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บทคัดยIอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคE 1) เพื่อศึกษาระดับของภาวะผูQนํา การจัดการหTวงโซTอุปทาน 
นวัตกรรม ความสามารถในการแขTงขัน ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ 2) ปZจจัยที่มีผลตTอ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
งานวิจัยครั้งนี้ใชQการวิจัยแบบผสมผสานระหวTางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวิจัยเชิงปริมาณใชQแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขQอมูลจากผูQประกอบการ หรือผูQจัดการ
รQานสาขาของบริษัทที่รับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตQการทําสัญญาในลักษณะแฟรนไชสE
ของผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนที่คือ AIS Dtac และ TrueMove จํานวน 331 ราย โดยใชQ
วิธีการสุTมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสTวนจํานวนของผูQประกอบการรQาน
สาขาของแตTละเครือขTายผูQใหQบริการโทรศัพทEเคลื่อนที่ เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณไดQแกT 
แบบสอบถาม ใชQสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดQแกT คTาความถี่ (frequency) คTารQอยละ 
(percentage) คTาเฉลี่ย ( X ) สTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเทคนิคการวิเคราะหEแบบจําลอง
สมการโครงสรQาง (Structural Equation Model, SEM) สTวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชQการสัมภาษณE
เชิงลึกกับผูQประกอบการรQานสาขาของ Telewiz  Dtac Center  TrueMove Shop จํานวน 6 ราย 
ดQวยวิธีการวิเคราะหEเนื้อหา ประมวลความคิดเห็นที่สอดคลQองและแตกตTางกัน   

ผลการวิจัยพบวTา ระดับของปZจจัย ภาวะผูQนํา การจัดการหTวงโซTอุปทานและความสามารถ 
ในการแขTงขันอยูTในระดับมาก สTวนระดับของปZจจัย นวัตกรรม และ ความสําเร็จทางการเงิน 
รวมทั้งความสําเร็จที่ไมTใชTทางการเงินของการดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูTในระดับมากที่สุด และปZจจัยที่มีผลตTอความสําเร็จ ไดQแกT 
ภาวะผูQนํา การจัดการหTวงโซTอุปทาน นวัตกรรม และความสามารถในการแขTงขันอยTางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลQองกับขQอมูลที่ไดQจากการสัมภาษณEเชิงลึก 

คําสาํคัญ : โทรศัพทEเคลื่อนท่ี ความสําเร็จของธุรกิจ ผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี 

 
 

                                                           
1 ดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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Abstract  
 

The objectives of this research were to study the level of influencing factors including 
leadership, supply chain management, innovation, business advantage, and business 
success, and to study factors influencing competitive advantage in the business of mobile 
service providers in Bangkok and suburban. Research method was employed to achieve the 
set objectives.  The quantitative approach to the study involved the use of questionnaires to 
collect data from the 331 mobile service providers/shop managers franchised by AIS, Dtac 
and TrueMove.  The mobile service providers/shop managers were randomly stratified and 
proportionally allocated into subgroups exclusive to the providers the managers belong to.  
Descriptive Statistics, including frequency, percentage, means and standard Deviation was 
employed; also, the Structural Equation Model (SEM) was utilized as tool for data analysis. In 
terms of qualitative method, an in-depth interview and content analysis were utilized to 
identify key patterns emerging from the interview responses. The two data sets were 
brought together by comparing and contrasting the findings, providing triangulation to enrich 
result interpretation. It was revealed that: the level of the influencing factors – leadership, 
innovation management, supply chain management, business competitiveness – had an 
impact at a great level, and that the level of the business- financial success and non-
business financial success -- are at a high level. Factors influencing competitive advantage 
in the business of mobile service providers were leadership, supply chain management, 
innovation, business advantage, and business success. The levels of their influence 
corresponded to the interview findings, and had statistically significance at .01.   

 Keywords: Business success, Leadership, Mobile service providers 
 

บทนํา  

 ปZจจุบันการบริการโทรคมนาคมไดQกลายเปyน
ปZจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันของ
มนุษยEและมีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกวัน ปZจจัยพื้นฐาน
สําคัญอยTางหน่ึงในการดํารงชีวิตประจําวันทําใหQธุรกิจ
ผูQใหQบริการเครือขTายโทรศัพทEเคลื่อนท่ีเรTงพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมTๆ เพื่อตอบสนอง                  
ความตQองการ สTงผลใหQธุรกิจโทรคมนาคมเกิดการแขTงขัน
สูง ทําใหQธุรกิจผูQใหQบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ีตTาง

พยายามท่ีจะสรQางนวัตกรรมใหมT  ๆของการใหQบริการเพื่อ
สรQ า งความไดQ เป รียบในการแขT ง ขันภายใน
อุตสาหกรรม การแขTงขันระหวTางผูQผลิตในเร่ืองของ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมTบนโทรศัพทEเคลื่อนท่ีและ    
การแขTงขันระหวTางผูQใหQบริการเครือขTายโทรศัพทEเคลื่อนท่ี 
เชTน การแขTงขันในประเด็นการบริการ (Service) ท่ีมี
คุณภาพ กลยุทธE การสTงเสริมการขาย (Promotion) 
ราคา (Price) เปyนตQน ทําใหQผูQใชQบริการมีโอกาสใน 
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การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑEท่ีดี และเหมาะสมกับ
ความตQองการของตนไดQมากท่ีสุด     
 จากสภาวะการแขTงขันท่ีเกิดขึ้นในป� พ.ศ.2555 
ทําใหQธุรกิจผูQใหQบริการระบบเครือขTายโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
ตTางพยายามท่ีจะสรQางนวัตกรรมใหมT  ๆของการใหQบริการ
เพื่อสรQางความไดQเปรียบในการแขTงขันภายใน
อุตสาหกรรม จากการขยายโครงขTายบริการ 3G 
เชิงพาณิชยEบนคลื่นความถี่เดิมท่ีครอบคลุมท่ัว
ประเทศมากขึ้น 
 แนว โนQ ม ใ นป�  พ .ศ . 2556 นับ เปy น 
จุ ด เ ร่ิ ม ตQ น ท่ี ทQ า ท า ย สํ า ห รั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โทรคมนาคมไทยท่ีมีผลมาจากการพิจารณาอนุมัติ
ใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ยTาน 2100 
เมกะเฮิรตซE ในเดือนธันวาคมของป� พ.ศ.2555 ซึ่ง
นําไปสูTการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเปyนระบบ
ใบอนุญาต ท้ังเปyนการยกระดับศักยภาพดQาน
เทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย และสนับสนุนการ
แขT ง ขันบนโครงสรQ า งการกํ ากั บ ดู แล ธุ รกิ จ
โทรคมนาคมท่ีมีความเปyนธรรมและเสรีมากขึ้น 
ดังน้ันการกําหนดทิศทาง กลยุทธEของธุรกิจ จึงเปyนสิ่ง
ท่ีมีผลกระทบตTอความสําเร็จของผูQใหQบริการระบบ
เครือขTายโทรศัพทEมือถือในประเทศไทยดQวย     
(ศูนยEการวิจัยกสิกรไทย, 2555: 26)  
 ผลการวิจัยท่ีศึกษาโดยดวงสมร ฟZกสังขE 
(2555) ไดQศึกษาเร่ืองความสําเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยTอมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุTงหTม พบวTาระดับของปZจจัยท่ีมีผลตTอ
ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยTอม
คือ ภาวะผูQ นําการเปลี่ยนแปลง การมีบารมี                
การกระตุQนการใชQปZญญา การมุT ง เนQนตลาด             
การจัดการหTวงโซTอุปทาน การสรQางความสัมพันธE
กับลูกคQา และการแลกเปลี่ยนขQอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฐาปนี ศิริเต็มกุล (2550) ไดQทําการศึกษา            
อุปสงคEของการใชQบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ีใน
ประเทศไทยพบวTา จากการแขTงขันท่ีรุนแรงทําใหQ

ปZจจัยท่ีมีผลตTออุปสงคEของใชQบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
ท่ีเห็นไดQชัด คือรายการสTงเสริมการขาย ราคา           
คTาโทรขั้นตํ่าตTอนาทีท่ีถูกกวTาคูTแขTง ดังน้ันผูQใหQบริการ
แตTละรายจึงไดQพยายามท่ีจะลดราคาคTาโทรขั้นตํ่า
ตTอนาที เพื่อรักษาฐานลูกคQา และอัยรดา ศิลาโคตร 
(2550) ไดQทําการศึกษาผลกระทบขององคEประกอบ
สTวนบุคคล สTวนประสมทางการตลาดและสังคม  
ท่ีมีตTอความต้ังใจท่ีจะใชQระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีท่ี
ใชQอยูTในปZจจุบันพบวTา องคEประกอบสTวนบุคคล 
สังคม ครอบครัว เพื่อน และสTวนประสมทางการตลาด 
มีผลตTอความต้ังใจท่ีจะใชQระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีท่ี
ใชQอยูTในปZจจุบัน ธุรกิจระบบโทรศัพทEมือถือจะตQอง
พยายามสรQางความเช่ือถือและการมีสTวนรTวมของ
ลูกคQาในการใชQระบบโทรศัพทEมือถือใหQมากท่ีสุด 
อันจะนําไปสูTการเพ่ิมขึ้นของระดับความจงรักภักดี
ในตัวลูกคQาตTอไป   
 ดังน้ันผูQวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา           
ในประเด็นของปZจจัยตTางๆ ท่ีมีผลตTอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของธุรกิจผูQใหQบริการระบบ
เค รือขT ายโทร ศัพทE เคลื่ อน ท่ี ในประ เทศไทย 
เนื่องจากองคEความรูQท่ีไดQจากงานวิจัยสามารถใชQ
เปyนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจใหQ
ประสบความสําเร็จ เพ่ิมขีดความสามารถใน            
การแขTงขันของธุรกิจผูQใหQบริการระบบเครือขTาย
โทรศัพทEเคลื่อนท่ีในประเทศไทยไดQ และสTงผลตTอ
การสรQางรายไดQใหQกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค ของการวิจัย 
     1. ศึกษาระดับของปZจจัยซึ่งประกอบดQวย
ภาวะผูQนํา การจัดการหTวงโซTอุปทาน นวัตกรรม 
ความสามารถในการแขTงขัน และผลสําเร็จของ 
การดํา เ นิน ธุรกิจ  ท่ีมีผลตTอความ สํา เ ร็จ ใน                
การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี             
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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     2. ศึกษาความสัมพันธEของปZจจัยซึ่ ง
ประกอบดQวยภาวะผูQนํา การจัดการหTวงโซTอุปทาน 
นวัตกรรม ความสามารถในการแขTงขันและผลสําเร็จ
ของการดําเนินธุรกิจ ท่ีมีผลตTอความสําเร็จของ            
การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี           
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุIมตัวอยIาง 
 ประชากร คือ ผูQประกอบการหรือผูQจัดการรQาน
ท่ีรับมอบอํานาจของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจภายใตQ
การทําสัญญาประกอบธุรกิจโดยใชQเคร่ืองหมาย
การคQา  และเค ร่ืองหมายบริการ ตราสินคQา 
สัญลักษณEทางการคQา ในลักษณะ แฟรนไชสEของ
บ ริ ษั ท ผูQ ใ หQ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ทE เ ค ลื่ อ น ท่ี ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี สT วนแบT ง            
ทางการตลาด 3 ราย คือ AIS Dtac และ TrueMove 
รวมท้ังสิ้น 1,932 แหTง ดังน้ี  
 1. บริษัท แอดวานซE อินโฟรE เซอรEวิส 
จํากัด (มหาชน) หรือ AIS คือ รQาน Telewiz  
 2. บริษัท DTAC คือ รQาน Dtac Shop  
 3. บริษัท True คือ รQาน TrueMove Shop  
 กลุTมตัวอยTาง คือ ผูQประกอบการ หรือ
ผูQจัดการรQานท่ีรับมอบอํานาจของบริษัทท่ีดําเนิน
ธุรกิจภายใตQการทําสัญญาประกอบธุรกิจโดยใชQ
เคร่ืองหมายการคQา และเคร่ืองหมายบริการตราสินคQา 
สัญลักษณEทางการคQา ในลักษณะแฟรนไชสEของ
บริษัทผูQใหQบริการโทรศัพทEเคลื่อนท่ี คือ AIS Dtac 
และ TrueMove โดยใชQวิธีการสุTม ตามวิธี Stratified 
Random Sampling (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุE, 2549)            
ใชQ สูตรคํานวณกลุTมตัวอยTางของยามาเนT ท่ีระดับ             
ความเช่ือม่ัน 95% ไดQกลุTมตัวอยTาง จํานวน 331 แหTง 
(Yamane, 1973, 85, 141) 

  
 

 ตัวแปรทีใ่ช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ ภาวะผูQนํา นวัตกรรม 

การจัดการหTวงโซTอุปทาน และความสามารถใน
การแขTงขัน  

 2. ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จของ               

การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ภาวะผูQนําสTงผลทางตรงเชิงบวกตTอ            
ตTอนวัตกรรม 
 2. ภาวะผูQนําสTงผลทางตรงเชิงบวกตTอ
หTวงโซTอุปทาน 
 3. ภาวะผูQนําสTงผลทางตรงเชิงบวกตTอ
ความสามารถในการแขTงขัน 
 4. นวัตกรรมสTงผลทางตรงเชิงบวกตTอ
ความสามารถในการแขTงขัน 
 5. หTวงโซTอุปทานสTงผลทางตรงเชิงบวก
ตTอความสามารถในการแขTงขัน 
 6. ความสามารถในการแขTงขันสTงผล
ทางตรงเชิงบวกตTอผลสําเร็จของธุรกิจ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปyนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed method) ระหวTางการวิจัย           
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเร่ิมดQวย
การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสํารวจ โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี   
 1. ทบทวนเอกสาร วรรณกรรม บทความ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขQอง ขQอมูลทุติยภูมิ เชTน ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจ สภาพการณEแขTงขัน กลยุทธEและ
แนวโนQมการดําเนินธุรกิจของธุรกิจผูQใหQบริการ
ระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี จากน้ันกล่ันกรองแนวคิด 
ทฤษฎี  และองคEความ รูQ เหลT า น้ัน  จนไดQ เปy น
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องคEประกอบของปZจจัยท่ีสTงผลตTอความสําเร็จของ
การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 2. กําหนดขอบเขตของการวิจัย ประชากร
เป�าหมาย เปyนผูQประกอบการ หรือผูQจัดการรQานท่ี
รับมอบอํานาจดําเนินธุรกิจภายใตQการทําสัญญา
ประกอบธุรกิจโดยใชQเคร่ืองหมายการคQา และ
เคร่ืองหมายบริการ ตราสินคQา สัญลักษณEทางการคQา 
ในลั กษณะแฟรนไชสE ของบริ ษั ทผูQ ใหQ บ ริ การ
โทรศัพทEเคลื่อนท่ีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท่ีมีสTวนแบTงทางการตลาดสูงสุด 3 ราย คือ AIS 
Dtac และ TrueMove รวมท้ังสิ้น 1,932 แหTง  
 3. กําหนดขนาดกลุTมตัวอยTาง โดยใชQสูตร
คํานวณของยามาเนT ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%         
ไดQกลุTมตัวอยTาง จํานวน 331 แหTง (Yamane, 1973, 
85, 141) และใชQวิธีการสุTมแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling)   
 4. สรQางมาตรวัดและตรวจสอบคุณภาพ
ของมาตรวัด โดยคํานึงถึงความเช่ือถือไดQของมาตร
วัด (reliability) และความถูกตQองในเนื้อหาของ
มาตรวัด (content validity) ใชQวิธีวัดความสอดคลQอง
ภายใน (internal consistency method) แบบครอน
บาคอัลฟา (Cronbachs Alpha) ท่ีมีคTาอัลฟาต้ังแตT 
0.70 ขึ้นไป แลQวนําเอามาตรวัดดังกลTาวน้ันมาทํา
การปรับปรุงขQอคําถามใหQเกิดความเหมาะสม และ
นําไปใหQผูQทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทTาน ตรวจสอบ
คุณภาพดQานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ดQวยวิธีคํานวณคTาดัชนีความสอดคลQอง
ระหวT างขQอคําถามและวัตถุประสงคE  ( Item-
Objective Congruence Index-IOC) เพื่อนํามา
ทดสอบเบ้ืองตQนกับกลุTมตัวอยTางจํานวน 40 ราย 
แลQวจึงนํามาสรQางเคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัยกTอน
การเก็บรวบรวมขQอมูลกับกลุTมตัวอยTาง 
 5. วิเคราะหEขQอมูลโดยใชQสถิติพรรณนา 
ไดQแกT คTาความถี่ (frequency) คTารQอยละ (percentage) 

คTา เฉลี่ ย  ( X  )  สTวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)                
คTาความเบQ (skewness) คTาความโดTง (kurtosis) 
และคTาสัมประสิทธ์ิความแปรผัน (coefficient of 
variation : C.V.) ของตัวแปรสังเกตไดQท่ีเปyนตัวแปร
ตTอเนื่อง จากน้ันวิเคราะหEสถิติเพื่อเปรียบเทียบ
คTาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดQ เพื่อวัดตัวแปรแฝงท้ัง 
5 ตัวแปร วิ เคราะหEองคEประกอบเชิง สํารวจ 
(Exploratory factor Analysis) ของแตTละตัวแปร 
แลQวนําไปตรวจสอบความสอดคลQองของโปรแกรม 
LISREL 8.52 (Amos Model)  
 สTวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชQการสัมภาษณE
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูQประกอบการรQาน
สาขาของ Telwiz Dtac Center TrueMove Shop 
จํานวน 6 ราย และวิเคราะหEขQอมูลดQวยวิธีการ
วิเคราะหEเนื้อหา ประมวลความคิดเห็นท่ีสอดคลQอง
และแตกตTางกันระหวTางผูQใหQขQอมูลท้ัง 6 ราย 
 

ผลการวิจัย 

ขQอมูลพื้นฐานของกลุTมตัวอยTางท่ี ใชQ ใน              
การวิ จั ยค ร้ั ง น้ี  เปy น ธุ รกิ จผูQ ใหQ บ ริการระบบ
โทรศัพทEเคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 331 ราย กลุTมตัวอยTางท่ีนํามา
ศึกษาสTวนใหญTเปyนรQานสาขาของ Telewiz shop 
รQอยละ 38.07 มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปyนบริษัท
จํากัด รQอยละ 37.60 มีจํานวนพนักงาน 3-5 คน          
รQอยละ 60.20 สถานท่ีต้ังของธุรกิจสTวนใหญTอยูTใน
จังหวัดกรุงเทพ รQอยละ 51.2 มีระยะเวลาดําเนิน
กิจการ 3-6 ป� รQอยละ 45.62 
 สรุปขQอคQนพบตามวัตถุประสงคEขQอ 1
 คTาเฉลี่ยของปZจจัยท่ีมีผลตTอความสําเร็จ
ของการดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงดัง
ตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 



     

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหEสภาพปZจจุบันของตัว
  แปรแฝง (Latent Variable) 
แบบจําลองสมการโครงสรQางท้ังหมด 

ตัวแปรที่ศึกษา Mean 

ภาวะผูQนํา 4.027 
นวัตกรรม 4.261 

หTวงโซTอุปทาน 4.063 
ความสามารถใน
การแขTงขัน 

4.182 

ผลสําเร็จของ
ธุรกิจ 

4.250 

   

 จากตาราง ท่ี 1 พบวTา
ทําการศึกษา ไดQแกT ภาวะผูQนํา
อุปทาน ความสามารถในการแขTงขัน และผลสําเร็จ
ของธุรกิจ ตัวแปรภาวะผูQนํา หTวงโซTอุปทาน และ
ความสามารถในการแขTงขัน มีคTาเฉลี่ยอยูTในระดับ
มาก สTวนตัวแปรนวัตกรรม และผลสําเร็จของ
ธุรกิจมีคTาเฉลี่ยอยูTในระดับมากท่ีสุด 
นวัตกรรมมีคTาเฉลี่ยสูงท่ีสุด เทTากับ 
ผลสําเร็จของธุรกิจ ความสามารถในการแขTงขัน
หTวงโซTอุปทาน และภาวะผูQนํามีคTาเฉลี่ยเทTากับ 
4.250, 4.182, 4.063และ 4.027
 สรุปขQอคQนพบตามวัตถุประสงคE
   การวิเคราะหEแบบจําลองสมการโครงสรQาง
เชิงสาเหตุของปZจจัยท่ีมีผลตTอความสําเร็จของ
การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
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ผลการวิเคราะหEสภาพปZจจุบันของตัว
Latent Variable) ท่ีทําการศึกษาใน                

แบบจําลองสมการโครงสรQางท้ังหมด  

 S.D. ความ 
หมาย 

.467 มาก 

.449 มาก
ท่ีสุด 

 .475 มาก 
.502 มาก 

.575 มาก
ท่ีสุด 

พบวTา ตัวแปรปZจจัย ท่ี
ทําการศึกษา ไดQแกT ภาวะผูQนํา นวัตกรรม หTวงโซT
อุปทาน ความสามารถในการแขTงขัน และผลสําเร็จ

ภาวะผูQนํา หTวงโซTอุปทาน และ
ความสามารถในการแขTงขัน มีคTาเฉลี่ยอยูTในระดับ

สTวนตัวแปรนวัตกรรม และผลสําเร็จของ
กท่ีสุด โดยท่ีตัวแปร

นวัตกรรมมีคTาเฉลี่ยสูงท่ีสุด เทTากับ 4.261 รองลงมาคือ 
ามารถในการแขTงขัน

และภาวะผูQนํามีคTาเฉลี่ยเทTากับ 
4.027   

สรุปขQอคQนพบตามวัตถุประสงคEขQอ 2 
การวิเคราะหEแบบจําลองสมการโครงสรQาง

เชิงสาเหตุของปZจจัยท่ีมีผลตTอความสําเร็จของ           
การดําเนินธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี         

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การปรับแกQโมเดล (adjusted model) 
สมมติฐานมีความสอดคลQองกลมกลืนกับขQอมูล
เชิงประจักษE โดยมีตัวบTงช้ีความกลมกลืน ดังน้ี

χ
2=4.91, df= 3, p-value = 0.17831 ; 

χ
2 = 1.636; RMSEA = 0.044; 

GFI = 0.997;  AGFI = 0.940; CFI = 0.998; CN 
= 758.371  

ภาพ ท่ี  1  แบบจํ าลองโครงสรQ าง เ ชิ งสา เห ตุ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจผูQ ใหQบริการ
ระบบโทรศัพทE เคลื่อนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จากแบบจําลองสมการโครงสรQางท่ีไดQทํา
การปรับแกQแลQว แสดงใหQเห็นถึงการสTงอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect) 
(Indirect Effect) และการสTงอิทธิพลโดยรวม 
Effect) ระหวTางตัวแปรแฝง นําเสนอในรูปแบบของ
คะแนนมาตรฐาน (Standardize Score) 
ตารางท่ี 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

37 July – December , 2013 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายหลัง 
(adjusted model) พบวTา แบบจําลอง

สมมติฐานมีความสอดคลQองกลมกลืนกับขQอมูล          
เชิงประจักษE โดยมีตัวบTงช้ีความกลมกลืน ดังน้ี  

value = 0.17831 ; Relative 

1.636; RMSEA = 0.044; SRMR= 0.009; 
GFI = 0.997;  AGFI = 0.940; CFI = 0.998; CN 

 
แบบจํ าลองโครงสรQ าง เ ชิ งสา เห ตุ

ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจผูQ ใหQบริการ  
ระบบโทรศัพทE เคลื่อนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร

จากแบบจําลองสมการโครงสรQางท่ีไดQทํา
การปรับแกQแลQว แสดงใหQเห็นถึงการสTงอิทธิพล

การสTงอิทธิพลทางอQอม 
และการสTงอิทธิพลโดยรวม (Total 

ระหวTางตัวแปรแฝง นําเสนอในรูปแบบของ
Standardize Score) แสดงดัง
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ตารางท่ี 2 การประมาณคTาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง ทางอQอม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรแฝง             
ในแบบจําลองสมการโครงสรQางท่ีปรับแกQแลQว 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรอิสระ ความสามารถ

ในการแขIงขัน  ภาวะผู�นํา  นวัตกรรม หIวงโซIอุปทาน 
นวัตกรรม (inno) D 0.656** - - - 

I - - - - 

T 0.656** - - - 

หTวงโซTอุปทาน (scm) D 1.089** - - - 
I - - - - 
T 1.089** - - - 

ความสามารถในการแขTงขัน 
(advan) 

D 0.019 -0.069 0.973** - 

I 0.915** - - - 

T 0.934** -0.069 0.973** - 

ผลสําเร็จขององคEกร 
(succes) 

D - - - 0.968** 
I 0.901** -0.066 0.942** - 
T 0.901** -0.066 0.942** 0.968** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

ผลการประมาณคTาพารามิเตอรE สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลมีสTวนใหญTตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ี
กําหนดไวQ  โดยท่ีตัวแปรอิสระ สามารถรTวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม ไดQแกT 
นวัตกรรม หTวงโซTอุปทาน ความสามารถในการแขTงขัน 
และผลสําเร็จขององคEกร ไดQรQอยละ 43.0, 118.7, 

89.5 และ 93.7 ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผูQวิจัยไดQนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน โดย
พิจารณาจากคTาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานของ
ตัวแปรคTา t value และทิศทางความสัมพันธE
ระหวTางตัวแปร จากแบบจําลองสมการโครงสรQาง
ท่ี ทํ า ก า ร ป รั บ แ กQ  แ สดง ดั งตาร า ง ท่ี  3

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สมมติฐานที ่ คูIความสัมพนัธ  β t value ผลการทดสอบ 
1 LEADER    →   INNO 0.656 7.133** สนับสนุน 

2 LEADER    →   SCM 1.018 3.941** สนับสนุน 

3 LEADER    →   ADVAN 0.019 0.068 ไมTสนับสนุน 

4 INNO        →   ADVAN -0.069 -0.556 ไมTสนับสนุน 

5 SCM         →   ADVAN 0.973 3.518** สนับสนุน 

6 ADVAN     →   SUCCES 0.968 11.439** สนับสนุน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวTา สTวนใหญT
ตรงกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวQ กลTาวคือ 
ภาวะผูQนําสTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตTอนวัตกรรม 

(β=+0.656, t value=7.133) ซึ่งสอดคลQองกับ
สมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 และ
ภาวะผูQนําสTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตTอหTวงโซT

อุปทาน (β=+1.018, t value=3.941) ซึ่งสอดคลQอง
กับสมมติฐานการวิจัย ท่ีระดับนัยสําคัญ .01            
แตTภาวะผูQนําไมTไดQสTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตTอ

ความสามารถในการแขTงขัน (β=0.019, t value=0.068)  
ซึ่งไมTสอดคลQองกับสมมุตฐิานการวิจัย ตัวแปรดQาน
นวัตกรรมไมTไดQสTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตTอตัว

แปรดQานความสามารถในการแขTงขัน (β=-0.069, 
t value=-0.556) ซึ่งไมTสอดคลQองกับสมมุติฐาน
การวิจัย หTวงโซTอุปทานสTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตTอความสามารถในการแขTง ขัน (β=+0.973,             
t value=3.518) ซึ่ งสอดคลQองกับสมมุติฐาน            
การวิจัยท่ีระดับนัยสําคัญ .01 และความสามารถ
ในการแขTงขัน สTงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตTอ

ผลสําเร็จของธุรกิจ (β=0.968, t value=11.439) 
ซึ่ งสอดคลQองกับสมมติฐานการวิจัย ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .01   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิ เ ครา ะหE เ ชิ งป ริมาณและ           
เชิงคุณภาพท่ีรายงานผลการวิเคราะหEตามกรอบ
แนวความคิดและสมมติฐานการวิจัยตามหลัก
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขQองทําใหQ
ไดQขQอคQนพบท่ีเปyนประโยชนEในการบริหารจัดการ
ธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีในกรุงเทพ
และปริมณฑล ผูQวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
ออกเปyน 3 สTวนคือ  
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบ
แนวความคิด  
 2. คุณคTาดQานระเบียบวิธีวิจัย  

 3. คุณคTาทางทฤษฎีและการนําไปใชQ
ประโยชนEในทางปฏิบัติ มีรายละเอียดดังน้ี ภาวะผูQนํา
ท่ีประกอบดQวย ภาวะผูQนํา คือภาวะผูQนําแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional leadership) ไดQแกT ความสามารถใน
การโนQมนQาวจิตใจผูQอื่นไดQ ความเช่ือม่ันตนเองสูง 
มองการณEไกลและมีวิสัยทัศนE เป�ดเผย ช้ีนําผูQตามสูT
เป�าหมายดQวยความตระหนัก แกQปZญหา ความสามารถ 
ในการเจรจาตTอรอง สื่อสาร ซึ่งสอดคลQองกับงานวิจัย
ของดวงสมร ฟZกสังขE (2555) และภาวะผูQนําแบบปฏิรูป 
(Transformational leadership) ไดQแกT การมีบารมี 
การกระตุQนการใชQปZญญา การคํานึงถึงปZจเจกบุคคล 
การกําหนดทิศทางละความมุTงม่ันในเป�าหมาย 
มาตรฐานทางจริยธรรม ความเสียสละ พฤติกรรม
ท่ีทําใหQผูQอื่นเคารพนับถือ (Avolio & Bassม 1988)  
 ผูQวิจัยมีความคิดเห็นเสริมจากขQอคQนพบ
จากการศึกษาท่ีไดQวTาภาวะผูQนําท่ีจะนําพาองคEการ
ไปประสบความสําเร็จไดQน้ันคือผูQนําท่ีสามารถสรQาง
ศรัทธาในใจใหQผูQตามไดQ รวมถึงความจริงใจ กระตือรือรQน
ในการแกQไขปZญหารTวมกัน ซึ่งสอดคลQองกับ Tichy 
& Devanna (1990) ท่ีหมายถึงความศรัทธาท่ีผูQนํา
ของธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีฯ             
มีตTอลูกคQาคือ ผูQประกอบการรQานสาขา น่ันคือผูQนํา
ท่ีใสTใจ รTวมเผชิญปZญหา และฝ�าฟZนไปพรQอมๆ          
กับผูQประกอบการรQานสาขา ใหQคําแนะนําท่ีดี         
ตQองกลQาตัดสินใจ ท้ังน้ีกTอนท่ีตัดสินใจน้ันในเร่ืองใด  ๆ
ลงไปน้ัน ผูQนําตQองมีกรอบความคิด และการวางแผน
งานอยTางเปyนระบบ เรียนรูQท่ีจะหาขQอมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ ตQองเปyนผูQท่ีรับฟZงสิ่งท่ีผูQประกอบการ
ตQองการสื่อสารอยTางต้ังใจ และมีศิลปะในการฟZง 
มีความคิดวTาการฟZงคือการเรียนรูQท่ีดีท่ีสุด ผูQวิจัยมี
ความคิดเห็นเสริมจากขQอคQนพบจากการศึกษาท่ีไดQ
วTาการท่ีองคEการธุรกิจมีการพัฒนารูปแบบสินคQา
และบริการอยTางไมTหยุดน่ิงเพื่อตอบสนองความ
ตQองการของลูกคQาเปyนสิ่งท่ีมีความจําเปyนมาก 
โดยเฉพาะกับธุรกิจผูQใหQบริการเครือขTายโทรศัพทE
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ซึ่งถือเปyนสินคQาและบริการท่ีมีความทันสมัย ความ
ใหมT และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยูTตลอดเวลา
ย่ิงจําเปyนท่ีจะตQองใชQความพยายามในการบริหาร
การใชQทรัพยากรเพื่อสรQางสรรคEนวัตกรรมใหมTๆ 
ในรูปแบบท่ีสTงผลตTอความสําเร็จในระยะยาว
เพราะธุรกิจผูQใหQบริการเครือขTายโทรศัพทEคลื่อนท่ีฯ
ก็อยูTภายใตQเงื่อนไขของการวัดประสิทธิผลท่ีมักดูท่ี
ความสําเร็จของการพัฒนาสินคQาตัวใหมTๆ  เสมอมา   
 ปZจจัยการจัดการหTวงโซTอุปทานมีอิทธิพล
ตTอความสามารถในการแขTงขัน อยTางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติซึ่ ง เปyนไปตามสมมติฐานท่ีวางไวQวTา          
การจัดการหTวงโซTอุปทานเปyนการบริหารกระบวนการของ
การจัดซื้อ (Procurement) การจัดเก็บ (Storage) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 
การจัดจําหนTวย (Distribution) และการขนสTง 
(Transportation) การมุTงเนQนตลาด มีสTวนสําคัญตTอ
ความสามารถในการแขTงขัน (Daugherty et al., 
1996) ปZจจุบันธุรกิจธุรกิจผูQใหQบริการเครือขTาย
โทรศัพทEคลื่อนท่ีฯ มีการแขTงขันกันอยTางรุนแรงมากขึ้น 
การจะเปyนผูQนําในธุรกิจน้ีตQองมุTงใหQความสําคัญกับ          
การบริการตQนทุน อีกท้ังการตอบสนองความตQองการ
ของลูกคQา ซึ่งเปyนกระบวนการการจัดการหTวงโซT
อุปทานน่ันเอง ซึ่งสอดคลQองกับ ขวัญปภัสสร จานทอง 
(2552) ท่ีพบวTา การมุTงเนQนตลาดเปyนบุพปZจจัยของ
การจัดการหTวงโซTอุปทาน ซึ่งเปyนอีกช่ือหน่ึงของ
การจัดการโลจิสติกสE ซึ่งเปyนวัฒนธรรมองคEการท่ี
ใหQความสําคัญกับการสรQางผลกําไร และการสรQาง
มูลคTาเพ่ิมท่ีเหนือกวTาใหQกับลูกคQาและผูQมีสTวนไดQ
เสียในองคEการ จึงตQองมีการจัดการเทคโนโลยี
สมัยใหมTท่ีจะเขQามาชTวยการจัดการระบบการ
จัดการภายในของแตTละองคEกรเพื่อลดเวลาและ
กระบวนการดําเนินงานใหQไดQตQนทุนตํ่าท่ีสุดเพื่อชTวย
เพ่ิมความสามารถในการแขTงขัน 
 ปZจจัยความสามารถในการแขTง ขันมี
อิทธิพลตTอผลสําเร็จของธุรกิจ อยTางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติซึ่งเปyนไปตามสมมติฐานท่ีวางไวQ พบวTา
ความไดQเปรียบ คือ ความสามารถในการสรQาง
ความแตกตTาง  โดดเดTน มีคุณคTาเหนือกวTาสินคQาหรือ
บริการอื่นๆ หรือความสามารถในการนําเสนอ
สินคQาหรือบริการดQวยตQนทุนท่ีตํ่ากวTา  หรือท้ัง 2 
ประการจะนําพาองคEการไปสูTผลสําเร็จตาม
เป�าหมาย  
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 
 1. ธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
ควรใหQความสําคัญกับภาวะผูQนํา นวัตกรรม หTวงโซT
อุปทาน และการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูT 
มาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุง
ใหQสอดคลQองกับบริบทขององคEการเพื่อกTอใหQเกิด
ความไดQเปรียบในการแขTงขัน 
 2. ธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ี
ควรใหQความสําคัญในการสรQางความรTวมมือซึ่งกัน
และกันระหวTางหนTวยงานท้ังภายในและภายนอก
องคEการ เพื่อใหQเกิดการแลกเปลี่ยนขQอมูลและ
ถTายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปyนประโยชนEตTอ
องคEการ 
 3. หนTวยงานภาครัฐและองคEการท่ีเกี่ยวขQอง        
ควรการสTงเสริมและสนับสนุนใหQเกิดการแขTงขันท่ี
เปyนธรรม การควบคุมคTาใชQจTายดQานโลจิสติกสEใหQมี
ตQนทุนตํ่าแตTมีความประสิทธิภาพสูงสุด  การอบรม
ผูQประกอบการเร่ือง หTวงโซTอุปทาน (Supply chain) 
เนื่องจากธุรกิจผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีฯ
เปyนอุตสาหกรรท่ีมีต้ังแตTอุตสาหกรรมตQนนํ้า กลาง
นํ้า และปลายนํ้า ซึ่งมีความไดQเปรียบกวTาประเทศ
เพื่อนบQานใกลQเคียงบางประเทศท่ียังมีความลQาหลัง
ดQานเทคโนโลยี โอกาสและความพรQอมอีกท้ัง             
การสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ และความนTาสนใจ 
ในการลงทุน เพื่อประโยชนEของการเช่ือมโยงความ
รT วมมื อระหวT างบริ ษั ทฯ ผูQ ใหQ บ ริ การร ะ บ บ
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โทรศัพทEเคลื่อนท่ีฯกับผูQประกอบการหรือรQานสาขา
น้ันเปyนสิ่งท่ีสําคัญ  

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตIอไป 
 ในการวิจัยคร้ังตTอไปควรศึกษาวิจัยใน
ระดับประเทศแตTละภูมิภาคเพื่อใหQเห็นภาพรวมของธุรกิจ

ผูQใหQบริการระบบโทรศัพทEเคลื่อนท่ีในประเทศไทย 
และอาจจะทําการศึกษาบุพปZจจัยของลูกคQา
ปลายทาง (End users) ดQวยวTามีผลตTอความสําเร็จ
ขององคEการหรือไมTอยTางไร 
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