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บทคดัย่อ  

การศึกษาวจิยัคร ัง้นี้  มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาสองประการ คอื เพ ือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการองคก์รและผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ตน้ และผลกระทบของความสามารถ
ของธุรกิจอจัฉรยิะและนวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น โดยกลุ่มตวัอย่างคอื 
วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีล่งทะเบยีนกับเว็บไซต์ของส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถของธรุกจิ
อัจฉร ิยะไม่มคีวามสมัพนัธ์และอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น หากแต่
ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกและมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
และความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะสามารถอธบิายความผนัแปรของนวตักรรมการจดัการองค์กรได้มากถงึร้อยละ 
96.6 ดงันัน้หากองค์กรวสิาหกิจเร ิม่ต้นให้ความส าคญัตอ่ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะจะท าให้องคก์รสามารถสรา้ง
นวตักรรมการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถผลกัดนัธุรกิจให้ด ารงอยู่ไดใ้นภาวะการแข่งขนัทีเ่ปล ีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
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Abstract  

There are two main goals of the study. First, we investigated the relationship between business intelligence 
capabilities, organizational management innovation, and the startup performance. Second, we explored the role 
of business intelligence capabilities and organizational management innovation that effect to business 
intelligence capabilities on startup performance. The samples of this study are start-up businesses that have 
registered on the National Innovation Agency’s (NIA) website. The result of the hypothesis testing revealed that 
business intelligence capabilities had a positive direct influence on organizational management innovation, but 
it is no direct and indirect relationship or not influence on the startup performance. In particular, business 
intelligence capabilities explained variance in organizational management innovation for 96.6 percent. 
Therefore, focusing on business intelligence capabilities will enable firms to develop effective management 
innovations and drive their businesses to survive in a rapidly changing competitive environment.  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

ในสภาพแวดล้อมทีม่กีารแข่งขนักันรุนแรงและผนัผวน องค์กรธุรกจิตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากในการรวบรวม
ข้อมูลเพ ือ่ปรบัปรุงกระบวนการตดัสนิใจ สิง่เหล่าน้ีเป็นความท้าทายของทุกธุรกิจ และเป็นสิง่ทีท้่าทายยิง่กว่าส าหรบั
วสิาหกิจเร ิม่ต้น (Startups)  ซ ึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กทีต่้องท างานอย่างหนักเพือ่ให้ได้พ ื้นทีใ่นตลาดและต้อง
ด าเนินการเพือ่ความอยู่รอดและการเตบิโต และต้องด ิ้นรนอย่างหนักเพือ่เร ิม่ต้นธุรกิจในตลาดทีม่กีารแข่งขนัรุนแรง  

(Foster et al., 2015) ดงันัน้การรวบรวมข้อมลูทีด่จีะช่วยให้ผู้จดัการปรบัปรุงศกัยภาพและประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิได ้(Zahra et al., 2002) 

ตามทฤษฎขีอง RBV (Resource-based view) ทีก่ล่าวว่า การพฒันาและรกัษาความได้เปรยีบในการแข่งขนัของ
องค์กร ธุรกิจจะต้องใช้ทรพัยากรทัง้ทางกายภาพ บุคลากร และทรพัย์สนิขององค์กรทัง้ทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ 
(Lonial & Carter, 2015; Molina et al., 2004) แนวคดิทีส่ าคญัของทฤษฎนีี้ ก็คอื องค์กรทีค่วบคุมทรพัยากรทีม่คี่าและ
หายากได้ จะสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้ หากทรพัยากรเหล่านัน้เป็นสิง่ทีย่ากจะลอกเลยีนแบบหรอื
ทดแทนได้ง่าย (Wiklund & Shepherd, 2011) อย่างไรก็ด ีหากมองในมมุมองบนฐานความรู้ (KBV - The knowledge-
based view) ทีม่องวา่ความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คี่าทีสุ่ดในองคก์ร ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (Business intelligence) ก็ถอืเป็น
หนึ่งในสนิทรพัย์ทีม่คี่านัน้ เพราะสามารถใช้เพ ือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมูล และในขณะเดยีวกันก็สามารถมส่ีวนท าให้เกิดแหลง่
ความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยผู้บรหิาร เน่ืองจากกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติความรู้เป็นทัง้การสบืคน้
และสร้างความรูใ้หมข่ึ้นมา (Colombelli et al., 2013) 

ปัจจุบนัธุรกิจอจัฉรยิะเป็นระบบสารสนเทศทีอ่งค์กรน ามาใช้เพ ือ่สร้างสารสนเทศทีม่คีณุคา่และก่อให้เกดิมลูคา่เพ ิม่
ในผลติภณัฑ์และบรกิาร และเป็นระบบทีก่ าลงัได้รบัความสนใจมากเน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่สามารถเข้าถงึข้อมลูทาง
ธุรกิจได้มากขึ้น จากการประมวลผลธรุกรรมและการสือ่สารดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ ทีส่ามารถใช้เป็นพืน้ฐานของ
การด าเนินธุรกจิทีช่าญฉลาดหรอืทีเ่รยีกว่าธรุกจิอจัฉรยิะได ้นอกจากนี้จากบรบิทของการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและ
สงัคมทัว่โลก ส่งผลให้การแข่งขนัระดบัโลกเพิม่ความรนุแรงมากขึ้น และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยก็ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ความไม่แน่นอนทีเ่พ ิม่มากขึ้นน้ีท าให้องค์กรธรุกิจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทีส่ามารถสนับสนุนการด าเนินงานและ
น าไปสู่การเพิม่กจิกรรมทางดา้นนวตักรรมขององคก์รไดอ้กีด้วย 

โดยปกตแิล้ว องค์กรขนาดใหญ่มวีธิกีารในการสรา้งองคค์วามรู้ภายในองค์กรโดยใช้นวตักรรม แต่องคก์รขนาดเลก็
ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจยัการผลติทัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันาเทคโนโลยใีห้ประสบความส าเร็จและตอ่เน่ืองได้ และ
ถูกบงัคบัให้ต้องแสวงหาความรู้จากภายนอก (Weerawardena et al., 2014) ดงันัน้องค์กรธุรกิจทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้นจงึตอ้ง
เผชญิกับปัญหาทีแ่ตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ทีเ่กี่ยวข้องกับการเรยีนรู้ขององค์กร เพราะขาดข้อมูลและสารสนเทศที่
ส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัขององคก์ร (Frank et al., 2012) 

วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีจ่ะประสบความส าเร็จในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งได ้จงึต้องสร้างผลประโยชน์ใหมท่ัง้หมดให้กบัลกูคา้
หรอืโดยการปรบัปรุงกระบวนการทีม่อียู่อย่างมนีัยส าคญั (Paradkar et al., 2015) และวสิาหกิจเร ิม่ต้นจ าต้องมกีาร
สร้างองค์ความรู้ด้วยการน านวตักรรมการจดัการองค์กรมาเป็นตวัขบัเคล ือ่นทศิทางการด าเนินงานขององค์กร โดย
องค์กรที่มนีวตักรรมจะสามารถสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ ซ ึ่งนวตักรรมม ี
ผลกระทบเชงิบวกอย่างมากต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
นวตักรรมการจดัการองค์กรสามารถอธบิายความผนัแปรของความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้ถงึ 73.5% (Aziz & 
Samad, 2016) 

ความสามารถของธุรกิจอัจฉร ิยะ (Business intelligence capability) และนว ัตกรรมการจ ัดการองค์กร 
(Management innovativeness) มคีวามสมัพนัธ์กับผลการด าเนินงานองคก์ร (Firm performance) โดยพบว่าธุรกจิทีม่ ี
ความสามารถดา้นการเป็นธุรกจิอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของธรุกิจวสิาหกิจทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้น และมผีล



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 59 

ในทางอ้อมผ่านความสามารถทางนวตักรรม (Caseiro & Coelho, 2019) และม ีความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่าง
ความสามารถทางนวตักรรมและผลการด าเนนิงานขององคก์ร (Wiklund & Shepherd, 2011) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ายงัขาดการศึกษาวจิยัเกี่ยวกับธุรกิจอจัฉร ิยะในธุรกิจขนาดเล็ก (Hoppe, 2015) 
โดยเฉพาะในกลุ่มวสิาหกจิเร ิม่ต้นในประเทศไทย ทีค่วรศกึษาว่าความสามารถของการจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถในการสร้างนวตักรรมองค์กร จะน าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ
ด าเนินงานขององค์กรธรุกจิได้หรอืไมอ่ย่างไร  
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษา (1) ความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการ
จดัการองค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น และ (2) อทิธพิลของความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะและ
นวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้  

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะ (Business intelligence capabilities) 

2.1.1 ความหมายของธุรกิจอจัฉริยะ 
แนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะถูกกล่าวถงึแตกต่างกันไปตามแนวคดิของนักวชิาการต่างๆ บางกลุ่มกล่าวว่า “ธุรกจิ

อจัฉรยิะ หมายถงึ ความสามารถในการแข่งขนัหรอืการวเิคราะห์ทีมุ่่งเน้นไปทีคู่่แข่งขนั จุดแข็ง จุดอ่อน และพฤตกิรรม
ของคู่แข่ง (Dishman & Calof, 2008; Gudfinnsson et al., 2015; Wright & Calof, 2006) ในขณะที่คนอืน่กล่าวว่า 
“ธุรกิจอจัฉรยิะ คอื ความฉลาดทางเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นไปทีก่ารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย”ี (Pellissier & Nenzhelele, 
2013; Tej Adidam et al., 2012)  

ในมุมมองทางด้านเทคโนโลย ีธุรกจิอจัฉรยิะถกูกลา่วถงึโดยนักวชิาการตา่งๆ ไว้ดงันี้  
นีกาซ (Negash, 2004) กล่าวว่า ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นระบบทีผ่สมผสานระหว่างเคร ือ่งมอืวเิคราะห์กับการจดัเก็บ

ข้อมูล (Data storage) การรวบรวมข้อมลู (Data gathering) และการจดัการความรู ้(Knowledge management) เพ ือ่ให้
ได้รบัข้อมูลทีซ่บัซ้อนและแข่งขนัไดแ้ก่ผู้วางแผนและผู้มอี านาจตดัสนิใจ และมวีตัถปุระสงค์หลกัของระบบคอืเพือ่ใช้งาน
ได้ดขีึ้นด้วยคณุภาพทีเ่หมาะสมของข้อมลูทีเ่ข้าสู่กระบวนการตดัสนิใจ 

บลัท์ซาน (Baltzan, 2020) กล่าวว่า ธุรกิจอจัฉรยิะ คอื ข้อมูลทีร่วบรวมมาจากหลายๆ แหล่ง เช่น ซพัพลายเออร ์
ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า และอุตสาหกรรม ทีข้่อมูลเหล่านัน้ผ่านการวเิคราะห์รูปแบบ แนวโน้ม และความสมัพนัธ ์เพ ือ่ท าการ
ตดัสนิใจในเชงิกลยุทธ์ ซ ึง่ธุรกิจอจัฉรยิะสามารถจดัการกบัตวัแปรจ านวนมากและบางคร ัง้อาจมากถงึกว่าร้อยตวัแปร 
ซึง่รวมไปถงึตวัแปรตา่งๆ เช่น อตัราดอกเบี้ย สภาพอากาศ และราคาก๊าซ เป็นต้น 

เทอร์บนัและคณะ (Turban et al., 2007) กล่าวว่า วตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจอจัฉรยิะ คอืการเปิดใช้งานเพื่อ     
(1) การเข้าถงึข้อมูลแบบโต้ตอบ (2) การจดัการข้อมลู และ (3) การอนุญาตใิห้ผูบ้รหิารและนักวเิคราะห์ท าการวเิคราะห์
ข้อมูลทีเ่หมาะสม (Calantone et al., 2002) 

องค์กรธุรกิจสามารถใช้ธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่วเิคราะห์ข้อมูลภายใน เช่น ยอดขายของบรษิัทร่วมกับข้อมูลภายนอก
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาทเิช่น คู่แข่งขนั แหล่งเงนิทุน สภาพอากาศ วนัหยุด และการแข่งขนักีฬา ซึง่ตวัแปรทัง้
ภายในและภายนอกทีม่ผีลต่อยอดขายและการวเิคราะห์ตวัแปรเหล่าน้ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดระดบัการสัง่ซ ือ้
และพยากรณ์ยอดขายในอนาคตได ้(Baltzan, 2020) 

ประโยชน์โดยตรงทีไ่ด้รบัจากธุรกิจอจัฉรยิะ คอืการตดัสนิใจทีด่ขี ึ้น การปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และการ
สนับสนุนเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน (Wanda & Stian, 2015) แต่ทัง้นี้ไม่เพยีงแต่
ผลกระทบด้านกระบวนการตดัสนิใจเท่านัน้ ธุรกิจอจัฉรยิะยงัมผีลกระทบทางด้านวฒันธรรม จากการปฏบิตังิานของ
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บุคลากรในองค์กร โดยสามารถบอกได้ว่าพวกเขารู้สกึอย่างไรในการสร้างและแบ่งปันความรู้ (Shollo & Galliers, 
2016) อกีด้วย 

ในมุมมองทางด้านการจดัการ ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นแนวคดิทีถู่กศึกษาและเรยีกชือ่แตกต่างกันออกไป (Tej Adidam 
et al., 2012) นักว ิชาการบางคนใช้ค าว่า ธุรกิจอัจฉร ิยะเพ ือ่ส ื่อถงึแนวคดิของ “การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
(Environmental scanning)” ซ ึง่เน้นไปทีว่ธิที ีผู่้จดัการใช้เพ ือ่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ ในขณะทีน่ักวชิาการ
ท่านอื่นอ้างว่า ธุรกิจอัจฉร ิยะเป็นความเฉลียวฉลาดในการว ิเคราะห์การแข่งขัน (Dishman & Calof, 2008; 
Gudfinnsson et al., 2015 ; Shollo, 2016; Wright & Calof, 2006) ที่มุ่ง เน้นไปที่คู่แข่งขัน จุดแข็ง จุด อ่อน และ
พฤตกิรรมของคู่แข่งขนั ในขณะทีบ่างส่วนก็กล่าวถงึธุรกจิอจัฉรยิะไวว้่าเป็นความเฉลยีวฉลาดทางเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้น
ไปทีก่ารมพีลวตัของเทคโนโลย ี(Pellissier & Nenzhelele, 2013; Tej Adidam et al., 2012) 

แนวทางปฏบิตันิี้ ช่วยให้องค์กรสามารถเปลีย่นแปลงข้อมูลไปสู่ความรู้ทีม่ปีระโยชน์ (Hoppe, 2015) และท าการ
ต ัดสินใจได้ดแีละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Chang et al., 2015) เพ ื่อเพ ิม่ผลการด าเนินงานของธุรกิจและสนับสนุนการ
ต ัดสินใจในทุกระดบัขององค์กร เช่น ระด ับกลยุทธ์ (Strategic) ระด ับยุทธวธิ ี(Tactical) และระดบัปฏบิตักิาร 
(Operational) (Gudfinnsson et al., 2015) 

หากมองในมุมมองบนฐานความรู้ (KBV) ทีม่องว่าความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คี่าทีสุ่ดในองค์กร ระบบธุรกิจอจัฉรยิะก็
ถอืเป็นหนึ่งในสนิทรพัย์ทีม่คี่านัน้ เพราะสามารถใช้เพ ือ่ให้ไดม้าซึง่ข้อมูล และในขณะเดยีวกนัก็สามารถมส่ีวนท าให้เกดิ
แหล่งความรู้ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้จากผู้บรหิาร เน่ืองจากกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับการผลติความรู้เป็นทัง้การ
สบืค้นและสร้างความรูใ้หมข่ึ้นมา (Colombelli et al., 2013) 

แนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะมคีวามส าคญัเพิม่มากขึ้นจากอดตีอย่างเห็นไดช้ดัเจน องค์กรธรุกจิส่วนใหญ่ไดพ้ยายาม
ปรบัแนวทางด้านเทคโนโลยขีองตนเองให้เข้ากบัธุรกจิอจัฉรยิะเพือ่วตัถปุระสงค์ทางธรุกิจ และเป็นผลให้มกีารใช้ระบบ
สารสนเทศทีไ่ม่อาจตอบสนองความต้องการทางธรุกจิได ้ซ ึง่การจดัการระบบสารสนเทศทีใ่ช้งานในแตล่ะระดบัชัน้ของ
การบรหิารจดัการในองคก์ร เช่น ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (MIS) ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ (DSS) และระบบ
สนับสนุนผู้บรหิารระดบัสูง (ESS) เป็นเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลเชงิลกึให้แก่ผู้บรหิารเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่
การสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัหรอืเพ ือ่การตดัสนิใจของผู้บรหิาร (Yu et al., 2015) ซ ึง่ระบบเหล่าน้ีถูกสร้าง 
ออกแบบ และผลติขึ้นเพ ือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรหิาร และสนับสนุนผู้บรหิารในกระบวนการและกิจกรรม
ส าหรบัการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ หากแต่ระบบดงักล่าวอาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้มอี านาจในการ
ตดัสนิใจและไมต่รงกบัความตอ้งการใช้งานเสมอไป อย่างเช่น การตดัสนิใจภายใต้ระยะเวลาทีม่อีย่างจ ากดั การตดิตาม
ภาวะการแข่งขนั ซึง่จะท าให้ผูต้ดัสนิใจไดร้บัข้อมูลทีแ่ตกต่างกนัออกไป (Olszak & Ziemba, 2007) 

ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึน าไปสู่ค าจ ากัดความใหม่ให้แก่หลกัการของระบบสารสนเทศ นัน่ก็คอื “ธุรกิจ
อจัฉรยิะ (Business intelligence) ทีม่คีวามหมายสือ่ได้วา่ เป็นความเฉลยีวฉลาดในการวเิคราะห์การแข่งขนัจากความ
ฉลาดทางเทคโนโลยทีีส่ามารถเปลีย่นรูปของข้อมูลไปสู่ความรู้ทีม่ปีระโยชน์” 

2.1.2 นิยามและตัวชี้วดัความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะ 
การศึกษาของนกัวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัประเด็นพืน้ฐานดา้นการสร้างคณุคา่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT value 

creation ground) ด้วยทฤษฎพี ื้นฐาน RBV ในมุมมองความสามารถแบบยดืหยุ่น (Dynamic capabilities perspective) 
และมุมมองด้านกระบวนการสารสนเทศ (Information processing view) โดยในมุมมองด้านความสามารถแบบยดืหยุ่น
คอืความสามารถในการบูรณาการ สร้าง และก าหนดค่าความสามารถภายในและภายนอกเพือ่พฒันาทรพัยากรและ
ความสามารถใหม่ (Barney, 1991) ซ ึง่ความสามารถเป็นสิง่ทีม่อียู่น้อยหรอืหาได้ยาก เป็นความเหมาะสม เป็นความ
ช านาญพเิศษ และเป็นสนิทรพัย์เชงิกลยุทธ์ทีท่ าให้เกิดความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัขององคก์ร ทัง้นี้ความสามารถไม่
อาจซื้อหาได้ แต่จะต้องสร้างและพฒันาขึ้นมาได ้โดยอาจใช้ระยะเวลาทีน่านพอสมควร (Malik & Kotabe, 2009) ซ ึง่ใน
แง่ขององค์กร ความสามารถภายในจะถูกรวมไวก้ับพนัธมติรภายนอกทีอ่าจมองว่าเป็นระบบนวตักรรมทีย่ดืหยุ่น (Su 
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et al., 2013) ซ ึง่องค์กรทีม่คีวามสามารถทางเทคโนโลยใีนระดบัสูงมแีนวโน้มจะแข่งขนัในตลาดต่างประเทศทีม่กีาร
แข่งขนัสูงได้ (Zou et al., 2010) 

แนวคดิความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ มตี้นก าเนิดมาจากความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
technology capability) ซ ึง่มงีานวจิยัทีไ่ด้ท าการศึกษาไว้อย่างกว้างขวางจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบั
ร ะ บบสา ร สนเทศ ( Information system) (Bharadwaj, 2 000 ; Kim et al., 2 011 ; Sabherwal & Jeyaraj, 2015) 
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นความสามารถขององคก์รทีแ่สดงให้เห็นถงึ “ความสามารถในการระดมและ
ปรบัใช้ทรพัยากรทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นพื้นฐานให้สามารถท างานร่วมกันหรอืน าเสนอร่วมกับทรพัยากรและ
ความสามารถอืน่ๆ ขององค์กร (Bharadwaj, 2000) หากแต่นักวชิาการดา้นระบบสารสนเทศโต้แย้งว่าความสามารถ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่ตกต่างกันเป็นทีม่าของความแตกต่างในผลการด าเนินงานขององค์กร ดงันัน้งานวจิยัที่
เกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมุ่งเน้นไปทีค่วามสามารถทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร
เป็นหลกั (Chae et al., 2014; Kim et al., 2011; Wang et al., 2012) 

งานวจิยัของ (Kulkarni et al., 2017) กล่าวว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ (BI capabilities) จะเกี่ยวข้องกบั
การจดัส่งข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลเพ ือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ ซึง่จะตรงข้ามกับระบบปฏบิตักิารทัว่ไป เช่น ERP 
และ e-commerce ทีเ่น้นการประมวลผลธุรกรรมทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ระบบธรุกจิอจัฉรยิะจะรองรบัการตดัสนิใจ
เชงิวเิคราะห์ (Analytical decision making) ดงันัน้องคก์รจงึใช้ระบบธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่ด าเนนิกิจกรรมทีเ่น้นความรูท้ ีไ่ม่
มโีครงสร้างชดัเจน และในงานวจิยัดงักล่าวได้พฒันาตวัชี้วดัของความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไว้ใน 2 มติ ิได้แก่    
(1) ความสามารถของสารสนเทศ (Information capability) เช่น ความสามารถในการจดัหาสารสนเทศทีม่คีุณภาพใน
ระดบัเหมาะสมทัง้ด้านเน้ือหา (Detail), ความเกี่ยวข้อง (Relevance), ความเชือ่ถอืได้ (Reliability) และความตรงตอ่
เวลา (Timeliness) และ (2) ความสามารถของระบบ (System capability) เช่น ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทีผ่่านการส ารวจ (Exploration), การเปลีย่นรูป (Manipulation) และปรบัแต่งแอปพลเิคชนัให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้ (Customized applications to suit its user’s needs) (Işık et al., 2013) 

ดงันัน้ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถของทรพัยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีถู่กใช้เป็นเคร ือ่งมอืในการบรหิารจดัการองค์กรเพื่อให้ได้มาซึง่สารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อการตดัสินใจ 
ก าหนดทศิทางธุรกิจและปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดขีึ้น ดงันัน้ความสามารถขององค์กรด้านความเป็นธรุกจิ
อจัฉรยิะจงึเป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์รวสิาหกิจเร ิม่ตน้ 
และในการวดัความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะจะใช้การวดัจากความสามารถในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ ือ่
การบรหิารจดัการด้านกระบวนการ (Technology for business process) และความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ ือ่การบรหิารจดัการด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร (Technology for product and service) 
2.2 นวตักรรมการจดัการองค์กร (Management innovativeness) 

2.2.1 ความหมายของนวตักรรมองค์กร 
นวตักรรม (Innovative) ถอืเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการ ทีไ่ด้รบัความสนใจและน ามาใช้ในการบรหิาร

จดัการสู่ความเป็นเลศิ โดยแนวคดิเกี่ยวกับนวตักรรมได้เข้ามามอีทิธพิลและบทบาทอย่างมากต่อการบรหิารจดัการ 
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2546) เน่ืองจากนวตักรรมเป็นสิง่ใหม่ทีถู่กใช้เป็นเคร ือ่งมอืส าคญัส าหรบัการรกัษาผลการปฏบิตังิานของ
องค์กร (Covin & Miles, 2007) และยงัเป็นสิง่ส าคญัในการรกัษาความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จ ของ
องค์กร เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดทีม่อียู่สูง นวตักรรมทีแ่ตกต่างและมคีวามตอ่เน่ืองจากการปฏบิตังิานของพนกังาน
จะช่วยส่งเสรมิให้มกีารปรบัใช้แนวคดิใหม่ๆ รวมถงึกลยุทธ์เพ ือ่จะสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั (Tajeddini & 
Trueman, 2014) นว ัตกรรมจงึเปรยีบเสมอืนเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัขององค์กรในการสร้างสรรค์ส ิ่งใหม่ๆ เพ ิม่ขดี
ความสามารถในการด าเนินงาน และการสร้างความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัให้แก่องคก์ร  
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นวตักรรมองค์กร (Innovativeness) หมายถงึ แนวโน้มขององค์กรธุรกิจในการมส่ีวนร่วมและสนับสนุนความคดิ
ใหม่ๆ การทดลอง และกระบวนการสร้างสรรค์ส ิง่ใหม่ ทีอ่าจส่งผลให้เกิดผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืกระบวนการทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ (Shan, Song, & Ju, 2016) หร ืออกีนัยหนึ่งหมายถงึ กระบวนการทางจติที่จะน าไปสู่การสร้าง
ปรากฏการณ์ใหมใ่นรปูแบบของวสัดอุุปกรณ์ใหม่ หรอืบรกิารใหม่ หรอืเทคโนโลยใีหม ่(Abou-Moghli et al., 2012) และ
ผลการด าเนินงานเชงินวตักรรม (Innovative performance) เป็นตวัขบัเคล ือ่นทีส่ าคญัทีสุ่ดของการด าเนินงานของ
องค์กรและส่งผลต่อการเกิดกระบวนการเรยีนรู้แบบยดืหยุ่นขององค์กร (Gunday et al., 2011) จงึเป็นทีย่อมรบัใน
องค์กรและธุรกิจต่างๆ ว่าการน านวตักรรมเข้ามาใช้จะสามารถสร้างความส าเร็จในกระบวนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายและเพิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิให้กับองคก์ร (Walker et al., 2011) 

การพฒันานวตักรรมในองคก์ร จงึนับเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลตอ่ความเจรญิก้าวหน้าขององคก์ร และสร้างคณุภาพ
ชวีติทีด่ใีห้กับบุคลากร และยงัถอืได้วา่เป็นปัจจยัพ ื้นฐานของเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศนอกเหนือจากองคค์วามรู้ 
ซ ึง่เป็นต้นทุนของสงัคมทีจ่ะน าไปสู่การเกิดทรพัย์สนิทางปัญญา และเป็นพื้นฐานในการน าไปสู่การเกิดนวตักรรมและ
ความร่วมมอื ทัง้ด้านการแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์และทกัษะต่างๆ ซึง่ถูกน าเข้ามาแทนทีน่โยบายการมุ่งแตจ่ะ
แข่งขนัซึง่กันและกัน ดงันัน้ แนวทางใหม่ในการพฒันาธุรกิจในปัจจุบนัจงึอยู่ในรูปแบบของความร่วมมอืและแข่งขนั 
(Co-competition) (อรอนงค ์โรจน์วฒันบูลย์, 2553) 

2.2.2 นิยามและตัวชี้วดันวตักรรมการจดัการองค์กร 
แนวคดิของนวตักรรมการจดัการองค์กรถูกกล่าวถงึแตกต่างกันไปตามแนวคดิของนักวชิาการต่างๆ ดงัเช่น        

โรเบริ์ต (Robert, 1995) กล่าวว่า การสร้างนวตักรรมทางการจดัการนัน้ องค์กรจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางด้านการ
บรหิารจดัการเพือ่น ามาปรบัปรุงระบบโครงสร้างแบบเดมิขององค์กร ซึง่รูปแบบการบรหิารมกัจะเป็นไปในลกัษณะการ
มส่ีวนร่วมของพนักงานในการสนับสนุนให้เกิดความคดิเห็นใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ทีส่่งผลตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสร้างผลก าไรให้กบัองคก์ร 

นวตักรรมการจดัการขององคก์ร ถอืเป็นสิง่ใหมใ่นดา้นการจดัการองคก์รทีส่ามารถวดัได้โดยอาศยัมติใิน 2 มมุมอง 
มุมมองแรกเป็นตวัแปรเชงิพฤตกิรรม วดัจากอตัราการยอมรบันวตักรรมขององคก์ร มุมมองทีส่องเป็นความเต็มใจทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงองค์กร (Calantone et al., 2002) การด าเนินงานดา้นนวตักรรมขององคก์รมาจากความสามารถในการใช้
ทรพัยากรทีม่อียู่เพ ือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพและสร้างมูลค่าเพ ิม่ให้แก่องค์กร และยงัท าให้สามารถน าทรพัย์สนิทีไ่ม่ม ี
ตวัตนใหม่เข้ามาในองคก์รไดอ้กีดว้ย ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมองค์กร ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งในปัจจยั
ส าคญัทีท่ าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จ (Wang & Ahmed, 2004)  

การสร้างสรรค์นวตักรรมทีม่ากขึ้นเป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในการสร้างคุณค่าและช่วยตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซ ึง่ในการพฒันาขดีความสามารถใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทางธรุกิจและรกัษาประสทิธภิาพทีด่ ี
ขึ้นหรอืผลก าไรทีเ่หนือกว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขนัทางธรุกิจทีเ่ปล ีย่นแปลงรวดเร็วและมซีบัซ้อนมากยิง่ขึน้ 
(Calantone et al., 2002; Cepeda-Carrion et al., 2012; Wang & Wang, 2012) ดงันัน้ความสามารถดา้นนวตักรรม
การจดัการขององคก์รจงึเป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัทีส่นับสนุนประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์ร 

ดงันัน้นวตักรรมการจดัการขององค์กร ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถในการสร้างนวตักรรมองคก์ร 
ซึง่เป็นกระบวนการด าเนินงานองค์กรทีจ่ะน าไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบของวสัดุใหม่ หรอืบรกิารใหม่ 
หรอืเทคโนโลยใีหม่ ทีส่ามารถวดัได้ใน 2 มุมมอง มุมมองแรกเป็นตวัแปรเชงิพฤตกิรรม วดัจากอตัราการยอมร ับ
นวตักรรมขององคก์ร และมุมมองทีส่องเป็นความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองคก์ร โดยความสามารถขององค์กรดา้นการ
จดัการนวตักรรมทีเ่ป็นเลศิ จะช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
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2.3 ผลการด าเนินงานขององค์กร (Corporate performance) 
2.3.1 ความหมายของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน (Performance) คอื ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีอ่งค์กรคาดหวงัหรอืเหนอืไป
กว่านัน้ แนวคดิของการด าเนินงานขององค์กรจะเกีย่วข้องกบัหลากหลายมุมมอง (เช่น ผู้ถอืหุ้น หรอืพนักงาน) ในช่วง
เวลาต่างๆ (เช่น ระยะสัน้ หรอืระยะยาว) และมุมมองอืน่ๆ (เช่น ส่วนแบ่งการตลาด หรอืผลก าไร) (Gerschewski & 
Xiao, 2015)  

ผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ (Corporate performance) เป็นผลลพัธ์จากการปฏบิัตงิานตามนโยบาย 
เป้าหมายและกลยุทธ์ของกิจการ และสามารถวดัผลได้จากความพงึพอใจของลูกค้า ยอดขาย ผลก าไร และผลการ
ประกอบการ (วนัชยั กิจเรอืงโรจน์, 2557) การทราบผลการด าเนินงานขององค์กรจงึช่วยท าให้ผูป้ระกอบการต้องมกีาร
พฒันาตวัเองอยู่เสมอเพือ่ให้ทนักับสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั เพราะนอกจากจะต้องตอ่สู้กับคูแ่ข่งขนัรายเดมิแลว้ยงั
ต้องต่อสู้กับคู่แข่งขนัรายใหม่ทีพ่ยายามจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้ประกอบการจงึจ าเป็นต้องท าให้ธุรกจิ
ของตนเองเกิดการได้เปรยีบทางการแข่งขนัสูงสุด (Porter, 1980) 

2.3.2 นิยามและตัวชี้วดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
แนวทางการวดัผลการด าเนินการขององค์กร ในหลายๆ คร ัง้ยงัพบว่าเป็นเร ือ่งทีอ่ธบิายได้ยากและยงัถกเถยีงกนั

อยู่ และมข้ีอโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้มาตรวดัและด ัชนีชี้วดัทีเ่หมาะสม โดยวธิกีารวดัผลการด าเนินงานขององค์กร 
สามารถใช้มาตรวดัผลการด าเนินงานขององค์กรใน 3 ต ัว  ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานด้านการเงนิ (Financial 
performance) ซ ึง่หมายถงึ การบรรลุวตัถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และส่วนแบ่งการตลาด (Lin & Jang, 2008) 
และเป็นตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานทางธรุกจิ (2) ผลการด าเนินงานดา้นการตลาด (Market performance) เป็นตวับ่งชีว้า่
องค์กรสามารถเพิม่ประสบการณ์และเครอืข่ายให้แก่ลูกค้าได้มากน้อยเพยีงใด โดยวดัทีค่วามพงึพอใจของลูกค้า ความ
ภกัดขีองลูกค้า และจ านวนลูกค้า และ (3) ผลการด าเนินงานผลติและปฏบิตักิาร (Operational performance) ซ ึง่เป็น
ต ัวสะท้อนถ ึงผลการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน ากลยุทธ์ไปใช้อย่างม ีประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เช่น ผลติภณัฑ์ คุณภาพของผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจของพนักงาน และการน ากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ(Nguyen 
& Thuy, 2020)  

ดงันัน้ผลการด าเนินงานขององค์กร (Corporate performance) ส าหรบังานวจิยันี้จงึหมายถงึ ความสามารถของ
องค์กรในการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีค่าดหวงั โดยสามารถวดัผลลพัธ์จากการปฏบิตังิานตามนโยบาย เป้าหมายและ
กลยุทธ์ของกิจการได้ในวธิที ี ่2 ประกอบด้วย การวดัประสทิธภิาพทางการเงนิ และการวดัผลลพัธ์ทางการตลาดของ
ผลติภณัฑ์และบรกิาร 
2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถของธุรกิจอัจฉริยะ นวัตกรรมการจัดการองค์กร และผลการ

ด าเนินงานขององค์กร 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่คน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการ

องค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น สามารถแสดงความสมัพนัธด์งักลา่วโดยมกีรอบแนวคดิดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรวจิยั 

  
จากภาพที ่1 สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกรอบแนวคดิและน าไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการ

วจิยัได้ดงัตอ่ไปนี้ 
2.4.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะและนวตักรรมการจดัการองค์กร 

ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเป็นความสามารถของการจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่เน้นแค่
ข้อมูลเพยีงอย่างเดยีว และไม่สามารถถอืเป็นปัจจยัเฉพาะเพยีงปัจจยัเดยีวทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธภิาพการท างาน
โดยตรง แต่สามารถใช้เพ ือ่อ านวยความสะดวกในการสร้างความสามารถอืน่ๆ และท าให้คู่แข่งท าซ ้าได้ยาก (Zhao et 
al., 2001) โดยความส าคญัของการแลกเปลีย่นข้อมูลก็คอืความสามารถขององคก์รในการแบ่งปันความรูก้ับคูค่้าในห่วง
โซ่อุปทาน ข้อมูลทีแ่ลกเปลีย่นกันในระบบการสือ่สารของห่วงโซ่อุปทานจะครอบคลุมข้อมูลระหว่างคู่คา้ในทางตรงและ
ผ่านไปทัว่ทัง้เครอืข่ายห่วงโซ่อุปทาน ซึง่การแลกเปลีย่นข้อมูลทีม่ปีระสทิธภิาพถอืเป็นหนึ่งในความสามารถพื้นฐานที่
ส าคญัทีสุ่ดในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Wu et al., 2006) 

องค์กรสามารถได้รบัประโยชน์จากการไหลของข้อมูลทีใ่ช้งานอยู่ในระบบสารสนเทศ ซึง่สนับสนุนขัน้ตอนต่างๆ 
ของกระบวนการจดัซื้อของลูกค้า ซ ึง่องค์กรทีม่คีวามสามารถในการจดัการด้านเทคโนโลยทีีด่จีะอยู่ในต าแหน่งทีด่กีวา่
ในการเก็บข้อมูลลูกค้า (Nambisan, 2002) การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างองค์กรกับหน่วยบรกิารลูกค้าจะม ี
อทิธพิลอย่างมากต่อความสามารถในการพฒันาความรู้ของลูกค้า ดงันัน้ความสามารถของการแลกเปลีย่นข้อมูลจงึ
ได้รบัการยนืยนัไดว้า่มผีลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์ร จงึไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการวจิยัได้ดงันี้ 
 

สมมตฐิานที ่1: ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมอีทิธพิลตอ่นวตักรรมการจดัการองค์กร  
 

2.4.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างนวตักรรมการจดัการองค์กรและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมต้น 
นวตักรรมมผีลกระทบเชงิบวกอย่างมากตอ่ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององคก์รวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs)  โดยนวตักรรมสามารถอธบิายความผนัแปรของความได้เปรยีบในการแข่งขันได้ถงึ 73.5% (Aziz & 
Samad, 2016; Samad et al., 2016) ธุรกิจทีม่คีวามสามารถด้านการเป็นธุรกิจอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิทีเ่พ ิง่เร ิม่ต้น และมผีลในทางอ้อมผา่นนวตักรรมองคก์ร (Caseiro & Coelho, 2019) 

ความสามารถด้านนวตักรรมการจดัการองค์กรจะเป็นปัจจยัสนับสนุนพื้นฐานการด าเนินงานและบ่งชี้ถงึความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั การด ารงอยู่และการพฒันาขององค์กรสมยัใหม่จงึขึ้นอยู่กับความรู้และนวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยแีละการประยุกต์ใช้ โดยงานวจิยัทางด้านนวตักรรมส่วนใหญ่บ่งชี้ว่านวตักรรมเป็นโครงสร้างทีส่ าคญัเพือ่
สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัและเพิม่ประสทิธภิาพขององคก์ร โดยความสามารถทางนวตักรรมจะมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับผลการด าเนินงานองค์กร (Nguyen & Thuy, 2020; Wiklund & Shepherd, 2011) ทัง้นี้ความสามารถของ
นวตักรรมจะส่งผลต่อประเภทของนวตักรรมและประสทิธภิาพของนวตักรรมเอง (Rajapathirana & Hui, 2018) ซึง่
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นวตักรรมไม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่เพยีงนวตักรรมทางเทคโนโลยแีต่ยงัรวมถงึนวตักรรมในกระบวนการและนวตักรรม
การตลาดด้วย (Pino et al., 2016) หากแต่ในงานวจิยัของ Caseiro and Coelho (2019) พบว่าความสามารถทาง
นวตักรรมและผลการด าเนินงานองคก์รของวสิาหกจิเร ิม่ต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั ดงันัน้เพ ือ่ยนืยนัค ากล่าวอ้างดงักลา่ว
จงึน าไปสู่การก าหนดสมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้  
 

สมมตฐิานที ่2: นวตักรรมการจดัการองคก์รมอีทิธพิลต่อผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ 
 

2.4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉริยะและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมต้น 
ธุรกิจอจัฉรยิะไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามส าคญัต่อการน าไปใช้ประโยชน์เพราะสามารถช่วยเพิม่ความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขนั (Reshi & Khan, 2014) ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นเสมอืนร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ทีป่ระกอบไปด้วยเคร ือ่งมอืทางดา้น
สถาปัตยกรรม (Architecture tools) แอพพลิเคชัน่ (Applications) ฐานข้อมูล (Databases) และระเบยีบวธิกีาร 
(Methodologies) (Raisinghani, 2004) 

ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นกุญแจส าคญัในการเพิม่มูลค่าให้แก่องค์กรธุรกจิ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวจิยัหลาย
เร ือ่งทีศ่ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกิจอจัฉรยิะกับผลการด าเนินงานขององค์กร (Pellissier & Nenzhelele, 2013; 
Prajogo, 2016; Teoh et al., 2014; Trieu, 2017; Wanda & Stian, 2015) โดยงานวจิยัส่วนใหญ่ให้ผลสรุปว่าการใช้
ความสามารถของระบบธรุกจิอจัฉรยิะจะมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัผลการด าเนินงานของ
องค์กร (Caseiro & Coelho, 2019; Ping et al., 2018; Vuksic et al., 2013) ซ ึ่งความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะที่
เหนือกว่าคู่แข่งจะเป็นตวัผลักดนัในทศิทางบวกให้แก่ศักยภาพการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ จ ึงไปสู่การก าหนด
สมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้  

 
สมมตฐิานที ่3: ความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะมอีทิธพิลตอ่ผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ต้น 

  
3. ระเบียบวิธีการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศึกษาคร ัง้นี้  คอื วสิาหกิจเร ิม่ต้นทัง้หมดในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงการคลงั 
โดยจ านวนวสิาหกิจเร ิม่ต้นทีล่งทะเบยีนกับเว็บไซต์ของส านักงานนวตักรรมแห่งชาตมิจี านวน 1,700 ราย เพือ่ให้ได้
จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสม ผู้วจิยัใช้เกณฑ์ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Hair et al. (2018) เสนอวา่ 
ขนาดตวัอย่างในอตัราส่วนระหวา่งจ านวนตวัอย่างต่อจ านวนตวัแปรสงัเกตได้เท่ากบั 20:1 โดยในงานวจิยันี้ผู้วจิยัก าหนดตวั
แปรสงัเกตได้ทัง้หมด จ านวน 6 ตวัแปร ดงันัน้ ขนาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าจงึเป็น 20 x 6 = 120 ตวัอย่าง หากแตเ่พือ่ให้
ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขนาดตวัอย่างไว้ที ่300 ตวัอย่าง ตามแนวคดิของ Comrey and Lee 
(1992) ทีแ่นะน าวา่ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 300 ตวัอย่าง เป็นจ านวนทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีด่ ีและสอดคล้องกบัข้อก าหนดพื้นฐานของ
การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 

ผู้ว ิจ ัยได้ก าหนดตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มต ัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variable) 
ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ (1) ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ วดัจากตวัชี้วดั 2 ตวั คอื ความสามารถของธรุกจิ
ด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และความสามารถของธรุกจิดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (2) นวตักรรมการจดัการองคก์ร 
วดัจากตวัชี้วดั 2 ตวั คอื การยอมรบันวตักรรมขององค์กร และความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์กร ส่วนตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous latent variable) ประกอบด้วย 1 ตวัแปร ได้แก่ ผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น วดัจาก
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ตวัชี้วดั 2 ตวั คอื ประสทิธภิาพทางการเงนิขององค์กร และประสทิธภิาพทางการตลาดของผลติภณัฑ์และบรกิารของ
องค์กร 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอื 

ผู้วจิยัได้ประยุกต์แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง เกี่ยวกับ
ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ นวตักรรมการจดัการองค์กร และผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ ซ ึง่มตีวัแปร
สงัเกตได้ทัง้ส ิ้น 6 ตวัแปร โดยใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert Scale เพ ือ่วดัระดบัทศันคต ิ
ใน 5 ระด ับ และแบบสอบถามออกถูกแบ่งออกเป็น 5 ตอน ม ีข้อค าถามทัง้ส ิ้น 34 ข้อ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกิจเร ิม่ต้น ตอนที ่3 
แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะ ตอนที ่ 4 แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับ
นวตักรรมการจดัการองค์กร และตอนที ่5 แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้น  

จากนั ้นผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความเชื่อถอืได้ของแบบสอบถามทีไ่ด้ร ับจากกลุ่มตวัอย่ าง โดยใช้วธิกีาร
สอดคล้องภายในตามสูตรของสมัประสทิธ ิแ์อลฟ่าครอนบาค (Cronbach alpha coefficient reliability หรอื α) พบว่า คา่
ความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถามในแต่ละด้านมคีา่อยู่ระหว่าง 0.845 – 0.905 และเม ือ่พจิารณารวมทัง้ฉบบัพบวา่ มคีา่
ความเชือ่ถอืไดเ้ท่ากับ 0.928 แสดงวา่แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นมคีณุภาพอยู่ในระดบัดมีาก 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ภายหลงัการจดัท าแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์กับกลุ่มตวัอย่างวสิาหกิจเร ิ่ม

ต้นแบบเจาะจง โดยก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลในระดบัผู้บรหิารและพนักงาน จ านวนทัง้ส ิ้น 300 ตวัอย่าง 
จากนัน้เม ือ่ได้แบบสอบถามกลบัมาแล้ว ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลงัจาก
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิยัเชงิปรมิาณ ปรากฏวา่มแีบบสอบถามทีส่่งกลบัและมคีวามถกูตอ้งสมบูรณ์จ านวน
ทัง้ส ิ้น 227 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 75.67 ซึง่มากกว่าร้อยละ 20 ถอืเป็นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(Aaker et al., 2001) 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและการทดสอบสมมติฐาน 

ก่อนการวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัได้จดัเตรยีมและกลัน่กรองข้อมูลเพ ือ่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนัน้
วเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของของกลุ่มตวัอย่างและข้อมูลเบื้องต้นของตวัแปรในโมเดลด้วยสถติพิรรณนา (Descriptive 
statistics) รวมถงึการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวเิคราะห์โมเดลสมการโคร งสร้างด้วยการตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงของตวัแปร (Linearity) การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกต ิ(Normality) และการตรวจสอบ
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multi-collinearity) จากนัน้ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของมาตรวดัตวัแปรแฝงในโมเดล 
ด้วยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis) และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
หนึ่ง (First order confirmatory factor analysis) และอนัดบัสอง (Second order confirmatory factor analysis) ท้ายสุด
เป็นการตรวจสอบและวเิคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ ( Causal 
relationship model) ตามสมมตฐิานกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได้ และปรบัปรุงแก้ไขโมเดลให้กลมกลนืกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์มากทีสุ่ด โดยพจิารณาจากค่าดชันีต่างๆ ที่ปรากฏในผลวเิคราะห์แต่ละขัน้ตอนในกระบวนการของ
โปรแกรมและสร้างโมเดลความสมัพนัธ์ทีส่อดคล้อง กลมกลนื และเข้ากันได้ดทีีสุ่ดกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได ้
วเิคราะห์ขนาดของอทิธพิล ทดสอบสมมตฐิาน และอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีเ่ป็นตน้เหตุทีส่่งอทิธพิลทัง้ใน
ทางตรงและทางอ้อมไปยงัตวัแปรตามทีอ่ยู่ในกรอบแนวความคดิการวจิยั 
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรในโมเดล 

คุณลกัษณะผูป้ระกอบการวสิาหกจิเร ิม่ต้นส่วนใหญ่เป็นหญงิร้อยละ 44.1 มอีายุเฉล ีย่ประมาณ 36 – 40 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 22.5 มกีารศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากวา่ คดิเป็นร้อยละ 77.5 มปีระสบการณ์ในการบรหิารธรุกจิ
เร ิม่ต้น 5 ปีขึ้นไป คดิเป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ คดิเป็นร้อยละ 42.3 และโดยส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิ
ขนาดกลางในภาคการผลติและวสิาหกจิขนาดย่อยในภาคการคา้ คดิเป็นร้อยละ 19.8 และ 18.5 ตามล าดบั ในประเภท
กลุ่มธุรกิจบรกิารมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 30.4 และกิจการไม่เคยได้รบัรางวลัเกีย่วกบัเทคโนโลย/ีนวตักรรม/การจดัการ
นวตักรรมในองค์กร คดิเป็นร้อยละ 62.6 นอกจากนัน้ยงัพบว่าผูป้ระกอบการวสิาหกิจเร ิม่ต้นส่วนใหญ่ มคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกับนวตักรรมการจดัการองค์กรอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉล ีย่ 3.79 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจเร ิม่ต้นอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉล ีย่ 3.69 และมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉล ีย่ 3.68 ตามล าดบั 

4.2 ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น  
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า ตวัแปรทุกตวัมลีกัษณะการแจกแจงเป็นแบบปกตเิบ้ซ้ายเล็กน้อย ซึง่ดว้ย

ขนาดของตวัอย่างทีม่จี านวนมากพอทีจ่ะท าให้เกิดการแจกแจงปกตไิด้ตามกฎของเลขจ านวนมาก (The law of large 
number) และจากการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุซึง่เป็นการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปร โดย
พจิารณาจากค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรในเบื้องต้นจากเมตรกิซ์สหสมัพนัธ์พบว่าค่าสหสมัพนัธ์ของตวั
แปรทุกตวัมคี่าไม่เกินกว่า 0.7 แสดงว่าชุดตวัแปรแต่ละตวัแปรมคีวามสัมพนัธ์กันตามข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Hair et al., 2018) 
4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง 

การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง พบว่า 
โมเดลความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวัแปรประจกัษ์แต่ละตวัแปรมคีวามกลมกลนืกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ โดยมคีา่
น ้าหนักองค์ประกอบของตวัแปรทีป่รบัให้เป็นมาตรฐาน ไม่มหีน่วยค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานทีม่คี่ามากกวา่ 
0.50 ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ (Hair et al., 2018) และพบว่าตวัแปรประจกัษ์ของแต่ละตวัแปรแฝงยงัคงอยู่ในกลุม่
เดยีวกับตวัแปรแฝงเดมิทุกตวัแปร รวมถงึตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์กับตวัแปรแฝงมาก และสามารถ
อธบิายความผนัแปรของตวัแปรแฝงไดด้มีากเช่นเดยีวกนั  
 การตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลมาตรวดัด้วยค่าการทดสอบคา่ดชันีการวดั (Composite reliability หรอื CR) 
พบว่ามคี่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0.70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ และค่าความแปรปรวนเฉลีย่ที่สกัดได้ (Average 
variance extracted หรอื AVE) มคี่ามากกวา่หรอืเท่ากับ 0.50 ซึง่ผา่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้(Hair et al., 2018) อธบิายได้
ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่อธบิายความแปรปรวนของตวัแปรในแต่ละด้านไดสู้ง แสดงว่าโมเดลการวดัตวัแปรแฝงผลการ
ด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้มคีณุภาพผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสองของตวัแปรแฝงในโมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธ์เชงิ
สาเหตุของผลการด าเนินงานของวสิาหกจิเร ิม่ตน้ 

ตวัแปร น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
R2 CR AVE 

Estimate S.E. C.R. p-value 
ผลการด าเนินงานของธรุกิจเร่ิมต้น  

ประสิทธิภาพทางการเงินขององค์กร  .998 <-> <-> *** .999 .826 .614 
   ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  .791 .079 14.874 *** .625   
   สภาพคล่องทางการเงินสูง  .848 .094 13.312 *** .720   
   ยอดขายเติบโตต่อเน่ือง  .706 <-> <-> *** .499   
ประสิทธิภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แล ะการ
บริการขององค์กร  

.780 <-> <-> *** .609 .906 .763 

   ความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า  .810 .058 14.582 *** .656   
   ภาพลกัษณ์องค์กรในสายตาของลูกค้า .900 .058 17.368 *** .810   
   การดูแลและสนบัสนุนลูกค้า  .907 <-> <-> *** .823   

ความสามารถของธรุกิจอจัฉริยะ  
ความสามารถของธุรกิจด้านกระบวนการบริหาร
จดัการ  

.723 <-> <-> *** .523 .829 .619 

   การบริหารต้นทุนด้วย IT  .829 <-> <-> *** .688   
   ระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพด้วย IT  .827 .077 12.944 *** .684   
   การท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย IT  .697 .073 10.863 *** .486   
ความสามารถของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ  

.732 <-> <-> *** .535 .866 .684 

   การบริหารจดัการภายในองค์กรด้วย IT  .809 <-> <-> *** .655   
   การบริการแก่คู่ค้าและองค์กรภายนอกด้วย IT  .781 .101 10.098 *** .609   
   การวางแผนการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย IT  .888 .096 12.001 *** .788   

นวตักรรมการจดัการองค์การ  
อตัราการยอมรบันวตักรรมองค์กร  .720 <-> <-> *** .518 .773 .534 
   การแสวงหาความรู้ในการพฒันานวตักรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  

.798 <-> <-> *** .637   

   การมีนวตักรรมองค์กรท่ีน่าสนใจและทนัสมยั  .757 .081 10.566 *** .574   
   การปรบัรูปแบบการท างานด้วยนวตักรรม  .626 .076 9.003 *** .392   
ความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงองค์กร  .857 <-> <-> *** .734 .866 .618 
   ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้นวตักรรม  .767 <-> <-> *** .589   
   การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง  

.792 .082 12.484 *** .627   

   การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกนั  .787 .098 11.241 *** .620   
   การเปิดเผยข้อมูลระหว่างแผนกงานทัง้ในและ
นอกองค์กร  

.798 .087 12.610 *** .637   

*** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01        
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จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง พบว่า โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้น ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ประสทิธภิาพทางการเงนิขององค์กร และประสทิธภิาพ
ทางการตลาดของผลติภณัฑ์และการบรกิารขององคก์ร มคี่าน ้าหนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง 0.780 - 0.998 และตวัแปร
สงัเกตได้ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรแฝงผลการด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้น ได้ร้อยละ 60.9 – 
99.9 โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะ ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได้ความสามารถ
ของธุรกิจด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และความสามารถของธุรกิจด้านผลติภณัฑ์และการบรกิาร มคี่าน ้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.723 – 0.732 และตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร แฝง
ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะได้รอ้ยละ 52.3 – 53.5 โมเดลมาตรวดัในกลุ่มตวัแปรแฝงนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตไดอ้ตัราการยอมรบันวตักรรมองคก์ร และความเต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์กร มคี่าน ้าหนกั
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.720 – 0.857 และตวัแปรประจกัษ์ทัง้หมดสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร
แฝงนวตักรรมการจดัการองคก์ารไดร้้อยละ 62.0 – 73.4  
4.4 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผลการทดสอบสมมติฐาน  

การตรวจสอบและวเิคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุตามสมมตฐิานกบั
ข้อมูลเชงิประจกัษ์ทีร่วบรวมได ้พบว่า หลงัปรบัโมเดลสมการโครงสร้างมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์อยู่
ในเกณฑ์ด ี (  2 ) เท่ากับ 160.251 ทีอ่งศาอสิระ (df) 138 คา่ดชันีอตัราส่วนไค-สแควรส์มัพทัธ ์(  2/df ) เท่ากบั 1.161  ซึง่
น้อยกว่า 3 ค่าดชันีวดัความสอดคล้องกลมกลนืเชงิสมัพทัธ์ (CFI) เท่ากับ 0.991 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (GFI) 
เท่ากับ 0 .932 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนืทีป่รบัแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0 .907 ซึ่งมากกว่า 0.90 ค่าดชันีความ
คลาดเคลือ่นในการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA)  เท่ากับ 0.027 ซึง่น้อยกว่า 0.08 และคา่ดชันีวดัความสอดคลอ้ง
กลมกลนืในรูปความคลาดเคลือ่น (RMR) เท่ากบั 0.061 ซึง่น้อยกวา่ 0.08 สรุปไดว้่าโมเดลสมการโครงสร้างดงักลา่วมคีวาม
สอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีทีก่ าหนดไว้ในระดบัที่ยอมรบัได้ และขนาดตวัอย่างมมีากพอโดยมคี่าสถติ ิ
HOELTER 0.05 เท่ากับ 235 ซึง่ > 200 จงึถอืไดว้า่ขนาดตวัอย่างเหมาะสม (Hair et al., 2018) ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 โครงสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร (หลงัปรบัโมเดล) 

แสดงค่าดชันี Standardized solution 
 2 = 160.251, df = 138, p-value = .095,  2/df = 1.161, 

RMSEA = .027, NCP = 25.251, NFI = .938, RFI = .923, IFI = .991, CFI = .991, 
RMR = .061, GFI = .932, AGFI = .907, PGFI = .677, AIC = 264.251, 

CAIC = 494.349, ECVI = 1.169, CN (Hoelter .05) = 235 
 

ผลการทดสอบอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และผลรวมเส้นอทิธพิลของความสามารถของธรุกิจอจัฉรยิะ และ
นวตักรรมการจดัการองค์การ ทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานของธรุกจิเร ิม่ตน้ สรุปผลการทดสอบแสดงในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงผลทดสอบอทิธพิลทางตรง, อทิธพิลทางอ้อม และผลรวมเส้นอทิธพิล 

ตวัแปรตาม R2 ความสมัพนัธ ์ ตวัแปรอสิระ 
ความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะ 

นวตักรรมการจดัการ
องค์การ 

ผลการด าเนินงานของธรุกิจ
เร ิม่ต้น  

1.321 DE 
IE 
TE 

-4.188 
4.886 
.698 

4.970 
- 

4.970 
นวตักรรมการจดัการองค์การ  .966 DE 

IE 
TE 

.983** 
N/A 

.983** 

N/A 

หมายเหตุ: N/A = not applicable, ** หมายถงึ p ≤ .01, DE = Direct effect, IE = Indirect effect, TE = Total effect 
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จากภาพที ่2 และตารางที ่2 ผู้วจิยัขอน าเสนอสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  
สมมุตฐิาน 1: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะมอีทิธพิลเชงิบวกทางตรงต่อ

นวตักรรมการจดัการองค์การ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าน ้าหนักอทิธพิลเท่ากับ 0.983  
สมมุตฐิาน 2: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า นวตักรรมการจดัการองค์การไม่มอีทิธพิลเชงิบวกทางตรงตอ่ผลการ

ด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
สมมุตฐิาน 3: ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และไม่มอีทิธพิลเชงิบวกทางอ้อมอย่างมนีัยส าคญั
ผ่านทางนวตักรรมการจดัการองคก์าร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธแ์ละอทิธพิลเชงิโครงสร้างระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรแฝง และตวัแปรสงัเกตไดก้บั
ตวัแปรแฝง จะแสดงให้เห็นขนาดอทิธพิลของตวัแปรอสิระทีม่ตี่อตวัแปรตาม ซึง่เป็นความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างของตวั
แปรแฝงในโมเดล ได้สมการโครงสร้าง (Structural Equations) (เฉพาะเส้นทางทีม่อีทิธพิล) ดงันี้ 

 
นวตักรรมการจดัการองค์กร = .983 * ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะ 
โดย R2 = .966 

  
สรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และอิทธ ิพลเชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรในกรอบแนวคดิการวจิยัได้ว่า 

ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับผลการด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นอย่างม ี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และนวตักรรมการจดัการองคก์ารก็ไม่มอีทิธพิลกบัผลการด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้ 
หากแต่มเีพยีงความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเท่านัน้ทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองค์การอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ด้วยขนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.983 โดยความสามารถของธุรกจิอจัฉรยิะสามารถอธบิาย
ความผนัแปรของนวตักรรมการจดัการองคก์รไดถ้งึ 96.6% 
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผู้วจิยัได้ค้นพบประเดน็ส าคญัทีน่่าสนใจและเป็นค าถามวจิยัต ัง้แต่ตน้หลายประการ ซึง่จะขอน าเสนอข้อค้นพบและ
อภปิรายผลเป็นรายประเด็นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้  

(1) การศึกษาความสมัพนัธ์และอทิธพิลระหว่างความสามารถของธุรกิจอจัฉร ิยะและผลการด าเนินงานของ
วสิาหกิจเร ิม่ต้น พบว่า ความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะเป็นตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจเร ิม่ต้น ซึ่งขัดแย้งกับงานวจิยัของนักวชิาการส่วนใหญ่ (Caseiro & Coelho, 2019; Ping et al., 2018; 
Prajogo, 2016; Trieu, 2017; Vuksic et al., 2013) ทีใ่ห้ผลสรุปไว้ว่าคุณลกัษณะของธุรกจิอจัฉรยิะมคีวามสมัพนัธใ์น
ทางบวกกับผลการด าเนินงานองค์กร ทัง้นี้ ข้อค้นพบดงักล่าวทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัอ ืน่อาจเป็นไปได้ว่าแท้จรงิแล้ว
วสิาหกิจเร ิม่ต้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กทีย่งัขาดความพร้อมทีจ่ะเตบิโตค่อนข้างมาก ทัง้เร ือ่งของ
โครงสร้างพ ื้นฐาน วธิกีารด าเนินธุรกิจ และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่อ ื้อต่อการพฒันา โดยเฉพาะโครงสร้าง
พ ื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีถ่อืเป็นทรพัยากรทางกายภาพทีจ่ะช่วยสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่
ธุรกิจ ดงันัน้เม ือ่วสิาหกจิเร ิม่ต้นไม่มรีะบบสารสนเทศทีช่าญฉลาดก็อาจส่งผลให้การตดัสนิใจด้านการจดัการไม่สามารถ
ท าได้ อกีทัง้วสิาหกิจเร ิม่ตน้ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนข้อมลูและสารสนเทศทีส่ าคญัและจ าเป็นตอ่การพฒันา
ศักยภาพการแข่งขนัขององค์กรอกีดว้ย (Frank et al., 2012)  
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จากการศึกษาพบว่านวตักรรมการจดัการองคก์รไมม่อีทิธพิลเชงิบวกทางตรงตอ่ผลการด าเนินงานของธุรกจิเร ิม่ตน้ 
ซ ึ่งสอดคล้องกับ Caseiro and Coelho (2019) ที่พบว่า ความสามารถทางนวตักรรม ( Innovativeness) ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์กับผลการด าเนินงานองค์กร (Performance) แต่ขดัแย้งกับงานวจิยัส่วนใหญ่ (Nguyen & Thuy, 2020; 
Wiklund & Shepherd, 2011) โดยข้อค้นพบดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่านวตักรรมจะเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบเชงิ
บวกอย่างมากต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนัของธุรกิจ (Aziz & Samad, 2016) หากแต่ในประเทศไทยวสิาหกิจ
เร ิ่มต้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกิดใหม่ทีม่ ีขนาดเล็ก ท าให้มทีร ัพยากรจ ากัดและจะต้องด ิ้นร้นอย่างมากเพือ่แสวงหา
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ซ ึง่วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีม่ฐีานทรพัยากรทีม่คี่าอยู่มากมายและมคีวามพร้อมด้าน
เทคโนโลยทีีด่กีว่าจะมโีอกาสเตบิโตได้ดกีวา่ แต่วสิาหกิจเร ิม่ต้นทีส่ามารถประกอบธุรกจิให้เตบิโตแบบก้าวกระโดดได้
นัน้มจี านวนน้อยมาก โดยจากทีก่ลา่วไวใ้นงานวจิยัคร ัง้มเีพยีง Bitkub และ Wongnai เท่านัน้ทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนั
ทีเ่หนือกว่าและก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจในระดบัแนวหน้าได้ 

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกกับนวตักรรมการจดัการองคก์าร 
ซึ่งสอดคล้องกับ Caseiro and Coelho (2019) ที่พบว่าคุณลักษณะของธุรกิจอัจฉร ิยะ (Business Intelligence 
Characteristics) มคีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อความสามารถทางนวตักรรม (Innovativeness) ซ ึง่ความสามารถของ
ธุรกิจอจัฉรยิะเป็นความสามารถของการจดัการทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถใช้เพ ือ่อ านวยความ
สะดวกในการสร้างความสามารถอืน่ๆ และท าให้คู่แข่งท าซ ้าได้ยาก (Zhao et al., 2001) และการแลกเปลีย่นข้อมูลทีม่ ี
ประสทิธภิาพถอืเป็นหนึ่งในความสามารถพื้นฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดในกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Wu et al., 2006) 

(2) วเิคราะห์ผลกระทบความสามารถของธุรกิจอจัฉรยิะและนวตักรรมการจดัการองค์กรทีม่ตี่อผลการด าเนินงาน
ของวสิาหกิจเร ิม่ต้น ผลการศกึษาพบวา่ ความสามารถของธรุกจิอจัฉรยิะไม่มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจเร ิม่ต้นผ่านนวตักรรมการจดัการองค์การ ซึง่ขดัแย้งกับ Caseiro and Coelho ทีพ่บว่าธุรกิจทีม่ ี
ความสามารถด้านการเป็นธรุกิจอจัฉรยิะจะส่งผลทางตรงต่อผลการด าเนนิงานของวสิาหกิจเร ิม่ต้นและมผีลในทางอ้อม
ผ่านนวตักรรมองค์กร (Innovativeness) (Caseiro & Coelho, 2019) อาจเน่ืองจากปัจจยัทีน่ าไปสู่ความส าเร็จของ
วสิาหกิจเร ิม่ต้นในประเทศไทยนัน้จะขึ้นอยู่กบัรูปแบบในการด าเนนิธุรกจิและลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร โดยใน
ธุรกิจประเภทบรกิารจะต้องให้ความส าคญักบัการสร้างแนวคดิใหม่และการมคีวามคดิสร้างสรรค ์ซ ึง่ในทางธุรกิจการน า
ระบบธุรกิจอจัฉรยิะมาใช้ก็เพ ือ่สร้างสารสนเทศทีม่คีุณค่าและก่อให้เกิดมูลค่าเพ ิม่ในผลติภณัฑ์และบรกิาร  (กฤษยา    
มะแอ และกฤษณา ฝังใจ, 2561) ดงันัน้องค์กรทีใ่ห้ความส าคญักบัการเพิม่มูลค่าดว้ยการใช้ความสามารถของระบบ
ธุรกิจอจัฉรยิะจะท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเหล่านัน้ดขีึ้นและมโีอกาสชนะคูแ่ข่งได้ ทัง้นี้ส าหรบัองคก์รวสิาหกจิ
เร ิ่มต้นนั ้นจะสามารถได้รบัประโยชน์จากการไหลเวยีนของข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในระบบสารสนเทศ ซึ่งถ ือเป็น
ความสามารถทีว่สิาหกิจเร ิม่ตน้ท าไดห้ากมกีารลงทุนและพฒันาเร ือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการจดัการนวตักรรมองค์กรเพือ่น าเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่เป็นนวตักรรม เช่น การซื้อขาย
สนิทรพัย์ดจิทิลัหรอืเงนิครปิโต การใช้แอปพลเิคชนัเพ ือ่คน้หาร้านอาหารและบรกิารต่างๆ เป็นต้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

(1) ผู้ประกอบการวสิาหกิจเร ิม่ต้นควรให้ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กร โดยเฉพาะความสามารถของระบบธุรกิจอจัฉรยิะทีป่ระกอบด้วยความสามารถด้านการบร ิหารจดัการ และ
ความสามารถด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร เพ ือ่การสร้างองคค์วามรู้ภายในองค์กรโดยใช้นวตักรรมการจดัการองคก์รมา
เป็นตวัขบัเคล ือ่นทศิทางการด าเนินงานขององค์กรให้มศีกัยภาพการแข่งขนัทีท่ดัเทยีมกบัองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ 

(2) ผู้ประกอบการวสิาหกจิเร ิม่ต้นควรให้ความตระหนักถงึการบรหิารจดัการข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ าเป็นตอ่การ
พฒันาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการใช้พ ื้นฐานของธุรกิจอจัฉรยิะเพือ่รองรบัการตดัสนิใจด้านการจดัการ ซึง่จะ
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น าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขนัทีไ่ม่แน่นอนในยุค
ดจิติอล 

(3) หวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกจิในทุกประเภทคอืรปูแบบในการด าเนินธรุกจิ (business model) และวสิาหกจิ
เร ิ่มต้นประเภทบร ิการควรให้ความส าค ัญกับปัจจยัด้านแนวความคดิใหม่ๆ ด ังนั ้นธุรกิจทีส่ามารถสร้างความ
เปลีย่นแปลงด้วยแนวคดิทีแ่ตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวตักรรมทีไ่ม่เหมอืนใครจะเตบิโตได้โดยไม่ต้องลงทุน
เพิม่ขึ้นมาก ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเป็นธุรกิจเพ ือ่แก้ปัญหาในชวีติประจ าวนัทีม่กัอยู่ในแวดวงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด ังนั ้นการสร้างนวตักรรมองค์กรทีไ่ม่ได้จ ากัดเฉพาะแต่เพยีงนวตักรรมทางเทคโนโลยีแต่ยงัรวมถงึนวตักรรมใน
กระบวนการและนวตักรรมการตลาดด้วย จงึส่งผลต่อการด ารงอยู่และการพฒันาวสิาหกิจเร ิม่ตน้ให้ไดเ้ปรยีบคูแ่ข่งขนั 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัในอนาคต 

(1) แพลตฟอร์มของธุรกิจอจัฉรยิะสมยัใหม่จะถูกสร้างขึ้นบนชุดของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ดงันัน้งานวจิยั
คร ัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธ ิพลของความสามารถของการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทีม่ตี่อผลการ
ด าเนินงานองค์กรทัง้ทางด้านการตลาด ลูกคา้ ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

(2) โดยทัว่ไปแนวคดิของธุรกิจอจัฉรยิะทีม่องในมุมมองบนฐานความรู้ จะมองว่าความรู้เป็นทรพัยากรทีม่คีา่ทีสุ่ด
ในองค์กร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศกึษาเกี่ยวกับอทิธพิลของการจดัการความรู้ทีม่ตีอ่การจดัการนวตักรรม
องค์กร และผลการด าเนินงานเชงินวตักรรมจะเป็นตวัขบัเคล ือ่นผลการด าเนินการองคก์รหรอืไมอ่ย่างไร 

(3) การศึกษาในคร ัง้ต่อไปอาจประยุกต์ผลการศึกษาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมการผลติและการบรกิารทีก่ าลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเรว็  
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