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แบบจำลองเชิงสำเหตุของกำรจัดกำรควำมรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
The Causal Model of Knowledge Management, Business Model
Innovation, and Competitive Advantage of Entrepreneurs in Small and
Medium Enterprises
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรงระหว่ า งการจั ด การความรู้
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และเพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางอ้อมของการจัดการความรู้ที่มีต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันโดยส่งผ่านนวัตกรรมโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 281 รายจากจานวน
ประชากร 530 ราย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่นามาใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ผลการวิจั ย พบว่าการจั ดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และพบว่าแบบจาลองแนวคิดการวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันตามเงื่อนไข นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงกับนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนวัตกรรมโมเดล
ธุร กิจมีอิทธิพลทางตรงกับ ความได้เปรีย บทางการแข่งขัน และพบว่าการจัดการความรู้มีอิทธิพล
ทางอ้อมกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยส่งผ่านนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ ข้อค้นพบของงานวิจัย
ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย
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Abstract
This research aims to analyze the direct effect between knowledge
management, business model innovation, and competitive advantages of
entrepreneurs in small and medium enterprises; and to investigate the indirect effect
of knowledge management on competitive advantages through innovative business
models of entrepreneurs in small and medium enterprises. The respondents were 281
small and medium enterprise entrepreneurs out of 530 entrepreneurs. The statistics
used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Correlation Coefficient
Analysis, confirmatory factor analysis, and testing of causal relationships by analyzing
structural equation modeling. The results of the research showed that knowledge
management, business model innovation, and competitive advantage have a positive
correlation. It was found that the model of research concept and empirical data were
conditionally consistent. Additionally, it showed that knowledge management has a
direct effect on business model innovation. Knowledge management has a direct effect
on competitive advantage. And business model innovation has a direct effect on
competitive advantage. Furthermore, knowledge management indirectly affects
competitive advantages through innovative business models. The findings of this
research will benefit small and medium enterprises management and provide
suggestions and future research.
Keywords: Knowledge Management, Business Model Innovation, Competitive
Advantage
บทนำ
ช่ว งปี 1980 Michael Porter ตีพิ มพ์ห นั งสื อ Competitive Advantage โดยเน้ นว่ าบริ ษั ท
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้องค์การเกิดประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน และเน้นว่า
บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้จากการใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่าหรือกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง หนังสือเล่มนี้กลายเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันยังนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่เป็น
พลวัตอย่างเช่นในปัจจุบัน บริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะสั้นเป็นเรื่องยากที่จะประสบ
ความสาเร็จเนื่องจากคู่แข่งขันสามารถลอกเลียนแบบวิธีการดาเนินงานและผลิตภัณฑ์ได้ง่ายนาไปสู่
ความล้ ม เหลวในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (Bashir & Verma, 2017) ธุ ร กิ จ จ านวนมากต้ อ งประสบกั บ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง แหล่ งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึง
เปลี่ยนแปลงไปทาให้ธุรกิจไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า นอกจากนี้ Bashir และ Verma (2017) ยังกล่าวว่าการดาเนินธุรกิจโดยอาศัยกระบวนการ
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ดาเนินงานที่แตกต่างและไม่เหมือนกับคู่แข่งขันจัดว่าเป็นนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Innovation
Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น นาไปสู่อัตรากาไรที่สูงขึ้น และ
กระแสเงินสดมากกว่าคู่แข่งขัน โดยทั่วไปแล้วโมเดลธุรกิจจะอธิบายวิธีการที่ธุรกิจสร้างคุณค่าและ
กาหนดคุณค่าผ่านการทากาไรที่เรียกกันว่า “การสร้างคุณค่า” ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในการนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ จะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Amit & Zott,
2001)
ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 หลายๆ บริษัทมองว่าความรู้ (Knowledge) เป็นทรัพย์สินที่สาคัญ
ทั้งความรู้ของแต่ละบุคคลรวมถึงความรู้และความสามารถขององค์การ การแบ่งปัน และการสร้าง
ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์การบรรลุ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Mäkelä, 2015) การจัดการ
ความรู้โดยทั่วไปจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การดูดซับความรู้ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ และการใช้ความรู้ บทบาทของการจัดการความรู้จะถูกนามาใช้ในการวางแผน
การดาเนินงาน และการตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่จาเป็นสาหรับการจัดการทุนทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ จึงเป็นหัวข้อสาคัญของการวิจัยด้านการจัดการและ
ได้รับการกล่าวถึงแนวคิดด้านการจัดการความรู้ (Massingham, 2014) การจัดการความรู้เกี่ยวข้อง
กับการเลือกใช้เทคนิคและกระบวนการประยุกต์ใช้เพื่อนาไปสู่การประมวลผลความรู้ที่จะนาไปสู่ความ
ชานาญ ความรู้เป็ น ปัจ จั ยส าคัญในการสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน ตามมุมมองของการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้มีความสาคัญมากเนื่องจากทาให้องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเงิน การจัดการความรู้เป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่นาไปสู่เป้าหมายของ
องค์การ (Spender, 2015) ความสาคัญของข้อมูลและความรู้ได้รับการยอมรับและให้ความสาคัญทั้ง
ในวงวิชาการด้านการศึกษาและองค์การธุรกิจนาไปสู่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความท้าทาย
ที่ส าคัญขององค์การ คือ การสร้ างความรู้ และการบูรณาการความรู้โ ดยผ่ านแต่ล ะบุคคลภายใน
องค์ ก าร เนื่ อ งจากความรู้ เ ป็ น ทรั พ ยากรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ องค์ ก าร ปั จ จุ บั น องค์ ก าร
จาเป็ นต้องใช้ป ระโยชน์จ ากความรู้ โ ดยการแบ่งปัน ใช้ และสร้างความรู้ภายในองค์การ (Teece,
2000) การแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาภายในองค์การ งานวิจัยหลายงานบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทาให้องค์การมีความรู้มากขึ้น องค์การ
ได้รับการพัฒนาการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลนาไปสู่ความสาเร็จและสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการริเริ่มการจัดการความรู้และการแบ่งปันความรู้
ร่วมกัน (Wang & Noe, 2010)
แม้ว่าจะมีนักวิชาการจานวนมากให้ความสนใจกับการจัดการความรู้ในประเด็นของการได้รับ
ความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ แต่ Schiuma และ
คณะ (2012) และ Spender (2015) กล่าวว่าการจัดการความรู้ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ และขาด
การยืนยันถึงการจัดการความรู้ในหลากหลายประเด็น ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงพัฒนาแบบจาลองเชิง
สาเหตุของการจัดการความรู้เป็นการศึกษาในประเด็นของการได้รับความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้
การเผยแพร่ ค วามรู้ และการประยุ กต์ใช้ค วามรู้ นามาบู รณาการเข้า กับตัว แปรอีก 2 ตัว แปร คื อ
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นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ มุ่งศึกษาใน 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การสร้างคุณค่า คุณค่าของสินค้าที่ได้รับ
และการกาหนดคุณค่า และความได้เปรียบทางการแข่งขันประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ผู้นา
ด้านต้น ทุน การสร้ างนวัตกรรม การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการสร้างคุณภาพ เพื่อทดสอบ
อิทธิพลเชิงสาเหตุของแต่ละตัวแปรและนาผลวิจั ยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจ รวมถึงช่วยปรับปรุงผลการดาเนินงานของกิจการในระยะ
ยาว และข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ยังได้ให้ข้อแนะนาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจจะศึกษาในอนาคต
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของการจัดการความรู้ที่มีผ ลต่อนวัตกรรมโมเดลธุรกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่มีผ ลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติ ฐ ำนที่ 1: การจั ดการความรู้ มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อนวั ตกรรมโมเดลธุ รกิ จ ของของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐำนที่ 2: การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐำนที่ 3: นวัตกรรมโมเดลธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมมติฐำนที่ 4: การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันโดย
ส่งผ่านนวัตกรรมโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร คือ (1) การจัดการความรู้
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การได้รับความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ (Ha และคณะ, 2016) (2) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย
ได้ แก่ การสร้ างคุณ ค่า คุ ณ ค่า ของสิ นค้ า และการกาหนดคุณ ค่า (Sjödin และคณะ, 2020) และ
(3) ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน มี 4 ตัวแปรย่อย คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุน นวัตกรรม การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และคุณภาพ ของ Porter (1980) และ Urbancova (2013)
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กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
(Competitive Advantage)
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation)

ภำพที่ 1 แบบจาลองเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ในกลุ่มของธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ
บุ รี รั ม ย์ มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ยโสธร ร้ อ ยเอ็ด เลย ศรี ส ะเกษ สกลนคร สุ ริ นทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีจานวนผู้ประกอบการทั้งหมด 530 ราย
(The Office of SMEs Promotion, 2020)
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างแบบง่าย ขนาดตัวอย่างที่นามาใช้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสมการโครงสร้าง ซึ่งจะต้องมีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 200 ตัวอย่างขึ้นไป
(Amit & Zott, 2001) และ Kline (2016) ยังกล่าวว่าการวิเคราะห์สมการโครงการขนาดตัวอย่างควร
มีขนาดตัว อย่างอย่ างน้อย 200 ตัวอย่าง หรือ 5 เท่าของข้อคาถาม ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมด 3 ตัวแปร 39 ข้อคาถาม ขนาดตัวอย่างที่ควรนามาใช้ไม่น้อยกว่า 195 ตัวอย่าง (39
ข้อคาถาม x 5 เท่า) พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 281 ราย จึงมีจานวนมากกว่าแสดงว่าขนาด
ตัวอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขสามารถนาไปคานวณโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ใช้การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน 530 ราย ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาทั้งหมด 281 ราย
คิดเป็นร้อยละ 53.02
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ จานวนทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ จานวนพนักงานในกิจการ เงินลงทุนของ
กิจการ และลักษณะการดาเนินงาน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ พัฒนาและ
ปรับปรุงจากงานวิจัยของ Amit และ Zott (2001) Haslam และคณะ (2015) และ Dyer และคณะ
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(2018) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสร้างคุณค่า คุณค่าของสินค้า และการกาหนดคุณค่า จานวน
15 ข้อ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ จานวน 15 ข้อ พัฒนาและปรับปรุงจาก
งานวิจัยของ Abker และคณะ (2019) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การได้รับข้อมูล การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ และตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน จานวน 9 ข้อ พัฒนาและปรับปรุงจากงานวิจัยของ Porter (1980) และ
Urbancova (2013) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ กลยุทธ์ต้นทุน นวัตกรรม การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
และคุณภาพ
แบบสอบถามชุดนี้ได้ทดสอบความเที่ยงของข้อคาถามโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญใช้การวัดดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.71 โดย Rovinelli และ
Hambleton (1977) กล่าวว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของค่าดัชนีความสอดคล้องควรเท่ากับหรือมากกว่า
0.5 หลั งจากนั้ น น าข้อ คาถามดัง กล่ าวไปทดลองใช้ กับ กลุ่ มตั ว อย่า งที่ มีลั ก ษณะใกล้ เคี ยงกับ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 30 ชุ ด น ามาทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยค่ า Cronbach Alpha
Coefficient มี ค่ า เท่ า กั บ 0.89 ต่ อ มาได้ น าแบบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์มีจานวนที่ตอบรับ 281 ราย
ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบ
ว่าข้อมูลที่ได้รับจะนาไปใช้เพื่อการศึกษา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ข้อมูลให้กับ
ผู้อื่นรับทราบ และนาไปวิเคราะห์ในภาพรวม หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่า Cronbach Alpha Coefficient มีค่าเท่ากับ 0.91 โดย Cho และ Kim
(2015) กล่ า วว่ า หากค่ า Cronbach Alpha Coefficient มี ค่ า เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า 0.70 แสดงว่ า
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเพียงพอและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลได้
สถิติที่นำมำใช้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม คือ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของตัวแปรแฝงอันดับ
หนึ่ง (First Order) และอันดับที่สอง (Second Order) ของการจัดการความรู้และนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขประกอบด้วยดัชนีชี้วัดดังนี้ ค่า 2/df ค่า p-value ค่า CFI
ค่า TLI ค่า RMSEA และค่า RMR 0.05 (Choi & Seltzer, 2010; Hair et al. 2014) และการวิเคราะห์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ของตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และทดสอบสมมติฐานอิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษา เกณฑ์มาตรฐานที่นามาใช้
ประกอบด้วยค่า 2/df ค่า p-value ค่า CFI ค่า IFI ค่า NFI ค่า RFI และค่า RMSEA (Hair et al.,
2006; Kline, 2016)
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ผลกำรวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด 281 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ
70.46 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 41 ปี ถึง 50 ปี จ านวน 169 คน คิ ด เป็น ร้ อยละ 60.15 จบการศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี จานวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.70 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000
บาท จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 61.92 มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจระหว่าง 11 ปีถึง 15 ปี
จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 58.36 มีพนักงานในกิจการตั้งแต่ 61 คนถึง 90 คน จานวน 173 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.57 มีเงินลงทุนของกิจการอยู่ระหว่าง 500,000 บาทถึง 1,000,000 บาท จานวน
168 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78 และมีลักษณะการดาเนินงานเป็นห้างหุ้นส่วนจากัดจานวน 171 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.85
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร
𝐱̅
S.D.
CA
KM
1. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4.147
0.452
1.00
(CA)
2. การจัดการความรู้ (KM)
4.791
0.437 0.522**
1.00
3. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (BMI)
4.625
0.442 0.596* 0.642*
* = p  .05
** = p  .01

BMI

1.00

กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความได้เปรียบ
ทางการแข่ ง ขั น กั บ การจั ด การความรู้ (r = 0.522, p  0.01) ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น มี
ความสั มพัน ธ์เชิงบวกกับ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (r = 0.596, p  0.05) และการจัดการความรู้ มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ นวั ต กรรมโมเดลธุ ร กิ จ (r = 0.642, p  0.05) จากการพิ จ ารณาค่ า
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสูงสุดเท่ากับ
0.642 และต่าสุดเท่ากับ 0.522 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรไม่มากกว่า 0.80
แสดงว่าแต่ละตัวแปรไม่เกิดปัญหาการมีสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) (Hair
et al., 2006) สามารถนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ได้
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงอันดับที่หนึ่งและอันดับที่
สองของการจัดการความรู้และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจมีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดี (Good Fit) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแปรมีความเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่กาหนดทุกเงื่อนไข
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ตำรำงที่ 2 การยืนยันค่าความถูกต้องของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงอันดับหนึ่งและสองของการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
โมเดลกำรวัด
2/df
p-value
CFI
TLI RMSEA RMR
Good Fit*
2
 .05
 .97  .95  .05  .05
กำรจัดกำรควำมรู้
ตั ว แปรแฝงอั น ดั บ ที่ 0.611
0.812
1.000 1.328 0.003 0.004
หนึ่ง
ตั ว แปรแฝงอั น ดั บ ที่ 0.506
0.793
0.983 1.261 0.000 0.001
สอง
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
ตั ว แปรแฝงอั น ดั บ ที่ 1.200
0.729
0.999 1.004 0.003 0.003
หนึ่ง
ตั ว แปรแฝงอั น ดั บ ที่ 1.010
0.814
1.000 0.971 0.000 0.000
สอง

ภำพที่ 2 ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการจัดการความรู้และนวัตกรรมโมเดลธุรกิจกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path Analysis)
จากรูปที่ 2 แสดงแบบจาลองเชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และ
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่ามีความ
สอดคล้ องของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการทดสอบความ
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กลมกลืนสอดคล้องของโมเดลในภาพรวมพบว่า ค่า 2 เท่ากับ 87.13 ค่า df เท่ากับ 89 ค่า 2/df
เท่ากับ 0.77 ค่า p-value เท่ากับ 0.983 แสดงว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า CFI = 1.000
ค่า IFI เท่ากับ 1.000 ค่า NFI เท่ากับ 0.923 ค่า RFI เท่ากับ 0.911 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.000
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 การจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการจัดการความรู้
มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.413 (DE = 0.413) ดังนั้นจึง
ยอมรั บ สมมติ ฐำนที่ 1 การทดสอบสมมติฐ านที่ 2 การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.692 (DE = 0.629)
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมโมเดลธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่านวัตกรรม
โมเดลธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.512 (DE =
0.0521) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐำนที่ 3 และการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การจัดการความรู้มีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่ อความได้ เปรี ย บทางการแข่ งขัน โดยส่ งผ่ า นนวั ตกรรมโมเดลธุรกิ จของผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยส่งผ่านตัวแปรนวัตกรรมโมเดลธุรกิจอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติระดับ 0.01 มีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.521 (DE = 0.521, IE = 0.487, TE = 1.008) ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐำนที่ 4
อภิปรำยผลกำรวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษาแบบจ าลองเชิ ง สาเหตุ ข องการจั ด การความรู้
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และความได้เปรียบทางการแข่งขันในบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และมุ่งค้นหาคาตอบของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดจริงตามบริบท
ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ดังนี้
ประโยชน์ทำงทฤษฎี (Theoretical Implication)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อค้นพบนี้
บ่ ง ชี้ ว่ าผู้ ป ระกอบการควรน าการจั ด การความรู้ ที่ เ กี่ย วข้ องกั บ กิ จกรรมการได้ ม าซึ่ งความรู้ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
นาไปสู่การสร้างคุณค่า ทาให้สินค้าหรือบริการมีคุณค่าและคุณค่าเหล่านั้นถูกส่งมอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับ
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งานวิจัยในอดีต เช่น Malhotra (2002) พบว่ากระบวนการจัดการความรู้ทาให้ผู้ บริหารเกิดความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ แ ละน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ขององค์ ก ารในระยะยาว ซึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
ความสามารถด้านการจัดการความรู้ที่นาไปสู่การพัฒนาโมเดลธุ รกิจเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ
องค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ Rahimli (2012) ที่กล่าวว่าการจัดการความรู้กับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันมีความสัมพันธ์ กัน เพราะการจัดการความรู้เป็นพื้นฐานของความได้เปรียบทางการ
แข่งขันหรือความรู้ขององค์การช่วยสร้างคุณค่าและทาให้ เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Bashir และ Verma (2017) พบว่ามุมมองนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจถูกนามาใช้และเป็นแหล่งที่มาของข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน เนื่องจากคู่แข่งขันไม่
สามารถลอกเลียนแบบนวัตกรรมใหม่ หรือการลอกเลียนแบบนวัตกรรมโมเดลธุรกิจมีความยุ่งยาก
นอกจากนี้ จ ากงานของ Stoilkovska และคณะ (2015) พบว่ า สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ธุรกิจจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ตลาดใหม่
และรูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และข้อค้นพบใน
ภาพรวมของงานวิจัย นี้ต่อยอดแนวความคิดของ Ha และคณะ (2016) ที่ว่าการได้รับความรู้ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกใช้ความรู้ จะทาให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การศึกษาในบริบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
ประโยชน์ทำงปฏิบัติ (Managerial Implication)
ผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมควรตระหนักถึงการให้ ความส าคั ญกั บ
กระบวนการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจ ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และการจัดความรู้ ใน
รู ป แบบที่ เข้ าใจได้ ง่ าย การแสวงหาความรู้ จากภายในหรื อภายนอกองค์ การ การได้ รั บความรู้ ที่
เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคลังความรู้ของธุรกิจที่จะนาใช้กับการตัดสินใจในการดาเนินงานได้อย่างทันท่วงที
มีการค้นหาความรู้ทั้งภายนอกและภายในธุรกิจเพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ให้อยู่ในรูปของความรู้ที่
ชัดเจนทั้งในรูปของเอกสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากความรู้
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญขององค์ การในกระบวนการสร้ างความรู้ และการเปลี่ ยนแปลงความรู้ ท าให้ เกิ ด
นวัตกรรม การเผยแพร่ความรู้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันตามแนวคิดของ Barney
(2001) การเผยแพร่ความรู้ควรนามาใช้เพื่อค้นหาทางเลือกสาหรับการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพและนาไปสู่รูปแบบของการบริหารงานแบบใหม่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมควรให้ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเปลี่ยนความรู้ไปสู่การดาเนินงาน
โดยผ่านทักษะและประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ดังนั้นจากผลการวิจัยบ่งชี้ว่าผู้ประกอบการควรนา
การจัดการความรู้ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้ประกอบการมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการพัฒนานวัตกรรม
โมเดลธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า เนื่องจากการสร้างคุณค่าเกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์การและ
สั งคมรอบข้าง และเกี่ ยวข้องกับ การด าเนิ นธุ รกิ จของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม รวมทั้ ง
ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่สินค้า มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
เหนือกว่าคู่แข่งขัน การพัฒนานวัตกรรมหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ และการเพิ่มคุณลักษณะพิเศษของ
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สินค้าหรือบริการ ประการสุดท้ายผู้ประกอบการควรตระหนักถึง การกาหนดคุณค่าของกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งประโยชน์จากการสร้างคุณค่าและการกระจายคุณค่าให้กับ ลูกค้า พนักงานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากการจัดการความรู้และความสามารถทางนวัตกรรมจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่
ธุรกิจทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยครั้งนี้การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยส่งผ่านนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ ดังนั้นข้อค้นพบของงานการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนงานวิจัย
ในอดีตที่ว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้ในด้าน
การได้รับความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ร่วมกับการ
ใช้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจในการดาเนินงานที่ครอบคลุมถึงการสร้างคุณค่า การทาให้เกิดคุณค่าของ
สินค้าที่ได้รับ และการกาหนดคุณค่า กิจกรรมเหล่านี้จะทาให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยผ่านวิธีการใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน การ
พัฒนานวัตกรรมในองค์การ การตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผล
การดาเนินงานบรรลุความสาเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตไว้หลายประเด็น ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมหลายๆ จังหวัด
แต่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเฉพาะผู้ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหารอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอต่อบริบทของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา นอกจากนี้
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอาจไม่เหมาะสม ซึ่งข้อค้นพบที่ได้อาจส่งผลต่อ
ความเที่ ย งและความเชื่ อ มั่ น ของงานวิ จั ย และอาจท าให้ ผ ลการวิ จั ย ขาดความเป็ น สามั ญ กาล
(Generalization) ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและเน้นการใช้การจัดการ
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ รวมทั้งควรมีการวิจัยกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญ่เพื่อยืนยันความเที่ยง ความเชื่อมั่น และความเป็นสามัญกาลของผลการวิจัย
2. ขนาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรจานวน 281 รายจากทั้งหมด 530 ราย ยังถือว่า
มีจานวนค่อนข้างน้อยสาหรับการวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยสมการเชิงโครงสร้าง ถึงแม้จะได้รับการ
ยืนยันจากวรรณกรรมในอดีตว่าขนาดตัวอย่างมีจานวนเพียงพอสามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ แต่ยัง
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ถือว่ามีจานวนที่น้อย ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่หรือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับประเทศจะทาให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดที่
ใหญ่เพียงพอและขนาดตัวอย่างมีความเหมาะสมกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษา
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งมีเพียง 3 ตัวแปร คือ การจัดการความรู้ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขันอย่างยั่งยืน ในระยะยาว เช่น แนวคิดฐานความรู้ (Knowledge
Base View: KBV) ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร (Organizational Performance) ความได้ เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) หรือกลยุทธ์การอยู่รอดของ
ธุรกิจ (Business Survival Strategy) เป็นต้น
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