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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจําแนกตาม            
ลักษณะของธุรกิจไดแก รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ  จํานวนพนักงาน และมูลคาสินทรัพยถาวร  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาครั้ ง น้ีคือ  ธุร กิจที่ อยู ในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร  ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย                      
จํานวน 146 ธุรกิจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ที่มีคาความเช่ือมั่นที่สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค              
ทั้งฉบับเทากับ .92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห            
ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ผลการวิจัยพบวา 
ธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรที่แตกตางกันมีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ         
ทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่ธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจและจํานวนพนักงานที่แตกตางกัน                      
มีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ลักษณะของธุรกิจ 
 

Abstract 
 The purposes of this study aims to compare the level of new product development (NPD) success by 
characteristic of business, such as forms of business, number of employees and total fixed assets. Sample was                   
146 firms of Thai food industry registered in The Federation of Thai Industries. The research instrument was 
questionnaire with Alpha’s Cronbach Coefficient is equal to .92.  Data was analyzed by using a Statistical Package 
for Social Science (SPSS). Results revealed that the firm with differences in total fixed assets had significant 
differences in new product development success at the statistically significant level of .001.  Moreover, differences             
in forms of business and number of employees are not different in new product development success. 
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บทนํา 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทั้ง ดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว  สงผลใหการดําเนินชีวิตประจําวันและพฤติกรรมของผูบริโภค          
เ กิดการเปล่ียนแปลงไปอย างหลากหลาย   นอกจากน้ันยังทํ าให เ กิดการแขงขันทางธุร กิจทั้ งภายในและ                            
ภายนอกประเทศที่มี ลักษณะรุนแรงมากขึ้นอยางตอเน่ือง    ผูประกอบการจึงตองปรับตัวเองเขาสูการพ่ึงพา               
วิทยาศาสตรพรอมทั้ งทําการวิจัยและพัฒนามากขึ้น  นอกจากน้ันยังตองปรับเปล่ียนความคิดจากการเปน                       
เจาของธุรกิจที่มีหนาที่บริหารกิจการเพียงอยางเดียวมาสูการเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
 ผูประกอบการท่ีสามารถพัฒนาองคการของตนเองใหเปล่ียนแปลงไปสูการเปนองคการเชิงนวัตกรรมได            
ก็จะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะสามารถสรางสรรคสิ่งใหมบนฐานความรูและความคิดสรางสรรค                        
โดยอาศัย การดูดซับความรู การจัดการความรู และการวิจัยและพัฒนาเปนตัวชวยที่สําคัญ   สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมใหมีความแตกตางในเชิงความไดเปรียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑใหมดานอุตสาหกรรมอาหารท่ีประเทศไทย
เปนผูสงออกรายใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน และมีเปาหมายที่จะกาวสูการเปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมอาหารในกลุมประเทศอาเซียนในอนาคต   ซึ่งหากทําการเปรียบเทียบและพิจารณาจะพบวาความสําเร็จ 
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารก็ไมไดแตกตางไปจากอุตสาหกรรมอื่นๆ  ที่ผูประกอบการจะตองสราง                  
ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New product development: NPD) บนฐานของนวัตกรรมใหสอดคลอง                      
ความตองการของตลาดและเปนที่ ช่ืนชอบของผูบริโภค   รวมท้ังตองมีรูปแบบของการดําเนินการของธุรกิจ                          
ที่มีประสิทธิภาพ  มีจํานวนพนักงานของธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบท  และมีตนทุนที่ เพียงพอกับการดําเนินการ                            
ก็จะสามารถสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันที่ยั่งยืนได    นอกจากน้ันการนํานวัตกรรมเดิมมาปรับปรุงใหม             
ในเชิงการออกแบบและเ พ่ิมสมรรถนะในเชิงคุณภาพที่สร างความพึงพอใจให กับผูบริโภคก็จะสามารถ                           
สรางความสําเร็จไดไมนอยไมวาจะเปนการปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอยหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางมาก                           
(Cheng and Shiu, 2008)   สําหรับความจําเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานของธุรกิจสูความสําเร็จน้ัน  เบื้องตนตองมีทุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนที่เปนสินทรัพยถาวรอันไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  แลวจึงตามมาดวย ความสามารถของ         
การบริหารจัดการ เพ่ือขับเคล่ือนการผลิตสินคาใหสามารถแขงขันไดในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมใหออกสูตลาดไดสําเร็จไดน้ันตองสัมพันธกับนวัตกรรม รูปแบบของการบริหารโครงการผลิตภัณฑน้ันและ
สมรรถนะทางการตลาด (Yang, 2007)  
 ดวยเหตุที่ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมน้ัน สวนหน่ึงตองอาศัยการบริหารจัดการที่ตองคํานึง            
ถึงลักษณะของธุรกิจเชน รูปแบบของการดําเนินการของของธุรกิจ  ขนาดของธุรกิจหรืออาจกลาวไดวาคือจํานวน               
ของพนักงานของธุร กิจ   และตนทุนที่ เปนมูลค าสินทรัพยถาวร  สิ่ ง เหลา น้ีจึ ง เปนที่มาของการศึกษาเรื่อง                              
“ ลักษณะของธุ ร กิจและความ สํ า เร็ จของการพัฒนาผ ลิต ภัณฑ ใหม   ในกลุ มอุ ตสาหกรรมอาหารของ                               
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจําแนกตามลักษณะของธุรกิจไดแก                
รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ จํานวนพนักงาน และมูลคาสินทรัพยถาวร 



สมมติฐาน 
 ธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินการ จํานวนพนักงาน และมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีแตกตางกัน มีความสําเร็จของ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางกัน 

 

วิธีการวิจัย 
 กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัย น้ีคือ  ธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแหง                
ประเทศไทย  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และมีขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 146 ธุรกิจ โดยใชสูตรของยามาเน 
(Yamane)  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราวัดลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับคา IOC                    
(Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .91 และมีคาความเช่ือมั่นที่อัลฟา                  
(Alpha Coefficient) เทากับ .92  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสงแบบสอบถามทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส               
ไปยังกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 229 ชุด และไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับคืนมาเปนจํานวน 146  ชุด วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for Windows สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)             
โดยทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

 

ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง พบวา มีธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินการ เปนบริษัทจํากัด            
เปนสวนใหญ รอยละ 86.3 รองลงมาเปนรูปแบบ บริษัทมหาชนจํากัด รอยละ 12.3 และเปนรูปแบบหางหุนสวนจํากัด 
รอยละ 1.4 ตามลําดับ 
 หากพิจารณาธุรกิจตามจํานวนพนักงาน พบวา  สวนใหญเปนธุรกิจที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 200 คน                  
รอยละ 50.7 ธุรกิจที่มีจํานวนพนักงาน 101 ถึง 200 คน รอยละ 26.7 ธุรกิจที่มีจํานวนพนักงาน 51 ถึง100 คน                 
รอยละ 18.5  และธุรกิจที่มีพนักงานจํานวน 31 ถึง 50 คน รอยละ 4.1 ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาธุรกิจตามมูลคาสินทรัพยถาวร พบวา  โดยสวนใหญเปนธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรมากกวา                 
200  ลานบาท รอยละ 39  รองลงมาเปนธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรมากกวา 100 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท รอยละ 30.8  
ธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรต้ังแต 50 ลานบาท ถึง 100 ลานบาท รอยละ 13.7  และธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรนอยกวา                    
50 ลานบาท รอยละ 16.7  ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 1 ลักษณะธุรกิจของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 จํานวน
ธุรกิจ 

รอยละ   จํานวน
ธุรกิจ 

รอยละ 

มูลคาสินทรัพยถาวร    รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ   
นอยกวา 50 ลานบาท 24 16.7  หางหุนสวนจํากัด 2 1.4 
ต้ังแต 50 ลานบาท ถึง 100 ลานบาท 20 13.7  บริษัทมหาชนจํากัด 18 12.3 
มากกวา 100 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท 45 30.8  บริษัทจํากัด 126 86.3 
มากกวา 200 ลานบาท 57 39.0  รวม 146 100.0 

รวม 146 100.0     
จํานวนพนักงาน       
31 ถึง 50 คน 6 4.1     
51 ถึง 100 คน 27 18.5     
101 ถึง 200 คน 39 26.7     
มากกวา 200 คน 74 50.7     

รวม 146 100.0     

 

 จากการวิเคราะหขอมูลความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม พบวา โดยภาพรวมคาระดับความสําเร็จ                      
ของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อยูในระดับมาก ( X  = 4.44)                         
เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น พบวา มี 6 ประเด็น ที่มีระดับความสําเร็จมากที่สุดไดแก ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้น
สอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา ( X  = 4.82)  ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถจําหนายแลวมียอดขายสอดคลอง
กับเปาหมายท่ีต้ังไว ( X = 4.78)  ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถวางจําหนายเปนไปตามกําหนดเวลาที่โครงการ
กําหนดไว( X  = 4.73) ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถจําหนายไดผลกําไรตรงตามเปาหมาย ( X  = 4.55) ผลิตภัณฑ
ใหมที่พัฒนาขึ้นสามารสรางรายไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ( X  = 4.52)  และผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถสราง
ยอดการสั่งซื้อซ้ําเปนไปตามเปาหมาย ( X  = 4.51) ตามลําดับ    นอกจากน้ันยังพบวา มี 4 ประเด็น ที่มีระดับความสําเร็จ
มาก ไดแก  ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถแขงขันทําใหมีสวนแบงการตลาดเปนไปตามเปาหมาย ( X  = 4.38)                      
ผลิตภัณฑใหมที่ พัฒนาขึ้นสามารถใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนไปตามเปาหมาย ( X  = 4.08)                               
ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารระดับอาวุโส ( X  = 4.02) และผลิตภัณฑใหมที่
พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมตนทุนใหอยูภายใตงบประมาณของโครงการที่กําหนด ( X  = 4.01) ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
  



ตารางที่ 2 ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
 

   ระดับ
ความสําเร็จ 

1. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถจําหนายแลวมียอดขายสอดคลองกับเปาหมาย 
    ที่ต้ังไว 

4.78 .43 มากท่ีสุด 

2. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางรายไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 4.52 .53 มากท่ีสุด 
3. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถแขงขันทําใหมีสวนแบงการตลาดเปนไปตามเปาหมาย 4.38 .54 มาก 
4. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถจําหนายไดผลกําไรตรงตามเปาหมาย 4.55 .53 มากท่ีสุด 
5. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนไปตามเปาหมาย     4.08 .31 มาก 
6. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามความคาดหวังของผูบริหารระดับอาวุโส 4.02 .22 มาก 
7. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับ ความคาดหวังของลูกคา 4.82 .41 มากท่ีสุด 
8. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมตนทุนใหอยูภายใตงบประมาณของโครงการ           
   ที่กําหนด 

4.01 .17 มาก 

9. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถวางจําหนายเปนไปตามกําหนดเวลา ที่โครงการกําหนด 
    ไว 

4.73 .46 มากท่ีสุด 

10. ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางยอดการสั่งซ้ือซ้ําเปนไปตามเปาหมาย     4.51 .52 มากท่ีสุด 
โดยรวม 4.44 .29 มาก 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกัน มีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน  
2. ธุรกิจที่มีจํานวนพนักงานที่แตกตางกัน มีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน  
3. ธุร กิจที่มีมูลค าสินทรัพยถาวรที่ แตกตางกัน  มีความสํา เร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ แตกตางกัน                     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สําหรับรายละเอียดของผลการทดสอบสมมติฐานจะเปนดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยภาพรวม จําแนกตามลักษณะของธุรกิจไดแก  
                 รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ  จํานวนพนักงาน และมูลคาสินทรัพยถาวร ที่แตกตางกัน 
 
ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม แหลงของความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ลักษณะของธุรกิจ       
รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ ระหวางกลุม 2 .274 .137 1.612 .203 

ภายในกลุม 143 12.156 .085   
 รวม 145 12.430    
                จํานวนพนักงาน ระหวางกลุม 3 .258 .086 1.003 .394 

ภายในกลุม 142 12.172 .086   
 รวม 145 12.430    
                มูลคาสินทรัพยถาวร ระหวางกลุม 3 1.353 .451 5.782 .001*** 

ภายในกลุม 142 11.077 .078   
 รวม 145 12.430    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

S.D.Xความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม



เมื่อทดสอบความแตกตางของความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ               
(Scheffe) พบวา ธุรกิจกลุมที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรต้ังแต 50 ลานบาท ถึง 100 ลานบาท และธุรกิจกลุมที่มีมูลคา
สินทรัพยถาวรมากกวา 100 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท จะมีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางกัน            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรต้ังแต 50 ลานบาท ถึง100 ลานบาท                     
จะมีคาเฉล่ียความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมมากกวา กลุมที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรมากกวา 100 ลานบาท ถึง 
200 ลานบาท ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยภาพรวมระหวางกลุมมูลคาสินทรัพยถาวร 
                 เปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe   

 

มูลคาสินทรัพยถาวร Mean S.D 

มูลคาสินทรัพยถาวร 

นอยกวา        
50 ลานบาท 

ตั้งแต 50         
ลานบาท ถึง 
100 ลานบาท 

ม า ก ก ว า  100 
ล า น บ า ท  ถึ ง 
200 ลานบาท 

มากกวา        
200 ลานบาท 

นอยกวา 50 ลานบาท 4.513 .353 - - - - 
ต้ังแต 50 ลานบาท ถึง 100 ลานบาท 4.610 .137 - - .290* - 
มากกวา 100 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท 4.320 .300 - - - - 
มากกวา 200 ลานบาท 4.444 .264 - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 , ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ในภาพรวมความสําเร็จของการผลิตภัณฑใหมอยูในระดับมาก ( X  = 4.44) โดยมี 4 ประเด็นที่มีคาเฉล่ียตํ่า
กวา 4.50 ไดแก ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถแขงขันทําใหมีสวนแบงการตลาดเปนไปตามเปาหมาย  ผลิตภัณฑ
ใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนไปตามเปาหมาย ผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาข้ึนเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูบริหารระดับอาวุโส  และผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมตนทุนให อยูภายใตงบประมาณ
ของโครงการที่กําหนด  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 1) ตนทุนที่ใชในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสูงเกินไปเพราะ
จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมหลายชนิด และมีความรูความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่ไมสมบูรณ            
และ2)ธุรกิจต้ังราคาขายผลิตภัณฑใหมสูงกวาคูแขงมากเกินไปทําใหไมไดผลกําไรและสวนแบงการตลาดเปนไปตาม
เปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมิลวารดและลิววิส (Millward and Lewis, 2005) ที่ศึกษาเรื่องอุปสรรคตอ
ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในบริษัทผลิตสินคาขนาดเล็ก ซึ่งพบวาการขาดความเขาใจในกระบวนการ   
ออกแบบผลิตภัณฑจะมีผลกระทบตอการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องปญหา             
และอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และสาเหตุที่ทําใหผลิตภัณฑใหมเกิดความลมเหลวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, 
ปริญ  ลักษิตานนท, ศุภร  เสรีรัตน  และองอาจ  ปทะวานิช (2541) ที่อธิบายวา ปญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอาจ
เกิดจากตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สูงเกินไป  และสาเหตุที่ผลิตภัณฑใหมไมประสบความสําเร็จน้ันมาจากการ
ที่ธุรกิจต้ังราคาขายสินคาสงู  
 2. สําหรับรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ไดแก หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ทั้ง 3 ประเภท มีความสําเร็จในการพัฒนา               



ผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะโดยทั่วไปธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร มักจะเริ่มตนจากหางหุนสวน
จํากัดเปนเบื้องตนกอน  เน่ืองจากเงินลงทุนไมมากพอและไมมีตราสินคาเปนของตนเอง จึงมักทําการผลิตสินคาตาม
คําสั่งซื้อของธุรกิจขนาดใหญ  แตหลังจากประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองแลว  จึงปรับเปล่ียน
รูปแบบการดําเนินการไปสูบริษัทจํากัดที่ทําการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใตตราสินคาของตนเอง  และ
ในระยะเวลาหน่ึงตอมาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการสูบริษัทมหาชนจํากัด   ทั้งน้ีมีธุรกิจหลายแหงที่ไมได
ปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจไปทั้งที่มี เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  และตราสินคาของเปน
ตนเอง โดยท่ีธุรกิจเหลาน้ียังคงดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยูอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากผูกอต้ังธุรกิจไมตองการ
สูญเสียอํานาจในการบริหารงานและอํานาจในการกําหนดนโยบายของธุรกิจไป  สงผลใหธุรกิจที่มีรูปแบบการ
ดําเนินการที่แตกตางกัน มีความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน 
 3. จํานวนพนักงานของธุรกิจที่แตกตางกัน จะมีความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน             
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของแยง (Yang, 2007) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง การกําหนดเปาหมาย  
นวัตกรรม การบริหารโครงการ คุณภาพ ความเร็วในการออกสูตลาด และความสําเร็จของผลิตภัณฑใหมของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมจักรยาน ในประเทศไตหวัน  ที่กลาววาขนาดของบริษัทหรือจํานวน
พนักงานไมไดสงผลตอความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางสมบูรณ  แตคัตฮิล (Cuthill, 2001) มีความเห็น
แยงวาองคการขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนพนักงานนอยจะมีความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสูงกวาองคการขนาดใหญ
ซึ่งมีจํานวนพนักงานมาก  เน่ืองจากองคการขนาดเล็กมีโครงสรางที่ไมซับซอนมากนัก ยกเวนแตองคการขนาดใหญ           
จะมีผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง  
 4. มูลคาสินทรัพยถาวรของธุรกิจที่แตกตางกัน จะมีความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางกัน   
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะเปนธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรมากเพียงพอกับ  
การดําเนินธุรกิจ ทั้งการผลิตสินคา การจําหนายสินคา  การวิจัยและพัฒนา  และการบริหารงาน รวมไปถึงสินทรัพยที่มี
ไวเพ่ือใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม สินทรัพยถาวรจึงมีผลที่สําคัญยิ่งตอการชวยใหการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ไมวาจะเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยเฉพาะการมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่
ทันสมัย   ดังน้ันการมีสินทรัพยถาวรหรือมีทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการจึงเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของ
ธุรกิจ  โดยธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรมากกวายอมสรางความสําเร็จไดดีกวาธุรกิจที่มีสินทรัพยถาวรนอยกวา  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ดวงสมร  อรพินท, กชกร  เฉลิมกาญจนา, แพร กีระสุนทรพงษ, ปริญดา มณีโรจน  และสมพงษ                   
พรอุปถัมภ (2552)   ที่อธิบายวา สินทรัพยเปนทรัพยากรท่ีอยูในความควบคุมของกิจการซึ่งเปนผลของเหตุการณในอดีต
ที่กิจการคาดหวังวาจะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้ันในอนาคต  ดวยเพราะประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตของสินทรัพยน้ันจะเปนศักยภาพของสินทรัพยในการกอใหเกิดกระแสเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดแก
กิจการทั้งทางตรงและทางออม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 โดยภาพรวมไดขอสรุปวา  ความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของธุรกิจ ในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร                               
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 146 บริษัท อยูในระดับมาก ( X  = 4.44) ธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพยถาวร   
ที่แตกตางกัน จะมีความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001                   
สวนธุรกิจที่มีรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจและจํานวนพนักงานที่แตกตางกัน จะมีความสําเร็จของการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมที่ไมแตกตางกัน    



 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช สําหรับสรางความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมของ
อุตสาหกรรมอาหาร ควรใหความสําคัญกับการลงทุนดานสินทรัพยถาวรเปนเบื้องตน  เน่ืองจากการมีทุนที่เปน 
สินทรัพยถาวรซึ่งประกอบดวย  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่เพียงพอและเหมาะสม จะชวยใหธุรกิจสรางความสําเร็จใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสงเสริมใหธุรกิจกาวสูความมั่นคงอยางยั่งยืน และ
เมื่อธุรกิจมีสวนแบงทางการตลาดที่เหมาะสมแลว  จึงคอยเพิ่มจํานวนพนักงานใหสอดคลองกับภารกิจที่ขยายตัวตามมา  
จากน้ันเมื่อธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงแลวจึงจะพิจารณาวาสมควรปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินการของธุรกิจหรือไม  

 

คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณทวี  ปยะพัฒนา  ประธานกรรมการบริหารบริษัทแปซิฟค แปรรูปสัตวนํ้า จํากัด และ                    
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฝายวิจัยและพัฒนา   คุณพวงเล็ก  เอี่ ยมชํานาญ ผูจัดการฝายผลิต              
บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวนํ้า จํากัด ผูที่ใหความชวยเหลือในการทําวิจัย  รวมไปถึงธุรกิจตางๆในกลุมอุตสาหกรรม
อาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
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