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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ บริก ารในเขตกรุง เทพมหานครที่ พั ฒ นาขึ้น กับ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL 8.80 วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ค่าสถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ค่า Chi-square (p>.05), 2/df<3.00 และ
RMSEA >.05 ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า (1) เพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 (2) อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 (3) ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 (4) สถานภาพ ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61 (5) ประเภทของธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการด้านการดูแลส่วน
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 43 (6) รูปแบบการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 (7) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เปิดกิจการมา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 (8)
จานวนพนักงาน ส่วนใหญ่มีจานวนพนักงาน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ (9) รายได้โดยประมาณจากการทา
ธุรกิจต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5
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2. ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการ
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ และ ความแกร่งในการแข่งขัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.59 ส่วนผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีความสอดคล้องกัน โดยพิ จารณาจาก ค่า Chi-square (2) มีค่าเท่ ากับ 125.67 ค่า df มี ค่าเท่ากับ 68
ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.00 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.047
ค่า Relative Chisquare (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.848
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ความสามารถของผู้ประกอบการ,
การมุ่งเน้นการตลาด และผลการดาเนินงานของธุรกิจ
Abstract

This research aims to: 1) study and develop a causal model of factors affecting the
competitive advantage of service providers in Bangkok and 2) to examine the conformance of
the model. Causal Relations of Factors Affecting Competitive Advantage of Service Industry
Entrepreneurs in Bangkok Metropolis developed with empirical data. The samples used in this
study were 400 service providers in Bangkok metropolis. The five-level questionnaire was used
to analyze the data. Frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation
And use LISREL 8.80 program. Analyze the causal relationship model. Statistics used to validate
model conformance with empirical data. The Chi-square (p> .05), 2/df <3.00, and RMSEA> .05
The research found that
1. The results of this study were as follows: (1) Most of the sexes were female. 55.3%
(2) The majority of the respondents aged between 31-40 years were 37.5%. Most of them have
undergraduate degrees. 52.8%. (4) Most statuses have marital status. 61% (5) Type of service
business Most of the businesses are personal care services. This is 43%.(6) business model
Most of the business owners are single owners. 60.3% (7) Business Operation Period The
number of employees is 1-5, accounting for 68%. (9) Estimated earnings per month Most of
them have income 50,001 - 100,000 baht or 57.5%.
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2. The results of the study on the structural relationships of the factors affecting the
competitive advantage of the service providers in Bangkok showed that the factors of
entrepreneurship contain Autonomy, Innovativeness, Risk taking, Proactiveness and
Competitive Aggressiveness. The correlation coefficients for the competitive advantage were
0.59. The results of the consistency check between the structural models of factors affecting
the competitive advantage of the service providers in the area. Bangkok with empirical data is
consistent. The Chi-Square (2 / df ) Is equal to 1.8482) value is 125.67. The df value is 68.
The P-value is 0.00. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) is 0.047.
Keywords : Causal relationship, Competitive Advantage, Entrepreneurship, Market Orientation,
and Business Performance.
บทนา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและยากที่จะคาดการณ์ ความท้าทาย
ด้านต่างๆในปัจจุบันทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ทาให้ธุรกิจของไทยต้องพยายามปรับตัว
เพื่อให้สามารถอยู่รอดให้ได้ อีกทั้งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น รูปแบบการค้าจะ
เป็นแบบไร้พรมแดน ตลาดการค้าสินค้าและบริการในปี 2558 ขยายจาก 60 ล้านคนเป็น 600 ล้านคน
(ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559: น.1) การดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ต่างมุ่งดาเนินงานด้วยการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือการบริการอย่างไม่
หยุดนิ่ง ผลืตภัณฑ์มีความแตกต่างและหลากหลายรูปแบบการลงทุนจากคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมี
มากมายที่ พ ร้ อ มจะทุ่ ม ลงสู่ ส นามธุ ร กิ จ ล้ ว นจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู่ ร อดและเจริ ญ ก้ า วหน้ า ใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ที่ ส าคั ญ มาจากประสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารที่ ส ามารถเรีย นรู้ถึ ง สภาพแวดล้ อ ม
สถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดาเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก จึงจาเป็นต้องค้นหาโอกาสในทุก
ด้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งธุรกิจของคนไทยต้องเตรียมรับกับสภาพการ
แข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ผู้ประกอบการไทยจาเป็นต้องศึกษาข้อมูลของตนเองและ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งควรนาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไปในระยะยาว
ในอดีตเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าวพ้นกับดักการเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง สื บ เนื่ องมาจากสาเหตุ หลายประการ โดยสาเหตุ ที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง คือ ความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจที่มีอยู่สูง แสดงถึงฐานเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็ง จากรายงานของธนาคารเครดิตสวิส ( Credit Suisse
Group) ได้เผยแพร่รายงานประเทศที่มีความมั่งคั่ง ประจาปี 2559 (Global Wealth Report, 2016) โดย
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รายงานดังกล่าวระบุว่าประเทศที่มีสัดส่วนกลุ่มบุคคลร่ารวยที่สุดร้อยละ 1 ของประเทศถือครองทรัพย์สิน
ภายในประเทศสูงที่สุด คือประเทศรัสเซีย โดยร้อยละ 1 ของคนร่ารวยที่สุดของประเทศรัสเซีย ถือครองทรัพย์สิน
ถึงร้อยละ 74.50 ของประเทศ อันดับ 2 เป็นประเทศอินเดียโดย ร้อยละ 1 ของคนร่ารวยที่สุดของประเทศ
อินเดียถือครองทรัพย์สินถึง 58.40 ของประเทศ และอันดับ 3 ปะเทศไทย สัดส่วนคนร่ารวยที่สุด ร้อยละ 1 ของ
ประเทศไทยถือครองทรัพย์สินมากถึง ร้อยละ 58 ของประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการจัด 10 อันดับของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลก
ที่มา: Credit Suisse Group [online]: Access January 5, 2018. www.credit-suisse.com/
รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ จุดมุ่งหมายของนโยบายของ
รัฐ บาลได้ มุ่ ง ไปที่ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ บนรากฐานของนวั ต กรรมภายใต้ กรอบแนวคิด ประเทศไทย 4.0
เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งและก้าวข้ามพ้นกับดักของประเทศรายได้
ปานกลาง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความมั่นคง
สาหรับธุรกิจบริการของไทยที่มีผู้ประกอบการเป็นจานวนมากในปัจจุบัน การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่
สามารถจั บ ต้ องได้ ถึง คุณ ภาพของสิ น ค้า แต่ จ ะสั ม ผั ส ได้ จ ากการให้บ ริก าร การดู แล ความเอาใจใส่ และให้
ความสาคัญแก่ลูกค้า ซึ่งการบริการจะเป็นที่ประทับใจของลูกค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้บริการ
ที่ต้องทราบความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จากัด การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ
บริการของไทยเพื่ อต่ อสู้ ในระบบเศรษฐกิจ โลก หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ภาคธุ รกิจ บริการไทยจึ ง
จาเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ต้องมีการศึกษาข้อมูลของตนเองและประเทศเพื่อนบ้านให้รอบ
ด้าน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้พีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของ
การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการของอาเซียน พบว่าการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ 12
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สาขา อันได้แก่ สาขาผลิตผลการเกษตร สาขาประมง สาขาผลิตภัณฑ์ยาง สาขาสิ่งทอ สาขายานยนต์ สาขา
ผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบิน และ
สาขาโลจิสติกส์ มีส่งให้ธุรกิจนาเที่ยวพลอยได้รับผลกระทบต่อธุรกิจนาเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมัคคุเทศก์
ด้านนักท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการ และด้านรัฐ การค้าเสรีด้านบริการทาให้เกิดการ
เคลื่ อนย้ ายแรงงานและการลงทุ นในภูมิ ภาคอาเซีย นอย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ไ ด้ ผู้มีส่ วนเกี่ย วข้องกับธุ รกิจ นี้จึ ง
จาเป็นต้องพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเพื่อให้ได้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการ
จะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและศักยภาพทาง
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่
การเป็นผู้นาตลาดหรือการได้กาไรที่มากกว่าคู่แข่งขันรายอื่นทาได้ตามปกติ การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันมีเป้าหมายที่จะทาให้ธุรกิจสามารถได้กาไรได้อย่างยั่งยืนและเหนือกว่าคู่แข่งขัน จึงเป็นภารกิจสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจในระยะยาว เพราะเมื่อธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันได้ก็
หมายความว่าธุรกิจสามารถดาเนินกิจการได้ดีกว่าคู่แข่งขัน (สมยศ นาวีการ, 2548 : 212) ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจในยุคที่การแข่งขันมีความรุนแรง ดังนั้น การ
กาหนดนโยบายกลยุทธ์และนโยบายการแข่งขันที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะช่วยสร้างขีดความสามารถ
และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการกาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (รัฐนันท์ พงศ์วิรุทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง, 2554 :93)
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ที่คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่จะดาเนินธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขั นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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สมมติฐานการวิจัย
โมเดลความสั มพัน ธ์เชิงสาเหตุของปัจจั ยที่ ส่งผลต่ อการสร้างความได้เปรีย บทางการแข่ง ขัน ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลคือ ช่วงเดือนธันวาคม 2560
2. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แ น่นอน เพราะมีผู้ประกอบการจานวน
มาก ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรของ
Cochran (Cochran, 1972) ดังนั้นการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ 384
คน เพื่อใช้อ้างอิงถึงผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนดการเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย จากแบบสอบถามเป็ น จ านวน 400 คน ใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ โดยเป็นแบบสอบถาม
ที่คาถามมีการกาหนดให้เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถของผู้ประกอบการ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับที่ตรงกับความ
เป็นจริง จานวน 5 ด้าน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่ า (Likert-type Scal) ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแสดงความคิด เห็ น เป็ น 5 ระดั บ ที่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง
จานวน 3 ด้าน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับที่ตรงกับความเป็นจริง
จานวน 3 ด้าน
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับที่ตรงกับความเป็นจริง จานวน 3 ด้าน
1080
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
โดยวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุและระหว่างตัวแปรสาเหตุกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง ตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลตามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์โมเดล ด้วยโปรแกรม LISREL
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
Chi-square : 2
Relative Chisquare : 2/df
Goodness of Fit Index : GFI
Adjusted Goodness of Fit Index
: AGFI
Parsimony Goodness of Fit
Index : PGFI
Normed Fit Index : NFI
Comparative Fit Index : CFI
Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA
Root Mean Square Residual :
RMR

เกณฑ์
p> .05
น้อยกว่า 3.00
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90

อ้างอิง
Hair et al (1998:2006), Bollen (1989)
Hair et al (1998:2006), Kline (1998)
Hair et al (1998:2006), Kline (1998),
Kline (1998)

มากกว่า 0.50

Kline (1998)

มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.05

Hair et al (1998:2006), Mueller (1996)
Hair et al (1998:2006), Mueller (1996)
Steiger, J. H. (1990)

น้อยกว่า 0.05

Diamantopoulos and Siguaw (2000),
Kline. (1998)

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการตลาด ผลการดาเนินงานของธุรกิจ และการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการโดยสรุปดังนี้
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แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถของผู้ประกอบการ
G.T.Lumpkin & Dess (1996) ได้แบ่งความสามารถของผู้ประกอบการออกเป็น 5 ด้านได้แก่
1. ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) หมายถึงความสามารถและความตั้งใจที่จะหาหนทาง
สร้างโอกาสให้แก่ตน เป็นคนที่สามารถทางานได้ด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ในภาวะบีบบังคับ
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริการ และกรรมวิธีทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) หมายถึงมีความกล้าเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
กล้าเสี่ยงต่อสิ่งที่ตนไม่รู้ กล้าใช้ทรัพย์สินจานวนมากของตนเข้าผูกพันในการก่อตั้งกิจการและการกู้ยืมทรัพย์สิน
จานวนมาก
4. ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ (Proactiveness) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ คาดการณ์ปัญหา ความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แสดงให้เห็นมุมมองของ
ผู้ประกอบการณ์ถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าที่จะมาพร้อมกับวัตกรรมใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ที่ต้องลองเสี่ยง
5. ความแกร่งในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึงความต้องการแข่งขัน
ทาให้คู่แข่งเข้าสู่ตลาดเดียวกันได้ลาบาก ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นสูงในความพยายามล้าหน้า และทาการต่างๆ
ให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาด
ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวคณะผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาว่า ความสามารถของผู้ประกอบการมี
ปั จ จั ย ต่ า งๆ เป็ น ตั ว ก าหนดท าให้ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์ไ ด้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการต้ อ งติ ด ตามการเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ เพื่อเชื่อม
เข้ากับโอกาสทางการดาเนินธุรกิจ หรือปรับตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือการคุกคามจากภายนอก
แนวคิดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาด
พฤติกรรมมุ่งเน้นการตลาด หมายถึง การจัดการกิจกรรมหลักที่ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายตาม
ความต้องการลูกค้า ความต้องการของตลาดและสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่ างมีประสิทธิภาพและ
เป็น ส่วนสาคัญที่ ทาให้องค์การมีประสิ ทธิภาพมากกว่ าคู่แข่งขัน การพัฒ นาพฤติ กรรมมุ่ง เน้ นการตลาดจาก
นักวิชาการหลายท่าน (ตัวอย่างเช่น Narver and Slater,1990; Hult et al., 2003; Chan, 2005; Hooper,
2006; Tan, 2007) อธิบายว่า ว่าพฤติกรรมมุ่งตลาดที่ สามารถ กาหนดทิศทางตลาดในระยะยาวและทาให้
องค์การมีกาไรเพิ่มขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม (Hult et al., 2003; Coley, 2004; Chan, 2005; Hooper,
2006) นั้นพบว่า พฤติกรรมมุ่งเน้นการตลาด ประกอบด้วย 3 มิติคือ การมุ่งลูกค้า การมุ่งคู่แข่งขัน และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ส่วนการศึกษาของ Kohli และ Jaworski (1990) การศึกษา ของ Kohli, Jaworski และ Kumar
(1993) การศึกษาของ Lee และ Tsai (2005) ระบุว่า ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด (Market Intelligence Generation) การเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาด
(Market Intelligence Dissemination) และการตอบสนองต่อตลาด (Market Responsiveness) ในขณะที่
การศึกษาของ Ruekert (1992) ใช้กรอบทางด้านวัฒนธรรมของการตลาดและมมุมมองเชิงกลยุทธ์ได้จาแนก
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องค์ประกอบของการมุ่งเน้นตลาดออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ การได้รับและใช้ข้อมูลของลูกค้า แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าว และการใช้แผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
Narver และ Slater (1990) ได้ระบุถึง ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้
1. การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) หมายถึง การที่ธุรกิจให้ความสาคัญแก่การบริการ
ลูกค้า มุ่งสร้างสรรค์การบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
2. การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor Orientation) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลของคู่แข่งขันกับ
พนักงานหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานในธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้เกิด ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการแสวงหา
โอกาส การสร้างความแตกต่างและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. การประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination) หมายถึง การสื่อสาร ระหว่าง
แผนกงานทุกฝ่ายและมีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า เพื่อกาหนดกลยุทธ์ใช้ใ นการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ความต้องการของลูกค้า
ดังนั้น จากแนวคิด Narver และ Slater (1990) คณะผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาว่า พฤติกรรม
มุ่งเน้นการตลาดของผู้ประกอบการ ทั้ง 3 ประการเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
แนวคิดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวเงิน ได้แก่
รายได้การดาเนินงาน ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น สาหรับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตัวเงินได้แก่ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (Nunta, Ooncharoen &
Jadesadalug, 2012: 40) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพความสัมพันธ์กับลู กค้าที่ส่งต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กร พบว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ นาไปสู่ผลประโยชน์ในด้านการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน (Kasim & Minai, 2009) สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Day and Van den Bulte
(2002) ที่พบว่า ความสามารถการจัดการลูกค้าด้านการมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า กระบวนการของ
ธุรกิจและสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
การปฏิบัติงานเชิงธุรกิจให้ความสาคัญกับการเจริญเติบโตของกิจการ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม
ทุนมากที่สุด (Raymond and Josée St-Pierre, 2006) เพราะทาให้ผลการดาเนินงานมีมาตรฐาน ต้นทุนต่าและ
มีความคุ้มค่า ภายใต้การมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก และยังเกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าและ
บริการไปสู่ลูกค้า โดยผลลัพธ์จะเป็นคาตอบจากการปฏิบัติงาน (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550) การผลิต/การ
ดาเนินงานจะแสดงภาพปัจจุบัน ของธุรกิจว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
และการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในอนาคต (Demirbag, Tatoglu, Takinkus and Saim, 2006)
การดาเนินงานจะสาเร็จได้ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยบูรณาการเป้าหมายให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในการที่จะตอบสนองถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ (Lin and Kuo, 2007)
โดยเน้นการปฏิบัติงาน ระดับจุลภาคและมีผลกระทบทุกปัจจัย คือ การเป็นผู้ประกอบการ ลูกค้า ระบบธุรกิจ
นวัตกรรม การประสานงาน ระดับชาติและนานาชาติ การรับรู้ด้านภาวะผู้นา การทางานเป็นทีมและการเรียนรู้
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ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Fazzari and Mosca, 2009) ผลปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการมักเป็นเรื่องของการลด
ต้นทุน การเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มกาไร การเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า หากองค์การร่วมมือกันเป็ นอย่างดีกับ
องค์การในห่วงโซ่อุปทาน มีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ข่าวสารและพบปะกันเสมอๆ เกื้อกูลกันเป็นปกติผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจก็จะดีขึ้น Kotze (2006) กล่าวว่า ผลการดาเนินงาน คือ การกระทาในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่
เหมาะสมและขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป็นสาคัญ
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการดาเนินงานของธุรกิจคือการบรรลุเป้าหมาย โดยประกอบไปด้วยการชี้
วัดด้วยมิติต่างๆ ได้แก่ ผลการดาเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ผลการดาเนินงานด้าน
การตลาด (Marketing Performance) และ ผลการดาเนินงานด้านองค์การ (Organizational Performance)
แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง ความสามารถที่องค์การดาเนิน
ธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอื่นทากาไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การสามารถสร้างให้เกิด
คุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน (เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์และคณะ, 2553) การสร้างความมั่นคงให้องค์การที่ดี
ที่สุด0คือ0การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน คือ สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัวเองมากก่อนที่จะเลียนแบบความสามารถของเราได้ เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบ
การบริหารองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญมากที่สุดในการทาให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ก็คือ ความรู้ (Knowledge) ที่องค์กรต้องพยายามสร้างขึ้นมาด้วยการเรียนรู้ (Learning)
และพัฒนามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้ได้ จากนั้นผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่างๆ
ที่บุคลากรมี เพื่อมาสร้างนวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กรต่อไป ความได้เปรียบทางการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้ง 3 ด้าน คือ
1.0ขายสินค้าที่ถูกกว่า (cost leadership) คือ ผลิตด้วยต้นทุนต่ากว่า ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
ก็คือ องค์การสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเปรียบเทียบกับประโยชน์ใช้สอยของสินค้านั้น
โดยปกติต้นทุนต่าจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มากและสินค้าที่ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน คือ การที่
ต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างต่าเท่านั้นไม่เพียงพอแต่จะต้องเป็นต้นทุนส่วนรวมขององค์การและ
ของทุกผลิตภัณฑ์ต่าด้วยและผลดีของต้นทุนต่า ก็คือ บริษัทมีกาไรสูงกว่ากาไรปกติและขณะเดียวกันป้องกัน
คู่แข่งไม่ให้ลดราคาลง ป้องกันลูกค้าและผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะต้นทุนต่าอยู่แล้ว
2.0ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า (differentiation) คือ ขายสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่าง คาว่า
สินค้าและบริการที่แตกต่างไปจากองค์การอื่นนั้น หมายถึง สินค้าและบริการขององค์การที่พิเศษไปจากสินค้า
และบริการขององค์การอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือหลายๆ ทาง และความแตกต่างนี้ทาให้ผู้ซื้ออยากใช้สินค้า นั้น
และยินดีจะจ่ายซื้อสินค้านั้นในราคาที่สูงกว่าสินค้าอื่น
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3.0การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (quick response) คือ ความเร็วในการทาผลิตภัณฑ์
ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตัดสินทางการบริหารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า การตอบสนองโดยรวดเร็ว
แสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นขององค์การ0แม้องค์การจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่มี
ความยืดหยุ่นพอ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็ทาได้ยาก การตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผลไปถึงการ
สร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นาทางด้านต้นทุนด้วย การตอบสนองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลดีในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ให้ดีขึ้น การทาตาม
คาสั่งซื้อของลูกค้า และการตอบคาถามของลูกค้าได้รวดเร็ว ผลดีเหล่านี้ทาให้องค์การตั้งราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้า
ยอมรับได้
Michael E. Porter (2005) ที่กล่าวไว้ว่าหากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้ว จะต้องใส่ใจ
3 อย่างต่อไปนี้ 1. กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy) 2. กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiate Strategy)
3. กลยุทธ์มุ่งเฉพาะกลุ่ม (Niche or Focus Strategy)
ดังนั้น จากแนวคิดของ เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์และคณะ (2553) คณะผู้วิจัยจะศึกษาการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 ประการ ดังที่กล่าวมาแล้ว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้าน Mr. Ice Cream จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ใช้สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้าน Mr. Ice Cream คือเจ้าของธุรกิจ ใช้กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นแนวทางสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้สูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่น ประโยชน์ที่รับจากงานวิจัยนี้คือ เจ้าของธุรกิจสามารถนา
กลยุทธ์ด้านต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้า งความได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้นจากการที่สินค้ามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว จะทาให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
สุดใจ ผ่องแผ้ว และนุจรี ภาคาสัตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็น SMEs ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า (1) ทุนทางปัญญามีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถทางการแข่งขัน (2) ความสามารถทางนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน
(3) ความเป็นผู้ประกอบการทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน (4) ความสามารถ
ทางการแข่งขันมี อิท ธิ พ ลเชิ งบวกต่อผลการด าเนิ นงาน ทั้ งนี้ ผลการยื นยั นโมเดลความสั มพั นธ์ เชิ งสาเหตุ
ความสามารถทางการแข่งขันว่ามีความสัมพันธ์กัน มีความเป็นไปได้ และความถูกต้อง
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง (2554)0ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเพื่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs0ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า
มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs0แต่ละพื้นที่จังหวัด มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นาความคิด พบว่าการประกอบธุรกิจ
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SMEs ไม่มีความแตกต่างกันด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ด้านการเงินไม่มีการจัดทา
บัญชีการบริหารต้นทุนและไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ
ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการตลาด
เชิง กลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงรายพบว่า
การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านราคา เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย มีผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
เศรษฐกิจยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาที่ได้
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไป
ชลนิ ภัท ร์ ปทุม มา (2553) ได้ ศึกษาเรื่อง กลยุ ทธ์ ธุรกิจและกลยุ ทธ์การตลาดเพื่อความได้ เปรีย บ
ทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย:กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า
อุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ยังน้อยอยู่ เกิดจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งคู่แข่ง
รายเดิมและคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะทาง
การเมืองที่มีความผันผวนไม่แน่นอน ส่งผลทาให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดการจับจ่าย รวมถึง
ปัจจัยด้านต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนของบริษัท ซึ่งหากไม่ดาเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคต โดย
สามารถสรุปเลือกกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละลาดับขั้น คือ กลยุทธ์ระดับองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยใช้
กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และขยายการ
เติบโตในอนาคต กลยุทธ์ระดับธุรกิจเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในส่วน
การวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน และครอบคลุมรวมทั้งกาหนดตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ใหม่ ช่องทางการจาหน่ายให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
กัลยาลัชญ์ เลิศสกลพันธ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์ของธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น หญิงมากกว่าชาย ช่วงอายุที่ 31-40 ปี สถานภาพโสด
สมาชิกในครอบครัวมากกว่า 3 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ช่วง 60,00175,000 บาท และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ ด้านราคา และการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ด้านการสร้างความ
แตกต่ า ง และปั จ จั ย ที่ เ ลื อ กใช้ เ พราะสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์มิได้ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05
แต่ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บัตร
เครดิตประเภทสะสมไมล์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหมือนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จาการทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปและนามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ดังนี้
ตัวแปรเหตุ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ความสามารถของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ (Proactiveness) 2) ความเป็น
ตัวของตัวเอง (Autonomy) 3) ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 4) ความมีนวัตกรรรม (Innovativeness)และ
5) การแข่งขันเชิงรุก (Competitive Aggressiveness)
ตัวแปรผล ได้แก่ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้ จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) 2) ด้านการสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และ 3) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response)
ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่
1. การมุ่งเน้นการตลาด (Market Orientation) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน 3 ตัว
แปร ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) 2) การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor Orientation)
และ 3) การประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination)
2. ผลการดาเนินงานของธุรกิจ (Business Performance) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จานวน
3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผลการดาเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) 2) ผลการดาเนินงานด้าน
การตลาด (Marketing Performance) และ 3) ผลการด าเนิ น งานด้ า นองค์ ก าร (Organizational
Performance)
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังภาพที่ 2
Customer
Orientation

Competitor
Orientation

Inter-functional
Ooordination

การมุ่งเน้นการตลาด
Market Orientation

Proactiveness

Cost
Leadership
Autonomy

Risk taking

ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ
Entrepreneurship

Innovativeness

การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
(Competitive
Advantage)

Quick
Response

ผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ
Business
Performance

Competitive
Aggressiveness
Financial
Performance

Marketing
Performance

Differentiation

Organizational
Performance

ภาพที่ 2 โมเดลการวิจัย : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า (1) เพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 (2) อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 (3) ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับต่ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 (4) สถานภาพ ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61 (5) ประเภทของธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการด้านการดูแลส่วน
บุคคล คิดเป็นร้อยละ 43 (6) รูปแบบการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 (7) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่เปิดกิจการมา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 (8)
จานวนพนักงาน ส่วนใหญ่มีจานวนพนักงาน 1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ (9) รายได้โดยประมาณจากการทา
ธุรกิจต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5
2. ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการ
ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ และ ความแกร่งในการแข่งขัน โดยมีค่าความสัมพันธ์ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.59 ส่วนผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีความสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจาก ค่า Chi-square (2) มีค่าเท่ากับ 125.67 ค่า df มีค่าเท่ากับ 68 ค่า Pvalue มีค่าเท่ากับ 0.00 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.047 ค่า
Relative Chisquare (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.848 โดยแสดงได้ดังภาพที่ 3
Customer
Orientation

Competitor
Orientation
0.72

0.58

Inter-functional
Ooordination
0.91

การมุ่งเน้นการตลาด
Market Orientation

Proactiveness
0.66

0.55

Cost
Leadership

0.26

Autonomy

0.59

ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ
Entrepreneurship

0.69
0.71

Risk taking

การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
(Competitive
Advantage)

0.59

0.38
0.68

0.80

.93

Innovativeness

ผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ
Business
Performance

Competitive
Aggressiveness

0.83

Financial
Performance

0.84

Differentiation

0.67

Quick
Response

0.68

0.34

Marketing
Performance

Organizational
Performance

Chi-Square = 125.67, df = 68, P-value = 0.00, RMSEA = 0.047

ภาพที่ 3 ผลการศึกษา : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานครนี้ โดยรวมเป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัย กล่าวคือมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ปั จ จั ย ด้ า นความสามารถของผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ความมี
นวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ และ ความแกร่งในการแข่งขัน โดยมีค่า
ความสัมพันธ์เชิงบวกทางตรงต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะ ความสามารถของผู้ประกอบการที่ส่ งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆหลายประการ ดังที่สุดใจ ผ่องแผ้ว และนุจรี ภาคาสัตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
รูปแบบความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็น SMEs ในประเทศไทย จากการศึกษา
พบว่า (1) ทุนทางปัญญามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน (2) ความสามารถทางนวัตกรรมมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน (3) ความเป็นผู้ประกอบการทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถทางการแข่งขัน (4) ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ผล
การยืนยันโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความสามารถทางการแข่งขันว่ามีความสัมพันธ์กันมีความเป็นไปได้ และ
ความถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของบุรีโท ซามะรัตน์ (2548) ซึ่งกล่าวว่า การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ในการปฏิบัติ ง านต้ องมี เป้ า หมายเพื่ อให้เกิด ความประหยั ด คุ้ม ค่า การใช้ ท รัพยากรที่ มี อยู่ อย่ า งประหยั ด
เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นขององค์กร อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ณภาภัช อัตถ
สุริยาบันฑ์ (2549 : 17) กล่าวว่าประสิทธิภาพการดาเนินงาน เป็นการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น ครบถ้วน
ประหยัดเวลาใช้กาลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดการสู ญเสียน้อยที่สุด และใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและคุณภาพของการดาเนินงานรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานอีกด้วย
อีกทั้งปัจจัยด้านการแข่งขันเชิงรุกของผู้ประกอบการสอดคล้องกับ การศึกษาของ Covin and Slevin
(1989) การศึกษาของ Hult et al. (2004) และ การศึกษาของ Rhee et al. (2010) และการศึกษาของ Peng
(2008) ได้เสนอโมเดลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ไว้ 2 ด้าน คือ ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking
Orientation) และการดาเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation) และสอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งพร
ทองใบ และคณะ (2549 : 165) ที่กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันมาจากลักษณะทางการดาเนินงาน
หรือฐานะที่ทาให้องค์การมี โอกาสทากาไรที่สูงกว่าคู่แข่ง ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นสิ่ง ที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบลักษณะการดาเนินงานหรือฐานะขององค์กการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ทา
การผลิ ต หรื อ การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วกั น และมี ต ลาดหรื อ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เดี ย วกั น การจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับความเข้า ใจในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันขององค์การโดยผู้บริหารต้องติดตามการ
เคลื่ อนไหวเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดล้ อมอย่า งต่ อเนื่องตลอดจนการประเมิน จุด แข็งและจุ ดอ่อนภายใน
องค์ การ เพื่ อเชื่ อมเข้า กับ โอกาสทางการด าเนิ นธุ รกิจ หรือปรับ ตั ว ให้ผ่ า นพ้ นอุป สรรคหรือการคุกคามจาก
ภายนอก
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การขยายตัวของธุรกิจบริการในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ รูปแบบการประกอบธุรกิจจะเป็น
ลักษณะเจ้าของคนเดียว กิจการมีจานวนพนักงานไม่มาก จึงมีโอกาสน้อยในการขยายธุรกิจออกไปสู่อาเซียนหรือ
ระดับโลก คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ธุรกิจบริการของไทย ควรจะเริ่มสร้างกลยุทธ์และมองหาโอกาสที่เหมาะสมใน
การยกระดับของธุรกิจให้เข้ าถึงตลาดภายนอก ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเป็นหนึ่งในจุดแข็งสาหรับการ
แข่งขันด้านการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจบริการของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่กาลังขยายตัวแซงหน้าการ
ลงทุ น ในภาคการผลิ ต นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นศั ก ยภาพตลาด กฎเกณฑ์ จ ากข้อ ตกลง กฎเกณฑ์
ภายในประเทศต่างๆ เพราะธุรกิจบริการแต่ละประเภทอาจจะมีโอกาสในการบุกตลาดอาเซียนที่แตกต่างกันบาง
ธุรกิจควรจะไปได้ตั้งแต่วันนี้ ในขณะที่บางธุรกิจควรจะรอก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสาคัญคือ ทุกธุรกิจควรตระหนักรู้
ในทุกๆด้าน เพื่อให้ธุรกิจของไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. ธุรกิจการบริการของไทยจาเป็นต้องมีการปรับตัว ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทั้งใน
ด้านแรงงาน เทคโนโลยี รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิตและบริการ สามารถสร้าง Economy of Scale เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับโลกได้ ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งผลิตบุคลากรไทยให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึง
การพัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากรไทยมีความรู้ ทักษะ และความชานาญในสาขาธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพทางการ
แข่งขันเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะวิชาชี พและเฉพาะทาง สอดคล้องกับ งานศึกษาของ Piore และ Sable
(1984, อ้างถึงใน Tambunan 2000) เห็นว่า ในการพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ การผลิตส่วนใหญ่จะเปลี่ยน
จากการผลิตจานวนมาก เป็นการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีความเฉพาะและมีเอกลักษณ์มากขึ้น อีกทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์อื่นๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจมีความ
หลากหลายในด้านรูปแบบการขนส่ง ช่วยให้การขนส่งมีความต่อเนื่องจากต้นทางสู่ปลายทาง รวมทั้งนาระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้
ในระยะยาว
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้ประกอบการและหน่วยงานทางธุรกิจ ได้ทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจบริการ
2. ควรนาผลการศึกษาไปต่อยอดวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในด้านอื่นๆ สามารถนาผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อให้
ทราบถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่ งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจอื่นๆ หรือจังหวัดต่างๆ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจแตกต่างกันไปตาม
ประเภทธุรกิจ หรือพื้นที่
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