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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ตัวแบบแรงกดดันทางการแข่งขันของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์ ในสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ในปัจจุบัน (2) ปัจจัยแรงกดดันทางการแข่งขันอื่นๆ 
นอกเหนือจากปัจจัยแรงกดดันทางการแข่งขันทั้งห้าของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์ ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยในปัจจุบนั (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงกดดันทางการแข่งขันของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์และปัจจัย
อื่นๆ กับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการธุรกิจการค้าวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั่วทั้งประเทศไทย  ซึ่งมีจ านวน 157 สถานประกอบการ (ข้อมูลจากสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธันวาคม พ.ศ. 2556) ที่มีรายช่ือเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เทคนิคกระบวนการเดล
ฟาย การวิเคราะห์ผลผ่านค่าทางสถิติต่างๆ ดังนี้ (1) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยศึกษาความสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างปัจจัย (Multicollinearity) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ Corelations Analysis 
วิธีการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร     (2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของสภาพการแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมค านวณค่า
ทางสถิติ Lisrel 9 for Student  (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) โดยวิธีการ Enter Method ซึ่งเป็นการน าตัวแปรทั้งหมดทุกตัวเข้าไปในสมการ แล้วพิจารณาผล
การวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันของธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ที่ส่งผลสูงสุดจนถึงน้อยสุด มีดังนี้ (1) ปัจจัยกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (3) ปัจจัยเทคโนโลยี (4) ปัจจัยสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (5) ปัจจัยขนาดการ
แข่งขัน (6) ปัจจัยการเมือง (7) ปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (8) ปัจจัยผู้แข่งขันรายใหม่  และปัจจัยสุดท้ายคือ (9) 
ปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  
 

ค าส าคัญ: ตัวแบบแรงกดดันทางการแข่งขัน , สภาพแวดล้อมภายนอก , ธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
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Abstract 

 

The purposes of this research were to study : (1) the competitive factors of Michael E.Porter in 
science materials trading business in Thailand  (2) the other factors apart from Porter’s model in 
science materials trading business in Thailand (3) the relationship between the competitive and other 
factors in science materials trading business in Thailand. 

The population and the samples was 157 companies with a list of members in the Science 
and Technology Trading Association (December 2556). Research Tools used in this study was the 
Delphi technique and statistical analysis. The data were analyzed by Pearson corelations analysis , 
Factor analysis using Lisrel 9 for student and Multiple regression by Enter method. The results were as 
follows : 9 factors were affect to competitive conditions in current science materials trading business in 
Thailand. Show the maximum results though minimum the following : (1) External stakeholders (2) 
Natural environment (3) Technology (4) Substitute Product (5) Intensity of Rivalry between Competing 
Firms (6) Political (7) Bargaining Power of Buyers (8) New Entrants. The last factor is (9) Bargaining Power 
of Suppliers 
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บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ด า เ นิ น ชี วิ ตป ระจ า วั น ของมวลมนุษยชาติ   ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน  เครื่องอ านวยความ
สะดวก ความรวดเร็วและสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของปัจเจกบุคคลได้มากขึ้น  ส่งผล
ต่อวัฒนธรรม ค่านิยม สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก 
รัฐบาลได้รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐฯ และเอกชน ได้ท าการวิจัยและพัฒนาศึกษา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต 
รวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในสภาพเวลา 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในหลายบริบทที่
แตกต่างกันออกไป โดยผ่านกระบวนการทางหลัก
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) คือ การสังเกต การ

ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานและการสรุปผลการ
ทดลอง 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์จะประสบผลได้ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น นักวิทยาศาสตร์และบุคคลผู้ท า
การทดลอง สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกของการ
ทดลอง และที่ส าคัญที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการทดลองที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการทดลองนั้นๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการ
ทดลองต้องมีมาตรฐานตามสากลยอมรับ สามารถวัดค่าได้
อย่างเที่ยงตรง และมีราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพ
เครื่องมือนั้นๆ   เครื่องมือที่ดีสามารถส่งผลให้การทดลอง 
ค้นคว้า วิจัย เกิดผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นย าถูกต้อง  
มีความชัดเจน  ท าให้ ได้บทสรุปที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้
ทางวิทยาศาสตร์โดยน าการเสนอสินค้าดีที่มีคุณภาพ  
เหมาะสมกับการทดลองต่างๆ  ให้แก่ นักเรียน  นิสิต 
นักศึกษา นักวิจัย  ครูอาจารย์รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและสนใจ
ในราคาที่ย่อมเยาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  น าเสนอ
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เทคนิค วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง  ข้อจ ากัดต่างๆ ของ
เครื่องมือ ท าให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น  และการ
บริการหลังการขายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้เครื่องมือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
การแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย
เหตุจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรลงมาในส่วนของ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีจ านวนจ ากัดหรืออาจมาจาก
เศรษฐกิจการค้าขายระหว่างประเทศ  มูลค่าสินค้าในการ
ส่งออกลดลง  ท าให้มีจ านวนสินค้าที่ต้องตรวจสอบ
คุณภาพลดลง  วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ก็
ลดจ านวนลงตามไปด้วย  ในทางตรงกันข้าม เมื่อใดที่
เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การขยายตัวของ
ตลาดมีสูง  มูลค่าส่งออกสูงจะมีปริมาณสูงตาม ก็จะท าให้
ธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีผลประกอบการที่ดี
ตามไปด้วยเช่นกัน  สินค้าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทย  มีแหล่งผลิตมาจากหลายประเทศทั่วโลก 
และแม้แต่ ในประเทศไทยเอง ก็พยายามที่จะผลิต
เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขึ้นเอง 
เพื่อน ามาจัดจ าหน่ายภายในประเทศ ลดมูลค่าการน าเข้า
และพยายามเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแต่ดูเหมือนยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก 

ตลอดจนสภาพสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
สังคม (Social) การเมือง (Political) และเทคโนโลยี 
(Technology) [1] รวมทั้งสภาพ แวดล้อมทางการแข่งขัน 
(Competitive Environment) [2] ดังนี้ ขนาดการแข่งขัน
ในธุรกิจ  การเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งขันรายใหม่  อ านาจการ
ต่อรองของผู้ซื้อ  อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ
และสินค้าที่ ใ ช้ทดแทน  ปัจจัยต่ างๆ  เหล่านี้มี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์จ าเป็นตอ้งปรับตัวตามสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกเหล่านั้น 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาในเรื่องสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันหรือ

ปัจจัยแรงกดดันทั้งห้า ของไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ทั้งห้า สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ปัจจุบัน หรือมีปัจจัยอื่นๆ มีเข้ามามีส่วนส่งผลทางการ
แข่งขันเพิ่มเติมจากปัจจัยเดิม เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความแตกต่างอย่างสูง  
จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
ภายนอกที่ส่งผลต่อการแข่งขันในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
เพื่อให้ได้ปัจจัยและองค์ความรู้ใหม่และน าไปปรับเปลี่ยน
ปรับปรุง ประยุกต์วิธีการด าเนินการในการท างานในธุรกิจ
ให้เกิดผลจริง ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันใน
ธุรกิจให้อยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบแรงกดดันทางการแข่งขัน

ของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์ ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
การค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ในปัจจุบัน 

2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแรงกดดันทางการ
แข่งขันอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยแรงกดดันทางการ
แข่งขันทั้งห้าของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์ในสภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย แรง
กดดันทางการแข่งขันของไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์และปัจจัย
อื่นๆ กับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Competitive 
Environment) 

ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Michael E. Porter) [3] 
นักเศรษฐศาสตร์และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์
เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ
และทฤษฎีต่ า งๆ  ไว้ ม ากมาย   ตั วแบบ  (Model) 
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเป็นอีกตัวแบบหนึ่งที่ถูก
เสนอขึ้นในปี ค.ศ.1979 ในหนังสือ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส รีวิว 
(Harvard Business Review) โดยตัวแบบดังกล่าวได้
อธิบายไว้ว่าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Competitive 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  29 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 18  เดือนมกราคม – เมษายน  2558 

Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่กระทบโดยตรงและ
อยู่ใกล้ชิดกับองค์การธุรกิจมากกว่าสภาพ แวดล้อมมห
ภาค (Macro Environment) [4] เพราะว่าเป็น
สถานการณ์ทีอ่งค์การธุรกิจจะต้องแข่งขันกัน หรือองค์การ
ธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันหรือใช้ทดแทนกัน
ได้  ในแง่ของการแข่งขันองค์การธุรกิจที่แข่งขันกันน้ี ต่างมี
อิ ท ธิ พ ล ต่ อ กั น เ พ ร า ะ ว่ า มี ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม เ ดี ย ว กั น  
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการ
ก าหนดราคา ผลก าไร และความน่าสนใจในการเข้าสู่ตลาด
ขององค์การธุรกิจ  หากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
สร้างโอกาสก็จะท าให้ก าไรขององค์การธุรกิจเพิ่มขึ้น หาก
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนั้นเป็นอุปสรรคก็จะท าให้ก าไร
ขององค์การธุรกิจลดลง  สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันจะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสภาพของอุตสาหกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงซึ่ง
พอร์ตเตอร์ (Porter) แบ่งสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
ออกเป็น 5 ด้าน 

1.ขนาดการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่แข่งขันกัน 
(Intensity of Rivalry between Competing Firms) 

2.การคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of 
New Entrants) 

3.อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power 
of Buyers) 

4.อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต 
(Bargaining Power of Suppliers) 

5.การคุกคามของสินค้าที่ใช้ทดแทน (Threat of 
Substitute Product) 

 

ท ฤ ษ ฎี ก า ร พ่ึ ง พ า ท รั พ ย า ก ร  ( Resource 
Dependency Theory) 

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependency 
Theory) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์การกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดว่าด้วยการศึกษาผลกระทบ
ของทรัพยากรภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมขององค์การ และ
ศึกษาถึงความสามารถในการจัดหาทรัพยากรภายนอกซึ่งมี
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์การทั้งด้านยุทธศาสตร์
และยุทธวิธีในการด าเนินธุรกิจในทุกๆ องค์การ ทฤษฎีนี้ได้รับ
การยอมรับและแพร่หลายเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1970   

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรมีฐานความคิดและ
สาระส าคัญๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.การด ารงอยู่ขององค์การต่างๆ ต้องอาศัย
ทรัพยากร 

2.ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ  แท้ที่จริงแล้วมีต้น
ก าเนิดจากสภาพแวดล้อมขององค์การ 

3.สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงอย่างมาก ต่อ
ทุกๆ องค์การในธุรกิจอุตสาหกรรม 

4.ทรัพยากรที่มี คุณค่าที่องค์การต้องการนั้น  
บ่อยครั้ งที่องค์การอื่นๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมจะมี
ทรัพยากรนั้นอยู่ 

5.ทรัพยากรเป็นพื้นฐานของอ านาจในการท าธุรกิจ 
6.องค์การที่ เป็นเอกเทศซึ่ งคาดว่าไม่มีความ

เกี่ยวข้องกับองค์การอื่นๆ  ก็ยั งคงมีความเ ช่ือมโยง
เกี่ยวข้องกับองค์การอื่น ในทางปฏิบัติ 

7.อ านาจกับการพึ่งพาทรัพยากรมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ได้ คือ ทรัพยากรที่มีอยู่ส่งผลต่อ
อ านาจขององค์การ  ในทางกลับกัน  อ านาจขององค์การก็
สามารถท าให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ เช่น องค์การ ก. 
มีอ านาจเหนือกว่าองค์การ ข. ซึ่งก็สามารถเปรียบได้คือ 
องค์การ ข. ต้องพึ่งพาทรัพยากรองค์การ ก. 

ดั งนั้ น การมี อ านาจจึ งเป็นทั้ งความสั มพันธ์  
สภาพการณ์ และศักยภาพอย่างเต็มที่ องค์การทุกองค์การจะ
ประกอบไปด้วยทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงงาน 
เงินทุน วัตถุดิบ  เครื่องจักร ความรู้ ฯลฯ   องค์การหลาย
องค์การ อาจจะขาดแคลนทรัพยากรส าคัญ หรือมีไม่พอเพียง
ในการด าเนินงาน แต่ทุกองค์การก็ยอมรับในหลักการของ
ความหายากของทรัพยากรและความส าคัญของทรัพยากรที่
องค์การต้องการและหามาได้ อย่างไรก็ตามทรัพยากร
เหล่านั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มสังคมภายนอก ดังนั้นองค์การจะ
พยายามปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ แน่ใจว่า ตนจะ
สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้โดยใช้ กลยุทธ์
ต่างๆ ที่จ าเป็น กลยุทธ์ท่ีส าคัญตามล าดับของการรุกจากน้อย
ไปมาก ได้แก่ การต่อรอง การสร้างกันชน การหลีกเลี่ยง การ
ละเลย การท้าทาย การโจมตี การชักจูง (การชักชวนเป็น
พรรคพวก) การสร้างอิทธิพล และการควบคุม  
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ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร ไม่ได้ตระหนักเพียงแค่
ทรัพยากรภายนอกองค์การเท่านั้น  การพึ่งพาทรัพยากร 
ไม่ใช่เพียงแค่การจัดหาวัตถุดิบ การกระจายสินค้า  การเงิน
และคู่แข่งขันที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับองค์การ การตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูงส่งผลกระทบต่อองค์การมากกว่า
ความคิด การตัดสินใจของพนักงานทั่วไป โดยผู้บริหารมีความ
เข้าใจถึงความส าเร็จขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้า ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จหรือเจริญเติบโตได้ 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลคือ สามารถขยายความต้องการของลูกค้า
ให้เพิ่มขึ้นได้  ดังนั้นลูกค้าจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ส่งผล
กระทบโดยตรงกับบริษัทหรือองค์การ  ยิ่งถ้ามองในมุมของ
รายได้และผลก าไรขององค์การ  จะสามารถเห็นได้ชัดว่า การ
บริหารจัดการลูกค้า  ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญ  สามารถท าให้
องค์การอยู่รอดได้ในธุรกิจ 

เมื่อไม่นานมานี้ ทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น มี
การกล่าวถึงมากขึ้นในบทความต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการซึ่งให้ความส าคัญกับทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเช่น Hillman et al. (2009); Davis and Cobb (2010) [5] 
; Drees & Heugens (2013)  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ได้ถกเถียง 
วิเคราะห์และขยายความถึงความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้  
โดยสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกันขึ้น จากการพึ่งพา
ทรัพยากรต่างๆ ดังนี้เช่น  การสร้างพันธมิตร  การร่วมทุน  การ
ควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
เอกภาพขององค์การให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการศึกษาทฤษฎีนี้ เป็น
การศึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมขององค์การ ไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหรืออธิบายผลการด าเนินงานของ
องค์การแต่ก็อาจมีส่วนคล้ายกับการบริหารต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์หรือบางส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

 
ภาพที่ 1 ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับองค์การ [6] 

 จากภาพที่ 1 โมเดลแสดงว่าองค์การฯ ต้องมีการ
พึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก ทั้งจาก ลูกค้า คู่แข่งขัน ใน
รูปแบบของการร่วมงานกันพัฒนาค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เช่น พลังงานทดแทนหรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   
ผู้จัดจ าหน่าย หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (Complementor)  
เ ช่น ธุ รกิจทางคอมพิว เตอร์ฮาร์ดแวร์ก็ต้ องพึ่ งพา
เทคโนโลยีทางซอฟท์แวร์ ท้ังสองธุรกิจนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน 

 
 

ภาพที่ 2 สภาพแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับองค์การ [7] 
  

จากภาพที่ 2 แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ขององค์การฯ ดังเช่น สหภาพแรงงาน  คู่แข่งขัน  สังคม  
รัฐบาล  ลูกค้า  เจ้าของกิจการ  ลูกจ้าง และ ผู้จัดจ าหน่าย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
สถานประกอบการธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ ทั่วทั้งประเทศไทย  ซึ่งมีจ านวน 157 สถาน
ประกอบการ (ข้อมูลจากสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธันวาคม พ.ศ. 2556) ที่มีรายช่ือเป็นสมาชิกอยู่
ในสมาคม  

ขอบเขตการวิจัย 
1.การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการน าวิธีการเดลฟาย 

(Delphi Technique)  โดยเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญมาระดม
ความคิด และจากการศึกษาของผู้ท าวิจัยเอง มาใช้ในการ
หาปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยทางการแข่งขันทั้งห้า
ของไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์   

2.การวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการน าผลสรุปปัจจัย
ต่างๆ จากนักวิชาการและผู้ เ ช่ียวชาญ น า ไปสร้าง
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แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับองค์การที่ด าเนินธุรกิจ
การค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพ

การแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยฯ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

ตามเทคนิคเดลฟาย ดังนี ้
แบบสอบถามรอบที่  1 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต   รวมถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยทั้งห้าของ
พอร์ตเตอร์ โดยภาพรวมอย่างกว้างๆ  จ านวน 4 ข้อ แล้ว
ผู้วิจัยน าผลสรุบมาออกแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 39 
ข้อ ซึ่งทดสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหา IOC (Item 
Objective Conguence Index) จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
โดยยอมรับคะแนน 3 ใน 5 หรือตั้งแต่ 0.6 คะแนนขึ้นไป
จนถึง 1.0 คะแนน พบว่า ข้อค าถามคะแนน 0.6  ซึ่งเป็น
คะแนนต่ าสุดในการยอมรับ มีจ านวน 3 ข้อ  ข้อค าถาม
คะแนน 0.8 มีจ านวน  7 ข้อ ส่วนจ านวนข้อค าถามที่เหลือ 
29 ข้อ ได้คะแนนเต็ม 1.0 ซึ่งหมายถึงว่าผู้เช่ียวชาญทุก
ท่านมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดว่า ข้อค าถามดังกล่าว มี
ค่ าความตรงเ ชิ ง เนื้ อหา  ดั งนั้ นสามารถสรุป ได้ ว่ า

แบบสอบถามฉบับนี้มีความตรงตามเนื้อหา และได้ท าการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยเทคนิคทาง
สถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคผ่านโปรแกรม
ทางสถิติ โดยหาค่า Relialibity Statistics โดยวิธีการหา
ค่า Conbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.828  ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างได้  

แบบสอบถามรอบที่  2 ผู้ เ ช่ียวชาญได้น า
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
จ านวน 39 ข้อ มาให้ผู้เช่ียวชาญตอบค าถามแบบอิสระ 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะไม่ทราบว่า มีผู้เชี่ยวชาญท่านใดบ้าง
ในกลุ่มและมีจ านวนกี่ท่าน 

แบบสอบถามรอบที่ 3 ผู้เช่ียวชาญได้น าแบบ 
สอบถามในรอบที่สองน าไปค านวณหาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน 
ค่าความเบี่ยงเบน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแต่ละข้อ
ค าถาม  แล้วระบุลงในแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญแต่ละ
ท่านว่า ค าถามในแต่ละข้อ กลุ่มผู้เช่ียวชาญคิดเห็นเป็น
อย่างไร  ตรงกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน
หรือไม่  ท าให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านทราบว่า ตนเองมี
ความคิดเห็นตรงกันหรือแตกต่างจากลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ
ทั้งหมด แล้วให้ผู้ เ ช่ียวชาญแต่ละท่านตอบค าถามเดิม
เหล่านั้นอีกครั้งโดยสามารถแก้ไขค าตอบโดยอิสระ ไม่
จ าเป็นต้องตอบเหมือนเดิม หรือจะยืนยันค าตอบเดิมก็ได้ 
แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 

แบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการเดลฟาย ผ่านการ
ทดสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหา IOC (Item Objective 
Conguence Index) จากผู้เช่ียวชาญ และผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยเทคนิคทาง
สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามฉบับดังกล่าวไปสอบถามข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย เก็บรวบรวมข้อมูล งานวิ จัยครั้ งนี้  ใน

กระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ตั้งแต่กลาง 
เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดยใช้
แบบสอบถามข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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 การออกแบบสอบถาม  เมื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมด  แล้ว ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูลไปยังสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และสถาน
ประกอบการค้าวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 
 2.กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ก าหนดไว้ข้างต้น โดยผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง เพื่อเป็น
ทางเลือกในการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างให้มี
ความสะดวกที่สุดในการตอบกลับแบบสอบถาม ช่องทางที่
หนึ่ง ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านโปรแกรมกู
เกิลโครม ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามผ่านเวป
ไซด์ได้ตลอดเวลา และเมื่อมีการตอบค าถามแล้วทาง
โปรแกรมจะรวบรวมค าตอบไว้ในฐานข้อมูลทันทีโดยผู้วิจัย
ไม่ต้องมากรอกข้อมูลซ้ าอีกครั้ง  ตัวโปรแกรมสามารถ
ตรวจเ ช็คและควบคุมการตอบแบบสอบให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามต้องตอบให้ครบทุกค าถาม ถ้าผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบไม่ครบทุกค าถาม จะไม่สามารถส่ง
ค าตอบทางออนไลน์ได้  ท าให้ผู้วิจัยมีความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลสูงสุด  ช่องทางที่สองโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ผ่านทางอีเมล์แนบไฟล์ไปยังผู้ตอบแบบสอบถามแล้วให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมาให้ผู้วิจัย ซึ่งวิธีนี้ผู้วิจัยต้อง
น าข้อมูลที่ได้รับมากรอกข้อมูลในฐานข้อมูลเองอีกครั้งหนึ่ง  
ส่วนช่องทางสุดท้ายคือ การแฟ็กซ์เอกสารไปยังผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากและไม่มีความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการสุดท้ายนี้ ผู้วิจัย
ต้องน าข้อมูลที่ได้รับมากรอกใส่ฐานข้อมูลด้วยเช่นเดียวกับ
วิธีการที่สอง 
 ผู้วิจัยต้องติดตามผล เพื่อรับแบบสอบถามกลับคืน
และน าข้อมูลที่ได้รับกลับมาแปลข้อมูลแล้วท าการป้อนเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ค านวณค่าทางสถิติ เพื่อสรุปผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน 
โดยขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ผลผ่านกระบวนการเดล

ฟายจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 17 ท่าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า IQR ส่วนขั้นตอนที่สองเป็นการ
วิเคราะห์ผลผ่านค่าทางสถิติต่างๆ ดังนี้ 1.หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยศึกษาความสัมพันธ์กันเองระหว่าง
ปัจจัย (Multicollinearity) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ Corelations Analysis 
วิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร   2.วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
การค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมค านวณค่าทางสถิติ Lisrel 9 for 
Student  3.วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน 
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
โดยวิธีการ Enter Method ซึ่งเป็นการน าตัวแปรทั้งหมด
ทุกตัวเข้าไปในสมการ แล้วพิจารณาผลการวิเคราะห์ว่ามี
ปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการแข่งขันในธุรกิจ
การค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน โดยขั้นตอนที่สองได้รับข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่
เ ป็นสถานประกอบการธุ รกิ จการค้ าวั สดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 
 

ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่หนึ่ง กระบวนการเดลฟาย 
 ผู้วิจัยพบว่า นอกเหนือจากตัวแบบแรงกดดัน
ทางการแข่งขัน 5 ประการแล้ว กระบวนการนี้พบว่า มี
ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญอีก 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี ้[8-9] 

1.  สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ   ทรัพยากร  
ธรรมชาติได้ถูกน ามาใช้งานอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถ
หาทรัพยากรมาทดแทนได้อย่างเพียงพอ เช่น ทรัพยากร
ป่าไม้ น้ า ดิน อากาศ ทะเล รวมถึงมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากขยะ 
อากาศ น้ า เสียง ของเสีย และสารเคมี ฯลฯ  ท าให้ส่งผล
ต่อการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญใน
กระบวนการผลิตต่างๆ    ส่วนภัยธรรมชาติในปัจจุบัน
เกิดขึ้นบ่อย คาดการณ์ได้ยาก และรุนแรงมากขึ้น เช่น 
แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัยน้ าท่วม รวมถึงภัยที่เกิดขึ้นที่
ส่งผลมาจากมนุษย์ ฯลฯ  
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2.  การเมือง การปกครอง  ความวุ่นวายต่าง ๆ 
ทางการเมือง การปกครอง เกิดบ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การชุมนุม ประท้วง เรียกร้อง สิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ใน
หลากหลายสถานที่  หรือการออกนโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การธุรกิจโดยรวม
เนื่องจากมีข้อจ ากัด กฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้นซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสามารถทางการแข่งขัน  

3.  กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มอ้างอิงต่างๆ  ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการ
ขององค์การธุรกิจ นอกเหนือจากผู้ซื้อ ผู้จ าหน่าย และคู่
แข่งขันในธุรกิจ ดังที่พอร์ตเตอร์ (Porter) ได้ระบุไว้  เช่น 
แหล่งทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน ธนาคารที่
สามารถอนุมัติเงินทุนเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์การธุรกิจ
ให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น สามารถลงทุนขยายกิจการได้
ตามต้องการ   หรือกลุ่มองค์กรอิสระ ปฏิกิริยาของ
สาธารณะชน ชุมชนในท้องถิ่น การรณรงค์ประหยัด
พลังงาน กลุ่มรักษ์โลก กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เช่น กลุ่มกรีนพีช 
(Greenpeace) เรียกร้องให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น 
คืนประโยชน์ให้กับธรรมชาติ  การก าจัดน้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อชุมชนรอบๆ โรงงาน  การปลูก
ต้นไม้ทดแทน สื่อมวลชน หน่วยงานรัฐบาลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความเชื่อ ความชอบ ไม่ชอบ และพฤติกรรมการ
บริ โภคของบุคคล ในสั งคม อิทธิพลทางสั งคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงอิทธิพลจากนานาประเทศในเวทีโลก  
เชน่ กระแสการต่อต้านการใช้สินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็ก  
การกดขี่ข่มเหงแรงงาน หรือใช้วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นต้น 

4.  เทคโนโลยี  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่ ง ผล ให้ ก ารด า เนิ นการขององค์ ก า ร ธุ ร กิ จ  และ
ความสามารถทางการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ไม่
ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางกระบวนการผลิตที่ท าให้มี
ความสามารถผลิตสินค้าได้ในจ านวนที่มากขึ้น  ตรงต่อ
เวลาและคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ท าให้
เกิดสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา  เช่น โทรศัพท์มือถือ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  ฯลฯ   รวมถึงด้านเทคโนโลยีด้าน

การสื่อสารและสารสนเทศส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์การธุรกิจสามารถท าได้รวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตเป็น
อย่างมาก  ในอดีตการติดต่อสื่อสารค่อนข้างล าบาก ล่าช้า 
และมีค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้การด าเนินการต่างๆ ล่าช้าตาม
ไปด้วย  แต่ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสามารถท าได้
โดยง่ายท าให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถขยายตลาดได้กว้างขวาง
ครอบคลุมได้มากขึ้น  เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึงทุกมุมโลก สามารถรับส่งข้อมูล
ได้หลายรูปแบบทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์   
สามารถอ านวยความสะดวกในการท างานเพิ่มมากข้ึนโดย
สามารถท างานได้ทุกสถานที ่ทุกเวลา ไม่มีความจ าเป็นในการ
เข้าท างานในส านักงาน   สามารถท าให้การขยายตลาดท า
ได้ง่ายขึ้น  เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและมีความเป็น
สากลมากยิ่งขึ้น  เช่ือมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่าง
ใกล้ชิด สามารถติดต่อกันได้โดยไม่ผ่านตัวกลาง  ลดอุปสรรค
ต่างๆ ในการเข้าสู่ธุรกิจหรือการออกจากธุรกิจ  เนื่องจาก
เทคโนโลยีสามารถลดต้นทุนการลงทุนในธุรกิจได้    ช่วยใน
ด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ท าให้การท างาน
สะดวกรวดเร็วมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  สามารถลด
ต้นทุนการขนสง่ ก าหนดตารางเวลาขนส่งได้ถูกต้องชัดเจน ลด
การสูญเสียและความเสียหายของสินค้าลงได้ สามารถสร้าง
องค์การเครือข่ายธุรกิจ (Business Network Organization) 
ให้สะดวกในการปฏิบัติงานได้ และองค์การธุรกิจสามารถ
น าระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การ
บัญชี  การขาย คลังสินค้า เป็นต้น เทคโนโลยีการสื่อสาร
ยั งส่ งผลถึ งการ เปลี่ ยนแปลงของสั งคม การ เมื อง 
วัฒนธรรม ค่านิยม พฤติกรรมการบริ โภคและเข้าสู่
โลกาภิวัฒน์โดยมีการเคลื่อนไหวของความรู้ ความสามารถ 
และทรัพยากรต่าง ๆ ไปท่ัวโลกได้โดยง่าย [10] 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัจจัย   ค่าเฉลี่ย  S.D. IQR 
1.ขนาดการแข่งขัน    3.8941 0.39445   0.60 
2.ผู้แข่งขันรายใหม่    3.8235 0.47405   0.75 
3.อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ   4.2500 0.53765   0.87 
4.อ านาจการต่อรองของ 4.0000 0.40505   0.63 
   ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ      
5.สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน   4.2059 0.42606   0.50 
6.เทคโนโลยี    4.5647 0.42565   0.80 
7.กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง  4.0118 0.46621   0.40 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก    
8.การเมือง   4.2941 0.54655  1.00 
9.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   4.4853 0.50366   0.63 

 
 

จากตารางที่หนึ่ งพบว่ า ปัจจัยทางเทคโนโลยี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.5647) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.4853) ปัจจัยทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 4.2941) 
ปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.2500) และ
ปัจจัยสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.2059) ปัจจัยทั้ง 5 
ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในระดับมากที่สุด  
และปัจจัยที่เหลือส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในระดับมาก และ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก ใน
ปัจจัยทางการเมืองว่าส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ส่วน
ปัจจัยอื่น  ๆอีก 8 ปัจจัย ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ในระดับมากที่สุดว่าส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์
ของปัจจัยแรงกดดันทางการแข่งขันทั้งห้าและปัจจัยอื่นๆ 
ต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์กันเองระหว่างปัจจัย (Multicollinearity) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆโดยใช้สถิติCorelations Analysis วิธีการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของตัวแปรทั้ง 9 ปัจจัย 
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ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ ทั้งเก้าปัจจัย โดยศึกษาความสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างปัจจัย (Multicollinearity) การวิเคราะห์
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ยต่ า งๆ  โดย ใ ช้ สถิ ติ 
Corelations Analysis วิธีการหาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรทั้ง 9 
ปัจจัย ซึ่งได้ผลสรุปดงัตารางที่สองพบว่า ปัจจัยทั้งเก้าปัจจัย
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อ
เทียบกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับปัจจัยผู้แข่งขัน
รายใหม่ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสภาพ
การแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรมค านวณค่าทาง
สถิติ Lisrel 9 for Student 

 
ภาพที่ 4 โมเดลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ยืนยันของปัจจัยแรงกดดันทั้งเก้าปัจจัย 
 

จากภาพที่ 4  พบว่า โมเดลมีความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากค่า Chi-Square สัมพัทธ์น้อยกว่า 2.0 และค่า 
P-value มีค่ามากกว่า 0.05  และเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเหมาะสม (จากหนังสือโมเดลสมการโครงสร้าง ดร.พู
ลพงศ์ สุขสว่าง) [11] โดยดูจากค่า NFI, CFI, IFI และ GFI 
ต้องมีค่ามากกว่า 0.95 ดังนี ้

Normed Fit Index (NFI) 0.952 

 Comparative Fit Index (CFI) 0.985 
 Incremental Fit Index (IFI)  0.986 
 Goodness of Fit Index (GFI) 0.957 
แสดงว่าตัวแบบมีความเหมาะสมและเมือ่พิจารณาจากเกณฑ์
ต่อไปนี้ที่มีค่าน้อย คือ เกณฑ์ค่า RMSEA = 0.052 กับ
เกณฑ์ RMR (Root Mean Square  Residual) = 0.0155 
ซึ่งต้องมีค่าน้อยกว่า 0.06  จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น พบว่า 
ปัจจัยขนาดการแข่งขัน ปัจจัยผู้แข่งขันรายใหม่ ปัจจัย
อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ  ปัจจัยอ านาจการต่อรองของ
ผู้ขาย ปัจจัยสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ปัจจัยเทคโนโลยี  ปัจจัย
กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก 
ปัจจัยการเมืองและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สามารถ
อธิบายสภาพการแข่งขันในปัจจุบันได้อย่างมีความเหมาะสม 
โดยพบว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในน้ าหนัก
ที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพทางการ
แข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

ปัจจัย   ค่าน้ าหนักปัจจัย 
1.ขนาดการแข่งขัน     0.33 
2.ผู้แข่งขันรายใหม่     0.25 
3.อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ    0.27 
4.อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 0.24 
5.สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน    0.37 
6.เทคโนโลยี     0.40 
7.กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง  0.47 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก   
8.การเมือง    0.30 
9.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ    0.41 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยทั้งเก้าส่งผลต่อสภาพ
การแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยส่งผลมากน้อยแตกต่างกันไปใน
แต่ละปัจจัย สามารถเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลสูงสุดจนถึง
น้อยสุด ดังนี้ 1.ปัจจัยกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายนอก (0.47) 2.ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
(0.41)  3.ปัจจัยเทคโนโลยี (0.40) 4.ปัจจัยสินค้าที่ใช้ทดแทน
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กัน (0.37)  5.ปัจจัยขนาดการแข่งขัน (0.33)  6.ปัจจัย
การเมือง (0.30) 7.ปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (0.27) 
8.ปัจจัยผู้แข่งขันรายใหม่ (0.25)  และปัจจัยสุดท้ายคือ
ปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ (0.24)    
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขัน
ในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน  
 โดยการวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ (Multiple 
Regression) โดยวิธีการ Enter Method ซึ่งเป็นการน าตัว
แปรทั้งหมดทุกตัวเข้าไปในสมการ แล้วพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการ
แข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสมการพยากรณ์ 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที ่4 
 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple 
Regression) ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันใน
ธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 
ปัจจัย   สภาพการแข่งขันในธุรกิจฯ
   B t Sig.  

ค่าคงที่   0.003 1.354     .178 
1.ขนาดการแข่งขัน    0.108 216.923  .000 
2.ผู้แข่งขันรายใหม่    0.082 189.425  .000 
3.อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ   0.088 155.556  .000 
4.อ านาจการต่อรองของผู้  0.078 161.365  .000 
   จ าหน่ายวัตถุดิบ 
5.สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน  0.122 283.408  .000 
6.เทคโนโลยี    0.131 248.973  .000 
7.กลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง 0.155  322.753  .000 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก   
8.การเมือง   0.099 210.762  .000 
9.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ   0.135 300.367  .000 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทั้งเก้าตัวแปรเป็น
ตัวพยากรณ์สภาพการแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ถูก

คัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ ปัจจัยหลักที่ เป็นตัว
พยากรณ์ได้แก่ จะได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ ปัจจัยขนาด
การแข่งขัน(X1) ปัจจัยผู้แข่งขันรายใหม่(X2) ปัจจัย
อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ(X3) ปัจจัยอ านาจการต่อรอง
ของผู้ขาย(X4) ปัจจัยสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน(X5)  ปัจจัย
เทคโนโลยี(X6)  ปัจจัยกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ภายนอก(X7) ปัจจัยการเมือง(X8) และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ(X9) โดยน ามาสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์สภาพการแข่งขันในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ดังนี้ 
 

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y =  0.003 + 0.108X1 + 0.082X2 + 0.088X3 + 

0.078X4 + 0.122X5 + 0.131X6 + 0.155X7 
+ 0.099X8 + 0.135X9 

และจาก Model Summary  จะพบว่า ความผันแปร 
ของปัจจัย Y โดยเฉลี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย X1  
,X2 ,X3 ,X4 ,X5 ,X6 ,X7 ,X8 และX9 เป็น 100%  และ 
เมื่อใช้สมการนี้ในการพยากรณ์จะมีความคลาดเคลื่อน 
โดยเฉลี่ย 0.00272 คะแนน 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิ เคราะห์ธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ภายใต้ตัวแบบแรงกดดัน
ทางการแข่งขัน 5 ประการ [12] พบว่า นอกจากตัวแบบ
แรงกดดันของพอร์ตเตอร์ (Porter) แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ 
ที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้อีก 4 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง  ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก  ปัจจัยด้านการเมือง และปัจจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยสามารถเรียงล าดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบันของธุรกิจ
การค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ท่ีส่งผล
สูงสุดจนถึงน้อยสุด ดังนี้ 1.ปัจจัยกลุ่มอิทธิพล กลุ่มอ้างอิง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (0.47) 2.ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ (0.41)  3.ปัจจัยเทคโนโลยี (0.40) 4.ปัจจัย
สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (0.37)  5.ปัจจัยขนาดการแข่งขัน 
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(0.33)  6.ปัจจัยการเมือง (0.30) 7.ปัจจัยอ านาจการต่อรอง
ของผู้ซื้อ (0.27) 8.ปัจจัยผู้แข่งขันรายใหม่ (0.25)  และ
ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ (0.24)   ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจัย 3 ปัจจัยแรกที่
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ใน
ปัจจุบันคิดว่าส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก
ไม่ได้อยู่ในตัวแบบแรงกดดันทั้งห้าที่ถูกน าเสนอมากว่า 30 
ปีมาแล้ว  เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพ
การแข่งขันที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 
ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นกว่าอดีต  ส่วนในตัวแบบแรงกดดันทั้ง
ห้าในปัจจุบันยังคงส่งผลในธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ โดยผู้ประกอบการให้ความส าคัญในปัจจัยของ
สินค้าทดแทนสูงสุด ว่าส่งผลมากที่สุดในตัวแบบของพอร์ต
เตอร์ และปัจจัยอ านาจการต่อรองของผู้จัดจ าหน่าย
วัตถุดิบส่งผลน้อยที่สุดในกลุ่ม เนื่องมาจากในปัจจุบันมี
ปริมาณสินค้าทดแทนในจ านวนมาก มีความหลากหลาย
ในตัวสินค้าและบริการ ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคได้
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัว ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ทันสมัย
และตอบสนองสูงขึ้น  ส่วนในปัจจัยอ านาจการต่อรอง
ของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบน้อยลงนั้น ในแทบทุกธุรกิจใน
ปัจจุบัน อัตราความต้องการขายสูงกว่าอัตราความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค ท าให้อ านาจการต่อรองของผู้
จ าหน่ายในปัจจุบันน้อยลงเป็นอย่างมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ 
 จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพการ
แข่งขันธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ดั ง นี้  
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบันแตกต่างจากใน
อดีตอย่างเห็นได้ชัด  สภาพแวดล้อมหลายปัจจัยในอดีต
เป็นสภาพแวดล้อมมหภาคหรือสภาพแวดล้อมทั่วไป 

ไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีดังเช่นสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันทั้งห้า  แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมท าให้หลาย
ปัจจัยมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการควรศึกษา 
ติดตามข้อมูลข่าวสารในปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัย
แรงกดดันทั้งห้า เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกในปัจจุบันได้ 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรท าการวิจัยในธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ 
ว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์
และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการท างาน 
แผนงานในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
นั้นๆ  หรือพัฒนาเป็นตัวแบบใหม่ของแรงกดดันทางการ
แข่งขันในปัจจุบัน 
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