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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และการ
มุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน ที่มีต่ อ ประสิท ธิภ าพการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จานวน 400 ราย ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ระหว่าง 0.91-0.93 และ
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.56-0.86 สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคณ
ู และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ด้านการรับรู้นวัตกรรม ด้านการรับ รู้
ตัวกระตุ้น ด้านการมุ่งเน้นการแข่งขัน ด้านการบริหารนวัตกรรม ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และด้านการตอบสนองต่อ
ลู ก ค้า มีผ ลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพการสร้า งสรรค์ น วัต กรรมในทางบวก ส่ ว นด้า นการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มกี ารสร้างการรับรู้ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นการแข่งขันให้เกิดกับองค์กรจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิม่ สูงขึน้
คาสาคัญ : การรับรู้ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์, การมุ่งเน้นการแข่งขัน, ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม,
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the impact of perceived brand innovation and
creative thinking, and competitive focus on creative innovation efficiency of Small and Medium Enterprises
in the Northeastern of Thailand. A sample of 400 was selected by Stratified Random Sampling technique.
Data were collected by questionnaire which had reliability values between 0.91-0.93 and discrimination
power values between 0.56-0.86. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, multiple correlations and multiple regression analysis.
The results of this study showed that perceived brand innovation and creative thinking in the
aspects of innovation perception, and stimulus perception as well as competitive focus in the aspects of
innovation management, product and service quality, and customer response had a significant positive
effect on creative innovation efficiency, bus also brand awareness had a significant negative effect on
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creative innovation efficiency. Small and Medium Enterprises that created perceived brand innovation and
creative thinking as well as competitive focus will result in increased creative innovation efficiency.
Keywords : Perceived Brand Innovation and Creative Thinking , Competitive Focus , Creative Innovation
Efficiency , Small and Medium Enterprises

บทนา
ภาวการณ์ แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปั จ จุ บ ัน
ส่งผลให้องค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทนั ต่ อสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ย นแปลง การดาเนิ น ธุ ร กิจ มิไ ด้มีเ พียงความท้าทาย
เฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตหรือคุณภาพของสินค้าและ
บริการเท่านัน้ เพราะการแข่ง ขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ได้รบั
อิท ธิพ ลจากความก้ า วหน้ า อัน รวดเร็ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึ ง ความสามารถในการผลิต การให้
ความสาคัญต่อการเพิม่ ความแข็งแกร่งของธุรกิจจึงเป็ นสิง่
ที่ห ลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) หลายแห่งต้อง
ปรับ ตัว ต่ อ การแข่ ง ขัน ประเทศต่ า ง ๆ ทัว่ โลกต่ า งให้
ความสาคัญต่ อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เนื่องจากองค์กรธุรกิจส่วนมากจะสามารถ
เติบโตเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ล้วนพัฒนามาจากการเป็ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อนทัง้ สิน้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็ นกลไก
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างให้เกิด
การจ้า งงานมากถึง ร้อ ยละ 84 ของการจ้า งงานรวมทัง้
ประเทศ แต่ ก ารด าเนิ น การของSMEs มัก ประสบกับ
อุปสรรคทีส่ าคัญหลายประการ ได้แก่ การขาดความสนใจ
ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า
และบริการ ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรูท้ ่ี
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดาเนินงาน ข้อจากัด
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการส่งผ่านธุรกิจครอบครัว
ที่เริม่ มีอตั ราการอยู่รอดน้อยลง เป็ นต้น (Thailand Future
Foundation, 2013) ดังนัน้ หากต้องการให้เศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถเติบ โตได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน จึง
จาเป็ นที่จะต้องพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เป็ นผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพในการบริหารงานและมี
ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น (Detthamrong &
Phukdeesiriwong, 2018) เพื่ อ สร้ า งความมั น่ ใจต่ อนั ก
ลงทุนและผู้ทม่ี สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ สิง่ ที่วสิ าหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่ง ขัน คือ การสร้า งนวัต กรรมให้แ ก่อ งค์ก ร การให้

ความสาคัญต่อการนานวัตกรรมเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่งขัน
ถือเป็ นความได้เปรียบ (David, 2007) ส่งผลให้แนวคิดการ
บริห ารธุ ร กิจในยุ คปั จจุบนั มุ่ง เน้ น ให้ค วามสาคัญกับการ
สร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขัน ด้ ว ยการจั ด การ
นวัตกรรมขององค์กร
นวัตกรรมสาหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็ นการคิดนอกกรอบอันนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ท่ี
เกิดประโยชน์ ด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การ
รับรู้ถึงตรานวัตกรรมเป็ น การประเมิน เชิง อัต วิสยั ในการ
ตี ค วามหรื อ แปลความหมายเกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า เชิ ง
นวัต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์ เป็ น สิ่ง สาคัญสาหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ ะทราบว่านวัตกรรม
และคุณลักษณะทีม่ ุ่งเน้นในระดับผลิตภัณฑ์สามารถเปลีย่ น
ไปสู่ค วามคิด สร้า งสรรค์และนวัตกรรมของตราสิน ค้าได้
อย่างไร (Hubert et al., 2017) การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็ น จุ ด เริ่ม ต้น ของนวัต กรรม ซึ่ง องค์ก รไม่สามารถหยุด
ความคิดสร้างสรรค์ท่ถี ือว่าเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการสร้าง
นวัต กรรมและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ ในการบรรลุ ข้อ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน ที่ มีป ระสิท ธิภ าพอย่ า งยัง่ ยืน
นวัตกรรมถือว่าเป็ นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากที่สุด เช่น
อ ง ค์ ก ร มี ก า ร เ ปิ ด ตั ว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ่ึ ง เ ป็ น สิ่ ง ใ ห ม่ ใ น
อุตสาหกรรมในช่วงเวลาสามปี ท่ผี ่านมา องค์กรให้ความ
สนใจเกีย่ วกับข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ่งึ เป็ นสิง่ จาเป็ น ลูกค้าขององค์กรมี
การให้ขอ้ มูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และเมื่อ
มีก ารเปิ ดตัว ผลิต ภัณ ฑ์ บริก ารใหม่ ส่ ง ผลให้ อ ัต ราการ
เติบโตของยอดขายขององค์กร เพิ่มขึ้น เป็ นต้น องค์กร
นวัตกรรมจึงองค์กรทีม่ คี วามยืดหยุ่นและมีความสามารถใน
การปรับตัวทัง้ ทางด้านการแข่งขันในตลาดและทางด้า น
เทคโนโลยีท่ดี ี เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น (Shahzad, Xiu &
Shahbaz, 2017) จ า ก ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Chaengploy and
Jadesadalug (2016) พบว่ า การมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน โดย
การนากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมาใช้
ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ท าให้ส ามารถสร้ า งตราสิน ค้า ให้มี
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ชื่อเสียงเป็ นทีร่ ู้จกั เป็ นผู้นาตลาดและเป็ นทีย่ อมรับ ส่งผล
ให้สามารถดาเนินธุรกิจให้คงอยู่ได้อย่างมันคงและยาวนาน
่
ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
อีกทัง้ ความต้องการของตลาดและผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจาเป็ นต้องมีความรู้ความสามารถใหม่ ๆ หรือ
ความสามารถในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมให้ประสบความสาเร็จและสามารถรักษา
ค ว า ม ได้ เ ปรี ย บใน กา รแข่ ง ขั น ขอ ง ตน เอ าไว้ ผ่ า น
ประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็ นผลของ
การใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ่ง ใหม่ ท่ีถู ก พัฒ นาขึ้น จากเหตุ ผ ล
ข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจยั เห็นความสาคัญในการศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของการรั บ รู้ ต รานวั ต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นการแข่งขันทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพ
การสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมของ SMEs ในภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุม SMEs ทัง้ 4 ประเภท อันได้แก่
กิจการผลิตสินค้า กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก และกิจการ
ให้ บ ริ ก าร โดยหวัง ว่ า ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาสามารถ
น าไปใช้เ ป็ น ข้อ มูลสาหรับผู้ป ระกอบการ SMEs ในส่ว น
ของภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนาไปกาหนด
แนวทางการสนับสนุ น ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้เป็ น
ธุรกิจแห่งนวัตกรรมทีส่ ามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อัน
นาไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และเพิม่ ความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ตรานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นการแข่งขันทีม่ ตี ่อ
ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมมติ ฐานการวิ จยั
การรับ รู้ต รานวัต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์
และการมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน มีผ ลกระทบในทางบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จากวัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ผู้วิจยั ได้กาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยมีตัวแปรซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
ของการรั บ รู้ ต รานวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์
ประกอบด้ว ย การรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า เช่ น เมื่อ
กล่าวถึงบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป ผูบ้ ริโภคจะนึกถึงมาม่า การรับรู้
นวัตกรรม เช่น ้ าทะลายโจรนามาบรรจุแคปซูล ผูบ้ ริโภค
รับรู้ถึงคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปว่าคุ้มค่า และ
การรับรู้ตัวกระตุ้น เช่น สบู่สมุนไพร มีผู้นาในชุมชนเป็ น
บุ ค คลส าคัญ น่ า เชื่อ ถื อ เป็ นผู้ ใ ช้ แ ละบอกต่ อ การรับ รู้
นวัตกรรมและการรับรูต้ วั กระตุน้
ตัวแปรการมุ่งเน้นการแข่งขันประกอบด้วย การ
บริหารนวัตกรรมเป็ นกระบวนการในการกาหนดทิศทางใน
การดาเนินงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือที่
เป็ นได้ทงั ้ กล้องถ่ายภาพและอัดวีดีทศั น์คุณภาพสินค้าและ
บริก าร เช่ น ความสวยงามของสิน ค้า การให้บ ริก ารที่
รวดเร็ว และการตอบสนองต่ อลูกค้า เช่น การแจ้งข้อมูล
ลูกค้าให้ลกู ค้าทราบ ทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่าไม่ถูกทอดทิง้
ตัว แปรประสิท ธิภ าพการสร้า งสรรค์น วัต กรรม
ประกอบด้วย ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิต ภัณ ฑ์ ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรม
กระบวนการและความสามารถในการสร้ า งนวัต กรรม
บริหารจัดการ สามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั
ภาพที่
การรับรู้ตรานวัตกรรม
และความคิ ด
สร้างสรรค์
-การรับรูภ้ าพลักษณ์ตรา
สินค้า
-การรับรูน้ วัตกรรม
-การรับรูต้ วั กระตุน้
การมุ่งเน้ นการแข่งขัน
-การบริหารนวัตกรรม
-นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
-คุณภาพสินค้าและ
บริการ
-การตอบสนองต่อลูกค้า

ประสิ ทธิ าพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
-นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
-นวัตกรรมกระบวนการ
-นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ

าพที่ กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คือ ผู้ ป ระกอบการ
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย จานวน 778,212 ราย (Office
of Small and Medium Enterprises Promotion, 2017)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย ใช้สูตรในการคานวณขนาด
ตั ว อย่ า งเมื่ อ ทราบจ านวนประชากร (Vanichbuncha,
2012) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย
n=

NZ2 /4
Z2
NE2 + ( )
4

เมื่อคานวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อ มัน่
95% และความคลาดเคลื่อ นในการประมาณค่ า สัด ส่ ว น
เท่ า กับ % ใช้ เ ทคนิ ค การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชัน้ ภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกตามจัง หวัด
ดังนี้ คือขัน้ ที่ 1 จาแนกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และกาหนด
กลุ่ ม ตัว อย่ า งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามสัดส่วน และ ขัน้
ที่ ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากขัน้ ที่ โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัว อย่ า งแบบง่า ย (Simple Random Sampling) ด้ว ยการ
จับฉลากจากรายชื่อกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
เคร่องมอที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) การตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถาม
ด้ า น ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า ( Content Validity)
โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้วย
ค่ า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ที่ มี ค่ า
ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ ก ับ SMEs ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเหมาะสมของการใช้
ภาษาในแบบสอบถาม และหาค่ า อ านาจจ าแนกของ
แบบสอบถามเป็ น รายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item-Total Correlation ซึ่งการรับรู้ตรานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ได้ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง
0.41-0.70 และการมุ่งเน้นการแข่งขัน ได้ค่าอานาจจาแนก
(r) อยู่ระหว่าง 0.61-0.74 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สอดคล้องกับ Tairuakham (2009) ที่เสนอว่า เกณฑ์การ
พิจารณาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม หากมีค่า 0.40
ขึน้ ไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก
ผู้วิจ ัย ได้ห าค่ า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม
โดยหาสั ม ประสิ ท ธิ แ์ อล าตามวิ ธี ข องครอนบา ค
(Cronbach) ซึ่ ง การรั บ รู้ ต รานวั ต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิทธิแอล
า อยู่ระหว่าง 0.89-0.90
์
และการมุ่ ง เน้ น การแข่ง ขัน มีค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อล า อยู่
ระหว่าง 0.88-0.89 ซึ่งสอดคล้องกับ Tairuakham (2009)
ที่ไ ด้ เ สนอว่ า เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาค่ า ความเชื่อ มัน่ ของ
แบบสอบถาม หากมีค่า 0.40 ขึน้ ไป ถือว่ามีคุณภาพแล้ว
แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ประกอบการ SMEs
จ านวน 6 ข้อ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยครอบคลุ ม ข้อ มูลเกี่ย วกับ เพศ
อายุ สถานภาพ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา
และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ข้อ มูล ทัว่ ไปของ SMEs จ านวน 5 ข้อ
ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ โดย
ครอบคลุมข้อมูลรูปแบบธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ จานวน
พนักงานทัง้ หมด ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น และระยะเวลาใน
การประกอบกิจการ
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การรับ รู้ ต รา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็ นคาถาม จานวน
12 ข้อ แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale)
ตอนที่ 4 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การมุ่ง เน้ น การ
แข่งขัน จานวน 17 ข้อ และ
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม จานวน ข้อ
ในการวัดระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ การรับรูต้ รา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งเน้นการแข่งขัน
และประสิท ธิภ าพการสร้า งสรรค์น วัต กรรม ออกเป็ น 5
ระดับ แล้ ว น าค่ า คะแนนที่ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาหา
ค่าเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ของ Srisa-ard (2010)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้
ด าเนิ น การจัด ส่งแบบสอบถามด้ว ยจดหมายลงทะเบียน
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม - 20 เมษายน 2561 จานวน 400
ฉบับ เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของคาตอบ และแบบสอบถามที่ยงั ไม่ได้รบั
กลับ คื น มาได้ ติ ด ตามทางโทรศัพ ท์ แ ละด าเนิ น การส่ ง
แบบสอบถามไปให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งอี ก ครัง้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ร ับ
แบบสอบถามกลับ คืน มาสมบูรณ์ จ านวน 222 ฉบับ คิด
เป็ นร้อยละ 55.50 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนแบบสอบถาม
ทีส่ ่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง การส่งแบบสอบถามหากมีอตั ราการ
ตอบกลับ อย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 20 ถือ ว่ า สามารถยอมรับได้
(Asker, Kumar & Day, 2001)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิจ ัย น าข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการเก็บ รวบรวมจาก
แบบสอบถาม แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิว เตอร์สาเร็จ รูป โดยใช้สถิติสาหรับ การวิเ คราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ งานวิจยั ครัง้ นี้กาหนด
ความหมายตัวแปรทีใ่ ช้ในวิจยั ดังต่อไปนี้
IMB หมายถึง การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า
IVP หมายถึง การรับรูน้ วัตกรรม
STP หมายถึง การรับรูต้ วั กระตุน้
IVN หมายถึง การบริหารนวัตกรรม
PDI หมายถึง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
PSQ หมายถึง คุณภาพสินค้าและบริการ
CTR หมายถึง การตอบสนองต่อลูกค้า
CIE หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม
สรุป ลการวิ จยั
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพ
สมรส ประสบการณ์ในการทางานในวิส าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 3-6 ปี มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีมากที่สุด รองลงมาคือระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่
เป็ นเจ้าของกิจการ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง
รายการ
1. เพศ หญิง
2. อายุ มากกว่า 40 ปี
3. สถานภาพ สมรส
4. ประสบการณ์ 3-6 ปี
4. ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
5. ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ

จานวน
121
84
170
86
115
196

ร้อยละ
54.50
37.80
76.60
38.70
51.80
88.30

2. รูปแบบของ SMEs ส่วนใหญ่เป็ นห้างหุน้ ส่วน
สามัญ และประเภทธุ ร กิจ เป็ น กิจ การค้า ปลีก มีจ านวน
พนักงาน 1-10 คน มีทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นน้อยกว่า 1 ล้าน
บาท และมีระยะเวลาในการประกอบกิจการ 4-6 ปี แสดง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ ข้อมูลทัวไปของวิ
่
สาหกิจชนาดกลางและ
ขนาดย่อม
รายการ
1. รูปแบบธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
2. ลักษณะธุรกิจเป็ นกิจการค้าปลีก
3. จานวนพนักงาน 1-10 คน
4. ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นน้อยกว่า
1 ล้านบาท
5. ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
4-6 ปี

จานวน ร้อยละ
72
32.40
92
41.40
213
95.90
130
58.60
87

39.20

3. ผู้ประกอบการ SMEs มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การรับรู้ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น จากมาก
ไปหาน้อยคือด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านการ
รับ รู้ น วัต กรรม และด้ า นการรับ รู้ ตั ว กระตุ้ น แสดงดัง
ตารางที่ 3
ผู้วิจยั ได้กาหนดระดับความคิดเห็น ในการวัด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ตรานวัตกรรม ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้ นการแข่งขัน และความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมออกเป็ น
5 ระดับ แล้ว น าค่ า คะแนนที่ไ ด้จ ากแบบสอบถามมาหา
ค่าเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้
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ช่ ว งคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ช่ ว งคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ช่ ว งคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ช่ ว งคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ช่ ว งคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีค วาม
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
ตารางที่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูต้ รานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์
ตัวแปร
ด้านการรับรูภ้ าพลักษณ์
ตราสินค้า
ด้านการรับรูน้ วัตกรรม
ด้านการรับรูต้ วั กระตุน้
โดยรวม

M

S

ความหมาย

4.10

0.57

มาก

3.99
3.92

0.58
0.62

มาก
มาก
มาก

4. ผู้ประกอบการ SMEs มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดย
เรีย งล าดับ ค่ า เฉลี่ย ความคิด เห็น จากมากไปหาน้ อ ย 3
ลาดับ คือ ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม
ผลิต ภัณ ฑ์ และด้ า นการตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการมุ่งเน้น
การแข่งขัน
ตัวแปร
ด้านการบริหารนวัตกรรม
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ด้านคุณภาพสินค้าและ
บริการ
ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า
โดยรวม

M
3.89
3.95

S
ความหมาย
0.55
มาก
0.62
มาก

4.01

0.63

มาก

3.94

0.61

มาก

ตารางที่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวแปร
ด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมกระบวนการ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
บริหารจัดการ
โดยรวม

M

S

ความหมาย

3.94

0.62

มาก

3.89

0.65

มาก

3.98

0.66

มาก
มาก

. ผู้ประกอบการ SMEs มีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการ ด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และด้านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมกระบวนการ แสดงดังตารางที่ 5
. การรับรูต้ รานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
การมุ่งเน้นการแข่งขันมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs ในระดับสูง ดังตารางที่ 6
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างการรับรูต้ รา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งเน้นการแข่งขัน
และประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า การรับรู้
ตรานวัต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์ การมุ่ ง เน้ น การ
แข่งขัน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ ประสิทธิภาพการ
สร้ า งสรรค์ น วัต กรรม โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์
ระหว่าง 0.41-0.74 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตัวแปรส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจ
เกิดปั ญหา Multicollinearity ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทดสอบการ
เกิ ด ปั ญหา Multicollinearity โดยใช้ ค่ า VIF (Variance
Inflation Factor) พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าอยู่
ระหว่ า ง 1.71-3.23 แสดงว่ า ตัว แปรอิสระไม่ เ กิด ปั ญ หา
เนื่องจากค่า VIF น้อยกว่า 10

มาก
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ตารางที่ ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ตรานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
การมุ่งเน้นการแข่งขัน และประสิทธิภาพ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs
ตัว
แปร
Mean
S.D.
IMB
IVP
STP
IVN
PDI
PSQ
CTR
CIE

IMB

IVP

STP

IVN

PDI

PSQ

CTR

CIE

4.10
0.57
-

3.99
0.57
0.57*
-

3.92
0.61
0.44*
0.63*
-

3.89
0.55
0.57*
0.61*
0.64*
-

3.95
0.62
0.44*
0.53*
0.63*
0.66*
-

4.00
0.63
0.51*
0.55*
0.60*
0.74*
0.67*
-

3.94
0.61
0.51*
0.61*
0.52*
0.61*
0.62*
0.73*
-

3.94
0.57
0.41*
0.65*
0.70*
0.69*
0.63*
0.39*
0.66*
-

VIF

1.71
2.31
2.24
2.95
2.33
3.23
2.61

CIE = 0.46 – 0.14IMB + 0.20IVP
+ 0.28STP + 0.20IVN
+ 0.15PSQ + 0.18CTR
ตารางที่ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคณ
ู
ระหว่างการรับรูต้ รานวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นการแข่งขัน
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การรับรูต้ รานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์
และการมุ่งเน้นการแข่งขัน
ค่าคงที่
ด้านการรับรูภ้ าพลักษณ์ตรา
สินค้า (IMB)
ด้านการรับรูน้ วัตกรรม (IVP)
ด้านการรับรูต้ วั กระตุน้
(STP)
ด้านการบริหารนวัตกรรม
(IVN)
ด้านคุณภาพสินค้าและ
บริการ (PSQ)
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
(CTR)
AdjR2
SE

ประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
β
S.E.
0.46
0.19
-0.14
0.05

t

sig

2.44
-2.80*

0.02
0.01

0.20
0.28

0.05
0.05

3.53*
5.41*

0.00
0.00

0.20

0.06

3.03*

0.00

0.15

0.06

2.56*

0.01

0.18

0.05

3.16*

0.01

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุ คูณ แสดงดัง ตารางที่ 7 พบว่ า ตัว แปรการรับ รู้ต รา
นวัต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์ และการมุ่ ง เน้ น การ
แข่ ง ขัน มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม (CIE) ในทางบวก คือ ด้านการรับรู้นวัตกรรม
(IVP) ด้ า นการรั บ รู้ ตั ว กระตุ้ น (STP) ด้ า นการบริ ห าร
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นวัต กรรม (IVM) ด้า นคุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก าร (PSQ)
และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (CTR) ส่วนด้านการรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า (IMB) เป็ นตัว แปรการรับ รู้ ต รา
นวัต กรรมและความคิด สร้า งสรรค์ และการมุ่ ง เน้ น การ
แข่ ง ขัน ที่มีผ ลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม (CIE) ในทางลบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ผลกระทบของการรับรู้ตรา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การมุ่งเน้นการแข่งขัน
ต่อประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยรวม ได้ดงั นี้
อ ิ ปราย ลการวิ จยั
ผลจากการวิ จ ัย พบว่ า ผู้ ป ระกอบการ SMEs
มีค วามคิด เห็น ว่ า การรับ รู้ ต รานวัต กรรมและความคิด
สร้า งสรรค์ และการมุ่ ง เน้ น การแข่ ง ขัน มีผ ลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทางบวก ได้แก่
การรับรูน้ วัตกรรม การรับรูต้ วั กระตุน้ การบริหารนวัตกรรม
คุณภาพสินค้าและบริการ และการตอบสนองต่อลูกค้า ส่วน
การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในทางลบ
1. การรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้า เป็ นการทาให้
ลูก ค้า เกิด การเรีย นรู้จ ากการได้สมั ผัส สิ่ง ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
สินค้า บริการแล้วเกิดเป็ นความรูส้ กึ หรือความเข้าใจภายใน
ตัว บุ ค คลและเกิด การตีค วามทาให้เ กิด การรับรู้ผ่ านทาง
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าที่เป็ นความรู้สกึ มาจากภายใน ซึง่ ทา
ให้ผบู้ ริโภคเกิดการจดจาได้ สามารถระลึกถึงตราสินค้าได้
โดยอัตโนมัติ เมื่อนึกถึงสินค้าในประเภทนี้จะนึกถึงชื่อตรา
สิน ค้า ที่อ ยู่ใ นใจขึ้น มาทัน ที อีก ทัง้ ยัง ท าให้เ กิด ความพึง
พอใจ มีความมันใจและส่
่
งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
ผู้ บ ริ โ ภค ดัง นั ้น การรับ รู้ ต ราสัญ ลัษ ณ์ สิน ค้ า และการ
เชื่อ มโยงตราสิน ค้า ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ของ
ผูบ้ ริโภค แต่ในทางตรงกันข้าม ผลจากการวิจยั พบว่า การ
รับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในทางลบ สามารถเกิดขึน้ ได้ในกรณีท่ี
ผูบ้ ริโภคเกิดความไม่พงึ พอใจในตัวสินค้าและบริการ ซึง่ จะ
นาไปสู่ผลในทางลบแก่ตวั สินค้าและบริการนัน้ เช่น เมื่อ
ผูบ้ ริโภคเกิดทัศนคติในเชิงลบ เกิดการตาหนิจากผูบ้ ริโภค
จะเกิด การบอกต่ อ ในทางลบ ความตั ง้ ใจที่จะซื้อ สินค้ามี
แนวโน้มลดลง และในท้ายทีส่ ุดผู้บริโภคจะลดปริมาณการ
ซือ้ สินค้าและหันไปใช้ตราสินค้าอื่น ๆ ของคู่แข่งแทน
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ให้ผ ลในทางตรงข้า มกับ งานวิจ ัย ของ Sangsri
(2015) ที่พ บว่ า นวัต กรรมของสิน ค้า มีค วามสัม พัน ธ์ใ น
ทางบวกกั บ การรั บ รู้ น วั ต กรรมของสิ น ค้ า ด้ า นความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า นอกจากนี้ ในงานวิ จ ั ย ของ
Shoosanuk and Hengmeechai (2013) ยัง พบว่ า คุ ณ ค่ า
ของตราสิน ค้า มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ ความพึง พอใจของ
ลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า
2. การรับรูน้ วัตกรรม เป็ นขัน้ ตอนของการนาองค์
ความรูต้ ่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็ นนวัตกรรมโดยการ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่จากกระบวนการทางด้านการวิจ ัย และ
พัฒนา การทาวิจยั ทางด้านการตลาด หรือการได้รบั องค์
ความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ผ่านการถ่ ายทอดเทคโนโลยีหรือ
การค้น คว้า ร่ ว มกัน ในเครือ ข่ า ยพัน ธมิต ร สอดคล้อ งกับ
Sangsri (2015) พบว่า โมเดลการรับรูน้ วัตกรรมทีส่ ง่ ผลต่อ
ความพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคและความจงรัก ภัก ดีต่ อ ตรา
สินค้า ประกอบด้วย การบริการ การซือ้ ซ้าและการบอกต่อ
ในส่วนของ Shoosanuk and Rattanachaibundan (2013)
พบว่า คุณค่าทีร่ บั รูข้ องผูบ้ ริโภคมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภค การรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และปริมาณทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทีจ่ ่าย
ไปว่าคุ้มค่า ทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพ
รวมถึงราคาที่จ่ายไป เมื่อผู้บริโภครู้สกึ ว่าคุ้มค่า จะทาให้
เกิดความพึงพอใจต่อการบริโภค ดังนัน้ หากผูบ้ ริโภครับรู้
ถึงคุณค่าทีม่ ากขึน้ แล้วก็จะเกิดความพึงพอใจทีม่ ากขึน้ ตาม
ไปด้วย
3. การรับรู้ตัวกระตุ้น ด้วยสื่อโ ษณา หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ การเลือกซือ้ เชิงปั จเจก
ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากปั จ จัย ทางจิต วิท ยาที่ส าคัญ ปั จ จัย
ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติทท่ี าให้เกิด
ความพึงพอใจ บุคคลกระทาสิง่ ต่าง ๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้
แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เ กิด
จากประสบการณ์ของแต่ละคน โดยพฤติกรรมของมนุ ษย์
เกิด จากการเรีย นรู้และเกิด จากปฏิกิริย าระหว่ างแรงขับ
ตั ว กระตุ้ น ตั ว น า การตอบสนอง และการเสริ ม แรง
ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถสร้างอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
บริก าร โดยเชื่อ มให้เ ข้า กับแรงขับที่เ กิด ขึ้น อย่ างรุนแรง
และใช้ส่งเสริมเป็ นแรงทางบวก (Positive) พฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมในระดับบุคคลได้รบั อิทธิพล โดยตรงจากลักษณะ
การคิดริเริม่ และการเปิ ดกว้างทางความคิด ซึ่งจะสัมพันธ์
กับสิง่ ที่เกิดขึน้ จากนวัตกรรม (Riquelme, 2000) การเปิ ด

กว้ า งทางความคิ ด สามารถสนั บ สนุ น และสร้ า งความ
เข้มแข็งให้กบั ระดับของจินตนาการและความสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมในกระบวนการวางแผน กลยุทธ์ได้ จน
นาไปสู่การสร้างชิ้นงานที่สร้างสรรค์ในที่สุด งานวิจยั ของ
Muñoz-Doyague, González-Álvarez & Nieto (2008) ได้
ใช้องค์ประกอบด้านลักษณะการคิดริเริม่ พียงประการเดียว
ในการวัด แนวโน้ มของผู้มีค วามเป็ นนวัตกร สอดคล้องกับ
แ น ว คิ ด ข อ ง Chumkesornkulkit and Na Wichian (2018)
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทางาน (Innovative Work
Behavior) พฤติก รรมของพนัก งานในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอน
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การสนับสนุ น และหรือการ
ประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือขัน้ ตอนการทางานใหม่ในงานของตัวเอง ในกลุ่มงาน
หรือ องค์ก าร โดยสิ่ง ใหม่ ด ัง กล่ า วนี้ ค วรเป็ น เรื่อ งใหม่ใน
บริบ ทงานนั น้ ๆ และมีแ นวโน้ ม ที่จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาของ
องค์กรได้
4. การบริหารนวัตกรรม เป็ นกระบวนการในการ
ก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานของ SMEs เพื่ อ น า
แนวความคิด แนวทางการปฏิบ ัติ การลงมือ ท า หรือ
สิง่ ประดิษฐ์คดิ ค้นใหม่ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็ นการ
พัฒนาดัดแปลงและปรับปรุงมาจากของเดิมที่มอี ยู่แล้ว มา
ทาให้ทนั สมัยสอดคล้องและบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ และมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงขึน้ กว่าเดิม อีกทัง้ ยังช่วย
ประหยัด เวลาและการใช้แ รงงานได้ด้ว ย สอดคล้อ งกับ
แนวคิดของ Paisanpanichkul (2017) ที่กล่าวว่า องค์กร
นวัตกรรมจะต้องเป็ นองค์ก รที่มีระบบการบริหารจัด การ
เพื่อ ให้ เ กิด การปรับ ปรุ ง หรือ พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร
แผนงาน กระบวนการ รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งมี 4
คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ 1) การน าองค์ ก รเพื่ อ นวั ต กรรม 2)
โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม 3)
บรรยากาศองค์ก รที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถใน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ 4) ระบบงานทีส่ นับสนุ น
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร ดังนัน้ นวัตกรรมทางการ
ตลาดของธุรกิจจะบรรลุผลสาเร็จได้กต็ ่ อเมื่อมีการพัฒนา
ระบบการจัดการและสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
เชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะนามาซึง่ นวัตกรรมทาง
การตลาดที่ยงยื
ั ่ น (Sustaining Innovation) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Thongsamsri, and Chantuk (2016) ทีพ่ บว่า
ความสาเร็จ ในโครงการทุ น พัฒ นาแผนธุ ร กิจ นวัต กรรม
จะต้ อ งมีก ารติด ต่ อ สื่อ สารที่ดีท ัง้ ในด้า นการรับ รู้ข้อ มู ล
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ข่ า วสารให้เ ป็ นปั จ จุ บ ัน อยู่ เ สมอ มีก ารสื่อ สารหรือ การ
ประชาสัมพันธ์ผลักดันข้อมูลข่าวสารให้ได้รบั รูข้ ่าวสารอยู่
เสมอ โดยเฉพาะการใช้เ ทคโนโลยี รวมถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัยเข้ามาช่วยในการทางานและในการ
พัฒนาโครงการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิง่ ทีต่ อ้ ง
ค านึ ง ถึ ง ทางด้ า นนวัต กรรมทางการตลาดมิไ ด้ มีเ พีย ง
เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่หากเป็ นการให้ความสาคัญทางด้าน
การจัด การนวัต กรรมภายในของธุ ร กิจ ที่เ กิด จากความ
ร่วมมือของผูบ้ ริหารกับความพยายามทีจ่ ะพัฒนานวัตกรรม
ภ า ย ใ น ข อ ง กิ จ ก า ร ( Cetindamar & Ulusoy, 2008 )
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pakasat and Piriyaprin (2015)
ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลเชิงบวกต่ อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ และความสามารถในกระบวนการจัดการความรู้
มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
5. คุณภาพสินค้าและบริการ คุณภาพของสินค้า
จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก คุ ณ ส ม บั ติ ส า คั ญ คื อ ส ม ร ร ถ น ะ
ลัก ษณะเฉพาะพิเ ศษ ความเชื่อ ถือ ได้ ความสอดคล้อ ง
ตามทีก่ าหนด ความทนทาน ความสามารถในการให้บริการ
ความสวยงาม การรับ รู้คุ ณภาพ เป็ น การยอมรับ ในตรา
สินค้าที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ซึ่งจะเกิดขึน้ จาก
ประสบการณ์ ชื่อเสียง กิตติศพั ท์ และการยอมรับในสังคม
ส่วนคุณภาพของงานบริก ารพิจารณาจากคุณ สมบัติ คือ
ความเชื่อถือได้ การตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
(ความรู้ แ ละทัก ษะ) การเข้ า ถึ ง ได้ ความสุ ภ าพ การ
ติดต่อสื่อสาร ความน่ าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเข้าใจ
ลูก ค้า สามารถจับ ต้อ งได้หรือ รับรู้ค วามรู้สึก ได้ถึงความ
พร้อมและความใส่ใจในการให้บริการ Panlopchanoknat
and Laohavichien (2017) พบว่ า การจัด การคุ ณ ภาพมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการโครงการ โดยทัง้ การจัดการ
คุณภาพและการจัดการโครงการมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผล
การด าเนิ น งานด้ า นนวัต กรรม นอกจากนี้ การจัด การ
คุณภาพยังมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
ด้า นนวัต กรรมผ่ า นการจัด การโครงการ สอดคล้อ งกับ
Sangsri (2015) ที่ พ บ ว่ า น วั ต ก ร ร ม ข อ ง สิ น ค้ า มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู้นวัตกรรมของสินค้า
ด้านความพึงพอใจ การพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่มี ีผลต่ อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่ างกัน
ความเชื่อมันในชื
่
่อเสียงของธุรกิจจะส่งผลต่อการยอมรับ
ทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
งานวิจยั ของ Pakasat and Piriyaprin (2015) พบว่า การ
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มุ่งเน้นตลาดมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการ
ด าเนิ น งาน นอกจากนี้ ง านวิ จ ัย ของ Shoosanuk and
Hengmeechai (2013) ยังพบว่า คุณภาพการบริการในมิติ
สิ่ง ที่ ส ัม ผัส ได้ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า
คุ ณ ภาพการบริการในมิติความเชื่อ ถือ ได้และไว้วางใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
6. ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า เ ป็ น ก า ร ที่
ผู้ป ระกอบการ SMEs จะน าเสนอหรือขายสินค้า บริการ
จาเป็ นจะต้องทาความเข้าใจ และรูจ้ กั กับสิง่ ทีก่ จิ การมีอย่าง
ถ่ องแท้ก่ อน โดยส่ วนใหญ่ ลู กค้าที่สอบถามรายละเอีย ด
ต่าง ๆ ต้องการรูข้ อ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และรวดเร็ว การแจ้งข้อมูล
ลูกค้าให้ลูกค้าทราบจะทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าไม่ถูกทอดทิง้ ให้
ความใส่ใจ และลูกค้าไม่รสู้ กึ ว่าแจ้งอะไรไปแล้วกิจการเงียบ
หายไป การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้านัน้ อาจไม่
สามารถทาตามหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทัง้ หมดทุ ก คน แต่ สุ ด ท้ า ยแล้ ว สิ่ง ที่ต้ อ งค านึ ง คือ ความ
คาดหวังของลูกค้าส่วนใหญ่ และการวางแผนการทางานที่
มีความเป็ นระบบระเบียบ สอดคล้องกับ Kanjanasilanon
(2016) ทีพ่ บว่า ปั จจัยสาคัญทีก่ ่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและ
ความพึง พอใจแก่ ลูก ค้า ในธุร กิจโรงแรม ได้แ ก่ การเพิ่ม
ความสาคัญลูก ค้า การสร้า งและการตรวจสอบความพึง
พอใจของลู ก ค้า คุ ณ ภาพการบริก าร การจัด การลู ก ค้า
สัมพันธ์ การรักษาลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า นอกจากการสร้างคุณค่าลูกค้าแล้ว ผูป้ ระกอบการยัง
ต้องสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า
ขึ้นอยู่กบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพ คุณภาพเป็ น
คุณสมบัติ และลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขน้ึ อยู่
กับความสามารถในการทีจ่ ะตอบสนองตามทีร่ ะบุหรือตาม
ความต้องการลูกค้า และต้องคานึ งถึงการตรวจสอบความ
พึงพอใจอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบและแก้ไขปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ นาไปสู่การเป็ นลูกค้าประจาและลูกค้า ผู้
ภักดีในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะเพ่อการวิจยั
ข้อเสนอแนะเพ่อนา ลการวิจยั ไปใช้
1. ผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ความสาคัญกับ
การรับรูต้ รานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ด้านการรับรู้นวัตกรรม และการรับรู้ตัวกระตุ้น อีกทัง้ ให้
ความส าคัญ กับ การมุ่ ง เน้ น การแข่ง ขัน ด้า นการบริห าร
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นวัตกรรม คุณภาพสินค้าและบริการ และการตอบสนองต่อ
ลู ก ค้ า โดยการส่ ง เสริม ให้ บุ ค ลากรและผู้ ป ระกอบการ
SMEs ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชื่นชมหรือให้
รางวัลกับพนักงานทีค่ ดิ ค้นสิง่ ใหม่ ๆ ในการให้บริการ จูงใจ
พนักงานในแต่ ละส่วนงานให้เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
กล้าคิดนอกกรอบ พร้อมรับ ั งความคิดเห็นของบุคคลอื่น
อยู่เสมอ
2. ผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ความสาคัญกับ
การรับรูต้ รานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ด้านการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า โดยการจัดสรรงบลงทุน
ในส่ ว นของการด าเนิ น งานแต่ ล ะปี ให้ ก ับ การโ ษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่ าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สร้าง
การตระหนักรู้และให้ความสาคัญกับการค้นคว้าประดิษฐ์
คิดค้นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการใหม่ ๆ เน้นย้าสร้าง
การรับรูใ้ นตราสัญลักษณ์สนิ ค้าให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้

3. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละส่วนงานที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการบริการลูกค้าที่สะดวก
รวดเร็ว พร้อมรับ ั งความคิดเห็นและข้อแนะนาจากกลุ่ม
ลูกค้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะเพ่อการวิจยั ครังต่อไป
1. งานวิจยั ในอนาคตควรผสมผสานวิธกี ารวิจยั
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด ลุ่มลึก ครบถ้วน และตรง
ประเด็นมากยิง่ ขึน้
2. ควรทาการศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการทดสอบผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
3. ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารองค์กร
เป็ นพนักงานในองค์กร หรือผูร้ บั บริการ (ผูบ้ ริโภค)
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