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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบ และ
นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของสาเหตุระหว่างระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
องค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
รวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบและ
นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรู ปที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลื นกับข้อมูล เชิ งประจั กษ์ โดยมีค่า ไค-สแควร์ เท่า กับ 77.176 ที่ องศาอิสระเท่ ากับ 61 ระดับ ความมี
นัยสาคัญ (P-value) เท่ากับ 0.079 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.000 ค่าดัชนี
Tucker-Lewis Index (TLI) เท่ากับ 1.000 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) เท่ากับ 0.000 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.022
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Abstract

This research aims to study the components of a business intelligence system.
System quality And innovations that affect organizational performance in the operation of
processed food business To examine the linear structural relationship of the cause between
business intelligence systems Quality of the system and innovations that affect the
organization's efficiency in the operation of processed food business And to study direct
influence Indirect influence and total influence of causal factors affecting organizational
performance in the operation of processed food business The sample group consisted of 248
people. The tools used in the research were questionnaires. The results showed that the linear
structural relationship model of causal relationships between business intelligence systems
The quality of the system and innovations that affect the organization's efficiency in the
operation of the processed food business has been in harmony with empirical data. With a chisquare value of 77.176 at 61 degrees of freedom equal to the significance level (P-value) equal
to 0.079. The comparative harmonic index (CFI) equals 1.000. The Tucker-Lewis Index (TLI)
index is 1.000. The average square root index of the estimation error (RMSEA) is 0.000. The root
index of the standard quadratic mean of the residual standard (SRMR) is 0.022.
Keywords: Business Intelligence, Systems Quality, Innovativeness, Performance Organization
บทนา

ในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หลายๆ องค์ ก ารไม่ ว่ า จะเป็ น ขนาดเล็ ก หรื อ ขนาดใหญ่ ล้ ว นน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Information
Technology: IT) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ข้อมูลก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ องค์การจะมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ช่วย
บริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจดาเนินงานขององค์การ หรือ
อาจกล่าวได้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสาคัญ ทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่ตั้งไว้ (Morton, 1998) และสามารถทาให้ได้ข้อมูลที่ดีเพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Drucker, 1998)
การทาให้องค์การมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ในการสนับสนุนการทางานของบุคลากรแล้ว ผู้บริหารยังต้องการระบบสารสนเทศ (Information System: IS) ที่
สนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ในการดาเนินธุ รกิจ เพื่อให้ องค์การมี ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน จึ งมีการใช้
เครื่องมือทางสถิติต่างๆ เข้ามาใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์การ
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ดังนั้นผู้บริหาร
จาเป็นต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยา ทันสมัย และทันท่วงที สาหรับสนับสนุนการตัดสินใจ การ
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วางแผนหรือแก้ปัญหาเชิงธุรกิจที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วย (Bruque and Mpyano, 2007) หลายองค์การ
จึงมีแนวคิดที่จะนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) มาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ ซึ่งระบบธุรกิจอัจฉริยะนี้เป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวม และกลั่นกรองข้อมูล จัดเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้
ในการสนับสนุนเพื่อทาให้เกิดการตัดสินใจที่ดีได้ (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ , 2551) อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็น
สารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการและถึงมุมมองทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างตามความต้องการของผู้บริหาร เพื่อ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การ (Turban et al, 2007) โดยจากผลการสารวจ
พบว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะยังคงเป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ที่ องค์การต่างๆ นิยมนาเข้ามาใช้งานใน
ปัจจุบัน (Gartner, 2015) ซึ่งส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยการพยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อ สร้างจุดยืน
และความมั่นคงให้องค์การ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญคือด้านองค์การที่ส่งผลต่อด้านนวัตกรรมเพื่อให้พนักงานยอมรับนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ
นวัตกรรม เป็นการนาแนวความคิดการปฏิบัติงานหรือสิ่งต่างๆที่มีความใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้งาน
ภายในองค์ การ โดยอาศัยการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตั วให้เป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่สิ่ งใหม่ ๆที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วมทั้งพนักงานและผู้บริหารในองค์การที่ได้ทางานเชิงนวัตกรรม อย่างไรก็ตามการที่จะทา
ให้บุคลากรภายในองค์การสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อที่ธุรกิจจะได้มีนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยด้านองค์การ ดังนั้น ถ้าปัจจัยด้านองค์การสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานได้จริง ปัญหาที่ตามมาคือ จะมีปัจจัยด้านองค์การ
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทย ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในการส่งออกสูง โดยในปี 2558 ภาพรวมมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปไทยอยู่ที่ 17,322.36 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปทั่วโลก โดยร้อยละ 43.2 ของมูลค่าส่งออก
อาหาร แปรรูปมาจากการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไทยนับเป็นผู้ส่งออกอาหารแปรรูปราย
ใหญ่อันดับ 10 ของโลก โดยตลาดส่งออกอาหารแปรรูปที่สาคัญของไทย คือ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (รวมคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 29.4 ของมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปในปี 2558) โดยอาหารแปรรูปที่ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญ
ในระดับ โลกทั้งในด้านการผลิตและการส่งออกนั้น ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งกระป๋องและแปรรูป และสับปะรดกระป๋อง
เป็นต้น
ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและเข้าสู่การแข่งขันทางตลาดเศรษฐกิจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อแสวงหาผลกาไรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่มอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหาและ
อุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานแต่ละกลุ่ม ในกลุ่มผู้บริหารประสบปัญหาการพัฒนาองค์การและ
ส่งเสริมต่างๆที่ทาให้พนักงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุหลักที่องค์การต้องการทราบ
ถึงปัจจัยองค์การต่างๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและส่งเสริมพฤติกรรม
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การปฏิบัติงานของพนักงานให้เหมาะสมกับนวัตกรรมของลักษณะงาน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
องค์การ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจและทาให้พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถร่วมมือทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอันจะส่งผลต่อความสาเร็จในการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานขององค์การกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทาการศึกษา เรื่อง โมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของ
ระบบและนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปในเขตภาคกลาง
ตอนล่างเพื่อให้ทราบปัจจัยด้านระบบอัจฉริยะขององค์การ ด้านคุณภาพของระบบ ด้านนวัตกรรมภายในองค์การ
และผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาองค์การให้มุ่งสู่ความเป็น
องค์การแห่งนวัตกรรมสามารถทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และองค์ การเป็ นองค์การที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการด าเนิ นงานเป็ นประโยชน์ ต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จขององค์การ
สารสนเทศที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปแบบของรายงานที่สะท้อนให้เห็น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบ และนวัตกรรมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
2. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบและ
นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
การศึกษา เรื่องโมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป ผู้บริหารองค์การสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จาก
การวิจัยมาวางแผนออกแบบแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนา
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยมาใช้วางแผนออกแบบแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและสนับสนุนและด้านการ
บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารองค์การสามารถนามาจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมองค์การให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของโมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจ ฉริยะคุณภาพของ
ระบบและนวัตกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ตัวแปรด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบและนวัต กรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
องค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI)
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) หมายถึง ระบบที่เป็นการรวมกันระหว่าง
เทคโนโลยีและองค์การในการนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ (Eckerson, 2003; Watson et al, 2004) โดยถือเป็นระบบ
เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่น ที่ถูกใช้ในกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จนได้เป็น
รายงาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น (Watson and Wixom, 2010) หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบธุรกิจ
อัจฉริยะนี้เป็นคลังข้อมูล (Data Warehouse) ขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลทางธุรกิจขององค์การไว้ และข้อมูลดังกล่าว
สามารถนามาใช้สนับสนุนให้ องค์การนาไปวางแผนและควบคุมการตัดสินใจได้ (Vijayan, 2012) รูปแบบของ
รายงานที่ได้มาจากระบบธุรกิจระบบธุรกิจอัจฉริยะนั้นสามารถดูได้หลากหลายมิติทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างตาม
ความต้องการของผู้บริหาร เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจดาเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบ
Banathy (1968) ให้ความหมายของระบบว่า เป็นการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายที่มนุษย์ได้ออกแบบ
และคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจัดดาเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ Smith (1993) กล่าวว่า ระบบ
หมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและทาหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อจากัดของตนเอง โดยมุ่ง
ไปสู่จุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
Koontz และ Weihrich (1978) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่งหรือ
ส่วนประกอบย่อย ๆ ในลักษณะที่เชื่อมโยงต่อกันหรือพึ่งพาอาศัยกัน โดยจัดให้อยู่ในรูปที่มีความซับซ้อนหน่วย
หนึ่งเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ(Input)
การประมวลผล (Processing) และการนาเสนอผลลัพธ์ (Output) ดังนั้นคุณภาพพิจารณาได้จากประโยชน์ใช้
สอยความง่ายในการใช้งาน ความง่ายในการเข้าถึง ความมีเสถียรภาพและเวลาในการตอบสนองของระบบ
สารสนเทศ (Systems Quality) คุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน โดยมีผู้ทาการศึกษาอิทธิพลของ
คุณภาพระบบที่มีต่อการใช้งานและคุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานไว้ในการศึกษา
หลายงานด้วยกัน Gorla, Somers และ Wong (2010) พบว่า คุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อผลกระทบต่อ
องค์การ การศึกษาผลกระทบของระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่มีส่งผลต่อผลการ
เรียนของนักศึกษา Pai และ Huang (2011) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ Petter และ Fruhling (2011) พบว่า คุณภาพระบบสารสนเทศใน
การตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉิน STAT PACK มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
Dong และคณะ (2014) ได้ทาการศึกษาบริการเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์
กรณี Facebook ในไต้หวัน พบว่า คุณภาพระบบมีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Chen,
Rungruengsamrit, Rajkumar และ Yen (2013) ได้ศึกษาว่าความสาเร็จของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เปรียบเทียบในทั้งสองประเทศ โดยพบว่าคุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์การ (Organizational Innovativeness)
ความสามารถทางนวั ตกรรมองค์การ (Organizational Innovativeness) จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรม พบว่า Hurley and Hult (1998) กล่าวว่า ความสามารถทาง
นวัตกรรมเป็นทิศทางขององค์การที่มีต่อนวัตกรรม ส่วน Hult et al. (2003) กล่าวว่าความสามารถทาง
นวัตกรรมเป็นมิติหนึ่งที่ใช้อธิบายถึงบรรยากาศองค์การหรือวัฒนธรรมองค์การ ในขณะที่ Matsuo (2006) กล่าว
ว่า ความสามารถทางนวัตกรรมเป็นแนวโน้มขององค์การที่สนับสนุนนวัตกรรม ความสามารถทางนวัตกรรม คือ
ลักษณะ ทัศนคติ หรือนิสัยชอบที่มีต่อการพัฒนาหรือการยอมรับนวัตกรรม ส่วนการศึกษาของ Nybakk et al.
(2009) ได้ให้ความหมายความสามารถทางนวัตกรรมว่า เป็นความโน้มเอียงในการสร้างหรือนามาใช้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและระบบธุรกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้คานิยามของ Knowles et al. (2008)
ทั้งนี้ นักวิชาการได้ให้ความหมายของความสามารถทางนวัตกรรมไว้หลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในแต่ ละงาน ดั ง นั้น จึ งอาจกล่ า วได้ ว่ า ไม่ มี ข้อสรุปที่ แท้ จริง ในความหมายของความสามารถทาง
นวัตกรรม (Nystrom et al.,2002) ในขณะที่นวัตกรรม คือ การกระทาของการแนะนาสิ่งใหม่บางอย่าง ที่มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการองค์การ นวัตกรรม คือ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ และการใช้
วิธีการใหม่ในการจัดระเบียบ หรือทางานของบริษัท และเพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้น (Ehigie & McAndrew, 2005)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความสาเร็จแบบสมดุล
วิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการสารวจ ผู้ประกอบการ ธุรกิจ
อาหารแปรรูปในเขตภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี โดยการเลือก
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอาหารไทยนั้นเพราะอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกสูงนับเป็นผู้ส่งออกอาหารแปรรูป รายใหญ่อันดับ 10 ของโลก โดย
อาหารแปรรูปที่ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญ ได้แก่ ไก่แปรรูป กุ้งกระป๋องแปรรูป สับปะรดกระป๋อง เป็นต้นด้วย
เหตุนี้จึงนาไปสู่การเลือกกลุ่มอาหารแปรรูปในเขตภาคกลางตอนล่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
โดยมีขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ปัจจัย
ด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพองค์การ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ เป็น ผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหารแปรรูปในเขตภาคกลางตอนล่าง
ได้แก่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี มีจานวน 655 แห่ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561)
ดังนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (Yamane,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ในกรณีที่มีประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 248 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า Likert – scale จานวน 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 เท่ากับเห็นด้วย
น้อยที่สุด ถึงระดับ 5 เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีการวัดตัวแปรดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ปัจจัยด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ จานวน 14 ข้อ
2.ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ จานวน 15 ข้อ
3.ปัจจัยด้านนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การ จานวน 9 ข้อ
4.ปัจจัยด้านระบบอัจฉริยะที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การจานวน 13 ข้อ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1.ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดประเด็นและสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
2.ร่า งแบบสอบถามให้เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ของการวิ จั ย โดยใช้ แนวคิด ระบบธุรกิจ อัจ ฉริย ะ
แนวคิดคุณภาพระบบ แนวคิดความสามารถทางนวัตกรรมองค์การและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความสาเร็จแบบ
สมดุล เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และนาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านพิจารณาเพื่อหาความ
เที่ยงตรง (Validity) จากค่าความสอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Consistency : IOC)
มากกว่า 0.05 (ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
3.นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.925
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสารบุตร, 2549)
4.นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่น ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 248 ชุด โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7 – 27 กันยายน พ.ศ.2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วนาไปวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติพรรณนาประกอบด้วยคือ
ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นและการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของโมเดลอิทธิพลของระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหาร
แปรรูป (Structural Equation Model : SEM) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกนาเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 248 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.6 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 27.4
โดยมีช่วงอายุมากที่สุด ดังนี้ อายุระหว่าง 31 -40 ปี ร้อยละ 67.1 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
ร้อยละ 17.8 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 11 และน้อยที่สุดคืออายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 4.1 ทั้งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.6 และตาแหน่งงานระดับผู้ปฏิบัติการ
ระดับกลาง ร้อยละ 61.2 รองลงมาได้แก่ ระดับผู้บริหาร ร้อยละ 25.0 และระดับหัวหน้างาน ร้ อ ย ล ะ 1 3 . 8
ตามลาดับ
1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของระบบธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่
มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนิน งานของธุรกิจอาหารแปรรูป ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ตัวแปรผลซึ่ง
เป็นตัวแปรแฝงภายในประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป สามารถวัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปและตัวแปร
สาเหตุประกอบด้วยด้านระบบอัจฉริยะที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน
4 ตัวแปร คือ ด้านทุนมนุษ ย์ ด้านกระบวนการความรู้ ด้านวัฒนธรรมองค์ การ ด้ านโครงสร้า งพื้นฐาน ด้า น
คุณภาพของระบบที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน 5 ตัวแปร คือ ด้าน
ความเหมาะสมกับการใช้งาน ด้านความพร้อมในการใช้งาน ด้านความมีเสถียรภาพ ด้านเวลาในการตอบสนอง
ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน 3 ตัว
แปร คือด้านการมุ่งเน้นการตลาด ด้านการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้
2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและ
นวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
2.1 ผลการวิ เคราะห์ ค่า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรสั ง เกตได้ ที่ ใ ช้ ในการศึ กษา เมื่ อพิ จ ารณาใน
ภาพรวม พบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ตัวแปรสังเกตได้มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันมาก ระหว่าง 0.182 ถึง 0.333 และอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คือ มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
ตัวแปรมีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกัน การแจกแจงของข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะการแจกแจงข้อมูลอยู่ใน
ลักษณะโค้งเบ้ซ้าย (Negatively skewed curve) เนื่องจากค่าความเบ้ของตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเป็นลบ แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ค่าความเบ้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของระบบธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบ
และนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
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ภาพที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ คุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
ผลการวิเคราะห์ความสัม พัน ธ์โ ครงสร้างเชิ งเส้นของระบบธุรกิจอัจฉริย ะคุณภาพของระบบและ
นวั ต กรรมที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพองค์ก ารในการด าเนิ น งานของธุ ร กิจ อาหารแปรรูป พบว่ า รู ป แบบมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า c2 = 77.176 , df =61, P-value = 0.079,
CFI = 1.000, TLI = 1.000,RMSEA = 0.000, SRMR = 0.022, ซึ่งค่า P มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
แสดงว่าผลการทดสอบค่า c2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นคือทุกตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับ ที่ ยอมรับ ได้ แสดงว่ า รูป แบบความสัม พัน ธ์ โครงสร้างเชิง เส้ น มีความสอดคล้องกลมกลื นกับ ข้อมู ลเชิ ง
ประจักษ์
3. ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมในโมเดลอิทธิพลของระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหาร
แปรรูป พบว่า
3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหาร
แปรรูป(Effectiveness) ที่ ระดับ นั ยส าคัญ .05 คือ ด้ านระบบธุ รกิจ อัจ ฉริย ะ (Business Intelligence)
ด้านคุณภาพของระบบ (Systems Quality) และด้านนวัตกรรม (Innovativeness) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.331,
0.821 และ 0.153 ตามลาดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมเชิงบวกต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปร
รูป (Effectiveness) คือ ด้านคุณภาพของระบบ (Systems Quality) และด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business
Intelligence) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.651 และ0.248 ตามลาดับ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง โมเดลอิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะคุณภาพของระบบและนวัตกรรมที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปซึ่งผลการวิจัยโดยรวมเป็นไปตามสมมติฐาน
ของผู้วิจัย กล่าวคือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิภาพองค์การใน
การดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูปสูงเป็นอันดับที่หนึ่ง มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.821 ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ด้านคุณภาพของระบบนั้นประกอบด้วยความเหมาะสมกับการใช้งานโดยผู้ป ระกอบการมีความคิดเห็นส่วนใหญ่
ว่าระบบสารสนเทศมีคุณสมบัติที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ รวมถึงสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีกับงานโดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ได้ ม ากขึ้ น ผลลั พ ธ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นความพร้ อ มในการใช้ ง านนั้ น ระบบ
สารสนเทศมีการตอบสนองที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการและข้อมูลที่มีคุณภาพ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ด้านความมีเสถียรภาพนั้น ผู้ประกอบการมีความมั่นใจว่า
ระบบสารสนเทศของภายในองค์การมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทั นสมั ย ปลอดภัย รูป แบบการใช้ ง านง่ า ย
ด้านเวลาในการตอบสนองสามารถหาได้รวดเร็วทันเวลาที่ต้องการและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ
ด้านประโยชน์ใช้สอยพบว่าข้อมูลสารสนเทศจากระบบมีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gorla, Somers และ Wong (2010) พบว่า กระบวนการทางานของระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ(Input) การประมวลผล (Processing) และการ
นาเสนอผลลัพธ์ (Output) ดังนั้นคุณภาพพิจารณาได้จากประโยชน์ใช้สอยความง่ายในการใช้งาน ความง่ายใน
การเข้าถึง ความมีเสถียรภาพและเวลาในการตอบสนองของระบบสารสนเทศ (Systems Quality) คุณภาพ
ระบบมี อิทธิพลทางบวกต่อการใช้ง าน โดยมีผู้ทาการศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพระบบที่มีต่อการใช้ง านและ
คุณภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานไว้ในการศึกษาหลายงานด้วยกัน
2. ปัจจัยด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.248 ที่ระดับนัยสาคัญ
.05ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ระบบไอทีขององค์การมี
การพัฒนาให้มีความทันสมัยปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับการใช้งาน องค์การมีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรภายใน
องค์การโดยฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการวัดผลหลังจากพัฒนาฝึกอบรมและการพัฒนาระบบข้อมูลที่แสดงผล
ในระบบธุรกิจอัจฉริยะสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Reinschmidt and Francoise, 2000) ในมิติทุนมนุษย์จะกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลภายใน
องค์การ ว่าให้มีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้เกิ ดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยนี้จะรวมไปถึงทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
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(Critical Thinking Skills) การตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานแห่งความจริงเป็นหลัก การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการ
ปรับปรุงทักษะทางข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนามาชี้แจงในการสนับสนุนและการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลใน
องค์การได้
ด้านกระบวนการความรู้คือการเข้าถึงข้อมูล (Access) สามารถทาได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน รูปแบบเก็บรวมรวมข้อมูล (Collecting) สามารถทาได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงการแบ่งปันข้อมูล (Sharing) สามารถทาได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Davis et al (2006) กล่าวว่า เป็นการแสดงถึงการดาเนินงานทางด้าน
สารสนเทศที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์การ อธิบายถึงกระบวนการทางข้อมูล ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล
(Access) การเก็บรวมรวมข้อมูล (Collecting) การแบ่งปันข้อมูล (Sharing) และการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนามาทา
การวิเคราะห์ (Analysis) มิตินี้มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของการรับส่งข้อมูลที่ถูกต้องและถูก
เวลา กระบวนการไหลของข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์การจะต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ
ด้วย vอักทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Markovic (2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หากมีกระบวนการความรู้ในระดับต่า
จะทาให้องค์การขาดข้อมูลและสารสนเทศที่ดีสาหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ อันจะเป็นอุปสรรคในการนาองค์การ
ไปสู่ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์การ มี การส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานยึ ด ถือและปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับขององค์การอย่างสม่าเสมอรวมถึงการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ รู้จักรับฟังยอมรับคา แนะนา
เห็นคุณค่าของความคิดที่แตกต่างและนาความคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ องค์การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการ
จัดการความเปลี่ยนแปลงต้องมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการทางานแบบใหม่เมื่อมีการนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
มาใช้ ผู้ใช้งานจะต้องทาความเข้าใจและปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับแนวคิดของ Mirvis, Sales
and Hackett, 1991) การนาระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ทาให้วัฒ นธรรมองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน ต้องเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ประเด็นสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ
การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) เนื่องจากผู้ใช้งาน (End-user) ต้องมีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับระบบการทางานแบบใหม่เมื่อมีการนาระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใช้ ผู้ใช้งานจะต้องทาความเข้าใจและ
ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การสร้างมาตรฐานนโยบายและภาคปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานสามารถวั ด ได้ และมุ่ ง ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน และส่ ง เสริม ให้บุ คลากรทราบและเข้า ใจวั ต ถุป ระสงค์
เป้าหมายขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย
1. การวิ จั ยในครั้งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งปริม าณโดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา ดัง นั้ น จึง ควรน า
ผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อยอดด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อรับทราบ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของธุรกิจอาหารแปรรูป
ต่อไป
2. ควรศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพองค์การในการดาเนินงานของ
ธุรกิจอาหารแปรรูปเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัว
แปรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้ได้จะเป็นข้อค้นพบใหม่ๆ ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างองค์การอื่นๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีรูปแบบโครงสร้างหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เพื่อนาไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัย
ในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสมาคมการค้าที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามสาหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้ และที่สาคัญขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาให้คาแนะนาชี้แนะและให้ความรู้ในงานวิจั ยฉบับ
นี้จนสาเร็จลุล่วงได้
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