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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพแวดลอมของกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลัสเตอรในประเทศไทย  
2. ศึกษาปญหาของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทย 3. หาแนวทางในการเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการ 
คลัสเตอร กลุมธุรกิจอตุสาหกรรมคลัสเตอรในประเทศไทย 994 คน และผูประกอบการคลสัเตอรในกลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ 175 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติพรรณาวิเคราะห
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสมัภาษณ วิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมของกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทย โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง ดานทรัพยากรมนษุยประสบความสําเร็จมากทีสุ่ด และดาน
เทคโนโลยีประสบความสําเร็จนอยท่ีสุด ปญหาการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรใน
ประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับ   ปานกลาง ดานการสงเสริมอตุสาหกรรมมีปญหามากท่ีสดุ และดานการ
จัดการมีปญหาระดับนอยที่สุด แนวทางในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคเหนือ พบวา 1) ดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยควรดําเนินการประสานงานรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทําการฝกอบรมและพัฒนาฝมือ 2) ดานการจัดการ โลจสิติกส ควรจัดการระบบขนสง
ลําเลียงสินคาของกลุมใหเปนระบบ 3) ดานกลยุทธการตลาดแบบผสมผสาน ควรมีการการสงเสรมิและพัฒนา
สินคาใหลูกคายอมรับในสินคาและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสรมิการตลาด 4) ดานกลยุทธ
การสรางความแตกตาง ควรสรางความโดดเดนเปนพิเศษในตัวสินคาและบริการใหลูกคาเกิดความรูสกึวา
แตกตางจากคูแขง 5) ดานกลยุทธประสิทธิภาพการเพิม่ผลผลิต ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาชวยในการ
ดําเนินการผลติ 
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ABSTRACT 
 

The research had the aims as 1. to study the environment situations of the industrial business 
group in Thailand 2. to study the problems of the industrial business group in Thailand  
3. find out the guidelines to add up the competitive potential of the industrial business group 
in the northern region. The samplings were 994 entrepreneurs of the industrial business group 
in Thailand and 175 entrepreneurs of the industrial business group in the northern region. 
Questionnaire and interviewing had used as the tools. Descriptive statistic had used to analyze 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Interviewing analyzed by using content 
analysis. The research results had found that the environment situations of the industrial 
business group in Thailand, especially in the operation was in moderate level. The human 
resource was the most successful. The technology was the least successful. The problems of 
the industrial business group in Thailand in the whole image were in moderate level. The 
industrial supported was the highest problem. The management was the least problem. The 
guidelines to add up the competitive potential of the industrial business group in the northern 
region had found that 1) the human resource management efficiency should coordinate with 
related organizations to train and develop the working skills 2) logistic management side 
should have the systematic in goods transportation 3) the mixed marketing strategy should 
promote and develop the products for the customers to accept the products, price, place 
and promotion 4) the differentiation strategy should create more special differentiation on 
products and services 5) production efficiency strategy should use the modern technology to 
operate the products. 
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ความปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันกลุมคลสัเตอรในธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไปของประเทศไทยไดมีการรวมตัวเกิดข้ึนหลากหลาย

ประเภทอุตสาหกรรมตามความเหมาะสมของแตละพื้นท่ีของชุมชน วัตถุประสงคสวนใหญเพื่อตองการมุง
ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพของสินคาภายในกลุมใหมีศักยภาพและไดเปรียบในดานการ
แขงขัน การรวมกลุมคลสัเตอรในธุรกิจอุตสาหกรรมกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งแกผูประกอบการในการ
ดําเนินงานดานตางๆ เชน การตลาด การผลิต และการบริหารจัดการ (สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2551) 

สิ่งสําคญัของการพัฒนาคลัสเตอร คือ การสรางความรวมมือบนพ้ืนฐานของการแขงขันกัน โดยที่
ผูเกี่ยวของในเครือขายวสิาหกิจ หรือคลสัเตอรนั้นๆ จะตองมีการกําหนดทิศทางเปาหมาย และกลยุทธการพัฒนา
รวมกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ตลอดจนทรพัยากรตางๆ ระหวางกัน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยรวมของคลสัเตอรนั้น เชน ผูประกอบการท่ีอยูในคลัสเตอรเดียวกันสามารถรวมกันลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสรางมลูคาเพิ่มของสินคาและบริการของตน ซึ่งทําใหประหยดัตนทุนในการ
พัฒนาได ในขณะท่ียังคงแขงขันในดานประสิทธิภาพในการผลติสินคานั้น หรือผูประกอบการธรุกิจตนน้ําและ
ปลายน้ํากส็ามารถรวมกันวางแผนบริหารหวงโซอุปทาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดานผลติ และการ  จัด
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จําหนายสินคาที่มีมลูคาเพิม่สูงขึ้นตลอดสายของหวงโซอุปทาน ไดทัง้กระบวนการ ในชวง 2-3 ปท่ีผานมาไดมี
การตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจตางๆ ในรูปแบบคลสัเตอร โดย
หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินตางๆ ไดใหความสําคัญมุง
สนับสนุนใหเกดิการรวมตัวแบบคลัสเตอร ทําใหมีกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกดิข้ึนมากมาย และกระจายไป
ตามภูมิภาคตางๆ ซึ่งบางคลสัเตอรสามารถดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถไดครอบคลุมตลอดจนครบ
กระบวนการ สงผลใหกลุมสมาชิกคลัสเตอรนั้นๆ  มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น นอกจากน้ียังมีอีกหลาย 
คลัสเตอรที่เพิ่งมีการรวมกลุมกันขัน้ตนและยังอยูในระหวางการพัฒนารูปแบบ ซึ่งมักตองใชระยะเวลานานหลาย
ปในการสะสมองคความรูจึงจะสามารถเห็นผลของการพัฒนาคลัสเตอรนั้นไดเต็มรูปแบบ กลุมคลัสเตอรในกลุม
ภาคเหนือที่จัดอยูในประเภทที่ 1 คือ กลุมที่กําลังเริ่มกอตั้งธุรกิจจึงประสบปญหามาก ท้ังในเรื่องของการไม
สามารถติดตอสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของคลสัเตอรหรือการรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสมาชิกไม
อาจใหความรวมมือไดอยางเต็มที่ รวมไปถึงความขดัแยงสวนตางๆ ที่เกิดข้ึน นับเปนเรื่องปกติธรรมดาของการ
รวมกลุมคลสัเตอรแบบไทย ทีส่มาชิกยังคงคํานึงแตผลประโยชนที่ตนจะไดรับเปนลําดับแรก สิ่งเหลานี้เปน
ประเด็นหลักท่ีจะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดมุมมองทีจ่ะปรับไปสูการเนนประโยชนในภาพรวม
ของคลัสเตอรตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) 

จากเหตผุลดังกลาวในขางตนผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรใน
กลุมธุรกิจอตุสาหกรรมประเภทท่ี 1 ในเขตภาคเหนือ เพื่อใชเปนขอมูลสาํคัญใหกับผูประกอบการในการกําหนด
กลยุทธและนโยบายในการพัฒนาของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือใหมีศักยภาพในการแขงขันไดในอนาคต 
 

คําถามการวิจัย 
1. สภาพแวดลอมของกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทยเปนอยางไร 
2. ปญหาของการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมในประเทศไทยเปนอยางไร 
3. แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมในเขตภาคเหนือมี

อะไรบาง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปญหาของการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยประเภท การวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพแวดลอม และปญหาของกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมคลัสเตอรในประเทศไทย 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการคลัสเตอรในกลุมธุรกจิอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ในประเภทท่ี 1 ซึ่งกําลังเริ่มกอตั้งธุรกิจ ไดแก คลัสเตอรกระดาษสา บานตนเปา (เชียงใหม) คลสัเตอรกลุมผลิต
มีดน้ําพ้ี (อุตรดติถ) คลสัเตอรกลุมกระเปาและผลติภณัฑหนัง ตําบลนาดี อําเภอเมือง (สมุทรสาคร) คลัสเตอรก
ลุมผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาดานเกวียน (นครราชสมีา) คลัสเตอร กลุมผลิตภัณฑหมวกใบลาน อําเภอนาดี 
(ปราจีนบุรี) คลัสเตอรกลุมผลิตภณัฑไหมและส่ิงทอ (ขอนแกน) คลัสเตอรกลุมโรงงานผลิตปูนซเีมนต (สระบรุี) 
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คลัสเตอรกลุมหตัถกรรมบานถวาย (เชียงใหม) คลัสเตอรปโตรเลียม (ระยอง) คลัสเตอรเครือขายเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา (สงขลา) คลัสเตอรเครือขายโรงงานนํ้าตาล (กาญจนบรุี) คลัสเตอรเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (กรุงเทพฯ) คลสัเตอรเครอืขายอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ชัยภูมิ) และคลัสเตอรผาทอมืออําเภอวารนิชําราบ 
(อุบลราชธานี) จํานวน 1,285 คน โดยเก็บขอมลูไดจํานวน 994 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม 
3. การเก็บรวบรวมขอมลู 

3.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการคลสัเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรใน
ประเทศไทย ในประเภทท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีมีคําตอบใหเลือก  

3.2 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบการคลสัเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลัสเตอร
ในประเทศไทย ในประเภทท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีมีคําตอบใหเลือก  

3.3 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และปญหาของคลสัเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมคลสั
เตอรในประเทศไทยของแตละกิจการในเรื่อง เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบัของลิ
เคิรท โดยมีเกณฑการใหคะแนนดงันี้  

1 หมายถึง การดําเนินงาน และปญหาระดับนอยท่ีสดุ 
   2 หมายถึง การดําเนินงาน และปญหาระดับนอย 
   3 หมายถึง การดําเนินงาน และปญหาระดับปานกลาง 
   4 หมายถึง การดําเนินงาน และปญหาระดับมาก 
   5 หมายถึง การดําเนินงาน และปญหาระดับมากทีสุ่ด 
4. การวิเคราะหขอมลู ใชสถิติพรรณานํามาวิเคราะหคารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมในเขตภาคเหนือ 

1. ประชากร คือ ผูประกอบการคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือในประเภทที่ 
1 ซึ่งกําลังเริ่มกอตั้งธุรกิจ จํานวน 3 กลุม ไดแก คลัสเตอรกระดาษสา บานตนเปา (เชียงใหม) จํานวน 88 คน 
คลัสเตอรกลมผลติมีดน้ําพี้ (อุตรดติถ) จํานวน 32 คน และคลัสเตอรกลุมหตัถกรรมบานถวาย (เชียงใหม) 
จํานวน 200 คน รวมจํานวนประชากรท้ังสิ้น 320 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเขตประเทศไทย ใน
ประเภทที่ 1 ซึ่งกําลังเริ่มกอตั้งธุรกิจ จํานวน 3 กลุมกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอร
แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-609) ในแตละกลุมยอย ตามสดัสวนจํานวนกลุมตัวอยางตอจํานวน
ประชากรไดแก คลสัเตอรกระดาษสา บานตนเปา (เชียงใหม) จํานวน 52 คน คลัสเตอรกลมผลติมีดน้ําพ้ี 
(อุตรดิตถ) จํานวน 19 คน และคลัสเตอรกลุมหัตถกรรมบานถวาย (เชียงใหม) จํานวน 104 คน รวมจาํนวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 175 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสัมภาษณ 
4. การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางกับกลุมตัวอยางใน

พื้นที่วิจัย 
5. การวิเคราะหขอมลู ขอมูลเชิงคณุภาพ  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

ในการดําเนินการวิจัยนี้มีทฤษฎีสนับสนุนศักยภาพในการแขงขันทีส่ะทอนภาพแหงความสามารถของ
กิจการและศักยภาพในดานตางๆ โดยพบวา Man และคนอ่ืนๆ (2002, pp. 123-142) กลาววา ศักยภาพในการ
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แขงขันของกิจการวัดจากปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก และดานความมีอํานาจของผูประกอบการ ซึ่ง
สะทอนถึงผลการปฏิบตัิงานของกิจการ Chi (1999)  กลาววา ลักษณะดัชนีช้ีวัดท่ีสะทอนถึงศักยภาพในการ
แขงขันของธุรกิจ มี 8 สวน คือ ความสามารถทางทํานายผล, ความสามารถทางนวัตกรรม, ความสามารถทาง
การตลาด,  คุณภาพของสินคาและบริการ, ภาพลักษณขององคการและความรับผดิชอบ, ความสามารถการ
สนับสนุนใหเกดิความเจรญิในวิทยาการ, ความสามารถทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  และความสามารถ
ทางการเงิน Oral & Riesmm (1988, pp. 268-272) กลาววา ศักยภาพการแขงขันของกิจการ มี 7 ตัวช้ีวัด คือ 
การถือครองสวนแบงการตลาด, การเติบโตของยอดขาย, อัตราการสงออก, อัตราการเติบโตของกําไร, อัตราการ
เจริญเติบโตของการเพิ่มผลผลิต, อัตราผลิตภัณฑใหม และอัตราการสรางนวัตกรรม ปฟฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ 
(2547) กลาววา การสํารวจและประเมินกลยุทธของกิจการที่เกี่ยวของกับศักยภาพในการแขงขันในระดับโลกมี
กลยุทธของกิจการ 9 ดาน คือ ผูจดัการระดับโลก, การเรียนรูขององคการ, ประสิทธิภาพการผลิต, ความสามารถ
ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน, ความสัมพันธกับลูกคา, เครือขายทางธุรกิจ, แหลงที่มาของเทคโนโลยี, การ
บริหารความรู และการดําเนินงานท่ีมุงเนนการประกอบการ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาสภาพแวดลอมของกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทยพบวาสภาพของคลสั

เตอรในภาพรวมประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในระดับปานกลาง ( = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา สภาพของคลัสเตอรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระดบัมากที่สุดคือ ดานทรัพยากรมนุษย     
( = 3.85) รองลงมาคือ ดานการจดัการ ( = 3.70) ดานการเงิน ( = 3.63) ดานการเมืองและกฎหมาย 
( = 3.56) และสภาพของคลัสเตอรประสบความสําเรจ็ในการดําเนินงานระดับนอยท่ีสุดคือ ดานเทคโนโลยี 
( =3.16) ตามลําดับ 

2. การศึกษาปญหาของการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมคลัสเตอรในประเทศไทย
พบวา ปญหาของคลัสเตอรในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับปานกลาง ( = 2.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ปญหาของคลสัเตอรระดับมากท่ีสดุคือ ดานการสงเสริมอุตสาหกรรม ( = 3.78) รองลงมาคือดานการตลาด 
( = 3.09) ดานการผลิต ( = 2.74) ดานการเงิน/บัญชี ( = 2.60) และปญหาของคลสัเตอรระดับนอยท่ีสดุ
คือ ดานการจัดการ ( = 2.29) ตามลําดับ 

3. ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือ 

   3.1 ดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา ควรดําเนินการประสานงานรวมกันกบั
หนวยงานในภาครัฐบาล และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของเพื่อทําการฝกอบรมและพัฒนาฝมือในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง  
 3.2 ดานการจัดการโลจิสติกส พบวา ควรจัดการระบบขนสงลําเลียงสินคาของกลุมใหเปนระบบ 
สินคาท่ีผลิตตองมีการตรวจสอบวาไดมาตรฐานผานเปนท่ีเรียบรอย  
 3.3 ดานกลยุทธการตลาดแบบผสมผสาน พบวา ควรมีการการสงเสริมและพัฒนาสินคาใหลูกคา
ยอมรับในสินคาและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดใหมากกวาเดิม ดําเนินการ
พัฒนาสินคาใหแกลูกคาอยางหลากหลาย จัดทําตราสินคาท่ีเปนสัญลักษณของกลุม ดําเนินการทําบรรจุภณัฑให
สวยงาม  
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 3.4 ดานกลยุทธการสรางความแตกตาง พบวา ควรสรางความโดดเดนเปนพิเศษในตัวสินคาและ
บริการใหลูกคาเกิดความรูสึกวาแตกตางจากคูแขง สรางความสามารถของกลุมในการดําเนินการผลติและจัด
จําหนายสินคาและบริการใหมีตนทุนต่ํากวาคูแขงขันสรางความแตกตางในสินคาและบริการใหมากขึ้น  

 3.4 ดานกลยุทธดานประสิทธิภาพการเพ่ิมผลผลติ พบวา ควรนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการ
ดําเนินการผลติผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลติจัดการระบบการผลติใหดขีึ้น ขอความ
ชวยเหลือในการดําเนินการเพิ่มผลผลิตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาสภาพแวดลอมของกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมคลสัเตอรในประเทศไทย พบวาสภาพของคลสั

เตอรในภาพรวมท้ังหมดประสบความสําเร็จในการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา สภาพของคลัสเตอรที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระดับมากท่ีสดุคือ ดานทรัพยากรมนษุย ที่
ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะวาพนักงานไดทําการผลติสินคามีคุณภาพตามท่ีลูกคาตองการเปนสวนใหญ 
นอกจากน้ียังมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการรวมกลุมชวยเหลอืกันทํางาน และกิจการมีจาํนวนพนักงาน
เพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีวาดวยกลยุทธการบริหารในยุคโลกาภิวัตนของ อธิปตย คลี่สุนทร 
(2552) กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคลากรในหนวยงานควรไดรับการศึกษา ฝกฝน อบรมอยาง
สม่ําเสมอ ใหเทาทันความเปลีย่นแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และความตองการของหนวยงาน มิฉะนั้น
อาจจะปรับเปลี่ยนไดไมทันหรือไมเหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมใชแนวคิดใหม ในปจจุบันวิธีพัฒนา
บุคลากรนั้นอาจจะทําไดโดยรูปแบบใหม ทําใหสามารถเขาใจวัตถุประสงคขององคการ แนวโนมของความ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูง การสรางความเขาใจทําไดนาจะงายข้ึน และ
ชวยปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลงไดงายขึ้น ในสวนน้ีการใหโอกาสบุคลากรไดทํางานการสนับสนุนใหได
เรียนตอ หรือไดฝกอบรมในระดบัสูงขึ้น รวมทั้งใหโอกาสในการเรียนรูภาษาท่ีใชในองคการสหประชาชาติ เชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย  หรือภาษาของประเทศที่มีอาณา
เขตติดตอ ใหเกงเทาหรือเกือบเทาภาษาแมของแตละคน จะชวยใหรบัรูและทํางานไดดีขึ้น และสอดคลองกับการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) กลาววา ดานการ
พัฒนาบุคลากรของแตละอุตสาหกรรมมคีวามตองการบุคลากรที่มคีุณภาพในสาขาตางๆ แตกตางกันไป        
การพัฒนาบุคลากรในบางดานมีความสําคญัและจําเปนอยางมากที่จะยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม แตตองมีการลงทุนสงู จึงทําใหบริษัทตางๆ ไมมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตนได โดยรวมกัน
ลงทุนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาขาเฉพาะที่จําเปนของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ธุรกิจตางๆ ในคลัสเตอรจะ
สามารถเขาถึงแหลงบุคลากรท่ีมีคณุภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะไดงาย เชน รวมกันขอความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแกคลัสเตอร หรือการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบันฝกอบรมในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของธุรกิจตางๆ ในคลัสเตอร 

สําหรับสภาพของคลสัเตอรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระดับนอยท่ีสุดคือ ดานเทคโนโลยี    
ที่ผลการวจิัยเปนเชนน้ีเปนเพราะวารัฐบาลไดทําการสงเสริมในดานนี้ในระดับปานกลาง เชน การผลิตสินคาดวย
เครื่องจักรแทนกําลังคนการใชคอมพิวเตอรชวยในการทํางานระบบอินเตอรเนต็ชวยในการจัดจาํหนายสินคา 
เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม อุปกรณใหมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต    
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงพรรณ กริชชาญชัย (2549) ไดศึกษาความสามารถในการตอบสนองของหวง
โซอุปทานในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พบวา ในสวนของการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยังไมคอยใชเทคโนโลยีระดับสูงเทาใดนัก โดยสวนมากยงัเปนการ
คํานวณโดยมือเบื้องตน การเช่ือมโยงขอมูลระหวางแผนกหรือองคการ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีนอยอยู 
อนิรุทธ ผงคลี (2548) พบวาการใชประโยชนจากขอมลูขาวสาร เทคโนโลยี และดานความมีขอมูลดานการตลาด
อยางพรอมสรรพมีความสัมพันธกบัศักยภาพในการแขงขันดานการทํานายผล การตลาด คณุภาพของสินคาและ
บริการ ดานภาพลักษณขององคการและความรับผิดชอบ การสนับสนุนใหเกิดความเจรญิกาวหนาทางวิทยาการ 
ดานการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีและประสิทธิผลทางการตลาดดานความมีประสทิธิภาพ
ดานการปฏิบัติการมีความสัมพันธกับศักยภาพในการแขงขันในทุกๆ ดาน และ Jian, et all (2006, pp. 160-
165) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถภาพดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและศักยภาพในการแขงขัน โดยใช
ตัวตนแบบการวเิคราะหแบบครอบคลุมขอมลู (DEA) พบวาองคการจํานวนรอยละ 16 มีการดําเนินงานโดยตั้งอยู
บนการปฏิบตัิงานในรูปแบบใหมทีด่ี และองคการเหลานีม้ีความไมสม่ําเสมอระหวางสมรรถภาพดานนวัตกรรม
กันขององคการและศักยภาพการแขงขันในองคการเปนจํานวนมาก นอกจากน้ันยังพบวาองคการรอยละ 70 จะ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลดขนาดขององคการ และองคการรอยละ 30 จะมีประสิทธิภาพลดลงหากเมื่อมี
การเพ่ิมขนาดขององคการใหใหญขึ้นดวยเหตุนีเ้องกระบวนการดานวัฒนธรรมที่กลมกลืนในองคการจะเปนสิ่งท่ี
สําคัญอยางมากตอประสิทธิภาพขององคการ และผลวิจัยนี้ก็ไดแสดงใหเห็นวาองคการตองมีสมรรถภาพดาน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงจะมีศกัยภาพในการแขงขัน 

2. การศึกษาปญหาของการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรม คลัสเตอรในประเทศไทย
พบวาปญหาของคลัสเตอรในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปญหาของคลัส
เตอรระดับมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมอุตสาหกรรม ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะวารัฐบาลและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีนโยบายสนับสนุนในดานงบประมาณนอย รัฐบาลมีการกาํหนดกฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาธุรกิจอีกท้ังยังขาดความตอเนื่องในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินธุรกิจจากรัฐบาลนอกจากน้ีธุรกิจให
ความรวมมือในการดําเนินธุรกิจนอยซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอุบลวรรณ หงสวิทยากร (2546) พบวาควร
จัดตั้งองคการเพ่ือทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรม และสอดคลองกับ ชุติมา จอมพุทรา (2544) พบวาศักยภาพในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว จําเปนตองอาศัยปจจยัหลายประการ อาทิ ประสิทธิภาพในการผลิต 
คุณภาพมาตรฐานสินคา ความสามารถในการตอบสนองความตองการในตลาด มาตรการและนโยบายของรัฐบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองรวมกนัในการพัฒนาอุตสาหกรรม ใหมคีวามไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลกได
ในระยะยาว 

สําหรับปญหาของคลสัเตอรระดับนอยที่สุดคือ ดานการจัดการ ผลการวิจัยเปนเชนนี้เปนเพราะวาธุรกจิ
มีแรงงานในทองถิ่นระบบงานมีศักยภาพในระดับปานกลางการควบคุมการทํางานยังไมทั่วถึง และมีการจัดแบง
หนาท่ียังไมชัดเจนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Lumpkin & Dess (1996, pp. 135-172) ไดศึกษาการ
แบงแยกตัวช้ีวัดการมุงเนนการประกอบการและเช่ือมโยงไปสูการปฏิบัติงาน พบวาองคการที่มีสภาพแวดลอมท่ีดี
หรือมีสภาพแวดลอมท่ีซับซอนยุงยาก ลวนสงผลกระทบตอผลประกอบการได ดังนั้น องคการจะมผีล
ประกอบการท่ีสูงไดถามีการใชกลยุทธในการตอบสนองที่รวดเร็ว นอกจากน้ัน Pang-Lo, Wen-Chin & Chi-

Hung (2004, pp. 971-977) ไดศกึษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหารจัดการความรู และ
ความสามารถในการแขงขันในภาค อุตสาหกรรมของประเทศไตหวนั พบวา ความสามารถดานการบริหารจัดการ
ความรูนั้นมากกวาการที่รับรูขอมลูทั้งหมดทั้งมวลโดยเปนเครื่องมือท่ีดํารงรักษาขอมลูไวเพื่อชวยใหเราทํางานได
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อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ Kaxem (2003, p.3851-A) ไดศึกษาความสามารถทางการแขงขันของ SMEs: 

บทบาทของผูประกอบการธุรกิจ SMEs และกลยุทธในการปฏิบตัิงานของบริษัท กรณีศึกษาของประเทศอียิปต 
พบวา ในชวงเศรษฐกิจขาลงผูประกอบการตองเผชิญหนากับการแขงขันที่รุนแรงเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ
ผูประกอบการตองใชกลยุทธในการปฏิบัติการทั้งระบบภายในบริษัทโดยเนนท่ีกระบวนการตัดสินใจและการ
ทํางานตองเปนทีม ระบบบัญชตีองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมในเขต
ภาคเหนือ 

3.1 ดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา ควรมีการดําเนินการประสานงาน
รวมกันกับหนวยงานในภาครัฐบาล และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของเพื่อทําการฝกอบรมและพัฒนาฝมือในการทํางาน
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีวาดวยกลยุทธการบรหิารในยุคโลกาภิวัตนของ อธิปตย คลีสุ่นทร (2552) 
กลาววา บุคลากรในหนวยงานควรไดรับการศึกษา ฝกฝน อบรมอยางสมํ่าเสมอ ใหเทาทันความเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และความตองการของหนวยงาน มิฉะนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนไดไมทันหรือไมเหมาะสม 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุบลวรรณ หงสวิทยากร (2546) ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบการสรางความ
รวมมือลักษณะไตรภาคีในการวิจยัและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการสงเสริมอุตสาหกรรมในเขต
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก พบวา รูปแบบความรวมมือท่ีเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญควรเปน
กิจการรวมทุน สวนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กควรรวมมอืในรูปแบบการวิจัยรวมโดยภาครัฐใหการ
สนับสนุน นอกจากน้ันยังสอดคลองกับผลงานของ Tilman A. & Jorg M. S. (1999) ไดเขียนบทความช่ือวา 
“How to Promote Cluster” โดยใชกรณีศึกษาของละตินอเมริกา พบวา คลัสเตอรกลุมแรก แมวาจะมี
ศักยภาพในการพัฒนาตํ่า แตเนื่องจากเปนกลุมท่ีเกี่ยวของกับผูประกอบการจํานวนมาก และใชแรงงานมาก 
ภาครัฐจึงมีความจําเปนท่ีตองชวยเหลือและใหการสนับสนุนนโยบายหลักๆ ท่ีใชมักจะเปนการพัฒนา
ความสามารถของผูประกอบการ 

3.2 ดานการจดัการโลจิสติกส พบวา ควรมีการจัดการระบบขนสงลําเลยีงสินคาของกลุมใหเปน
ระบบ สินคาที่ผลติตองมีการตรวจสอบวาไดมาตรฐานผานเปนที่เรยีบรอยกอนดําเนินการขนสง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วาสนา จรญูศรโีชติกําจร (2550) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสที่มีตอ
ความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยพบวา ประสิทธิภาพการจดัการโลจิ
สติกสมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย ดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกสใหเกดิประสทิธิภาพ    
มีการจัดการโลจสิติกสทีเ่ปนระบบเพ่ือเปนการสะทอนถึงความไดเปรียบทางการแขงขันอันจะกอใหเกดิประโยชน 
และคณุคาตอผูประกอบการธุรกิจซึ่งจะสงผลสําเร็จตอองคการในท่ีสุด 

3.3 กลยุทธการตลาดแบบผสมผสาน พบวาควรมีการสงเสริมและพัฒนาสินคาใหลูกคายอมรับใน
สินคาและบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดใหมากกวาเดิม ดาํเนินการพัฒนา
สินคาอยางหลากหลาย จัดทําตราสินคาท่ีเปนสัญลักษณของกลุมทีล่กูคาจดจําไดงาย ดําเนินการทําบรรจุภณัฑให
สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีวาดวย กลยุทธการบริหารในยุคโลกาภิวัตนของ อธิปตย คลีสุ่นทร (2552) กลาว
วา โลกปจจุบันน้ีเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากเพ่ือพัฒนาการผลิตและการบริการทุกดานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยลดตนทุนดานแรงงาน ดานวัสดลุง นอกจากน้ันยังสามารถเผยแพรสินคา สิ่งผลติ การบริการ 
แมกระทั่งแนวความคิดใหเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปไดงาย การบริหารในยุคปจจุบันจึงคงตองปรับเปลี่ยนวิธีการไป
ตางๆ พอสมควร เพื่อใหองคการสามารถทําหนาท่ีไดดยีิ่งข้ึน ตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของไดอยางมี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากน้ันการบริหารในยุคนี้มุงลดตนทุนการผลิตเพิ่มปรมิาณและคุณภาพสิ่งผลิต และการ
บริการที่ดี  ใหกระจายไปอยางกวางขวางได โดยใชบุคลากรบรหิารจัดการ ควบคุม ดูแล จํานวนไมมาก 

3.4 กลยุทธการสรางความแตกตาง พบวาควรสรางความโดดเดนเปนพิเศษในตัวสินคาและ
บริการใหลูกคาเกิดความรูสึกวาแตกตางจากคูแขงใหมากข้ึนโดยการสรางภาพลักษณและเอกลักษณ ดําเนินการ
ผลิตและจัดจําหนายสินคาและบรกิารใหมีตนทุนต่าํกวาคูแขงขัน หาวิธีการชนะในการแขงขันทางธุรกิจใหทัน
ตามภาวะปจจุบัน มุงเนนดานคณุภาพของสินคา และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่องและย่ังยืน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ชุติมา จอมพุทรา (2544) ไดศึกษาศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมของชํารวยและ
เครื่องประดับเซรามิกสของไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ โดยรวม  ทุกตลาด และ
เปรียบเทยีบกับประเทศคูคาทีส่ําคญัในแตละตลาด พบวา สหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมของชํารวยและ
เครื่องประดับเซรามิกสไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตํ่ากวาจีนและสเปน แตสูงกวาญ่ีปุนและอิตาลี    
แตศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว จําเปนตองอาศัยหลายประการ อาทิ ประสิทธิภาพใน
การผลิต คณุภาพมาตรฐานสินคา ความสามารถในการตอบสนองความตองการในตลาด มาตรการและนโยบาย
ของรัฐบาลท้ังภาครัฐและเอกชนจะตองรวมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรม ใหมีความไดเปรยีบในการแขงขันใน
ตลาดโลกไดในระยะยาว 

3.5 ดานประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลติ พบวาควร นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิต
สินคาใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นําเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยพิจารณารูปแบบการทํางานของกลุมในการผลิต
สินคา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ อนิรุทธ ผงคลี (2548) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลทาง
การตลาดกับศักยภาพในการแขงขนัของธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ในประเทศไทย พบวาการใชประโยชนจาก
ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และดานความมีขอมูลดานการตลาดอยางพรอมสรรพมีความสัมพันธกับศักยภาพใน
การแขงขันดานการทํานายผล การตลาด คุณภาพของสินคาและบรกิาร ดานภาพลักษณขององคการและความ
รับผิดชอบ การสนับสนุนใหเกิดความเจรญิกาวหนาทางวิทยาการ ดานการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดาน
เทคโนโลยีและประสิทธิผลทางการตลาดดานความมีประสิทธิภาพดานการปฏิบตัิการมคีวามสัมพันธกบัศักยภาพ
ในการแขงขันในทุกๆ ดาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Jian, et all (2006) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวาง
สมรรถภาพดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและศักยภาพในการแขงขัน โดยใชตัวตนแบบการวิเคราะหแบบ
ครอบคลมุขอมูล (DEA) พบวา องคการตองมีสมรรถภาพดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงจะมศีักยภาพในการ
แขงขัน 

สรุปภาพรวมรูปแบบของแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือนั้นควรประสานงานรวมกันกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือฝกอบรมและพัฒนาฝมือ
แรงงาน จัดการขนสงสินคาใหเปนระบบ ผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาสินคาใหลูกคายอมรับใน
สินคา มีตราสินคาของกลุม ทําบรรจุภณัฑใหสวยงาม สรางความโดดเดนในตัวสินคาและบริการ ผลิตและจัด
จําหนายสินคาและบริการใหมีตนทุนทีต่่ํา และนําเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินการผลิต  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจัยไปสรางกลยุทธการไดเปรียบทางการแขงขันแกธุรกิจได 
 2. ผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจัยไปชวยยกระดับขดีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมของกลุมคลสัเตอรของตนได 
 3. ผูประกอบการธุรกิจสามารถนําผลวิจัยไปสรางมลูคาเพิ่มแกธุรกิจได 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
102

 
 

 

 4. หนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลวิจัยไปเปนแนวทางพัฒนาในการ
จัดตั้งคลสัเตอรในกลุมธรุกิจอุตสาหกรรมของกลุมคลสัเตอรในเขตอืน่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 
 5. หนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการนําขอมูล
ไปจัดทําแผนเพื่อฝกอบรมพัฒนาของกลุมคลสัเตอรในกลุมธุรกจิอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึน้ 
 6. สถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในดานการบริหารธุรกิจ การจดัการ 
การตลาด การผลติ และวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมลูไปใชในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกบัการ
จัดการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยศักยภาพการแขงขันของคลัสเตอรในกลุมธุรกิจอตุสาหกรรมในเขตอ่ืน โดย
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
 2. ควรทําการวิจัยเจาะลึกกลุมคลสัเตอรในเขตอื่นท่ีมีบริบทการดําเนินการคลายคลึงกัน เพื่อ
ดําเนินการวิจยัและพัฒนา 
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