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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัย ได้แก่ 1.) เพ่ือศึกษาปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 2.) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน
ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จทางธุรกิจ 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีจ านวน 84 ราย เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ แบบสอบถามที่มีความเชื่อถืออยู่
ระหว่าง 0.701-0.886 และได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ที่ใช้การ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1.) ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 2.) ปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 3.) ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและ
ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
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ABSTRACT 
 
 The main purposes of this study were to 1.) to study the competitive driving 
factors affected of competitive advantage and business success of gems and jewelry 
export industries in Thailand 2.) to study the relationship and impact of competitive 
driving factors, competitive advantage, business success of gems and jewelry export 
industries in Thailand. The samples were selected by purposive sampling of 84 
executives of gems and jewelry export business used with the questionnaire which 
its reliability test between was 0.701-0.886 and content validity was approved by 
experts. The statistics used in the analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, simple regression and multiple regression analysis for testing the 
hypothesis at the level of 0.05 significance. 
 The results of this study were shown that 1.) competitive driving factors 
significantly affected competitive advantage of gems and jewelry export industries in 
Thailand 2.) competitive driving factors significantly affected business success of gems 
and jewelry export industries in Thailand 3.) competitive advantage significantly 
affected business success of gems and jewelry export industries in Thailand 
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 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความส าเร็จของธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย” ส าเร็จสมบูรณ์
ลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความเมตตาและค าชี้แนะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริ
ศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ตลอดจนค าปรึกษา แนวทางการใช้ชีวิต และเป็น
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สอนในห้องเรียนไม่น่าเบื่อ มีสีสันตลอดเวลา ร่วมกันผ่านความท้าทายตลอด 1 ปีการศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาด้วยกัน 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนด้วย
ความรัก และความห่วงใยให้ผู้วิจัยเสมอมา หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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ตารางที่ 4.13:  ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard   42 
  Deviation) ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อ 
  ความส าเร็จทางธุรกิจ 
ตารางที่ 4.14:  ค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อ  43 
  ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ 
  เครื่องประดับของไทย 
ตารางที่ 4.15:  แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันท่ีส่งผล  43 
  ต่อความส าเร็จของธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ 
  เครื่องประดับของไทย 
ตารางที่ 4.16:  แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผล  44 
  ต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ 
  เครื่องประดับของไทย 
ตารางที่ 4.17:  ค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน แรงกดดัน  45 
  จากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดันของการเข้ามายัง 
  อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ แรงกดดันของสินค้าทดแทน แรงกดดัน 
  จากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ และแรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของ 
  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออก 
  อัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
   หน้า 
ตารางที่ 4.18:  ค่าความมีอิทธิพลระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่   47 
  ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน คุณภาพ ความรวดเร็วในการออก 
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และตราสินค้ากับความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม 
  ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ตารางที่ 4.19:  การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  48 
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สารบัญภาพ 
 
   หน้า 
ภาพที่ 1.1:  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2552-2561  2 
ภาพที่ 2.1:  ประเภทของแรงกดดันทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five-Forces   7 
  Model) 
ภาพที่ 2.2:  กรอบความคิด  18 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย 
 อุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
เศรษฐกิจของไทย ด้วยจุดเด่นของชิ้นงานที่มีความประณีต เป็นแหล่งอัญมณีท่ีมีคุณภาพรวมทั้งภูมิ
ปัญญาซึ่งรังสรรค์และการเจียรไน จากฝีมือช่างทักษะสูง การรักษาคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน
สม่ าเสมอ ตลอดการท าธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอันเป็นจุดเด่นของผู้ประกอบการไทย 
 ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงร้อยละ 6.62 ขณะที่
มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.08 โดยทองค าท่ียังมิได้ขึ้นรูป หรือทองค าก่ึงส าเร็จรูปยังคงเป็น
สินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและน าเข้า แต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยไม่รวมทองค าจะพบว่าเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.96 จากปัจจัยบวก
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึน และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวในแนวลบ จึงดึงดูดให้
ผู้บริโภคมีความต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับมากข้ึน (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ, 
2562) 
 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรูปแบบเงินเหรียญสหรัฐตามพิกัดอัตราศุลกากร
ตอนที่ 71 ในปี 2561 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 6.62 (ร้อยละ 11.77 ในหน่วยเงินบาท) จากเดิมในปี 
2560 ที่มีมูลค่า 12,852.26 ล้านเหรียญสหรัฐ (434,825.28 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 11,976.10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (383,656.28 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.74 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกไม่รวมทองค าที่ยัง
มิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 7,604.64 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(243,743.92 ล้านบาท เติบโตสูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.96 (ร้อยละ 1.18 ในหน่วย
ของเงินบาท) 
 ส่วนการน าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.08 (ร้อยละ 0.12 ใน
หน่วยของเงินบาท) จากมูลค่า 15,080.80 ล้านเหรียญสหรัฐ (515,538.98 ล้านบาท) มาอยู่ที่ 
15,847.21 ล้านเหรียญสหรัฐ (516,171.24 ล้านบาท) 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาดุลการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับพบว่าในปี 2561 ไทยขาดดุล 
3,871.11 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังภาพที่ 1.1 (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ, 2562) 
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ภาพที่ 1.1: มูลค่าการน าเข้าและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2552-2561 
 

 
 
ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ.  (2562).  สถานการณ์การน าเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี 
 และเครื่องประดับไทย ปี2561.  สืบค้นจาก https://infocenter.git.or.th/. 
 
 สถานการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ความจ าเป็นที่จะต้องฟ้ืนฟูตลาดส่งออกและน าเข้าของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยมองว่าการที่ธุรกิจจะด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ควรจะต้อง
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Porter, 1985) ซึ่งการจะให้บรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ควรจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนอันได้แก่  แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม 
แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขันรายใหม่ แรงขับเคลื่อนของสินค้าทดแทน แรงขับเคลื่อนจากอ านาจต่อรอง
ของลูกค้า และแรงขับเคลื่อนจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ ที่ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้า
กับปัจจัยดังกล่าวให้ส าเร็จ นอกจากนี้ Porter (1985) ยังได้อธิบายว่าเมื่อธุรกิจสามารถด ารงไว้ซึ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้ว จะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 
 การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้ประสบความส าเร็จ จึงควรศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จ
ทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการศึกษาว่าในขณะที่สถานะความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ภายใต้ปัจจัยแรงขับเคลื่อนตามแนวคิดของ Porter (1985) จะเป็นอย่างไร โดยตั้งประเด็นค าถามไว้
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ดังนี้  
 1. แรงขับเคลื่อนการแข่งขันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ หรือไม่ และอย่างไร 
 2. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย หรือไม่ และอย่างไร 
 ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและความส าเร็จทางการตลาดของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการแข่งขันของตลาด เพื่อวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขัน
รายใหม่ แรงขับเคลื่อนของสินค้าทดแทน แรงขับเคลื่อนจากอ านาจต่อรองของลูกค้า และแรง
ขับเคลื่อนจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบและวิเคราะห์การได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผล
ต่อความส าเร็จทางธุรกิจ ซึ่งทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจะ
สามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวที่ได้รับไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ หรือนโยบายเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจได้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการ
แข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้แบ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1.3.1 การได้รับทราบถึงผลสรุปจากการศึกษา (Output) ได้แก่ 
  1.3.1.1 ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  1.3.1.2 ทราบถึงอิทธิพลของแรงขับเคลื่อนทั้ง 5 ข้อ ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  1.3.1.3 ทราบถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางการธุรกิจ
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ของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 1.3.2 การน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน (Outcome) ในเรื่องต่อไปนี้ 
คือ 
  1.3.2.1 การน าไปใช้เชิงนโยบายและวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันและน าไปสู่การปฏิบัติ
ที่ท าได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  1.3.2.2 น าไปใช้เป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 อัญมณี หมายถึง มวลของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่
ตามธรรมชาติ โดยจะประกอบขึ้นจาก สารอินทรีย์ หรือ อนินทรีย์ก็ได้ เนื่องจากองค์ประกอบของ
เปลือกโลกส่วนใหญ่เป็นสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ ดังนั้นเปลือกโลกส่วนใหญ่มักเป็นแร่ตระกูลซิ
ลิเกต นอกจากนั้นยังมีแร่ตระกูลคาร์บอเนต เนื่องจากบรรยากาศโลกในอดีตส่วนใหญ่เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ าฝนได้ละลายคาร์บอนไดออกไซด์บนบรรยากาศลงมาสะสมบนพ้ืนดินและ
มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตอาศัยคาร์บอนสร้างธาตุอาหารและร่างกาย แพลงตอนบางชนิดอาศัยซิลิกาสร้าง
เปลือก เมื่อตายลงทับถมกันเป็นตะกอน หินส่วนใหญ่บนเปลือกโลกจึงประกอบด้วยแร่ต่าง ๆ 
 เครื่องประดับ หมายถึง เป็นสิ่งของที่ใช้เสริมเติมแต่งร่างกายเพิ่มเติมจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ โดย
ท าให้รูปแบบการแต่งตัวมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่จะเป็นชุดเดิม ก็สามารถสร้าง
ความรู้สึกเปลี่ยนไปได้เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องประดับ หรืออัญมณี ในเรื่องความเชื่อและศาสนา 
เครื่องประดับยังคงถูกน ามาใช้ เช่น พระเครื่อง ไม้กางเขน หรือประค า เป็นต้น 
 แรงขับเคลื่อนทำงกำรแข่งขัน หมายถึง การประเมินสถานการณ์ความรุนแรงทางการ
แข่งขันของธุรกิจ จากปัจจัย 5 ด้าน (Five Forces) เป็นปัจจัยที่ใช้ประเมินโอกาสในการท าก าไร และ
ประเมินความเข้มข้นของการแข่งขันธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรม 
  1. แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม คือ การวิเคราะห์คู่แข่งขันทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ที่มีสินค้าคุณสมบัติและราคาใกล้เคียง หรือ มีราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าแต่
สามารถน ามาใช้ทดแทนกันได้ ต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันกับคู่แข่งให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
  2. แรงขับเคลื่อนจากคู่แข่งขันรายใหม่ คือ การวิเคราะห์คู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้าสู่
อุตสาหกรรมเดียวกันทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  3. แรงขับเคลื่อนของสินค้าทดแทน คือ สินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ 
  4. แรงขับเคลื่อนจากอ านาจต่อรองของลูกค้า คือ ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลและ
สามารถเลือกสินค้าต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง หากสินค้าไม่มความแตกต่างจากคู่แข่งในเรื่องต่าง ๆ ย่อม
เกิดข้อเสียเปรียบทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างก าไร 
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  5. แรงขับเคลื่อนจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ คือ ผู้จัดส่งวัตถุดิบมี
ผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนเพ่ือสรรหาวัตถุดิบเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต  
 ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน หมายถึง ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการด้วย
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยมีพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ได้แก่ ต้นทุนในการผลิต ความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
 ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ หมายถึง ความเจริญเติบโตขององค์กรที่สามารถพิจารณาได้จาก
ตัวเลข หรือเป็นเรื่องของความภูมิใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการถูกยอมรับหรือได้รับการชื่น
ชมจากผู้อ่ืน ได้แก่ ความส าเร็จในด้านของก าไรที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากข้ึนหรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ กิจการมีการเติบโตของยอดขาย กิจการมี
ลูกค้าเพ่ิมข้ึน และลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ 
 ผู้ประกอบกำร หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือบุคคลที่จัดตั้งองค์กรเพ่ือหวังผลก าไร เป็น
บุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางท่ีจะสร้างธุรกิจของตนเองโดยยอมรับความ
เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน ผู้ที่มุ่งหวังจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาถึงปัญหา ความท้าทาย ความ
ไม่แน่นอนในการท าธุรกิจได้ 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการวิจัย ซึ่งได้ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 สมมติฐาน 
 2.6 กรอบแนวความคิด 
 รายละเอียดในแต่ละส่วนที่กล่าวมาข้างต้น มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ เป็นสิ่งส าคัญในการพิจราณาการวางแผนกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์การแข่งขันและปัจจัยในอุตสาหกรรม มีทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
อุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น จะท าให้ทราบถึงความรุนแรง
และอุปสรรคในการแข่งขัน การวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์ หากไม่มีการ
วิเคราะห์แล้วนั้นจะท าให้แผนกลยุทธ์ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ได้เลย 
 Porter (1980) ได้เสนอแนวคิดว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น 
มีปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ที่ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมคือ ทฤษฎี Five-Forces 
Model การวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 5 นี้ จะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งขันได้ รวมถึงการ
ประเมินแนวโน้มและภัยคุกคามในอุตสาหกรรม  
 Porter (1980) เสนอว่า สภาวะการด าเนินงานของธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมที่ธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของปัจจัย 5 ประการประกอบด้วย 
  1.) การแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิม 
  2.) การแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม 
  3.) การแข่งขันจากสินค้าทดแทน 
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  4.) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ 
  5.) อ านาจต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 
 
ภาพที่ 2.1: ประเภทของแรงกดดันทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five-Forces Model) 
 

 
 
ที่มา:  ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model).  (2561).  สืบค้นจาก http://inc.ksrmins.com. 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับแรงกดดันทั้ง 5 ประเภทได้แสดงไว้ในภาพที่ 2.1 คือ 
 1.) การแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิม (Industry Rivalry)  
 การแข่งขันระหว่างคู่แข่งปกติแล้วจะมีแรงกระทบมากที่สุดในบรรดาห้าแรงกระทบทั้งห้า แต่
ก็จะมีความแปรปรวนระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลยุทธ์ที่ถูกใช้โดยบริษัทหนึ่ง สามารถที่จะประสบ
ผลส าเร็จได้ไปจนถึงระดับที่เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันต่อของกลยุทธ์ของบริษัทคู่แข่ง ซึ่ง
กลยุทธ์ที่ใช้โจมตีคู่แข่ง ได้แก่ การลดราคา การเพ่ิมคุณภาพ การใส่ลูกเล่น การเพ่ิมการบริการ การ
ขยายขอบเขตการรับประกัน และการเพ่ิมการโฆษณา ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างคู่แข่ง มี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการเพ่ิมสูงขึ้นของจ านวนคู่แข่งขัน การขยายกิจการและ
ความสามารถของคู่แข่ง การลดลงของความต้องการของผู้บริโภค และการตัดราคา  ระดับของการ
แข่งขันจะยังคงเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากมีการกีดกันทางการค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น การปรับลดต้นทุน ต้นทุนคงท่ีที่
เพ่ิมสูงขึ้น สินค้าหมดความนิยม การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลง การลดลงของความต้องกา
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ของผู้บริโภค การก าหนดต้นทุนที่สูงเกินไป สินค้าท่ีไม่มีความแตกต่างกัน ความหลากหลายของการ
แข่งขัน การควบกิจการ และการจัดหาทรัพยากร (Fred, 2007) 
 2.) การแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrance) 
 การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ คือความเป็นไปได้ที่ธุรกิจรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เมื่อใดก็ตามท่ีธุรกิจรายใหม่สามารถที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมได้แล้ว ความเข้มขัน
ของการแข่งขันระหว่างธุรกิจจะเพ่ิมสูงขึ้น ในการวิเคราะห์การคุกคามของธุรกิจรายใหม่จะเก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการใช้มาตรการตอบโต้ของธุรกิจเจ้าประจ าต่อผู้เข้ามา
ใหม ่(Erickson & Linton, 2004) ในส่วนของการกีดกันทางการค้า จะมีความเฉพาะในแต่ละ
อุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การกีดกันทาง
การค้าที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมจะรวมทั้งความต้องการครอบครองและสร้างความได้เปรียบของ
ความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เทคโนโลยี และความรู้และทักษะ การขาด
ประสบการณ์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า ความต้องการเงินทุนเป็นจ านวนมาก ช่องทางของการ
ระบายสินค้าที่ไม่เพียงพอ นโยบายการควบคุมของรัฐบาล การจัดเก็บภาษี การขาดแคลนในการ
เข้าถึงวัตถุดิบ การครอบครองสิทธิบัตร ที่ตั้งท่ีไม่เอ้ืออ านวย การตอบโต้กลับของธุรกิจที่ถูกคุกคาม 
และศักยภาพการอิ่มตัวของตลาด แม้ว่าจะมีการกีดกันทางการค้าน ามาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มากก็ตาม ในบางครั้ง ธุรกิจรายใหม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้โดยต้องอาศัยสินค้าที่มีคุณภาพสูง 
การลดราคา และการมีทรัพยากรทางการตลาดที่ใช้ทดแทนกันได้ ในการที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับ
ต าแหน่งของธุรกิจนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมกลยุทธ์ของคู่แข่ง การใช้การตอบโต้เท่าท่ีจ าเป็น 
การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาส ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจเจ้าเก่าสามารถที่จะด าเนินการกีดกัน
การเข้ามาของธุรกิจรายใหม่ โดยใช้มาตรการลดราคา การขยายขอบเขตการรับประกัน การเพิ่ม
ลูกเล่นของสินค้า และการเสนอส่วนลดราคาให้เป็นพิเศษ (Fred, 2007) 
 3.) การแข่งขันจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
 ในแบบจ าลองของ Porter (1980) สินค้าที่ใช้ทดแทนถูกอ้างถึงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอ่ืน 
การคุกคามของสินค้าทดแทนจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการสินค้า ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาของสินค้าทดแทน ในขณะที่สินค้าทดแทนยิ่งมีวางขายมากข้ึน อุปสงค์ของราคาของสินค้าก็
จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีมากข้ึน สินค้าทดแทนที่มีความใกล้เคียงกัน
จะไปจ ากัดความสามรถของธุรกิจของอุตสาหกรรมในการที่จะเพ่ิมราคา ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกได้แข่งขันทางด้านสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน กับผู้ผลิตขวดแก้ว กระป๋องโลหะและ
อลูมิเนียม ผู้ผลิตแว่นตาและคอนแทคเลนส์จะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้น  
ในขณะที่หนังสือพิมพ์และแมกกาซีนจะต้องเผชิญกับแรงกดดันของการแข่งขันจากสินค้าทดแทน คือ 
อินเตอร์เน็ตรวมทั้งเคเบิ้ลทีวีที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  แรงกดดันทางด้านการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึน
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จากสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน จะเพ่ิมมากข้ึน เมื่อราคาของสินค้าทดแทนมีการลดราคาลง และต้นทุนการ
หันไปใช้สินค้าทดแทนของผู้บริโภคท่ีลดลง (Fred, 2007) 
 4.) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) 
 อ านาจการต่อรองของผู้บริโภคจะแสดงให้เห็นถึงแรงกระทบที่มีผลต่อความเข้มข้นของการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อจะมีอ านาจสูงที่สุดเมื่อผู้ซื้อมีขนาดที่ใหญ่และมีปริมาณการ
ซื้อที่มาก เนื่องจากว่า การคุกคามของการสูญเสียของผู้ซื้อที่มีความส าคัญ จะท าให้ธุรกิจของเราอยู่ใน
ต าแหน่งที่อ่อนแอลง อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อจะเพ่ิมขึ้นเมื่อสินค้าที่ซื้อมีมาตรฐานและไม่มีความ
แตกต่างกัน มีผู้ซื้อจ านวนน้อย ลูกค้ามีการรวมตัวกันหรือมีการซื้อสินค้าในปริมาณท่ีมาก ต้นทุนการ
เปลี่ยนสินค้าของผู้บริโภคมีราคาถูก ผู้ขายมีข้อมูลจ านวนมากเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และต้นทุนของ
ผู้ซื้อ ผู้ขายหันมารวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และเมื่อสินค้าทดแทนหาซื้อได้ง่าย เนื่องด้วย
เหตุผลเหล่านี้นี่เองที่ท าให้ผู้ซื้อสามารถที่จะท าการเจรจาต่อรองในการขอลดราคา ขอเพ่ิมการ
รับประกัน และขอแพคเก็จของแถม (Fred, 2007) 
 5.) อ านาจต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 
 ทุก ๆ ธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงาน อะไหล่ วัตถุดิบ 
และการบริการ ต้นทุนของปัจจัยการผลิตล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการท าก าไรของบริษัท 
จุดแข็งของผู้จัดหาวัตถุดิบจะมีผลต่อระยะเวลา และเงื่อนไขของการติดต่อทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบ
อยากที่จะขายสินค้าด้วยราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็จะจัดการบริการให้เท่าที่
จ าเป็นเท่านั้น ถ้าแรงกระทบของอ านาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบนี้อ่อน ทางเราก็สามารถท่ีจะ
ท าการเจราให้เกิดความได้เปรียบได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม ถ้าแรงกระทบนี้แข็งแรงจะส่งผลให้เราอยู่
ในต าแหน่งที่ด้อยกว่า รวมทั้งจะต้องจ่ายค่าวัตถุดิบที่ซื้อในราคาท่ีสูงขึ้นแต่กลับได้รับการให้บริการที่
ลดลง อ านาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบจะมีผลกระทบต่อความเข้มข้นของการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้จัดหาวัตถุดิบสามารถที่จะข่มขู่ต่อการรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน ผู้
จัดหาวัตถุดิบมีการรวมหัวกัน ต้นทุนของผู้จัดหาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ผู้จัดหาวัตถุดิบมีจ านวนน้อย มี
สินค้าท่ีใช้ทดแทนวัตถุดิบในปริมาณไม่มาก สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคมีจ านวนน้อย และเม่ือ
สินค้าของผู้จัดหาวัตถุดิบมีความส าคัญอย่างมากต่อธุรกิจของผู้ซื้อ (Fred, 2007) 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 Ricardo (1817) ได้อธิบายว่าประเทศที่จะมีความได้เปรียบคือประเทศที่สามารถผลิตสินค้า 
โดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอ่ืน ดังนั้นควรผลิตสินค้าท่ีมีความ
ได้เปรียบในการผลิตสินค้าลักษณะนี้จะท าให้ทุกประเทศได้รับผลประโยชน์จากการท างานผลิตสินค้า 
ตามความถนัดของแต่ละประเทศ 
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 Fuller (2004, p.65) ได้อธิบายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึง การที่ให้โอกาส
การท าก าไรที่สูงกับคู่แข่งโดยการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การมุ่งส่วนครองตลาดที่
เฉพาะเจาะจง การมุ่งการผลิตหรือช่องทาง การจัดจ าหน่ายและการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
Porter (1980) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความ
สอดคล้องกับทรัพยากรและความพร้อมของธุรกิจ โดยกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ทั้ง 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
  1.) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นการให้ผลประโยชน์ที่เท่าเทียม
กันกับคู่แข่งในขณะที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่การลดต้นทุนยังมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่ด้วย เช่น ความ
ล้าสมัยในกระบวนการผลิตหรือนวัตกรรม หรือ การบริการและการะจายสินค้า ซึ่งคู่แข่งอาจมีการ
พัฒนาให้ทันสมัยกว่า หรือการลดต้นทุนมากเกินไป อาจท าให้เกิดต้นทุนในการสร้างการรับรู้ของ
ลูกค้ามากข้ึนสุดท้ายเกิดการเลียนแบบ เนื่องจากก าไรของธุรกิจเท่ากับราคาขาย - ต้นทุนขาย ดังนั้น
หากต้องการให้มีก าไรสูงขึ้นมีสอง วิธี คือ การเพ่ิมราคาขายและหรือลดต้นทุนขาย องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการลดต้นทุนมากกว่าการเพิ่มราคาขาย ซึ่งเป็นวิธีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับแนวคิดทางการจัดการ คือ การเพิ่มประสิทธิผล 
  2.) การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัว
ของสินค้า และบริการที่น ามาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าท่ีเคยมีในอดีตอาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเม่ือเวลาเปลี่ยนไป
อีกเหตุผลหนึ่งเพราะ การแข่งขันในตลาดมีสูงมาก ส่วนสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันมี
ความคล้ายคลึงกันมาก องค์กรจึงต้องสร้างสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคสูงสุด 
  3.) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus)  เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้น ที่มีความแตกต่างในเรื่องความต้องการสินค้า รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ สีสัน คุณภาพ และความคาดหวัง ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการด าเนินธุรกิจ
โดยใช้กลยุทธ์ธุรกิจเดียวกันในทุกตลาด จึงเป็นการด าเนินธุรกิจที่ไม่เหมาะสม 
 Porter (1980) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือเป็นการสร้าง
ต าแหน่งทางการตลาดให้กับธุรกิจ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรในองค์กร และความสามารถของ
องค์กร โดยเป็น   กลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้ในการแข่งขัน คือ กลยุทธ์เป็นผู้น าด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง และกลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เนื่องจากกลยุทธ์ทางการแข่งขันมีความส าคัญ
อย่างยิ่งกับธุรกิจ แต่เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึนท าให้เกิดแนวคิดแบบเดิมมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เหนือกว่ากลยุทธ์ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง พัชสิรี 
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ชมพูคา (2553) กล่าวว่า การจัดการเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจ สามารถ
เอาชนะคู่แข่งและสามารถอยู่รอดได้ องค์การต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่งหมายความว่าองค์การจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 
  1.) ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost. Competitiveness) ในยุคที่ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
หลากหลาย ได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการยากส าหรับผู้บริโภคท่ีจะตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้า
และบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ธุรกิจใดที่สามารถน าเสนอสินค้าดีในราคาท่ีต่างจึงมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันมากกว่า ความได้เปรียบในแง่ต้นทุน นั้นวิธีที่หนึ่งคือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีของเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหากธุรกิจไม่มองข้าม
แล้วก็สามารถช่วยประหยัดต้นทุน และสามารถให้ตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ดึงดูดใจลูกค้า 
  2.) คุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและ
บริการที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ นั้นคือคุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพเกิดข้ึนเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการ
ตรวจสอบ ข้อมูลตัวเลขดูจ านวนสินค้าที่ช ารุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการควบคุม
คุณภาพจะเห็น ตั้งแต่ในแนวทาง “ป้องกัน” เพ่ือไม่ให้ความเสียหายเกิดข้ึน การใช้แนวคิดของการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvemement) ทุกด้านของการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามไม่
เพียงแต่ธุรกิจที่จะผลิตสินค้าเท่านั้นที่จะให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ ธุรกิจในส่วนของบริการก็เน้น
ในเรื่องของคุณภาพของบริการเช่นกัน เพื่อสร้างความพอใจกับลูกค้า อันจะน ามาซึ่งความเป็นหนึ่ง
ของธุรกิจ 
  3.) นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเป็นการคิดสิ่งใหม่ ขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นที่ต้อง
เป็นเพียงสินค้าหรือบริการแต่ยังเป็นกระบวนการคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในปัจจุบันและ
อนาคตองค์กรธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และการ
สร้างความแตกต่าง เกิดขึ้นในธุรกิจเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน การที่องค์การจะได้มาซึ่ง
นวัตกรรมก็คือ บุคลากรขององค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้เกิด
แนวคิดกระบวนการใหม่ ๆ 
  4.) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร  
เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2542, หน้า 179 – 200) กล่าวไว้ว่าการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) การตอบสนองอย่างรวดเร็วจะมีหลายรูปแบบซึ่งมี
ความหมายมากกว่าการสร้าง ความแตกต่าง แม้ว่า 2 สิ่งนี้จะมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึงการมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่า
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จะเป็นการน า เสนอ สินคา้ใหม่ การปรับปรุงสินค้า หรือแม้แต่การตดัสินใจของการบริหาร ผู้บริหาร
ในธุรกิจปัจจุบัน จ านวนมากรู้ว่าการเป็นผู้น าด้านต้นทุน หรือ การน าเสนอสินคา้ที่มีลกัษณะพิเศษเป็น
สิ่งที่ไม่เพียงพอเสียแล้ว พวกเขาต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วย 
การตอบสนองที่ช้ากว่าคู่แข่งอาจท าให้ลูกค้าหนีไปใช้ทางเลือกอ่ืน ข้อได้เปรียบของการตอบสนอง 
อย่างรวดเร็วมีหลายลักษณะด้วยกัน 
   - การพัฒนาสินค้าใหม่ (Developing new Products) รูปแบบที่เห็นอย่าง
ชัดเจนของการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วคือ เวลาที่บริษัทใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งมีผลท าให้มีข้อ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันที่พัฒนาสินค้าได้ช้ากว่า 
   - สินค้าท่ีผลิตตามค าสั่งของลูกค้า (Customizing Product) ความรวดเร็วที่
บริษัทสามารถผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าด้วยการเพ่ิมความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม่ 
   - การปรับปรุงสินค้าเดิมที่ยังจ าหน่ายอยู่ (Improving Existing Product) 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์จนประสบความส าเร็จนั้นคือ 
มีการ Upgrade สินค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
   - การส่งมอบสินค้าตามค าสั่งซื้อ (Delivery of Ocrderd Product) 
   - การปรับความพยายามทางการตลาด (Adjust Marketing Effort) 
   - การตอบค าถามลูกค้า (Answering Customer Question) ความสะดวก
และงา่ยในการได้รับค าตอบสามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การพิจราณาเงินกู้ให้แก่
ลูกค้าของธนาคารซึ่งสามารถลดเวลาการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์จาก 3 วัน เหลือเพียง 3 นาที 
 เสนาะ ติเยาว์ (2549) กล่าวว่าการตอบสนองโดยรวดเร็ว เป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างหนึ่งการตอบสนองโดยเร็วหมายถึง ความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินทางการบริหารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า การตอบสนองโดยเร็วแสดง
ให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นขององค์การแม้องค์การจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่มี
ความยืดหยุ่นพอ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็ท าได้ยาก การตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผล
ท าให้การสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนด้วยการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายอยู่ให้ดีขึ้นการท าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและการตอบค าถามของลูกค้าได้รวดเร็ว
ซึ่งผลดีเหล่านี้ท าให้องค์การตั้งราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้าให้การยอมรับ 
 สรุปได้ว่า สิ่งที่จะท าให้องค์การธุรกิจมีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งนั้น จะต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายด้านเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การสร้างความแตกต่างการได้เปรียบ
ทางด้าน ต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถน าศักยภาพที่
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องค์การธุรกิจมีนั้นมาลดต้นทุนและสามารถตั้งราคาขายในระดับท่ีสูงโดยลูกค้าให้การยอมรับ ส าหรับ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตัววัดความสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ พัชสิรี ชมพูคา (2553) คือ
ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน คุณภาพ และความรวดเร็ว 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ  
 Frese (2000) ได้ให้ความหมายของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง ความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
 นอกจากนี้ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจยังหมายถึง การที่ผู้ประกอบการสามารถด าเนิน
ธุรกิจขนาดกลางให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยต้องสามารถใช้ทรัพยากรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผล โดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ 
  1.) สภาพความเป็นไปทางด้านการเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจขนาด
กลางในการด าเนินธุรกิจให้มีผลก าไร ยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
  2.) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
  3.) การได้รับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจ
ขนาดกลางในการสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ มีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นในต่อความอยู่
รอดขององค์การ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีสรุปได้ว่าความส าเร็จทางธุรกิจประกอบไปด้วย ด้วยสภาพความ
เป็นไปทางด้านการเงิน วัดได้จากก าไร ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด การสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้า วัดได้จากลูกค้าแสดงความพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
หรือสร้างการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและการได้รับความยึดมั่น ผูกพันจากพนักงาน วัดได้จากพนักงานใน
องค์กรของผู้ประกอบการอุทิศตนเพ่ือการท างานให้แก่กิจการอย่างเต็มที่ รวมถึงเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ธ ารง อังสุรัตน์โกมล (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการลานมันส าปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานมันจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
แรงกดดัน ทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ ลานมันส าปะหลังไทย และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยของแรงกดดันทางการ
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แข่งขันแล้ว พบว่า แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบมีอิทธิพลต่อต่อการสร้างความ
ได้เปรียบ ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันส าปะหลังไทยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ แรง
กดดันของ สินค้าทดแทน แรงกดดันทางการแข่งขันจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดัน
ของการเข้า มายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ และแรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
ตามล าดับ 
 2.4.2 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
 Njambi, Lewa & Katuse (2015) PORTER’S FIVE FORCES INFLUENCE ON 
COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE KENYAN BEVERAGE INDUSTRY: A CASE OF LARGE 
MULTINATIONALS พบว่า อิทธิพลทั้ง 5 ประการของพอร์เตอร์มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและความส าเร็จในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศเคนยา ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มเผชิญหน้ากับความท้าทายเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา การศึกษาและประเมิน
สภาพแวดล้อมการแข่งขันในธุรกิจสามารถช่วยในการประเมินปัจจัยที่เอ้ือต่อความสามารถในการ
แข่งขันและความส าเร็จได้ 
 2.4.3 ปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
 Nurbasari & Harani (2016) Influence of Competitive Advantage Strategy for 
Business Success พบว่า กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 
 2.4.4 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมมีอิทธิพลส่งผล
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ชลนิภัทร์ ปทุมมา (2553) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย:กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  พบว่า
ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งรายเดิมที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ต้องมีการ
เลือกกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 2.4.5 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทาง
ธุรกิจ 
 สุวรรณ หวังเจริญเดช (2557) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์ วารสารนักบริหาร 
การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การ
บริหารต้นทุน เป็นเครื่องมือและแนวคิดจะส่งผลให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และประสบ
ความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง อันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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 2.4.6 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ามีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจ 
 วิเลิศ ภูริวัชร (2555) การสร้างแบรนด์ :ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
กล่าวคือ องค์กรธุรกิจในปัจจุบันจึงมีการมุ่งเน้นแบรนด์สินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้นในสายตาและการรับรู้
ของผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยคู่แข่งขัน แต่คุณค่า
ของแบรนด์ที่มีองค์ประกอบและความหมายในคุณค่าท้ังหมดนั้น ยากท่ีคู่แข่งขันจะสามารถเลียนแบบ
ได้ เพราะองค์ประกอบของคุณค่าของแบรนด์ในสายตาของลูกค้าไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่
เป็นคุณค่าที่ลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางตราสินค้า 
 
2.5 สมมติฐาน  
 ผลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จทางธุรกิจ ซึ่งการสรุปดังกล่าว
น าไปสู่สมมติฐาน ได้ว่า 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ธ ารง  
อังสุรัตน์โกมล 2559) 
  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (Njambi, Lewa & Katuse, 
2015) 
  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออก อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออก อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (Nurbasari & Harani, 2016) 
  ตัวแปรต้น คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออก อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
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  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออก อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมมีอิทธิพล
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
(ชลนิภัทร์ ปทุมมา, 2553) 
  ตัวแปรต้น คือ คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันของส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งราย
ใหม่มีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย (Porter, 1980) 
  ตัวแปรต้น คือ การแข่งขันจากการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันของส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้าทดแทนมีอิทธิพล
และส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
(Porter, 1980) 
  ตัวแปรต้น คือ แรงกดดันของสินค้าทดแทนของอุตสาหกรรมส่งออก อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันของส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ
มีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย (Porter, 1980) 
  ตัวแปรต้น คือ แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อในอุตสาหกรรมส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันของส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้
จัดส่งวัตถุดิบมีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
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และเครื่องประดับของไทย (Porter, 1980) 
  ตัวแปรต้น คือ แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของของผู้จัดส่งวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันแข่งขันของส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 9 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (สุวรรณ  
หวังเจริญ-เดช, 2557) 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนในอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 10 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (พัชสิรี ชมพูคา, 
2553) 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพใน
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 11 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย (เสนาะ ติเยาว์, 2549) 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 สมมติฐานที่ 12 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ามีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (วิเลิศ ภูริวัชร, 
2555) 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้าใน
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
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  ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 
2.6 กรอบความคิด 
 กรอบความคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
ภาพที่ 2.2: กรอบความคิด 
 

 
  
 2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมัน
ส าปะหลังไทย เป็นงานวิจัยของ ธ ารง อังสุรัตน์โกมล (2559)  
 2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันมีกับความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - PORTER’S FIVE FORCES INFLUENCE ON COMPETITIVE ADVANTAGE IN 
THE KENYAN BEVERAGE INDUSTRY: A CASE OF LARGE MULTINATIONALS เป็นงานวิจัยของ 
Njambi, Lewa & Katuse (2015) 
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 2.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - INFLUENCE  OF COMPETITIVE ADVANTAGE STRATEGY FOR BUSINESS 
SUCCESS เป็นงานวิจัยของ Nurbasari & Harani (2016) 
 2.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
ประกันภัย:กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  เป็นงานวิจัยของ ชลนิภัทร์  
ปทุมมา (2553) 
 2.5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายังอุตสาหกรรม
ของคูแ่ข่งรายใหม่กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น มีปัจจัยส าคัญ 5 
ประการ หรือ FIVE FORCES เป็นแนวคิดของ Porter (1980) 
 2.5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้าทดแทน
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม มีปัจจัยส าคัญ 5 ประการ 
หรือ FIVE FORCES เป็นแนวคิดของ Porter (1980) 
 2.5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจการ
ต่อรองของผู้ซื้อกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม มีปัจจัยส าคัญ 5 ประการ 
หรือ FIVE FORCES เป็นแนวคิดของ Porter (1980) 
 2.5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจากอ านาจการ
ต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม มีปัจจัยส าคัญ 5 ประการ 
หรือ FIVE FORCES เป็นแนวคิดของ Porter (1980) 
 2.5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนกับความส าเร็จ
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ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นงานวิจัยของ สุวรรณ หวังเจริญเดช 
(2557) 
 2.5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพกับ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การจัดการเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจ สามารถเอาชนะ
คู่แข่งและสามารถอยู่รอดได้ เป็นแนวคิดของ พัชสิรี ชมพูคา (2553) 
 2.5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กับความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย ภายใต้แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - หลักการบริหาร โดยการตอบสนองโดยรวดเร็ว เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างหนึ่งการตอบสนองโดยเร็วหมายถึง ความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เป็นแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2549) 
 2.5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ากับ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - การสร้างแบรนด์ :ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นงานวิจัยของ  
วิเลิศ ภูริวัชร (2555) 
 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทนี้เป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้รูปแบบของการ
วิจัยเชิงปริมาณท่ีประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประเภทของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 
องค์ประกอบของแบบสอบถาม การตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูล 
การวิเคราะห์มาตรข้อมูล และวิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนดขึ้น 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรที่เลือกส าหรับการท างานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการส่งผลให้เข้าใจธุรกิจของตนเองเป็นอย่างดี 
 3.1.2 ตัวอย่างที่เลือกส าหรับการวิจัย เป็นผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพื่อน าไปค านวณหาค่า partial R และ
น ามาค านวณโดยใช้สูตรในโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1.9.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสร้างตามสูตร
ของ Cohen (1977) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย ซึ่ง
ประมาณค่าของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 82 ชุด ในการรวบรวมการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
3.2 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการศึกษา ได้แก่ การจัดท าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบด้วย 
 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
ส าหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี่ คือ แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งที่สามารถอ้างอิงได้และมีความ
น่าเชื่อถือ ได้แก่ (1) ต ารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผ่านมาแต่มีความเก่ียวข้องกับ
งานวิจัยครั้งนี้ (3) เอกสารที่ส าคัญทางราชการเก่ียวกับการส่งออก จากกระทรวงต่าง ๆ และ (4) 
วารสารและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท้ังออนไลน์และออฟไลน์  
 ทั้งนี้ข้อมูลทั้งสองประเภทนี้เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในการอธิบายตัวแปรที่ศึกษา การตั้ง
สมมุติฐาน การพิจารณาเลือกใช้ค่าสถิติ การก าหนดประชากรและตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การอภิปรายผลการศึกษา และการเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้
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ประโยชน์ 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจ านวนตัวแปรที่ศึกษา 
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างค าถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 3.3.3 สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ คือ (1) ข้อมูลของธุรกิจ 
และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขัน (3) การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ (5) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
อ่ืน ๆ  
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและ
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.5 ท าการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเนื้อหา 
(Content validity) โดยใช้วธิีการสังเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิแต่
ละท่าน (Delphi) 
 3.3.6 ท าการแก้ไขปรับปรุงสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
 3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ านวน 40 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) และน าผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3.8 ท าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อน
แจกแบบสอบถาม 
 3.3.9 แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 82 ชุด 
 
3.4 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วนพร้อมกับวิธีตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบ
การจดทะเบียนธุรกิจ ขนาดธุรกิจของท่าน จ านวนปีที่ด าเนินการ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดให้
เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขัน ได้แก่ แรงกดดัน
จากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ แรง
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กดดันของสินค้าทดแทน แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ แรงกดดดันจากอ านาจการต่อรอง
ของผู้จัดส่งวัตถุดิบ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยต าตอบย่อยที่เป็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากสุดคือ 5 
 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ ความ
ได้เปรียบในเรื่องต้นทุน คุณภาพ ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตราสินค้า ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยต าตอบย่อยที่เป็น 5 ระดับ (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละ
ระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากสุดคือ 5 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ ได้แก่ กิจการมีก าไร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง กิจการสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้อย่างมั่นคง กิจการมีการเติบโตของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ กิจการมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยต าตอบย่อยที่เป็น 
5 ระดับ (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน
มากสุดคือ 5 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด
ให้เขียนตอบได้  
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.5.1 ตรวจสอบด้านความตรงของเนื้อหา 
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม
ไปทดสอบกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและผู้ท าแบบสอบถามได้ตอบ
แบบสอบถามได้ตรงกับความจริงทุกประการ โดยน าตัวอย่างแรก 40 ชุดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
น าไปทดสอบความเที่ยงของเนื้อหาที่ใช้ได้ตามสถิติ และสามารถใช้พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: ผลวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อค าถาม (n=40) 
 

ข้อค าถาม ค่าความเชื่อม่ัน 

1. แรงกดดันทางการแข่งขัน  

     1.1 แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 0.743 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ผลวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อค าถาม (n=40) 
 

ข้อค าถาม ค่าความเชื่อม่ัน 

     1.2 แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ 0.791 

     1.3 แรงกดดันของสินค้าทดแทน 0.701 

     1.4 แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 0.735 
     1.5 แรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 0.821 

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน   
     2.1 ต้นทุน 0.757 

     2.2 คุณภาพ 0.805 

     2.3 ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 0.819 
     2.4 ตราสินค้า 0.795 

3. ความส าเร็จทางธุรกิจ  0.886 

 
 ผลจากการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของค าถาม อยู่ระหว่าง 0.701-0.886 ถือว่าอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากใกล้ 1 และค่าสัมประสิทธิ์ของค าถามทุกค าถามพบว่ามีค่าสูงทุกค าถาม ไม่มีค่าใด
ต่ ากว่า 0.70 นอกจากนี้แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึง
สรุปได้ว่าแบบสอบถามชุดนี้สามารถใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้และไม่มีข้อใดต้องตัดออกหรือ
เพ่ิมเติม (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2010) 
 
3.6 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ 
 3.6.1 ผู้วิจัยได้ที่อยู่ของผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจาก สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 3.6.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการตามที่อยู่ที่ได้รับมา รอ
จนกระท่ังทางผู้ประกอบการตอบรับกลับมา 
 
3.7 การแปลผลข้อมูล 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น 
เพ่ือก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 
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 อันตรภาคชั้น  =  ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด 
                จ านวนชั้น 
    =   5 - 1 

         5      
    =   0.80 
      
 ช่วงชั้นของค่าคะแนน    ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
 1.00-1.80      ระดับน้อยที่สุด 
 1.81-2.61      ระดับน้อย (20%) 
 2.62-3.42      ระดับปานกลาง (50%) 
 3.43-4.23      ระดับมาก (80%) 
 4.24-5.00      ระดับมากท่ีสุด (100%) 
 
3.8 การวิเคราะห์มาตรข้อมูล 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งหมดเพ่ือก าหนด
ค่าสถิติท่ีเหมาะสมส าหรับการประมวลผล การตีความ และสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานและผล
การศึกษาของงานวิจัย การวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลมีดังนี้  
 
ตารางที่ 3.2: การวิเคราะห์มาตรข้อมูล  
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 
1.คุณลักษณะทางธุรกิจ 
 1.1 รูปแบบการจดทะเบียน 

นามบัญญัติ 1: บุคคลธรรมดา 
2: บริษัทจ ากัด 
3: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4: อ่ืน ๆ 

 1.2 ขนาดธุรกิจ นามบัญญัติ 1: ธุรกิจขนาดใหญ่ 
2: ธุรกิจขนาดกลาง 
3: ธุรกิจขนาดเล็ก 
4: อ่ืน ๆ 

(ตารางมตี่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์มาตรข้อมูล  
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1.3 จ านวนปีที่ด าเนินการ จัดอันดับ 1: 1-5 ปี 
2: 6-10 ปี 
3: 11-15 ปี 
4: 16-20 ปี 
5: 21 ปีขึ้นไป 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขัน 
 2.1 แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมใน
อุตสาหกรรม 
 2.2 แรงกดดันของการเข้ามายัง
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ 
 2.3 แรงกดดันของสินค้าทดแทน 
 2.4 แรงกดดันจากอ านาจการ
ต่อรองของผู้ซื้อ 

อันตรภาค 1: ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2: ไม่เห็นด้วย 
3: เห็นด้วยปานกลาง 
4: เห็นด้วย 
5: เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
 3.1 ต้นทุน 
 3.2 คุณภาพ 
 3.3 ความรวดเร็วในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
 3.4 ตราสินค้า 

อันตรภาค 1: ท าได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่
วางไว้ 
2: ท าได้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ค่อนข้างน้อย (20%) 
3: ท าได้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ระดับปานกลาง 
(50%) 
4: ท าได้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ค่อนข้างมาก (80%) 
5: ท าได้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ (100%) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์มาตรข้อมูล  
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

4. ความส าเร็จทางธุรกิจ 
 4.1 กิจการมีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
 4.2 กิจการสามารถเพ่ิมส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและสามารถรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง  
 4.3 กิจการมีการเติบโตของยอดขาย
อย่างสม่ าเสมอ  
 4.4 กิจการมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 4.5 ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

อันตรภาค 1: พึงพอใจน้อยมาก 
2: พึงพอใจค่อนข้างน้อย 
(20%) 
3: พึงพอใจ (50%) 
4: พึงพอใจค่อนข้างมาก 
(80%) 
5: พึงพอใจมากท่ีสุด (100%) 

 
3.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
 3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส าหรับอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 
  3.9.1.1 ค่าร้อยละ ใช้บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ได้แก่ รูปแบบการ
จดทะเบียนธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ จ านวนปีที่ด าเนินการจนปัจจุบัน 
  3.9.1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขัน ได้แก่ คู่แข่งรายเดิม คู่แข่งรายใหม่ สินค้าทดแทน อ านาจการ
ต่อรองของผู้ซื้อ อ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ ข้อมูลเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 3.9.2 สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์และความมีอิทธิพลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึกษา คือ 
  3.9.2.1 การวิเคราะห์แรงกดดันทางการแข่งขันกับการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
   - การวิเคราะห์ความมีอิทธิพลระหว่างแรงกดดันทางการแข่งขันกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และ แรง
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กดดันทางการแข่งขันกับความส าเร็จทางธุรกิจ โดยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression) เป็นการทดสอบในภาพรวมประเด็นความคิดเห็นแรงกดดันทางการแข่งขันกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
   - การวิเคราะห์ความมีอิทธิพลระหว่างการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) เป็นการทดสอบในรายย่อย (1) ด้านคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (2) ด้านคู่แข่งขันราย
ใหมใ่นอุตสาหกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย (3) ด้านสินค้าทดแทนกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (4) ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (5) ด้านอ านาจการ
ต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย (6) ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันกับความส าเร็จทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
  
ตารางที่ 3.3: สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

ประเด็นที่วิเคราะห์ มาตรวัด สถิติที่ใช้ 

1. ข้อมูลทั่วไป นามบัญญัติ ความถี่/ร้อยละ 

2. ความคิดเห็น เกี่ยวกับแรงกดดัน
ทางการแข่งขัน 
2.1 แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมใน
อุตสาหกรรม 
2.2 แรงกดดันของการเข้ามายัง
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ 
2.3 แรงกดดันของสินค้าทดแทน 
2.4 แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้
ซ้ือ 

อันตรภาค ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

ประเด็นที่วิเคราะห์ มาตรวัด สถิติที่ใช้ 

3. อิทธิพลระหว่างตัวแปร 
 3.1 แรงกดดันทางการแข่งขันกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 3.2 แรงกดดันทางการแข่งขันกับความส าเร็จ
ทางธุรกิจ 
 3.3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
ความส าเร็จทางธุรกิจ 

อันตรภาค การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยอย่างง่าย 

4. อิทธิพลระหว่างตัวแปร 
4.1 ด้านคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4.2 ด้านคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4.3 ด้านสินค้าทดแทนกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
4.4 ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4.5 ด้านอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ
กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4.6 ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
ความส าเร็จทางธุรกิจ 

อันตรภาค การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ 

 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย” ได้น าทฤษฎี FIVE-
FORCES ของ Porter (1980) มาวิเคราะห์ ประกอบกับ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
ความส าเร็จทางธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สามารถแบ่งผลวิเคราะห์เป็น 
5 ส่วนประกอบ ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบการจด
ทะเบียนธุรกิจ ขนาดธุรกิจของท่าน จ านวนปีที่ด าเนินการ 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน ได้แก่ แรงกดดันจากคู่แข่ง
รายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ แรงกดดันของ
สินค้าทดแทน แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ แรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้
จดัส่งวัตถุดิบ  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ ความได้เปรียบในเรื่อง
ต้นทุน คุณภาพ ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตราสินค้า 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความส าเร็จทางธุรกิจ ได้แก่ กิจการมีก าไรเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง กิจการสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่าง
มั่นคง กิจการมีการเติบโตของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ กิจการมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน ลูกค้าพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 4.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 4.6 การสรุปผลสมมติฐาน 
 
4.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ 
 การสรุปข้อมูลธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ จ านวน 82 ตัวอย่าง และน าผลการวิจัยมา
อธิบายเชิงพรรณนา ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของค่าร้อยละ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1: ค่าจ านวนและค่าร้อยละ (Percentage) ของรูปแบบการจดทะเบียน 
 

รูปแบบการจดทะเบียน จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

บุคคลธรรมดา 1 1.2 
บริษัทจ ากัด 61 74.4 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 20 24.4 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดทะเบียน
ในรูปแบบของบริษัท จ านวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 20 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 24.4 และบุคคลธรรมดา 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 
ตารางที่ 4.2: ค่าจ านวนและค่าร้อยละ (Percentage) ของขนาดของธุรกิจ 
 

ขนาดของธุรกิจ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ธุรกิจขนาดใหญ่ 12 14.6 
ธุรกิจขนาดกลาง 25 30.5 

ธุรกิจขนาดเล็ก 45 54.9 

 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 พบว่า ขนาดของธุรกิจของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.9 ธุรกิจขนาดกลาง จ านวน 25 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 30.5 และธุรกิจขนาดใหญ่ จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.6 
 
ตารางที่ 4.3: ค่าจ านวนและค่าร้อยละ (Percentage) ของจ านวนปีที่ด าเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน 
 

จ านวนปีท่ีด าเนินการ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

1-5 ปี 29 35.4 
6-10 ปี 10 12.2 

11-15 ปี 10 12.2 

16-20 ปี 11 13.4 
20 ปีขึ้นไป 22 26.8 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 พบว่า จ านวนปีที่ด าเนินการของผู้ประกอบการที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพิ่งด าเนินการระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.4 
ด าเนินการ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.8  ด าเนินการ 16-20 ปี จ านวน 11 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.4 ด าเนินการ 6-10 ปี จ านวน   10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ 11-15 ปี 
จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.2 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรต้นจากทฤษฎี FIVE-FORCES ของ Porter (1980) คือ 
แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งราย
ใหม่ แรงกดดันของสินค้าทดแทน แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ แรงกดดดันจากอ านาจ
การต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ ซึ่งน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.4: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
  ด้านคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม 
 

ด้านคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การ
แปลผล 

1. ความสามารถในการบริหารการผลิตให้ต้นทุนต่อ
หน่วยได้คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด 

3.87 0.643 มาก 

2. อัตราส่วนครองตลาดของธุรกิจมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด 

3.63 0.824 มาก 

3. ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีลักษณะเด่นที่สามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งขันในตลาด 

3.72 0.906 มาก 

4. ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจมีความแตกต่าง 
หรือมีเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 

3.70 0.856 มาก 

รวม 3.73 0.80 มาก 
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 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับต่อแรงกดดัน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้านคู่แข่งขันรายเดิมใน
อุตสาหกรรม โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ ความสามารถในการ
บริหารการผลิตให้ต้นทุนต่อหน่วยได้คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) 
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีลักษณะ
เด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งขันในตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธุรกิจมีความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) 
และอัตราส่วนครองตลาดของธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63) 
 
ตารางที่ 4.5: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
  ด้านคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม 
 

ด้านคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย ซึ่งคู่แข่งรายใหม่ยากต่อการเข้าถึง 

3.65 0.880 มาก 

2. การมีการบริหารจัดการ ที่ท าให้ต้นทุนต่ าจน
ยากท่ีคู่แข่งขันรายใหม่จะสู้ได้ 

3.45 0.819 มาก 

3. การกระจายสินค้าและการจ าหน่ายสินค้าใน
ตลาดของคู่แข่งรายใหม่สามารถท าได้ยากเม่ือ
เปรียบเทียบกับธุรกิจ 

3.50 0.892 มาก 

4. คู่แข่งรายใหม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนในการผลิต
สินค้าปริมาณที่สูง เพ่ือสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มี
ความได้เปรียบกว่าในด้านการผลิต 

3.73 0.890 มาก 

รวม 3.58 0.870 มาก 
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 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับต่อแรงกดดัน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้านคู่แข่งขันรายใหม่ใน
อุตสาหกรรม โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ คู่แข่งรายใหม่มี
ความเสี่ยงด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าปริมาณที่สูง เพ่ือสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีความได้เปรียบ
กว่าในด้านการผลิต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งคู่แข่งรายใหม่ยากต่อการเข้าถึง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) การกระจายสินค้าและ
การจ าหน่ายสินค้าในตลาดของคู่แข่งรายใหม่สามารถท าได้ยากเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50) และการมีการบริหารจัดการ ที่ท าให้ต้นทุนต่ าจนยากท่ีคู่แข่งขันรายใหม่จะสู้ได้ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) 
 
ตารางที่ 4.6: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
  ด้านของสินค้าทดแทน 
 

ด้านของสินค้าทดแทน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. สินค้าของธุรกิจมีราคาที่สูงกว่าสินค้าที่สามารถ
ทดแทนกันได้ แต่คุณภาพสูงกว่า 

3.67 0.802 มาก 

2. กิจการของธุรกิจสามารถปรับแนวทางในการ
คิดค้นสินค้ารูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าสินค้าทดแทน 

3.72 0.865 มาก 

3. การมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการที่
ได้เปรียบกว่าสินค้าทดแทนในตลาด 

3.88 0.776 มาก 

4. สินค้าของธุรกิจมีความต้องการในตลาดสูงกว่า
สินค้าท่ีสามารถทดแทนได้ 

3.62 0.884 มาก 

รวม 3.72 3.327 มาก 
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 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับต่อแรงกดดัน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้านของสินค้าทดแทน โดย
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่
ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการที่
ได้เปรียบกว่าสินค้าทดแทนในตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) รองลงมา คือ กิจการของธุรกิจสามารถ
ปรับแนวทางในการคิดค้นสินค้ารูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าสินค้า
ทดแทน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) สินค้าของธุรกิจมีราคาท่ีสูงกว่าสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ แต่
คุณภาพสูงกว่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) และสินค้าของธุรกิจมีความต้องการในตลาดสูงกว่าสินค้าท่ี
สามารถทดแทนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) 
 
ตารางที่ 4.7: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
  ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
 

ด้านอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ลูกค้าของธุรกิจไม่สามารถหาสินค้าอ่ืนมา
ทดแทนได้เนื่องจากสินค้าของท่านมีความแตกต่าง
หรือเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะ 

3.78 0.754 มาก 

2. ลูกค้ามีความรู้ทางด้านตลาด วัตถุดิบ หรือสินค้า
เป็นอย่างดี เช่น สามารถรับรู้ด้านราคาจึงมีอ านาจ
การตอ่รองเพ่ือสร้างแรงกดดันให้ผู้ผลิต 

3.74 0.858 มาก 

3. ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่ า
กว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน 

3.83 0.734 มาก 

4. ลูกค้าของท่านสามารถติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

3.89 0.737 มาก 

รวม 3.81 0.770 มาก 
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 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับต่อแรงกดดัน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้านอ านาจการต่อรองของ
ผู้ซื้อ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้
ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ลูกค้าของท่านสามารถติดต่อรับ
ข้อมูลข่าวสารทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89) รองลงมา คือ ลูกค้ามี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่ ากว่าผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) 
ลูกค้าของธุรกิจไม่สามารถหาสินค้าอ่ืนมาทดแทนได้เนื่องจากสินค้าของท่านมีความแตกต่างหรือเป็น
สินค้าท่ีมีความโดดเด่นโดยเฉพาะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) และลูกค้ามีความรู้ทางด้านตลาด วัตถุดิบ 
หรือสินค้าเป็นอย่างดี เช่น สามารถรับรู้ด้านราคาจึงมีอ านาจการต่อรองเพ่ือสร้างแรงกดดันให้ผู้ผลิต 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) 
 
ตารางที่ 4.8: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของแรงกดดันทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
  ด้านอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 
 

ด้านอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ธุรกิจสามารถจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ มาทดแทนได้ 3.33 0.957 ปานกลาง 

2. ธุรกิจท่านมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณท่ีมาก ท า
ให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบให้ความส าคัญ 

3.68 0.887 มาก 

3. ธุรกิจสามารถหาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนที่มีต้นทุน
ราคาต้นทุนที่ต่ ากว่า 

3.51 1.009 มาก 

4. ธุรกิจมีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการผลิตหลายแหล่ง 

3.70 0.885 มาก 

รวม 3.56 0.934 มาก 

 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
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 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับต่อแรงกดดัน
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ด้านอ านาจการต่อรองของ
ผู้จัดส่งวัตถุดิบ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ ธุรกิจมีแหล่งวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตหลายแหล่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) รองลงมา คือ ธุรกิจมีการ
ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มาก ท าให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบให้ความส าคัญ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) ธุรกิจสามารถ
หาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนที่มีต้นทุนราคาต้นทุนที่ต่ ากว่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และธุรกิจสามารถจัดหา
วัตถุดิบอ่ืน ๆ มาทดแทนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33) 
 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน คุณภาพ 
ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตราสินค้า ซึ่งน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.9: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความได้เปรียบด้านต้นทุน 
 

ความได้เปรียบในเรื่อง ต้นทุน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. เครื่องจักรในการผลิตมีคุณภาพที่ดีและทันสมัย 
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า 

3.72 0.790 มาก 

2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดการสูญเสีย ท าให้สามารถควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ าลงได้ 

3.80 0.761 มาก 

3. ก าหนดราคาสินค้าและบริการที่ดึงดูดลูกค้า ใน
ราคาที่แตกต่างจากผู้ผลิตในตลาดเดียวกัน เนื่องจาก
ต้นทุนต่ ากว่า 

3.67 0.957 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
   Deviation) ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความได้เปรียบด้าน 
   ต้นทุน 
 

ความได้เปรียบในเรื่อง ต้นทุน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

4. มีการอบรมเพ่ิมพูลความรู้แก่พนักงาน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถ ท าให้ประหยัดค่าแรงที่สามารถลด
ต้นทุนได้ 

3.77 0.907 มาก 

รวม 3.74 0.853 มาก 
 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ต่อความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย ท าให้สามารถควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายให้ต่ าลงได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) รองลงมา คือ มีการอบรมเพ่ิมพูลความรู้แก่พนักงาน เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถ ท าให้ประหยัดค่าแรงที่สามารถลดต้นทุนได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77) เครื่องจักรใน
การผลิตมีคุณภาพที่ดีและทันสมัย ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) และก าหนดราคา
สินค้าและบริการที่ดึงดูดลูกค้า ในราคาที่แตกต่างจากผู้ผลิตในตลาดเดียวกัน เนื่องจากต้นทุนต่ ากว่า 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67) 
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ตารางที่ 4.10: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความได้เปรียบด้านคุณภาพ 
 

ความได้เปรียบในเรื่อง คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. มีมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้
สินค้าท่ีมีคุณภาพที่ดีและแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง
ชัดเจน 

4.09 0.670 มาก 

2. สามารถสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า 

3.99 0.762 มาก 

3. สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการ และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.04 0.693 มาก 

รวม 4.04 0.708 มาก 

 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
มีมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดีและแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมา คือ สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และ
สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) และสามารถสร้างสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) 
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ตารางที่ 4.11: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความได้เปรียบเรื่องความรวดเร็วใน 
  การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 

ความได้เปรียบในเรื่องความรวดเร็วในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดได้รวดเร็ว
กว่าคู่แข่ง 

3.66 0.835 มาก 

2. มีการสรรค์สร้างในการพัฒนาสินค้าอย่าง
รวดเร็วต่อความต้องการของตลาด 

3.68 0.873 มาก 

3. มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

3.76 0.825 มาก 

4. สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 
และถูกต้อง 

3.98 0.860 มาก 

รวม 3.77 0.848 มาก 
 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อความได้เปรียบในเรื่องความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) รองลงมา คือ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) มีการสรรค์สร้างในการพัฒนาสินค้าอย่างรวดเร็วต่อความ
ต้องการของตลาด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) และสามารถสร้างสินค้าและสามารถน าผลิตภัณฑ์ออกมาสู่
ตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) 
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ตารางที่ 4.12: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อเรื่องความได้เปรียบในเรื่องตราสินค้า 
 

ความได้เปรียบในเรื่องตราสินค้า 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีความ
น่าเชื่อถือ 

4.12 0.866 มาก 

2. สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในตลาด 

3.87 0.940 มาก 

3. สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

3.79 0.871 มาก 

รวม 3.93 0.892 มาก 

 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เทา่กับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อความได้เปรียบในเรื่องตราสินค้า โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) รองลงมา คือ 
สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในตลาด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87) และสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79) 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรตาม ได้แก่ กิจการมีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการ
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง กิจการมี
การเติบโตของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ กิจการมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.13: ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ของระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
 

ความส าเร็จทางธุรกิจ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ธุรกิจมีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.62 0.964 มาก 
2. ธุรกิจสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและ
สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่าง
มั่นคง 

3.49 0.984 มาก 

3. ธุรกิจมีการเติบโตของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ 3.52 1.009 มาก 
4. ธุรกิจมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน 3.59 1.030 มาก 

5. ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ 4.09 0.804 มาก 

รวม 3.66 0.958 มาก 
 
 ค่าเฉลี่ย: 4.24-5.22 เท่ากับมากท่ีสุด 3.43-4.23 เท่ากับมาก 2.62-3.42 เท่ากับปานกลาง 
1.81-2.61 เท่ากับน้อย 1.00-1.80 เท่ากับน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อความส าเร็จทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) รองลงมา คือ ธุรกิจมีก าไรเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) ธุรกิจมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ธุรกิจมีการเติบโต
ของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52)   และธุรกิจสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
และสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) 
 
4.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 จากการน าข้อมูลต่าง ๆ จากแบบสอบถามที่ผู้ประกอบการได้ผลการทดสอบสมมติฐานที่
แสดงความมีอิทธิพลระหว่างตัวแปรได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14: ค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ 
  ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

Model B Beta t Sig 
ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน 0.828 0.683 8.370 0.000* 

Adjusted =0.461, = 0.467, F=70.051, *p<0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) โดยน าไปทดสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพล และส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมสามาถท านายความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ร้อยละ 46 

(Adjusted =0.461) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) หมายถึง ตัวแปรต้น
ในที่นี้คือปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันมีอิทธิพลต่อตัวแปรคั่นกลาง คือ ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.683หน่วย หรือร้อยละ 68.3 หมายถึงปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 0.683หน่วย 
หรือร้อยละ 68.3 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.15: แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
  ของธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

Model B Beta t Sig 

ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน 1.143 0.666 7.977 0.000* 

Adjusted =0.436, = 0.443, F=63.638, *p<0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) โดยน าไปทดสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพล และที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ร้อยละ 43.6 

(Adjusted =0.436) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) หมายถึง ตัวแปรต้น
ในที่นี้ คือ ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจใน
ทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.666 หน่วย หรือร้อยละ 66.6 หมายถึงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความส าเร็จทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 0.666หน่วย หรือร้อยละ 66.6 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อความส าเร็จ 
  ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

Model B Beta t Sig 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 1.058 0.746 10.030 0.000* 

Adjusted =0.551, = 0.557, F=100.598, *p<0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) โดยน าไปทดสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป 
(SPSS) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพล และส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบพบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ร้อยละ 55 

(Adjusted =0.551) อย่างมีนัยยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) หมายถึง ตัวแปร
คั่นกลางในที่นี้ คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจ
ในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.746 หน่วย หรือร้อยละ 74.6 หมายถึงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความส าเร็จทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 0.746หน่วย หรือร้อยละ 74.6 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.17: ค่าความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิม 
  ในอุตสาหกรรม แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ แรงกดดัน 
  ของสินค้าทดแทน แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ และแรงกดดดันจาก 
  อ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

ตัวแปรต้น  
ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขัน 

B Beta t Sig 

คู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 0.394 0.395 4.129 0.000* 

คู่แข่งรายใหม่ 0.167 0.187 1.323 0.190 
สินค้าทดแทน 0.184 0.193 1.542 0.127 

ผู้ซื้อ -0.024 -0.023 -0.257 0.798 

ผู้จัดส่งวัตถุดิบ 0.092 0.114 0.969 0.335 

Adjusted =0.496, = 0.527, F=16.953, *p<0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยน าไปทดสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป 

(SPSS) และสามารถท านายความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ร้อยละ 49.6 (Adjusted =0.496) 
สามารถอภิปรายผลแยกสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม มีอิทธิพล
และส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมใน
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value=0.00) หมายถึง ตัวแปรต้นในที่นี้ คือ 
ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อตัวแปรคั่นกลาง คือ 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.394 หน่วย หรือร้อยละ 
39.4 หมายถึง ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะ
ท าให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 0.394หน่วย หรือร้อยละ 39.4 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งราย
ใหม่ มีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายัง
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่างแตกต่างทางนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value=0.190) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้าทดแทน มีอิทธิพล
และส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้า
ทดแทนไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยอย่างแตกต่างทางนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value=0.127) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
มีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อของสินค้าทดแทนไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่างแตกต่างทางนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-
Value=0.798) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้
จัดส่งวัตถุดิบ มีอิทธิพลและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจากอ านาจ
การต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบของสินค้าทดแทนไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่างแตกต่างทางนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(P-Value=0.335) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.18: ค่าความมีอิทธิพลระหว่างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ ความได้เปรียบในเรื่อง 
  ต้นทุน คุณภาพ ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และตราสินค้ากับ 
  ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

ตัวแปรคั่นกลาง 
ความได้เปรียบการแข่งขัน 

B Beta t Sig 

ต้นทุน 0.311 0.267 2.736 0.008* 

คุณภาพ -0.095 -0.069 -0.679 0.499 
ความรวดเร็วออกผลิตภัณฑ์ 0.503 0.421 3.955 0.000* 

ตราสินค้า 0.279 0.263 2.501 0.0140* 

Adjusted =0.582, = 0.602, F=29.139, *p<0.05 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยน าไปทดสอบในโปรแกรมส าเร็จรูป 

(SPSS) และสามารถท านายความส าเร็จทางธุรกิจได้ร้อยละ 58.2 (Adjusted =0.582) สามารถ
อภิปรายผลแยกสมมติฐานได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 9 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุน มีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพล
ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  (P-Value=0.008) หมายถึง ตัวแปรคั่นกลางในที่นี้ คือ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 
ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.267 หน่วย หรือร้อยละ 26.7 หมายถึง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่อง
ของต้นทุนเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความความส าเร็จทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น 0.267หน่วย หรือร้อยละ 
26.7 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 10 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ มีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพไม่มี
อิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่าง
แตกต่างทางนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value=0.499) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 11 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ มีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  (P-Value=0.000) หมายถึง ตัวแปรคั่นกลางในที่นี้ คือ ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ 
ความส าเร็จทางธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.503 หน่วย หรือร้อยละ 50.3 
หมายถึง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท า
ให้ความความส าเร็จทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน 0.503หน่วย หรือร้อยละ 50.3 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 12 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้า มีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 จากการทดสอบผู้ศึกษาได้พบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ามี
อิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  (P-Value=0.0140) หมายถึง ตัวแปรคั่นกลางในที่นี้ คือ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้า มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จทางธุรกิจในทิศทาง
เดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.263 หน่วย หรือร้อยละ 26.3 หมายถึง ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความความส าเร็จทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน 0.263หน่วย หรือร้อยละ 26.3 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 
 
4.6 สรุปสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.19: การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมติฐาน 

1.ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผล
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.000 ยอมรับ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ): การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมติฐาน 

2. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพล
ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย 

0.000 ยอมรับ 

3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผล
ต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 

0.000 ยอมรับ 

4. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมใน
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย 

0.000 ยอมรับ 

5. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายัง
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับของไทย 

0.190 ไม่ยอมรับ 

6. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้า
ทดแทนไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.127 ไม่ยอมรับ 

7. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 

0.798 ไม่ยอมรับ 

8. ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจาก
อ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออก    
อัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.335 ไม่ยอมรับ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ): แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน Sig ผลการทดสอบสมติฐาน 

9. ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมี
อิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.008 ยอมรับ 

10. ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพไม่
มีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.499 ไม่ยอมรับ 

11. ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความ
รวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 

0.000 ยอมรับ 

12. ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้า
ไมม่ีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

0.0140 ยอมรับ 

 
 จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานตารางที่ 4.19 สามารถสรุปได้ว่า ผลทดสอบการยอมรับสม
ติฐานทั้งหมด 7 สมมติฐานจาก 12 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการขับเคลื่อน
การแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพล
ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สมมติฐานที่ 
3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่ง
รายเดิมในอุตสาหกรรมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย สมมติฐานที่ 9 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมี
อิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
สมมติฐานที่ 11 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
มีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
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และ สมมติฐานที่ 12 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้าไมม่ีอิทธิพลส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 



บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาในเรื่องของ “ปัจจัยการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย” 
เพ่ือน าผลวิจัยมาวิเคราะห์ถึงสภาพการแข่งขันและวิเคราะห์การได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางธุรกิจ เพ่ือไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ หรือนโยบายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจ มีการสรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 
5.1 วิธีการด าเนินวิจัย 
 ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย ผู้ศึกษาใช้โปรแกรม G*power และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5ส่วน ได้แก่ 1.) ข้อมูลของธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ 
2.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการขับเคลื่อนทางการแข่งขัน 3.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 4.) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ 5.) ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงแบบง่าย (Simple Regression) และเชิงพหุ 
(Multiple Regression) 
 
5.2 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย” สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.2.1 ข้อมูลของธุรกิจ และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ  
 จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจดทะเบียนในรูปแบบของ 
บริษัทจ ากัด ในขนาดของธุรกิจขนาดเล็ก และด าเนินการมาประมาณ 1-5 ปี 
 5.2.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขัน 
  5.2.2.1 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งขันรายเดิมในอุตสาหกรรม พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งขันราย
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เดิมในอุตสาหกรรม โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยที่สุด คือ ความสามารถในการบริหารการ
ผลิตให้ต้นทุนต่อหน่วยได้คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
มีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีลักษณะเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า
คู่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจมีความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่งขันในตลาด
เดียวกัน และอัตราส่วนครองตลาดของธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด  
  5.2.2.2 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านคู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านคู่
แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรม โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยที่สุด คือ คู่แข่งรายใหม่มีความ
เสี่ยงด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าปริมาณที่สูง เพ่ือสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีความได้เปรียบกว่าใน
ด้านการผลิต รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งคู่แข่ง
รายใหม่ยากต่อการเข้าถึง  การกระจายสินค้าและการจ าหน่ายสินค้าในตลาดของคู่แข่งรายใหม่
สามารถท าได้ยากเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจ  และการมีการบริหารจัดการ ที่ท าให้ต้นทุนต่ าจนยากท่ี
คู่แข่งขันรายใหม่จะสู้ได้  
  5.2.2.3 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านของสินค้าทดแทน พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านของสินค้า
ทดแทน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยที่สุด คือ การมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
ที่ได้เปรียบกว่าสินค้าทดแทนในตลาด รองลงมา คือ กิจการของธุรกิจสามารถปรับแนวทางในการ
คิดค้นสินค้ารูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าสินค้าทดแทน สินค้าของธุรกิจ
มีราคาท่ีสูงกว่าสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ แต่คุณภาพสูงกว่า และสินค้าของธุรกิจมีความต้องการ
ในตลาดสูงกว่าสินค้าท่ีสามารถทดแทนได้  
  5.2.2.4 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านของอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านของ
อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยท่ีสุด คือ ลูกค้าของท่านสามารถ
ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าและบริการต่ ากว่าผู้ผลิตราย อ่ืน ๆ ในตลาด ลูกค้าของธุรกิจไม่สามารถหาสินค้าอ่ืนมา
ทดแทนได้เนื่องจากสินค้าของท่านมีความแตกต่างหรือเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นโดยเฉพาะ และ
ลูกค้ามีความรู้ทางด้านตลาด วัตถุดิบ หรือสินค้าเป็นอย่างดี เช่น สามารถรับรู้ด้านราคาจึงมีอ านาจ
การต่อรองเพ่ือสร้างแรงกดดันให้ผู้ผลิต  
  5.2.2.5 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากด้านของอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจาก
ด้านของผู้จัดส่งวัตถุดิบ โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยที่สุด คือ ธุรกิจมีแหล่งวัตถุดิบที่มี
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คุณภาพที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตหลายแหล่ง รองลงมา คือ ธุรกิจมีการซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่
มาก ท าให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบให้ความส าคัญ ธุรกิจสามารถหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นที่มีต้นทุนราคาต้นทุนที่
ต่ ากว่า และธุรกิจสามารถจัดหาวัตถุดิบอ่ืน ๆ มาทดแทนได้  
 5.2.3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  5.2.3.1 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน พบว่า ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมา
หาน้อยที่สุด คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย ท าให้
สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ต่ าลงได้ รองลงมา คือ มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่พนักงาน 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถ ท าให้ประหยัดค่าแรงที่สามารถลดต้นทุนได้ เครื่องจักรในการผลิตมีคุณภาพที่
ดีและทันสมัย ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า  และก าหนดราคาสินค้าและบริการที่ดึงดูดลูกค้า ในราคาที่
แตกต่างจากผู้ผลิตในตลาดเดียวกัน เนื่องจากต้นทุนต่ ากว่า  
  5.2.3.2 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านคุณภาพ พบว่า ผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านคุณภาพ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด
มาหาน้อยท่ีสุด คือ มีมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีและแตกต่าง
จากคู่แข่งอย่างชัดเจน รองลงมา คือ สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และสร้าง
ความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า  
  5.2.3.3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ 
พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความ
รวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดมาหาน้อยที่สุด คือ สามารถส่งมอบ
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง  รองลงมา คือ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีการสรรค์สร้างในการพัฒนาสินค้าอย่างรวดเร็วต่อความ
ต้องการของตลาด และสามารถสร้างสินค้าและสามารถน าผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดได้รวดเร็วกว่า
คู่แข่ง  
  5.2.3.4 ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านตราสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการมีความ
คิดเหน็โดยให้ความส าคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านตราสินค้า โดยเรียงล าดับจากมาก
ที่สุดมาหาน้อยที่สุด คือ สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ 
สินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในตลาด และสินค้าและ
บริการภายใต้แบรนด์ของธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
 5.2.4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จทางธุรกิจ 
 หัวข้อความส าเร็จทางธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยให้ความส าคัญต่อ
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ความส าเร็จทางธุรกิจ โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดมาหาน้อยที่สุด คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ รองลงมา คือ กิจการมีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
กิจการมีการเติบโตของยอดขายอย่างสม่ าเสมอ และกิจการสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและ
สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมั่นคง  
 
5.3 การอภิปรายผล 
 5.3.1 สมมติฐานที่ 1  
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-
Value = 0.000) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธ ารง อังสุรัตน์โกมล (2559) พบว่า แรงกดดันทางการ
แข่งขันในภาพรวมส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมัน
ส าปะหลังไทย 
 5.3.2 สมมติฐานที่ 2 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 
0.000)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Njambi, Lewa & Katuse (2015) PORTER’S FIVE FORCES 
INFLUENCE ON COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE KENYAN BEVERAGE INDUSTRY: A 
CASE OF LARGE MULTINATIONALS อิทธิพลทั้ง 5 ประการของพอร์เตอร์มีอิทธิพลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มดังนั้นการที่ผู้ประกอบการทราบถึง
ปัจจัยดังกล่าวจะสามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 
 5.3.3 สมมติฐานที่ 3 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05  (P-Value = 
0.000)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nurbasari & Harani (2016) Influence of Competitive 
Advantage Strategy for Business Success พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมี
อิทธิพลและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ  
 5.3.4 สมมติฐานที่ 4 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรมมีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 (P-Value=0.00) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย:กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จ ากัด 
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(มหาชน) ของ ชลนิภัทร์ ปทุมมา (2553) พบว่าภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งรายเดิมที่เข้ามา
แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ต้องมีการเลือกกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 5.3.5 สมมติฐานที่ 5 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ไม่มีอิทธิพล
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาส่งผลต่ออุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวอีกท้ังยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่ามากท า
ให้เกิดความไม่แน่นอนของวงการอัญมณีและเครื่องประดับ การเข้ามาของคุ่แข่งขันรายใหม่จึงไม่ส่งผล
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 5.3.6 สมมติฐานที่ 6 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันของสินค้าทดแทนไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เนื่องจากอัญมณี
และเครื่องประดับมีลักษณะเฉพาะและบ่งบอกถึงฐานะ รสนิยม เป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคมีพฤติกรรมซื้อที่
แตกต่างจากสินค้าอ่ืน โดยเฉพาะการซื้อเพ่ือเป็นของขวัญให้ในโอกาสส าคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ แรง
กดดันจากสินค้าทดแทนจึงไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 5.3.7 สมมติฐานที่ 7 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อไม่มีอิทธิพล
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
เนื่องจาก อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่า ราคาขึ้นลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
ส่งผลให้ผู้ซื้อไม่มีอ านาจในการก าหนดราคาจึงไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 5.3.8 สมมติฐานวิที่ 8 
 ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันจากแรงกดดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบไม่มี
อิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งของเหมืองส าคัญแหล่งหนึ่งของโลก อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี 
แพร่ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ านาจต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบในประเทศไทยไม่มีอ านาจพอที่จะ
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 5.3.9 สมมติฐานที่ 9 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 
0.008) สอดคล้องกับ กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์วารสารนักบริหาร ของ  
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สุวรรณ หวังเจริญเดช (2557) กล่าวคือ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุน เป็นเครื่องมือและแนวคิดจะส่งผลให้องค์กร
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และประสบความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง อันจะเป็นผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย  
 5.3.10 สมมติฐานที่ 10 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพไม่มีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ผู้วิจัยพบว่า สินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับจ าเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์คุณภาพในการที่ผู้ประกอบจัดท าออกจ าหน่าย หากไม่มีคุณภาพ
ลูกค้าก็จะไม่สนใจ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในเรื่องของความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ
ไมม่ีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
 5.3.11 สมมติฐานที่ 11 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีอิทธิพล
ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัย
ยะส าคัญท่ีระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) สอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2549) หลักการ
บริหาร พบว่า ความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตัดสินทางการบริหารที่
รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ 
 5.3.12 สมมติฐานที่ 12 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ามีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย อย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 (P-
Value = 0.0140) ผู้วิจัยพบว่าตราสินค้าในเรื่องอัญมณีและเครื่องประดับนั้นแสดงถึงความเชื่อม่ัน 
การตระหนักรู้ในสินค้าและบริการเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่า ยิ่งธุรกิจเก่ียวกับการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับนั้นยิ่งต้องตระหนักในการสร้างตราสินค้าให้น่าเชื่อถือ จะน ามาซึ่งความพึงพอใจ 
ส่งผลต่อความส าเร็จในธุรกิจ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับบทความทางวิชาการของ วิเลิศ 
ภูริวัชร (2555)  การสร้างแบรนด์ :ปัจจัยก าหนดความส าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน กล่าวคือ องค์กร
ธุรกิจในปัจจุบันจึงมีการมุ่งเน้นแบรนด์สินค้าให้มีคุณค่ามากข้ึนในสายตาและการรับรู้ของผู้บริโภค 
การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสามารถถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยคู่แข่งขัน แต่คุณค่าของแบรนด์ที่มี
องค์ประกอบและความหมายในคุณค่าทั้งหมดนั้น ยากท่ีคู่แข่งขันจะสามารถเลียนแบบได้ เพราะ
องค์ประกอบของคุณค่าของแบรนด์ในสายตาของลูกค้าไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยเท่านั้นแต่เป็นคุณ
ค่าท่ีลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางตราสินค้า 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
พบว่า 
 5.4.1 ปัจจัยการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยกดดันทั้ง 5 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์
คูแ่ข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย  
 5.4.2 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เช่น การสร้างความแตกต่าง การได้เปรียบทางด้านต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และ
การตอบสนองในการออกผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะให้ธุรกิจที่ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา
อย่างธุรกิจการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับนั้นประสบความส าเร็จทางธุรกิจได้ 
 5.4.3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนมีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรบริหาร
ต้นทุนให้ต่ า ไม่ให้เกิดความล้าสมัยในการผลิตหรือนวัตกรรม เพราะจะส่งผลถึงก าไรที่จะได้ตามมา 
 5.4.4  ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มี
อิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือกระบวนการออกแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอให้
ตรงกับความต้องการที่ฉับไวในยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ 
 5.4.5 ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องของตราสินค้ามีอิทธิพลส่งผลต่อความส าเร็จทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความ
ตระหนักเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ การก าหนดรู้ ของตราสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอัญมณี
และเครื่องประดับ ท าให้เกิดการซื้อซ้ า 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการศึกษาถึงปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
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ของไทย ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.5.1 การรวบรวมกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไป รวมถึงช่วงเวลาและสถานที่เก็บรวบรวม
ข้อมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยตรง 
 5.5.2 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อให้
ข้อมูลมีความชัดเจนมากข้ึน 
 5.5.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลการต่อการสร้างความได้เปรียบและ
ความส าเร็จทางธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยการขับเคลื่อนการแข่งขันที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส าเร็จ

ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ค ำชี้แจง แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยกำรขับเคลื่อนกำรแข่งขันที่ส่งผล

ต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและควำมส ำเร็จทำงกำรธุรกิจของอุตสำหกรรมกำร
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของธุรกิจ และกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 
ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทำงกำรแข่งขัน 
ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

กำรส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของอุตสำหกรรมกำรส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                  
_________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของธุรกิจ และกิจกรรมกำรด ำเนินธุรกิจ 
โปรดใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่อง       หน้ำข้อควำมที่ตรงกับตัวท่ำนมำกที่สุด 

 
1. รูปแบบกำรจดทะเบียนธุรกิจ 

                 บุคคลธรรมดำ         บริษัทจ ำกัด              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
                 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................. 
    2.   ขนำดธุรกิจของท่ำน 

              ธุรกิจขนำดใหญ่ (พนักงำนเกิน 200 คน ) 
              ธุรกิจขนำดกลำง (พนักงำน 51 – 200 คน ) 
              ธุรกิจขนำดเล็ก (พนักงำนไม่เกิน 50 คน ) 
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................   

     3.   จ ำนวนปีที่ด ำเนินกำรจนถึงปัจจุบัน 

  1-5 ปี     11-15 ปี     20 ปีขึ้นไป 

  6-10 ปี      16-20 ปี 
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ส่วนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันทำงกำรแข่งขัน 
โปรดใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขัน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

แรงกดดันจากคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม 

1. ท่ำนสำมำรถบริหำรกำรผลิตให้
ต้นทุนต่อหน่วยคุ้มค่ำ เมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่งในตลำด 

     

2. อัตรำส่วนครองตลำดของท่ำนมีกำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่
แข่งขันในตลำด 

     

3. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนมีโอกำส
เปลี่ยนแปลงน้อยเนื่องจำกผลิตภัณฑ์
ของท่ำนมีลักษณะเด่นที่สำมำรถดึงดูด
ลูกค้ำได้มำกกว่ำคู่แข่งขันในตลำด 

     

4. ผลิตภัณฑ์และบริกำรมีควำม
แตกต่ำง หรือมีเอกลักษณ์มำกกว่ำ
คู่แข่งขันในตลำดเดียวกัน 

     
 

แรงกดดันของการเข้ามายังอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ 

1. ผลิตภัณฑ์ของท่ำนเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย ซึ่ง
คู่แข่งรำยใหม่ยำกต่อกำรเข้ำถึง 

     

2. ท่ำนมีกำรบริหำรจัดกำร ที่ท ำให้
ต้นทุนต่ ำจนยำกที่คู่แข่งขันรำยใหม่จะ
สู้ได ้

     

3. กำรกระจำยสินค้ำและกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำในตลำด คู่แข่งรำยใหม่สำมำรถ
ท ำได้ยำกเม่ือเปรียบเทียบกับท่ำน 
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ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขัน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

4. คู่แข่งรำยใหม่มีควำมเสี่ยงด้ำน
ต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำปริมำณท่ีสูง 
เพ่ือสำมำรถแข่งขันกับท่ำนที่มีควำม
ได้เปรียบกว่ำในด้ำนกำรผลิต 

     

แรงกดดันของสินค้าทดแทน 

1. สินค้ำของท่ำนมีรำคำท่ีสูงกว่ำสินค้ำ
ที่สำมำรถทดแทนกันได้ แต่คุณภำพสูง
กว่ำ 

     

2. กิจกำรของท่ำนสำมำรถปรับ
แนวทำงในกำรคิดค้นสินค้ำรูปแบบ
ใหม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ดีกว่ำสินค้ำทดแทน 

     

3. ท่ำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำ
และบริกำรที่ได้เปรียบกว่ำสินค้ำ
ทดแทนในตลำด 

     

4. สินค้ำของท่ำนมีควำมต้องกำรใน
ตลำดสูงกว่ำสินค้ำท่ีสำมำรถทดแทนได้ 

     

แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ 

1. ลูกค้ำของท่ำนไม่สำมำรถหำสินค้ำ
อ่ืนมำทดแทนได้เนื่องจำกสินค้ำของ
ท่ำนมีควำมแตกต่ำงหรือเป็นสินค้ำท่ีมี
ควำมโดดเด่นโดยเฉพำะ 

     

2. ลูกค้ำมีควำมรู้ทำงด้ำนตลำด 
วัตถุดิบ หรือสินค้ำเป็นอย่ำงดี เช่น 
สำมำรถรับรู้ด้ำนรำคำจึงมีอ ำนำจกำร
ต่อรองเพ่ือสร้ำงแรงกดดันให้ผู้ผลิต 
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ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ขับเคลื่อนการแข่งขัน 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

3. ลูกค้ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำ
และบริกำรต่ ำกว่ำผู้ผลิตรำยอื่น ๆ ใน
ตลำดเดียวกัน 

     

4. ลูกค้ำของท่ำนสำมำรถติดต่อรับ
ข้อมูลข่ำวสำรทรำบรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

     

แรงกดดดันจากอ านาจการตอ่รองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

1. กิจกำรของท่ำนสำมำรถจัดหำ
วัตถุดิบอ่ืน ๆ มำทดแทนได้ 

     

2. กิจกำรของท่ำนมีกำรซื้อวัตถุดิบใน
ปริมำณที่มำก ท ำให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบให้
ควำมส ำคัญ 

     

3. กิจกำรของท่ำนสำมำรถหำวัตถุดิบ
จำกแหล่งอื่นที่มีต้นทุนรำคำต้นทุนที่
ต่ ำกว่ำ 

     

4. กิจกำรของท่ำนมีแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภำพที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิต
หลำยแหล่ง 
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ส่วนที ่3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมกำรส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
โปรดใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(5) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่
วางไว้ค่อน 
ข้างมาก 

 
(4) 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้       

ปานกลาง 
(3) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่

วางไว้       
ค่อนข้าง

น้อย 
(2) 

ท าได้ต่ า
กว่า

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(1) 

ความได้เปรียบในเรื่อง ต้นทุน 

1. เครื่องจักรในกำรผลิตมี
คุณภำพที่ดีและทันสมัย ท ำให้
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ 

     

2. ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดกำร
สูญเสีย ท ำให้สำมำรถควบคุม
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้ต่ ำลงได้ 

     

3. ก ำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร
ที่ดึงดูดลูกค้ำ ในรำคำที่แตกต่ำง
จำกผู้ผลิตในตลำดเดียวกัน 
เนื่องจำกต้นทุนต่ ำกว่ำ 

     

4. มีกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้แก่
พนักงำน เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ 
ท ำให้ประหยัดค่ำแรงที่สำมำรถ
ลดต้นทุนได้ 

     

ความได้เปรียบในเรื่อง คุณภาพ 
1. มีมำตรฐำนและกำรตรวจสอบ
คุณภำพเพ่ือให้ได้สินค้ำท่ีมี
คุณภำพที่ดีและแตกต่ำงจำก
คู่แข่งอย่ำงชัดเจน 
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การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(5) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่
วางไว้ค่อน 
ข้างมาก 

 
(4) 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้       

ปานกลาง 
(3) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่

วางไว้       
ค่อนข้าง

น้อย 
(2) 

ท าได้ต่ า
กว่า

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(1) 

2. สำมำรถสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

     

3. สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง
ของสินค้ำและบริกำร และสร้ำง
ควำมพึงพอใจกับลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

     

ความได้เปรียบในเรื่อง ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

1. สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ออกมำสู่
ตลำดได้รวดเร็วกว่ำคู่แข่ง 

     

2. มีกำรสรรค์สร้ำงในกำรพัฒนำ
สินค้ำอย่ำงรวดเร็วต่อควำม
ต้องกำรของตลำด 

     

3. มีควำมยืดหยุ่นในกำรเปลี่ยน
สินค้ำตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

     

4. สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้อย่ำง
รวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง 

     

ความได้เปรียบในเรื่อง ตราสินค้า 

1. สินค้ำและบริกำรภำยใต้แบ
รนด์ของท่ำนมีควำมน่ำเชื่อถือ 

     

2. สินค้ำและบริกำรภำยใต้แบ
รนด์ของท่ำนมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น เป็นที่ยอมรับในตลำด 
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การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(5) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่
วางไว้ค่อน 
ข้างมาก 

 
(4) 

ท าได้
บรรลุ

เป้าหมาย
ที่วางไว้       

ปานกลาง 
(3) 

ท าได้บรรลุ
เป้าหมายที่

วางไว้       
ค่อนข้าง

น้อย 
(2) 

ท าได้ต่ า
กว่า

เป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 
(1) 

3. สินค้ำและบริกำรภำยใต้แบ
รนด์ของท่ำนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลำย 

     

 
ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของอุตสำหกรรมกำรส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 
โปรดใส่เครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 

ความส าเร็จทางธุรกิจ 
พึงพอใจ
มากที่สุด 

(5) 

พึงพอใจ
ค่อนข้างมาก 

(4) 

พึงพอใจ 
(3) 

พึงพอใจ
ค่อนข้าง

น้อย 
(2) 

พึงพอใจ
น้อยมาก 

(1) 

1. กิจกำรมีก ำไรเพ่ิมข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง 

     

2. กิจกำรสำมำรถเพ่ิมส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดและ
สำมำรถรักษำส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดได้อย่ำงมั่นคง 

     

3. กิจกำรมีกำรเติบโตของ
ยอดขำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

4. กิจกำรมีจ ำนวนลูกค้ำ
เพ่ิมข้ึน 

     

5. ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
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ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสอบถำมออนไลน์ผ่ำน Google Forms 

เร่ืองปัจจัยกำรขับเคลื่อนกำรแข่งขันท่ีส่งผลต่อควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและควำมส ำเร็จทำง

ธุรกิจของอุตสำหกรรมกำรส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 

 

สำมำรถกรอกแบบสอบถำมผ่ำนลิ้งค์ หรือ แสกน Qr Code : 

 

 

 

https://forms.gle/zuYenaJFgSvf5ZBy7 

 

ขอขอบพระคุณมากครับ 
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ชื่อ - นามสกุล    เมธี โศภาพรรังสี 
 
อีเมล     mathee.sopa@bumail.net 
 
ประวัติการศึกษา   ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัสเซียศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2556 
 

ผลงานวิชาการ    ภาคนิพนธ์ เรื่อง แนวทางการส่งออกผักและผลไม้ไทยสู่ 
ตลาดรัสเซีย 
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