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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา
แปรรูปขัน้ ต้นภายใต้การเปลีย่ นแปลงในลักษณะเชิงพลวัต
A Confirmatory Factor Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of
Rubber Gross Industry Entrepreneurs under Conditions of Dynamic Change
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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบ
การภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยางพาราแปรรูปขั้นต้นขนาดกลางและขนาดย่อม จ�ำนวน 470 ราย และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และ
LISREL ผลการวิจัยจากการศึกษาโดยใช้หลักทฤษฎีเป็นฐานปรากฏว่าพบปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันจ�ำนวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทุน
มนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครือข่ายวิสาหกิจที่ยั่งยืน และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนา
ปัจจัยส�ำคัญด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแก้
แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถทางการแข่งขัน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต

Abstract

		 The main purpose of this research was to development factors influencing of competitiveness
under the dynamic change. By collecting data from a sample of entrepreneurs small and medium-sized
industrial rubber 470 samples through the structural equation model analysis techniques for data
analysis and perform data analysis using SPSS program and LISREL. The results showed factors that
influence the competitiveness by used the theory-base include seven factors as follows: entrepreneurial
spirit development, strategic management, human capital development, organization culture, logistics
and supply chain, sustainable cluster and government policy. And the development of factors to quantitative research by confirmatory factor analysis-second order the results of the analysis model was
modified to be consistent with the empirical data are in very good shape.
Keywords : Competitiveness, ASEAN Economic Community, Dynamic Change.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ความส�ำคัญของปัญหาวิจัย

		 นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เป็นต้น
มา ประเทศไทยได้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations: ASEAN) และท�ำให้มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นรวม
เป็น 10 ประเทศในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส
ซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และแนวโน้มส�ำคัญใน
อนาคตอาเซียน (ASEAN) มีนโยบายเปลี่ยนสภาพ โดย
ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินการรวมกลุ่มทางการค้า
มุง่ สูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ก่อนก�ำหนด 5 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง
เดิมก�ำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 จากนโยบายดังกล่าวส่งผล
กระทบท�ำให้ตลาดใหญ่ขึ้นเท่ากับว่าตลาด 10 ประเทศรวม
กันเป็นหนึ่ง ท�ำให้เกิดการปฏิบัติกับนักลงทุนในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่นเดียวกับนักลงทุนของประเทศ
ตนเอง ซึ่งอาจท�ำให้ต้นทุนของคู่แข่งขันต�่ำลง ภาษีน�ำเข้า
เป็นศูนย์ อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป ท�ำให้เกิดคู่แข่งขัน
ใหม่ในอาเซียน การลงทุนในอาเซียนท�ำได้โดยเสรีท�ำให้
คู่แข่งเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยได้อย่างเสรี และสามารถ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่เหมาะสมเป็นแหล่งผลิต
ได้อย่างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิก
มีสิทธิสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมืออย่างเสรี เคลื่อน
ย้ายเงินทุนอย่างเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เคลื่อน
ย้ายบริการอย่างเสรี เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี นอกจากนี้
แนวโน้มในอนาคตบนเวทีการค้าโลกของอาเซียน ขณะนี้
อาเซียนก�ำลังเตรียมจะขยายการจัดท�ำความตกลงการค้า
เสรีออกไปนอกกลุ่มอาเซียน ภายใต้กรอบ ASEAN+3 และ
ASEAN+6 ซึ่ง ASEAN+3 จะประกอบด้วย ประเทศจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และ ASEAN+6 จะเพิ่มอีก 3 ประเทศ
คือ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นผล
ท�ำให้กลุ่มอาเซียนจะขยายประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 50% ของ
ประชากรทั้งโลกในอนาคต (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2554)
		 จากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายทางเศรษฐกิ จ ใน
ระดับประเทศหรือกลุ่มประเทศของประชาคมโลกเพื่อการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลกระทบเป็นแรงกดดันต่อผูป้ ระกอบการ
ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์
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กับองค์การ เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่ง
ผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยปกติสภาพแวดล้อมทั่วไป จะ
มีลักษณะที่ซับซ้อน หลากหลาย เปลี่ยนแปลง และไม่คงที่
ซึ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ในด้านต่างๆ ทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายและการเมือง ต่างมุ่งเน้นให้
ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะ อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุ้มครอง
แรงงาน คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เศรษฐกิจและสังคม ได้
เคลื่อนตัวจากการเป็นเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มขึ้นเป็นการแพร่กระจายและการใช้องค์ความรู้ไปสู่
การเป็นยุคเศรษฐกิจฐานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based
Social and Economy) โดยทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่างแข่งขันกันด้วยความรู้ทั้งสิ้น สังคมและ
วัฒนธรรม เปิดกว้างรับความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี จะทวีความซับซ้อนและมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ส่วนในอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน คู่
แข่งขัน ได้เพิ่มปริมาณและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทุกขณะ
ลูกค้า ต่างมีความต้องการทีห่ ลากหลาย และเรียกร้องเพิ่ม
มากขึ้น ผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ ต่างพยายามแสวงหาอ�ำนาจ
เพือ่ กดดันผูซ้ อื้ ปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง สินค้าและบริการ
มีวงจรชีวติ ทีส่ นั้ ลงเหลือเพียงหกเดือนหรือสัน้ กว่านัน้ หลังจาก
ที่เคยมีวงจรชีวิตยาวนานกว่าสามปี ผู้มีส่วนได้เสีย กับ
องค์การต่างก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเองอย่าง
เคร่งครัด
		 ซึ่ ง ผลกระทบจากเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเปิดกว้างขึน้
อย่างไร้ขดี จ�ำกัด และแนวโน้มผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว จากนี้ต่อไปยากที่จะควบคุมได้อีกแล้ว ท�ำให้ผู้
ประกอบการต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง
หนักหน่วง ฉับพลัน สลับซับซ้อน และยิ่งทวีความรุนแรง
ของการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลาในลั ก ษณะเชิ ง
พลวัต ส่งผลท�ำให้แนวโน้มตลาดเปิดกว้างและเกี่ยวเนื่อง
กับการแข่งขันในระดับสากลมากรายยิง่ ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การยากต่ อ การท� ำ ความเข้ า ใจกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแตกต่างจากสมัยอดีตที่การเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป กว่าจะเกิดคู่แข่งขัน
ใหม่ขึ้นแต่ละรายต้องอาศัยระยะเวลา ท�ำให้ผู้ประกอบการ
สามารถมองเห็นและท�ำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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มากกว่าสภาพแนวโน้มในปัจจุบันเป็นแรงกดดัน ให้ผู้
แข่งขันต่างหาทางคิดค้นวิธีการเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
หากไม่ เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ พั ฒ นาตนเองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จะหลงตกอยู่ในภาวะหลง
ตน (Complacency) คือความพึงพอใจกับการประสบ
ความส�ำเร็จในปัจจุบัน มิฉะนั้นอาจจะต้องล้มหายตายจาก
ไปจากระบบได้ เพราะคู่แข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นมีอยู่ทั่วทุก
มุมโลก และพร้อมที่จะท�ำการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาด้วย
ราคาและคุณภาพที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ความรุนแรงจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในลักษณะ
เชิงพลวัตดังกล่าวนี้ สามารถส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของผู้ประกอบการให้ล้มเหลวได้ภายในระยะเวลาเพียงช่วง
ข้ามคืน (โกศล จิตวิรัตน์, 2551)
		 จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 25352539) เป็นต้นมา รัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้
สามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้ ตามวาระตาม
กาลเวลาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อการปรับตัวเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ อย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ผู้ประกอบการก็
ยั ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังจะสังเกตเห็นได้จาก
ยังมีแนวโน้มยอดสถิติการสิ้นสภาพของ ผู้ประกอบการยัง
เพิ่มสูงขึ้นอยู่ทุกขณะ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์, 2552) ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายต่อการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวมในระยะยาว ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมจ�ำนวนมากต้องสิ้นสภาพไปเพราะปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากปัญหาทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด คือเรื่องจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบ การไม่
สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ ท�ำการบริหารจัดการแบบเดิมๆ
โดยไม่สนใจสภาพแวดล้อม มองข้ามหรือไม่สนใจการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การให้สอดคล้องกับเครื่องมือทางการ
จัดการที่น�ำมาประยุกต์ใช้จึงท�ำให้เครื่องมือทางการจัดการ
ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ไม่ประสบความส�ำเร็จ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปัญหาเรื่องเครือ
ข่ายวิสาหกิจ และปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ที่ยังด้อย
ประสิทธิภาพอยู่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552)
		 ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาช่องว่างการวิจัย จากผลงาน

วิจัยในสาขาวิชาการจัดการทางด้านบริหาร ธุรกิจใน
ประเทศไทย พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัจจัยส�ำคัญที่
มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันที่ผ่านมา ถูก
ศึกษาแยกจากกันแต่ละปัจจัย ตามวาระตามกาลเวลาที่
แตกต่างกัน ส่งผลท�ำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถมองเห็น
ภาพรวมของปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ รวมทั้งวิธีวิทยาการวิจัยที่ผ่านมายังขัด
กับข้อตกลงเบื้องต้น ที่มักจะละเลยต่อโครงสร้างของข้อมูล
เนื่ อ งจากธรรมชาติ โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง และ
วิธีวิทยาการวิจัยที่น�ำมาใช้ในการวิจัยที่ผ่านมายังส่งผล
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการมองข้ า มหรื อ ละเลยบางตั ว แปรที่
ส�ำคัญไป อาทิ การพยากรณ์ตัวแปร เมื่อตัวแปรใดไม่มีนัย
ส�ำคัญท�ำให้ตัวแปรนั้นไม่มีคุณค่าในผลงานวิจัยที่ผ่านมา
แต่สภาพความเป็นจริงตัวแปรเหล่านั้นล้วนมีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อการด�ำเนินงานทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา
ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้น เพื่อ
มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงปัจจัยส�ำคัญที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันโดยภาพรวมอย่าง
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับตัว (ทิศทางการด�ำเนินงาน) โดยภาพ
รวม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของตนเองเป็นผู้แปรรูป
ขั้นสูง (ผลิตภัณฑ์ยาง) ต่อไปในอุตสาหกรรมยางพาราได้
เนื่องจากอุตสาหกรรมยางพาราไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มีมูลค่ารวมกว่า 1
แสนล้านบาท และเป็นสินค้าที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของ
การส่งออกเสมอมา (สถาบันวิจัยยาง, 2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 เพื่ อ พั ฒ นาปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
ลักษณะเชิงพลวัต

ขอบเขตของการวิจัย

		 ประชากร คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา
แปรรูปขั้นต้นขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
โดยผู้วิจัยก�ำหนดกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบ

Journal of the Association of Researchers
การอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้นที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ท�ำการศึกษาตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ระยะ
เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตัวแปรที่ศึกษา คือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต

สมมติฐานการวิจัย

		 H0: โมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
		 H1: โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด

		 ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต
จากการทบทวนวรรณกรรม พบปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเชิงพลวัต จ�ำนวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Spiritual Development) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital
Development) วัฒนธรรมองค์การ (Organization
Culture) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic & Supply
Chain) เครือข่ายวิสาหกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Cluster)
และหน่วยงาน/นโยบายรัฐบาล (Government Policy)
ผูว้ จิ ยั จึงน�ำมาก�ำหนดเป็นโมเดลสมมติฐานการวิจยั ดังภาพ 1

การพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาทุนมนุษย์

วัฒนธรรมองค์การ

ความสามารถทางการแข่งขัน

โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
เครือข่ายวิสาหกิจทีย่ งั่ ยืน

หน่วยงาน/นโยบายรัฐบาล

ภาพ 1 โมเดลสมมติฐานเพื่อพัฒนาปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงใน
			 ลักษณะเชิงพลวัต
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอน
ที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
แล้วน�ำไปเขียนเป็นบทความวิชาการ โดยท�ำการทบทวน
วรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีในปัจจุบันเกี่ยวกับแนวโน้ม
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์อภิมาน แล้วน�ำไปเขียน
เป็นบทความวิชาการ หลังจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ
ก�ำหนดมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งมีต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จ�ำนวน 2 ท่าน ได้ท�ำการประเมินและตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมเพื่อท�ำการปรับปรุงแก้ไข เสร็จแล้วน�ำเผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับชาติ ตามข้อก�ำหนดมาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (โกศล จิตวิรัตน์, 2551)
		 ขั้นตอนที่ 2 สกัดหาองค์ประกอบและปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน โดยการได้มา
ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
อย่างแท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาน�ำร่อง จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SMEs
ทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งอาจารย์ทางด้าน
บริหารธุรกิจและนักศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา เพิ่มเติมเพื่อสกัดหาปัจจัยส�ำคัญที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต
		 ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดองค์ประกอบและระบุปัจจัย
ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต โดยท�ำการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
ปัจจัยส�ำคัญในแต่ละองค์ประกอบ จากแนวคิดทฤษฎีแนว
โน้มในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาสร้างเป็นองค์ประกอบและก�ำหนด
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต โดยใช้หลัก
ทฤษฎีเป็นฐาน (Theory-based)

		 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเที่ยงตรงของปัจจัย
ส�ำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน แสดงความคิดเห็น
เพือ่ ลงฉันทามติ แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ปัจจัยแต่ละข้อกับจุดประสงค์ หลังจากนั้นน�ำมาสร้างเป็น
แบบประเมินเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอีกจ�ำนวน 30 ท่านเป็นผู้
แสดงความคิดเห็นเชิงประเมิน แล้วน�ำมาแปรผลตามเกณฑ์
เพื่อวัดระดับความเที่ยงตรงของปัจจัย
		 ขั้นตอนที่ 5 ท�ำการพัฒนาปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการน�ำปัจจัยที่ส�ำคัญทั้งหมดมาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัย
มีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ แล้วท�ำการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้วยการประเมินความตรง
เชิงเนื้อหาโดยก�ำหนดค่า IOC ไม่ต�่ำกว่า 0.50 และท�ำการ
ประเมินความเทีย่ ง ด้วยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค
โดยการน�ำไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริงจ�ำนวน 30 ราย ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงของเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ 0.9873 และท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้นขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยก�ำหนดให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์การ
จ�ำนวน 1 ท่าน ในแต่ละสถานประกอบการเป็นผู้ให้ข้อมูล
โดยท�ำการสุ่มแบบแบ่งช่วงชั้นชนิดแบ่งช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน
ด้วยการน�ำประชากรมาแบ่งชั้น ตามประเภทโรงงานและ
ในแต่ละช่วงชั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นสัดส่วนจ�ำแนก
ตามภูมิภาค ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน
470 ราย ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาตรวจสอบ แล้วท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง

ผลการวิจัย
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ตาราง 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ค่าสถิติ
ทดสอบ t-test และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
น�้ำหนัก
			
			 ตัวแปร		
				
องค์ประกอบ
ES การพัฒนาจิตวิญญาณฯ
SM การจัดการเชิงกลยุทธ์
HC การพัฒนาทุนมนุษย์
OC วัฒนธรรมองค์การ
LS โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
SC เครือข่ายวิสาหกิจที่ยั่งยืน
GP หน่วยงานและนโยบายรัฐบาล
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0.96
1.00
0.92
1.00
0.99
0.99

SE

t

R2

ดัชนีความสอดคล้องของโมเดล

0.04
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04

26.64**
27.20**
28.70**
25.69**
28.63**
27.28**
27.75**

0.93
0.91
1.00
0.85
1.00
0.99
0.98

Chi-Square (χ2) = 469.43
df = 574 P-Value = 1.00
χ2/df =0.82
RMSEA = 0.00
SRMR = .0083 RMR=.0079
AGFI = 0.93 GFI = 0.96
CFI = 1.00

**มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 จากภาพ 2 และตาราง 1 ผลการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบโมเดลปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะเชิ ง
พลวัต ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Statistical
Hypothesis) แสดงผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (ChiSquare) เท่ากับ 469.43 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 574
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.96 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 จากผลการ
วิเคราะห์แสดงว่าการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่าโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองที่ปรับแก้
แล้ว โดยภาพรวมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าความน่าจะเป็น (p) ที่ไม่มีนัยส�ำคัญ และ
ความสอดคล้องของโมเดลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เมื่อพิจารณา
จากค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�ำลังสอง
ของการประมาณค่าโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.00 และดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of
Fit) ของโมเดลโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ว่าโมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ความสามารถทางการแข่งขันมีค่าอยู่ระหว่าง
0.85-1.00 แสดงว่าปัจจัยที่ส�ำคัญทั้งหมดในโมเดลที่ปรับ

แก้แล้ว สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถ
ทางการแข่งขันโดยภาพรวมได้ร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 100

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

		 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาปัจจัยส�ำคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เป็นการ
ยืนยันได้ว่าปัจจัยส�ำคัญที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดจ�ำนวน 7 องค์
ประกอบสามารถอธิบายความสามารถทางการแข่งขันภาย
ใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงวัตได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีปัจจัยส�ำคัญ ดังนี้ (1) การพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย จ�ำนวน 8
ปัจจัย ดังนี้ มีการยกระดับความรู้ มีวิสัยทัศน์เชิงรุก มี
แนวคิดในการจัดการเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีความกล้าเสี่ยงปรับทิศทางในการด�ำเนินงาน มีทัศนคติที่
ดีต่อความล้มเหลว มีการใช้ภาวะผู้น�ำสร้างวิสัยทัศน์และ
สร้างวัฒนธรรมองค์การ มีการใช้ภาวะผู้น�ำสร้างบารมี (2)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ มีการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มีการจัดท�ำ
หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการน�ำเครื่องมือทางการ
จัดการมาประยุกต์ใช้ มีการก�ำหนดวัฒนธรรมองค์การ มี
การถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติการ มีการควบคุมและ
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ประเมินผลกลยุทธ์ (3) การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย
5 ปัจจัย ดังนี้ มีการสรรหาและระบุตัวคนเก่ง มีวิธีการคัด
เลือกเพื่อให้ได้คนเก่ง มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ มีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น มี
การผลักดันให้พนักงานน�ำความรู้ ความสามารถและทักษะ
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุด (4) วัฒนธรรมองค์การ
ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ มีการสร้างพันธะสัญญาแก่
พนักงาน มีการก�ำหนดวัฒนธรรมการท�ำงานทั่วทั้งองค์การ
มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
วัฒนธรรมนวัตกรรม มีการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีการน�ำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อเชื่อม
วัฒนธรรมทั่วทั้งองค์การ (5) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี้ มีวิธีการเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าได้ตลอดเวลา มีวิธีการน�ำเทคโนโลยีโลจิสติกส์
มาประยุกต์ใช้ มีวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบ
และสินค้าคงคลัง มีวิธีการในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง มีการมุ่งใช้ยี่ห้อเพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการตลาด
อย่างต่อเนื่อง น�ำเทคโนโลยีการผลิตหรือเครื่องจักรที่ทัน
สมัยมาท�ำการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการซัพพลายเชน (6) เครือข่าย
วิสาหกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้ มีการประสาน
งานเพือ่ ริเริม่ สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ มีความตัง้ ใจและมุง่ มัน่
ที่จะประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมและความร่วมมือ มีการให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดี มีการให้ความไว้วางใจกัน
สูง มีกลุ่มผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การด�ำเนินงานสู่ความยั่งยืน (7) หน่วยงานและนโยบาย
รัฐบาล ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้ มีการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีในระดับสากล ใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบายการ
เปิดเสรีทางการค้า มีการใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบายทาง
การเงิน มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่ง มีการใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
		 จากผลสรุปการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่าง
น่าสนใจว่าการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Spiritual Development) เป็นพื้นฐาน
ที่มีส่วนส�ำคัญมาก ในการที่จะช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนิน
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งานของผู้ประกอบการประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากว่าการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการมีส่วนส�ำคัญต่อ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธ์จะ
ยิ่งทวีความส�ำคัญขึ้นทุกขณะ เพราะขอบเขตแนวโน้มผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ผู้ประกอบการจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางการบริหารจัดการเพื่อปรับ
ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงให้กิจการสามารถอยู่รอดเจริญเติบโต และมี
ศักยภาพทางการแข่งขันได้ (Lumpkin & Dess, 1996)
อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ถือได้ว่าเป็นกลไกส�ำคัญที่จะ
ตอบสนองต่อทิศทางของปัญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจไทยไม่
สามารถปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากองค์การต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีการปรับ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งเพื่อความอยู่รอดและเพื่อการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผลของการเปลี่ยนแปลง
และความจ�ำเป็นที่ต้องปรับตัวนี้ ท�ำให้แนวคิดในด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ยิ่งทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นทุกขณะเพราะ
ในปัจจุบันองค์การธุรกิจจะไม่สามารถประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงานท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ถ้าขาดภารกิจเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดแผนงานหรือ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น รวมทั้ง
ไม่ มี ค วามสามารถในการน� ำ แผนที่ ก� ำ หนดขึ้ น ไปปฏิ บั ติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะน�ำไป
สู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Porter,
1985)
		 ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยหลักส�ำคัญที่จะบ่งชี้ถึงความ
ส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการด�ำเนินงานของธุรกิจใน
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital
Development) เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
น�ำมาซึ่งความยั่งยืนให้กับองค์การธุรกิจได้ (Thorn &
Pellant, 2007) องค์การใดมีปัจเจกบุคคลที่มีความเฉลียว
ฉลาดตกผลึกทางความรู้ (Knowledge) ความสามารถ
(Ability) และทักษะ (Skills) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การตลอดเวลา ย่อมสร้างความได้เปรียบจากการใช้ทุน
ทางปัญญาขององค์การเป็นเครื่องมือในการปรับตัวเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Sustainable) (Schultz, 1961) วัฒนธรรมองค์การ (Organi-
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zation Culture) เป็นหัวใจส�ำคัญที่หล่อหลอมพนักงานให้
เกิดความเชื่อมั่นในองค์การ และทุ่มเทพลังท�ำงานสุดชีวิต
วัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่งท�ำให้ธุรกิจประสบความ
ส�ำเร็จ และวัฒนธรรมองค์การเป็นข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ลอกเลียนแบบได้ยาก (Deal & Kennedy, 1982;
Dobni, 2008) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic &
Supply Chain) มีความส�ำคัญมากขึ้นในการเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์
อาจถือได้ว่าเป็นที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่
ดีที่สุด (Lambert, Stock & Ellram, 1998) การเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันด้วยวิธีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือ
ข่ายวิสาหกิจ (Cluster) จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับ
ตัวที่จะน�ำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจเพื่อแสวงหา
โอกาสในอนาคต (Gardner, 1989; Porter, 1998) และ
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันที่
ยัง่ ยืนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารรวมกลุม่ ทีเ่ ป็นพลวัต (Dynamic Cluster) เพราะกระบวนการดังกล่าวจะเสริมสร้างการเรียนรู้
สร้างทักษะที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
การสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และ
เพิ่มผลผลิตเป็นวงจรของการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และ
สามารถแข่งขันกับกิจการขนาดใหญ่ได้ (Porter, 1998;
Ketels, Lindqvist & Solvell, 2006) การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน/นโยบายรัฐบาล (Government Policy) สามารถ
เสริมสร้างประโยชน์ต่อกันได้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน (Hu & Mathews, 2009)
		 ข้อเสนอแนะในการวิจัย (1) ข้อเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ ผู้ประกอบการควรมีการปรับทิศทางการ
ด�ำเนินงานโดยภาพรวมให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงพลวัต และเชื่อมโยงสู่ทิศทางที่
จะเป็นไปในอนาคต โดยอาศัยแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์
ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการที่ค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และควรมีการสอดแทรก
กลไกที่เป็นตัวแปรซึ่งมีอิทธิพลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างกลมกลืนกับกระบวนการด�ำเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป สามารถใช้วิธี
การด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ในลัก ษณะอื่น เพื่อให้ไ ด้ม าซึ่งปัจจัย
ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อเป็น
การตอบสนองทิศทางในอนาคตของผลการวิจัย อันได้แก่

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เทคนิค EFR
(Ethnographic Futures Research) เทคนิค EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) เทคนิคฟอร์
ไซท์ (Foresight) การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ (Trend
Impact Analysis) เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario
Building) เทคนิคเชิงสถิติของเบอิเชี่ยน (Bayesian
Statistical) เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง
(Cross-impact Analysis) เทคนิคกงล้ออนาคต (Futures
Wheel) เป็นต้น และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ม
ในลักษณะเชิงพลวัต ผู้ประกอบการต่างต้องการข้อมูลเชิง
ลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงสามารถ
น�ำโมเดลปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันไปท�ำการพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
เช่น การน�ำโมเดลไปศึกษากลุ่มพหุและความไม่แปรเปลี่ยน
ของการวัด (Multiple Group and Measurement Invariance) หรือน�ำโมเดลไปศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับ (Multilevel SEM) เป็นต้น (3) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เนื่องจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)
เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการเกิ ด ปรากฏการณ์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ไปใน
ลักษณะเชิงพลวัต (Dynamic) การปรับตัวภายใต้สภาวะ
การณ์ดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยภาษาอังกฤษ (English)
เป็ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรื อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการศึ ก ษากฎระเบี ย บและเงื่ อ นไขข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นรัฐบาลควรตระหนักให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษกับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขันทั้ง
ระบบและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รัฐบาลควรท�ำการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ภาษาทีส่ อง
ของประเทศไทย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ต่ อ การปรั บ ตั ว ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะเชิ ง
พลวัต และยังเป็นการวางพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
ด้วย หากรัฐบาลนิ่งนอนใจในเรื่องนี้จะท�ำให้ทุกระบบที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่อนแอตามไปด้วยทั้งระบบ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน�ำปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความ
สามารถทางการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เชิงพลวัตไปใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบหรือประเมิน
คุณภาพการด�ำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
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เชิ ง พลวั ต ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
โดยอาจนําปัจจัยที่ส�ำคัญเท่าที่จําเป็นบางปัจจัยไปใช้ใน
การตรวจสอบหรือประเมินในช่วงเริ่มแรก เพื่อน�ำผลการ
ประเมิ น จั ด ท� ำ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้อย่างมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ สามารถนํา
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ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันที่
ได้จากผลการวิจัยไปเป็นองค์ประกอบสําคัญเพื่อประกอบ
การพิ จ ารณาในกระบวนการจั ด สรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้
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