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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ
ผลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0  และเพื่อพัฒนาโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิผลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยยุค 4.0 ตัวชี้วัดได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้วัดเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
  ผลการวิจัยพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของ     
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 มีความสอดคล้องกับวรรณกรรมและข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า 
P-value = 0.101, GFI = 0.975, CFI = 0.937, NFI = 0.973 , IFI = 0.942, RMSEA = 0.025, SRMR = 0.023 ซึ่งผ่าน
ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด ส�าหรบัผลการวเิคราะห์ตัวแปรภายในโมเดลทีไ่ด้พฒันาขึน้มาใหม่เมือ่พจิารณาอทิธพิลรวมของโมเดล
พบว่า ปัจจัยด้านการด�าเนินงานเชิงรุก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�าเร็จด้าน
การด�าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีอิทธิผลสูงที่สุด (TE=0.52) รองลงมาคือการ
ด�าเนินงานเชิงรุก (TE=0.30) และนวัตกรรมกระบวนการ (TE=0.19) นอกจากนี้การด�าเนินงานเชิงรุกยังมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (IE=0.49) และนวัตกรรมกระบวนการ (IE=0.16)

ค�ำส�ำคัญ:  อิทธิพลต่อความส�าเร็จ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ประเทศไทยยุค 4.0
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Abstract
  The objectives of this study are to examine the correspondence of structural equation model of 
causal factors affecting the success of steel industry operators in the age of Thailand 4.0, and to develop 
structural equation model of causal factors affecting the success of steel industry operators in the age of 
Thailand 4.0. The indicators were derived from literature review and relevant research studies. The data 
were collected from a sample of 400 top-executive operators or their representatives. The instrument 
used for measurement was a questionnaire with five-point scale, and the data were analyzed using 
structural equation modeling.
  It was found that structural equation model of causal factors affecting the success of steel industry 
operators in the age of Thailand 4.0 corresponded to the literature and empirical data, where p-value 
=0.101, GFI = 0.975, CFI = 0.937, NFI = 0.973, IFI = 0.942, RMSEA = 0.025, and SRMR =0.023, which met the 
criteria set for the results of variable analysis in the newly developed model. When the total effect of 
the model was considered, it was found that proactive operation, product innovation, and process 
innovation had a significant direct effect on the success of business operator performance. Product 
innovation operation had the highest effect (TE=0.52), followed by Proactive (TE=0.30), and process 
innovation (TE=0.19), respectively. In addition, proactive operation had an indirect effect through product 
innovation (IE=0.49) and process innovation (IE=0.16).
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เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
สดุท้ายเปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า ไปสูก่ารเน้น
ภาคบริการมากขึ้น กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงเป็น 
การตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่ (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559)
  ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมต้นน�้า
ที่ส�าคัญของไทยและมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ปลายน�้าที่หลากหลาย เช่น ก่อสร้าง และยานยนต์ โดยใน
ปี 2559 ความต้องการเหล็กของประเทศไทย มีแนวโน้ม
เตบิโตเลก็น้อยจากปี 2558 ส่วนทางด้านความต้องการเหลก็
อุตสาหกรรมประเภทอื่นในปี 2559 กลับมีทิศทางชะลอตัว
ลง เนื่องจากก�าลังซื้อของผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจไทย
ฟ้ืนตวัไม่มากนกั นอกจากนีย้อดขายของเหลก็อุตสาหกรรม 
ที่ผลิตในไทยชะลอตัวเนื่องจากเหล็กอุตสาหกรรมทั้งขั้น
กลางและปลายน�้าหลายรายการมีการน�าสินค้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผู้
ประกอบการไทยลดลง เห็นได้จากในปี 2558 รายได้ของ

บทน�า
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมมาอย่างต่อเน่ือง และได้วางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยซ่ึงเป ็น
เครื่องยนต์ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ด้วยการน�าโมเดลประเทศไทย 4.0 
มาเป็นเครื่องมือในการน�าประเทศให้ก้าวไปสู ่การเป็น
ประเทศทีม่คีวามมัง่คัง่และยัง่ยนื พฒันาจากประเทศรายได้
ปานกลางไปสูป่ระเทศรายได้สงู โดยจะต้องมกีารปรบัเปล่ียน
จากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้
บริการพ้ืนฐานเป็นบริการท่ีต้องใช้ทักษะขั้นสูง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมไปสู ่ เศรษฐกิจที่ขับ
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส�าคัญ ได้แก่ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู ่การขับ
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กลุ่มผู้ผลิตเหล็กอุตสาหกรรมรายใหญ่ 5 ราย มีมูลค่า
ประมาณ 82,000 ล้านบาท หดตวัลงร้อยละ 17 จากปี 2557 
มีรายได้ 99,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรม
ปลายน�้าบางอุตสาหกรรมก็มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนเหล็ก
มากขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) จากแนวโน้มความสามารถ
ในการแข่งขันที่ลดลงของอุตสาหกรรมเหล็กผู้ประกอบการ
ต้องมกีารด�าเนนิงานเชงิรุก มุง่เน้นความส�าคัญ ด้านนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาด เพราะกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Kotler & Arm-
strong, 2010) โดยเฉพาะปัจจัยด้านนวัตกรรมที่มีความ
ส�าคญัต่อการแข่งขนัของทกุประเทศทัว่โลก (Porter, 1990) 
เพราะนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีช่วยยกระดับความสามารถ
ของอุตสาหกรรมให้สูงข้ึน และในระดับองค์การก็เช่นกัน
ควรจะมีการปรับตัวทางการแข่งขันเพื่อให้องค์การประสบ
ความส�าเร็จ (Lee & Peterson, 2000) นอกจากนี้การ
ด�าเนินงานเชิงรุกและนวัตกรรม เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการประสบความส�าเร็จด้าน
การด�าเนินงาน และยังเป็นการสร้างความแตกต่าง ความ
โดดเด่น ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันสมัย
อยู่เสมอ สามารถเติบได้อย่างมั่นคง (วิภาวดี ศรีโสภา, 
2558) 
  จากความส�าคัญดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิผลต่อความ
ส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยยุค 4.0
   2. เพ่ือพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิผลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบ

การอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
  2. ตัวแปรด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0
  3. ตัวแปรด้านการด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0
  4. ตัวแปรด้านนวัตกรรมกระบวนการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0
  5. ตัวแปรด้านการด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 ผ่านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ

การทบทวนวรรณกรรม 
  1. กำรด�ำเนินงำนเชิงรุก การด�าเนินงานเชิงรุกมี
ความส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถทางความคิดและการบริหาร
องค์การนอกจากนี้การด�าเนินงานเชิงรุกยังเป็นคุณสมบัติ
ส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีเช่น Wiklund and Shep-
herd (2005) ได้เสนอคุณสมบัติผู้ประกอบการไว้ 3 ด้าน
คือ 1) ความสามารถทางนวัตกรรม  2) การด�าเนินงานเชิง
รุก และ 3) ความกล้าเสี่ยง ส่วน Lee and Peterson 
(2000); Dess et al. (2007) ได้เสนอคุณสมบัติของ       
ผู้ประกอบการไว้ดังนี้ 1) ความเป็นตัวของตัวเอง 2) ความ
สามารถทางนวัตกรรม 3) ความกล้าเสี่ยง 4) การด�าเนิน
งานเชิงรุกและ 5) ความรุนแรงในการแข่งขัน นอกจากนี้
บุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิงรุก หมายถึงบุคคลที่มีความคิดใน
เชงิบวกมคีวามเป็นผูน้�า มคีวามมุ่งมัน่ สามารถทีจ่ะวางแผน
รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ (Penkhae Boonsorn & 
Pattrawadee Makmee, 2017) ดังนั้นการด�าเนินงานเชิง
รุกจึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ และ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท�าให้องค์การมีผลการ
ด�าเนินงานที่ดี (Wang, 2008)
  2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การมุ่งเน้นนวัตกรรมเป็น
ส่ิงส�าคัญส�าหรบัการท�าให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการ
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สร้าง การผลิต และการบริการที่เป็นของใหม่ หรือได้ท�า 
การปรับปรุงให้เป็นของใหม่เพ่ือสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันของธรุกิจ (Nilawan Sawangrat, 2015) การศกึษา
เรื่องนวัตกรรม จึงเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั และท�าให้องค์การเจรญิเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 
(Kumar et al. 2010) ส�าหรับ Wang and Ahmed 
(2004) ได้จ�าแนกนวัตกรรมออกเป็น 5 ประเภทคือ 1) 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 2) นวัตกรรมด้านการตลาด 3) 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ 4) นวัตกรรมด้านพฤติกรรม 
และ (5) นวัตกรรมด้านกลยุทธ์ มีนักวิชาการและนักวิจัย
จ�านวนมากที่น�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์การ เช่น งานวิจัยของ Moghaddam et 
al. (2013) พบว่านวตักรรมมผีลท�าให้องค์การประสบความ
ส�าเร็จด้านผลการด�าเนินงาน 
  3. นวัตกรรมกระบวนกำร นวัตกรรมกระบวนการ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้
ประสบความเร็จและมคีวามเข้มแขง็ Savitz and Kaluzny 
(2000) พบว่านวตักรรมกระบวนการมคีวามสามารถในการ
ลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานในขณะที่การศึกษาของ Avlonitis et al. (2004) 
พบว่านวัตกรรมสามารถจ�าแนกได้ 4 ประเภทคือ 1) 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ 3) 
นวัตกรรมด้านพฤติกรรม 4) นวัตกรรมด้านกลยุทธ์ ส�าหรับ
การศึกษาของ  Lyon et al. (2000) จ�าแนกนวัตกรรมออก
เป็น 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ 2) 
นวตักรรมกระบวนการเช่นเดยีวกับ Reichstein and Salter 
(2006) พบว่า นวตักรรมกระบวนการเกิดข้ึนเพราะต้องการ
ให้มีสิง่ใหม่ๆ เกดิขึน้ เช่นการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
การผลิต และมีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ มีนัก
วิชาการและนกัวจิยัจ�านวนมากทีน่�านวตักรรมกระบวนการ

ไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ เช่น งานวิจัย
ของ Li (2010); Vega Alejandro (2015) พบว่านวัตกรรม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของอุตสาหกรรม
และช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นการลงทุนในรูปแบบ
ใหม่ 
  4. ควำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรด�ำเนนิงำน การสร้างความ
ส�าเร็จด้านการด�าเนินงานเป็นความสามารถของผู้ประกอบ
การที่จะเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า
คูแ่ข่งขนัจากการศกึษาของ Beukes and Van Wyk  (2016) 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงวัด
ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานด้วย มาตรวัดทางการ
เงิน และให้ความส�าคัญน้อยมากกับมาตรวัดที่ไม่ใช่การเงิน 
และ Porter (1990) กล่าวว่าความส�าเร็จด้านการด�าเนิน
งานขององค์การจะต้องประกอบไปด้วย 1) การเป็นผู้น�า
ด้านต้นทุน 2) การสร้างความแตกต่าง 3) การมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะส่วน ส�าหรับ Dess  and Miller (1993) พบว่าการ
สร้างความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานประกอบด้วย 1) การ
สร้างความแตกต่าง 2) การเป็นผู้น�าด้านต้นทุน 3) การมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วนซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ Xue (2010) 
พบว่าการกระจายความต้องการของลูกค้าการแข่งขัน
ทางการตลาดถือเป็นคุณลักษณะส�าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกจิ ท�าให้ผู้ประกอบการมคีวามสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าถึงความส�าเร็จของผลก�าไรในระยะยาว 
นอกจากนี้ผลการปฏิบติงานควรพิจารณาว่าการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก�าหนดด้านปริมาณผลงาน
ตรงตามแผนท่ีวางไว ้และสร ้างความพอใจให ้ ลูกค ้า 
องค์การมีค ่าใช้จ ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วยลดลง 
บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากขึ้น 
(Duangruodee Semaphu et al. 2017)
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
  1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ สามารถแบ่งได้ดังน้ี 1) 
ปัจจัยด้านการด�าเนินงานเชิงรุก ตามแนวคิดทฤษฎีของ 
Wiklund (1999); Lee and Peterson (2000) 2) ปัจจัย
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดทฤษฎีของ North 
and Smallbone (2000) 3) ปัจจัยด้านนวัตกรรม
กระบวนการ ตามแนวคิดทฤษฎีของ Wang and Ahmed 
(2004) 4) ปัจจัยความส�าเรจ็ด้านการด�าเนนิงานตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Narver and Slater (1990); Miller and Dess 
(1983) ประกอบด้วย การเป็นผู้น�าด้านต้นทุน การสร้าง
ความแตกต่าง การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน และความ
สามารถในการท�าก�าไร 
  2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ ่มตัวอย่ำง 
ประชากรคือผู ้ประกอบการหรือตัวแทนผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย จ�านวน 400 สถาน
ประกอบการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เว็บไซต์ข้อมูลเมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
สุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิ เป็นการสุม่ตวัอย่างโดยแยกประชากร
ออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ โดยประชากรในแต่ละชั้นภูมิ
จะมีลักษณะเหมือนกันแล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จ�านวน
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่ต้องการ               

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัย
ได้กรอบแนวคิดดังนี้

5 
 

ของ  Lyon et al. (2000) จ  าแนกนวตักรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์และ2) นวตักรรม
กระบวนการเช่นเดียวกบั Reichstein and Salter (2006) พบวา่ นวตักรรมกระบวนการเกิดข้ึนเพราะตอ้งการให้
มีส่ิงใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่นการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี การผลิต และมีการบริหารจดัการในรูปแบบ
ใหม่ มีนกัวิชาการและนกัวิจยัจ านวนมากท่ีน านวตักรรมกระบวนการไปใช้เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบั
องค์การ เช่น งานวิจยัของ Li (2010); Vega Alejandro (2015) พบว่านวตักรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมและช่วยใหผู้ป้ระกอบการมองเห็นการลงทุนในรูปแบบใหม่  

4. ความส าเร็จด้านการด าเนินงาน การสร้างความส าเร็จด้านการด าเนินงานเป็นความสามารถของ
ผูป้ระกอบการท่ีจะเลือกใชก้ลยทุธ์เพื่อสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัจากการศึกษาของ Beukes and Van 
Wyk  (2016) ผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงวดัความส าเร็จของผลการด าเนินงานด้วย 
มาตรวดัทางการเงิน และให้ความส าคัญน้อยมากกับมาตรวดัท่ีไม่ใช่การเงิน และ Porter (1990) กล่าวว่า
ความส าเร็จดา้นการด าเนินงานขององคก์ารจะตอ้งประกอบไปดว้ย 1) การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 2) การสร้างความ
แตกต่าง 3) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน ส าหรับ Dess  and Miller (1993) พบว่าการสร้างความส าเร็จด้านการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 1) การสร้างความแตกต่าง 2) การเป็นผูน้ าด้านตน้ทุน 3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Xue (2010) พบวา่การกระจายความตอ้งการของลูกคา้การแข่งขนัทางการตลาดถือ
เป็นคุณลกัษณะส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ ท าใหผู้ป้ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน
เพื่อเขา้ถึงความส าเร็จของผลก าไรในระยะยาว นอกจากน้ีผลการปฏิบติงานควรพิจารณาว่าการปฏิบติังาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือขอ้ก าหนดดา้นปริมาณผลงานตรงตามแผนท่ีวางไวแ้ละสร้างความพอใจให้ลูกคา้ 
องค์การมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อหน่วยลดลง บุคลากรสามารถสร้างผลผลิตต่อหน่วยได้เพิ่มมากข้ึน 
(Duangruodee Semaphu et al. 2017) 

 
กรอบแนวคิดการวจัิย  

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 5 
ตอนดังนี้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ�านวน 5 ข้อ 
ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์
ในการท�างาน และต�าแหน่งงานปัจจุบัน   
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
มีลักษณะแบบสอบถามตรวจสอบรายการประมาณค่า 
จ�านวน 4 ข้อ  ครอบคลมุข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาผลติภัณฑ์ 
การปรัปปรุงผลิตภณฑ์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากความ
พึงพอใจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินงานเชิง
รุก มีลักษณะแบบสอบถามตรวจสอบรายการประมาณค่า 
จ�านวน 4 ข้อ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ คู่แข่งขัน การฉวย
โอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพ การแสวงหาโอกาส
ที่ดีที่สุด
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบันวัตกรรมกระบวนการ 
มีลักษณะแบบสอบถามตรวจสอบรายการประมาณค่า 
จ�านวน 4 ข้อ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม การพัฒนากระบวนการท�างาน การปรับปรุง
กระบวนการท�างาน
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  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส�าเร็จด้าน
การด�าเนินงาน ลักษณะแบบสอบถามตรวจสอบรายการ
ประมาณค่า จ�านวน 14 ข้อ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ การ
เป็นผู้น�าด้านต้นทนุ การสร้างความแตกต่าง การตลาดเฉพาะ
ส่วนและความสามารถในการท�าก�าไร
  4. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
   4.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
ด้วยแบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึนไปน�าเสนอให้ผู ้
เชี่ยวชาญและนกัวชิาการจ�านวน 3 ท่านเพือ่ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ
วดั ด้วยเทคนคิหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง1.00 ซึ่งผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ที่มากกว่า 0.5 (Rovinelli & 
Hambleton, 1997) 
   4.2 การตรวจสอบค่าความความเชื่อมั่น ของ 
แบบสอบถามด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอ โดยน�าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ 
จ�านวน 30 ชุดซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ที่ 0.8 จึงถือว่า
แบบสอบถามเชื่อถือได้ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับ
ได้ที่มากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) ดังนั้นงานวิจัยน้ี
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยผ่านตามเกณฑ์การตรวจสอบทั้ง
ในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความเชื่อมั่นซ่ึง
สามารถเชื่อถือได้อยู่ในระดับสูง
  5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณา โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ การ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้ และ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อการค้นหาโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิผลต่อความ
ส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยยุค 4.0

สรุปผลการวิจัย
  ตอนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนำ
  1. ผลกำรวิเครำะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอย่ำง ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง 31-40ปี มีจ�านวนมาก

ที่สุด (ร้อยละ 42.50) มีการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 
(ร้อยละ 60.00) มีประสบการณ์ในการท�างานอยู่ระหว่าง 
6-10 ปี และมีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารมากที่สุด (ร้อยละ  
32.00)
  2.  ผลกำรวิเครำะห์กำรด�ำเนินงำนเชิงรุก จากผล
การวิจัยพบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการ
ด�าเนนิงานเชงิรกุโดยรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.89, 
S.D. = 0.62) เมื่อแยกพิจารณาการด�าเนินงานเชิงรุกเป็น
รายข้อพบว่าองค์การพยายามเพิ่มประสิทธิภาพโดยน�า
ทรัพยากรที่แตกต่างมาใช้ในกระบวนการผลิตได้คุณภาพ
มากกว่าคู่แข่งขันและด�าเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้
ก่อนองค์กรอื่นเสมอมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X = 3.93, 
S.D. = 0.86)
  3. ผลกำรวิเครำะห์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จากผล
การวิจัยพบว่าผู ้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ
นวตักรรมผลติภณัฑ์โดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (X = 
3.96, S.D. = 0.61) เมื่อแยกพิจารณานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เป็นรายข้อพบว่าองค์การได้น�ากลยุทธ์หรือมีเทคโนโลยี   
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้มีการ
ก�าหนดพนักงานที่รับผิดชอบและพนักงานได้ให้เวลาเพียง
พอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 
4.05, S.D. = 0.78) 
  4. ผลกำรวิเครำะห์นวัตกรรมกระบวนกำร จาก
ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ
นวัตกรรมกระบวนการโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.96, S.D. = 0.61) เม่ือแยกพิจารณานวัตกรรม
กระบวนการเป็นรายข้อพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์การ
ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�างานที่มีอยู่เดิมให้เป็นก
ระบวนการใหม่เพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและกระตุ้นให้
พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิธีการท�างานมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (X = 3.95, S.D. = 0.83) 
  5. ผลกำรวิเครำะห์ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนิน
งำน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญ
เก่ียวกับความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (X = 3.89, S.D. = 0.60) เมื่อแยกพิจารณา
ความส�าเร็จด้านการด�าเนินงาน เป็นรายด้านพบว่าด้าน
การมุ่งเน้นการตลาดเฉพาะส่วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.02, S.D. = 0.84)

_

_

_

_

_

_

_

_
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  ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำม
ส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
  1. การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 
4.0 ได้แก่ปัจจัยด้านการด�าเนินงานเชิงรุก นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และความส�าเร็จด้าน
การด�าเนนิงานทัง้ 4 ปัจจยัได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2006); 
Diamantopoulos and Siguaw (2000) ซึ่งได้ใช้เกณฑ์
และผลการพิจารณาดชันแีสดงความสอดคล้องไว้ดังตาราง 1

ตำรำง 1 แสดงดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

 ค่ำสถิติ เกณฑ์กำรพิจำรณำ ค่ำสถิติในโมเดล

 Chi-square P>0.05 0.101

 GFI >0.90 0.975

 CFI >0.90 0.937

 NFI >0.90 0.973

 IFI >0.90 0.942

 RMSEA <0.05 0.025

 SRMR <0.05 0.023

หมายเหตุ p> 0.05

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 
4.0 มีค่า p-value=0.101, GFI = 0.975, CFI = 0.937,   
NFI = 0.973,  IFI = 0.942, RMSEA = 0.025,  SRMR = 
0.023 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวรรณกรรมและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
  2. การวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันาโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิผลต่อความ
ส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทาง
ตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect  
Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของ

  จากตาราง 1 พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงาน

ตัวแปรต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นภายในโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM ) ดังภาพ  2 

9 

 

อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของ
ตัวแปรตาง ๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นภายในโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM ) ดังภาพ  2

 
จากภาพ 2 พบวา การดําเนินงานเชิงรุก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  นวัตกรรมกระบวนการ มีอิทธิพลทางตรง

ตอความสําเร็จดานการดําเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 นอกจากนี้การ
ดําเนินงานเชิงรุก มีอิทธิพลทางออมตอความสําเร็จดานการดําเนินงานผาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ  และ
น วั ต ก ร ร ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ส ด ง ไ ว  ดั ง ต า ร า ง  3

ตาราง 3 คาน้ําหนักมาตรฐานของเสนอิทธิพลทางตรง เสนอิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม 
ตัวแปรตาม ความผันแปร 

R2 
อิทธิพล 
(Effect) 

ตัวแปรอิสระ 
PT IP IC 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ (IP) 0.92 DE 0.96 - - 
IE 0.49 - - 
TE 1.45 - - 

นวัตกรรมกระบวนการ(IC) 0.72 DE 0.85 - - 
IE 0.16 - - 
TE 1.01 - - 

ความสําเร็จดานการ
ดําเนินงาน (SC) 

0.95 DE 0.30 0.52 0.19 
IE - - - 

ภาพ 2 แสดงเสนทางความสัมพันธโมเดลสมการโครงสรางปจจัยเชิงสาเหตุ 
 

ภำพ 2 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ
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  จากภาพ 2 พบว่า การด�าเนินงานเชิงรุก นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความส�าเร็จด ้านการด�าเนินงานของผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 นอกจากนี้การ
ด�าเนินงานเชิงรุก มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส�าเร็จด้าน
การด�าเนินงานผ่าน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
กระบวนการ แสดงไว้ ดังตาราง 3

ตำรำง 3 ค่าน�้าหนักมาตรฐานของเส้นอิทธิพลทางตรง เส้นอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับ  
     ตัวแปรตาม

 ตัวแปรตาม ความผันแปร อิทธิพล  ตัวแปรอิสระ
  R2 (Effect) PT IP IC

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (IP) 0.92 DE 0.96 - -
  IE 0.49 - -
  TE 1.45 - -
 นวัตกรรมกระบวนการ(IC) 0.72 DE 0.85 - -
  IE 0.16 - -
  TE 1.01 - -
 ความส�าเร็จด้านการด�าเนินงาน (SC) 0.95 DE 0.30 0.52 0.19
  IE - - -
  TE 0.30 0.52 0.19

หมายเหตุ TE = (Total Effect), IE = (Indirect Effect), DE= (Direct Effect), N/A= not applicable 

  จากภาพ 2 และจากตาราง 3 แสดงความสอดคล้อง
ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส�าเร็จด ้านการด�าเนินงานของผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 สามารถอธิบาย
ผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
   2.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อความส�าเร็จของผู้
ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยุค 4.0 
ประกอบด้วย การด�าเนินงานเชิงรุก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญโดยพบ
ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลสูงที่สุด (TE=0.52) รอง
ลงมาคือการด�าเนินงานเชิงรุก (TE=0.30) และนวัตกรรม
กระบวนการ (TE=0.19)

               2.2 การด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทางตรง
ต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (DE =0.96)
   2.3 การด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทางตรง
ต่อนวัตกรรมกระบวนการ (DE =0.85)      
   2.4 การด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความส�าเร็จผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (IE=0.49)

   2.5 การด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความส�าเร็จผ่านนวัตกรรมกระบวนการ (IE=0.16) 
  ส�าหรับการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัแปร โดยผูว้จัิยใช้การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ 
(Sample Correlations) เพื่อส�ารวจขนาดและทิศทาง
ความสัมพันธ์ในรูปเชิงเส้นระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึ่งค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ไม่ควรมีความสัมพันธ์
กันมากกว่า .75 (ค่า r ไม่เกิน .75) ตามเกณฑ์การพิจารณา
ของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2551) จากข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์อยู่ระหว่าง .001-.590 ซึ่งมีค่าต�่ากว่า .75 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้และไม่มีป ัญหาการมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่สูงเกินไปดังตาราง 4
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. โมเดลสมกำรโครงสร้ำงปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีมี
อิทธิผลต่อควำมส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยผลการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปร
พบว่า โมเดลตามสมติฐานก่อนการปรับปรุงยังไม่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรับแต่ง
องค์ประกอบของโมเดลด้วยวธิเีชือ่มเส้นลกูศร เป็นการเพิม่
เส้นลูกศรแบบสองหัว เชื่อมระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน
เพือ่ให้องค์ประกอบนัน้มค่ีาสถติทิีด่ยีิง่ขึน้ ภายหลงัจากการ
ปรับโมเดลพบว่ามีค่า p-value = 0.101, GFI = 0.975, 
CFI = 0.937, NFI = 0.973, IFI = 0.942, RMSEA = 
0.025, SRMR = 0.023 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดซึ่งมีความ
สอดคล้องกับวรรณกรรมและข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ
   2. ตัวแปรด้ำนกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกมีอิทธิพล
ทำงตรงต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
  ทั้งนี้เพราะองค์การได้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อยู่แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและมี

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนมกีารก�าหนดหน้าทีใ่ห้พนกังานรบัผิดชอบ
อย่างชัดเจนงานวิจัยที่มีผลการศึกษาว่าปัจจัยด้านการ
ด�าเนินงานเชิงรุกมีอิทธิผลทางตรงต่อปัจจัยด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ คือการศึกษาของ Preda (2013) ผลการวิจัย
พบว่าการด�าเนินงานเชิงรุกของผู้ประกอบการมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้ประกอบการช่วยพัฒนาความ
สามารถขององค์การให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ Kiwan (2013) ผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรม
ควรน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดอัตราผลิตภัณฑ์ที่ล้า
สมัย และเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานสากลและ
การศึกษาของ Nelson & Agarwal (2014) ผลการวิจัยพบ
ว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานขององค์การ
นอกจากนี้ผู ้ประกอบการควรมีการสอดแทรกกลไกท่ีมี
อิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันไว้ในแผนกลยุทธ์
ขององค์การเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ตำรำง 4  แสดงสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  IP1 IP2 IP3 IP4 PT1 PT2 PT3 PT4 IC1 IC2 IC3 IC4 SC1 SC2 SC3 SC4

 IP1 1.000               

 IP2 .305 1.000              

 IP3 .041 .095 1.000             

 IP4 .226 .385 .229 1.000            

 PT1 .315 .137 .029 .064 1.000           

 PT2 .047 .027 .036 .048 .013 1.000          

 PT3 .082 .075 .002 .026 .057 .011 1.000         

 PT4 .034 .064 .026 .099 .014 .115 .268 1.000        

 IC1 .115 .117 .076 .100 .025 .058 .228 .281 1.000       

 IC2 .007 .025 .004 .049 .008 .086 .087 .341 .392 1.000      

 IC3 .019 .021 .017 .002 .053 .324 .030 .060 .042 .136 1.000     

 IC4 .030  .002 .081 .077 .013 .191 .001 .035 .054 .060 .151 1.000    

 SC1 .082 .032 .165 .101 .094 .249 .013 .068 .193 .107 .365 .139 1.000   

 SC2 .141 .091 .590 .277 .080 .198 .004 .012 .106 .033 .212 .202 .470 1.000  

 SC3 .008 .079 .039 .043 .024 .577 .034 .071 .040 .071 .376 .586 .368 .338 1.000 

 SC4 .122 .094 .064 .114 .062 .171 .034 .065 .107 .050 .245 .449 .386 .302 .396 1.000
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(Kosol Jitvirut & Neugpunna Yaviraj, 2016)
  3. ตัวแปรด้ำนกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกมีอิทธิพล
ทำงตรงต่อควำมส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนินงำน
  เนื่องจากอุตสาหกรรมเป็นผู้ฉวยโอกาสทันท่ีเมื่อมี
โอกาสทางธุรกิจผ่านเข้ามาและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ
ให ้กับองค ์การโดยน�าทรัพยากรที่แตกต ่างมาใช ้ ใน
กระบวนการผลิตได้คุณภาพมากกว่าคู่แข่งขันนอกจากนี้ยัง
ได ้มีการปฏิบัติตามแผนการด�าเนินงานเพื่อให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบความส�าเร็จด้านการด�าเนินงาน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kwak et al. (2013) ผล
การวิจัยพบว่าการด�าเนินงานเชิงรุกของผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์กับความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานของ
อุตสาหกรรมดังน้ันอุตสาหกรรมจะบรรลุเป้าหมายได้จะ
ต้องมีการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อให้การบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพ รวมท้ังผู้ประกอบการควรมีทักษะในการ
บริหารงานให้เกิดความส�าเร็จและท�างานภายใต้โครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นทางการอย่างเป็นระบบเพื่อแสวงหา
โอกาสจากความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีจ�ากัดในขณะที่การ
ศกึษาของ Mullens (2013) ผลการวิจยัพบว่าความสมัพนัธ์
ระหว่างแนวคิดของผู้ประกอบการกับความยั่งยืนของธุรกิจ
บ้างอุตสาหกรรมยังไม่ได้ให้ความส�าคญมากนัก
  4. ตัวแปรด้ำนกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกมีอิทธิพล
ทำงตรงต่อนวัตกรรมกระบวนกำร
  ผู ้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
เชิงรุก และเอาใจใส่ต่อลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของ
ธุรกิจอย่างเสมอต้นเสมอปลายนอกจากน้ีองค์การมี  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในทุกกระบวนการของ
การสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการได้ให้เวลาเพียงพอ
กับพนักงานเพื่อพัฒนากระบวนการท�างานให้มีความ
ชัดเจนและพนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน งานวิจัยที่มีผลการศึกษาว่าปัจจัยด้านการ
ด� า เนินงานเชิ ง รุ กมี อิทธิ ผลทางตรงต ่อน วัตกรรม
กระบวนการ คือการศึกษาของ Xu (2013) พบว่าการ
ด�าเนินงานเชิงรุกเป็นปัจจัยส�าคัญของการสร้างนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการและองค์การมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ตามประเภทของนวัตกรรม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการมี
แนวคดิใหม่ๆ  เกีย่วกบันวตักรรมและสามรถน�าไปใช้ในการ
บริหารองค์การให้เกิดความส�าเร็จด้านการด�าเนินงานเช่น

เดียวกับการศึกษาของ Gross (2016) พบว่าความเป็นผู้น�า
ของการเป็นผู้ประกอบการมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ท�างานของพนักงานท�าให้องค์การมีโอกาสเติบโตได้อย่าง
มั่นคง
  5. ปัจจัยด้ำนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ทำงตรงต่อควำมส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนินงำน
  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาผู้ประกอบการของไทยได้
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ใช ้ก�าหนดเป็นกลยุทธ ์ขององค์การที่มีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมมีความส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้เกิดองค์การมี
ความมั่นคง และช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน นอกจากน้ีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในตัว
ผลิตภัณฑ์ นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่องค์กร พร้อมทั้ง
ส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีประสิทธิภาพ
และท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Gomez et al. (2011) พบว่านวัตกรรมสามารถ
สร้างสรรค์ให้องค์การประสบความส�าเร็จท�าให้มียอดขาย
สูง จ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
องค์การมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่
ตลาดได้เร็วและมีอัตราการส�าเร็จสูงกว่าของคู ่แข่งเช่น
เดียวกับการศึกษาของ Xue (2010) พบว่าการกระจาย
ความต้องการของลูกค้าการแข่งขันทางการตลาดถือเป็น
คณุลกัษณะส�าคญัของการพัฒนาเศรษฐกจิ ท�าให้ผูป้ระกอบ
การมีความสามารถในการแข ่งขันอย ่างยั่ งยืนด ้วย
นวัตกรรมเพื่อเข้าถึงความส�าเร็จของผลก�าไรในระยะยาว 
  6. ปัจจัยด้ำนนวัตกรรมกระบวนกำรมีอิทธิพล
ทำงตรงต่อควำมส�ำเร็จด้ำนกำรด�ำเนินงำน 
  การกระจายความต้องการของลูกค้าและการ
แข่งขันเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับการเข้าถึงผลก�าไรระยะ
ยาวของผู้ประกอบการ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์การได้
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�างานที่มีอยู ่ เดิมให้เป็น 
กระบวนการใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและกระตุ้นให้
พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิธีการท�างานนอกจากนี้
องค์การมีกระบวนการด�าเนินงานด้านการจัดการ และมี
การปรับเปล่ียนวิธีการท�างานข้ันตอนการท�างานหรือ
กระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใน
และภายนอก งานวิจัยที่มีผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
นวัตกรรมกระบวนการมีอิทธิพลทางตรงต่อความส�าเร็จ
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ด้านการด�าเนินงานได้แก่การศึกษาของ Li (2010) พบว่า 
นวัตกรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ
อุตสาหกรรมและช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นการลงทุน
ในรูปแบบใหม่ นอกจากนีน้วัตกรรมกระบวนการเป็นตวัแปร
ส�าคญัท่ีควบคมุความส�าเร็จด้านการด�าเนนิงาน เช่นเดยีวกบั
การศึกษาของ Vega Alejandro (2015) พบว่าองค์การ
ต่างๆ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและมีการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานมีความ
เหมาะสมมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ท�าให้ผู้ประกอบ
การที่น�านวัตกรรมมาใช้ในองค์การมีได้เปรียบทางการ
แข่งขนัมากกว่าองค์การทีไ่ม่ได้ใช้นวตักรรม (Weerawardena 
& O’Cass, 2004)  
  7. กำรด�ำเนินงำนเชิงรุกมีอิทธิพลทำงอ้อมต่อ
ควำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรด�ำเนนิงำน ผ่ำนปัจจยัด้ำนนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้ำนนวัตกรรมกระบวนกำร
  เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กมีการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด และ
การจัดการผ่านนวัตกรรมท�าให้องค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีการสั่งชื้อ
สินค้าในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้อุตสาหกรรมมีผลก�าไร
ในระยะยาวและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาด (Narver & Slater, 1990; Kohli & Jaworski, 
1993) และนวัตกรรมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัได้จรงิ ส่งผลให้องค์การประสบความส�าเรจ็ด้านการ
ด�าเนินงาน (Cambra Fierro et al. 2011) นอกจากนี้
องค์การมีการน�านวัตกรรมและการสร้างความความร่วม
มือกับพันธมิตรมาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ท�าให้
อุตสาหกรรม เป็นผู้น�าด้านต้นทุนเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่
ผ ่านมามียอดขายเพิ่มขึ้นเช ่นเดียวกับการศึกษาของ 
Beukes and Van Wyk (2016) ผลการวิจัยพบว่า       
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารระดับสูงวัดความส�าเร็จของผล
การด�าเนินงานด้วย มาตรวัดการทางการเงิน และให้ความ
ส�าคัญน้อยมากกับมาตรวัดที่ไม่ใช่การเงิน

ข้อเสนอแนะ
  1. ก า ร ศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร ศึ กษา เ ฉพาะ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นควรน�า
กรอบแนวคิดดังกล่าวไปศึกษากับอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย 
เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีบริบทที่แตกต่างกัน
  2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ด้านการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก
ของประเทศไทยในยุค 4.0 เพิ่มเติม
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