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บทคัดย่อ
การวิจยั มีจดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงาน ผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน และผลกระทบของการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการ
สอบถามผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 จังหวัด จำ�นวน 400
ราย พบว่า มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพื้นที่จังหวัด มีการบริหารความได้
เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำ�
ความคิด พบว่าการประกอบธุรกิจ SMEs ไม่มีความแตกต่างกันด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต ด้านการเงินไม่มีการจัดทำ�บัญชี การบริหารต้นทุน และไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ
คำ�สำ�คัญ : ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ธุรกิจSMEs
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Abstract
This research aims at studying the management to achieve competitive advantages, the
success of business management, the impact and relationship between the management to
achieve competitive advantages and the impact of management to achieve competitive advantages.
From the questionnaire collected data from 400 SMEs’ entrepreneurs who run business in 9
provinces of northern of Thailand, the researcher found out that there are the management to
achieve competitive advantages and the success in overall operations are in high level. Also the
relationship in each type of SMEs business in each area has no different in overall of the
management to achieve competitive advantages. In term of problem and obstacle arose from
interviewing the thought leader, the researcher found out that to run SMEs business, there are
not different in term of marketing and innovation in the manufacturing process. In term of financial
matters, there are no account operating and cost management has no network of partners.
Keyword : Competitive Advantages on Success, Small and Medium Enterprises, SMEs.
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1. บทนำ�
1.1 ความสำ�คัญและที่มาของปัญหา
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในการ
พัฒนาประเทศ โดยปรับเปลี่ยนไปในเชิงให้ความ
สำ�คัญ SMEs เพิ่มขึ้น แต่ควรตระหนักว่า SMEs
ในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
ของประเทศ กล่าวคือ SMEs ต้องเผชิญกับปัญหา
อันสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
จึงมิได้หมายความเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs
ให้ ร อดพ้ น จากวิ ก ฤตของการเปลี่ ย นแปลงใน
สภาวการณ์ปัจจุบันเท่านั้น (สำ�นักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551) เมือ่ เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจขึน้ ปี 2551 ทำ�ให้ธรุ กิจหลายราย
ต้องปิดกิจการตัวเองลง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs
แม้แต่สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศไทยที่
ต่างชาติยอมรับว่ามีความมั่นคงยังต้องปิดตัวลง
เช่นกัน วิกฤตการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบในหลายๆ
ประเทศ ซึง่ สาเหตุและปัญหานีม้ หี ลายประเด็น แต่
ประเด็นที่สำ�คัญควรพิจารณาว่าแนวคิดรูปแบบ
ใหม่ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการออกมา
ทำ�ให้เมื่อเกิดวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจ
ประเทศเหล่านั้นสามารถนำ�เอาความเป็นระบบ
(Systemic Approach) มาใช้อย่างได้ผล ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงทั้งในระดับจุลภาค
(Micro-economic) และมหภาค (Macro-economic)
ปัญหาของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยที่สำ�คัญ
สามารถที่จะแบ่งได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1) มุ่งเน้นที่
จะสร้างยุทธศาสตร์การค้าที่อาศัยความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 2) การขาดการวางแผนกลยุทธ์ใน
ระยะยาวขององค์การ ในการที่จะเพิ่มขีดความ
สามารถในการปรับตัวขององค์การ ขาดทักษะใน
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 3) ไม่มีการบริหารความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ และ
ไม่ได้มีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
การช่วยเหลือในเชิงนโยบายจากภาครัฐที่มีต่อ
ธุรกิจ SMEs และ 4) ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ไม่เห็น
ความสำ�คัญหรือไม่ทราบถึงแนวทางในการบูรณาการ
องค์ความรู้ในการจัดการความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจในสินค้าและบริการของตัวเอง
(เรืองศักดิ์ อึ้งประเสริฐภากร, 2544) ดังนั้นการ
บริหารและการดำ�เนินการทางธุรกิจ SMEs จึงได้
เข้ามามีบทบาทสำ �คัญในการประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบนั เนือ่ งจากโอกาสทีไ่ ด้จากทรัพยากรสำ�คัญ
ทีส่ ร้างความได้เปรียบเปรียบทางการแข่งขันให้กบั
องค์การ ถ้าธุรกิจใดมีข้อมูลและศักยภาพ ย่อม
สร้างโอกาสทีอ่ งค์การจะประสบความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงาน โดยธุรกิจต้องมีข้อมูลและโอกาสที่
เหมาะสมกับการบริหาร สามารถใช้ความได้เปรียบ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับลักษณะ
ของสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ, 2545 : 189) โดย
เฉพาะภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ถือเป็น
ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ อาทิ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพทางการเงิน
และการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของธุรกิจ
SMEs แต่กลับไม่มีการขยายธุรกิจและเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ในปัจจุบนั ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั
มีความสนใจศึกษาถึงการบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพื่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการบริหารความได้เปรียบทาง
การแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
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ประเทศไทย ความสำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น งาน
ผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาการบริ ห ารความได้
เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น และความสำ � เร็ จ ในการ
ดำ�เนินงาน โดยประยุกต์จากแนวคิดการวัดผล
ปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecards)
ของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย
1.4 สมมติฐาน
		 1) การบริ ห ารความได้ เ ปรี ย บทาง
การแข่งขันมีความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย
		 2) การบริ ห ารความได้ เ ปรี ย บทาง
การแข่ ง ขั น มี ผ ลกระทบต่ อ ความสำ � เร็ จ ในการ
ดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย
		 3) ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มีประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
หรือเงินลงทุนเริ่มต้น จำ�นวนพนักงาน และระยะ
เวลาประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันแตกต่างกัน
		 4) ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มีประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
หรือเงินลงทุนเริ่มต้น จำ�นวนพนักงาน และระยะ
เวลาประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินงานแตกต่างกัน
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1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน ในการสร้างการบริหาร
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอื่นๆ ที่เหมาะกับ
การบริหารธุรกิจบนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารความได้เปรียบทางธุรกิจ และความ
สำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น งานเป็ น ข้ อ สนเทศในการ
กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับ “วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม” หมายถึง ธุรกิจที่มีลักษณะการ
บริหารงานอย่างอิสระ ผูบ้ ริหารเป็นเจ้าของกิจการ
การจัดหาเงินมาลงทุนทำ�ธุรกิจเป็นเงินทุนส่วนตัว
และการดำ�เนินงานจะทำ�ภายในท้องถิ่น มีการ
กำ�หนดจำ�นวนพนักงาน เงินลงทุน สินทรัพย์แบ่ง
ตามขนาด และการดำ�เนินงานของ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
ได้แก่ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้า และธุรกิจการ
บริการ (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2551)
2) แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ, 2542 : 179 - 200
ซึ่งประกอบด้วย
2.1) การสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation) ว่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่างใน
ตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มเี อกลักษณ์ทพี่ เิ ศษ
แตกต่างไปจากคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น การสร้างความแตกต่างในเรือ่ งรูปแบบ
ของสินค้า ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ เทคโนโลยีที่นำ�
เข้ามาใช้ การให้บริการลูกค้าหรือเครือข่ายตัวแทน
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จำ�หน่าย เป็นต้น ซึ่งการสร้างความแตกต่างนี้อาจ
เป็นการสร้างความแตกต่างเพียงด้านเดียวหรือ
หลายด้านก็ได้ จากความแตกต่างดังกล่าวจะส่งผล
ให้ลกู ค้าเกิดความจงรักภักดีตอ่ บริษทั มากขึน้ และ
ทำ�ให้ลกู ค้าให้ความสำ�คัญกับปัจจัยด้านราคาน้อย
ลง ส่งผลให้ธรุ กิจสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ศุภณัฐ ชูชินประการ
(2003 : 33) กล่าวว่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
ในตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มีเอกลักษณ์ที่
พิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่มีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การสร้างความแตกต่าง
ในเรื่องรูปแบบของสินค้า ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ
เทคโนโลยีที่นำ�เข้ามาใช้ การให้บริการลูกค้าหรือ
เครือข่ายตัวแทนจำ�หน่าย เป็นต้น ซึ่งการสร้าง
ความแตกต่างนี้อาจเป็นการสร้างความแตกต่าง
เพียงด้านเดียวหรือหลายด้าน
2.2) การเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน (Cost
Leadership) สุวรรณี อนันตสายนนท์ (2004 : 8386) กล่าวว่า องค์การสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมุ่งเน้นการ
สร้าง Economic of Scope นั่นคือ ความสามารถ
ในการลดต้นทุนโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะสังเกตได้ว่า โรงงานขนาดใหญ่
มั ก จะมี ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยต่ำ � เนื่ อ งจาก
การผลิตสินค้าหลายประเภทเป็นจำ�นวนมาก จึง
สามารถใช้ทรัพยากรผลิตร่วมกันได้ ก่อให้เกิด
การประหยั ด ต้ น ทุ น ในการผลิ ต ส่ ว นหลั ก ของ
Economic of Scope จะเน้นไปในเรือ่ งของการผลิต
ในปริมาณที่มากเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ�ลง
2.3) การตอบสนอง (Quick Response)
และ 2.4) การมุง่ ตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus)
โดย Porter, Michael E. พบว่าในปัจจุบันความได้

เปรียบในการแข่งขันถูกนำ �มาใช้ในมุมมองของ
ธุรกิจโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทางการตลาดโดย
แนวคิดทีส่ �ำ คัญคือการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทัว่ ไปคือ การเป็นผูน้ �ำ ด้านต้นทุน การสร้าง
ความแตกต่าง และการมุ่งเน้น
ดั ง นั้ น ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น
(Competitive Advantage) คือ ผลทีเ่ กิดจากการนำ�
กลยุทธ์การสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creating
Strategy) ไปปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้ไปกระตุ้นให้เกิดการ
ปฏิบตั ติ อบโต้ของคูแ่ ข่งขันปัจจุบนั หรือทีม่ ศี กั ยภาพ
ความประสงค์ หรือคำ�ขอทีจ่ ะเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง
หรื อ ความได้ เ ปรี ย บเหนื อ คู่ แข่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการให้
คุณค่าแก่ผบู้ ริโภคสูงกว่าทัง้ ทางด้านราคาทีต่ ่ำ�กว่า
หรื อมี คุ ณ ประโยชน์เ หนื อ กว่า และการบริก าร
อำ�นวยความสะดวกที่ดีกว่าแต่มีราคาที่สูงกว่า
ในกรณีนี้อาจทำ� ได้โดยการโฆษณา เพิ่มความ
สามารถของผลิตภัณฑ์ หรือมีวธิ กี ารกระจายสินค้า
ที่เหนือกว่า (Barney, 1991) ซึ่งการบริหารความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
ด้านการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่จัดหมวดหมู่ตามกรอบของ BSC (อัจฉรา,
2548) มีดังต่อไปนี้
		 1) การจั ด การด้ า นการเงิ น แหล่ ง
เงินทุนเป็นปัจจัยทางด้านการเงินที่ควรคำ�นึงถึง
ย่อมจะมีข้อจำ�กัดในการจัดหาทุนจากภายนอก
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมจะมีความเสี่ยงสูงและขาด
หลักทรัพย์ในการค้�ำ ประกันการกูย้ มื เพือ่ มาใช้เป็น
ทุนในการวิจยั และพัฒนา จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั
การสนับสนุนจากภาคสาธารณะโดยรัฐบาล จึงจะ
ทำ�ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาของตนเองได้
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		 2) การจัดการด้านลูกค้าที่รุนแรงนี้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรให้ความ
สำ�คัญแก่การจัดการด้านการตลาด ซึ่ง Carson,
Gilmore & Rocks (2004) นำ�เสนองานวิจัยว่า
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มควรจะใช้
กระบวนการเครื อ ข่ า ยการตลาด (Marketing
Network Processes) ในการจัดการด้านการตลาด
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) มิติทาง
ด้านโครงสร้าง คือ การมุ่งไปยังโครงสร้างของ
เครือข่าย ได้แก่ ขนาด รูปแบบ ความหลากหลาย
ความหนาแน่น ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น 2)
มิติทางด้านความสัมพันธ์ คือ การมุ่งเน้นไปที่
ช่องทางทีเ่ ชือ่ มโยงกับความแข็งแกร่ง ประกอบด้วย
ความเชือ่ ถือ ความยึดมัน่ และการร่วมมือกัน และ
3) มิตทิ างด้านการใช้ คือ การมุง่ เน้นทีก่ จิ กรรมทาง
การตลาด ซึง่ ประกอบด้วยการจัดการการตัดสินใจ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านกิจกรรมการ
ส่งเสริม การวางแผนกิจกรรมด้านการตลาด การ
จัดการด้านราคา การจัดการด้านการกระจายสินค้า
การได้มาของทรัพยากรด้านการตลาด การเพิ่ม
ความรูท้ างการตลาด และนวัตกรรมทางการตลาด
		 3) การจัดการด้านประสิทธิภาพการ
จัดการภายใน (Teder,Venesaar, 2003) ด้วย
จุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ ี
ขนาดเล็ก ทำ�ให้มที รัพยากรจำ�กัดและไม่ได้เปรียบ
จากการประหยั ด เนื่ อ งจากขนาดการผลิ ต เช่ น
วิสาหกิจขนาดใหญ่ จึงต้องลดจุดอ่อนลงโดยการ
สร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปัจจัย
เกี่ยวกับหุ้นส่วน และปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัท ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านการแข่งขัน
โดยผู้ประกอบการขององค์การ การใช้ทรัพยากร
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กับเครือข่าย และผลต่อผลงานของบริษัทโดยตรง
		 4) การจั ด การด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละ
การเติบโตของพนักงานและบทบาทของผูน้ �ำ นัน้ มี
ความสำ � คั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการมี น วั ต กรรมของ
พนักงาน ทั้งนี้การกระทำ�ที่รอบคอบสุขุมของผู้นำ�
นั้นจะกระตุ้นการสร้างความคิดและการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในพฤติกรรมในแต่ละวันของพนักงาน
(De Jong & Hartog, 2007) ทั้งนี้การศึกษาการ
พัฒนาทักษะก็เป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึง่ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มักจะมีอุปสรรคจาก
วัฒนธรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาทิ ความตระหนัก การเงิน การเข้าถึงและการเตรียม
การอบรม และโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆ
การลดผลจากอุปสรรคเหล่านี้ก็จะต้องสร้างสรรค์
กลยุทธ์ด้านทักษะใหม่ๆ ความริเริ่มใหม่ๆ และ
พนักงานใหม่ๆ (Lang, Ottens & Taylor, 1999) ซึง่
จะทำ�ให้วิสาหกิจตื่นตัวในการพัฒนาทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง
		 5) การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ตื่นตัวและรณรงค์
อย่างยิ่งในปัจจุบัน แต่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความสนใจต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทน้อยมาก ซึ่งอยู่ในการวิจัยของ
Jenkins (2006) พบว่ า เป้ า หมายของการเป็ น
ตัวอย่างที่ดีและหลักการ เช่น ทฤษฎีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทำ�ให้เกิดความต้องการบรรลุความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
3) แนวคิดความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำ�เนินงานของ

วารสารวิทยาการจัดการ
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การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย
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ธุรกิจ ซึ่งบรรลุความสำ�เร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือผูร้ บั บริการ และสร้างความพึงพอใจแก่บคุ ลากร
ในองค์ ก ารโดยประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด การวั ด ผล
ปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecards
หรือ BSC) ของ ปพฤกษ์ อุสาหะวาณิชกิจ, 2547:
444 อ้างอิงจาก Garrison & Noreen, 2003: 445446 ซึ่งประกอบด้วย 3.1) ด้านการเงิน (Financial
Perspective) 3.2) ด้ า นลู ก ค้ า (Customer
Perspective) 3.3) ด้ า นกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective) และ 3.4) ด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth
Perspective) และแนวคิดทางด้าน Balanced
Scorecard ทีส่ �ำ คัญๆ กล่าวว่า BSC เป็นเครือ่ งมือ
ทางด้านการจัดการทีใ่ ช้ในการนำ�นโยบาย กลยุทธ์
นำ�ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินผลที่ช่วย
ให้องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทำ�ให้เกิดความสมดุลของการดำ�เนินธุรกิจ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นจากมุมมองทั้ง 4 ด้านตามแนวคิด
ของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงเหตุและผล โดย
เริม่ ต้นจากมุมมองทางด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโต
จะส่งผลไปยังการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งของมุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน และเมื่อกระบวนการ
ภายในเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
ทำ�ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจกับกิจการมากขึน้ จะ
นำ � ไปสู่ ผ ลการดำ � เนิ น งานทางการเงิ น ที่ กิ จ การ
ต้องการในระยะยาว

3. วิธีการดำ�เนินการวิจัย
3.1 เครื่องมือในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์
(Applied Research) โดยแบ่งเครื่องมือในการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้
		 3.1.1) แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งได้สร้างความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของ
การวิจัยที่กำ�หนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ใน
ประเทศไทย ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ จำ�นวน 4 ข้อ ประกอบด้วย
ประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนหรือเงินลงทุน
เริ่มต้นของธุรกิจ จำ�นวนพนักงาน และระยะเวลา
ประกอบธุรกิจ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จำ�นวน 20 ข้อ
ประกอบด้วย ด้านการสร้างความแตกต่าง 6 ข้อ
ด้านการเป็นผูน้ �ำ ด้านต้นทุน 5 ข้อ ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว 5 ข้อ และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน 4 ข้อ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงาน จำ�นวน 24 ข้อ ประกอบ
ด้วย ด้านการเงิน 5 ข้อ ด้านลูกค้า 6 ข้อ ด้าน
กระบวนการภายใน 8 ข้อ และด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 5 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าในตอนที่ 2 และตอนที่ 3
โดยกำ�หนดการให้คะแนนคำ�ตอบของแบบสอบถาม
(ณัฐพล ยะจอม, 2550) โดยมาตรวัด 5 ระดับ ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับ
ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด เป็ น ลำ � ดั บ ไปจนถึ ง
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5
ระดับโดยค่าเฉลี่ย 1.01-1.80 หมายถึงมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ย 4.21-
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5.00 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
		 3.1.2) การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
เป็นรายบุคคล (Individual-Depth Interviews) ต่อ
กลุ่มผู้นำ�ทางความคิด (Key Opinion Leaders)
ได้แก่ ตัวแทนผูบ้ ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
ที่ประสบความสำ�เร็จเป็นที่ยอมรับของกลุ่มธุรกิจ
SMEs ผู้ บ ริ ห ารสมาคมหรื อ ผู้ กำ � หนดนโยบาย
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของภาครัฐ เป็นต้น
และใช้การสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างแบบขยาย
ความออกไป (Divergent Interviewing) เพื่อไม่
เป็นการปิดกัน้ ข้อมูลข่าวสารและเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่
กว้าง ลึก และถูกต้องจากบุคคลทีห่ ลากหลาย เพือ่
ให้ได้ตามความมุง่ หมายและกรอบแนวคิดของการ
วิ จั ย ที่ กำ � หนดโดยพิ จ ารณาถึ ง รายละเอี ย ดที่
ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้นำ�ประยุกต์จาก
แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Miller
และ Dess (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542 :
179 - 200 อ้างอิงมาจาก Meller and Dess 1996 :
152) ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของ มณีรัตน์
สกุลศิรจิตร (2548 : 161-165)
3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553
3.3 พื้นที่เก็บตัวอย่าง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ตัวแทนผูบ้ ริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มธุรกิจ SMEs และผู้บริหาร
สมาคมหรื อ ผู้ กำ � หนดนโยบายบริ ห ารจั ด การ
วิสาหกิจชุมชนของภาครัฐ ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำ�ปาง ลำ�พูน และ
ตาก
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3.4 กลุ่มตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งวิ ธี เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Methodology) จะใช้กลุ่มตัวอย่าง
จากผูป้ ระกอบการโดยเลือกเฉพาะกลุม่ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จากข้อมูลสำ�นักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 จังหวัด
จำ�นวน 400 ราย จากการคำ�นวณจากสูตรการหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1967;
ณัฐพล ยะจอม, 2550) และใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน ส่วนวิธีเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methodology) ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้แก่ ตัวแทนผูบ้ ริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและย่อม ทีป่ ระสบความสำ�เร็จเป็นทีย่ อมรับ
ของกลุ่มธุรกิจ SMEs และผู้บริหารสมาคมหรือ
ผูก้ �ำ หนดนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของ
ภาครัฐ เป็นต้น ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
9 จังหวัด
3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนคือ การวิเคราะห์
ปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยการหา
ค่าความถี่และร้อยละ สถิติทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis
of Variance: MANOVA) การวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

วารสารวิทยาการจัดการ
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย
57
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง

(Multiple Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์
คุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จะใช้วิธี
การแยกแยะประเด็นและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
โดยเปรียบเทียบกับตัวแปรต่างๆ และสังเคราะห์
ประเด็นองค์ความรู้และการตีความจากคำ�ตอบ
ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพื่อหา
แนวทางตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายงานวิจัย
4. ผลการวิจัย
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ด�ำ เนินการธุรกิจประเภท
ของธุรกิจเป็นกลุม่ การค้า (ร้อยละ 38.25) รองลงมา
กลุ่มบริการ (ร้อยละ 30.75) ทุนจดทะเบียนหรือ
เงินทุนเริ่มต้นของธุรกิจ ต่ำ �กว่า 10 ล้านบาท
(ร้อยละ 79.50) รองลงมา ทุนจดทะเบียน 20-30
ล้านบาท (ร้อยละ 12.00) จำ�นวนพนักงานทัง้ หมด
น้อยกว่า 20 คน (ร้อยละ 59.75) รองลงมา 20-30
คน (ร้อยละ 18.25) และระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจ มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 35.68) รองลงมา
6-10 ปี (ร้อยละ 24.31) โดยผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.94)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับ
แรก ดังนี้ ด้านการสร้างความแตกต่าง ( = 4.06)
ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ( = 3.96) และ
ด้านการเป็นผูน้ �ำ ด้านต้นทุน ( = 3.90) ผูป้ ระกอบ
การธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ ว ยเกี่ ย วกั บ ความสำ � เร็ จ ในการ
ดำ�เนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.83)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับ
แรก ดังนี้ ด้านกระบวนการภายใน ( = 4.97) ด้าน
ลูกค้า ( = 3.90) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
( = 3.85) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริ ห ารความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มีประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
หรือเงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจ จำ�นวนพนักงาน
และระยะเวลาประกอบธุ ร กิ จ แตกต่ า งกั น มี
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน โดยแสดงค่า F= 0.979, 0.355,
0.316 และ 0.957 ตามลำ�ดับ จึงทำ�ให้ความสัมพันธ์
ของประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนหรือเงินลงทุน
เริ่มต้นของธุรกิจ จำ�นวนพนักงาน และระยะเวลา
ประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีการบริหารความได้
เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยแต่ละพืน้ ที่
จังหวัดโดยรวมไม่แตกต่างกัน และการวิเคราะห์
สหสั ม พั น ธ์ แ บบพหุ คู ณ และความถดถอยแบบ
พหุคณ
ู ในการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั ทำ�การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณและการสร้างพยากรณ์ตามที่
สมมติฐาน ดังนี้
1) ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานโดยรวม
(SOT)
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP) ด้านการเป็น
ผู้นำ�ด้านต้นทุน (CLC) ด้านการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (CFF) และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
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(CMF) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสำ � เร็ จ ในการ
ดำ�เนินงานโดยรวม (SOT) อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรั บ ปรุ ง (Adj R²) เท่ากับ 0.518 จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ 1, 2, 3 และ 4 เมื่อนำ�ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP)
ด้ า นการเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นต้ น ทุ น (CLC) ด้ า นการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) และด้านการมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (CMF) ไปสร้างสมการพยากรณ์
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ดังนี้
SOT = 0.439 + 0.196CDP + 0.236CLC +
0.354CFF + 0.007CMF
2) ด้านการเงิน (SF)
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านการเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน (CLC) และด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) มีความสัมพันธ์กับ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้านการเงิน (SF)
อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ ง ยอมรั บ
สมมุติฐานที่ 2 และ 3 สำ�หรับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP)
และด้านการมุง่ ตลาดเฉพาะส่วน (CMF) ไม่มคี วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ ความสำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น งานด้ า น
การเงิน (SF) เมือ่ นำ�ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านการเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน (CLC) และด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) ไปสร้างสมการ
พยากรณ์ของความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้าน
การเงิน (SF) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรับปรุง (Adj R²) เท่ากับ 0.450 โดยได้สมการ
พยากรณ์ ดังนี้
FP = 0.221 + 0.356CLC + 0.509CFF
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3) ด้านลูกค้า (SC)
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP) ด้านการเป็น
ผู้นำ�ด้านต้นทุน (CLC) ด้านการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว (CFF) และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
(CMF) มีความสัมพันธ์กบั ความสำ�เร็จในการดำ�เนิน
งานด้านลูกค้า (SC) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1, 2, 3 และ 4 แต่
ค่าคงที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานด้านลูกค้า (SC) เมื่อนำ�ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP)
ด้ า นการเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นต้ น ทุ น (CLC) ด้ า นการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) และด้านการมุ่ง
ตลาดเฉพาะส่วน (CMF) ไปสร้างสมการพยากรณ์
ของความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้านลูกค้า (SC)
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj
R²) เท่ากับ 0.427 โดยได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
SC = 0.393 + 0.185CDP + 0.311CLC +
0.300CFF + 0.009CMF
4) ด้านกระบวนการภายใน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการ
สร้างความแตกต่าง (CDP) ด้านการเป็นผู้นำ�ด้าน
ต้นทุน (CLC) ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(CFF) มีความสัมพันธ์กบั ความสำ�เร็จในการดำ�เนิน
งานด้านกระบวนการภายใน (SI) อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1, 2 และ
3 สำ�หรับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการ
มุ่งตลาดเฉพาะส่วน (CMF) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้านกระบวนการ
ภายใน (SI) ในการดำ�เนินงานด้านกระบวนการ
ภายใน (SI) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์
ปรับปรุง (Adj R²) เท่ากับ 0.461 โดยได้สมการ
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พยากรณ์ ดังนี้
SI = 0.629 + 0.290CDP + 0.241CLC +
0.307CFF
5) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (SP)
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDF) และด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) มีความสัมพันธ์กับ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา (SP) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ 1 และ 3 สำ�หรับความได้
เปรียบทางการแข่งขันด้านการเป็นผูน้ �ำ ด้านต้นทุน
(CLC) และด้านการมุง่ ตลาดเฉพาะส่วน (CMF) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (LP)
เมื่ อ นำ � ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น
ด้านการสร้างความแตกต่าง (CDP) และด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (CFF) ไปสร้างสมการ
พยากรณ์ของความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา (SP) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
การพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R²) เท่ากับ 0.361 โดย
ได้สมการพยากรณ์ ดังนี้
SP = 0.806 + 0.267CDP + 0.494CFF
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากวิธเี ดลฟายจาก
กลุม่ ผูน้ �ำ ทางความคิด (Key Opinion Leaders) พบ
ว่า ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ประเด็นปัญหาที่ค้นพบเกี่ยวกับการบริหารความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจเพือ่ ความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงาน เนือ่ งจากการประกอบธุรกิจไม่มี
ความแตกต่างกันในด้านการตลาด โดยเฉพาะ
สินค้าและบริการ ความแตกต่างกันไม่สร้างมูลค่า
เพิม่ ของสินค้าและบริการ ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

การส่งเสริมการตลาด การสร้างนวัตกรรมในองค์การ
ด้านกระบวนการผลิต เนื่องจากเป็นภูมิปัญญา
ชุ ม ชน ไม่ มี ก ารนำ � เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการผลิ ต
ส่วนด้านการเงินส่วนใหญ่จะกูจ้ ากสถาบันการเงิน
ไม่มกี ารจัดทำ�บัญชี จึงไม่สามารถตรวจสอบฐานะ
ทางการเงิน ทำ�ให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูง
ภาครัฐให้การสนับสนุนความรู้อย่างต่อเนื่องแต่
ไม่ มี ง บประมาณในการสนั บ สนุ น และติ ด ตาม
ประเมิ น ผลของโครงการ จึ ง ทำ � ให้ ก ารบริ ห าร
จัดการความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยไม่
สามารถดำ�เนินธุรกิจได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
กลุ่มผู้นำ�ทางความคิดมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังนี้ ธุรกิจ SMEs ควรจัดการบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพื่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจ SMEs โดยการสร้างความแข็งแกร่งใน
การสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แบบ
ยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่และการ
มุ่งเน้นการจัดการยุคใหม่ ได้แก่ การจัดการทั่วไป
การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงิน
และการจัดการด้านการผลิตหรือบริการ โดยใช้
กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการให้มีเอกลักษณ์ที่พิเศษแตกต่างไปจาก
คู่แข่งรายอื่นๆ ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมุ่งเน้นการสร้าง Economic of Scope คือ
ความสามารถในการลดต้นทุนโดยใช้ทรัพยากรร่วม
กันของหน่วยธุรกิจต่างๆ รวมถึงรักษาลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ�คัญที่ผู้ซื้อ การดำ�เนิน
ธุรกิจให้ประสบผลสำ�เร็จจำ�เป็นต้องมีการปรับตัว
มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ SMEs ในเขตภาคเหนื อ ของ
ในรูปแบบต่างๆ
ประเทศไทย ตามแนวคิดของกลุม่ ผูน้ �ำ ทางความคิด
ควรบริ ห ารความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น เพื่ อ
5. บทสรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน ดังนี้ 1) สร้างและ
5.1 สรุปผลการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่และการมุง่ เน้นการ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาค จัดการยุคใหม่ ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการ
เหนือของประเทศไทย มีการบริหารความได้เปรียบ ด้านการตลาด การจัดการด้านการเงิน และการ
ทางการแข่งขันและความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน จัดการด้านการผลิตหรือบริการ 2) มุง่ เน้นการสร้าง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ Economic of Scope คือ ความสามารถในการ
ประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนหรือเงินลงทุน ลดต้นทุนโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยธุรกิจ
เริ่มต้นของธุรกิจ จำ�นวนพนักงาน และระยะเวลา ต่างๆ เพื่อการเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน และ 3) ต้อง
ประกอบธุ ร กิ จ แตกต่ า งกั น มี ก ารบริ ห ารความ ปรับตัว มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ
SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยแต่ละพืน้ ที่ ต่ า งๆ และสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ที่
จังหวัดโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยการบริหารความ เปลี่ยนแปลง
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำ�เร็จในการ
5.2 อภิปรายผล
ดำ�เนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
เขตภาคเหนือของประเทศไทยควรบริหารความ เหนือของประเทศไทย มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเพือ่ ก่อให้เกิดความสำ�เร็จ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม ด้านการ
ในการดำ�เนินการ ดังนี้ 1) ความสำ�เร็จในการ สร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน
ดำ�เนินงานโดยรวมและด้านลูกค้า ควรบริหาร ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการมุ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ตลาดเฉพาะส่วน อยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากความ
ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านผู้นำ�ต้นทุน ด้าน ได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการมุ่งตลาด จำ � เป็ น ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ที่ ก ารแข่ ง ขั น มี
เฉพาะส่วน 2) ด้านการเงินและด้านกระบวนการ ความรุนแรง ดังนัน้ การกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบาย
ภายใน ควรต้องมีการบริหารความได้เปรียบทาง การแข่งขันที่ชัดเจน จะช่วยสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำ�ต้นทุน และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจให้
และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 3) ด้านการ เหนือกว่าคูแ่ ข่ง เนือ่ งจากการกำ�หนดนโยบายและ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา ควรมีการบริหารความได้เปรียบ ทิศทางการดำ�เนินงานในอนาคตที่ชัดเจนทำ�ให้
ทางการแข่งขัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความ ธุรกิจสามารถดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
แตกต่างและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่วน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่
การบริหารจัดการความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Porter, Michael E. พบว่าในปัจจุบัน
ได้มีการนำ�ความได้เปรียบในการแข่งขันมาใช้ใน
มุมมองของธุรกิจ โดยเชือ่ มโยงกับแนวคิดทางการ
ตลาด โดยแนวคิดที่สำ�คัญ คือ การสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันทั่วไป คือ การเป็นผู้น�ำ ด้าน
ต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งเน้น
(Porter, Michael E.,1980) โดยเกิดจากการจัดการ
ยุคใหม่ ได้แก่ การจัดการทัว่ ไป การจัดการด้านการ
ตลาด การจัดการด้านการเงิน และการจัดการด้าน
การผลิตหรือบริการ (Oystein, ed al, 2007) และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กมีความสำ�คัญมากเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึ่งเป็น
กุญแจสำ�คัญของธุรกิจกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา
เพือ่ ความอยูร่ อดในยุคโลกาภิวตั น์ เจ้าของกิจการ
ผูป้ ระกอบการ SMEs ควรเห็นความสำ�คัญของการ
ดำ�เนินงานธุรกิจ มุ่งเน้นในสิ่งที่สำ�คัญต่อความ
สำ�เร็จของธุรกิจ ตามมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านการดำ�เนินงานภายใน
องค์การ และด้านการเรียนรู้และการตอบสนอง
โดยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทย ที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ทุ น
จดทะเบียนหรือเงินลงทุนเริม่ ต้นของธุรกิจ จำ�นวน
พนักงาน และระยะเวลาประกอบธุรกิจแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
เหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดแก่องค์การได้

เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่มีลักษณะการ
บริหารงานอย่างอิสระ การจัดหาเงินทุนส่วนใหญ่
เป็นทุนส่วนตัว ทำ�ให้ขาดโอกาสที่จะได้รับเงินทุน
และสิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น และขาด
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพราะสินค้า
และบริการส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการ
ของตลาดท้องถิน่ หรือตลาดภายในประเทศ ทำ�ให้
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในทาง
ด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดต่างประเทศ
จึ ง ทำ � ให้ ธุ ร กิ จ SMEs ในเขตภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นธุรกิจ SMEs
ในเขตภาคเหนื อ ของประเทศไทยจึ ง ต้ อ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบริหารความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจเพือ่ ความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับของบุรีโท
ซามะรัตน์ (2548 : 47) กล่าวว่า การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพนัน้ ในการปฏิบตั งิ านต้องมีเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความประหยัดคุ้มค่า การใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างประหยัด เพือ่ ก่อให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ขององค์กร และแนวคิดของ
Porter, Michael E. (1980) กล่าวว่า ธุรกิจต้อง
วิเคราะห์กลุม่ อุตสาหกรรมของบริษทั การทำ�ความ
เข้าใจต่อคูแ่ ข่งขัน การเลือกตำ�แหน่งในการแข่งขัน
และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย
ต้องนำ�กลยุทธ์การแข่งขันทั่วไป 3 แบบ คือ การ
เป็นผูน้ �ำ ด้านต้นทุนโดยรวม การสร้างความแตกต่าง
และการมุ่งเน้นกลยุทธ์แต่ละแบบไปปฏิบัติเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน
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