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นวัตกรรมการจัดการและศักยภาพเชิงพลวตัท่ีส่งผลต่อผลประกอบการ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจก่อสร้าง 

 
สุพัตรา ปราณี1* ธนพล ก่อฐานะ2 กุญชรี ค้าขาย3 และ บัณฑิต ผังนิรันดร์4 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านธุรกิจก่อสร้าง 2) ศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลต่อศักยภาพเชิงพลวัต  
3) ศึกษาปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัตที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านธุรกิจก่อสร้าง 
และ 4) ศึกษารูปแบบนวัตกรรมการจัดการและศักยภาพเชิงพลวัตที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้านธุรกิจก่อสร้าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
ธุรกิจก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําเร็จรูป ผลวิจัยที่เป็นสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
อิทธิพลของปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัตและผลประกอบการของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมด้านธุรกิจก่อสร้าง และอิทธิพลของปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัตที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านธุรกิจก่อสร้าง พบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยพิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืนดังน้ี  = 99.38, df = 63, p-value = .00236,  / df = 1.57, RMSEA = .044, P-Value for Test of 
Close Fit = .072,  NFI =  .99, IFI  =  .99, RMR = .011, SRMR = .033, CFI = 1.00, GFI = .96, AGFI = .92 และ  
CN = 270.30 ผู้วิจัยจึงได้ให้การเชื่อถือการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจําลองดังกล่าว  และได้รายงานถึงค่าสมการ 
ที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง ทั้งในส่วนที่เป็นการรายงานผลของค่าสมการ ได้รายงานทั้งในส่วนของแบบจําลองการวัดที่แสดง
ให้เห็นถึงค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิงประจักษ์ กับตัวแปรแฝงและแบบจําลองโครงสร้าง ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงด้วยกันเองตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ 
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Management Innovation and Dynamic Capability Impact on the Performance 
of Small and Medium Enterprises (SMEs) Construction Business 

 
Supattra Pranee1* Tanapol Kortana2 Kuncharee Kakhai3 and Bundit Pungnirund4   

 
Abstract 

 The aims of this research are 1) To study the factors management innovation affected the 
performance of Small and Medium Enterprises as construction business. 2) To study the management 
innovation affected the dynamic capability 3) To study the dynamic capability affected the 
performance of small and medium enterprises (SMEs) as construction business 4) To study the 
management innovation model and dynamic capability affected the performance of small and medium 
enterprises (SMEs) as construction business in Bangkok for 300 people. Using tools were questionnaires, 
data analysis by statistics, average, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and structure 
equation modeling by statistics data analysis package program as LISREL. Research result is the 
important essence as follows analysis result structure equation model of influence of management 
innovation affecting the dynamic capability and the performance of small and medium enterprises 
(SMEs) of construction business and influence of dynamic capability factors affecting the performance of 
small and medium enterprises (SMEs) of construction business found that harmony and empirical 
information by consideration from harmony index to consider the fit index such as =  99.38   df = 63 
p-value = .00236, / df = 1.57 , RMSEA = .044 , P-Value for Test of Close Fit = .072,  NFI =  .99, IFI  =  
.99, RMR = .011, SRMR = .033, CFI = 1.00, GFI =  .96,AGFI = .92 and CN = 270.30 The researcher believed 
the estimated parameter value in simulation and equation report occurred in simulation; therefore, the 
equation result reported either the part of the measurement model to show the weight value of 
elements of observation variable with latent variable or structural model to show the relation during 
latent variables each other as hypothesis research specified 
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1. บทนํา 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises) ในงานวิจัยน้ี เรียกว่า SMEs 
หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ดําเนินการ
โดยเจ้าของเอง โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล
หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดําเนินงานต่ํา และมีพนักงาน
จํานวนไม่มาก ในประเทศไทย SMEs ถือเป็นทางเลือก
สําคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างงานความ
มั่นคงของสังคม และการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 
ความสําคัญแท้จริงของ SMEs คือการเปล่ียนเงื่อนไขของ
การแข่งขันและนวัตกรรมตามกระบวนการโลกาภิวัฒน์ 
เป็นกลไกสําคัญในระบบนวัตกรรมและสําคัญต่อการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันและนวัตกรรมในทุกระดับของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม SMEs ส่วนใหญ่ยังขาดแนวคิด
ใหม่ในการบริหารจัดการเพื่อตอบรับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอันส่งผลต่อ
สมรรถนะและผลประกอบการธุรกิจอันทําให้ SMEs 
เหล่านั้นปิดตัวไปในเวลาอันส้ัน [1] 
 สําหรับประเทศไทย ความสําคัญของ SMEs ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศยืนยันด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้ ในปี 
พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5.30 ทํา
ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 41.10 ของ มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ โดยภาคบริการยังคงเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุด ร้อยละ 40.50 รอง 
ลงมา ได้แก่ ภาคการค้าและการซ่อมบํารุง คิดเป็นร้อยละ 
31.30 และภาคการผลิต  มีสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 
21.20 ถัดมา ได้แก่ ภาคการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 
5.70 การเหมืองแร่ ร้อยละ 1.10 และไฟฟ้า แก๊สและ
น้ําประปา คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม 
SMEs ทุกประเภททั้งต้องเผชิญกับดักที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเติบโตต่อไปในอนาคต อันได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง 
ความไม่เท่าเทียมและความไม่สมดุลของการพัฒนาส่งผล
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ํา [2] 
 ในบรรดา SMEs ข้างต้น ภาคการก่อสร้างถือได้ว่า
เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ปัจจุบันการลงทุน
ภาคก่อสร้างไทยมีมูลค่าประมาณปีละ 8 แสนล้านบาท 

และมีธุรกิจก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย
มากกว่า 80,000 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งตลาดของภาคการก่อสร้าง
ยังมีแนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
จากข้อมูลการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคการก่อสร้างมีบทบาทในการ
จ้างงานประมาณ ร้อยละ 6 ของการจ้างงานรวมของ
ประเทศ  ในแต่ละปีภาคการก่อสร้างมีการจ้างแรงงานอยู่
ระหว่าง 2.3 – 2.8 ล้านคนขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยร้อยละ 
80 เป็นการจ้างแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ระดับประถม 
ศึกษาหรือต่ํากว่า ยิ่งไปกว่านั้น SMEs ก่อสร้างยังสัมพันธ์
กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย เช่น กลุ่มธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า
การลงทุนในภาคก่อสร้างมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 
8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 
Domestic Product : GDP) [3] 
    อย่างไรก็ตาม SMEs ก่อสร้างยังเผชิญความท้าทาย
ทั้งการบริหารสภาพคล่องทางการเงินจากรูปแบบการรับ
รายได้เป็นไปตามงวดงานดําเนินการก่อสร้าง ในขณะที่มี
ต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูง เช่น ค่าแรงคนงาน วัสดุ
ก่อสร้าง การประสานงานต่าง ๆ เป็นต้น  โดย SMEs 
ก่อสร้างมีข้อจํากัดด้านเงนิทุนหมุนเวยีน ทําให้เกดิปัญหา
ขาดสภาพคล่อง ธุรกิจรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยต้องบริหาร
จัดการจํานวนคนงาน และการส่ังซื้อวัสดุก่อสร้างอย่าง
เหมาะสม เพื่อควบคุมต้นทุน การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด [4] โจทย์สําคัญคือ จะบริหาร
จัดการอย่างไรท่ามกลางเง่ือนไขเหล่านี้เพื่อทําให้งานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1 เพื่อศึกษาปจัจยัด้านนวัตกรรมการจดัการที่
ส่งผลตอ่ผลประกอบการของธรุกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ด้านธุรกจิกอ่สรา้ง 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ 
ส่งผลต่อศักยภาพเชิงพลวัต 
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัตที่มีผล
ต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ด้านธุรกิจก่อสร้าง 
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 2.4 เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมการจัดการและ
ศักยภาพเชิงพลวัตที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านธุรกิจก่อสร้าง 
 
3. สมมติฐานการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้สมมติฐานของการวิจัยอย่างมี
เหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 3.1 นวัตกรรมการจัดการที่ ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ศักยภาพเชิงพลวัตของธุรกิจ 
 3.2 นวัตกรรมการจัดการส่งผลในเชิงบวกต่อผล
ประกอบการของธุรกิจ 
 3.3 ศักยภาพเชิงพลวัตส่งผลในเชิงบวกต่อผล
ประกอบการของธุรกิจ 
 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ใช้แบบการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative 
correlational research เน่ืองจากมีจุดประสงค์หลักใน
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และ
สร้างรูปแบบขึ้นมาจากตัวแปรเหล่านั้น สําหรับใช้ในการ
อธิบายและพยากรณ์ธรรมชาติระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่
สนใจศึกษาอย่างเป็นระบบ ในทางกลับกันการศึกษาตัว
แปรจําเป็นต้องสร้างตัววัดเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นเคร่ืองมือ
สําหรับเก็บข้อมูลจากน้ัน จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยกระบวนการทางสถิติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการ
วิจัยเชิงปริมาณ   
 4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ 
หรือผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้าน
ธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) จัดเป็น ประชากรที่มีจํานวนจํากัด (Finite 

Population) เนื่องจากนับจํานวนเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 16,978 แห่ง [5] การวิจัยครัง้นี้ 
มีพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า จํานวน  15  พารามิเตอร์ 
ซึ่งคํานวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300  คน 
 4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
โมเดลจําลองสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติสําเร็จรูป (Structural Equation Model 
: SEM) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการ  ศักยภาพเชิงพลวัต 
และผลประกอบการของธุรกิจ 
 
5. ผลการวิจยั  
 5.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของปัจจัยด้าน
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัต และ
ผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ด้านธุรกิจก่อสร้าง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

แปลผลของสภาพปัจจุบนัของปจัจัยด้าน
นวัตกรรมการจดัการปัจจยัดา้นศักยภาพเชงิ
พลวตัและผลประกอบการของธรุกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ตัวแปร  SD แปลผล 
ปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการ (inomang) 
 ด้านโครงสรา้งการบริหารจัดการ (strman) 3.95 .595 มาก 
 ด้านกลยุทธ์ (strate) 3.93 .553 มาก 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยี (relati) 
3.91 .668 มาก 

 ด้านพัฒนาการและแรงจูงใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน (motive) 

3.55 .647 มาก 

 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ict) 4.00 .630 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.87 .619 มาก 
ปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัต (dynamic)   
 ด้านการคัดกรอง (screen) 3.94 .565 มาก 
 ด้านการค้นหา (search) 3.70 .558 มาก 
 ด้านการเรยีนรู้สิ่งแวดลอ้ม (envlea) 3.78 .560 มาก 
 ด้านการตัดสินใจได้เหมาะสม (decist) 3.95 .606 มาก 
 ด้านนําผลการตัดสินใจน้ันไปสู่การปฏิบัติ

อย่างสอดคลอ้งกับลักษณะองค์กร 
(implem) 

3.84 .570 มาก 

 ด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง  
(trans) 

3.91 .595 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.86 .573 มาก 
 

ศักยภาพเชิงพลวัต   
(Dynamic Capabilities)

นวัตกรรมการจัดการ  
(Management 
Innovation) 

ผลประกอบการของSMEs  
ธุรกิจก่อสร้าง 

 (Business Performance) 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
แปลผลของสภาพปัจจุบนัของปัจจัยด้าน
นวัตกรรมการจดัการปัจจยัดา้นศักยภาพเชงิ
พลวตัและผลประกอบการของธรุกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)  (ต่อ) 
ตัวแปร  SD แปลผล

ผลประกอบการของธุรกิจ 
ด้านการเงิน (financ) 3.93 .655 มาก 
ด้านลูกค้า (custom)  3.88 .607 มาก 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeh) 3.99 .581 มาก 
 รวมเฉลี่ย 3.93 .614 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า พบว่าสภาพปัจจุบันของปัจจัย
ด้านนวัตกรรมการจัดการ (inomang) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมากทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.55 - 4.00 
ปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัต (dynamic) อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.70 - 3.95 
และผลประกอบการของธุรกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้งหมด มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.88 - 3.99 
 5.2  อิทธิพลของปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการที่ 
ส่งผลต่อปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัตและผลประกอบการ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านธุรกิจ
ก่อสร้าง และศึกษาถึงอิทธิพลของ ปัจจัยด้านศักยภาพ
เชิงพลวัตที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ด้านธุรกิจก่อสร้าง  
  5.2.1 การตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
(Normal Distribution) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทําการ 
ศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบการแจงแจงตัวแปรเชิงประจักษท์ี่ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง   
ตัวแปร  S.D. %CV Sk Ku 2 p 

1. strman 3.95 .595 15.06 -.342 -.989 1.096 .578 
2. strate 3.93 .553 14.04 -.210 -.203 .085 .958 
3. relati 3.91 .668 17.04 -.459 -.998 1.206 .547 
4. motive 3.55 .647 18.17 -.246 -.659 .495 .781 
5. ict 4.00 .630 15.72 -.677 -3.736 14.415 .001 
6. screen 3.94 .565 14.31 -.178 -.686 .502 .778 
7. search 3.70 .558 15.04 -.077 -.691 .483 .785 
8. envlea 3.78 .560 14.78 .192 -.682 .502 .778 
9. decist 3.95 .606 15.34 -.139 -1.549 2.419 .298 
10. implem 3.84 .570 14.84 .054 -1.411 1.995 .369 
11. trans 3.91 .595 15.21 -.298 -1.731 3.085 .214 
12. model 3.90 .554 14.20 -.402 -.916 1.002 .606 
13. financ 3.93 .655 16.64 -.494 -1.870 3.743 .154 
14. custom 3.88 .607 15.62 -.251 -.364 .195 .907 
15. stakeh 3.99 .581 14.55 .086 -3.115 9.710 .008 

หมายเหตุ: ค่าสถิติไค–สแควร์ (2) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value >.05) แสดงว่ามีการแจกแจงแบบปกติ 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการตรวจสอบการแจก
แจงแบบโค้งปกติ (Normal Score) ของตัวแปรเชิง
ประจักษ์ที่ทาํการศึกษาในแบบจําลอง มีการแจกแจงเป็น
แบบโค้งปกติ จํานวน 13 ตัวแปร 
 

  5.2.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเชิงประจักษ์ที่ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการ
โครงสร้างเพื่อตรวจสอบปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) รายละเอียดดังตารางที่ 3 ถึงตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง 
 strman relati motive ict screen search envlea decist implem trans model financ custom stakeh
strman 1              
strate .694**              
relati .643** 1             
motive .411** .454** 1            
ict .535** .458** .194** 1           
screen .559** .508** .437** .532** 1          
search .477** .520** .433** .460** .602** 1         
envlea .368** .422** .460** .416** .613** .581** 1        
decist .556** .530** .485** .549** .671** .648** .695** 1       
implem .524** .428** .258** .450** .450** .534** .407** .562** 1      
trans .597** .434** .252** .581** .496** .475** .433** .613** .688** 1     
model .491** .478** .466** .529** .542** .514** .577** .661** .537** .550** 1    
financ .528** .501** .467** .427** .480** .509** .502** .614** .509** .569** .620** 1   
custom .568** .537** .566** .386** .573** .595** .564** .614** .562** .513** .584** .592** 1  
stakeh .487** .496** .355** .408** .527** .441** .457** .554** .430** .490** .530** .477** .584** 1 
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปร
เชิ งประจักษ์ที่ ทํ าการศึกษาในแบบจําลอง  มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดน้อยกว่า .85 แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรที่ทําการศึกษานั้นไม่มีคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กัน
มากจนเกินไป 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบค่าสถิติ KMO และ Bartlett's 

Test ของข้อคําถามทีท่ําการศึกษาในแบบ 
จําลองสมการโครงสรา้ง   

สถิติทดสอบ ค่าสถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin .941 
Bartlett's Test of 
Sphericity 
 

Approx. Chi-Square 2837.957 
df 105 
p .000 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 จากตารางที่ 4 แสดงว่าการตรวจสอบเมทริกซ์
เอกลักษณ์ (Identity Matrix) โดยใช้สถิติทดสอบ 
Bartlett's Test of Sphericity  และการหาค่าความ
เพียงพอของการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (Measure of 
Sampling Adequacy: MSA) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองสมการโครงสร้าง  จํานวน 15  
ตัวแปร  เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
ว่ามีมากเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบ 
จําลองสมการโครงสร้างเดียวกันได้หรือไม่  ผลพบว่า  
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ ไม่เป็นเมทริกซ์

เอกลักษณ์ (Identity Matrix) (Bartlett's Test of 
Sphericity = 2837.957.105 p = .000) แสดงว่าตัวแปร
เชิงประจักษ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะนํา 
มาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจําลองสมการโครงสร้าง
เดียวกันได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรเชิงประจักษ์ 
พบว่า ค่าความพอเพียงของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวม (Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) มีค่าเท่ากับ .941  
แสดงว่าตัวแปรเชิงประจักษ์แต่ละตัวแปร มีความสัมพันธ์
กันเพียงพอพอที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในแบบจําลอง
สมการโครงสร้างเดียวกันได้ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ทํา 
การศึกษานั้น ไม่มีคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันมากจนเกินไป 
ไม่เกิดปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
หรือตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทําการศึกษาทั้งหมด มีการ
ความสัมพันธ์กันไม่มากจนเกินไป  ข้อมูลเหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบจําลองสมการ
โครงสร้างได้ 
 5.3  การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง 
ปรับแก้ (Adjust Model) การประมาณค่าพารา- มิเตอร์ 
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมจาก
แบบจําลองสมการปรับแก้ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5

ตัวแปร

ปัจจัยด้าน
ศักยภาพเชิ
(dynamic)

ผลประกอ
ของธุรกิจ 
(perform)
2=  99.38

 RMSEA 
IFI = .99, R

* มีนัยสําคัญ
หมายเหตุ: ใ

1

จ
โครงสร้าง
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 5.4 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงเชิงสาเหตุ (Independent Variable) ทีส่งผลทาง 
ตรง (Direct Effect) ต่อตัวแปรแฝงเชิงผล (Dependent 
Variable) ในแบบจําลองที่พัฒนาและปรับแก้แล้ว 
(Adjust Model) 
 สมการ 
 dynamic = 0.93*inomang, Errorvar.= 0.13,  
 R² = 0.87   (1) 
 จากสมการ 1 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่ง 
ผลทางตรงต่อปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัต (dynamic) 
ได้แก่ ปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการ (inomang) มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .93 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และตัวแปรปัจจัยด้านนวัตกรรมการ
จัดการ (inomang) สามารถทํานาย ปัจจัยด้านศักยภาพ
เชิงพลวัต (dynamic) ได้ร้อยละ 87 
 สมการ 
 perform = 0.89*dynamic + 0.46*inomang,  
 R² = 0.90   (2) 
 จากสมการท่ี  2 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุที่
ส่งผลทางตรงต่อผลประกอบการของธุรกิจ (perform) 
ได้แก่ ปัจจัยด้านศักยภาพเชิงพลวัต (dynamic) และ
ปัจจัยด้านนวัตกรรมการจัดการ (inomang) มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .89 และ .46 ตามลําดับ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรปัจจัย
ด้านศักยภาพเชิงพลวัต (dynamic) และปัจจัยด้าน
นวัตกรรมการจัดการ (inomang) สามารถร่วมกันทํานาย
ผลประกอบการของธุรกิจ (perform) ได้ร้อยละ 90 
 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นอภิปรายรวม 3 ประเด็นโดย
จัดลําดับการนําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 6.1 นวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
ศักยภาพเชิงพลวัตของธุรกิจ นวัตกรรมว่าเป็นหนึ่งใน
ความสําคัญสูงสุดขององค์กรของพวกเขา [6] การเกิดขึ้น
ของความรู้ เศรษฐกจิ การแข่งขนัระดับโลกที่รุนแรงและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สําคัญ ได้เห็นนวัตกรรม
เป็นศูนย์กลางการแข่งขันมากขึ้นนวัตกรรมคือกลไกที่
องค์กรผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการใหม่ และระบบที่
จําเป็นสําหรับการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง

ตลาด เทคโนโลยีและรูปแบบของการแข่งขัน [7] และ 
[8] บริษัทต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมมากขึ้น
ความสําเร็จเพิ่มขึ้นอย่างมาก  
 6.2 นวัตกรรมการจัดการส่งผลในเชิงบวกต่อผล
ประกอบการของธุรกิจ พบว่า นวัตกรรมและผล
ประกอบการของธุรกิจ ได้รับการศึกษาโดย Damanpour 
[9], Salge & Vera [10] และ Walker & Damanpour 
[11] ซึ่งค้นพบว่า นวัตกรรมอาจมีผลต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถยืนยัน
การศึกษาเชิงปริมาณ ในภาครัฐและเอกชนได้ว่า นวัตกรรม 
มีอิทธิพลต่อผลผลประกอบการในเชิงบวก นวัตกรรม
การจัดการสามารถมีบทบาทสําคัญในกระบวนการของ
การเปล่ียนแปลงองค์กรอํานวยความสะดวกในการ
ปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก
และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ภายใน การจัดตําแหน่งองค์กรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านส่ิงแวดล้อม ของบริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า สอดคล้องกับความคิดเห็น
ที่สําคัญของ Boyne and Walker [12] ยกตัวอย่าง
นวัตกรรม เช่น TQM ซึ่งบ่งชี้ว่า TQM มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี แม้ว่าตัวอย่างการศึกษาเชิงประจักษ์ที่มีขนาดใหญ่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง นวัตกรรมการจัดการ กับ
ผลประกอบการของธุรกิจ มีน้อยมาก [13] แต่หลักฐาน
จากกรณีศึกษาซ้ําชี้ไปยังผลบวกของการยอมรับนวัตกรรม
การจัดการ ตัวอย่างเช่น Hamel [14] อ้างอิงกรณีจาก
ภาคเอกชนในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เช่นประสบการณ์
ของ Mary Parker Follett  ในการสร้างและดําเนินงาน
องค์กรชุมชนในบอสตันไป จนถึงโครงการนวัตกรรมการ
จัดการที่ทันสมัยขึ้นในกิจการที่ไม่หวังผลกําไร  
 6.3 ศักยภาพเชิงพลวัตส่งผลในเชิงบวกต่อผล
ประกอบการของธุรกิจ  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Teece [15] กล่าวว่า ศักยภาพเชิงพลวัตมีผลต่อผล
ประกอบการของธุรกิจในหลายรูปแบบ เช่น การ
เปล่ียนแปลงของตลาด สอดคล้องกับแนวคิด Eisenhardt 
and Martin [16] สนับสนุนกลไกการสร้างรายได้จาก
การจัดหาทรัพยากรและสร้างความสามารถ สอดคล้อง
กับแนวคิด Makadok [17] และยังช่วยปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานระหว่างบริษัท สอดคล้องกับแนวคิด Gudergan 
et al. [18] นอกจากน้ี ศักยภาพเชิงพลวัตช่วยเพิ่มผล
ประกอบการ ความรวดเร็วและการตอบสนองของ
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องค์กรต่อความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Chmielewski and Paladino [19] 
และ Hitt et al. [20] ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ทํางาน ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาส
สร้างรายได้และปรับการดําเนินงานเพื่อลดต้นทุน 
สอดคล้องกับ Drnevich and Kriauciunas [21] 
ศักยภาพเชิงพลวัตสร้างโอกาสในการรับรู้และการปรับ
โครงสร้างใหม่ทําให้องค์กรมีทางเลือกในการเพิ่มผล
ประกอบการของบริษัท อิทธิพลของศักยภาพเชิงพลวัต
ที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทในการบรรลุผลงานที่ดี
เยี่ยมขึ้นอยู่กับบริบทของบริษัท ด้วยวิธีนี้ศักยภาพเชิง
พลวัตจะเพิ่มการประมวลผลข้อมูลของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวกับคู่แข่งและเป็นพื้นฐานสําหรับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน [22] 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ 
 มีการนําผลการวิจัยไปใช้ส่ิงที่ควรพิจารณาดังนี้ 
  7.1.1 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ สํานัก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สถาบันการศึกษา นํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาและฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ 
(SMEs) ธุรกิจก่อสร้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและศักยภาพเชิงพลวัตเพื่อการเพ่ิมผล
ประกอบการให้กับธุรกิจ 
  7.1.2 ผู้ประกอบการ ควรนํานวัตกรรมการ
จัดการไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของธุรกิจ เพื่อ 
ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ การปรับ 
เปล่ียนโครงสร้างการบริหาร การวางแผนกลยุทธ์การ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สําคัญ การสร้างพัฒนาการและแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับธุรกิจก่อสร้าง 
  7.1.3 ผู้ประกอบการ ควรนําศึกษาเกี่ยวกับ
ศักยภาพเชิงพลวัตและนํามาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจเนื่องจากในการแข่งขันทางธุรกิจมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) 
ธุรกิจก่อสร้างต้องรู้จักปรับตัวและยึดหยุดให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา โดยการคัด
กรอง การค้นหา การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมธุรกิจ ตัดสินใจ

ได้เหมาะสม นําผลการตัดสินใจนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องกับลักษณะองค์กร การจัดการกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และการสร้าง
รูปแบบการทํางานใหม่เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า   
 7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าควรทําวิจัยซ้ํากับกรอบ
แนวคิดเดียวกันนี้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ด้านการผลิต และการบริการ 
เพื่อยืนยันผลการวิจัย  ควรศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 
นวัตกรรมการจัดการอื่น ๆ เช่น การจัดการความรู้ การ
บริหารความเส่ียง การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(TQM) ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ 
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