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รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพ่ือความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 

นิติกร นกพรหมพะเนาว์1* ณธษา เถ่ือนฤาชัย2 และ ทวีศักดิ ์รูปสิงห์3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานต่อการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน 2) หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ 3) พัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
และ 4) ประเมินรูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จำนวนทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าเชื่อมั่น รวม 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรมด้วยสถิติแบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานต่อการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.63  2) ความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรมในภาพรวมมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนวัตกรรม และ
ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 24.40 
(R2=.244) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .529  3) ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สรุปว่า มีปัจจัยที่สำคัญ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 
ดังนี้ (1) ด้านโครงสร้างธุรกิจ (2) ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร (3) ด้านองค์ความรู้ (4) ด้านเทคโนโลยี (5) ด้านวัฒนธรรม
องค์กร และ (6) ด้านความต้องการผู้บริโภค และ 4) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.49 และผลการประเมินความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.49 
 
คำสำคัญ: นวัตกรรม; ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน; อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
รับพิจารณา: 15 มิถุนายน 2561 
แก้ไข: 17 สิงหาคม 2564 
ตอบรับ: 3 กันยายน 2564 
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A Model Development of Process Innovation for Competitive Advantage 
in the Furniture Industry 

 
Nitikorn Nokphromphanao1* Nathasa Theanruechai2 and Taweesak Roopsing3 

 
Abstract 

 This research aims to: 1) investigate a performance-based environment for process innovation 
within the business sector as of present, 2) identify the underlying factors that have a potential impact 
on process innovation in order to achieve competitive advantage in the furniture industry, 3) develop a 
model of process innovation in order to achieve competitive advantage in the furniture industry, and 4) 
evaluate a model development of process innovation for competitive advantage in the furniture industry. 
A researcher analyzed the target population consisted of 400 entrepreneurs whose furniture manufacturing 
companies were based in the Bangkok Metropolitan area. The statistical instrument used in this survey 
was a questionnaire and the reliability coefficient is found to be 0.98. The descriptive statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, correlation analysis, and multiple regression 
analysis to identify the key factors affecting process innovation. Based on the findings, the outcome 
reveals that 1) a performance-based environment for generating process innovation exhibits the high 
mean value of 3.63 on the whole, 2) the assessment of how much factors can contribute to process 
innovation is proved to be significant; with the mean value of 4.37, and the influencing factors namely: 
innovation and consumer needs, in terms of competitive advantage are found to be essential for process 
innovation in the furniture industry, with a level of significance of 0.5; all predictor variables yield 24.40 
(R2 .244); the standard error of estimate is .529, 3) the implications for model development of process 
innovation in terms of competitive advantage in the furniture industry suggest, in conclusion, that there 
are the following six primary elements: (1) business structure, (2) communication within organization, (3) 
body of knowledge, (4) technology, (5) organizational culture, and (6) consumer needs. and 4) The results 
from evaluating probability and appropriateness which have been reviewed by experts indicate that a 
model development of process innovation is overall appropriate and practical for implementation, 
considering the high-level outcome which is the mean value of 4.49, as well as overall highly probable 
with the mean value of 4.49  
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1.  บทนำ 
 ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบมากมายต่อ
รูปแบบการผลิต การบริโภคสินค้า และการแข่งขัน  แย่ง
ชิงส่วนแบ่งตลาด หลายประเทศทั่วโลกจึงผลักดันให้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นนโยบายหลักที่
สำคัญของชาติ เพื ่อเพิ ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง 
 การผลิตเฟอร์นิเจอร์เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและ
ตลาดโลก ตั ้งแต ่ปี 2550 เป ็นต ้นมา อ ุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ราคา
น้ำมัน ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน รวมทั้งปัญหาความไม่
สงบทางการเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศและภาวะ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศชะลอตัว ทำให้ภาพรวมการ
ผลิตและการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ลดลง ส่วนการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์จะเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ ่น และ สหราชอาณาจักร ซึ่งภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัว ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกของ
อุตสาหกรรมนี้ โดยในปี 2558 เฟอร์นิเจอร์มูลค่าส่งออก
รวม 829.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื ่อเทียบกับปี 2557 
ลดลงร้อยละ 16.56 และในปี 2557 เฟอร์นิเจอร์มูลค่า
ส่งออกรวม 993.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 
2556 ลดลงร้อยละ 5.79 ตามลำดับ [1] ดังรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1  แผนภูมิเส้นอัตราการขยายตัว (%) ของมูลค่า

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ 

 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วนในตลาดโลกท่ามกลางภาวการณ์แข่งขัน   ที่
เพ ิ ่มส ูงขึ ้น ฉะนั ้นจ ึงม ีความจำเป็นที ่จะต้องสร ้าง
นวัตกรรม สร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
และสามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอินโดเซ ียท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงเป ็นท ี ่ยอมร ับด ้าน
เฟอร์นิเจอร์ และงานฝีมือต่าง ๆ อีกทั้งเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นผู้ผลิตหวายราย
ใหญ่ที ่ส ุดของโลก และเป็นฐานการผลิตของบริษัท
เฟอร์นิเจอร ์เนื่องจากค่าจ้าง แรงงาน และทักษะของช่าง
ไม้และช่างแกะสลักที่มีฝีมือ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่
มีจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ป่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของ
โลก และเป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง
ของโลก [2] 
ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของ

ประเทศไทย และอินโดนีเซีย (มูลค่า : ล้าน
เหรียญสหรัฐ ฯ) [2] 

ปี อินโดนีเซีย ไทย 
2555 1,899.40 978.20 
2556 1,873.60      1,054.90 
2557 1,904.80 993.80 
2558 1,577.90 829.10 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ายอดการส่งออก
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของประเทศไทยน้อยกว่าคู่แข่ง
ขันอย่างประเทศอินโดนีเซียอยู่ไม่น้อย 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัย
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สามารถพัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ เพิ่มยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด และเพื่อที่จะ
สามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันต่อ
การสร้างนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 2.2 เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม
เพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์  
 2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความ 
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 2.4 เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร ์
 
3.  กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม 
 4.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  4.2.1 ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จำนวน 783 คน 
   4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และ
หัวหน้าฝ่ายในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผู้วิจัยได้

เลือกใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่ [3] เพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากรที ่ระดับความเชื ่อมั ่น  95%  
ค่าความคาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน 
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการ ศึกษาครั้ง
นี้ได้เพิ่มอีก 135 คน รวมจำนวนทั้งหมด 400 คน 
 4.3  ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัยทำการศึกษาและเก็บข้อมูลแบบสอบถามระหวา่ง
เดือน พฤษภาคม 2559-มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 
13 เดือน 
 
5.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 5.1  ข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำมา
วิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษา 
 5.2 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตกรอบแนวคิด
การวิจัยและขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  
 5.3 นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที ่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของข้อความ ความเหมาะสม (Item Objective 
Congruence : IOC) ได้ค่าความเที ่ยงตรงด้านเนื ้อหา
เท่ากับ 0.87  
 5.4 ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ชุด 
โดยใช้สูตรของ Cronbach’s Alpha Coefficiency ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 
 5.5 นำแบบสอบถามที่ฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ และผู้ที ่เกี ่ยวข้องใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 400 ชุด และ
นำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ 
(4.50–5.00 = มากที่สุด, 3.50–4.49 = มาก, 2.50–3.49 
= ปานกลาง, 1.50–2.49 = น้อย, 1.00–1.49 = น้อยที่สุด) 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสร้างนวัตกรรมด้วยสถิติแบบถดถอยพหุคูณ เพื่อให้
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ได้รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
 
6.  ผลการวิจัย 
 6.1 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 
พบว่า ประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่ เป็นบริษัทจำกัด 
รองลงมา บริษัทมหาชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รองลงมา เฟอร์นิเจอร์แบบ    น็อค
ดาวน์ ลักษณะในการดำเนินงานเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัด
จำหน่าย ตลาดในการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ภายในประเทศ 
ระยะเวลาการดำเนินการของธุรกิจส่วนใหญ่ มากกว่า 20 ปี 
จำนวนพนักงานมากที่สุด คือ มากกว่า 1000 คน ทุนจด
ทะเบียนบริษัทมากที่สุด คือ 51-100 ล้านบาท และธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 6.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบของธุรกิจในภาพรวมโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที่ 2 ระดับความสำคัญของปัจจัยที่สง่ผลต่อ      

 ความได้เปรียบของธุรกิจ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความได้เปรียบ Χ   S.D 

ระดับ
ความสำคัญ 

1. ปัจจัยนวตักรรม 4.22 0.59 มาก 
1.1 ด้านโครงสร้างธุรกิจ  4.21 0.64 มาก 
1.2 ด้านการสื่อสาร

ระหว่างบุคลากร  
4.04 0.66 มาก 

1.3 ด้านองค์ความรู้  4.19 0.63 มาก 
1.4 ด้านเทคโนโลยี   4.14 0.66 มาก 
1.5 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  4.55 0.76 มากที่สุด 

2. ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค   4.52 0.61 มากที่สุด 

2.1 ด้านความต้องการ   
     ผู้บริโภค 

4.52 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความได้เปรียบของธุรกิจภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.37 

 6.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมกับพฤติกรรมการบริหารงาน
องค์กรในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

สร้างนวัตกรรมกับพฤติกรรมการบริหารงาน
องค์กรในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ด้าน 

โค
รง

สร
้าง

ธุร
กิจ

 

กา
รส

ื่อส
าร

 

อง
ค์ค

วา
มร

ู้ 

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 

ผู้บ
ริโ

ภค
 

พฤ
ติก

รร
ม 

กา
รบ

ริห
าร

งา
น 

โครงสร้าง
ธุรกิจ 1 .548* .641* .707* .595* .433* 

การสื่อสาร   1 .646* .594* .314* .161* 
องค์ความรู ้     1 .727* .414* .270* 
เทคโนโลยี       1 .582* .408* 

ความต้องการ
ผู้บริโภค         1 .227* 

พฤติกรรม 
บริหารงาน           1 

*P< .05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมกับพฤติกรรม 
การบริหารงานในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความสัมพันธ์
ในระดับต่ำ ได้แก ่ปัจจัยด้านโครงสร้างธุรกิจ (rxy=.433) 
และปัจจัยด้านเทคโนโลยี (rxy=.408) ค่าความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ำสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์ความรู ้ (rxy=.270) 
ปัจจัยด้านความด้องการผู้บริโภค (rxy=.227) และการ
สื่อสารระหว่างบุคลากร (rxy=.161)  
 6.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการสร้าง
นว ัตกรรมเพ ื ่อความได ้เปร ียบเช ิงการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยสมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั ้นตอนของปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการสร ้าง
นวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ขั้นที่ 
ตัวแปร

พยากรณ ์
B 

Std. 
Error 
(b) 

 t Sig 

1 โครงสร้าง
ธุรกิจ 

.600 .101 .408 5.915* .000 

2 การสื่อสาร
ระหว่าง
บุคลากร 

-.255 .083 -.184 -3.071* .002 

3 องค์ความรู ้ -.128 .106 -.085 -1.208* .228 

4 เทคโนโลยี .514 .106 .371 4.863* .000 
5 ความ

ต้องการ
ผู้บริโภค 

-.222 .092 -.139 -2.417* .016 

*P< .05, a =1.552, R =.494, R2 =.244, SEest =.529, Adjust R2 = 
.234, F =25.400 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การบริหารงานขององค์กรกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความได ้ เปร ียบเช ิ งการแข ่งข ันของอ ุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร ์มี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างธุรกิจ 
2) ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากร 3) ปัจจัยด้าน
องค์ความรู้ 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 5) ปัจจัยด้านความ
ต้องการผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ
กรรมการบริหารงานขององค์กรกับการสร้างนวัตกรรม 
ได้ร้อยละ 24.4 (R2=.244) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (SEest) .529 

 6.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
โดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางใช้มัธยฐาน และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ดังตารางที่ 5 
 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม 

ปัจจัยนวัตกรรม 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

Md. IR 
ระดับ

ความสำคัญ 

1. ภายในองค์กรมีส่ิงแวดล้อมที่
ปลอดภัยที่ทำให้พนักงานรู้สึกมี
อิสระในการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจยั
และทดลอง  

5 1 มากที่สุด 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กับ
ความคิดใหม่  

4 1 มาก 

3. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเอง   
ต่อหน้าที่ ต่อองค์กร และต่อ
ผู้บริโภค 

5 1 มากที่สุด 

4. องค์กรยึดถือระบบคุณธรรม 
และพิจารณาเร่ืองความรู้
ความสามารถเป็นหลกั 

5 1 มากที่สุด 

5. สนับสนุนการทำงานเป็นทีม  5 1 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มี
ระดับความสำคัญมากที่สุด ทั้งหมด 4 ข้อ 
 6.6  ผลการวิเคราะห์ปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อการสร ้าง
นว ัตกรรมเพ ื ่อความได ้เปร ียบเช ิงการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สามารถแสดงองค์ประกอบหลัก 
6 ด้าน และปัจจัยย่อย 30 ข้อย่อย ดังรูปที่ 2 
 6.7  ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ จากองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านโครงสร้างธุรกิจ (2) ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร 
(3) ด้านองค์ความรู้ (4) ด้านเทคโนโลยี (5) ด้านวัฒนธรรม
องค์กร และ (6) ด้านความต้องการผู้บริโภค ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 2  ปัจจัยที่สง่ผลต่อรูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

รูปที่ 3  รูปแบบการสรา้งนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
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 6.7  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลการประเมินความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก มีระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.49 และผลการประเมินความเป็นไปได้ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนน เฉลี่ย 4.47 
 
7.  สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ในภาพรวมของสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
ต่อการสร้างนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
สรุปได้ว่า สถานภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์
ลอยตัว การดำเนินงานเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย 
จัดจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก ส่วนพฤติกรรมการ 
บริหารงานขององค์กรต่อการสร้างนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของธุรกิจในปัจจุบัน ภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นของ พฤติกรรมการบริหารงานของ
องค์กรอย ู ่ ในระด ับมาก สร ุปได ้ว ่าผ ู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ต้องการให้องค์กรมีโครงสร้าง
ธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อีกทั้งยังมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับการสร้างหรือพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยที่
ผู้บริหารในองค์กรต้องมีความรู้และความสามารถในการ
บริหารงานจัดการด้านนวัตกรรม รวมถึงมีการค้นหา
ความคิดใหม่ ๆ ของบุคลากร และผลักดันหรือถ่ายทอด
ความคิดนั้นเข้าสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรม ซึ่งพฤติ
กรรมการบริหารงานขององค์กรด้วยนวัตกรรม จะเป็นตัว
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
Schumpeter [4] ที่กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมมีอิทธิพลอย่าง
มากในแวดวงเศรษฐกิจ จากการพิจารณา 5 มุมมองที่
แตกต่างกันของนวัตกรรม ทำให้ได้นิยามที่ครอบคลุม  

5 ประการ คือ  1) การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผู้บริโภค
หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เก่าแต่มีการเพิ่มคุณภาพ 2) 
กระบวนการของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่การค้นพบ
ใหม่ 3) การเปิดตลาดใหม่ ๆ 4) การใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่ 
และ 5) รูปแบบใหม่ในการแข่งขันหรือการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างด้านอุตสาหกรรมใหม่ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวสันต์ และประสพชัย [5] ได้ศึกษาเรื ่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี
ตัวแปรอิสระจำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) เครือข่ายทาง
สังคม 2) การเปิดกว้างทางความคิด และ 3) ลักษณะการ
คิดริเริ ่ม ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 3 ปัจจัย ล้วนส่งผลต่อ
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ซึ่งสามารถนำ
ผลที่ได้นี้มาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลต่อไป 
 7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมกับพฤติกรรม 
การบริหารงานองค์กรในปัจจุบ ันของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ สรุปได้ว ่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัย
นวัตกรรม ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างธุรกิจ 2) ด้าน
การสื่อสารระหว่างบุคลากร 3) ด้านองค์ความรู้ 4) ด้าน
เทคโนโลยี 5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการสร้างนวัตกรรมของ Keeley and others [6] 
ที่กล่าวถึง นวัตกรรมการจัดการโครงสร้าง ว่าเป็นนวัตกรรม
ที่มุ่งเน้นในการจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กร เพื่อให้เกิด
มูลค่า ก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการระดับสุดยอด  
ไปจนถึงการติดตั้งเครื่องจักรหนักที่อัจฉริยะด้วยนวัตกรรม
การจัดการโครงสร้างจะช่วยพัฒนาต้นทุนคงที่  Fixed 
Cost ทั ้งหลายขององค์กรให้ดีขึ ้น ตามหลักการแล้ว
องค์กรที ่มีนวัตกรรมการจัดการโครงสร้างจะสามารถ
ดึงดูดคนที่มีพรสวรรค์ให้อยากเข้ามาร่วมงานด้วย โดย
อาศัยการสร้างบรรยากาศในการทำงานที ่เอื ้อต่อการ
สร้างสรรค์ และสนับสนุนการทำงานของทุก ๆ คน ซึ่ง
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ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรให้สูง
กว่าคู่แข่งได้ (2) ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย 
1) ด้านความต้องการผู้บริโภค สรุปได้ว่า องค์กรต้องดูแล
และให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
สร้างความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบให้กับตัวผลิตภัณฑ์
โดยแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานหรือรางวัลที่ได้รับ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มีระบบฐานข้อมูล
ลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
สร้างแบรนด์ และเรื่องราวของแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ 
สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องหมายรักษ์
สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับชาติ และระดับ
สากลแนะนำผลิตภัณฑ์และการใช้งานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 
and Keller [7] ได้อธิบายพฤติกรรมผู้โภคไว้ว่า เป็นการ 
ศึกษาถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าหรือ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือเป็น
การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการของบุคคล โดยรายละเอียดแต่ละขั้นมีดังนี้ 1) สิ่ง
กระตุ้นภายนอกของผู้ซื้อ เป็นสิ่งที่กระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภค อาจเกิดจากแรงกระตุ้นภายในร่างกายของ
ผู้บริโภคเอง 2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นสว่นที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากลักษณะของผู้ซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก 
ด้านวัฒนธรรม ด้านส่วนบุคคล และด้านทางจิตวิทยาหรือ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 3) การตอบสนองของผู้ซื้อ 
หรือการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค ผู ้บริโภคจะมีการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมา
ตอบสนองความต้องการ ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ที่
กล่าวในข้างต้นเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผล ต่อความรู้สึกนึก
คิดหรือการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ 
 7.3 ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ สรุปได้ว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
สร้างนวัตกรรมจากองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านโครงสร้างธุรกิจ (2) ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร 
(3) ด้านองค์ความรู้ (4) ด้านเทคโนโลยี (5) ด้านวัฒนธรรม
องค์กร และ (6) ด้านความต้องการผู้บริโภค ในแต่ละด้าน
ล้วนมีกิจกรรมที่สำคัญซึ่งก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์
 7.4 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื ่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน สรุปได้ว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยฝ่ายบริหารขององค์สามารถนำแผน
กลยุทธ์นี้ไปเป็นแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงใช้เป็น
กลยุทธ์ในการวางโครงสร้างของธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการจัดการและ
บริหารองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ชัดเจน 
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและนอกองค์กร 
รวมถึงสร ้างทร ัพยากรมนุษย ์ให ้มี สมรรถนะ และ
เปลี ่ยนแปลงองค์กรสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรควรมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมบนกรอบแนวคิดตนเอง เพื่อ
สร้างความโดดเด่น จุดขาย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความสามารถในการ
แข่งขันระดับภูมิภาคและนานาชาติได้ อีกทั้งยังสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรให้สามารถกระตุ้น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และยังต้องศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภค สู่การผลิตสินค้าที่สร้างความพึงพอใจ มี
เอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และ
สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ 
 8.1.1 ผู้บริหารองค์กรกำหนดทิศทางการบริหาร  
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ขององค์กรที่ชัดเจน และสร้างความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม
กับทุกฝ่ายในองค์กร โดยนำนวัตกรรมมาดำเนินงานให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร ทำให้
บุคลากรมีความเคยชินกับการเปลี ่ยนแปลง จนรู ้สึก
เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวัตร
ประจำวัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจ และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่  
 8.1.2 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื ่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี ้ จัดได้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนา 
จุดประกายความคิด และต่อยอดนวัตกรรมให้กับองค์กร
ที่ต้องการมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม แต่ทั้งนี้
การที่องค์กรจะนำไปปรับใช้นั ้น ยังขึ ้นอยู่กับบริบทที่
แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร บางองค์กรอาจไม่จำเป็น 
ต้องมีคุณลักษณะบางประการตามผลการวิจัย เช่น 
ประเภทของธุรกิจ ขนาดขององค์กร เป็นต้น  
 8.1.3 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมเพื ่อความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้ง 6 
องค์ประกอบหลัก คือ ด้านโครงสร้างธุรกิจ ด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคลากร ด้านองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านความต้องการผู้บริโภค 
สามารถนำไปแยกศึกษาแต่ละองค์ประกอบแบบเชิงลึก 
เพื่อให้ได้คุณลักษณะ กิจกรรม และการดำเนินการที่ชัด
เชนมากขึ้น สำหรับการสร้างองค์กรนวัตกรรม โดนเฉพาะ
บริบทองค์กรอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย 
 8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 8.2.1 ควรทำการศึกษารูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการทำงานที่เหมือน หรือแตกต่าง เพื่อ
จะได้ทราบถึงรูปแบบการสร้างนวัตกรรมในองค์กรแต่ละ
ประเภท และเพื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบ และหา
ความสอดคล้องในองค์กรแต่ละประเภท  
 8.2.2 ควรศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรม
ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคกระแส

โลกาภิวัตน์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะนวัตกรรม
สร้างประโยชน์อย่างมากให้กับองค์กรธุรกิจ เนื่องจาก
ความแปลกใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า
ทางธุรกิจ สำคัญคือต้องให้มีการสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด 
 8.2.3 นำปัจจัยที่ได้ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อทดสอบหาคุณลักษณะ
ขององค์กร โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากพนักงานทุกระดับ
ขององค์กร เนื ่องจากว่างานวิจัยนี ้เก็บข้อมูลเฉพาะ
มุมมองของผู้บริหาร ผู้จัดการ หน้าหน้าฝ่ายในองค์กร
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น และนำผลจากการศึกษา 
วิจัยเพื่อสร้างรูปแบบขององค์กรนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม 
เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 
สำหรับผู้บริหาร และนักพัฒนา 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุน
การวิจ ัยเพื ่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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