศารสั
มภาษณ์
บบเจาะลึก (In-Depth
ผูInterview)
บริหารที่มีสส่ววนที
นร่สวองมในการสร
ภาพ
ศึกษากับศึากงประสิ
ษากับผูท้ปธิระกอบการ
ของธุรกิจ Startup ซึ่งเป็รกินจการวิ
จัยเชิงStartup
ปริมาณโดยใช
(Quantitaผลประกอบการของธุ
เกิดใหม
Research)
วิtive
ธี กResearch)
า ร สั ม ภ าโดยใช้
ษ ณ แวิธบีกบารส�เ จำารวจ
ะ ลึ(Survey
ก ( In-Depth
Fowler Jr, F. J. (2013) โดยใช้แบบสอบถาม และในส่วน
Interview)
ส ว นจยั ทีเชิ่ สงคุอณง ภาพ
ศึ ก ษ(Qualitative
า กั บ ศึ ก ษ Research)
า กั บ
ทีส่ ามซึง่ เป็นการวิ
ผูโดยใช้
ประกอบการของธุ
เปนการวิ
จั ย
วิธีการสนทนากลุร่มกิย่จอStartup
ย (Focusซึ่งGroup
Interview)
F. (2004).
โดยศึกษาถึ
งปัจจัยเหตุและประสิ
ทธิภาพ
เชิRabiee,
งปริมาณ
(Quantitative
Research)โดยใช
วิธีการ
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131
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและ
โครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้

สํารวจ (Survey Research) Fowler Jr, F. J. (2013)
โดยใชแบบสอบถาม และในสวนที่สามซึ่งเปน
จัยเชิางงข้คุณอค�ภาพ
(Qualitative
ท�การวิ
ำการสร้
ำถามตามนิ
ยามเชิงResearch)
ปฏิบัติการโดย
พัฒนา
เครื
อ วั ด และประเด็ มนยค�อำยถามที
่ ไ ด้ ท ดลองใช้
แ ล้ ว มา
ใช ว่ อิ ธงมืี ก ารสนทนากลุ
(Focus
Group
ปรั
บ ปรุ ง เพืRabiee,
่ อ ให้ เ หมาะสมกั
บ การวิ
และเสนอต่
Interview)
F. (2004).
โดยศึจกั ยษาถึ
งปจจัย อ ผู ้
เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหาโดย
เหตุค่าแความเที
ละประสิ
ทธิภาพผลประกอบการของธุ
รกิจ อยู่
ได้
่ยงตรงเชิ
งเนื้อหา (Content Validity)
เกิดใหม
Startup ในประเทศไทย
ระหว่
าง 0.70–1.00
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่
ได้ มีค่า 0.78
ไปอที่ใชในการวิจัย
เครืขึ่อ้นงมื
การเก็บรวบรวมข้
ผู วิ จั ยอไมูดลทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ท บ ท ว น
		 ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และ
วรรณกรรม
แนวคิ่เดกี่ยทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วข
ทบทวนวรรณกรรมที
วข้องจากแหล่
งข้อองมูลเพื
ทุต่ อิยภูมิ
กําหนดนิยามเชิ
งปฏิบัตเพืิกอ่ ารและโครงสร
งของตัพ้ วนื้ ฐาน
(Secondary
Sources)
ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั าความรู
ในการวิ
ำมาใช้กใษา
นการพั
ฒนากรอบแนวคิ
การวิจัย
แปรที่ ตจอัยและน�
งการจะศึ
จากนั
้น ผูวิจัยไดทําดการ
จากฐานข้
ลงานวิจัย ยบทความวิ
สรางขอคํอามูถามตามนิ
ามเชิงปฏิชาการ
บัติก ารทั้งพัในและต่
ฒนา าง
ประเทศ จากนั้นผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องมื
อวัดและประเด็
นคําถามที
่ไดทดลองใชกับผู้
แบบสั
มภาษณ์
(Interview
Questionnaire)
แลวมาปรับปรุงเพื
่อใหเหมาะสมกั
บการวิงจจากนั
ัยและ้นเก็บ
ประกอบการของ
Startup
ในประเทศไทยหลั
รวบรวมข้
งปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม กับกผูตป้ อระกอบ
เสนอตออผูมูเลชีเชิ่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถู
ง
การของ Startup ในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย
จ�ำนวน 8 ภาค ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการส�ำรวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ของโฟว์เลอร์ จูเนีย (Fowler Jr., 2013) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 420 คน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

โครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ และ
		 เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ ค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้ของ
ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory ตัวแปรประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
Factor Analysis: CFA) และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง Startup ตัวแปรองค์ประกอบประสิทธิภาพผลประกอบการ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย เหตุ ข องประสิ ท ธิ ภ าพผล ของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย ที่ ได้แก่ ผลตอบแทนด้านการเงิน (Y2.1) ผลตอบแทนด้าน
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ลูกค้า (Y2.2) ผลตอบแทนด้านกระบวนการภายใน (Y2.3)
ตัวแปรมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและก�ำหนดให้ และผลตอบแทนด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Y2.4) ซึ่งผล
เป็นโมเดลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย การวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 1.67, df
โปรแกรม LISREL for Windows version 8.80 เพื่อตรวจ = 2, p = 0.43371, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI
สอบความกลมกลื น ของโมเดลการวิ จั ย กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง = 0.99 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดผลประกอบการของ
ประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบความ ธุรกิจเกิดใหม่ (Y1) มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Assessment เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยผลประกอบ
of Model Fit) โดยดัชนีทใี่ ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง การของธุรกิจเกิดใหม่พบว่าตัวแปรมีน�้ำหนักความส�ำคัญ
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ในการบ่งชี้ความเป็นผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
กระบวนการภายใน
ขดัอชมูนีลคเชิ
ประจักษ เมืX่อ2พิ/df,
จารณาองค
อย ทั้งหมด
CFI, GFI,ประกอบย
AGFI, RMSEA
4 ตัวแปร ซึ่งเรียงล�ำ(Y2.3)
ดับความส�และผลตอบแทน
ำคัญจากมากไป
่า งChi-Square,
และ SRMR
ผลตอบแทนด้
านลูกตามลํ
ค้า (Y2.2)
น ก
น (Y2.1)
าดับผลตอบแทนด้
โดยมีคาน้ําาหนั
ผลประกอบการของธุ
รกิจเกิดใหมพบวาตัวแปรมี น้อยดคืาอนการเงิ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Y2.4) ผลตอบแทนด้านกระบวนการ
องค(Y2.3)
ประกอบเท
ากับ 0.79,านการเงิ
0.77, น0.76
น้ผลการวิ
ํ า หนั ก ความสํ
า
คั
ญ
ในการบ
ง
ชี
้
ค
วามเป
น
ผล
จัย
ภายใน
และผลตอบแทนด้
(Y2.1)และ
ตาม0.69
าดัคบ่าน�และมี
ความผั
นแปรรากัวบมของตั
บงชี้ผล
ประกอบการของธุ
รกิอจงค์
เกิดประกอบของประสิ
ใหมทั้งหมด 4 ทตัธิวภแปร
		 ผลการวิเคราะห์
าพผล ล�ำดับตามลํ
โดยมี
้ำหนักองค์
ประกอบเท่
0.79, ว0.77,
รกิจเกิดาใหม่
ในประเทศไทย
และ 0.69 ตามล�ำดับรกิและมี
จเกิดความผั
ใหมนรอแปรร่
ยละวมของตั
63, 59,ว 58
ซึประกอบการของธุ
่ ง เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ
คั ญ Startup
จากมากไปน
อ ย คื อ 0.76ประกอบการของธุ
		 ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน บ่งชี้ผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ร้อยละ 63, 59, 58
48 ำตามลํ
บ ซึ่งแสดงผลการวิ
เคราะห
ผลตอบแทนด
กคา Analysis:
(Y2.2) ผลตอบแทนด
าน และและ
(Confirmatoryานลู
Factor
CFA) เพื่อการตรวจ
48 ตามล�
ดับ ซึา่งดัแสดงผลการวิ
เคราะห์ในภาพที
่ 1 ใน
ภาพที่ 1่ 2และตารางที่ 2
การเรี
ย นรูแ ละพั ฒ นา (Y2.4)
ผลตอบแทนดาน ง และตารางที
สอบความเหมาะสมและถู
ก ต้ อ งของโมเดลสมการเชิ

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิภาพการวัดผลประกอบการของธุรกิจเกิด
ใหมค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ ความตรงของตั ว แปรสั ง เกตได และสั ม ประสิ ท ธิ์ ค ะแนน
องคประกอบประสิทธิภาพการวัดผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม
ตัวแปร

น้ําหนักองคประกอบ
2
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ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิภาพการวัดผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหมค่าน�้ำหนัก		
			 องค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบประสิทธิภาพการวัดผล		
			 ประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
ตัวแปร
		
สัมประสิทธิ์
Y2.1
0.69
Y2.2
0.79
Y2.3
0.76
Y2.4
0.77
			 Chi-Square = 1.67, df = 2,
หมายเหตุ : ** p < 0.01

น�้ำหนักองค์ประกอบ
SE
0.03
0.03
0.03
p = 0.43371,

		 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
		 ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ข อง
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดผู้วิจัยท�ำการ
วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพผลประกอบ
การของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย เพื่อท�ำการ
ตอบค�ำถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำ
เสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total
Effects: TE) ซึ่งจากการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรใน

t
คะแนนองค์ประกอบ
R2
0.43
0.48
13.23**
0.73
0.63
12.84**
0.60
0.58
12.96**
0.63
0.59
RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 0.99

โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพผลประกอบการของ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย (อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม) ตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 2
		 ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร
ในโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพผลประกอบการของ
ธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย
พิสิษฐ พจนจารุวิทย
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผล		
			 ประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup ในประเทศไทย (Standardize Score)
ปัจจัยผล
TE
IE
DE
TE
IE
DE
TE
IE
CPAD
0.34**
0.34**
0.22*
0.22*
		
(0.04)
(0.04)
(0.05)
(0.05)
STUFP
0.25**
0.07**
0.17*
0.47**
0.05**
0.42**
0.22**
		
(0.04)
(0.02)
(0.04)
(0.04)
(0.01)
(0.04)
(0.04)
ค่าสถิติ									
ไคว์-สแควร์ = 3.21, df = 3, P = 0.35975, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMR = 0.004, RMSEA = 0.013
สมการโครงสร้างของตัวแปร
CPAD
STUFP					
R Square
0.36
0.62					
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง CPAD
STUFP
TNCB
IOCB					
CPAD
1.00								
STUFP
0.59
1.00							
TNCB
0.57
0.65
1.00						
IOCB
0.52
0.74
0.66
1.00					
ปัจจัยเหตุ			
TNCB				
IOCB			
CPAD
หมายเหตุ : * p < 0.05 ** p < 0.01

		 เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลทางตรงที่ ส ่ ง ผลต่ อ ตั ว แปร
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (CPAD) ได้รับอิทธิพลทาง
ตรงจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (IOCB) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.34 และ 0.22 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ซึ่งนอกจาก
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (CPAD) ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลทาง
ตรง คือ ตัวแปรประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ (STUFP) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) และความร่วมมือระหว่าง
องค์กร (IOCB) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.17 และ 0.42
ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 0.01 และยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากความได้
เปรียบในการแข่งขัน (CPAD) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
0.22 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิผลทางอ้อมจากความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (TNCB) และความร่วมมือระหว่างองค์กร

DE
0.22**
(0.04)

(IOCB) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.07 และ 0.05 ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
		 1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
(CPAD) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.34 ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 2. ความร่วมมือระหว่างองค์กร (IOCB) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (CPAD)
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพล
ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลประกอบการของธุรกิจเกิด
ใหม่ (STUFP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.17 ซึ่ง
เป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
		 4. ความร่วมมือระหว่างองค์กร (IOCB) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ (STUFP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.42
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ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 5. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (CPAD) มีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจ
เกิดใหม่ (STUFP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.22
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) และ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร (IOCB) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่
(STUFP) ผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน (CPAD) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.07 และ 0.05 ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Construct (Kaplan and Norton, 1996; Morgan and
Strong, 2003; Simpson et al., 2012) โดยวัดผล
ประกอบการในมิติของการเงินและการด�ำเนินงานรวมถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรในกระบวนการด�ำเนินงานภายใน
กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง การเรี ย นรู ้ แ ละการ
เติบโตของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยพิจารณาความมีส่วนได้
ส่วนเสียจากผลก�ำไร มูลค่าทางตลาด อัตราการเติบโต
ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกจ้าง เช่นกัน
และยังพิจารณาจากปัจจัยภายนอกเช่นความเป็นอยู่ของ
สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้น (Santos and
Brito, 2012) ในขณะทีก่ ารยอมรับมิตใิ นการวัดผลประกอบ
สรุป และข้อเสนอแนะ
การของธุรกิจยังมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่วน
		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ ใหญ่จะใช้การวัดประสิทธิภาพผลประกอบการในเชิงเดียว
ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ Startup คือเน้นผลประกอบการในด้านของการเงินเพียงอย่างเดียว
ในประเทศไทย
ซึ่ ง แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ควรจะมี ก าร
		 จากผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงของ วัดผลโดยพิจารณาจากมุมมองภายนอกและภายในองค์กร
โมเดลประสิทธิภาพการวัดผลประกอบการของธุรกิจเกิด (Carton and Hofer, 2006; Combs et al., 2005;
ใหม่(ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกต Richard et al., 2009), especially in relation to SMEs
ได้ และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบผลประกอบการ (Jarvis et al., 2000; Wood, 2006)
ของธุรกิจเกิดใหม่ พบว่าตัวแปรที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญใน 		 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
การบ่งชี้ประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่มี เหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลประกอบการของธุรกิจเกิด
ทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่งเรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไป ใหม่ Startup ในประเทศไทย
น้อย คือ ผลตอบแทนด้านลูกค้า (Y2.2) ผลตอบแทนด้าน 		 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรประสิทธิภาพ
การเรียนรู้และพัฒนา (Y2.4) ผลตอบแทนด้านกระบวน ผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ (STUFP) ได้รับอิทธิพล
การภายใน (Y2.3) และผลตอบแทนด้านการเงิน (Y2.1) ทางตรงจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) และ
ตามล�ำดับ โดยมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.79, 0.77, ความร่วมมือระหว่างองค์กร (IOCB) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
0.76 และ 0.69 ตามล�ำดับ และมีความผันแปรร่วมของ 0.17 และ 0.42 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญ
ตัวบ่งชี้ผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ร้อยละ 63, 59, ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 และยังได้รับอิทธิพลทาง
58 และ 48 ตามล�ำดับ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ตรงจากความได้เปรียบในการแข่งขัน (CPAD) โดยมีขนาด
ประสิทธิภาพการวัดผลประกอบการของธุรกิจเกิดใหม่ที่ อิทธิพลเท่ากับ 0.22 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทาง
เกิดจากความได้เปรียบในการแข่งขันด้านความเป็นผู้น�ำ สถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิผลทางอ้อมจาก
ด้านต้นทุนสามารถเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไรของ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (TNCB) และความร่วม
ธุรกิจได้ ประกอบกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มือระหว่างองค์กร (IOCB) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.07 และ
ด้านความแตกต่างของธุรกิจนั้นสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
ตลาดของธุรกิจซึ่งน�ำมาสู่การเพิ่มสภาพคล่องของกระแส (Zaridis, 2009) ที่กล่าวว่าความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
เงินเข้า-ออก ของธุรกิจได้ และสอดคล้องกับ (Franco- เป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ มากส� ำ หรั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
Santos et al., 2007) ที่อธิบายว่าผลประกอบการของ ขนาดย่อม (SMEs) หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจเกิดใหม่ (Startธุ ร กิ จ เริ่ ม มี ก ารวั ด ผลในเชิ ง โครงสร้ า งอย่ า งชั ด เจนโดย up) เพราะความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนั้นจะเป็นน�ำมา
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ซึ่งความยั่งยืนและการอยู่รอดของธุรกิจอันเกิดจากการ
บริการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นธุรกิจจึงจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก รกรที่ จ ะมี ก าร
ก�ำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านของความเป็น
ผู้น�ำต้นทุน การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
ของธุรกิจรวมถึงการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคของสิ่ง
แวดล้อมภายนอกและภายในค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การใช้ปัจจัยฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
ของธุ ร กิ จ ได้ แ ละยั ง มี ค วามแตกต่ า งที่ เ ด่ น ชั ด จากคู ่ แ ข่ ง
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกทั้งยังป้องกันอุปสรรคใน
เรื่องของสินค้าทดแทนได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับ
Nguyen, 2008) ทีท่ ำ� การศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งของการบูรณา
การและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่
(Startup) ในประเทศอังกฤษ ที่ได้อธิบายว่า ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อธุรกิจ
ทุกประเภทไมว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรื อ รวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ ทุ ก ประเภท
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เนื่องจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถลด
ต้ น ทุ น ในการด� ำ เนิ น งานซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งความได้
เปรียบในเชิงการแข่งขันในด้านของความเป็นผู้น�ำด้าน
ต้นทุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ (Tajeddini, Elg
and Ghauri, 2015) อธิบายถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผล
ประกอบการขององค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เกิดใหม่โดยการใช้ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้าน
การตลาด ที่อธิบายว่าในมุมมองของธุรกิจเกิดใหม่ระหว่าง
ประเทศนั้ น สามารถที่ จ ะสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การ
แข่ ง ขั น ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ผ่ า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
องค์กร (Organization Collaboration) โดยแนวคิดการ
สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรนั้นเป็นการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะความร่วมมือทาง
ด้านความรู้ที่ธุรกิจหรือองค์กรนั้นๆ ขาดแคลน (Un, Cuervo-Cazurra, and Asakawa, 2010) และยังพบอีกว่า
ธุรกิจเกิดใหม่ที่ท�ำธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะสามารถได้
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
องค์ในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงจะมีการสร้างความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวบนพื้นฐานของ ความเชื่อมั่นระหว่างกันและอยู่
บนบรรทัดฐานเดียวกันในการท�ำธุรกิจ
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