
97
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ

การสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน ในประเทศไทย

Support Factors on Competitive Advantage Strategy 

of Underground Cable Business in Thailand

กฤตวรรณ พริ้งสกุล*

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	 (1)	เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	(2)	เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาตัวชี ้

ขีดความสามารถปัจจัยเกื้อหนุนกลยุทธ์การสร้างได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม	โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง	จาก

พนักงานธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	จ�านวน	22	บริษัท	จ�านวน	442	ตัวอย่างประกอบกับการสัมภาษณ์

เจาะลึก	ผู้บริหารระดับสูง	จ�านวน	8	ราย	เครื่องมือในการวิจัย	คือแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้วยวิธีค�านวณหา	IOC	และทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยการหาค่า 

สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของครอนบัช

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินพบว่าเกิดจากคุณภาพทางการจัดการ	( =0.93)	และคุณภาพขององค์การ	( =0.59)	ตามล�าดับ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้	พบว่ากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน	ต้องเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบด้านผู้น�าต้นทุนเพื่อให้องค์การ	สามารถ 

ด�าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต้องมีองค์ประกอบด้านการสร้างความแตกต่าง	โดยคิดหาวิธีการ 

อยู ่ตลอดเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน	 “ก้าวก่อน	ย่อมถึงก่อน”	และองค์ประกอบ 

ด้านการมุ ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม	 โดยหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เสียเวลา	ตรงเป้าหมายและในการ 

ด�าเนินธุรกิจต้องมีการพัฒนาธุรกิจไปเป็นล�าดับขั้นตอน

ค�าส�าคัญ :	การสร้างความได้เปรียบ	กลยุทธ์	ธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน

*นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
The	objectives	of	the	study	are	twofold:
	 1.	 to	 investigate	 the	 factors	 supportive	 to	competitive	advantage	strategy	of	 
understanding	cable	business;	and
	 2.	 to	provide	guideline	to	create	indication	of	the	capacity	of	supportive	factors	so	 
as	to	gain	competitive	advantage
	 The	study	 is	mixed	 in	nature.	That	was	 to	say,	 the	path	analysis	was	used	 in	 the	 
quantitative	 research;	 the	data	were	collected	 from	442	company	manager	 from	22	 
companies.	Meanwhile,	in-depth	interview	with	8	top	executive	of	the	companies	concerned.	
The	questionnaire	was	 reviewed	by	some	research	experts	 to	check	 the	validity	of	 the	 
study	instrument.	In	other	words,	IOC	was	used	to	find	out	the	validity,	whereas	the	reliability	
coefficient	was	calculated	by	means	of	Conbach’s	alpha	method.	
	 The	data	analysis	has	revealed	the	 following	facts:	 the	competitive	advantage	was	 
derived	from	the	quality	management	( =0.93)	and	the	organizational	quality	( =0.59)	
	 Based	on	the	findings,	the	researcher	has	made	the	following	recommendations:	to	gain	 
the	competition	advantage,	 the	underground	cable	business	companies	must	combine	 
various	element	of	capital	 leadership	so	as	to	enable	the	companies	to	operate	with	great	
efficiency.	Besides	the	business	companies	must	have	element	of	different	 ion	to	meet	the	 
current	circumstances	take	initiative	first,	reach	the	target	first	finally,	attempts	should	be	made	 
to	focus	on	some	particular	group;	the	target	groups	must	be	clear,	define	and	target-relevant	
along	with	the	operation	of	the	business	in	step	by	step	fashion.

Keywords	 :	creation	of	competition	advantage;	strategy;	underground	business	cable

ประการของคล่ืนความถี่ย่าน	850	 เมกะเฮิรตซ	์ 

และ	900	 เมกะเฮิรตซ์	ที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันส่งผล 

ให้โครงข่ายไม่สามารถตอบสนองการเติบโต	ของ 

ตลาดได้เต็มที่ปริมาณผู้ใช้งานที่หนาแน่นท�าให้

คลื่นความถี่ เ ดิมไม ่เพียงพอต่อการเติบโตใน 

ระยะยาวแม้จะขยายการลงทุนโครงข่ายก็ตาม 

จุดเปลี่ยนผ ่านไปสู ่ ยุคใหม่ของอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคมไทยด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

จากสัญญาร่วมการงานภายใต้องค์กรรัฐวิสาหกิจ	 

บทน�า
	 ประเทศไทยได้ยกระดับบริการข้อมูลอีกข้ัน 

สู่เทคโนโลยี	3G	รวมถึง	ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ไร้สายความเร็วสูงผ่านระบบ	WIFI	 ในบริเวณ 

ที่มีการใช้งานหนาแน่นส่งผลให้บรรยากาศการ

แข่งขันในตลาดบริการข้อมูลก้าวสู ่จุดเปล่ียน 

ผ่านสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอย่างไร

ก็ดีแม้ผู้ให้บริการจะเห็นศักยภาพในการเติบโต

ของตลาดบริการข้อมูลแต่ด้วยข้อจ�ากัดในหลาย
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อย่างบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	 

กสท.	น�าไปสู่รูปแบบการให้ใบอนุญาตจากองค์กร 

ก� ากับดูแลซึ่ งมี ความ เป ็นอิ สระปลอดจาก 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 

การประมูลคลื่นความถี่ใหม่จะเป็นการเพิ่มความจุ 

โครงข ่ายเพื่อส ่งเสริมการเติบโตในระยะยาว 

ประกอบกับเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานโลก 

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด ้วยราคาท่ีเหมาะสม 

ท�าให้ผู ้ให้บริการมีแรงจูงใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และการเงินท่ีจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

โทรคมนาคมของประเทศให้กว้างขวาง	มากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องอาศัยการเปิดประมูล 

คลื่นความถี่ย ่านใหม่เพื่อเป ็นตัวเปลี่ยนผ่าน 

ทั้งด ้านเทคโนโลยีและโครงสร ้างการแข่งขัน 

ซึ่งผู้ให้บริการต่างให้ความส�าคัญในขณะนี้ระบบ 

เคเบิล	 ซึ่งรอรับการเชื่อมต่อจากต่างประเทศ

มายังภูมิภาคต่างๆ	ภายในประเทศ	 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พร้อมกับ

ยังสามารถให ้บริการวงจรสื่ อสารข ้อมูลได  ้

ในระดับมาตรฐานสากลจากการรับรองของ 

สถาบัน	MEF	(Metro	Ethernet	Forum)	อีกด้วย 

แผนการปฏิบัติความคืบหน้าของกลุ ่มสมาชิก 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	รายงานว่าขณะนี ้

ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการตามแผนการ 

ปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ได้ถึง	64%	 

สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ตั้งเป้าไว้เพียง	 

53%	จึงสามารถสะท้อนให้ประชาคมโลกรู้

การทบทวนวรรณกรรม
	 ปัจจุบันน้ี	คาดว่าประเทศไทย	โดยเฉพาะ 

ในตัวเมือง	 และในเขตสถานที่ท ่องเท่ียว	 ที่ มี

ประชากรอยู ่กันอย่างหนาแน่นและเต็มไปด้วย

สาธารณูปโภคตามท้องถนนการวางเครือข่าย 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะท�าผ่านข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

เพื่อให้เกิดการปรับสภาพ	เคเบิลใต้ดิน	บริเวณ 

เมืองเก่า	และเมืองท่ีก�าลังเจริญเติบโต	ซึ่งเป็น 

หน่วยงานหลักจัดท�าแผนการพัฒนาปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณอนุรักษ์การค้าโดยเฉพาะในย่าน 

การค้าเก่าให้	มีทัศนียภาพดีขึ้น	สามารถดึงดูด

ใจลูกค้า	นักท่องเที่ยว	ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ให้มาท่องเที่ยวในเขตเมือง	และสถานที่ท่องเที่ยว	

สามารถสร้างรายได้ให้กับประชากรในเขตนั้นๆ	

	 ข้อดีของการวางเคเบิลใต้ดินคือเมื่อเกิด 

อัคคีภัย	วาตภัย	และอุทกภัยซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้น 

ตามธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อระบบเคเบิล 

ใต้ดินน้อยมากซึ่งหน่วยงานต่างต้องเข้ามาดูแล	

อาทิเช่น	การไฟฟ้า	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	

หน่วยงานสร้างความบันเทิงทางด้านเคเบิลทีวี	

ข่าวสาร	ข้อมูลต่างๆ	ซึ่งประเทศไทยอยู่ในประเทศ

ที่ก�าลังพัฒนาในระบบงานวางสายเคเบิลใต้ดิน 

เพื่อพัฒนาประเทศส�าหรับการให้บริการสื่อสาร

	 โทรคมนาคม	เพือ่รองรบัเข้าสูก่ลุม่ประชาคม

อาเซียนและพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น	ไม่ว่า 

จะเป ็นชาวต ่างชาติ เข ้ามาลงทุนได ้ง ่ายขึ้น 

และมกีารแข่งขนักนัมากขึน้โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ทางด้านไอที	 ซึ่งจะต้องน�าระบบการวางข่าย

สายเคเบิลใต้ดินเป็นหลักที่ตายตัวอยู่แล้วดังนั้น 

ผู ้ประกอบการของประเทศไทยก็จะไปลงทุน 

ในต่างชาติได้ง่ายข้ึน	สามารถหาโอกาสทางธุรกิจ

ในต่างประเทศได้มากกว่าเดิมดังนั้น	หน่วยงาน 

จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์	โดยการเน้นการจัดความ

พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน	 ให้เพียงพอกับความ

ต้องการภายในประเทศ	และพร ้อมท่ีจะเป ็น
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ศูนย์กลางในภูมิภาคอินโดจีนสามารถเชื่อมต่อ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน	และยังสามารถเช่ือมต่อ 

ไปยังท่ัวโลกผ่านโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าระหว่าง 

ประเทศ	Submarine	cable	Network	ที่	CAT	 

เป็นผู้ลงทุนล่าสุด	CAT	ได้เริ่มด�าเนินการภายใน

ประเทศ	เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัการขยายตวั

ของภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต	้

พร้อมกบัยงัสามารถให้บริการวงจรสือ่สารข้อมลูได้

ในระดบัมาตรฐานสากลจากการรบัรองของสถาบนั	

MEF	(Metro	Ethernet	Forum)	อีกด้วย

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ก่อให้เกิด

กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัธรุกจิ

สร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน

	 2.	 คุณภาพของการจัดการส่งอิทธิพลเชิง 

บวกความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย

เคเบิลใต้ดิน

	 3.	 คุณภาพขององค์การ	ส่งอทิธพิลเชิงบวก

คุณภาพของการจัดการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 คณุภาพขององค์การส่งอทิธพิลเชิงบวก 

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันธุรกิจสร ้างข ่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน

	 2.	 คุณภาพของการจัดการส่งอิทธิพลเชิง 

บวกความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่าย

สายเคเบิลใต้ดิน

	 3.	 คุณภาพขององค์การ	ส่งอทิธพิลเชิงบวก 

คุณภาพของการจัดการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 1	กรอบแนวความคิดในการท�าวิจัย

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 วิธีการวิจัยเชิงเชิงผสม	(mixed	method)	

ระหว่างการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	

research) 	 ร ่ วมกับการท�าวิจัย เชิ งปริมาณ	

(quantitative	research)	โดยมรีะเบยีบวธิวีจัิยดงันี้

 ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่	ผู้บริหารบริษัท	

ที่ประกอบกิจการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

จ�านวน	22	บริษัท	โดยอาศัยข้อมูล	โครงการส�ารวจ

ผูจ้ดทะเบยีนผู้ค้า	ของ	บรษิทั	ทโีอที	จ�ากดั	(มหาชน)	

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	Random	

Sampling)	การสุ่มอย่างง่ายเป็นวิธีที่ประชากร

แต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เท่าๆ	กัน	ประชากรจะต้องก�าหนดเฉพาะเจาะจง

ลงไปว่าเป็นกลุ่มใดผู้บรหิารบรษิทัโดยแยกเกบ็ตาม

ประเภทงานงานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	1	 

มีผลงานก่อสร้างร ้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน	ท่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	 

1	สัญญาไม่น้อยกว่า	20	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	

2	สัญญาไม่น้อยกว่า	25	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 2	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	10	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	2	

สัญญาไม่น้อยกว่า	15	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 3	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	3	ล้านบาท	หรือมูลค่างาน	2	

สัญญาไม่น้อยกว่า	5	ล้านบาท

	 งานสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดินชั้นที่	 4	ม ี

ผลงานก่อสร ้างร ้อยสายโทรศัพท ์ใต ้ ดิน	 ท ่อ 

ร้อยสายไฟฟ้า	งานวางท่อประปา	มูลค่างานต่อ	1	

สัญญาไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท	โดยผู้วิจัยรวมงาน

ข่ายชั้นที่	2	3	และ	4	ไว้รวมกัน

 วธิรีวบรวมข้อมูลโดยอาศยัการสมัภาษณ์

ในเชิงลึก (In-depth Interview) 

	 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากพนักงาน	

และเจ้าหน้าที่ในกิจการธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดิน	จ�านวน	22	บริษัท	ใช้สูตรหาขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างของ	Cochran	(1953)	ได้จ�านวน	384.16	

ตัวอย่าง	และเพิ่มจ�านวนของกลุ ่มตัวอย่างอีก 

ร ้อยละ	5	 เพ่ือป้องกันการตอบแบบสอบถาม 

ไม่ครบตามจ�านวนจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง

เก็บทั้งสิ้น	400	ตัวอย่าง

	 n	=	 P	(1-p)	Z2	 N	=	P	(1-

	 ---------------	 	P)	Z2

	 	 d2 

	 โดยก�าหนดให้	P	คอื	อตัราส่วนของประชากร

ที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม	(ก�าหนดไว้ที่	50%),	Z	ที่ระดับ

นัยส�าคัญ	0.05	เท่ากับ	1.96	(ความเชื่อมั่น	95%)	

>>Z=1.96,d	 คือ	สัดส่วนความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมให้เกิดขึ้นได้ระดับความเชื่อมั่น	95%	สัดส่วน

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	0.05

	 เครื่องมือในการวิจัย	1.	แนวการวิเคราะห์

เอกสาร	ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด	และวัตถุประสงค ์

ในการวิจัย	 ตลอดจนผลงานในการวิจัย	 เป ็น

แนวทางในการวิเคราะห์	ทางด้านเนื้อหาภายใต้

ทฤษฏีการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของ	

ไมเคิล	อี	พอร์ตเตอร์	(Michael	E.	Porter)	ผ่าน 

การวิเคราะห์และแนวคิดของนักวิจัยและนักวิชา 

หลายๆ	คน	เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดเบื้องต้น	และ

สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างน�าไป

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารจ�านวน	8	ราย
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	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	อาศัยแนวคิดการท�า

วิจัยของ	สุภางค์	จันทวานิช	(2553,	หน้า	128-130)	 

กล่าวถึงความส�าคัญของการตรวจสอบและ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ว่าในการ

วิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่ามีผู้สงสัย 

ในความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เพราะแคลงใจในความล�าเอียงของนักวิจัยที่อาจ

เกิดขึ้นเมื่อได้ไปคลุกคลีกับปรากฏการณ์และผู้ให้

ข้อมูลนักวิจัยเชิงคุณภาพตระหนักดีถึงข้อสงสัยนี้

และได้วางมาตรการที่จะป้องกันความผิดพลาด	

นั่นคือการตรวจสอบข้อมูลก่อนท�าการวิเคราะห	์

การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิง

คุณภาพ	คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	

(triangulation)	มีวิธีการตรวจสอบ	4	วิธี	คือ

	 1.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู	(data	

triangulation	คือ	การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได ้

มานั้นถูกต้องหรือไม่

	 -	 แหล่งเวลาหมายถึง	ถ้าข้อมูลต่างเวลา

กันจะเหมือนกันหรือไม่

	 	-	 แหล่งสถานที่หมายถึง	ถ้าข้อมูลต่าง

สถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่	

	 -	 แหล่งบุคคลหมายถึง	ถ้าบุคคลผู ้ให้

ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่

	 2.	 การตรวจสอบสามเส ้าด ้านผู ้ วิจัย	

(investigator	 triangulation)	คือ	ตรวจสอบว่า	 

ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร 

โดยเปล่ียนตวัผูส้งัเกต	แทนทีจ่ะใช้ผูว้จิยัคนเดยีวกนั

สังเกตโดยตลอดในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของ

ผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนามควรเปลี่ยนให้มีผู้วิจัย

หลายคน

	 3.	 การตรวจสอบสามเส ้าด ้านทฤษฎี	

(theory	 triangulation)	คือ	การตรวจสอบว่าถ้า 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท�าให้

การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

อาจท�าได้ง ่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว	

(working	hypothesis)	และแนวคิดขณะที่ลงมือ

ตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์

	 4.	 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม

ข้อมูล	 (methodological	 triangulation)	คือ	 

การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ	กันเพื่อรวบรวม

ข้อมูลเรื่องเดียวกัน	เช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ

การซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง

เอกสารประกอบด้วย

	 หลังจากได้บทสัมภาษณ์เจาะลึกมาแล้ว 

ผูวิ้จยัจะน�าบทสมัภาษณ์มาถอดบทสมัภาษณ์แล้ว	

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยได้ท�าการจัดกลุ่ม

ข้อมูล	และเรียงข้อมูล	ตลอดจนจัดล�าดับข้อมูล

ตามเนื้อหาที่ต้องศึกษา	จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา	

(content	analysis)	ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม

ทางวิชาการ	 เพื่อค้นหาตัวชี้วัดที่สอดคล้อง	กับ

สภาพจริง	ภายใต้บริบทจริง	ต่อจากนั้น	 คือการ

สังเคราะห์ข้อมูล	 เป็นการน�าเอาข้อมูลทีได้จาก 

การวิเคราะห์มาท�าการสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง	เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจสร ้างข ่าย 

สายเคเบิลใต้ดิน	ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก

ที่สุด	จากนั้นจึงท�าการสร้างแบบสอบถามมีการ

ทดสอบความตรงความเที่ยงแล้วน�าไปเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณต่อไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

	 เครื่องมือการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามที่

ผ่านการทบทวนวรรณกรรมและปรึกษาอาจารย ์

ที่ปรึกษา	โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด	3	ส่วนดังนี้
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	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลกัษณะ

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค�าถาม

ปลายปิดรวมกับปลายเปิด	จ�านวน	5	ข้อ	สอบถาม

เกีย่วกบั	เพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	สถานภาพ	ระดบั

รายได้	

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบั	

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้าง

ข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	แบบสอบถามเป็นมาตรส่วน

ประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ

 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในส่วนสถิติสรุปอ้างอิง	เพื่อตอบสมมติฐาน	

ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	โดย

อาศัยรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือ	

โมเดลลิสเรล	(Linear	Structural	Relationship	

Model	or	LISREL	Model)	โดยใช้หลกัการวเิคราะห์

สมการเชงิโครงสร้าง	(SEM)	ด้วยโปรแกรม	LISREL	

หาค่าอิทธิพลทางตรง	(Direct	Effect)	ค่าอิทธิพล

ทางอ้อม	(Indirect	Effect)	และค่าอิทธิพลรวม	

(Total	Effect)	ผู้ศึกษาต้องการศึกษา	แนวทางการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	มีการค้นหา

องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	Factor	

Analysis)	ในตัวแปรแต่ละตัว

ผลการวิจัย
	 คุณภาพขององค ์การ	 ผู ้ ให ้สัมภาษณ์ 

ของบริษัท 	 ซิ งกู ลาร ์ 	 คอมมิน เค ช่ัน 	 จ� ากัด	 

คุณอณาฆินธร ์ 	 วิ จิ ต รวรณนนท ์ 	 ให ้ แสดง 

ความคิดเห็นว่า	 “ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นทรัพย์สิน 

ขององค์การ”	ส่วนท่านอื่นๆ	ได้ให้กล่าวคล้ายๆ	 

กันว่า	การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	สามารถสร้าง 

คุณค่าให้กับองค์การ	รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจ

และความภกัดต่ีอองค์การ	กระตุน้ให้เกดิการลงทนุ	

ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน	

และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	และ

ภาพลักษณ์จะก่อข้ึนจากการรับรู้ถึงคุณลักษณะ

ขององค์การนั้นๆ	และเป็นการรับรู ้ที่มีสัมพันธ์ 

กับประสบการณ์	ความเชื่อ	ความรู ้	และความ

ประทับใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์การ	

ภาพลักษณ์องค์การและชื่อเสียงองค์การสามารถ 

สร ้ างความได ้ เปรียบในการแข ่ ง ขันให ้ กับ 

องค์การนัน้ๆ	ทัง้นีน้บัได้ว่าเป็นการสร้างความเจรญิ

เติบโตให้แก่ธุรกิจ

	 การวิ เคราะห ์อิทธิพลของกลุ ่มตัวแปร 

ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	

	 ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	

analysis)	ของตัวแบบก่อนปรับ
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ภาพที่ 2	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	ของตัวแบบหลังปรับ

ภาพที่ 3	ผลการทดสอบการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	ของตัวแบบหลังปรับ

	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	การสร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากคุณภาพ

ขององค์การ	( =0.93)	แต่ได้รับอิทธิพลทางตรง

เชิงลบจากคุณภาพการจัดการ	( =-0.23)	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ คุณภาพทางการจัดการ	 

ได้รับอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพขององค์การ	 

( =0.89)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อสรุปผล	 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจสร้าง

ข่ายสายเคเบิลใต้ดิน	จากอิทธิพลรวม	 (Total	

Effect)	จะพบว่าเกิดจาก	คุณภาพทางการจัดการ	

( =0.93)	และคุณภาพขององค์การ	( =0.59)	ตาม

ล�าดับ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	 คุณภาพองค์การ	 ได ้แก ่ 	 องค ์ประกอบ
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ด้านองค์การแห่งการเรียนรู้	บรรยากาศองค์การ	

วัฒนธรรมองค ์การและภาพลักษณ์องค ์การ 

ดังน้ันผู ้บริหาร	จึงควรสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันดังน้ี	1)	การจัดองค์การแห่งการเรียนรู ้

โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้	การก�าหนด

วิสัยทัศน์ร่วมกันและมุ่งเน้นสภาพแวดล้อม	2)	การ

สร้างบรรยากาศองค์การโดยการแจ้งข่าวสารต่างๆ	

ให้ความรูเ้กีย่วกบัปรชัญาการบรหิาร	และจดัระบบ

การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างยุติธรรม	3)	การสร้าง

วัฒนธรรมองค์การโดยเน้นการท�างานแบบมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนการมีที่ปรึกษาในการท�างาน	 

เน้นให้คนในองค์การพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

และเปิดโอกาสให้แสดงออก	และเน้นที่ความ

ส�าเรจ็ของงานควบคูไ่ปกับความเจรญิก้าวหน้าของ

บุคลากร	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Senge	(1990)	

ว่าเป็นองค์การท่ีผู้คนต่างขยายขีดความสามารถ

เพือ่สร้างผลงานทีต้่องการองค์การทีม่ลีกัษณะภาพ

แห่งการเรียนรู้	(learning	characters)	มีลักษณะ

เคลือ่นไหวยดืหยุ่นเป็นพลวตัรอยูเ่ป็นนจิไม่หยดุนิง่

และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	ปวีณ์นุช	ค�าเทศ	

(2545)	 เรื่องการพัฒนาตัวช้ีวัดความเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาล

ชุมชนพบว่า	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	คือ	

การเรียนรู้เป็นทีม	การเป็นบุคคลที่รอบรู้ทางด้าน

แบบแผนความคิด	การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	การคิด

อย่างเป็นระบบ	เทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้บรรยากาศ

องค์กรและการบริหารองค์กร

	 คุณภาพการจัดการ	ได้แก่	องค์ประกอบ

ด้านภาวะผู้น�า	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	และการ

สื่อสารผู ้บริหารในองค์การ	จึงควรด�าเนินการ

ดังนี้	1)	การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยภาวะผู้น�าโดยผู้บริหารยกย่องผู้ที่ท�างานดีม

อบรางวัลและให้ผลตอบแทนเพ่ือเป็นการจูงใจใน

การท�างานมีความรอบรู้และความคิดสร้างสรรค์

สามารถถ่ายทอดแนวคิดและมอบอ�านาจให้กับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าเหมาะสม	2)	การสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการวางแผน

เชิงกลยุทธ์มีการวางวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน	จัดท�า 

นโยบายโดยมองถึ งอนาคตมีการวางแผน	 

วิธีด�าเนินการ	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	3)	การ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสื่อสาร

มีทักษะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการ 

รับข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพพจน์ขององค์การ

ไปยงัภายนอกและให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม

ที่จะกระทบต่อบริษัทสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Stodgily	 (1986)	ที่ว่าผู ้น�าคือบุคคลที่มีอ�านาจ 

หรือความสามารถในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตาม

ความคิดเห็นความต้องการหรือค�าสั่ง

	 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 ได ้แก ่	

การสร้างความแตกต่างผู้น�าต้นทุนและด้านการ 

มุ่งเน้นเฉพาะกลุ ่ม	 ดังนั้นผู ้บริหารควรองค์การ	 

จึงควรด�าเนินการดังนี้	1)	การสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข ่งขันโดยการสร ้างความแตกต ่าง

สามารถเสนอบริการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ 

หลากหลาย	มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้าง 

ความแตกต่างได้ดีกว่าคู่แข่งขัน	มุ่งหานวัตกรรม

ในสินค้าและบริการอันก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในเชิงการแข่งขัน	2)	การสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน	 คือ	 มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

เข้ามาประยุกต์ใช้น�านวัตกรรมด้านการจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	(supply	chain	

management:	 SCM)	 3)	 การสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขัน	คือ	การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะ

กลุ ่มแสวงหาความต้องการและหานวัตกรรม



Vol. 3 No.2 November 2014 - April 2015
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

106

ส�าหรบัลูกค้าเฉพาะกลุม่	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	 

Porter	 (1990:	unpaged)	ได้กล่าวไว้ว่าความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขันต้องสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่ง	3	ด้านประกอบด้วยการเป็นผู้น�าด้าน

ต้นทุน	(overall	cost	leadership)	การสร้างความ

แตกต่าง	 (differentiation)	และการเน้นตลาด 

เฉพาะส่วน	(focus)

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
	 คุณภาพองค์การ	ได้แก่	องค์ประกอบด้าน 

องค ์การแห ่งการเรียนรู ้ 	 องค ์ประกอบด ้าน

บรรยากาศองค์การ	องค์ประกอบด้านวัฒนธรรม

องค์การ	และองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์	

	 ดงัน้ันผูบ้รหิารควรองค์การ	จงึควรด�าเนินการ

ดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยการจัดองค์การแห่งการเรียนรู ้	 โดยมุ ่งเน้น 

การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู ้	ผู ้บริหาร

มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเรียนรู้	และมุ่งเน้นการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	เพื่อปรับตนให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยสร้างบรรยากาศองค์การ	โดยมกีารแจ้งข่าวสาร

ต่างๆ	ให้กับพนักงานรับทราบอย่างเสมอ	ให้ความ

รู้เกี่ยวกับปรัชญาการบริหารโดยภาพรวมภายใน

องค์การได้	และจัดระบบการจ่ายเงินเดือนใน

องค์การเป็นไปอย่างยุติธรรม

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยสร้างวัฒนธรรมองค์การ	โดยเน้นการท�างาน

แบบมีส่วนร่วม	สนับสนุนการท�างานร่วมกับผู้อื่น	

และสนับสนุนการมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการ

ท�างาน	เน้นให้คนในองค์การพัฒนาตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ	และเปิดโอกาสให้แสดงออกซึ่งความ

สามารถของตน	และเน้นที่ความส�าเร็จของงาน

ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร

คุณภาพการจัดการ	ได้แก่	องค์ประกอบด้านภาวะ

ผู้น�า	องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 

และองค์ประกอบด้านการสือ่สารดังนัน้ผูบ้รหิารควร

องค์การ	จึงควรด�าเนินการดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยภาวะผู้น�า	 โดยผู้บริหารยกย่องผู ้ที่ท�างานด	ี 

มอบรางวัลและให้ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ	

เป็นการให้ก�าลังใจในการท�างานผู้บริหารควรมี

ความรอบรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	

และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดแนวคิด	และมอบ

อ�านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 โดยผู ้บริหารมีการ

ปฏิบั ติงานที่ ได ้ รับการยอมรับจากบุคลากร 

ในองค์การ	องค์การควรมกีารวางวิสยัทศัน์ทีช่ดัเจน	

การออกแบบกลยุทธ์	จัดท�านโยบายโดยมองถึง

อนาคตและมีการควบคมุทีเ่ป็นระบบ	มกีารวางแผน	

วิธีด�าเนินการ	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โดยการสื่อสารผู ้บริหารมีทักษะในการสื่อสาร 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บริษัท 

มีการรับข ้อมูลข ่าวสารภายนอกและสื่อสาร

ภาพพจน์ขององค์การไปยังภายนอก	และองค์การ

ให้ความใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะ

กระทบต่อบริษัทคุณภาพการจัดการ	ได้แก่	การ

สร้างความแตกต่าง	ผู ้น�าต้นทุนและด้านการ 

มุง่เน้นเฉพากลุม่	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรองค์การ	จงึควร

ด�าเนินการดังนี้	

	 1)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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โดยการสรา้งความแตกตา่ง	องค์การสามารถเสนอ

บริการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการพัฒนาเทคโนโลยี

และสามารถสร้างความแตกต่างได้ดีกว่าคู่แข่งขัน	

พยายามมุ ่งหานวัตกรรมในสินค้าและบริการ 

เพือ่สร้างความแตกต่างอนัก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ในเชิงการแข่งขัน	

	 2)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	

คือ	ผู้น�าต้นทุน	องค์การมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	

เข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดต่อระหว่าง	Supplier	 

จนสามารถลดต้นทุนได้	 มุ ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ในการน�านวัตกรรมด้านการจัดการเก่ียวกับ	การ

บรหิารห่วงโซ่อปุทาน	(supply	chain	management	

:	SCM)	เพือ่ลดต้นทนุ	และความพยายามลดต้นทนุ

จนสร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน	

	 3)	 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	

คือ	การมุ ่งเน้นเฉพาะกลุ ่ม	 (niche	or	 focus	

strategy)	กล่าวคือ	องค์การพยายามแสวงหา

ความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุ่ม	ความพยายาม

ติดตามนวัตกรรมส�าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มและ 

หาช่องทางในการท�าการตลาดอย่างสม�า่เสมอ	และ

ให้ความส�าคัญเรื่องความได้เปรียบแบบมุ่งเน้น

เฉพาะกลุ่ม

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	 การท�าวิจัยดังกล่าวมีลักษณะเป็นภาค

ตัดขวาง	ผู ้ที่สนใจอาจท�าการศึกษาตัวแบบใน

ลักษณะของช่วงเวลาเพื่อพิสูจน์ความคงเส้นคงวา

ของตัวแบบดังกล่าว

	 2)	 การศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันธุรกิจการสร้างข่ายสายเคเบิล

ใต้ดินในประเทศไทยนี้	 ผู้ที่สนใจอาจจะน�าตัวแบบ

ดังกล่าวไปศึกษาต่อยอดในส่วนของภาคธุรกิจ 

อื่นๆ	ได้
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