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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร 2. เปรียบเทียบผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจโดยจ�ำแนกตาม เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ประเภทกิจการ จ�ำนวนบุคลากรและ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จใน
การบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส�ำรวจโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 405 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้การในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบ ปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ใช้
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
		 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จ ในด้านการบริหารบุคลากรภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปัจจัยด้านแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์กรภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง 2. ผู้ประกอบการที่มี
เพศ อายุ และที่มีจ�ำนวนบุคลากรต่างกัน มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจแตกต่างกัน ส่วนผู้ประกอบการทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ประเภทกิจการต่างกัน มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรไม่แตกต่างกันและ 3. ปัจจัย
แนวทางการปฏิบัติขององค์กร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ด้านเครื่องอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงาน และด้านการให้รางวัลและการยอมรับ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุเท่ากับ 0.882 และมี
อ�ำนาจในการพยากรณ์ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 สามารถพยากรณ์
ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรได้ร้อยละ 77.80 (R2 = 0.778)
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยความส�ำเร็จ บริหารธุรกิจบุคลากร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Abstract

		 This research aims to studying in key success factors of business management in personnel of
Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangkok Metropolis; comparing key success factors of personnel
management in Bangkok, classified by gender, age, education, age of business, business type, and number
of personnel; and studying in factors that achieved to business management in personnel of Small and
Medium Enterprises in Bangkok Metropolis. This was survey research by mix method techniques, between
qualitative and quantitative. Samples of this studying were 405 entrepreneurs of Small and Medium
Enterprises in Bangkok Metropolis. Instrument for data collection was questionnaire with open-end and
semi-structured interview. Analytical Statistics used in this research were frequency distribution, percentage,
standard deviation, mean, T-test, One-way ANOVA, multiple comparison with LSD, and multiple linear
regression.
		 The result found that; 1. Entrepreneurs of Small and Medium Enterprises in Bangkok Metropolis
had opinion on success of business management in personal of Small and Medium Enterprises at medium
level; on overall of factors that achieved to business management in personnel of Small and Medium
Enterprises in Bangkok Metropolis at medium level; and on overall of factors in organizational practice
guideline at medium level. 2. Entrepreneurs of Small and Medium Enterprises in Bangkok Metropolis
differed in gender, age, and number of personnel had difference success in business management in
personnel of Small and Medium Enterprises in Bangkok Metropolis. But Entrepreneurs of Small and
Medium Enterprises in Bangkok Metropolis differed in education, age of business, and business type had
no difference success in business management in personnel of Small and Medium Enterprises in Bangkok
Metropolis. 3. 4-Factors in organizational practice guideline, as welfare, working environment, facilities,
and reward and acceptance, affected to success in business management in personnel of Small and
Medium Enterprises in Bangkok Metropolis with multiple correlation value 0.882 and predictive power of
success in business management in personnel at .05 significant was 77.80 (R2 = 0.778).
Key words: success, personnel business management, SMEs

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 การด�ำเนินธุรกิจจ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลาย
ด้านมาเกีย่ วข้องกันอย่างเหมาะสม เริม่ ต้นจากการวางแผน
งานเพือ่ ให้ธรุ กิจอยูร่ อดและเติบโต ผูบ้ ริหารจึงต้องวางแผน
งานทัง้ ด้านการผลิต การตลาดและโดยเฉพาะด้านบุคลากร
นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากบุคลากรเป็นผูข้ บั เคลือ่ น
ทุกกิจกรรมในธุรกิจให้ด�ำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายควบคู่
กับการจัดการทรัพยากรของกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที่
ลูกค้าต้องการ

		 โดยผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความ
สม�่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ลูกค้าพอใจ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าคือ เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ลูกค้าซื้อหรือใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นตัว
ก�ำหนดระดับของคุณภาพ (ชัยนันท์ แสงสุระธรรม, 2551,
หน้า 2-3) บุคลากรที่มีต่อการเติบโตของธุรกิจทุกๆ ธุรกิจ
จึ ง ค้ น หาบุ ค ลากรที่ ค าดว่ า จะสามารถสนั บ สนุ น งานใน
องค์กรได้ ด้วยความคาดหวังที่แตกต่างกัน แต่ละองค์กรจึง
มีแนวทางการบริหารบุคลากรแตกต่างกันไปตามปัจจัย
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แวดล้อม ได้แก่ งบประมาณ ขนาดขององค์กร วิสัยทัศน์
ของผูท้ มี่ หี น้าทีบ่ ริหารงานบุคลากร พฤติกรรมของบุคลากร
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือผู้บริหารกับ
พนักงาน กฎหมาย แรงงาน เป็นต้น สภาพแวดล้อมเหล่านี้
ท�ำให้ผู้ประกอบการแต่ละราย มีรายละเอียดและจุดเด่น
ของวิธีการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรแตกต่างกันไปด้วย
เพือ่ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคทีธ่ รุ กิจต้องเผชิญ (สวลี วงศ์ไชยา
และ พีชญาดา พื้นผา, 2561) ความต้องการความส�ำเร็จจึง
เป็นตัวแปรส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ เนือ่ งด้วย
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายในการท�ำงานอย่างชัดเจน และผู้
ประกอบการดูแล รายรับ-รายจ่ายในธุรกิจอยูส่ ม�ำ่ เสมอ โดย
ผู้ประกอบการมีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของของ
ตนอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการติดต่อสื่อสารและดูแลลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนในการท�ำงานก่อนอยู่
สม�่ำเสมอ
		 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็น
หน่วยธุรกิจหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ
อุตสาหกรรมทั้งหมด ตลอดจนเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ช่วย
สร้างงาน สร้างอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 83.9 ของการจ้างงาน
รวมของประเทศ ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) (2558). จากการส�ำรวจติดตาม โดย
บริษัท SMEs development and consultant พบว่า
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 100 ราย จะมีเพียง
ไม่ถึง 5 % ที่ประสบความส�ำเร็จ ส่วนที่เหลือ ล้มเลิก
กิจการในที่สุดโดยมีอายุในการด�ำเนินงานไม่เกิน 1 - 2 ปี ผู้
ประกอบการ SMEs จึงต้องมีวิธีการปรับตัวด้านการบริหาร
การจัดการ การตลาด เพื่อรักษากิจการให้อยู่รอด (ชุติมา
หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม, 2556, หน้า 112)
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารบุคลากรด้วย เพื่อให้สามารถ
คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่ต้องรับผิดชอบ
ลดอัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) ของแรงงานใน
ระดับปฏิบตั กิ ารและระดับสูง จัดสภาพแวดล้อม การท�ำงาน
ให้ถกู สุขลักษณะ มีเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน
มีการจ่ายผลตอบแทน ให้รางวัลและสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรได้ในระยะยาว
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ย่อมส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพ ต้นทุน
การประกอบการลดลง ผู้ประกอบการและลูกค้าเกิดความ
มัน่ ใจและพึงพอใจในสินค้าและบริการมากขึน้ (Timothy S.
Hatten, 2015, p. 27) จากความส�ำคัญและปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จในการ
บริหารธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการบริหารธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจด้าน SMEs ที่มุ่งการบริหารบุคคลให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติได้อย่างบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. ศึกษาผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ใน
กรุงเทพมหานคร
		 2. เปรียบเทียบผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		 จ�ำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการ
ประกอบธุรกิจ ประเภทกิจการ จ�ำนวนบุคลากร
		 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการ
บริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา

		 ขอบเขตด้ า นประชากรและพื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 578,718 ราย (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), 2555, หน้า 1) ได้แก่ ผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร และขอบเขตด้านเวลาที่ศึกษาช่วงเวลา
ที่ท�ำการเก็บข้อมูลนับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติท�ำโครงการ
อย่างเป็นทางการ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2559-2560 และ 3.) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหา เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกับการบริหาร
บุคลากร แนวทางการบริหารบุคลากร ความส�ำเร็จของการ
บริ ห ารบุ ค ลากรและข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ส าวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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สมมติฐานการวิจัย

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

		 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 		 การวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ใช้เทคนิคแบบ
ย่อมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ผสมผสานระหว่ า งการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณและวิ จั ย เชิ ง
ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ คุณภาพ
ประเภทกิจการ จ�ำนวนบุคลากร ที่แตกต่างกันมีผลส�ำเร็จ 		 ส่วนที่ 1 การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ ว5ิ ธี ก ารส� ำ รวจ
ในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร แตกต่างกัน
ประชากร คือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ฐานการวิ
จัย คลากร และปัจจัยแนวทาง ย่อมในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 578,718 ราย กลุ่ม
		 2. ปัจสมมติ
จัยการบริ
หารบุ
ปฏิบัติขององค์กรส่ง1.ผลต่
อผลส�ำเร็จสในการบริ
หารธุรกิจ ตัวออย่มวิาสงาหกิ
จ�ำนวน
400 คน ที่ได้โดยวิ
ุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการวิ
าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่
จ ขนาดกลางและขนาดย
อ มธีส(SMEs)
ด้านบุคลากรของวิ
สาหกิ
จขนาดกลางและขนาดย่
เครื่องมือในการวิ
ัย คือ จการ
แบบสอบถามเกี
ในกรุ
งเทพมหานครที
่มี เพศ อายุ วุฒิการศึอกมใน
ษา ระยะเวลาการประกอบธุ
รกิจจประเภทกิ
จํานวนบุคลากร่ยวกับปัจจัยที่
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลสําเร็จในการบริหารธุรกิจดานบุคลากรส่ งแตกต
ผลส�าำงกัเร็นจ ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นบุ ค ลากรของใน
2. ปจจัยการบริหารบุคลากร และปจจัยแนวทางปฏิบัติขององคกรสงผลตอผลสําเร็จในการบริหารธุรกิจ
ด
กรอบแนวคิดการวิานบุจัยคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
5. ประเภทกิจการ
6. จํานวนบุคลากร
การบริหารบุคลากร
1. การได้บุคลากรมาทํางาน
2. การดูแลรักษา บุคลากร
3. การให้บุคลากรออกจากงาน
แนวทางการปฏิบัติขององค์กร
1. สวัสดิการ
2. สภาพแวดล้อมการทํางาน
3. เครือ่ งอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ทํางาน
4. การให้รางวัลและการยอมรับ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ผลสําเร็จในการบริหารธุรกิจ
ด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม( SMEs)
ในกรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะ
ค�ำถามเป็นแบบ Check-List และปลายเปิด ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารบุคลากร ตอนที่ 3
สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแนวทางการปฏิบัติขององค์กรด้าน
บุคลากร ตอนที่ 4 สอบถามเกีย่ วกับผลส�ำเร็จในการบริหาร
ธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs โดยตอนที่ 2-4 มีลักษณะ
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 5 เป็นข้อเสนอ
แนะอืน่ ๆ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้มกี ารทดสอบความเทีย่ ง
ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใช้ดัชนี IOC ถือเกณฑ์
ความสอดคล้องกัน และการยอมรับของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่า
0.5 ขึ้นไป
		 หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำไปกับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน แล้วค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคได้
ความเชื่อมั่นตอนที่ 2 เท่ากับ 8.98 ตอนที่ 3 เท่ากับ 7.73
และตอนที่ 4 เท่ากับ 6.54
		 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยชีแ้ จงการเก็บข้อมูลให้ผชู้ ว่ ยวิจยั เข้าใจ
ในเรื่องกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย น�ำแบบสอบถามที่เก็บ
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวใช้วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD และวิเคราะห์
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ถดถอยเชิงพหุ
		 ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกที่เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างที่ใช้
สัมภาษณ์บริหารกิจการ SMEs ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
5 กิจการ และกิจการละ 1 ท่าน ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพ จัด
ท�ำขึ้นเพื่อน�ำข้อมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณใน
การอธิบายความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร ที่ศึกษา
ของกลุม่ ตัวอย่าง มีการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์โดยผูเ้ ชีย่ ว
ชาญด้านงานวิจัยและวิชาการ ด้านการบริหารองค์กร ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก

ผลการวิจัย

		 1. ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานครที่
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 -50
ปี คิดเป็น มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 6-10 ปี และ
ประกอบกิจการประเภทซื้อมาขายไป มีบุคลากรในองค์กร
จ�ำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
		 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
SMEs ในกรุงเทพมหานครในเรือ่ งความส�ำเร็จในการบริหาร
ธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ความคิดเห็นต่อความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs
_
				
ระดับ
รายการ
X
SD.		
อันดับที่
				
ความคิดเห็น
1. มาปฏิบัติงานตรงเวลา2.27
1.41
น้อย
3
2. มีการท�ำงานเป็นทีม ปราศจากความขัดแย้ง
2.66
0.92
ปานกลาง
2
3. ท�ำงานที่รับผิดชอบให้เสร็จตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
3.57
0.49
มาก
1
4. ให้ความร่วมมือในเรื่องที่ผู้บริหารขอความร่วมมือ
2.66
0.92
ปานกลาง
2
5. หมั่นพัฒนาตนเองและหาความรู้สม�่ำเสมอ
3.57
0.49
มาก
1
6. แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขณะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2.66
0.92
ปานกลาง
		
รวม
2.90
0.55
ปานกลาง
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		 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อความส�ำเร็จในการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นบุ ค ลากรของผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ท�ำงานทีร่ บั ผิดชอบให้เสร็จตรงตามเวลาทีก่ ำ� หนด
หมัน่ พัฒนาตนเองและหาความรูส้ ม�ำ่ เสมอ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.57 มีการท�ำงานเป็นทีม ปราศจากความขัดแย้ง ให้ความ
ร่วมมือในเรื่องที่ผู้บริหารขอความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.66 และมาปฏิบัติงานตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27
		 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
SMEs ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารบุคลากรดัง
แสดงในตาราง 2

		 ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานครมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อความส�ำเร็จในการบริหาร
ธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs ในด้านการบริหารบุคลากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารบุคลากรทุกด้านในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการให้บุคลากรออกจากงาน ด้านการ
ดูแลรักษาบุคลากร และด้านการได้บุคลากรมาท�ำงาน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 2.78 และ 2.74 ตามล�ำดับ
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs
ในกรุงเทพมหานครที่มีต่อปัจจัยแนวทางการปฏิบัติของ
องค์กรด้านบุคลากร ดังแสดงในตาราง 3

ตาราง 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร
			 ปัจจัยการบริหารบุคลากร
_
				
ระดับ
ปัจจัยการบริหารบุคลากร
X
SD.		
อันดับที่
				
ความคิดเห็น
1. ด้านการได้บุคลากรมาท�ำงาน
2.74
0.68
ปานกลาง
3
2. ด้านการดูแลรักษาบุคลากร
2.78
0.49
ปานกลาง
2
3. ด้านการให้บุคลากรออกจากงาน
2.79
0.46
ปานกลาง
1
		
รวม
2.77
0.47
ปานกลาง
ตาราง 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยแนวทางการปฏิบัติขององค์กรด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
			 ในกรุงเทพมหานคร
_
				
ระดับ
ปัจจัยการบริหารบุคลากร
X
SD.		
อันดับที่
				
ความคิดเห็น
1. ด้านสวัสดิการ2.89
0.46 ปานกลาง
4
2. ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
3.43
0.40
มาก
1
3. ด้านเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน
2.96
0.41
ปานกลาง
3
4. ด้านการให้รางวัลและการยอมรับ
3.26
0.42
ปานกลาง
2
		
รวม
3.13
0.32
ปานกลาง
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		 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุ ง เทพมหานครมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวทาง
การปฏิบัติขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์กรในระดับมาก 1 ด้าน
และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับ ได้แก่ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ด้านการให้
รางวัลและการยอมรับ และด้านเครื่องอ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 3.26 และ 2.96
ตามล�ำดับ
		 5. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และจ�ำนวนบุคลากร
ต่างกัน มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน ผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร
ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และประเภท
กิจการต่างกันมีผลส�ำเร็จในการบริหาร ธุรกิจด้านบุคลากร
ไม่แตกต่างกัน
		 6. ผลการทดสอบปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลส� ำ เร็ จ ในการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นบุ ค ลากรของผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงใน
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		 ปัจจัย แนวทางการปฏิบัติขององค์กร ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ด้าน
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน และด้านการให้
รางวัลและการยอมรับ เป็นตัวแปรอิสระทีส่ ง่ ผลต่อผลส�ำเร็จ
ในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพั น ธ์ เ ชิ ง พหุ เ ท่ า กั บ 0.882 และมี อ� ำ นาจในการ
พยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นบุ ค ลากร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์
ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรได้ร้อยละ
77.80 (R2 = 0.778)
		 7. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 5
ท่าน/กิจการ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การดูแลรักษาคน การออกจากงานของ
บุคลากร การก�ำหนดนโยบายด้านสวัสดิการและผลประโยชน์
ค่าตอบแทน ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สรุปว่า
ผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการสรรหา
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข้ า ท� ำ งานโดยก� ำ หนดคุณสมบัติของผู้
สมัครเป็นส�ำคัญ และวางแผนการดูแลรักษาบุคลากรทัง้ ด้าน
ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนที่หลากหลายซึ่งถูกก�ำหนด
ด้วยข้อกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อ
รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด ท�ำให้เกิดความ

ตาราง 4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบปัจจัยการบริหารด้านบุคลากร
			 ที่ส่งผลต่อผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
						
Sig
B
t
ตัวแปร
b
S.E.
						
t (2-tailed)
ค่าคงที่ (Constant)
-0.887
0.174		
-5.105
0.000
ด้านการได้บุคลากรมาท�ำงาน
0.004
0.049
0.005
0.086
0.931
ด้านการดูแลรักษาบุคลากร
0.015
0.054
0.013
0.274
0.784
ด้านการให้บุคลากรออกจากงาน
0.045
0.034
0.038
1.316
0.189
ด้านสวัสดิการ
0.116
0.044
0.097
2.645
0.008*
ด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
-0.088
0.035
-0.065
-2.512
0.012*
ด้านเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน 0.142
0.041
0.105
3.432
0.001*
ด้านการให้รางวัลและการยอมรับ
0.967
0.050
0.740
19.521
0.000*
* p < 0.05
R = 0.882, SE est = 0.263, R2 = 0.778, Adj R2 = 0.774, F = 195.999
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ส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร

สรุป และข้อเสนอแนะ

		 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุ ง เทพมหานครมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ผลส� ำ เร็ จ ในการ
บริหารธุรกิจด้านบุคลากรในระดับปานกลาง ได้แก่ ท�ำงาน
ที่รับผิดชอบให้เสร็จตรงตามเวลาที่ก�ำหนด มีการท�ำงาน
เป็นทีม ปราศจากความขัดแย้ง ให้ความร่วมมือในเรื่องที่ผู้
บริหารขอความร่วมมือ สอดคล้องกับแนวคิด Cruz-Cunha
and Maria Manuela, ( 2010, p. 71) ที่กล่าวว่า วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มต้นจากการท�ำงานของคน
จ�ำนวนไม่มากนัก ดังนั้น แต่ละคนจึงอาจต้องปฏิบัติหน้าที่
หลายอย่าง ต้องร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงานให้สำ� เร็จ บุคลากร
มีความทุม่ เทในการท�ำงาน คนกลุม่ นีจ้ งึ ต้องมีความรับผิดชอบ
สูง มีความสามารถหลายด้านและที่ส�ำคัญต้องมีความไว้
วางใจซึ่งกันและกัน
		 ปัจจัยการบริหารบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง การได้บุคลากรมาท�ำงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ผู้ประกอบการสอนงานให้บุคลากร
ด้วยตัวเอง ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน ก�ำหนดคุณสมบัติ
ผู้สมัครงานไว้ล่วงหน้า มีการวางแผนก�ำลังคนไว้ชัดเจน
เนื่องมาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่
ลงทุนน้อย มีจ�ำนวนบุคลากรไม่มาก ดังนั้นผู้ประกอบการ
จึงสามารถวางแผนก�ำลังคนได้ชัดเจน เมื่อได้คนมาก็สอน
งานด้วยตนเอง เพราะผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารงานที่องค์กรด�ำเนินการอยู่ทุกขั้นตอน และ
สามารถรู้ระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละคนด้วย
ตนเองเพื่อให้มีการบริการที่เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับ
แนวคิด Cruz-Cunha and Maria Manuela (2010, p.
71) กล่าวว่า ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หมายถึง การ
จัดสรรทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตัง้ แต่กระบวนการวางแผน
การน�ำแผนไปปฏิบตั กิ ารก�ำกับควบคุม การประเมินผล และ
การปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนา ซึ่งผู้บริหารต้องมีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในทุกกระบวนการบริหาร จะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและท�ำให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ The Dutch Ministry of
Economic Affairs (2003, p. 141) พบว่า ขนาดของธุรกิจ
มี ผ ลมาจากมุ ม มองที่ มี ต ่ อ ทุ น มนุ ษ ย์ แ ละการบริ ห าร

บุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ค้นหาบุคลากร นโยบายค่าจ้าง การฝึกอบรม การมอบหมาย
งานทีเ่ หมาะสมกับคุณสมบัตขิ องแต่ละคน โดยทีป่ ระสิทธิภาพ
ของธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายที่คุ้มค่า มุมมอง
เหล่านี้ส่งผลต่อก�ำไรที่ธุรกิจได้รับด้วย
		 การดูแลรักษาบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เช่น อัตราค่าจ้างบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานใน
อุตสาหกรรม ก�ำหนดวันหยุด วันลา สอดคล้องกับกฎหมาย
มีการให้รางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีขนาดไม่
ใหญ่นัก แต่ก็ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบกับระบบการดูแล
รักษาบุคลากรที่ชัดเจน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Luo
Yuanzhe, Xu Yanmei and Jin Yuning. (2013, p. 444)
ศึกษาพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรควบคุม
ความเสี่ยงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใ นด้ า นความ
เสี่ยงจากระบบสิ่งจูงใจ ควรวิเคราะห์ความต้องการของ
พนักงาน ก�ำหนดระบบค่าจ้างทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั ธุรกิจ
อื่นๆ ออกแบบรูปแบบการให้รางวัลที่ยืดหยุ่น
		 การให้บคุ ลากรออกจากงาน ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เช่น มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมเกีย่ วกับสาเหตุหาก
ต้องให้บุคลากรออกจากงาน จะแจ้งให้บุคลากรทราบล่วง
หน้า ส่วนการเลิกจ้างหรือไล่ออกจากงาน จะพิจารณาจาก
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคลากรและข้อกฎหมาย
ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติพร ป่านไหม (2556,
หน้า 2) กล่าวว่า การให้บุคลากรออกจากงาน เป็นการเลิก
จ้างที่ต้องแสดงเหตุผลว่าลูกจ้างท�ำผิดเงื่อนไขการจ้าง หรือ
สภาพการจ้าง หรือทุจริตในประเด็นใดนั้นต้องมีความชัด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กล่าวว่า
ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถหรื อ พฤติ ก รรมของลูกจ้าง
หรือกรณีที่ลูกจ้างท�ำสัญญากับนายจ้างโดยมีก�ำหนดระยะ
เวลา การจ้างไว้แน่นอน
		 ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย แนวทางการปฏิ บั ติ ข อง
องค์กรด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
อภิปรายแยกเป็นประเด็นดังนี้ สวัสดิการ พบว่า ผู้ประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาส
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ต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
เนือ่ งจากเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ ถือเป็นน�ำ้ ใจ
ปกติของคนไทยที่มีต่อคนรู้จัก การบริหารภายในองค์กรมี
ความยืดหยุน่ ในเรือ่ งระเบียบ วินยั มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่
ซึ่งมีบุคลากรจ�ำนวนมาก เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการ
ดึงดูดบุคลากรทีด่ ไี ว้กบั องค์กร และสวัสดิการส่วนใหญ่ทจี่ ดั
ให้พนักงาน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน พบว่า ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน เช่น ห้องน�้ำสะอาด
ถูกสุขลักษณะ มีบริเวณนัง่ พักผ่อนหย่อนใจ ไม่มกี ลิน่ ควัน
รบกวนการท�ำงาน เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมการท�ำงาน มีผล
ต่อภาพลักษณ์และการเจริญเติบโตขององค์กร จึงต้องบริหาร
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ Huang, Cant and
Wiid (2016) ศึกษาความส�ำคัญของการบริหารบุคลากรใน
ธุรกิจขนาดเล็ก แอฟริกาใต้ จ�ำนวน 88 แห่ง พบว่า การน�ำ
ระบบการบริหารงานบุคคลเข้ามาย่อมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
จะท�ำให้ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากการบริหารงาน
บุคคลมีประโยชน์ต่อธุรกิจ
		 เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน พบว่า ผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เช่น มีบริการน�้ำดื่มฟรี มี
อุปกรณ์ผอ่ นแรงเหมาะสม มีมมุ อ่านหนังสือส�ำหรับเพิม่ พูน
ความรู้ มีอินเตอร์เน็ตส�ำหรับรับข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการท�ำงานช่วยให้ผลการด�ำเนิน
งานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ท�ำให้องค์กร
ประสบผลส�ำเร็จยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง
แรงงาน (2549, หน้า 2, 7-8) ได้น�ำเสนอในประเด็น
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน” ตลอดจนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดยี งิ่ ขึน้
		 การให้รางวัลและการยอมรับ พบว่า ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่น ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมให้ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน มีประกาศ
ชืน่ ชมพนักงานทีก่ ระท�ำความดี เนือ่ งจากการให้รางวัลช่วย
ให้บคุ ลากรมีความภูมใิ จ เป็นก�ำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้
ท�ำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังค�ำกล่าวของ ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์ (2556) อธิบายถึงการบริหาร ธุรกิจ ว่ามีแนวคิด
การบริหารการให้รางวัลและการยอมรับให้เหมาะสมกับ
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ความต้องการของบุคลากรแต่ละคน
		 เพศของบุคลากรมีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจ
ด้านบุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิรวิ รรณ
เสรีรัตน์และคณะ (2554) ที่กล่าวว่าความแตกต่างทางเพศ
ท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อ สื่อสารต่างกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสาร
มากกว่า เพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่
จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มคี วามต้อง
การที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและ
ส่งข่าวสารนั้น
		 อายุต่างกัน มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรแตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าอายุที่ต่างกันอาจ
หมายรวม ถึงระยะเวลา และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ต่างกัน ผู้ที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณ์ในการท�ำงาน
แต่ขน้ึ อยูก่ บั ลักษณะงาน และสถานการณ์ในการท�ำงานด้วย
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 124) ได้กล่าวว่าใน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับ
ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมทีแ่ ตก
ต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
แตกต่าง มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุ
เพิ่มขึ้น
		 วุฒิการศึกษา มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีจ�ำนวนของบุคคลกรใน
การด�ำเนินงานทัง้ ด้านการผลิตสินค้า การบริการจ�ำนวนน้อย
และในการวิจัยนี้เป็นธุรกิจการให้บริการ ซึ่งผู้ที่มีการศึกษา
ทุกระดับ สามารถท�ำธุรกิจได้เท่าเทียมกัน โดยอาศัยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และได้รับการสอนงานจากหัวหน้า
หรือรุน่ พีเ่ ป็นส�ำคัญ ดังนัน้ จึงท�ำให้ความส�ำเร็จในการบริหาร
ธุรกิจด้านบุคลากรไม่แตกต่าง
		 ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ มีผลส�ำเร็จในการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นบุ ค ลากรไม่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
Osei & Ackah (2015, p. 2) ระบุว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารธุรกิจ เป็นกระบวนการ ในการบริหาร จัดการ
องค์การส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ที่องค์การก�ำหนด
		 ประเภทกิจการ มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงสร้าง
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ขององค์กรวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่
เป็นแบบง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อน บุคลากรมีจ�ำนวนไม่มาก
ตลาดไม่กว้าง ผู้ประกอบการส่วนมากจะใช้ประสบการณ์
จากการเรียนรู้ อาศัยบุคคลในครอบครัว ดังนั้นย่อมมี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมายาวนาน และได้ทำ� งาน
ที่ตนเองถนัดและพอใจจึงท�ำให้ผู้ประกอบการที่มีประเภท
กิ จ การต่ า งกั น มี ค วามส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า น
บุคลากรไม่ต่างกัน
		 จ�ำนวนบุคลากร มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครที่มีจ�ำนวน
บุคลากร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน และบุคลากร 6-10
คน มีความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้ประกอบการที่มีจ�ำนวนบุคลากรต่างกัน
คูอ่ นื่ ๆ มีผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรแตกต่าง
กัน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า หน่วยงานทีม่ บี คุ ลากรน้อยบุคลากร
มีโอกาสรู้จักกัน ท�ำงานคุ้นเคยกันได้ง่ายกว่าหน่วยงานที่มี
บุคลากรมาก และท�ำให้บคุ ลากรทีความรูส้ กึ เป็นกันเอง และ
ร่วมมือช่วยเหลือกัน ดังนั้นจึงมีขวัญในการท�ำงานดีและ
เกิดความพึงพอใจในการท�ำงานส่งผลกับความส�ำเร็จของ
งานเป็นอย่างดี (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า
124)
		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส�ำเร็จ ในการบริหารธุรกิจด้าน
บุคลากรของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน ด้านเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน และด้านการให้รางวัลและการยอมรับเนื่องจาก
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ เ ป็ น ความต้ อ งการพื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คน
ต้องการสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่น่าอยู่ไม่ท�ำให้เ กิ ด
ความเครียด ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานและคุณภาพของการ
ผลิตลดลงนอกจากนั้นการมีรางวัลให้เมื่อท�ำความดี การ
ยอมรับจากคนรอบข้างย่อมท�ำให้บุคคลต้องการท�ำงานอยู่
ในองค์กรนั้นต่อไป ไม่ต้องการไปท�ำงานที่องค์กรอื่น มีขวัญ
และก�ำลังใจดีในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะของ นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2555, หน้า 73) ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า การปรับค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
กลุ่มที่มีความสามารถสูงเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรเหล่านี้
ให้อยู่กับองค์กรนานๆ และป้องกันการซื้อตัวจากองค์การ
ฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนพัฒนาระบบค่าตอบแทนจูงใจตาม

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น การบรรลุตาม Key Performance
Indicator ความส�ำเร็จของงานในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
เพือ่ ให้บคุ ลากรรูส้ กึ ถึงความเป็นธรรม และมีความผูกพันต่อ
องค์กร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
(2552, หน้า 230-238) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ อยูใ่ นระดับค่อน
ข้างสูง พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล ทรัพยากรมนุษย์ และการ
ปกป้องและธ�ำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อการ
เพิ่มผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 5 กิจการ ในเรือ่ ง
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การ
ดูแลรักษาคน การออกจากงานของบุคลากร การก�ำหนด
นโยบายด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ ค่าตอบแทน สอด
คล้องกับ สุรมน ไทยเกษม (2558). ได้อธิบายตอนหนึ่งว่า
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องอาศัยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของประกอบการ ต้องเน้นความส�ำคัญ ของ
การสนับสนุน เสริมแรง ให้ลูกน้องได้ใช้ศักยภาพอย่าง เต็ม
ความสามารถ ความส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
ของ SMEs สรุปว่าผลส�ำเร็จในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากร
SMEs ในกรุงเทพมหานคร ด้านการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรเข้าท�ำงานโดยก�ำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็น
ส� ำ คั ญ และวางแผนการดู แลรั ก ษาบุ ค ลากรทั้ ง ด้ า นผล
ประโยชน์ และค่าตอบแทนที่หลากหลายซึ่งถูกก�ำหนดด้วย
ข้อกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ
ในการบริหารธุรกิจด้านบุคลากรของ SMEs ในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขสรรค์ กันตะบุตร
(2550) ที่พบว่าการให้คุณค่าแก่พนักงานอย่างจริงใจและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง หลีกเลีย่ งการให้พนักงานออก
แม้แต่ในยามทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพนักงานคือ
สินทรัพย์ โดยให้พนักงานยึดถือจริยธรรมมีความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรจะส่งผลให้ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน
การน�ำผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้
		 การน� ำ ผลการวิ จั ย ที่ ค ้ น พบไปประยุ ก ต์ ใ ช้ นั้ น
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ คือ 1) ผู้ที่ก�ำลังเริ่มเป็น

Journal of the Association of Researchers
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน�ำผลส�ำเร็จ
จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ปจั จุบนั ต่อธุรกิจขนาดอืน่ ๆ ในระดับภูมภิ าค และ
ระดับประเทศ 2) ผู้ประกอบการ/บริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถน�ำแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจในการประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไปใช้บริหารให้ประสบความส�ำเร็จ สมดุลยั่งยืน
3) ผู้ประกอบการและผู้ที่ก�ำลังเริ่มเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน�ำผลการวิจัยที่ค้นพบ
ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้โดยน�ำการบริหารแนวคิดด้านอื่นๆ
การตลาด ทรัพยากรบุคคล และการเงิน ต่อไป
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133

		 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมควรสร้างพิมพ์เขียวการพัฒนาบุคลากร
		 2. ผู้ประกอบการควรก�ำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน
ในขัน้ ตอนการได้บคุ ลากรมาท�ำงาน การดูแลรักษาบุคลากร
และการให้บุคลากรออกจากงาน ตลอดจนมีการปรับและ
ทบทวนแนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
		 3. เนื่องจากทุกอย่างรอบตัวเราล้วนมีผลต่อความ
ส�ำเร็จ ดังนัน้ จึงควรมีการส�ำรวจความต้องการของบุคลากร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอันส่งผลต่อความส�ำเร็จใน
การบริหารธุรกิจ
		 4. ควรหาแนวทางส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
บริหารธุรกิจ
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