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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของ 5 ลักษณะการมุ่งเน้นการเป็น
ผู้ประกอบการ (การทำ�งานเชิงรุก การแข่งขันเชิงรุก การสร้างนวัตกรรม ความเป็นอิสระ และ
ความกล้าเสี่ยง) กับผลประกอบการบริษัทเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย และ 2) ศึกษา
ลักษณะการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นในเชิงลึก ดังนั้น งานวิจัยนี้เป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน เริ่มจากงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการแผนกของบริษัทจำ�นวน 74 บริษัท โดย
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู ผลจากแบบสอบถามพบว่า การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย คือ การทำ�งานเชิงรุกซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อ
ผลประกอบการบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.10 ในขณะทีก่ ารแข่งขันเชิงรุกส่งผล
เชิงลบต่อผลประกอบการบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.10 จากนัน้ ดำ�เนินการวิจยั
เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา โดยวิธสี มั ภาษณ์เชิงลึกด้วยคำ�ถามกึง่ โครงสร้างกับผูจ้ ดั การบริษทั
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จำ�นวน 5 บริษัท ซึ่งพบว่า 1) ลักษณะการทำ�งานเชิงรุกของบริษัท
เครื่องมือแพทย์ คือ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มความคุ้มค่า
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การใช้ทรัพยากรที่มี และหลีกเลี่ยงสงครามราคาในตลาดปัจจุบัน ซึ่งทำ�ลายความสามารถในการทำ�กำ�ไรในอนาคต และ 2) การ
แข่งขันเชิงรุกของบริษทั เครือ่ งมือแพทย์มลี กั ษณะเฉพาะต่างจากอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีระดับสูงอืน่ ๆ เพราะมุง่ เน้นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อจดสิทธิบัตร เพื่อรักษาพื้นที่การแข่งขันในระยะยาวเป็นสำ�คัญ
คำ�สำ�คัญ: การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ผลประกอบการบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ การทำ�งานเชิงรุก
การแข่งขันเชิงรุก
Abstract

The objectives of this research are 1) to study the influence of the five characteristics of entrepreneurial
orientation (proactiveness, competitive aggressiveness, innovativeness, autonomy and risk taking) and firm
performance in the medical device industry in Thailand, and 2) to study   in-depth the prominence
characteristics of entrepreneurial orientation. Therefore, the research design is mixed methods. Beginning
with the quantitative research, a questionnaire was used to collect data from CEO, MD and managers of
74 companies and the data were analyzed by using multiple regression analysis. The results showed that
the two prominences of entrepreneurial orientation are proactiveness which has a significantly positive
relationship to the firm performance at the 0.10 significance level; however, competitive aggressiveness
significantly and negatively affects the firm’s performance at the 0.10 significance level. After that, a qualitative
research was conducted with the case studies by in-depth interviewing with the manager of 5 medical
device manufacturing companies with semi-structured questions. The in-depth findings showed that: 1) the
proactiveness of medical company is to export its products which aims to increase its sale in overseas, to
maximize the benefit of available resources, and to avoid price wars with the current local market that
could be destroyed its future profit; and 2) the competitive aggressiveness of the medical company is
unique and different from other high-tech industries that emphasize on creating innovations for its patents
and to cover its competitive areas in the long term.
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Firm Performance, Medical Device Industry, Proactiveness,
Competitive Aggressiveness
บทนำ�

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตระดับนานาชาติและ
การแข่งขันในระยะยาวของประเทศไทย (National Science
and Technology Development Agency , 2017)
โดยรัฐบาลส่งเสริมศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการผลิต
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ นประเทศไทยเพื่ อ เพิ่ ม การจำ � หน่ า ยทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติ (International Medical
Hub) ในปี พ.ศ. 2579 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การมุ่ ง เน้ น การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (entrepreneurial
orientation) เป็นหนึง่ ในปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการส่งเสริมศักยภาพ

การผลิตและนวัตกรรมซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการบริษัท
(firm performance) ที่ดีข้ึนได้ เพราะบริษัทที่มุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการสูงจะกล้ายอมรับความเสี่ยงสูง ทำ�ให้กล้า
ผลิตสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดได้มากกว่า
บริษทั ทีข่ าดการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ (Frishammar
& Åke Hörte, 2007) ดังนั้น การส่งเสริมการมุ่งเน้นการ
เป็นผู้ประกอบการของผู้ผลิตช่วยเพิ่มผลประกอบการบริษัท
ของบริษทั ได้ (ดูเพิม่ เติมใน Avlonitis & Salavou, 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การมุง่ เน้นการเป็น
ผูป้ ระกอบการมีหลายลักษณะ ประกอบด้วย การทำ�งานเชิงรุก
(proactiveness) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (competitive
aggressiveness) การสร้างนวัตกรรม (innovativeness)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ความเป็นอิสระ (autonomy) และความกล้าเสีย่ ง (risk taking)
(Lumpkin & Dess, 1996) และนักวิจัยพบว่า การมุ่งเน้น
การเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นของแต่ละอุตสาหกรรมจะมี
ความแตกต่างกัน เช่น ความกล้าเสี่ยง คือ ลักษณะเด่นของ
ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Guo & Jiang, 2019) ในขณะที่
การสร้างนวัตกรรม คือ ลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมภาค
บริการ (Kallmuenzer & Peters, 2018) แต่ปจั จุบนั การศึกษา
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ยงั มีจ�ำ นวนไม่มากนัก ทำ�ให้นกั วิจยั ยังไม่ทราบว่าลักษณะ
ของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการลักษณะที่โดดเด่นและ
ผลกระทบต่อผลประกอบการบริษทั ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบ
งานวิจยั แบบผสมผสาน (mixed methods) เริม่ จากวิจยั เชิง
ปริมาณ (survey research) เพื่อตรวจสอบการมุ่งเน้นการ
เป็นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่นทีส่ ง่ ผลต่อผลประกอบการบริษทั
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
แบบหลายกรณีศึกษา (multiple case study research)
เพื่ออธิบายเหตุผลเชิงลึกที่สำ�คัญเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการเป็น
ผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่นของประเทศไทย
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลประกอบการบริษทั
ตามแนวคิดของ Chakravarthy (1986) ผลประกอบการ
บริษัทแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจที่ช้วี ัด
การเติบโตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในหลากหลายมุม ซึ่งสามารถ
วัดได้เชิงปริมาณ ซึ่งตัวชี้วัดที่สำ�คัญ ได้แก่ ผลตอบแทนการ
ลงทุน ผลตอบแทนจากการขาย ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขาย
กำ�ไรสุทธิ (Chakravarthy, 1986) ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนา
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย การศึกษานี้เลือกวัดผล
ประกอบการบริษทั อย่างครอบคลุม (Dai, Maksimov, Gilbert,
& Fernhaber, 2014) จากตัวชีว้ ดั ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
จำ�นวน 6 ตัวชีว้ ดั (Murphy, Trailer, & Hill, 1996) ซึง่ ตัวชีว้ ดั
ด้านการเงินประกอบด้วย 1) ยอดขายและกำ�ไรสุทธิเพือ่ วัดการ
ทำ�กำ�ไรระยะสัน้ 2) ผลตอบแทนการลงทุน และ 3) การเติบโต
ของยอดขาย ส่วนตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ใช่การเงินประกอบด้วย 1) การ
เติบโตของกำ�ไรสุทธิ และ 2) การเติบโตของส่วนแบ่งตลาดเพือ่
วัดประสิทธิภาพผลประกอบการบริษทั ทีไ่ ม่ใช่การเงิน โดยบริษทั
ทีม่ รี ายได้สงู มีโอกาสลงทุนในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ดังนัน้ จึงมีโอกาสสร้างผลประกอบ
การบริษทั ทีส่ งู กว่า (Parida, Westerberg, & Frishammar,
2012)
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การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ แสดงถึงศักยภาพ
ของผู้ป ระกอบการในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ท่ีเ กิ ด จาก
การวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่
ทีไ่ ด้จากการเรียนรูท้ ง้ั จากภายในและภายนอกบริษทั จนทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่นน้ั ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้
ผลประกอบการบริษัททางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินสูงขึ้น
(Masa’deh, Al-Henzab, Tarhini, & Obeidat, 2018) งานวิจยั
นีก้ �ำ หนดความหมายของการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการตาม
แนวคิดของ Shan, Song, and Ju (2016) กล่าวคือ กระบวนการ
สร้างกลยุทธ์ทบ่ี ง่ บอกลักษณะของการเป็นผูป้ ระกอบการของ
บริษทั ทีม่ ี 5 ลักษณะ ได้แก่ การทำ�งานเชิงรุก การแข่งขันเชิงรุก
การสร้างนวัตกรรม ความเป็นอิสระ และความกล้าเสีย่ ง โดย
การวิจยั การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการแบ่งเป็น 2 แนวทาง
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ 1) แนวทางของ Miller (1983) ทีเ่ ลือกศึกษา
บางลักษณะที่สะท้อนถึงท่าทางเชิงกลยุทธ์ท่โี ดดเด่นซึ่งส่งผล
ต่อผลการประกอบการของบริษทั แตกต่างกัน เช่น Covin and
Slevin (1989) ทีก่ �ำ หนดการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการจาก
3 ลักษณะ ได้แก่ การทำ�งานเชิงรุก การสร้างนวัตกรรม และ
ความกล้าเสีย่ ง และ 2) แนวทางของ Lumpkin and Dess
(1996) ที่เชื่อว่าการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการของแต่ละ
บริษทั ถูกกำ�หนดจาก 5 ลักษณะ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกันและทำ�ให้
ผลประกอบการบริษทั แตกต่างกัน
จากสองแนวทางที่แตกต่างกันดังกล่าวทำ�ให้ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้ น การเป็ น ผู้ ป ระกอบการและ
ผลประกอบการบริษทั ในแต่ละการศึกษาทีม่ บี ริบทแตกต่างกัน
ได้ผลทีไ่ ม่สอดคล้องกัน (Lumpkin & Dess, 2001) โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการน้อยมากทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ทำ�ให้นักวิจัยยังไม่ทราบองค์ประกอบของ
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์และผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
ดังนัน้ ในการศึกษานีม้ งุ่ เน้นศึกษาทัง้ 5 ลักษณะ ตามแนวทาง
ของ Lumpkin and Dess (1996)
Lumpkin and Dess (1996) กำ�หนดนิยามของทั้ง
5 ลักษณะ ไว้ดงั นี้ 1) การทำ�งานเชิงรุก หมายถึง วิธกี ารเพิม่ โอกาส
ทางการตลาดโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การแข่งขัน
เชิงรุก คือ การแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
และตอบสนองคูแ่ ข่งอย่างกระตือรือร้น 3) การสร้างนวัตกรรม
หมายถึง ระดับความคิดสร้างสรรค์และการทดลองใหม่ๆ ของ
บริษทั จนทำ�ให้เกิดสินค้า บริการและกระบวนการใหม่ๆ ผ่าน

การวิจยั และพัฒนา 4) ความเป็นอิสระ หมายถึง อิสระในการ
ทำ�งานของพนักงานหรือทีม โดยมุ่งเน้นการนำ�แนวคิดหรือ
วิ สั ย ทั ศ น์ ท างธุ ร กิ จ มาเป็ น เป้ า หมายในการทำ � งาน และ
5) ความกล้าเสีย่ ง หมายถึง ระดับของความเสีย่ งทีบ่ ริษทั รับได้
เช่น ลงทุนในตลาดใหม่ทไ่ี ม่คนุ้ เคยและยังไม่ทราบว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนหรือไม่ รวมถึงการกู้ยืมเพื่อมาดำ�เนินธุรกิจ จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทัง้ 5 ลักษณะ ของการมุง่ เน้น
การเป็นผูป้ ระกอบการส่งผลต่อผลประกอบการบริษทั ในทิศทาง
ต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) ช่วงเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งความต้องการใน
ตลาดขยายตัว บริษัทจะมีแนวโน้มการทำ�งานเชิงรุกและ
ความกล้าเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
(Lumpkin & Dess, 1996) โดยเฉพาะเมือ่ บริษทั ขยายธุรกิจ
ไปยังตลาดใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย เช่น การส่งออกไปต่างประเทศ
และเมือ่ บริษทั ตัดสินใจโยกย้ายทรัพยากรทีม่ ไี ปใช้เพือ่ การวิจยั
และพัฒนาซึ่งทำ�ให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า (Lumpkin & Dess, 1996) โดยทีย่ งั
ไม่ทราบว่าจะได้รบั ผลตอบแทนคุม้ ค่าการลงทุนหรือไม่ ดังนัน้
เมือ่ อุตสาหกรรมเติบโต บริษทั ทีม่ คี วามกล้าเสีย่ งในการลงทุน
สูงและมีการทำ�งานเชิงรุกสูงจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ที่สูง จากการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่มีน วั ต กรรมใหม่ ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น (Zahra &
Garvis, 2000) อย่างไรก็ตาม บริษทั ต้องมีการประเมินความเสีย่ ง
ของผลตอบแทนก่อนการลงทุนจึงจะเพิม่ ผลประกอบการบริษทั
ให้สงู ขึน้ (Covin & Slevin, 1989)
2) วงจรชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ส้ั น ทำ � ให้ ร ะยะเวลา
เพื่อทำ�กำ�ไรของผลิตภัณฑ์ส้นั ลง บริษัทจึงปรับวิธีการแข่งขัน
เชิ ง รุ ก ด้ า นการขายเพื่อ ทำ� กำ � ไรในระยะเวลาจำ � กั ด ซึ่ง เพิ่ม
ผลประกอบการบริษทั ได้มากขึน้ (Avlonitis & Salavou, 2007)
และ
3) กลยุทธ์ระดับบริษัท เมื่อบริษัทใช้กลยุทธ์การลด
ต้นทุนและการสร้างความแตกต่าง การสร้างนวัตกรรมส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อผลประกอบการบริษทั ของบริษทั (Lechner
& Gudmundsson, 2014) โดยบริษัทที่เน้นกลยุทธ์การลด
ต้นทุนและการสร้างความต่างของผลิตภัณฑ์และบริการจะ
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ได้มากขึน้ เมือ่ บริษทั ส่งเสริม
การทำ � งานที่ นำ � แนวคิ ด และวิ สั ย ทั ศ น์ ท างธุ ร กิ จ มาเป็ น
เป้าหมายในการทำ�งาน โดยให้อิสระพนักงานและทีมทำ�งาน
เพือ่ สร้างสรรค์ (Lumpkin & Dess, 1996) ซึง่ ช่วยส่งเสริม
การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทแ่ี ตกต่างคูแ่ ข่งและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ (Li, Liu, Wang, Li, & Guo

2009) แต่เมื่อบริษัทใช้กลยุทธ์การแข่งขันจะส่งผลทำ�ให้กำ�ไร
ลดลงและส่งผลกระทบเชิงลบต่อประกอบการบริษทั (Lechner
& Gudmundsson, 2014)
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั การศึกษาลักษณะการมุง่ เน้น
การเป็นผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังมี
จำ�นวนไม่มากนัก ทำ�ให้นกั วิจยั ยังไม่ทราบว่าลักษณะการมุง่ เน้น
การเป็นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่นและผลกระทบต่อผลประกอบ
การบริษทั จึงนำ�ไปสูค่ �ำ ถามทีส่ �ำ คัญของงานวิจยั ดังนี้
คำ�ถามวิจยั ข้อ 1 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
แบบใดที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลประกอบการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ในประเทศไทย
คำ�ถามวิจยั ข้อ 2 การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
ที่ โ ดดเด่ น ของบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ น
ประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ 5 ลักษณะ
การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ (การทำ�งานเชิงรุก การแข่งขัน
เชิงรุก การสร้างนวัตกรรม ความเป็นอิสระ และความกล้าเสีย่ ง)
ต่อผลประกอบการบริษทั โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาการมุ่ ง เน้ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่นในเชิงลึกว่ามีลกั ษณะเป็นอย่างไร โดย
ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสมผสาน เริม่ จากการวิจยั
เชิงปริมาณและต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การวิจยั เชิงปริมาณ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา คือ บริษทั ผูผ้ ลิต
เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีจำ�นวนทั้งหมด 313 บริษัท
ซึ่ง สื บ ค้ น รายชื่อ บริ ษัท จากข้ อ มู ล ออนไลน์ ข องสำ � นั ก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Office of Industrial Economics,
n.d.) เมือ่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ตัวอย่าง คือ บริษทั
จำ�นวน 74 บริษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การแผนก ทัง้ นี้ จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง
เพียงพอในการเป็นตัวแทนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามได้
รับการปรับปรุงจากนักวิชาการ 5 คน และผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์อกี 5 คน จากนัน้ ได้น�ำ มาตรวจสอบ
ความตรง (validity) ของเนือ้ หาคำ�ถาม (content analysis)
ด้วยการวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนักวิชาการ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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5 คน พบค่า IOC ของข้อคำ�ถามอยูร่ ะหว่าง 0.67- 1.00 จากนัน้
ประเมินความน่าเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถามกับ
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ตัวอย่าง พบค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s α) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
อยูร่ ะหว่าง 0.70-0.95 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ความเชือ่ มัน่ ระดับยอมรับ
ได้ท่ี 0.70 (George & Mallery, 2003) ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลประกอบการบริษทั ใช้ขอ้ คำ�ถาม
ของ Murphy et al. (1996) ใช้มาตรวัดแบบสเกลคำ�ตอบ
7 ระดับ (7-point Likert Scale) ประกอบด้วย 6 ข้อคำ�ถาม
ดังนี้ 1) ผลตอบแทนการลงทุน 2) ยอดขายโดยรวม 3) ผลกำ�ไร
โดยรวม 4) การเติบโตของยอดขาย 5) ส่วนแบ่งการตลาด และ
6) กำ�ไรสุทธิ (Cronbach’s α = 0.95)
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ
ใช้ขอ้ คำ�ถามของ Shan et al. (2016) ใช้มาตรวัดแบบสเกล
คำ�ตอบ 7 ระดับ (7-point Likert Scale) ดังนี้ 1 = ไม่เห็นด้วย
มากทีส่ ดุ 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 4 = เฉยๆ
ไม่ใช่ท้งั ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วย 5 = ค่อนข้างเห็นด้วย 6 =
เห็นด้วย และ 7 = เห็นด้วยมากทีส่ ดุ ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน
19 ข้อดังนี้ 1) การทำ�งานเชิงรุก 3 ข้อ (Cronbach’s α =
0.82) 2) การแข่งขันเชิงรุก 3 ข้อ (Cronbach’s α = 0.85)
3) การสร้างนวัตกรรม 3 ข้อ (Cronbach’s α = 0.90)
4) ความเป็นอิสระ 6 ข้อ (Cronbach’s α = 0.89) และ
5) ความกล้าเสีย่ ง 4 ข้อ (Cronbach’s α = 0.70)
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ 1) ขนาดของบริษทั (firm size)
วัดจากจำ�นวนพนักงาน (0 = พนักงานน้อยกว่า 250 คน และ
1 = พนักงานมากกว่า 250 คน) โดยบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่จะ
มีการทำ�งานเชิงรุก การสร้างนวัตกรรม และความกล้าเสี่ยง
สูงกว่า (Simmons, 2010) และ 2) ระดับรายได้ของบริษทั
(firm revenue) วัดจากรายได้ตอ่ ปี (0 = น้อยกว่า 1,500 ล้าน
บาท และ 1 = มากกว่า 1,500 ล้านบาท)
อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม
จำ�นวนทั้งสิ้น 313 ชุด พร้อมทั้งแนบจดหมายแนะนำ�ตัวเอง
ใบขอความร่วมมือให้ผตู้ อบเห็นคุณค่าในคำ�ตอบ การนำ�ไปใช้
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื และการรับประกันความลับของคำ�ตอบ
ที่ได้รับ รวมทั้งแนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อให้
ความสะดวกแก่ผ้ตู อบแนบซองติดแสตมป์พร้อมให้ผ้ตู อบส่ง
ได้ทันทีทางไปรษณีย์ จากการวิเคราะห์ท่ีอยู่ของบริษัทจาก
สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า บริษทั ผูผ้ ลิตกระจาย
ตัวอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ดังนั้น การส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์จึงเป็นวิธีสะดวกและต้นทุนตำ่�  ทั้งนี้ ก่อนส่ง
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั โทรศัพท์สอบถามการมีตวั ตนของกิจการ
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และทบทวนทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าแบบสอบถาม
ส่งถึงผูร้ บั จริง หลังจากส่งแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ติดตาม
การได้รบั แบบสอบถามรอบที่ 1 ทางโทรศัพท์ และทำ�การส่ง
แบบสอบถามอีกครั้งหากผู้รับแจ้งว่าไม่ได้รับแบบสอบถาม
จากนั้นอีก 2 สัปดาห์ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดตามรอบที่ 2 ซึ่งมี
แบบสอบถามทีน่ �ำ มาใช้ในการคำ�นวณทัง้ หมด 74 ชุด ซึง่ มากกว่า
จำ�นวนตัวแปรอิสระบวกด้วย 50 (Harris, 2001) แสดงว่า
กลุม่ ตัวอย่างเป็นตัวแทนทีเ่ พียงพอของประชากร และคิดเป็น
อัตราการตอบกลับแบบสอบถามจริงร้อยละ 24.26 (Baruch
& Holtom, 2008)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสถิติ
สำ�เร็จรูปทางสถิติเพื่อทดสอบหาค่าร้อยละ (frequency)
ค่ า เฉลี่ย (mean) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation
coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple
regression analysis)
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ
Yin (1992) อธิบายว่าการวิจัยแบบหลายกรณีศึกษา
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่ทำ�ให้นักวิจัยได้รายละเอียดที่ซับซ้อน
ที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ
มุมมองของมนุษย์ นอกจากนี้ การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
โดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจากหลายแหล่งข้อมูลเป็น
วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ รวบรวมข้อมูล ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ความเข้าใจ
เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
ของบริษทั เครือ่ งมือแพทย์ การวิจยั นีจ้ งึ ใช้การวิจยั แบบหลาย
กรณีศกึ ษาเพือ่ ยืนยันความสอดคล้องของข้อมูลจากหลายแหล่ง
เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง และน่าเชือ่ ถือ (Yin, 2013)
เกณฑ์ในการเลือกบริษัทเพื่อวิจัยแบบกรณีศึกษา
ผูว้ จิ ยั เลือกบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทีช่ ดั เจน ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ในประเทศไทย
ประกอบด้วยบริษัทนำ�เข้าร้อยละ 22.00 บริษัทผู้ผลิตและ
บริษทั ทีม่ ที ง้ั การนำ�เข้าและการผลิตร้อยละ 78.00 (Plastics
Institutes of Thailand, 2015) ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ เลือก
บริษัทผู้ผลิตและบริษัทที่มีท้งั การนำ�เข้าและการผลิต เพราะ
บริษทั ต้องใช้เงินทุนเพือ่ วิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์ชนิดใหม่
ซึง่ เผชิญความเสีย่ งในสูญเสียเงินลงทุนหากการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม่สำ�เร็จ (Frishammar & Åke Hörte, 2007)
2) ประเภทของเครือ่ งมือแพทย์ แบ่งเป็นบริษทั ผลิตวัสดุสน้ิ เปลือง
ทางการแพทย์ ร้อยละ 42.00 บริษทั ผลิตครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
ร้อยละ 28.00 บริษทั ผลิตน�ำ้ ยาและชุดวินจิ ฉัยโรค ร้อยละ 21.00

และบริษัทผลิตซอฟต์แวร์และบริการทางการแพทย์ร้อยละ
9.00 (Plastics Institutes of Thailand, 2015) อย่างไรก็ตาม
บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์มกั จะไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ภายนอก
ทำ�ให้บริษทั ทีย่ นิ ยอมให้ขอ้ มูลเชิงลึกมีเพียงบริษทั ผลิตครุภณ
ั ฑ์
้
ทางการแพทย์ และบริษทั ผลิตน�ำ ยาและชุดวินจิ ฉัยโรค 3) บริษทั
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในระยะ 2 ปี และ 4) สัญชาติของบริษทั

ผูว้ จิ ยั เลือกบริษทั ผูผ้ ลิตสัญชาติไทยและบริษทั ผูผ้ ลิตต่างประเทศ
ที่มีสำ�นักงานในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความต่างของ
การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการของผูผ้ ลิตไทยทีใ่ ช้เทคโนโลยี
การผลิตขั้นกลาง ส่วนบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศใช้เทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง ซึ่งรายละเอียดของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง
5 บริษทั มีดงั นี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดของบริษทั ผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้ขอ้ มูลวิจยั ทัง้ 5 บริษทั
สัญชาติ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
้
ชนิด
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
น�ำ ยาและชุดวินจิ ฉัยโรค
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์และ
เครือ่ งมือแพทย์
ผลิตน�ำ้ ยาและชุดวินจิ ฉัยโรค
บริษทั
บริษทั A
บริษทั B
บริษทั C
บริษทั D
บริษทั E
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและ
ประธาน
ผูจ้ ดั การโรงงาน ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ายวิจยั พัฒนา เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(1 รอบ)
ประจำ�ภูมภิ าคเอเชีย ประจำ�ประเทศไทย
(1 รอบ)
(1 รอบ)
(1 รอบ)
(1 รอบ)
บริษทั A เป็นผูผ้ ลิตสัญชาติไทยทีท่ �ำ การผลิตเครือ่ งล้าง
และอบกระบอกล้ า งไตเที ย มแบบอั ต โนมั ติ เ ป็ น รายแรก
ในประเทศไทย เดิมบริษัท A นำ�เข้าเครื่องมือล้างไตจาก
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2538 วิศวกรซ่อมบำ�รุงของบริษัท
เห็ น ถึ ง ปั ญ หาว่ า โรงพยาบาลส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มีเ ครื่อ งล้ า งและ
อบกระบอกล้างไตเทียมแบบอัตโนมัติเพราะราคาสูง ทำ�ให้
โรงพยาบาลต้องใช้เวลานานในการทำ�ความสะอาดและอบ
ฆ่าเชื้อซึ่งทำ�ให้คนไข้รอคิวนานเพื่อฟอกไต วิศวกรซ่อมบำ�รุง
ปรึกษาเจ้าของของบริษทั เพือ่ เริม่ คิดค้นการผลิตเครือ่ งล้างฆ่าเชือ้
รุน่ แรก โดยใช้แนวคิดการทำ�งานจากเครือ่ งต่างประเทศทีบ่ ริษทั
เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่ายอยู่ โดยวิศวกรทำ�การพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีช่ ว่ ยให้การทำ�ความสะอาด และอบแห้งเร็วขึน้ ทำ�ให้พยาบาล
บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น ประกอบกับเครื่อง
กะทัดรัด ราคาไม่แพงมาก และระบบการซ่อมบำ�รุงทีเ่ อาใจใส่
ทำ�ให้ลกู ค้าตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษทั ใช้เวลาการ
พัฒนาสินค้าจนถึงปัจจุบันนานกว่า 25 ปี โดยผลิตเครื่องรุ่น
ใหม่เพียง 3 รุน่ จนในปี พ.ศ. 2556 สำ�นักงานนวัตกรรมแห่ง
ชาติมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมให้กบั เครือ่ งดังกล่าว เนือ่ งจาก
เป็นเครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสามารถลดการปนเปือ้ นของเลือด
ระหว่างผูป้ ว่ ยได้ ปัจจุบนั บริษทั มีสว่ นแบ่งครองตลาด ร้อยละ
90.00 ถือเป็นผูน้ �ำ ตลาดในประเทศไทย รวมทัง้ บริษทั ส่งออก
เครือ่ งดังกล่าวไปขายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อกี ด้วย
บริษัท B เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านไบโอเทคโนโลยี
รายแรกๆ ในประเทศไทยทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายชุดตรวจวินจิ ฉัย

โรคชนิดเร็วเป็นบริษทั แรกในประเทศไทย เช่น ชุดตรวจไวรัส
เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และซิฟลิ สิ โดยบริษทั B ขยายธุรกิจ
มาจากธุรกิจเดิม คือ บริษทั รับตรวจวินจิ ฉัยโรคเอกชนแห่งแรก
ในประเทศไทย บริษทั เริม่ จากการผลิตน�ำ้ ยาตรวจวินจิ ฉัยโรค
เพื่ อ ใช้ ภ ายในห้ อ งตรวจวิ เ คราะห์ ข องตน จนกระทั่ ง มี
โรงพยาบาลเริ่มขอซื้อนำ้�ยาดังกล่าวเนื่องจากราคาถูกและ
มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ จากนั้นผู้บริหารเห็นโอกาสทางธุรกิจ
จึงเปิดอีกหนึ่งบริษัทเพื่อผลิตนำ้�ยาตรวจวินิจฉัยโรค จาก
นั้นพัฒนาการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็วเพื่อตรวจโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์) เป็นรายแรกในประเทศไทย
ผูบ้ ริหารอธิบายวิธสี ร้างธุรกิจว่า เริม่ จากการนำ�เข้าจนเห็นตลาด
จากนั้นจึงผลิตมาทดแทนการนำ�เข้า ซึ่งการผลิตมีความยาก
เพราะการทดลองทางการแพทย์ตอ้ งใช้เวลานานและเงินทุนสูง
ดังนัน้ การผลิตสินค้าต้องทำ�ให้ได้มาตรฐานยุโรป (Community
European: CE Mark) และประเทศสหรัฐอเมริกา (US Food
and Drug Administration: FDA) เพือ่ ส่งออกไปทัว่ โลก เช่น
ชุดตรวจไข้เลือดออกจะขายได้ทกุ 2 ปี ในประเทศไทย เพราะ
เป็นช่วงระบาดแล้วโรคจะหายไป 2 ปี ดังนัน้ บริษทั จึงส่งชุด
ตรวจไข้เลือดออกไปขายในประเทศอินเดีย และทวีปแอฟริกา
ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ ะบาดของไข้เลือดออกด้วยซึง่ ทำ�ให้บริษทั ได้ยอด
ขายทีต่ อ่ เนือ่ ง
บริษทั C ผลิตชุดตรวจโรค และน�ำ้ ยาสำ�หรับวิเคราะห์
โรคโดยการร่วมทุนระหว่างบริษทั ในประเทศไทย ใช้เงินลงทุน
200 ล้านบาท บริษทั เริม่ ต้นการผลิตจากการสานต่อธุรกิจของ
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
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ลูกชายเจ้าของบริษทั ซึง่ มีความรูพ้ น้ื ฐานด้านไบโอเคมีคอล โดย
ช่วงปี พ.ศ. 2545 มีกระแสนวัตกรรมการผลิตสินค้าทางการ
แพทย์เกิดขึน้ บริษทั จึงเริม่ ติดต่อสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพือ่ รับการถ่ายทอดความรู้
ในการผลิตชุดตรวจไวรัสตับอักเสบจากนักวิจยั ทางการแพทย์
ซึง่ ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 2 ปี จนได้ชดุ ตรวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดีเทียบเท่ากับชุดตรวจที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาที่
ถูกกว่า และใช้งานง่ายกว่า ปัจจุบนั บริษทั ผลิตสินค้าอืน่ ๆ ด้วย
เช่น เครือ่ งช่วยฟังดิจทิ ลั สำ�หรับผูป้ ว่ ยพิการทางการได้ยนิ ซึง่
บริษทั ร่วมวิจยั และพัฒนากับศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer
Technology Center: Nectec) โดย Nectec ทำ�การพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นอิเล็กทรอนิกส์สว่ นบริษทั ดูแลด้านการตลาด เช่น
การออกแบบรูปลักษณ์ การขึน้ รูปอุปกรณ์หอ่ หุม้ พลาสติก และ
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานด้านเครือ่ งมือแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ปัจจุบนั บริษทั ขยายตลาดไปต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย
และประเทศมาเลเซีย
บริษทั D เป็นผูผ้ ลิตเครือ่ งตรวจวิเคราะห์ล�ำ ดับพันธุกรรม
สัญชาติจึนรายแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยตั้งโรงงานผลิตใน
ประเทศจีนด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ลูกค้าเป้าหมาย
คือ สถาบันการแพทย์ทง้ั ภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก บริษทั D
เริ่มธุรกิจจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ลำ�ดับจีโนมโดย
เครื่องตรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ประสบปัญหาเมื่อ
บริษัทผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องวิเคราะห์
ลำ�ดับจีโนมให้แก่บริษัท ประธานบริษัทจึงซื้อบริษัทผู้ผลิต
ชิ้น ส่ ว นเครื่อ งตรวจวิ เ คราะห์ ลำ� ดั บ จี โ นมสั ญ ชาติ อ เมริ กัน
เพื่อผลิตเครื่องตรวจวิเคราะห์ลำ�ดับจีโนมในตราสินค้าของ
ประเทศจีน ทำ�ให้บริษทั D ได้เปรียบการแข่งขันจากราคาเครือ่ ง
ทีต่ �ำ่ กว่าตลาดร้อยละ 30.00 ทำ�ให้ตน้ ทุนการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ของบริษทั ลดลง ประกอบกับตลาดการตรวจวิเคราะห์
จีโนมทัว่ โลกมีแนวโน้มเติบโตทีด่ ี ทำ�ให้บริษทั เป็นผูน้ �ำ ตลาด
บริษัท E เป็นบริษัทผู้ผลิตสัญชาติอเมริกัน ซึ่งผลิต
เครือ่ งมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าสุขภาพ ซึง่ จัดจำ�หน่าย
สินค้าทัว่ โลก มูลค่าการขายติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ก่อตัง้
บริษทั ขึน้ ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ปัจจุบนั มียอดขายสูงกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อปี ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และ
โรงพยาบาลทัว่ โลก โดยบริษทั มีโรงงานผลิตในหลายประเทศ
และเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต เช่น เครือ่ งและน�ำ้ ยาเพือ่
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ตรวจฮีโมโกลบิน รวมทัง้ เครือ่ งตรวจน�ำ้ ตาลจากปลายนิว้ โดย
บริษัทเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีในการตรวจโรคใหม่ๆ โดย
พัฒนาสินค้าจากการต่อยอดจากเครื่องตรวจเดิม เพื่อให้ได้
เครือ่ งตรวจทีเ่ ทีย่ งตรง และง่ายมากขึน้ รวมทัง้ บริษทั วางแผน
ให้มผี ลิตภัณฑ์ใหม่ทกุ 6 ปี
แหล่ ง ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ก่ อ นดำ � เนิ น การ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยส่งคำ�ถามแบบกึ่งโครงสร้างผ่านอีเมล และ
แจ้งถึงวัตถุประสงค์การวิจัยทางโทรศัพท์แก่ผ้เู ชี่ยวชาญ และ
นัดสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เพราะมี
ความเข้าใจคำ�ถามกึง่ โครงสร้างทีต่ ง้ั ขึน้ (Yin, 2013) โดยใช้เวลา
สัมภาษณ์ 45-60 นาทีตอ่ คน บันทึกเสียงการสนทนาโดยเทป
ถอดเสียงจากบทสัมภาษณ์ และกำ�หนดรหัสจากทฤษฎี จากนัน้
จัดหมวดหมูข่ องรหัส และเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง
ระหว่างบริษทั เดียวกันและระหว่างบริษทั ประกอบกับเก็บข้อมูล
จากเอกสารอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
คำ�ถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 5 ข้อได้แก่ 1) บริษทั ตอบสนองอย่างไรต่อโอกาส
ในการลงทุนใหม่ การพัฒนาสินค้ารุน่ ใหม่ และแนวทางการทำ�
ตลาดใหม่ (การทำ�งานเชิงรุก) 2) ความเห็นเกีย่ วกับการแข่งขัน
ของบริษทั และบริษทั คูแ่ ข่ง (การแข่งขันเชิงรุก) 3) ความเห็น
เกี่ยวกับความสามารถการผลิตเครื่องมือแพทย์ของบริษัท
(การสร้างนวัตกรรม) 4) บริษทั ให้อสิ ระในการคิดและตัดสินใจ
เกีย่ วกับงานของพนักงานและทีมงานอย่างไร (ความเป็นอิสระ)
5) บริษัทประเมินความเสี่ยงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและ
มี แ นวทางการการตั ด สิ น ใจในลงทุ น โครงการใหม่ อ ย่ า งไร
(ความกล้าเสีย่ ง)
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการแผนก
ร้อยละ 40.60 มีประสบการณ์ในการทำ�งานมากกว่า 15 ปี
ร้อยละ 51.40 เป็นบริษทั คนไทยลงทุนทัง้ หมด ร้อยละ 74.30
และเป็นบริษทั ร่วมทุนกับต่างชาติ ร้อยละ 13.50 บริษทั มีเงิน
ทุนจดทะเบียน ตัง้ แต่ 500,000-8,000,000 บาท ร้อยละ 44.60
บริษทั มีพนักงานจำ�นวน 50-150 คน ร้อยละ 32.40 และบริษทั
มีรายได้นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ร้อยละ 60.80
การศึกษาอิทธิพลของ 5 ลักษณะ การมุง่ เน้นการเป็น
ผู้ป ระกอบการ ผู้วิจัย ดำ � เนิ น การตรวจสอบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกันของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
ทดสอบอิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอย

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ตัวแปร

mean

S.D.

FS
0.095 0.29
1.00
0.216 0.414 0.615**
4.33 1.15 0.283*

FR

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
FPER
PRO
COM
INN

AUT

RTK

ขนาดบริษทั (FS)
รายได้ (FR)
1.00
ผลประกอบการ
0.263*
1.00
บริษทั (FPER)
การทำ�งานเชิงรุก
4.70 1.35 0.335** 0.326** 0.418** 1.00
(PRO)
การแข่งขันเชิงรุก
4.84 1.30 0.026 0.129 -0.003 0.404** 1.00
(COM)
การสร้างนวัตกรรม 5.28 1.32 0.154 0.242* 0.371** 0.735** 0.348** 1.00
(INN)
ความเป็นอิสระ
4.72 0.93 -0.051 0.021 0.134 0.284* 0.111 0.411** 1.00
(AUT)
ความกล้าเสีย่ ง
5.10 1.11 -0.002 0.137 0.330** 0.528** 0.269* 0.682** 0.453** 1.00
(RTK)
จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง = 74 ** ระดับนัยสำ�คัญ 0.01 (2-tailed)
* ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 (2-tailed)
FS = ขนาดบริษทั (firm size), FR = รายได้ (firm revenue), FPER = ผลประกอบการบริษทั (firm performance), PRO = การทำ�งานเชิง
รุก (proactiveness), COM = การแข่งขันเชิงรุก (competitive aggressiveness), INN = การสร้างนวัตกรรม (innovativeness), AUT=
ความเป็นอิสระ (autonomy), RTK= ความกล้าเสีย่ ง (risk taking)

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 มีค่าความ
สัมพันธ์ระหว่างกันอยูร่ ะหว่าง 0.348-0.735 ซึง่ ไม่เกิน 0.80

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) แสดงว่า
ไม่พบปัญหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีส่ งู เกินไป

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ และผลประกอบการบริษทั
ตัวแปร
การทำ�งานเชิงรุก (PRO)
การแข่งขันเชิงรุก (COM)
การสร้างนวัตกรรม (INN)
ความเป็นอิสระ (AUT)
ความกล้าเสีย่ ง (RTK)
R2
Adjusted R2

ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอย (β)
0.298*
-0.196*
0.083
-0.061
0.180
0.285
0.210

p-value
0.072
0.092
0.648
0.609
0.203
-

* ระดับนัยสำ�คัญ 0.10 (2-tailed)
จากตารางที่ 3 พบว่าการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทีส่ ง่ ผลต่อประกอบการบริษทั ได้แก่ 1) การทำ�งานเชิงรุกส่ง
ผลบวกต่อผลประกอบการบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β =
0.298) และ 2) การแข่งขันเชิงรุกส่งผลลบต่อผลประกอบการ
บริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = -0.196) ดังนัน้ การมุง่ เน้น
การเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ

แพทย์ ได้แก่ การทำ�งานเชิงรุกและการแข่งขันเชิงรุก โดยบริษทั
ที่มีคะแนนการทำ�งานเชิงรุกสูงจะมีผลประกอบการบริษัท
ที่สูง ด้ ว ย ส่ ว นบริ ษัท ที่มีค ะแนนการแข่ ง ขั น เชิ ง รุ ก สู ง จะมี
ผลประกอบการบริษทั ต�ำ่ กว่า งานวิจยั นีจ้ งึ ต้องการอธิบายการ
มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน
ยิง่ ขึน้ โดยการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยกรณีศกึ ษา
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ใช้ขอ้ คำ�ถามเกีย่ วกับการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบ
การของ Dai et al. (2014) และ Shan et al. (2016) เพือ่ เป็น
กรอบการวิเคราะห์ การมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่น
ในแต่ละบริษทั
ผลการวิเคราะห์พบว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
สัญชาติไทยและบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่างประเทศมี
ลักษณะการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่นทีเ่ หมือนกัน
คือ การทำ�งานเชิงรุกและการแข่งขันเชิงรุก อย่างไรก็ตาม บริษทั
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่างประเทศมีความกล้าเสี่ยง การสร้าง

นวัตกรรม และความเป็นอิสระ เป็นลักษณะการมุง่ เน้นการเป็น
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่โดดเด่น
จากตารางที่ 4 การทำ�งานเชิงรุก คือ การเข้าร่วมการ
ประชุมทางการแพทย์และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทางการ
แพทย์ทง้ั ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการ
แพทย์ท่สี ามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้า
รุน่ ใหม่ หรือปรับปรุงสินค้ารุน่ เดิมให้มปี ระสิทธิภาพและยังเป็น
ช่องทางแสวงหาตัวแทนจัดหน่ายในต่างประเทศเพือ่ การส่งออก
สินค้าอีกด้วย

ตารางที่ 4 สรุปการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการทีส่ �ำ คัญของ 5 บริษทั
การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ
บริษัท A
การทำ�งานเชิงรุก
1. สร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้า

2. ริเริ่มคิดและทำ�ก่อนคู่แข่งในทุกสถานการณ์
3. ทุ่มเททรัพยากรที่มีในโครงการใหม่ๆ
4. แสวงหาโอกาสใหม่เสมอ

5. การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกเพื่อสร้างความได้เปรียบ

การแข่งขันเชิงรุก
6. แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอย่างดุเดือด
7. ลอกเลียนรูปแบบการแข่งขันจากบริษัทคู่แข่ง

8. มีความกล้าสู้ กล้าตัดสินใจในการต่อสู้ทางธุรกิจกับคู่แข่ง
การสร้างนวัตกรรม
9. ใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสินค้ารุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาด

10. มีความคิดสร้างสรรค์ในวิธีการทำ�งาน
11. พัฒนากระบวนการให้บริการแก่ลูกค้า
12. ทดลองผลิตภัณฑ์ก่อนนำ�ออกสู่ตลาด

13. ค้นหาวิธีการใหม่ในการทำ�ธุรกิจ
ความเป็นอิสระ
14. พนักงานเปลี่ยนแปลงการทำ�งานให้เหมาะสมกับงาน

15. พนักงานทำ�งานโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ
16. มีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
17. พนักงานมีอิสระในการสื่อสาร

18. พนักงานเข้าถึงข้อมูลที่สำ�คัญทั้งหมดในการทำ�งาน
ความกล้าเสี่ยง
19. ลงทุนในโครงการที่ได้คำ�นวณความเสี่ยงไว้แล้ว

20. เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก

21. เน้นทั้งสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิมให้ประสิทธิภาพ
หมายถึง บริษทั มีการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการในข้อนี้
หมายถึง บริษทั ไม่มกี ารมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการในข้อนี้
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บริษัท B

บริษัท C

บริษัท D

บริษัท E














































































การแข่งขันเชิงรุก คือ การแข่งขันด้านคุณภาพของ
เครือ่ งมือ เนือ่ งจากเครือ่ งมือแพทย์เป็นสินค้าทีไ่ ม่ลา้ สมัยทำ�ให้
เครื่องรุ่นหนึ่งสามารถใช้งานได้นานตราบเท่าที่แนวทางการ
ตรวจโรคไม่เปลีย่ นแปลง ประกอบกับการพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์
จากเทคโนโลยีใหม่ใช้เวลานานและเงินทุนทีส่ งู ดังนัน้ เครือ่ งมือ
แพทย์รุ่นใหม่เกิดจากการปรับปรุงจากเทคโนโลยีเดิมให้มี
ประสิทธิภาพดีขน้ึ เพือ่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า เช่น การ
เพิม่ ความเร็ว และการเพิม่ ความถูกต้องในการตรวจวิเคราะห์นน้ั
เป็นกลยุทธ์การแข่งขันเชิงรุกทีส่ ง่ เสริมยอดขายเครือ่ งมือแพทย์
รุ่นใหม่ท่ผี ลิตจากลูกค้าในตลาดเดิมและตลาดใหม่ ส่วนการ
จดสิทธิบตั รเครือ่ งมือแพทย์เพือ่ ป้องกันการผลิตเลียนแบบจาก
คู่แข่งยังช่วยปกป้องการแข่งขันเชิงรุกในระยะยาว และหาก
บริษทั สามารถผลิตและพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์จนได้มาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศได้บริษัทก็เพิ่มส่งเสริมความ
สามารถการแข่งขันเชิงรุกได้ทว่ั โลกอีกด้วย
ความกล้าเสีย่ งและการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะ
การมุง่ เน้นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่น เนือ่ งจากการผลิตเครือ่ งมือ
แพทย์ชนิดใหม่จากเทคโนโลยีใหม่มตี น้ ทุนสูงมาก ดังนัน้ บริษทั
ผูผ้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์จะต้องประเมินโอกาสสำ�เร็จในการลงทุน
ก่อน จากนัน้ จึงเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังในโครงการทีม่ โี อกาส
ประสบผลสำ�เร็จในการจำ�หน่ายสูงสุด อาจกล่าวได้ว่าบริษัท
ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ จ ะเลี่ ย งการลงทุ น ในโครงการที่ มี
ความเสี่ยงสูงมากนั่นเอง ทำ�ให้การสร้างนวัตกรรมของผู้ผลิต
ไทยอยูใ่ นระดับต� 
ำ่ ประกอบกับการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ไทยใช้
เน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ทำ�ให้ผผู้ ลิตเครือ่ งมือ
แพทย์ไทยที่ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตของตนขาดความรู้เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือแพทย์ข้ันสูง ผู้ผลิตจึงเน้นการใช้เทคโนโลยี
การผลิตระดับพืน้ ฐานและระดับกลาง ทำ�ให้การสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงและซับซ้อนนั้น
ถูกจำ�กัดจากการสร้างนวัตกรรมทีย่ งั มีไม่เพียงพอ
ส่ ว นความเป็ น อิ ส ระของพนั ก งานและที ม ไม่ ใ ช่
คุณลักษณะการมุง่ เน้นผูป้ ระกอบการทีโ่ ดดเด่น เนือ่ งจากความ
เป็นอิสระของพนักงานและทีมมุ่งเน้นการอิสระการตัดสินใจ
ในขอบเขตที่ตนและทีมรับผิดชอบซึ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานระดับหน้าที่ แต่การตัดสินใจในระดับบริษทั เช่น
การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การขยายตลาด การตอบโต้คแู่ ข่ง
ขึน้ อยูก่ บั ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของผูบ้ ริหารเป็นสำ�คัญ

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ การมุง่ เน้นการ
เป็นผู้ประกอบการไม่ส่งเสริมผลประกอบการบริษัทเสมอไป
(Wales, 2016) การศึกษานี้พบว่า การทำ�งานเชิงรุกและ
การแข่งขันเชิงรุก เป็นลักษณะ 2 ประการ ของการมุง่ เน้นการ
เป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
โดยบริษทั ทีม่ คี ะแนนการทำ�งานเชิงรุกสูงจะมีผลประกอบการ
บริษัทที่สูง ส่วนบริษัทที่มีคะแนนการแข่งขันเชิงรุกสูงจะมีผล
ประกอบการบริษทั ต�ำ่ กว่า
การทำ�งานเชิงรุกส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการบริษทั
เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมในการทำ�ธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
เช่น จำ�นวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการ
แพทย์ จำ�นวนคูแ่ ข่งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากทัง้ ในและต่างประเทศ ทำ�ให้
บริษทั เครือ่ งมือแพทย์ทเ่ี น้นการทำ�งานเชิงรุกสามารถแสวงหา
ประโยชน์สงู สุดจากการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อนำ�มาสร้างกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
รวมทั้งริเริ่มแนวทางดำ�เนินธุรกิจใหม่ๆ ให้แตกต่างจากคู่แข่ง
(Shan et al., 2016) โดยกลยุทธ์การทำ�งานเชิงรุกที่สำ�คัญ
คือ การเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์และการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าทางการแพทย์ท้งั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ซึ่ง เปิ ด โอกาสให้ บ ริ ษัท นำ � นวั ต กรรมการแพทย์ ใ หม่ ๆ มา
ปรับปรุงเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี ใี ห้มปี ระสิทธิภาพในการตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้มากขึ้น (Robinson, 2015) ประกอบกับ
โรคภัยไข้เจ็บของคนทั่วโลกไม่แตกต่างกัน เครื่องมือแพทย์
สามารถขายได้ทว่ั โลกหากบริษทั ผลิตได้ตามมาตรฐานเครือ่ งมือ
แพทย์ของแต่ละประเทศ ดังนัน้ การทำ�งานเชิงรุกช่วยให้บริษทั
ทีย่ งั ขาดประสบการณ์ในการส่งออกสามารถแสวงหาพันธมิตร
เพื่อการจัดจำ�หน่ายในต่างประเทศ ซึ่งช่วยบรรเทาความ
เสี่ยงของบริษัทจากความอ่อนไหวของความต้องการในตลาด
ต่างประเทศ (Dai et al., 2014) อาจกล่าวได้วา่ การทำ�งาน
เชิงรุกส่งเสริมการปรับปรุงสินค้าและช่วยเพิ่มผลประกอบ
การด้านการส่งออก (export performance) ให้แก่บริษัท
(Cadogan, Boso, Story, & Adeola, 2016) ซึง่ การวิจยั นี้
สอดคล้องกับทฤษฎี กล่าวคือ การทำ�งานเชิงรุกส่งเสริมให้บริษทั
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้
เร็วขึน้ (Kocak, Carsrud, & Oflazoglu, 2017) และมีโอกาส
การอยูร่ อดและเพิม่ ยอดขายสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นตลาดใหม่ๆ อีกด้วย
(Lumpkin & Dess, 2001) และการทำ�งานเชิงรุกช่วยให้บริษทั
ประเมินโอกาสในต่างประเทศทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของ
บริษทั ตน (Morris & Paul, 1987)
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ส่วนการแข่งขันเชิงรุกส่งผลเชิงลบต่อผลประกอบการ
บริษัท เนื่องจากการวัดการแข่งขันเชิงรุกในเชิงทฤษฎีวัด
ระดับความกล้าแข่งขันแบบ “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” ในบริบท
การแข่งขันที่มุ่งเน้นการลดราคา ลักษณะการแข่งขันเชิงรุก
ดังกล่าวมักพบในอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตสินค้าไฮเทคทีเ่ น้นการผลิต
จำ�นวนมาก (volume-driven) เพือ่ ให้เกิดการลดต้นทุนจาก
การประหยัดของขนาด (economic of scale) (Hughes &
Morgan, 2007) เช่น บริษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือ และสินค้า
อีเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการแข่งขันเชิงรุกที่มุ่งเน้นการลดราคา
เพิ่มกำ�ไรในระยะสั้นแต่จะนำ�ไปสู่สงครามราคาซึ่งลดกำ�ไร
และผลประกอบการบริ ษั ท ในท้ า ยที่ สุ ด (Lechner &
Gudmundsson, 2014) ดังนั้น เมื่อนำ�การแข่งขันเชิงรุก
ที่มุ่งเน้นการลดราคามาวัดบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ทม่ี ลี กั ษณะการแข่งขันเชิงรุก ทีม่ งุ่ เน้นกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างของคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเลี่ยงการแข่งขัน
ที่มุ่งเน้นการลดราคา จึงทำ�ให้การศึกษานี้พบความสัมพันธ์
เชิงลบระหว่างการแข่งขันเชิงรุกและผลประกอบการบริษทั
การแข่ ง ขั น เชิ ง รุ ก ในอุ ต สาหกรรมเครื่อ งมื อ แพทย์
มุง่ เน้นการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพสินค้าจากเทคโนโลยีเดิม (incremental change)
(Robinson, 2015) ตามความต้องการของลูกค้า (customerdriven) เช่น เพิม่ ความถูกต้อง ความน่าเชือ่ ถือ และความเร็ว
ในการตรวจ เนื่อ งจากอั ต ราการเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องมือแพทย์น้นั ช้ากว่าอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฮเทค
อืน่ ๆ ส่งผลให้อายุของผลิตภัณฑ์ (product life cycle) นัน้ ยาว
(Dubey & Dubey, 2009) เมือ่ เปรียบเทียบกับสินค้าไฮเทค
อืน่ เช่น โทรศัพท์ โดยเฉพาะเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี อี ายุการใช้งาน
นาน เช่น เครือ่ งผ่าตัด และเครือ่ งเอ็กซเรย์ ทีย่ อดขายในตลาด
เดิมมักเติบโตไม่มากนัก เพราะมีอายุการใช้งานนานตราบเท่าที่
แนวทางวิเคราะห์โรคและรักษาโรคยังไม่เปลี่ยนแปลง บริษัท
จึงต้องแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด (exploitation) จาก
เทคโนโลยีเดิมให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการปรับปรุงเครือ่ งมือ
แพทย์จากเทคโนโลยีเดิมให้มปี ระสิทธิภาพให้สงู ขึน้ เพือ่ ขยาย
ระยะเวลาวงจรผลิตภัณฑ์ให้ยาวขึ้น และสร้างยอดขายได้อีก
ทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ (Dubey & Dubey, 2009)
ประกอบกับบริษทั ทีข่ าดการปรับปรุงเครือ่ งมือรุน่ ใหม่มกั เผชิญ
การแข่งขันด้านราคา เช่น การประมูลราคาในโรงพยาบาล
ที่มักสั่งซื้อในปริมาณมากแต่บริษัทมักจะได้กำ�ไรต่อหน่วย
เท่าเดิมหรือลดลงจากการต่อรองราคาให้ต�ำ่ ทีส่ ดุ (Bonaccorsi,
Lyon, Pammolli, & Turchetti, 2000) ซึง่ จะส่งผลลบต่อ
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ผลประกอบการบริษทั ในทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เครือ่ งมือ
แพทย์สามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงรุกใน
ระยะยาว จากการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ทไ่ี ด้รบั การจดสิทธิบตั ร
ในการผลิต ซึง่ สิทธิบตั รจะป้องกันการผลิตเลียนแบบจากคูแ่ ข่ง
(Bridy, 2009) นอกจากนั้นบริษัทที่สามารถผลิตเครื่องมือ
แพทย์จนได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศก็ยัง
ส่งเสริมความสามารถการแข่งขันเชิงรุกได้ท่วั โลก (Luo, Hu,
& Yu, 2018) ซึง่ สอดคล้องกับ Liu et al. (2009) ทีก่ ล่าวว่า
การสร้างความต่างของผลิตภัณฑ์และบริการจะแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ได้มากขึน้
ข้อเสนอแนะ
ผลงานวิจัยนี้นำ�เสนอแนวทางในการจัดการที่สำ�คัญ
สำ�หรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภาครัฐบาล และ
นักวิจยั ดังนี้
สำ�หรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ การเพิ่ม
กลยุทธ์การทำ�งานเชิงรุกจะช่วยเพิ่มผลประกอบการบริษัท
ดังนัน้ ผูจ้ ดั การบริษทั ควรเพิม่ พฤติกรรมเชิงรุก เช่น การขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศ และการติดตามแนวโน้มทางการแพทย์
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
สำ�หรับภาครัฐ สามารถส่งเสริมผูป้ ระกอบการเครือ่ งมือ
แพทย์ โดยกำ�หนดนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ผลิต
เครือ่ งมือแพทย์ผา่ นศูนย์บม่ เพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ โดย
ผู้กำ�หนดนโยบายควรเพิ่มอัตราความสำ�เร็จในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากโครงการวิจัยทางการแพทย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ทม่ี อี ยูใ่ นตลาด โดยอำ�นวยความสะดวกขัน้ ตอน
ดังกล่าว เช่น สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ขั้นตอนการ
ขออนุญาตต่อองค์การอาหารและยาทีอ่ �ำ นวยความสะดวกต่อ
ผูป้ ระกอบการในการขึน้ ทะเบียนเครือ่ งมือแพทย์
สำ�หรับนักวิจัยควรเน้นการศึกษาลักษณะการทำ�งาน
เชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุกในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์ท้งั ในประเทศไทย และในต่างประเทศ เช่น 1) ศึกษา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีท่แี ตกต่างกันว่าส่งผลต่อกลยุทธ์
การทำ�งานเชิงรุกและการแข่งขันเชิงรุกหรือไม่ และ 2) ศึกษา
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมการทำ�งานเชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุก เช่น
ความสามารถการเรียนรู้ (knowledge absorptive capacity)
และ 3) ศึกษาการมุง่ เน้นการเป็นผูป้ ระกอบการโดยใช้วธิ วี จิ ยั
แบบผสมผสาน เช่น การวิจยั แบบสำ�รวจและการวิจยั แบบกรณี
ศึกษาในต่างอุตสาหกรรมและต่างวัฒนธรรม (Zellweger &
Sieger, 2012)
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