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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ 

ดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 

ประเทศไทย และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

ผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 600 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ 

ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยแฝงที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคการบรกิารในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย จำานวน 3 ตัวแปร ได้แก ่ตัวแปรการมุง่เนน้ตลาด 

ตวัแปรการมุง่เนน้การเรยีนรู้ และตวัแปรความสามารถทางนวตักรรม ขอ้คน้พบสำาคญัคอื วสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มภาคการบริการควรใหค้วามสำาคญักบัการมุง่เนน้การเรยีนรูม้ากท่ีสดุโดยปัจจยัท่ีมอีทิธพิลทางตรงสงูทีสุ่ด

คือ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุดคือ ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ปัจจัยที่มี

อิทธิพลรวมสูงที่สุดคือ ปัจจัยการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และ 2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า X2 = 67.151, df = 

52, X2/df = 1.291, P-value = .077, GFI= .985, CFI = .998, RMSEA = .022 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์พบว่า มีค่าระหว่าง .584 ถึง .918 โดยปัจจัยการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์

มากที่สุด และปัจจัยแฝงแต่ละตัวร่วมกันพยากรณ์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ร้อยละ 77.6

คำาสำาคัญ: การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ความสามารถทางนวัตกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมภาคการบริการ
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Abstract

  The objectives of the research were to 1) study the causal relationship of the factors 

that influence the performance of the small and medium enterprise in the service sector, the 

northeastern region of Thailand; and 2) examine the congruence of the developed model. 

The samples used were 600 chiefs of entrepreneurs of small and medium enterprises in the 

service sector, the northeastern region of Thailand. The multi-stage random sampling method 

was employed to select the samples. The statistics used in this research is the confirmatory 

structural model analysis. 

  The findings of the research are as follows: 1) There were three factors, namely market 

orientation, learning orientation, and innovativeness, which influenced the performance of 

the small and medium enterprises in service sector firms. Learning orientation had the highest  

direct influence, but market orientation had the highest indirect influence. Learning orientation 

showed the highest total influence on performance. 2) The developed causal relationship model 

conformed to the empirical data with X2 = 67.151, df = 52, X2/df = 1.291, P-value = .077, GFI= 

.985, CFI = .998, RMSEA = .022 The standardized co-efficiency of antecedent factors ranged from 

.584 to .918. Learning orientation showed the highest co-efficiency. The latent factors predicted 

the causal relationship model at 77.6 percent.

Keywords: Market Orientation, Learning Orientation, Innovativeness, Small and Medium Enter-

prise in Service Sector Firms

บทนำ�

 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and  

Medium Enterprises: SMEs) ในแถบยุโรปหรือ 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ธุรกิจที่ขับเคลื่อน 

ประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นกิจการขนาดย่อม แต่มีพลัง 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ยิ่งใหญ่และ 

มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการจ้างงาน การลดปัญหา

ความยากจน (Decker, Schiefer & Bulander, 2006) 

โดยเป็นแหล่งในการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็น

แหล่งที่ก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม

ในองค์การของผู้ประกอบการ (McLean, 2005) ทั้งนี้

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจท่ีต้องพ่ึงพาการส่งออก

เป็นหลัก โดยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นฐานอัน

มั่นคงของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด และหัวใจสำาคัญ

ของอุตสาหกรรมสนับสนุนคือ วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ซ่ึงเป็นหัวใจสำาคัญของเศรษฐกิจ 

ยุคใหม่ (Worapongpat et al., 2020) โดยที่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยผ่านการ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนา

ประเทศและกระแสเศรษฐกิจโลก แต่ด้วยสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ภายใต้ 

กระแสโลกาภิวัตน์ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วน

ต้องให้ความสำาคัญและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมของไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีความแข็งแกร่ง

มั่นคงและพร้อมรับกับปัญหาและความท้าทายทุก 

รูปแบบ (Pholphirul, 2013)

 จากขอ้มลูของสำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมพบว่า โครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอ่ม (SMEs) ในปี พ.ศ. 2561 ภาคการบรกิาร

ยังคงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญสูงสุด 

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ได้แก่ ภาค 

การค้า มีสดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 31.4 และภาคการผลติ 

มีสัดส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.6 ตามลำาดับ และ

เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของ GDP ของ SMEs  

ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ภาคการบริการมีอัตราการขยาย

ตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี และคาดว่าภาคบริการจะ

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้ GDP SMEs ยังสามารถ

เติบโตได้อีกในอนาคต (Office of Small and  

Medium Enterprise Promotion, 2019)

 ในโลกยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทำาให้

องค์การจำาเป็นท่ีจะต้องมีผลการดำาเนินงานที่ดี   

แต่ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันการปรับตัวของ

องค์การธุรกิจและการแข่งขันมีความสำาคัญสำาหรับ

การอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ สิ่งที่สำาคัญคือ จะต้อง

ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าด้วยสินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่าความคาดหวังของ

ลูกค้า (Fang et al., 2014) โดย Celuch, Kasouf 

& Peruvemba (2002) ชี้ให้เห็นว่าองค์การธุรกิจ 

ที่การมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ 

จะสามารถสร้างคุณค่าให้องค์กรธุรกิจท่ีเหนือกว่า

และสามารถเพิ่มผลการดำาเนินงานในองค์กรธุรกิจได้  

อีกท้ังปัจจัยการมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการ

เรียนรู้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความสามารถทาง 

นวัตกรรม และเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การดำาเนนิงานขององคก์ารได ้(Calantone, Cavusgil 

& Zhao, 2002)

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า 

มีการศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด  

การมุ่งเนน้การเรยีนรู ้และความสามารถทางนวตักรรม

มีผลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในหลายประเทศ เช่น ตุรกี ไต้หวัน 

เกาหลีใต้ มาเลเซีย กานา เป็นต้น (Keskin, 2006; 

Lin, Peng & Kao, 2008; Rhee, Park & Lee, 

2010; Salim & Sulaiman, 2011; Mahmoud  

et al., 2016) รวมทั้งประเทศไทย (Leekpai et al., 

2014; Phasuk, 2014) แตย่งัไมม่ผีูใ้ดศกึษาในสว่นของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้วิจัย 

จึงได้สนใจและประยุกต์ข้อค้นพบจากแนวคิดทฤษฎี  

และงานวจัิยในเร่ืองท่ีเกีย่วข้องเพ่ือศกึษาความสัมพันธ์

เชงิสาเหตรุะหวา่งการมุง่เนน้ตลาด การมุ่งเนน้การเรยีน

รู้และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผล 

การดำาเนนิการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย ซ่ึงคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคการบริการในการมุ่งปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ

ดำาเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และประสบความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุองปจัจยั 

ที่มีอิท ธิพลต่อผลการดำา เนินงานของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล

การดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม

 การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัใชแ้นวคิด ทฤษฎ ีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนิน

งานขององค์การ ประกอบด้วย

 การมุ่งเน้นตลาด

 Market Orientation: MO ตามแนวคิดของ 

Narver & Slater (1990) และ Kohli & Jaworski (1990) 

อธิบายว่า การมุ่งเน้นตลาดเป็นหลักสำาคัญท่ีทำาให้
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องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องพิจารณาความ

ต้องการของลูกค้า ความต้องการของตลาดเป้าหมาย  

และสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Kotler & Keller (2016) ที่อธิบายว่า 

การมุ่งเน้นตลาดเป็นที่ยอมรับในการจัดการกลยุทธ์

การตลาดสมยัใหม ่ประกอบดว้ยการมุง่เนน้การบริการ

การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และการมุ่งเน้น

การประสานความร่วมมือในการดำาเนินงานร่วมกับ

แผนกต่างๆ ภายในองค์การ

 การมุ่งเน้นการเรียนรู้

 Learning Orientation: LO ตามแนวคิดของ  

Baker & Sinkula (1999) และ Beneke et al. (2016)  

กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด

สำาหรับองค์การท่ีจะรักษาผลการดำาเนินงานของ

องค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันประกอบ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์หรือ

วตัถปุระสงคร์ว่มกนั การเปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็และ

การแบ่งปันความรู้ในองค์การ

 ความสามารถทางนวัตกรรม

 Innovativeness: INN ตามแนวคดิของ Wang & 

Ahmed (2004) และ Onag, Tepeci & Basalp (2014) 

กล่าวว่า ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์การ  

เป็นความสามารถโดยรวมขององค์การในการแนะนำา

ผลติภณัฑใ์หม่สูต่ลาดหรอืเปิดตลาดใหมอ่าจก่อให้เกดิ

นวัตกรรมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค (Apirungruengsakul & Pasunon, 2020) 

ผา่นการผสมผสานกลยทุธก์บัพฤตกิรรมนวตักรรมและ 

กระบวนการ ประกอบด้วยการเปิดรบัแนวความคดิใหม ่

ความสามารถทางนวตักรรมดา้นผลติภัณฑ์และบรกิาร 

ความสามารถทางนวัตกรรมด้านกระบวนการ

 ผลการดำาเนินงาน

 Firm Performance: FP ตามแนวคิดขอ 

Kohli, Jawoski & Kumar (1993) และ Lin, Peng & 

Kao (2008) กล่าวว่า เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

ของธรุกจิในรปูแบบตา่งๆ ประกอบด้วยการเตบิโตของ

ยอดขาย ความสามารถในการทำากำาไร และส่วนแบ่ง

ทางการตลาด

 สมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานข้อที่ 1 การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการดำาเนินงาน

 สมมติฐานข้อที่ 2 การมุ่ ง เน้นการเรียนรู้มี

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลการดำาเนินงาน

 สมมติฐานข้อที่ 3 ความสามารถทางนวตักรรม

มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำาเนินงาน

วิธีก�รวิจัย

 ขอบเขตการศึกษา

 การวิจัยคร้ังนี้ได้กำาหนดขอบเขตการวิจัยออก

เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ด้านพื้นที่คือ ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืของประเทศไทย 2) ดา้นเวลา ระหวา่งเดอืน

มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562 และ 3) ด้าน

เนื้อหาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ

ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบริการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคร้ังนีค้อื ผู้ประกอบ

การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบรกิาร

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 20 จังหวัด จำานวน 203,354 แห่ง 

(คน) (Office of Small and Medium Enterprise 

Promotion, 2018)

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง

ตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) คือ ใช้

ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 5-20 คนตอ่ตวัแปรในการวจิยัหนึง่

ตัวแปร (Hair et al., 2010) ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ก่อน 

ขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยมีตัวแปร

สังเกตได้ในแบบจำาลองจำานวน 63 ตัวแปร ซึง่คำานวณ

แล้วขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึง
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วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันย�ยน - ธันว�คม 2563

ควรมี 315 –1,260 คน ผู้วิจัยจึงกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างตามจำานวนพารามิเตอร์อิสระท่ีต้องการ

ประมาณค่าได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 600 คน 

 ขัน้ตอนท่ี 2 จากการท่ีสำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมได้ จัดกลุ่มจังหวัดใน 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืออกเปน็ 5 กลุม่ ตามภมูศิาสตร ์ 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกจังหวัดสำาหรับเก็บแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดย

การเลือกสุ่มจาก 5 กลุ่ม จากจังหวัดที่มีจำานวน 

สถานประกอบการจำานวนมากทีส่ดุในแตล่ะกลุม่ กลุม่

ละ 1 จังหวัด รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 

สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี

 ขั้นตอนที่ 3 จากกลุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2 เพื่อให้ได้

จำานวนตัวอย่างที่จะทำาการเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด 

ผู้วิจัยจึงทำาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified 

Sampling) (Sincharu, 2014) ได้สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง

ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ อุดรธานี จำานวน 87 คน 

สกลนคร จำานวน 40 คน ขอนแก่น จำานวน 200 คน 

นครราชสีมา จำานวน 172 คน อุบลราชธานี จำานวน 

101 คน รวมจำานวนกลุ่มตัวอย่าง 600 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม

เพื่อใช้สำาหรับสอบถามผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็น 

มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผูว้จิยัไดท้ำาการหาคา่ความเทีย่งตรง (Validity) 

และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม

การหาค่าความเท่ียงตรงโดยการทดสอบคุณภาพ

เครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน

ตามเทคนคิ Index of Item Objective Congruence  

(IOC) โดยข้อคำาถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า .5  

(Rovinelli & Hambleton, 1977) สำาหรับการหาค่า

ความเชือ่มัน่มค่ีาสมัประสทิธ์ิแอลฟา (α-Coefficient)  

ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด 

เท่ากับ .77 การมุ่งเน้นการเรียนรู้เท่ากับ .79 ความ

สามารถทางนวัตกรรม เท่ากับ .89 และผลการดำาเนิน

งาน เท่ากับ .82

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

ข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการ

วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis)  

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ

โมเดลการวัด 1) ด้านการมุ่งเน้นตลาด (MO) วัดด้วย

ตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ค่านำ้าหนักตัวแปรสังเกตที่

มีค่าสูงที่สุดคือ การมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ

ในการดำาเนินงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในองค์การ 

(IFC) รองลงมา ได้แก ่การมุง่เนน้คูแ่ขง่ขนั (CPO) การ

มุง่เนน้ลกูคา้ (CMO) และการมุง่เนน้การบรกิาร (SVO) 

ตามลำาดับ 2) ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้ (LO) วัดด้วย

ตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ค่านำ้าหนักองค์ประกอบที่มี 

คา่สงูทีส่ดุคอื การแบง่ปนัความรู้ในองคก์าร (IKS) รอง 

ลงมา ได้แก ่ความมุง่มัน่ท่ีจะเรียนรู้ (CTL) การมวีสัิยทศัน ์

หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน (SVP) และการเปิดใจรับฟัง

ความคดิเหน็ (OMN) ตามลำาดบั 3) ดา้นความสามารถ

ทางนวตักรรม (INN) วดัดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปรค่า

นำา้หนกัองคป์ระกอบทีม่คีา่สงูทีส่ดุคอื การเปดิรบัแนว

ความคิดใหม่ (OND) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถ

ทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (PDI) และ

ความสามารถทางนวัตกรรมด้านกระบวนการ (PCI) 

ตามลำาดับ 4) ด้านผลการดำาเนินงาน (FP) วัดด้วย



54

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal  Vol. 12 No. 3 September - December 2020

ตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ค่านำ้าหนักองค์ประกอบท่ีมี

ค่าสูงที่สุดคือ ด้านความสามารถในการทำากำาไร (PFT) 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการเติบโตของยอดขาย (GIS) 

และด้านส่วนแบ่งทางการตลาด (MKS) ตามลำาดับ 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยและผลการตรวจสอบ

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบริการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล

การดำาเนนิงานของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยดำาเนินการปรับโมเดล 

โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีและอาศัย

ดัชนีปรับโมเดลพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อทดสอบค่าสัมประสิทธิ์

เส้นทางของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบริการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบรกิารในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย และตรวจสอบ 

ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล STDYX S.E. Z-test p R2

การมุ่งเน้นตลาด ผลการดำาเนินงาน -.133 .081 -1.035 .301 .776

การมุ่งเน้นการเรียนรู้ .847*** .080 6.189 .000

ความสามารถทางนวัตกรรม .197*** .022 5.024 .000

การมุ่งเน้นตลาด ความสามารถทางนวัตกรรม -.120 .179 -.736 .462 .584

การมุ่งเน้นการเรียนรู้ .878*** .168 5.374 .000

การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ .958*** .042 24.151 .000 .918

X2= 67.151, df = 52, X2/df = 1.291, P-value = .077, GFI = .985, CFI = .998, RMSEA = .022

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์

เสน้ทางของปจัจยัทีม่อิีทธพิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า

 1. คา่สมัประสทิธิเ์สน้ทางมคีา่ระหวา่ง .197 ถงึ 

.958 โดยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์

เส้นทางมากที่สุด ปัจจัยด้านความสามารถทาง

นวัตกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางน้อยที่สุด ขณะที่

ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นตลาดค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง

ไมม่นียัสำาคญัทางสถติิต่อปัจจัยผลการดำาเนนิงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 2. ปัจ จัยด้านการมุ่ ง เน้นการเรียนรู้มีค่ า

สัมประสิทธิ์เส้นทางต่อปัจจัยด้านความสามารถทาง

นวตักรรมเทา่กบั .878 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ สว่น

ปจัจัยด้านการมุง่เนน้ตลาดคา่สัมประสิทธิเ์สน้ทางไมม่ี

นัยสำาคัญทางสถิติต่อปัจจัยด้านความสามารถทาง

นวัตกรรม
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 3. ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์

เส้นทางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติต่อปัจจัยด้านการ 

มุ่งเน้นการเรียนรู ้โดยมคีา่สมัประสทิธิเ์สน้ทาง เทา่กบั 

.958 

 4. เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ระหว่าง .584 

ถึง .918 โดยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์มากท่ีสุด และปัจจัยด้าน

ความสามารถทางนวัตกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์น้อยที่สุด และปัจจัยแฝงแต่ละตัวสามารถ

พยากรณ์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำา เนินงานของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ไดร้อ้ยละ 77.6

 5. เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า สัดส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ 

กบัระดบัองศาอิสระมคีา่ 1.291 ซึง่มคีา่น้อยกว่า 2 ดชัน ี

วดัความกลมกลนื (CFI) มคีา่ .998 ซึง่มคีา่มากกวา่ .95 

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่อิงเกณฑ์ (TLI) มี

ค่า .996 ซ่ึงมีค่ามากกว่า .95 ดัชนีค่าความคลาด

เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มี

ค่า .022 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า .05 ดัชนีค่ารากของค่า

เฉล่ียกำาลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่า .017 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 (Vanichbuncha, 2013) ดังนั้น 

จึงสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ

วาดเป็นภาพได้ดังภาพที่ 1 และตรวจสอบอิทธิพล

ทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดังตารางที่ 2

X2= 67.151, df = 52, X2/df = 1.291, P-value = .077, GFI = .985, CFI = .998, RMSEA = .022

ภาพที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

อิทธิพลจากตัวแปรแฝง
(Effects From)

อิทธิพลทางตรง
(Direct Effect: DE)

อิทธิพลทางอ้อม
(Indirect Effect: IE)

อิทธิพลรวม
(Total Effect: TE)

MO to LO .958*** - .958

MO to INN -.120 .842 .722

MO to FP -.133 .954 .821

LO to INN .878*** - .878

LO to FP .847*** .173 1.021

INN to FP .197*** - .197

*** หมายถึง มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบอิทธิพลทาง

ตรงพบว่า ปจัจยัดา้นการมุง่เนน้ตลาดไมม่อีทิธพิลทาง

ตรงต่อผลการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย ส่วนปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการ

เรียนรู้และปัจจัยด้านความสามารถทางนวัตกรรมมี

อิทธิพลทางตรงต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขนาดอิทธิพล 

.847 และ .197 ตามลำาดับ 

 เมื่อทำาการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลทางอ้อม

ของการมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้พบว่า  

เส้นทางอิทธิพลทางอ้อมของการมุ่งเน้นตลาดที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย มี 3 เส้นทาง คือ 1) การ

ส่งผ่านตัวแปรการมุ่งเน้นการเรียนรู้ มีขนาดอิทธิพล

เท่ากับ .812 2) การส่งผ่านตัวแปรความสามารถ

ทางนวัตกรรม มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.024 และ 3) 

การส่งผ่านตัวแปรการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความ

สามารถทางนวัตกรรม มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .166 

และมีอิทธิพลทางอ้อมรวม .954 และเมื่อทำาการ

วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลทางอ้อมของการมุ่งเน้น

การเรียนรู้พบว่า เส้นทางอิทธิพลทางอ้อมของการ 
มุง่เนน้การเรียนรู้ทีม่อีทิธพิลต่อผลการดำาเนนิงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มหีนึง่เสน้ทางคอื การสง่ผา่นตวัแปรความสามารถทาง
นวัตกรรม มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .173 
 ท้ังนี้ สามารถสรุปผลการตรวจสอบอิทธิพล 
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดังนี้
 1.  ปจัจยัดา้นการมุ่งเน้นตลาดไมม่อีทิธพิลทาง
ตรงตอ่ผลการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย แต่มีอิทธิพลทางอ้อมผลการ
ดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีอิทธิพลทางอ้อม 3 เส้นทางคือ 1) 
ส่งผ่านตัวแปรการมุง่เนน้การเรียนรู้ 2) ส่งผ่านตัวแปร
ความสามารถทางนวัตกรรม และ 3) ส่งผ่านตัวแปร
การมุง่เนน้การเรยีนรูแ้ละความสามารถทางนวตักรรม 
(ขนาดอทิธพิลเทา่กับ .954) และมอีทิธพิลรวม (ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .821) ไมเ่ปน็ไปตามสมมติฐานการวจิยั

ข้อ 1
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 2.  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพล

ทางตรงทางออ้มและอทิธพิลรวมตอ่ผลการดำาเนนิงาน

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบริการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

โดยมีอิทธิพลทางตรง (ขนาดอิทธิพล .847) มีอิทธิพล

ทางอ้อมส่งผ่านตัวแปรความสามารถทางนวัตกรรม 

(ขนาดอทิธพิล .173) และมอีทิธพิลรวม (ขนาดอทิธพิล 

1.021) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2

 3.  ปัจจัยด้านความสามารถทางนวัตกรรมมี

อิทธิพลทางตรงต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ขนาดอิทธิพล 

.197) และมีอิทธิพลรวม (ขนาดอิทธิพล .197) เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 3

อภิปร�ยผล

 1.  ปจัจยัดา้นการมุ่งเน้นตลาดไมม่อีทิธพิลทาง

ตรงต่อผลการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Keskin (2006) และงานของ Kajalo & Lindblom 

(2015) ถึงแม้ว่าการมุ่งเน้นตลาดจะไม่ได้มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลการดำาเนินงาน แต่มีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านทางการมุ่งเน้นการเรียนรู้และความสามารถ

ทางนวัตกรรม (Lee & Tsai 2005; Keskin, 2006; 

Jimenez, Valle & Espallardo 2008; Rhee, Park 

& Lee, 2010; Mahmoud et al., 2016) สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Rhee, Park & Lee (2010) พบว่า  

ลักษณะเด่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่

จะต้องมีการมุ่งการเรียนรู้เป็นตัวกลางท่ีจะนำาการ 

มุ่งเน้นตลาดไปสู่ความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ผลการดำาเนินงานขององคก์ารธรุกจิและสอดคลอ้งกบั

งานวจัิยของ Ouparamai & Saranrom (2019) พบวา่ 

ภาครฐัสง่เสรมิการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มให้นำาเทคโนโลยกีารสือ่สารออนไลนม์า

เพิ่มศักยภาพในการทำาการตลาดขององค์การ

 2.  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพล

ทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลรวมตอ่ผลการดำาเนนิงาน 

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคการบริการ

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Baker & Sinkula 

(1999), Lopez et al (2005), Martinette & Lee-

son (2012), Phasuk (2014) ทั้งนี้ Martinette & 

Leeson (2012) กล่าวว่า สำาหรับธุรกิจบริการความ

สัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการเรียนรู้และผลการ

ดำาเนนิงานขององค์การธรุกจิจะเกีย่วขอ้งกนัอยา่งมาก 

เนือ่งจากจะเกิดปฏสิมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งผูซ้ือ้และผู้

ขาย ในชว่งระหวา่งการใหบ้ริการซ่ึงเปน็หวัใจของงาน

บริการ นอกจากการมุง่เนน้การเรียนรู้จะมอีทิธพิลทาง

ตรงตอ่ผลการดำาเนนิงานแลว้ ยงัมอีทิธพิลทางออ้มต่อ

ผลการดำาเนนิงานผา่นความสามารถทางนวตักรรมอีก

ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee & Tsai (2005) 

โดยพบวา่ ตัวแปรสังเกตได้ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งมากใน

การมุง่เนน้การเรยีนรูค้อื การมีสว่นรว่มในองคก์ารและ

การแบง่ปนัข้อมลูในองคก์าร ซ่ึงมส่ีวนสำาคญัอยา่งมาก

ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ

ทางธรุกจิ ดังนัน้ การจดัการสภาพแวดลอ้มในองคก์าร

จะเอื้ออำานวยให้การมุ่งเน้นการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

ส่งผลต่อแรงในการขับเคล่ือนผลการดำาเนินงานของ

องค์การธุรกิจ

 3.  ปัจจัยด้านความสามารถทางนวัตกรรมมี

อิทธิพลทางตรงต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Keskin (2006), Jimenez, Valle & 

Espallardo (2008), Rhee et al. (2010), Salim 

& Sulaiman (2011), Leekpai et al. (2014) ทั้งนี้ 

ในประเทศกำาลังพัฒนา ความสามารถทางนวัตกรรม

ขององค์การธุรกิจส่งผลกระทบทางตรงต่อผลการ

ดำาเนินงานขององค์การธุรกิจ อีกท้ังการส่งเสริม

บทบาทของการวางแผนตลาดและการเรียนรู้ของ

องค์การจะต้องส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
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ขององค์การธุรกิจควบคู่กันไป เพราะจะส่งผลกระ

ทบทางตรงเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงานขององค์การ

ธุรกิจ และองค์การควรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมอย่าง

ตอ่เนือ่งเพือ่ใหผ้ลการดำาเนนิงานขององคก์ารธรุกจิเกดิ

ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

สรุปผล

 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบด้วย การมุ่งเน้น

ตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทาง

นวัตกรรม โดยข้อค้นพบสำาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการ

จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ 

เน่ืองจากมีความสำาคัญในการส่งเสริมด้านการมุ่งเน้น

ตลาดและความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อใช้กำาหนด

กลยุทธ์และนโยบายขององค์การท่ีจะนำาไปสู่การมีผล

การดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับนำาผลวิ จัยไปใช้

ประโยชน์

    1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้เป็น

แนวคิดในการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมภาคการบริการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

ความทนัสมยัสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในปจัจุบัน

   1.2 ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมภาคการบริการสามารถนำาแนวคิดหรือ

ตัวแปรสังเกตได้ของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการ

เรียนรู้ ความสามารถทางนวัตกรรม เพื่อยกระดับ

การให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น การอบรม

เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการ

ความรู้ในองค์การ การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การอบรมทางวิชาชีพ การให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดี

การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อ

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การนำาอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง 

เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการใช้นวัตกรรมทาง 

การตลาดดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ  

เป็นต้น

 2.  ข้อเสนอแนะสำาหรับทำาวิจัยครั้งต่อไป

    2.1 ศกึษารูปแบบความสัมพันธเ์ชงิสาเหตทุี่

มอีทิธพิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมภาคการบริการทั้งประเทศ

   2.2 ศกึษารูปแบบความสัมพันธเ์ชงิสาเหตทุี่

มอีทิธพิลตอ่ผลการดำาเนนิงานของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มภาคการบริการเปรียบเทยีบกบัประเทศ

ที่มีความก้าวหน้าด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมภาคการบริการ
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