การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุงหม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Development to Marketing innovation to create competitive
advantage in textiles and apparel in Thailand
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ดุษฎีนิพนธเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนการวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
(1) ศึกษานวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (2) วิเคราะหความสอดคลองของโครงสราง
นวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (3) กำหนดโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่ม
มูลคาที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ผลการวิเคราะหพบวา
1. นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการเพิ่มมูลคา ที่ระดับนัย
สำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวก ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
(Path Coefficient = .810) ประสิทธิภาพในการพยากรณ พบวา โมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคา ที่สงผลตอการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
2. นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยตางมีความสัมพันธทางบวก
ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient = .927) และการเพิ่มมูลคา มีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
โดยตางมีความสัมพันธทางบวก ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient = 0.924)
ประสิทธิภาพในการพยากรณ พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วของระหวางนวัตกรรม
ทางการตลาด การเพิ่มมูลคา ที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
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ABSTRACT
This study aimed to 1) study the influence of marketing innovation
toward the increasing of value to increase competitive advantage on textile and
garment businesses 2) analyze the matching of marketing innovation structure
with the of increasing value to increase competitive advantage on textile and
garment businesses 3) specify the marketing innovation structure and the increasing
value which influenced the increasing of competitive advantage on textile and
garment business.
The finding results were as the following:
1. The marketing innovation and increasing value showed causal
relationship with statistically significant different at 0.05 (p<0.05). The positive
relationship with path coefficient was at 0.810. Regarding the efficiency of
forecasting. It was found that causal relationship model related to marketing
innovation and increasing value, which influenced the increasing competitive
advantage on textile and garment businesses.
2. Marketing innovation had causal relationship with increasing
competitive advantages. With statistically significant different at 0.05 (p<0.05)
each of which had positive relationship with path coefficient at .927.
In addition, the increasing value had causal relationship with the increasing
competitive advantages with had path coefficient at 0.924 The efficiency of
forecasting, found that causal relationship model related to marketing innovation
and increasing value, which influenced to increasing of competitive advantage.
Keyword : Marketing innovation, competitive advantage, textiles
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ภาคอุ ต สาหกรรมมี บ ทบาทสำคั ญ ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยสัดสวนมูลคาผลผลิตอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และมูลคาการสง
ออกสินคาอุตสาหกรรมตอมูลคาการสงออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีระดับกลางและสูง และการพึ่งพา
การนำเขา ชิ้นสวน องคประกอบ ทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง แสดงให
เห็ น ว า การผลิ ต ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง ต อ งอาศั ย ความได เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บจาก
ขั้นตอนการใชแรงงานไรฝมือคาแรงต่ำและทุนเปนหลัก บริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานบุคลากร ผูประกอบการ การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินคาใหมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาในระดับสากล การสรางสภาพแวดลอม
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ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องของแหลงเงินทุนกฎระเบียบขอบังคับในการนำเขา
ส ง ออกสิ น ค า และการผลิ ต การส ง เสริ ม การใช ทุ น มนุ ษ ย ผ า นการส ง เสริ ม การผลิ ต บนฐาน
นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต
ที่มีแนวโนมการเชื่อมโยงกับผูประกอบการในรูปแบบตางๆ มากขึ้นนั้น ยังเปนปจจัยหนึ่ง
ในการผลักดันใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับศักยภาพ
ในการผลิ ต ให สู ง ขึ้ น อี ก ด ว ย โดยทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ จั ด ทำขึ้ น (สำนั ก งาน
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมกระทรวงอุ ต สาหกรรม, แผนแม บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย
พ.ศ. 2555-2574) หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนากลาวคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมสิ่งทอถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพแมวาจะมี
มูลคาการสงออกนอยกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เปนอุตสาหกรรมที่มีการใชเงินลงทุน
และวัตถุดิบในประเทศเปนจำนวนมาก และมีจำนวนสถานประกอบการและจำนวนแรงงาน
คอนขางสูง ดังนัน้ แมมลู คาโดยรวมของอุตสาหกรรมนีอ้ าจไมมากนัก แตถอื ไดวา เปนอุตสาหกรรม
ที่สรางผลประโยชนแกประเทศไทยโดยตรง
การวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในภาพรวมของทั้ ง ประเทศ ตามแนวทางการพั ฒ นาจะต อ งสอดคล อ งกั บ สถานการณ
ของอุ ต สาหกรรมในป จ จุ บั น โดยศั ก ยภาพของผู ป ระกอบการไทย ต อ งพร อ มรั บ แนวโน ม
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ตองพรอมกับการแกไขอุปสรรคและปญหาที่พบ
เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ไ ด ก ำหนดบทบาทไว ใ นอนาคต โดยแนวทางการพั ฒ นาในแต ล ะ
ชวงเวลาของอุตสาหกรรมจะแตกตางกันไป เพื่อใหเหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรม บทบาท
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ในปจจุบันนั้นคือ การเปน ผูรับจางผลิตจากคำสั่งผลิต แนวทาง
การพัฒนาจึงจำเปนตองยกระดับขีดความสามารถในการ แขงขันของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น
และสรางความรวมมือในการขยายเครือขายการผลิตไปยัง ผูประกอบการในภูมิภาค เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จากนั้นตองสงเสริมการยกระดับศักยภาพของผูประกอบ
การไทยสูการออกแบบและการดำเนินการทางตลาดเพื่อสรางตราสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติตอไป
นวัตกรรม (Innovation) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยผูบริหารองคการนำไปใชเพื่อให
บุคลากรสรางความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ขึ้นมาตลอดเวลา มีการเรียนรู การผลิต และการใช
ประโยชนจากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม (จรินทร อาสาทรงธรรม,
2548 : 15) รูปแบบของนวัตกรรม นั้นสามารถแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 1. นวัตกรรม
สินคา (Product Innovation) 2. นวัตกรรมทางกรรมวิธี (Process Innovation) 3. นวัตกรรม
ทางการจัดการ(Organization Innovation) และ 4. นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing
Innovation) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548 : ออนไลน) นักวิชาการ
เสนอวานวัตกรรมมีผลตอความสำคัญดานการตลาดของอุตสาหกรรมโดยองคประกอบหลัก
ที่สำคัญมีอยู 6 สวน (Magrath and Higgins, 1992 : 12-19) คือ ความสามารถหลักทางดาน
เทคโนโลยี (Core Technologies) การผสมผสานเป น หนึ่ ง เดี ย วขององค ป ระกอบการ
ปฏิบัติงานที่รวมกัน (A Unique Remix of Common Operating Elements) ความตองการ
ของลูกคา (Customer Needs) การใชจินตนาการ (Pure Imagination) การวิจัยคนควา
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ทางวิทยาศาสตร (Scientific Research) และการจัดการที่เปนเลิศ (Functional Excellence)
เหลานี้มีความจำเปนอยางยิ่งในการเพิ่มยอดขายของอุตสาหกรรม ดังนั้นองคการควรมีการ
พัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะเปนความคิดใหม วิธีการจัดการใหม การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อใหใช
ประโยชน ไ ด สู ง สุ ด เพื่ อ นำไปสู ก ารสร า งนวั ต กรรมทางการตลาด ทำให อ งค ก ารสามารถ
ที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) (จรินทร อาสาทรงธรรม,
2548 : 15)
การจัดการองคการตางมุงเนนไปที่การสรางองคการใหเกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
องค ป ระกอบภายในเพื่ อ บรรลุ กั บ เป า หมายองค ก ารตามสภาพแวดล อ มขณะนั้ น ความ
สำคั ญ กั บ การจั ด การองค ก ารเพื่ อ สร า งสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ลู ก ค า และก อ ให เ กิ ด เป น องค ก ารที่ มี
ขีดสมรรถนะสูง (High-performance organization) การเนนจุดเดนที่อยูในองคการและ
สรางบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
อั น จะทำให อ งค ก ารนั้ น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น แม ว า จะมี ค วามพยายามพั ฒ นาตั ว แบบ
การจัดการองคการที่สามารถนำไปใชไดอยางแพรหลาย แตพบวาบางองคการยังไมสามารถ
ประยุ ก ต ใช ตั ว แบบการจั ด การองค ก ารแบบใดแบบหนึ่ ง ได อ ย า งสั ม ฤทธิ์ ผ ล เป น ผลจาก
สภาพแวดลอมขององคการที่มีความแตกตางและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาสงผลใหแตละ
องคการมีตัวแบบการจัดการที่ตางกันออกไปตามแตละชวงเวลารวมถึงการวางตำแหนงของ
องคการที่ตองการจะเปน (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2546 : 54) ปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่ อ งนุ ง ห ม ต อ งการสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น อั น เป น ผลจากการแข ง ขั น
อยางรุนแรง องคการตองสรางรูปแบบการจัดการองคการที่เหมาะสมและกอใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันตามสภาพแวดลอม ณ ชวงเวลานั้น รากฐานสำคัญขององคการที่
ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือ ความสามารถในการสราง การบรรลุการรักษาและคงไว
ซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยเหตุนี้การเขาใจถึงแหลงที่มาของความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยเฉพาะตัวแบบการจัดการองคการจึงเปนสิ่งสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันปจจุบันไดแสดงใหเห็นเชนเดียวกัน
วาไมมีแนวคิด หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใชกับองคการหรือธุรกิจและประสบความสำเร็จ
อย า งยั่ ง ยื น จากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น
แสดงใหเห็นวาองคการที่เกิดความไดเปรียบในการแขงขันจำเปนตองมีสมรรถนะดานการ
จัดการองคการที่ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็วทั้งดานการผลิต
สินคาและบริการที่ทำใหลูกคาและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับองคการเกิดความพึงพอใจในขณะ
เดียวกันคูแขงขันก็ไมสามารถดำเนินการทางกลยุทธแบบเดียวกันได สอดคลองกับแนวคิดการ
พัฒนาองคการ
จากเหตุผลขางตน ทำให ผู วิจัย สนใจศึ ก ษาความสัม พั นธ ร ะหว า งนวั ต กรรมทาง
การตลาดกั บ ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ในประเทศไทย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบว า นวั ต กรรมทางการตลาดและความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร ทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจาก
การวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา การวางแผนและการปรับปรุง การบริหารจัดการ

ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและดำเนินกิจการ เพื่อใหสามารถ
แขงขันและปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษานวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
2. วิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคา
ที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
3. กำหนดโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถไดขอมูลใหแกผูประกอบการ ทราบถึงจุดเดน จุดดอยของโครงสราง
ธุรกิจสิ่งทอ ยังผลถึงการนำไปเปนแนวทางการพัฒนาจุดดอยใหกลายเปนจุดเดน เปนการ
เพิ่มศักยภาพและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาธุรกิจใหประสบความสำเร็จ
อยางยั่งยืน
2. เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนการแขงขัน
ไปสูการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณใหตรงกับความตองการและสถานการที่เหมาะสม
จากปจจัยที่คาดวามีผลกระทบตอการแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผลจากการวิ จั ย ปรากฏการณ ก ารสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น นี้
จะเปนการนำรองของผูบริหารของธุรกิจสิ่งทอ สามารถพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดาน
การสรางความแขงขันที่เขมขนตอไป

2. กรอบแนวคิดการวิจัย
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวของ ผูศึกษา
สามารถกำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นวัตกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการเพิ่มมูลคาในการแขงขัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลตอ การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 3 การเพิ่มมูลคามีอิทธิพลตอกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในประเทศไทย

3. วิธีการวิจัย
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research)โดยเนนการวิจัย
เชิงคุณภาพจากบรรดา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอและผูมีสวนเกี่ยวของกับการวางนโยบาย
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการวิจัยเชิงปริมาณจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เพื่อยืนยันความสำคัญของของตัวแปรในการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลังจากวิเคราะหผลจากเชิงปริมาณแลว
นำมาระดมสมองกับ เพื่อยืนยันผล และสรางแนวทางที่ถูกตองตอไป
กลุมตัวอยาง
1. กลุมเปาหมายใน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยอาศัยการ
สัมภาษณเจาะลึกจากผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของสถานประกอบการทั้งหมด ใน
6 จังหวัด จำนวน 10 ราย เพื่อนำมาสัมภาษณเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสราง
ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ใช วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection)
สรางแบบสอบถามที่เกิดจากการสัมภาษณเจาะลึกรวมการทบทวนวรรณกรรมและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดวยความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยง
2. การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูปฏิบัติงานในกิจการ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง หม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานีและสมุทรสาคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 43 แหง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้มีขนาดตัวอยาง ไดแก ผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 6 จังหวัดเปาหมาย ผูวิจัย
ไดกำหนดขนาดตัวอยางตามเทคนิคการใชสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
equation model : SEM) การกำหนดขนาดของกลุม ตัวอยางทีด่ ขี องการวิเคราะหองคประกอบ
คือ 500 คน (Comfrey and Lee, 1992)
โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบชั้ น ภู มิ (Satisfied sampling) เป น การเลื อ ก
สุมตัวอยางโดยกำหนดคุณลักษณะและสัดสวนที่ตองการไวลวงหนา ไดควบคุมจำนวนตัวอยาง
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ใหไดตามจำนวนที่ผูวิจัยไดกำหนดไวแตละจังหวัดและใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
random sampling) เปนการสุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในขณะ
ที่ผูวิจัยกำลังดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูตอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม มีความยินดี
ใหความรวมมือ
เครื่องมือการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ สำหรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได แ ก แบบสั ม ภาษณ ที่ ผ า นทดสอบ
เครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหา โดยแบบสัมภาษณ มีทั้งหมด 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอคำถามเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด ไดแก 1) ความสามารถ
หลักทางเทคโนโลยี 2) การผสมผสานเปนหนึ่งเดียวขององคประกอบการปฏิบัติงาน 3) การ
จินตนาการ 4) ความตองการของลูกคา 5) การวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร 6) การจัดการ
ที่เปนเลิศ เปนคำถามปลายเปด
ส ว นที่ 2 ข อ คำถามในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ได แ ก
1) กลยุทธตนทุน 2) กลยุทธความแตกตาง 3) กลยุทธมุงเฉพาะกลุม เปนคำถามปลายเปด
2. เครื่ อ งมื อ สำหรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ได แ ก แบบสอบถามที่ ผ า นทดสอบ
เครื่องมือทั้งความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อถือได โดยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 5 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนคำถามปลายปด จำนวน 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณในการทำงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวนที่ 2 ขอคำถามในที่เกี่ยวของกับ นวัตกรรมทางการตลาด ไดแก 1) ความ
สามารถหลักทางเทคโนโลยี 2) การผสมผสานเปนหนึ่งเดียวขององคประกอบการปฏิบัติงาน
3) การจินตนาการ 4) ความตองการของลูกคา 5) การวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร 6) การ
จัดการที่เปนเลิศ เปนคำถามแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
สวนที่ 3 ขอคำถามในที่เกี่ยวของกับการเพิ่มมูลคา ไดแก 1) กิจกรรมหลัก
2) กิจกรรมสนับสนุน เปนคำถามแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
ส ว นที่ 4 ข อ คำถามในที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ได แ ก
1) กลยุทธตนทุน 2) กลยุทธความแตกตาง 3) กลยุทธมุงเฉพาะกลุม เปนคำถามแบบมาตรสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสัมภาษณสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพและแบบสอบถาม
สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยจึงไดทำการทดสอบและวิเคราะห
เครื่องมือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อถือได (reliability)
ของเครื่องมือในการวิจัย ในการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเนื้อหาผูวิจัยนำแบบสัมภาษณและ
112

วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management
Science

113

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management
Science

Nakhon Pathom Rajabhat University

แบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยอาศัยดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษารวมกับ ผูทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน คือ 1. ศาสตราจารย
ดร.ชัยพร ธนถาวรลาภ 2. ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 3. ดร.ณัชชา กริ่มใจ ตรวจสอบความครอบคลุม
ตามองคประกอบที่กำหนด และพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางขอคำถามแตละขอ
กับนิยามศัพทเฉพาะ
จากนั้นนำคะแนนที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาคำนวณหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามกับวัตถุประสงค คาดัชนี IOC ที่คำนวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 (IOC≥0.5)
ถือวาขอคำถามนั้นเปนตัวแทนของพฤติกรรมที่ตองการวัดได ดังนั้น ผูวิจัยจะคัดเลือกขอคำถาม
ที่มีคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป หากขอคำถามใดมีคาไมถึงเกณฑ 0.5 แตมีความจำเปนตอง
ใชขอคำถามนั้นเพื่อใหครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด จะนำขอคำถามนั้นไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
ตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ โดยรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
หลังจากไดดำเนินการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามแลว
ผูวิจัยไดทำการทดลอง (try-out) กับบุคลากรที่เปน กลุมที่ไมตรงกับกลุม ตัวอยางจำนวน
30 ชุด แลวนำผลการทดสอบมาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (alpha coefficient) ดวยวิธีของ
ครอนบัช (Cronbach’s alpha:) โดยคาที่ไดจะตองมากกวาหรือเทากับ 0.7 เครื่องมือนี้
จึงสามารถนำไปใชสำหรับการรวบรวมขอมูล ผลการวิเคราะหพบวาไดคาความเที่ยงตรงอยูใน
ชวง 0.70-0.99
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวจิ ัยดำเนินการขอจดหมายนำจาก โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุ ง เทพธนบุ รี พร อ มนำเครื่ อ งมื อ ที่ ผ า นการทสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ไปเก็ บ ข อ มู ล ใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผูวิจัยทำการสัมภาษณและรวบรวมแบบสอบถาม
ด ว ยตนเอง จากกลุ ม ตั ว อย า ง หลั ง จากเก็ บ ข อ มู ล เรี ย บร อ ยมี ก ารตรวจสอบความสมบู ร ณ
ของเนื้อหา และมีการนำไปเก็บขอมูลซ้ำเมื่อจำนวนของแบบสอบถามยังไมถึงขนาดตัวอยาง
ที่คำนวณได นำขอมูลที่ไดมาเก็บรวบรวมและเตรียมตัววิเคราะหในลำดับถัดไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากการสัมภาษณ
เจาะลึก
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ วิ เ คราะห ส ถิ ติ พ รรณนา
ขั้นพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (percentage) ในการวัดคุณลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ตรวจสอบแบบจำลองสมมติฐานความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ (Structural
Model) เพื่อทดสอบความสอดคลองของแบบจำลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป AMOS วิเคราะหความกลมกลืนของแบบจำลอง (Goodness of Fit) ซึ่ง อัตราสวน
ไคสแควรกับองศาความเปนอิสระ (X2/df) คารากกำลังสองเฉลี่ยความแตกตางโดยประมาณ
(RMSEA) ความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (Relative Fix Index) ทั้งสวน Normed Fit Index
(NFI) และ Comparative Fit Index (CFI) และดัชนีรากของคาเฉลี่ยกำลังสองของสวนเหลือ
ปรับมาตรฐาน (SRMR) สำหรับงานวิจัยฉบับนี้จะไมวิเคราะหความสอดคลองของแบบจำลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ดวยคาไคสแควร (X 2) แมจะเปนดัชนีวัดความกลมกลืนที่เปนที่นิยม
เนื่องจากการวิเคราะห ดวยคาไคสแควร (X2) จะมีขอจำกัดในกรณีที่ n มีคามากเพราะ
จะทำใหคาไคสแควรสูงมากจนอาจทำใหสรุปผลไดไมถูกตอง
ในส ว นสถิ ติ ส รุ ป อ า งอิ ง เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ าน ด ว ยการวิ เ คราะห ถ ดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression analysis) โดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน โดยใช
หลักการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (SEM) รวมกับการคนหาปจจัยของแตละตัวแปรดวย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม เกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลตอความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ประกอบดวย
ขอมูลของผูใหสัมภาษณ เปนผูประกอบการสวนใหญ ดำเนินธุรกิจ เปนระยะเวลา
นอยที่สุด 15 ป สูงที่สุด 50 ป เงินทุนจดทะเบียน 1500 ลาน บาท จำนวนพนักงานประมาณ
3,000 คน ผูประกอบการสวนใหญใหความสำคัญกับความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี
ของธุรกิจ รองลงมา การผสมผสานเปนหนึ่งเดียวขององคประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการ
เปนเลิศ และจินตนาการในการสรางสรรคผลงาน ความตองการของลูกคา และการวิจัยคนควา
ทางวิทยาศาสตร ตามลำดับ
ผลการประเมินความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบจำลองสมการโครงสรางการ
พัฒนานวัตกรรมในธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม
คาสถิติประเมินความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบจำลองสมการโครงสรางกอน
การปรับปรุงตัวแบบ พบวา คาความนาจะเปนของไครสแควร (Chi-square probability
level) เทากับ 0.00 คาไครสแควรสัมพัทธ (CMIN/DF) เทากับ 8.88 และคาดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณคาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ 0.12 ทุกคา
ค า ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ความสอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ข องตั ว แบบ
คาความนาจะเปนของไครสแควร (Chi-square probability level) เทากับ .00 และคาดัชนี
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วัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 0.89 ยังไมผานเกณฑการประเมินตัวแบบการประเมิน
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแบบ ดังภาพที่ 4.1 ดังนั้น ผูวิจัย จึงได
ดำเนินการปรับปรุงตัวแบบจำลอง (modification indices) ตามคำแนะนำของ Arbuckle
(2011 : 107-109) โดยการพิจารณาคาผลที่ไดจากโปรแกรมสำเร็จรูปพรอมหลักวิชาการ
ทางทฤษฎี เพื่อตัดตัวแปรเชิงสังเกตที่มีความไมเหมาะสมบางตัวออกไปทีละตัวแลวดำเนินการ
ประมวลผลตัวแบบใหม ทำเชนนี้ไปจนไดตัวแบบที่มีคาสถิติผานเกณฑครบทั้ง 4 คา จึงถือวา
ตัวแบบจำลองสมการโครงสรางนั้นมีความสมบูรณสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ภายหลังที่ไดดำเนินการปรับปรุงตัวแบบจำลอง (modification indices) เปนที่
เรียบรอยแลว พบวา คาความนาจะเปนของไครสแควร (chi-square probability level)
เทากับ 0.06 มากกวา .05 แสดงวา ตัวแบบนี้ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ คาไครสแควรสัมพันธ
(CDMIN/DF) เทากับ 1.49 ซึ่งมีคานอยกวา 3 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ
.98 ซึ่งมีคาไมนอยกวา .90 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณคาความ
คลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ .03 ซึ่งมีคานอยกวา .08 จึงสรุปไดวา สถิติทั้ง 4 คาผานเกณฑ
การประเมิน ดังนั้น ตัวแบบจำลองสมการโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ผลการวิเคราะหตัวแบบจำลองนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม ภายหลังการปรับปรุงตัวแบบ พบคาสถิติที่สำคัญ
ไดแก คาน้ำหนัก (factor loading) ทั้งในโหมดของ standardized estimate และโหมดของ
unstandardized estimate คาสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจหรือคาสัมพันธแบบพหุคณ
ู (R-square
หรือ multiple correlation : R2) คาวิกฤติ (Critical Ratio : CR) และคาผลการทดสอบ
สมมติฐาน (p-value) ขององคประกอบหรือตัวแปรแฝง และตัวแปรเชิงสังเกต ซึ่งอธิบายได
ดังนี้
ผลการวิ เ คราะห ค า น้ ำ หนั ก ตั ว แปรเชิ ง สั ง เกต พบว า นวั ต กรรมทางการตลาด
มีอิทธิพลตอการเพิ่มมูลคา คิดเปนคาน้ำหนัก (factor loading) 0.810 การเพิ่มมูลคามีอิทธิพล
ตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน คิดเปนคาน้ำหนัก (factor loading) 0.924
สวน นวัตกรรมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ผลการวิเคราะหคาน้ำหนักของตัวแปรแฝงที่มีตอตัวแปรเชิงสังเกตตาง ๆ อธิบาย
ไดดังนี้
1. นวัตกรรมทางการตลาด มีคาน้ำหนัก (factor loading) สงผลตอ การจัดการ
ที่เปนเลิศ (ME) .823 วิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร (SR) .814 ความตองการของลูกคา
(CN) .802 การผสมผสานเป น หนึ่ ง เดี ย วขององค ป ระกอบการปฏิ บั ติ ง าน (UO) .799
การจินตนาการ (PI) .798 ความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี (CT) .633 ตามลำดับ
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2. การเพิ่มมูลคา มีคาน้ำหนัก (factor loading) สงผลตอกิจกรรมหลัก (PA)
0.994 และกิจกรรมสนับสนุน (SA) 0.898 ตามลำดับ
3. การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีคาน้ำหนัก (factor loading) สงผล
ตอกลยุทธตนทุน (CS) 0.971 กลยุทธความแตกตาง (DS) 0.837 และกลยุทธมุงเฉพาะกลุม
(FS) 0.573 ตามลำดับ
การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อการสรางความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ
สิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural
Equation Model Analysis : SEM) มีดังนี้
1. นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการเพิ่มมูลคา ที่ระดับนัย
สำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวก ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
(Path Coefficient = .810) ประสิท ธิภาพในการพยากรณ พบว า โมเดลความสั ม พั นธ เชิ ง
สาเหตุที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน มีความเที่ยงตรง (Validity) เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกำลังสอง
(R2) เทากับ 0.65 ซึ่งคาตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป ยอมถือไดวารูปแบบที่ไดนี้ มีความสามารถใน
การพยากรณคุณภาพความสัมพันธไดและยอมรับได (Saris & Strenkhorst, 1984:282) ยัง
สามารถเขี ย นในรู ป สมการโครงสร า ง (Structural equation model : SEM) ได ดั ง นี้
Value Added = .810*Innovation Marketing ; R2 = 0.65
2. นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยตางมีความสัมพันธทางบวก
ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient = .927) และการเพิ่มมูลคา มีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05)
โดยตางมีความสัมพันธทางบวก ซึ่งใหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient = 0.924)
ประสิทธิภาพในการพยากรณ พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุทเ่ี กีย่ วของระหวางนวัตกรรม
ทางการตลาด การเพิม่ มูลคาทีส่ ง ผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีความเทีย่ งตรง
(Validity) (Joreskog & Sorbom, 1993 : 26) เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกำลังสอง (R2)
เทากับ 0.66 โดยคาตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป ยอมถือไดวารูปแบบที่ไดนี้ มีความสามารถ
ในการพยากรณคุณภาพความสัมพันธไดและยอมรับ ยังสามารถเขียนในรูปสมการโครงสราง
(Structural equation model : SEM) ไดดังนี้
Competitive Advantage = .927*Innovation Marketing + 0.924*Value
Added ; R2 = 0.66
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ผลสรุปตามการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับการเพิ่มมูลคา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธทางตรงตอการเพิ่ม
มูลคา ทีร่ ะดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวก ซึง่ ใหคา สัมประสิทธิ์
เสนทาง (Path Coefficient = .810) นั่นคือ นวัตกรรมทางการตลาดทำใหเกิดการเพิ่มมูลคา
สรุปไดวา นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการเพิ่มมูลคา
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นวัตกรรมทางการตลาดไมมีความ
สั ม พั น ธ ท างตรงต อ การสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ที่ ร ะดั บ นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
0.05 (P<0.05)
สรุปไดวา นวัตกรรมทางการตลาดไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 การเพิ่มมูลคามีความสัมพันธเชิงสาเหตุกับการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา นวัตกรรมทางการตลาดมีความสัมพันธทางตรง
ตอการเพิ่มมูลคา ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยมีความสัมพันธทางบวก ซึ่งให
คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient = .927) นั่นคือ นวัตกรรมทางการตลาดทำให
เกิดการเพิ่มมูลคา
สรุ ป ได ว า การเพิ่ ม มู ล ค า มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ต อ การสร า งความได เ ปรี ย บ
ทางการแขงขัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาดที่สงผลตอ
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อันเนื่องจากโมเดล
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เนือ่ งจาก การทดสอบไควสแควร (Chi-square)
ไม มี นั ย ทางสำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05(P≥0.05) ค า ดั ช นี ทุ ก ตั ว ได แ ก GFI ผ า นเกณฑ ที่
กำหนดตั้ ง แต 0.90 ขึ้ น ไป ส ว นดั ช นี ที่ ก ำหนดไว ที่ ร ะดั บ น อ ยกว า 0.05 พบว า RMSEA
ก็ผานเกณฑเชนเดียวกัน อีกทั้งโมเดลมีความเที่ยงตรง (Validity) เนื่องจากคาน้ำหนักปจจัย
(Factor loading) มีคาตั้งแต 0.30 ขึ้นไป และมีนัยสำคัญทางสถิติ (กัลยา วานิชยบัญชา,
2556: 4-19) ตลอดจนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการ
ตลาดสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและนำไปสูประสิทธิผลที่ไดจากการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถพยากรณไดระดับดีและเปนที่ยอมรับ
ดวย ทั้งนี้เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณกำลังสอง (R2 ) เทากับ 0.65 และ 0.66 ตามลำดับ
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ผลการศึกษานวัตกรรมทางการตลาดที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอ
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวา นวัตกรรม
ทางการตลาด ประกอบดวย ความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี (Core Technology)
การผสมผสานเปนหนึง่ เดียวขององคประกอบการปฏิบตั งิ าน (A Unique Remix of common
operating element) จินตนาการ (Pure Imagination) ความตองการของลูกคา (Consumer
needs) การวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร (Scientific Research) และการจัดการที่เปนเลิศ
(Management Excellence) สวนการเพิ่มมูลคา ประกอบดวย กิจกรรมหลัก (Primary
Active) กิจกรรมสนับสนุน (Support Actives) การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ประกอบดวย กลยุทธตนทุน (Cost Strategy) กลยุทธความแตกตาง (Difference Strategy)
และ กลยุทธเฉพาะกลุม (Focus Strategy)
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางนวัตกรรมทาง
การตลาด การเพิ่มมูลคา ที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม ผลการศึกษา พบวา 1) นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ต อ การเพิ่ ม มู ล ค า 2) นวั ต กรรมทางการตลาดไม มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ต อ การสร า ง
ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น 3) การเพิ่ ม มู ล ค า มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ต อ การสร า ง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อกำหนดโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคา
ที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาดที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม อั น เนื่ อ งจากโมเดลที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล
เชิงประจักษ เนื่องจาก การทดสอบไคสแควร (Chi-square) ไมมีนัยทางสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P≥0.05) คาดัชนีทุกตัวไดแก GFI ผานเกณฑที่กำหนดตั้งแต 0.90 ขึ้นไป สวนดัชนี
ที่กำหนดไวที่ระดับนอยกวา 0.05 พบวา RMSEA ก็ผานเกณฑเชนเดียวกัน อีกทั้งโมเดลมีความ
เที่ยงตรง (Validity) เนื่องจากคาน้ำหนักปจจัย (Factor loading) มีคาตั้งแต 0.30 ขึ้นไป และ
มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (กั ล ยา วานิ ช ย บั ญ ชา, 2556: 4-19) ตลอดจนโมเดลความสั ม พั น ธ
เชิงสาเหตุที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาดสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันและนำไปสูประสิทธิผลที่ไดจากการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่พัฒนาขึ้น
มีความสามารถพยากรณไดระดับดีและเปนที่ยอมรับดวย ทั้งนี้เนื่องจากมีคาสหสัมพันธพหุคูณ
กำลังสอง (R2) เทากับ 0.65 และ 0.66 ตามลำดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู วิ จั ย ได น ำเสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง ในส ว นนี้ ผู วิ จั ย จะได
นำเสนอเกี่ยวกับอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีสาระสำคัญดังตอไปนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวา นวัตกรรม
ทางการตลาด ประกอบดวย ความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี (Core Technology)
การผสมผสานเปนหนึง่ เดียวขององคประกอบการปฏิบตั งิ าน (A Unique Remix of common
operating element) จินตนาการ (Pure Imagination) ความตองการของลูกคา (Consumer
needs) การวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร (Scientific Research) และการจัดการที่เปนเลิศ
(Management Excellence) สวนการเพิ่มมูลคา ประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Primary
Active) กิจกรรมสนับสนุน (Support Actives) การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ประกอบดวยกลยุทธตนทุน (Cost Strategy) กลยุทธความแตกตาง (Difference Strategy)
และกลยุทธเฉพาะกลุม (Focus Strategy) สอดคลองกับแนวคิดของ Magrath and Higgins
(1992 : 13) กลาววานวัตกรรมทางการตลาดประกอบดวย ความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี
(Core Technologies) การผสมผสานพื้นฐานทางการจัดการเปนหนึ่งเดียว (A Unique
Remix of Common Operating Elements) ความตองการของลูกคา (Satisfies Unmet
Customer Needs) การจินตนาการ (Pure Imagination) การวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร
(Scientific Research) และการจัดการที่เปนเลิศ (Functional Excellence) ผลที่เกิดจากการ
นวัตกรรมทางการตลาดของงานวิจัยนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยที่ผานมา Glazer
(1991, pp.1-16) การแขงขันดานนวัตกรรมในทศวรรษที่ 21 จะมีแนวโนมที่สูงขึ้นอันจะเปน
สวนหนึ่งที่เปนแรงผลักดัน ไปสูกลยุทธทางธุรกิจขององคการ จากสิ่งนี้จะเห็นไดวาคำถาม
ไดเกิดขึ้นวาองคการจะตองสรางนวัตกรรมอยางไรใหสามารถเกิดการเรียนรูไดภายใตการ
ปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารนั้ น ๆ แม ว า การวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ ไ ด แ พร ห ลายไปอย า งกว า งขวางใน
เชิงวิชาการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมขององคการ และการตลาดโดยทั่วไป รวมทั้งการศึกษา
การปฏิบัติงานทางการเรียนรูขององคการที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการปรับทิศทางทางการตลาด
และการเรียนรู ในเชิงนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกันกับ Farrell and Oczkowski,
2002, pp.197-217) และผลของการศึกษาพบวาการปรับทิศทางทางการตลาด, การปรับ
ทิศทางการเรียนรูทางการตลาด และนวัตกรรมมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันอยางแยกจากกัน
ไมออกทั้งในภาคปฏิบัติงาน และขอจำกัดทางธุรกิจ โดยเฉพาะการศึกษาความหมายของคำ
วานวัตกรรมของ Thompson (1965: 1-20) และ Damanpour (1991 : 555-590) ผูวิจัย
จึงไดตั้งขอสังเกตวาการปรับทิศทางทางการตลาด และการเรียนรู รวมทั้งนวัตกรรมก็มีความ
สัมพันธกันระหวางในเชิงประสบการณการเรียนรูขององคการ และในภาคทฤษฎีขององคการที่
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ผสมผสานกันเพื่อนำพาองคการใหบรรลุผลสำเร็จที่ไดตั้งไว องคการมีมุมมองในเรื่องของระบบ
ที่ตองการแยกออกจากกันอยางอิสระ และไมจำกัดอยูภายใตเงื่อนไข และไมตองการเปน
สวนใดในเงื่อนไขภายใตขอจำกัดภายในองคการที่กำหนด (Siggelknow, 2002: 125-159)
ภายใตองคประกอบที่สำคัญของกระบวนการ, กิจกรรม และนโยบายขององคการ ถึงแมวา
ขอกำหนดดังกลาวจะไดทำการศึกษา และทดสอบบนแนวคิดของทฤษฎีทรัพยากรพื้นฐาน
(the resource-based view; RBV) โดยมี ก ารใช โ ครงสร า งทั้ ง สามส ว นคื อ ทรั พ ยากร,
ความสามารถ และความเชื่อถือได เขาทั้งหลายไดมีแนวคิดโนมเอียงไปในทางพิจารณาวา
องคการจะเปนตัวการสำคัญในการสรางความแตกตางทางกลยุทธเพื่อแขงกับคูตอสูในตลาดได
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางนวัตกรรมทางการ
ตลาด การเพิ่มมูลคาที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม ผลการศึกษา พบวา 1) นวัตกรรมทางการตลาด มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอ
การเพิ่มมูลคา 2) นวัตกรรมทางการตลาดไมมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 3) การเพิ่มมูลคามีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ผลที่เกิดจากวิเคราะหความสอดคลองของโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด
การเพิ่ ม มู ล ค า ที่ ส ง ผลต อ การสร า งความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหม ผลของงานวิจัยนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยที่ผานมา Atuahene-Gima
(1996) ไดทำการวิจัย พบวาการปรับทิศทางทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงประจักษทางบวก
กับลักษณะของกระบวนการภายในองคการทีม่ กี ารเกิดขึน้ ของนวัตกรรมอันมีรปู แบบทีส่ อดคลอง
ซึ่งกันและกัน ทั้งในรูปแบบของการไดเปรียบทางดานผลิตภัณฑ และการประสานงานกัน
ระหวางกระบวนการภายในองคการเอง อยางไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ก็ไมสามารถแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนวา การปรับทิศทางทางการตลาดมีความสัมพันธในดานของการสนับสนุนตอการ
เกิดผลิตภัณฑใหมๆ หรือตอการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีไดอยางไร ยิ่งไปกวานั้น
เมื่ อ มี ก ารควบคุ ม ผลกระทบที่ เ กิ ด จากกระบวนการทางนวั ต กรรมแล ว ยั ง พบอี ก ว า มี เ พี ย ง
เล็กนอยเทานั้นที่จะสงผลในตอความสัมพันธในเชิงประจักษในผลิตภัณฑทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอยอดขาย และกำไรในทางธุรกิจ การปรับทิศทางทางการตลาดมีความสัมพันธใน
เชิงประจักษทเ่ี ปนบวกกับการบรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจ แตกลับมีคา ความสัมพันธในเชิงประจักษ
ที่เปนลบตอเปาหมายของยอดขาย และกำไรของธุรกิจ จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวา ผลการ
วิจัยที่มีผลสรุปบนความเห็นที่แตกตางกัน และยังไมสามารถหาขอสรุปที่ชัดเจนได
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อกำหนดโครงสรางนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคา
ที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ที่เกี่ยวของระหวางนวัตกรรมทางการตลาดที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม อั น เนื่ อ งจากโมเดลที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล
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เชิงประจักษ และสามารถพยากรณไดถึง รอยละ 66 ผลที่เกิดจากวิเคราะหทำใหสามารถ
พยากรณการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากนวัตกรรมทางการตลาดและการเพิ่ม
มูลคา ผลของงานวิจัยนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกันงานวิจัยที่ผานมา Higgins and Brendl
(1995 : 32-35) กลาววา แนวความคิดใหมๆ และวิธีการปฏิบัติใหมๆ ทางดานการตลาด
ไมวาจะเปนนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ ลวนเปนความสามารถ
หลักขององคการในการสรางความสามารถทางการแขงขัน และสรางคุณคาที่เหนือกวาของ
องคการตอคูแขง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. นวัตกรรมทางการตลาด เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยผูประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม ควรใหความสำคัญตอการจัดการที่เปนเลิศ วิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร
ศึกษาความตองการของลูกคา มีการผสมผสานเปนหนึ่งเดียวขององคประกอบการปฏิบัติงาน
สรางจินตนาการ เพื่อนำไปสูความสามารถหลักทางดานเทคโนโลยี
2. นวัตกรรมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการผลักดันการเพิ่มมูลคาที่เกิดจาก
ความสามารถของพนักงานและผูบริหารทุกคนทั้งดานการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบใหเปน
สินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตองการรวมถึงการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค
3. การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในภาวะ
การแขงขันรุนแรง โดยการสรางนวัตกรรมทางการตลาดในองคการถือเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อนำ
ไปสูการเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจ โดยใหเกิดการรับรูของลูกคาเกี่ยวกับตนทุนทำใหเกิดความรูสึก
คุ ม ค า การสร า งความแตกต า งเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ลั ก ษณะเดี ย วกั น รวมถึ ง มุ ง ตอบสนอง
ความตองการเฉพาะของลูกคาแตละรายเพื่อตอบสนองความตองการมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของนวัตกรรมทางการตลาด การเพิ่มมูลคา การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ที่มีอยูในปจจุบันยังไมไดรับการเผยแพรมากเทาที่ควร ประกอบกับ
งานวิจัย เอกสาร ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นที่ควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดตอไป
แนวทางการวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1. เพิ่มคุณคาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด ที่สามารถอธิบายถึงอุตสาหกรรม
สิ่งทอและ เครื่องนุงหมไดอยางชัดเจน
2. ศึกษานวัตกรรมทางการตลาด และการเพิ่มมูลคาในธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มี
ความเหมาะสมลงตัวกับการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอันกอใหเกิดประโยชนตอการ
ดำเนินธุรกิจ
3. ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ ของแบบจำลองสมการโครงสร า งในรู ป แบบต า งๆ
โดยมีทฤษฎีที่ทันสมัยในปจจุบันมารองรับใหเกิดเปนแนวทางการบริหารงานในธุรกิจประเภท
ตางๆ ที่มีความเหมาะสมกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเขามาบูรณาการ

กัลยา วานิชยบั ญชา. (2556). การวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ดวย AMOS. กรุงเทพฯ :
หางหุนสวน จำกัด สามลดา.
จรินทร อาสาทรงธรรม. “การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage)
ในมิติดานนวัตกรรม (Innovation),” วารสารนักบริหาร. 25(2) : 15 เมษายน มิถุนายน, ; 2548.
สัญญา สัญญาวิวัฒน. (2546). สังคมวิทยาองคการ. : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม. (2554). แผนแมบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development
Master Plan. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2548). การประเมินนวัตกรรมดานการเรียน
การสอน. คนเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2557. จาก http://www.obec.go.th/
Arbuckle J. L. (2011). AMOS 20.0 user's guide. Crawfordville,
Atuahene-Gima, K. (1996). Market Orientation and Innovation. Journal of Business
Research, 35 (2), 93-103.
Comfrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A First Course in Factor Analysis. Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Damanpour, F. 1991. Organizational Innovation: A meta-analysis of effects of
determinants and moderators. Academy of Management Journal,
34(3): 555-590.
Farrell, M.A. & Oczkowski, E. (2002). Are market orientation and learning orientation
necessary for superior organizational performance?. Journal of Market
Focused Management, 5, 197-217.
Glazer, Rshi. (1991). Marketing in an information-intensive environment: strategic
implications of, knowledge as an asset, Journal of Marketing,
(October), 1-19.
Higgins, E. T., & Brendl, C. M. (1995). Accessibility and applicability: Some
"activation rules" influencing judgment. Journal of Experimental
Social Psychology, 31, 218-243.

Nakhon Pathom Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เอกสารอางอิง

122

วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management
Science

Jöreskog, K & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with
the SIMPLIS command language. Scientific Software International.
Erlbaum
Magrath, A.J. and J.M. Higgins. “Six Pathways to Marketing Innovation; The Value
Added Analysis: A Seventh Pathways to Marketing Innovation,”
Planning Review. 20(6) : 12 - 19 ; 1992
Saris, W. E. & Strenkhorst, L. H. (1984). “Causal modeling non experimental
research: An Introduction to the Lisrel approach” Dissertation
Abstract International, 47(7), 282.
Siggelkow, N. (2002). Evolution toward fit. Administrative Science Quarterly,
47(1), 125-159.
Thompson, V.A. (1965). Bureaucracy and innovation. Administrative Science
Quarterly, 10 (1), 1-20.

123

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Nakhon Pathom Rajabhat University

วารสารวิทยาการจัดการ
Journal of Management
Science

