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บทคัดย่อ
  การศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งแบ่งออก
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคง และด้านการมชื่อเสียง 2. รูปแบบการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจ ทั้งรูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และ
ระบบเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs และ 3. อ�านาจพยากรณ์ของรูปแบบการ
พัฒนาภายใน และ รูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ SMEs ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ 
SMEs เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจาก SMEs ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่จดทะเบียนกับส�านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 1560 กิจการ โดยท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ�านวน 310 
กิจการ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย สถิติพรรณนา และการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ ที่มีความส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า รูปแบบการพัฒนาภายใน ภาพรวมมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (M= 4.85) โดย พบว่า ระบบบุคลากรมีความส�าคัญมาก เท่ากับ (M= 4.15) ด้านรูปแบบการพัฒนาภายนอกภาพ
รวมมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก (M= 4.05) โดยพบว่า ระบบเทคโนโลยีมีความส�าคัญอยู่ในระดับมากเท่ากับ (M= 4.08) 
3. ความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.95) โดยพบว่า ความส�าเร็จของการ
ประกอบการ ธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมากที่สุด (M= 3.85) รองลงมา คือ ความมั่นคงของกิจการ 
(M= 3.83) และการมีชื่อเสียง (M= 3.80) 2. ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และระบบ
บุคลากร สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 
.001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีค่าอ�านาจการท�านาย 0.498 โดยที่ทุกระบบส่ง
ผลในทิศทางบวกกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบ บุคลากรที่ส่งผลในทิศทางลบกับความม่ันคง 1. ระบบการบริหารการ
จัดการ ระบบการตลาดและระบบลูกค้า สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับ
นับถือได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการประกอบการ SMEs มีค่าอ�านาจการ
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ท�านาย 0.375 โดยทุกระบบส่งผลในทิศทางบวกกับการยอมรับนับถือ 2. ระบบการบริหาร ระบบคุลากร ระบบลูกค้า 
ระบบการตลาด และการจัดการ สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียงได้
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีค่าอ�านาจการ
ท�านาย 0.446 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน ทิศทางบวกกับการมีชื่อเสียง ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่งผลในทิศทางลบกับการ
มีชื่อเสียง

ค�ำส�ำคัญ:  รูปแบบการพัฒนาภายใน, รูปแบบการพัฒนาภายนอกทางธุรกิจ, ความส�าเร็จของการประกอบการ SMEs

Abstract
  A study of the development pattern of small and medium enterprises (SMEs) affecting the success 
in Muang District, Chonburi Province. The purpose of this study was to study 1. The success of SMEs business, 
which is divided into 3 aspects: Respect 2. Business development models the internal development 
model and the external development model of the business includes personnel systems, financial systems, 
marketing systems, management systems, customer systems, competition systems, economic systems, 
political and legal systems, and technology systems. The importance of the success of SMEs. 3. The 
power of forecasting of internal development. And the external development model of SMEs. Influence 
the success of SMEs. Collected questionnaires were used by SMEs in urban areas. Chonburi was registered 
with the Chonburi Business Development Office for the year 2016 the number of 1560 businesses were 
randomly sampled. Descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis.
  The results of the study are as follows: 
  1. Internal development model And the external development model of the business. It is found 
that the overall development pattern is at the highest level (M= 4.85). It is found that the personnel 
system is the most important (M= 4.15). Overall, the significance level was at high level (M= 4.05). The 
technology was at the highest level (M= 4.08). 3. The success of SMEs was Most (M=4.95) found that the 
success of the business. Most of the respondents (M= 3.85) followed by firm security (M= 3.83) and reputa-
tion (M= 3.80). 2. Marketing system, customer system Technology, financial systems, and personnel systems 
can predict the success of the SMEs business in terms of security, statistically significant at .001 It can 
predict the success of SMEs business with predictive power 0.498, with all systems moving in a positive 
direction with stability, except for personnel systems that have a negative impact on security. 1. Manage-
ment System, Marketing Management System and Customer System. It can predict the success of SMEs 
in terms of acceptability as statistically significant. .001. It can predict the success of SMEs with the predictive 
power of 0.375. All systems result in positive direction with respect. 2. Management systems, systems, 
customer systems, marketing systems, and management can predict the success of SMEs in terms of 
reputation .001. It can predict the success of SMEs, with the predictive power of 0.446. All systems have 
a positive effect on the reputation, except for the personnel system that results in a negative direction 
with reputation.

Key words:  internal development model, external business development model, the success of SMEs 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  จากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักในช่วงปี 2540 
เศรษฐกิจประเทศไทยได้ขยายตัวในระดับสูงมาอย่างต่อ
เนื่องในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เน่ืองจากโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ซึง่การเปลีย่นแปลงโครงสร้างจากสาขาการบรหิารธรุกจิ
ไปสูส่าขาอตุสาหกรรมและบริการ  การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ส่งผลให้กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกิดขึ้นโดย
มีแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุทธศาสตร์
ที ่3 ส่งเสริมให้วิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโต
อย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริม
สร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ปัจจุบันนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้กลายเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย 
และมีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกท้ังยังช่วย
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้เติบโต  
กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นภาค
เศรษฐกิจที่แท้จริงการด�าเนินงานของผู้ประกอบการใน
ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายใหม่ต้องฝ่าฟันอปุสรรค
นานัปการ มีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยต้องพบอุปสรรค
บางส่วนไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่สามารถขอกู ้ เงิน
สนับสนุนจากสถาบันการเงินได้ และในท่ีสุดต้องล้มเลิก
กจิการไปเพราะไม่สามารถแบกรบัภาระต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
ผลกระทบของการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจน้ีได้ 
บริษัทชั้นน�าหลายแห่งถูกนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซ้ือ
กิจการราคาถูก  ธุรกิจส่วนใหญ่ที่สามารถประคองตัวอยู่ได้
จนถึงปัจจุบันคือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Office 
of Small and Medium Enterprises Promotion, 2007) 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” (ทิศทาง
เศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 3. 2555 - 2559)       
  ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็น
องค์ประกอบที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมีจ�านวนถึง
ประมาณร้อยละ 99 (Office of Small and Medium 

Enterprises  Promotion, 2015) ของธรุกจิทัง้หมดวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทส�าคัญ ในการเป็น
ฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาททาง
เศรษฐกิจไทยที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาก ซึ่งมีจ�านวน 
SMEs ทั้งประเทศ ถึง 2.65 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.8 
ของ SMEs ทั้งหมด มีการจ้างงาน จ�านวน 11 ล้านราย 
หรือร้อยละ 83.9 ของการจ้างงานรวมของประเทศ มีมลู
ค่าการส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 
ของมลูค่าการส่งออกทัง้ประเทศ ก่อเกิดการจ้างงานคดิเป็น
สัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 77 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ  
บทบาทในการสร้างมลูค่าเพิม่เฉลีย่ประมาณร้อยละ 39 ของ
มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  และมมีลูค่าการส่งออก
โดยตรง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่ง
ออกรวม SMEs มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Office 
of Small and Medium Enterprises Promotion, 
2007) และก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 
3.86 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมลูค่า ผลติภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ สถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า SMEs มี
บทบาทต่อภาคธุรกิจ ไทยเป็นอย่างดี (รายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2554 - 2555) 
  จากการส�ารวจติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัท 
SMEs development and consultant พบว่า วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 100 ราย จะมเีพยีงไม่ถงึ 5 % 
ที่ประสบความส�าเร็จ ส่วนที่เหลือ ล้มเลิกกิจการในที่สุด
โดยมอีายใุนการด�าเนนิงานไม่เกนิ 1 - 2 ปี ส�านักงานส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ท�าการประเมนิ
สถานการณ์เศรษฐกจิ SMEs ไทย ปี พ.ศ. 2554 เปรยีบเทยีบ
กับปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีจ�านวน SMEs ที่ยกเลิกกิจการ
จ�านวน 6,663 กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.23 หรือเฉล่ีย 
666 รายต่อเดือน เพือ่ให้ SMEs ทีเ่ป็นแกนหลกัให้กบัระบบ
ธุรกิจและเศรษฐกิจไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะ
ปัจจุบันที่ เศรษฐกิจถดถอยชะลอลง ผู้ประกอบการ SMEs 
จงึต้องมวีธิกีารปรบัตวัด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด 
เพื่อรักษากิจการให้อยู่รอด (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์. 
2556) โดยเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันได้เริ่มฟื้นตัว 
แต่ก็ยังมีกิจการอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
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ในการท่ีจะท�าให้ระบบเศรษฐกิจกลับเป็นปกติได้ สภาพ
ดงักล่าวท�าให้อตัราการจ้างงานในปัจจบุนั ทัง้ในภาครฐัและ
ภาคเอกชนอยู่ในระดับต�่า นักเรียน นักศึกษาที่ส�าเร็จการ
ศึกษาส่วนมากหางานท�าได้ยาก เนื่องจากงานยังมีจ�ากัดอยู่
มาก เมือ่เทยีบกบัจ�านวนคนทีส่�าเรจ็การศกึษาออกมาท�าให้
คนจ�านวนไม่น้อยไม่มีงานท�า และคิดท่ีจะหันเหเข้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการในธรุกิจ SMEs ประกอบกบัขณะนีร้ฐับาล
ได ้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให ้คนเข ้ามาเป ็นผู ้
ประกอบการมากขึ้นท�าให้เป็นโอกาสที่ดีของผู้สนใจ และมี
ความคิดที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs ได้ง่ายขึ้น 
  ดังนั้น จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยว่า
ยังมีรูปแบบทางด้านธุรกิจใดอีกบ้างที่มีความส�าคัญและส่ง
ผลต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ที่
ส�าคัญยังเป็นแนวทางหนึ่งที่น ่าสนใจในการที่จะเลือก
ลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวในภาวะช่วงเกิดปัญหาทาง
เศรษฐกจิ และมกีารแข่งขนัการเข้าท�างานสงูเช่นในปัจจบุนั  
และยังเป ็นช่องทางหนึ่งที่ เป ิดโอกาสให้คนที่มีความ
สามารถมีความคิดริเริ่ม และกล้าเสี่ยงในการที่จะแสวงหา
ความส�าเร็จและความก้าวหน้าในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในด้านของงานวิจัยยังศึกษาความส�าเร็จของ
การประกอบการธุรกิจ SMEs ที่นอกเหนือจากทางด้าน
การตลาด คือ ด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านการมีชื่อเสียง ที่มีประสิทธิภาพที่เป็นการเติบโตทาง
ธรุกิจอย่างยัง่ยืน โดยเลอืกศกึษาในพ้ืนทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดั 
ชลบุรี เพราะในเขตพื้นที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็น
พื้นที่ EEC ทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมการท่องเที่ยว 
และการจ้างงาน ซึ่งมีธุรกิจ SMEs ประเภทธุรกิจค้าขาย 
ธรุกจิบริการ และธรุกิจการผลติจ�านวนมาก เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ SMEs ดังกล่าวได้ปรับตัวเพื่อรักษากิจการให้อยู่รอด 
และสร้างความ มั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อผลที่ได้
จากการศึกษาจะได้น�าไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการเป็น 
ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให ้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษารูปแบบความส�าเร็จของการประกอบ
การธุรกิจ SMEs ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคง และด้านการมีชื่อเสียง 

   2. เพือ่ศกึษารปูแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบ
การพัฒนาภายนอกของธรุกิจ ได้แก่ระบบบุคลากร ระบบ
การเงนิ ระบบการตลาด ระบบการบรหิารการจัดการ ระบบ
ลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง
และกฎหมาย และระบบเทคโนโลยทีีม่คีวามส�าคญัต่อ ความ
ส�าเร็จของธุรกิจ SMEs 
   3. เพื่อศึกษาอ�านาจพยากรณ์ของรูปแบบการ
พัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ ที่
มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs

ทบทวนวรรณกรรม
  รูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ในอ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ในการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ในอ�าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

  กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงด้ำนกำรตลำดของกำร
ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
         Kotler (1997) กล่าวว่าการวเิคราะห์การพัฒนาการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จ เป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทาง
ด้านประกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ทราบ
ถึงลักษณะความต้องการของลักษณะการประกอบธุรกิจให้
ประสบความส�าเร็จ และช่วยค�าถามที่จะช่วยให้สามารถจัด
กลยุทธ์การตลาดได้ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

  รูปแบบของปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จในองค์กร
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
  รปูแบบของปัจจัยแห่งความส�าเรจ็เป็นเสมอืน เครือ่ง
มอืหรือวิธีการแยกแยะและวิเคราะห์ ปัจจัยส�าคัญที่จะเร่ง
ด�าเนินการให้ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบ
การที่เหนือกว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรม
  ธุรกิจ SMEs คือธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็ก 
เป็นค�าย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ Small and Medium 
Enterprise : SMEs ส่วนค�าที่ใช้กันอย่างเป็นทางการของ
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ภาษาไทย คอื วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรอื เรยีก
อีกอย่างว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะของ
กิจการจะเป็นประเภทกิจการ ที่ผลิตสินค้า การให้บริการ 
กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก เมื่อพิจารณาว่ากิจการใดเป็น 
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจะพิจารณา ตามจ�านวน
การจ้างงาน จ�านวนสนิทรพัย์ถาวร และจ�านวนทนุจดทะเบยีน 
โดยแม็คแคนซีย์ (Makinsey) ได้แนวคิดการใช้ปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จ มาจากหลังจากการท�าสงคราม แม็คแคนซีย์ 
ได้ วิเคราะห์การเตบิโตของการวางแผนธรุกิจ ในช่วงศตวรรษ
ที่ 1990 และเห็นว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จเป็นเคร่ืองมือ
อันหนึ่ง ของผู้บริหารในการจัดล�าดับความส�าคัญแล้วยัง 
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแข็งแกร่ง ขององค์กร
ในการบรรลเุป้าหมายทีส่�าคญั (สดุาพร สวุรรณวงษ์, 2556) 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีโอกาสในการเกิดความ
ส�าเร็จได้มากเพราะเนือ่งจากมีคนงานไม่ มากโครงสร้างของ
องค์กรเรยีบง่ายท�าให้ ตัดสนิใจได้ง่ายและรวดเรว็ การเสนอ
สินค้า หรือบริการที่ถูกใจลูกค้าเฉพาะรายได้อย่าง ทั่วถึง
โดยจะพัฒนารูปแบบความส�าเร็จของการประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับ
นบัถอื ด้านความม่ันคง และด้านการมช่ือเสยีง เพราะธรุกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีลกูค้าน้อยราย มกัมลูีกค้าประจ�า
จึงบริการได้อย่างทั่วถึงและ คุ้นเคยกันมีการซื้อซ�้าบ่อยครั้ง
การลงทุนไม่มากท�าให้สินค้าทันสมัย ปรับปรุงได้บ่อยครั้ง 
ออกสินค้ารุ่นใหม่อยู่เสมอ ย่อมถูกใจลูกค้า และผู้ประกอบ
การจะได้รับผลก�าไรเป็นของตนเองท้ังหมด ท�าให้มานะ
ตั้งใจท�างานด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเต็มที่มีการ
ติดต ่อสื่อสารสั้นเข ้าใจง ่ายการถ ่ายทอดค�าสั่งจากผู ้
ประกอบการมายังพนักงานท�าได้รวดเร็ว แก้ไขได้ง่ายและ
ชัดเจน ฉับไว (สมคิด บางโม, 2555)
  สรุปได้จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องธุรกิจ SMEs จะประสบผลส�าเร็จได้
ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติ ทั้งด้านที่เป็นศิลป์
และด้านความรู้ที่เป็นศาสตร์ เช่นต้องมีแรงผลักดัน มีแรง
จูงใจในการท�างาน เป็นบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นและ
รับผิดชอบงาน มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
แนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้รโิภค มีข้อมลูทีทั่นสมยัสอดคล้องกบัสภาวะ
ปัจจุบันและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล อีกทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอาใจ เขามาใส่ใจเรา 

จึงจะรักษาลูกค้า พนักงานผู้จ�าหน่าย สินค้า เจ้าหนี้และ
ชุมชน และ ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในเรื่องของ 
การติดต่อส่ือสารที่ดี ซ่ึงจะส่งผลให้การประสานงานเกิด
ประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย�า รวมไปถึงมีความรู้วิธีการ 
เทคนิค ความรู้ทางธุรกิจที่เราจะท�า เรียกว่ามีความรู้ใน
ศาสตร์นัน้ๆ ทีเ่ราจะท�าเป็นอย่างด ีลกึซึง้หรอืพสูิจน์ ทดลอง
ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค
ต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs

ขอบเขตการศึกษา
  ประชากรที่ท�าการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ SMEs 
เลือกในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรี
อยู่ในเขตโซนเศรษฐกิจ EEC ของประเทศและเป็นจังหวัด
ใหญ่ทีม่ปีระชากรในจงัหวดัส่วนใหญ่สนใจธุรกจิ SMEs เป็น 
จ�านวนมากจากและผู้วิจัยเป็นคนจังหวัดชลบุรี โดยอาศัย
ข้อมลูจากส�านกังานพัฒนาธรุกจิการค้า จังหวัดชลบุรีในปี 
พ.ศ. 2560 โดยการจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งได้ 
3 ประเภทคือ 1. ภาคการผลิต มีการจดทะเบียนจ�านวน 
161 กิจการ 2. ภาคการค้า มีการจดทะเบียนจ�านวน 654 
กิจการ และ 3. ภาคการบริการ มีการจดทะเบียนจ�านวน 
745 กิจการ ทั้งหมดจ�านวน 1,560 กิจการ เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแนวคิดของ Yamane ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ�านวน 310 กิจการ

กรอบแนวความคิดการวิจัย
 ตัวแปรอิสระได้แก่  1. ความส�าเร็จของการประกอบ 
การธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคง
ด้านการมีชื่อเสียง
    2. การพัฒนาภายในและรูปแบบ
การพัฒนาภายนอกของธุรกิจระบบบุคลากร ระบบการเงิน
ระบบการตลาด ระบบการการจัดการ ระบบลูกค้า ระบบ
การแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย 
ระบบเทคโนโลยี
    3. อ�านาจพยากรณ์ของรูปแบบ 
การพัฒนาภายในและรูปแบบ การพัฒนาภายนอกของ
ธุรกิจ 
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ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ 
SMEs
 ตัวแปรตาม ได้แก่  รปูแบบการพฒันาการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความ
ส�าเร็จ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย  
  การด�าเนินการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรูป
แบบการวิจัยเชิงส�ารวจโดยการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช ้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
  1. ค�าถามเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจ 
โดยแบ่งเป็นรปูแบบการพฒันาภายใน ได้แก่ ระบบบคุลากร 
ระบบการเงนิ ระการตลาด และระบบการบรหิารการจดัการ 
รูปแบบการพัฒนาภายนอก ได้แก่ ระบบลูกค้า ระบบการ
แข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และ 
ระบบเทคโนโลยี มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 50 ข้อ
  2. ค�าถามเก่ียวกับความส�าเร็จของการประกอบ
การธรุกจ ิSMEs ได้แก่ ความมัน่คงของกจิการ ความยอมรับ
นับถือ และความมีชื่อเสียง มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 20 
ข้อ
  โดยก�าหนดตัวเลขมาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ 
ก�าหนดระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดง
ระดับความมากน้อย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า 

ตามวิธีของคอนบาค พบว่า (1) ระบบบุคลากร α = .718 

(2) ระบบการเงนิ α = .898 (3) ระบบการตลาด α = .865 

(4) ระบบการบรหิารการจดัการ α = .705 (5) ระบบลกูค้า 

α = 0.745 (6) ระบบการแข่งขัน α = .825 (7) ระบบ

เศรษฐกิจ α = .785 (8) ระบบการเมืองและกฎหมาย α 

= .748   (9) ระบบเทคโนโลยี α = .788 (10) ด้านความ

มั่นคงของกิจการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ α = .756 (11) 
ด้านการยอมรับนับถือ α = .805 (12) ด้านการมีชื่อเสียง 

α = .895
  ผู ้ วิ จัยและนักศึกษาช ่วยวิจัยด�า เ นินการเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเดินทางไปยังที่ตั้งของธุรกิจ 
ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้จากส�านักงาน พัฒนาธุรกิจการค้า

จังหวัดชลบุรี ในการนี้สามารถเก็บคืนแบบสอบถามได้ครบ 
310 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ประมวล
ผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ในการวิจัย คือ การถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัย  
  รูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ในอ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความส�าเร็จของ
การประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง และด้าน
ความมั่นคง (2) รูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ 
ทั้ งรูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนา
ภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบการเงิน 
ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า 
ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและ
กฎหมาย และระบบเทคโนโลยทีีม่คีวามส�าคัญต่อความส�าเรจ็
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs (3) อ�านาจพยากรณ์ของ
รูปแบบการพัฒนาภายใน และ รูปแบบการพัฒนาภายนอก
ของธุรกจิ SMEs ท่ีมอีทิธพิลต่อความส�าเรจ็ของการประกอบ
การธุรกิจ SMEs โดยมีลักษณะของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่
เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวร้อยละ 48.5 และห้างหุ้นส่วน
ร้อยละ 38.5 มีจ�านวนพนักงานไม่เกิน 10 คน ร้อยละ 68.4 
รูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า ด้านรูปแบบการ
พัฒนาภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า (1) ระบบ
บุคลากร ได้แก่ ความรู้ของบุคลากร ความสามารถของ
บุคลากร ความขยันท�างานของบุคลากร และความมีวินัย
ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับมากเท่ากับ 4.15 (2) ระบบ
การบริหารการจัดการ ได้แก่ มีการวางแผนการด�าเนินงาน
ที่ดี ความสามารถในการสั่งการและการประเมินผลในการ
ด�าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (3) ระบบการตลาด ได้แก่ 
คณุภาพสนิค้า การตัง้ราคา ท�าเลทีต่ัง้ของกจิการ ช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย การส่งเสรมิการขาย เช่น การประชาสมัพันธ์
การลดราค้าสินค้า การประชาสัมพันธ์การแลกหรือการสับ
เปลี่ยน การประชาสัมพันธ์การการแจกหรือแถม และ
พนักงานขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 (4) ระบบการเงิน 
ได้แก่ มีเงินทุนไม่เพียงพอไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการ
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เงิน ขาดการ วางแผนทางด้านการเงิน และขาดความรู้ด้าน
การวางแผนการเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ส�าหรับรูปแบบ
การพฒันาภายนอก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่ 
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ระบบ
เทคโนโลย ีได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ประสทิธภิาพ
ของเทคโนโลยี และต้นทุน ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.08 (2) ระบบลูกค้า ได้แก่ การ
วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลกูค้า และสินค้าตรงกับความ
ต้องการของลกูค้า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (3) ระบบการเมืองและกฎหมาย 
ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในด�าเนินธุรกิจ SMEs ของ
ภาครัฐบาล กฎหมาย ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานธุรกิจ SMEs 
การเปลีย่นแปลงของรฐับาลมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.86 (4) ระบบ
การแข่งขัน ได้แก่ จ�านวนของคู่แข่งขันผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่งขัน การตั้งราคาสินค้าต่างๆ ของคู่แข่งขัน และการส่ง
เสริมการขายของคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (5) ระบบ
เศรษฐกจิ ได้แก่ อตัราดอกเบีย้เงินกูต่้อผูป้ระกอบการ SMEs 
ภาวะเศรษฐกิจและนโยบาย และมาตรการการส่งเสริม
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
  รูปแบบความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ 
SMEs โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.95 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความส�าเร็จของธุรกิจ 
SMEs มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความส�าเร็จ

ด้านการยอมรับนับถือ ได้แก่ การยอมรับจากลูกค้า การ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมธุรกิจ และการยอมรับจากสังคม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.95 รองลงมา คือ
ความมั่นคงของกิจการ ได้แก่ มีความมั่นคง ด้านก�าไร มี
ความมั่นคงด้านบุคลากร มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และการมีชื่อเสียง 
ได้แก่ ชื่อเสียงของกิจการ ชื่อเสียงทีมงานบริหารงาน ชื่อ
เสียงของคุณภาพของสินค้า และมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปร
ทีส่ามารถน�ามาเป็นตวั พยากรณ์ความส�าเรจ็ของการประกอบ 
การธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคงของกิจการ คือ ระบบการ
ตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และ
ระบบบุคลากร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ 0.715 อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.001 และ
ค่าอ�านาจการท�านาย R2 เท่ากับ 0.495 ซึ่งหมายความว่า
ระบบการตลาด ระบบลกูค้าระบบเทคโนโลย ี ระบบการเงนิ 
และระบบบุคลากร เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์
ความส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความ
มั่นคงของกิจการได้ร้อยละ 49.5 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบบุคลากร ที่ส่ง
ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความมั่นคง ดังตารางที่ 1

ตำรำง 1   แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�าเร็จของการประกอบ  
   การธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคง

 ตัวแปรพยำกรณ์ B Standard Error Beta t sig

 ค่าคงที่ .924 .245  3.989 .000
 ระบบการบริหารการจัดการ .454 .070 .488 7.589 .000***
 ระบบลูกค้า .268 .081 .268 4.356 .001***
 ระบบการตลาด .210 .096 .198 3.456 .040***

 F = 52.895***      R = .715 R2 = .495 R2 adj. = .485 Std.Err . =   .450 

 *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  ตวัแปรทีส่ามารถน�ามาเป็นตวัพยากรณ์ความส�าเรจ็
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคง คือ 
ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า และระบบการ
ตลาด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
0.715 อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.001 และค่า
อ�านาจการท�านาย R2 เท่ากับ 0.495 ซึ่งหมายความว่า 
ระบบการบรหิารการจดกัาร ระบบลกูค้าและระบบการตลาด 
เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ ความส�าเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือได้ร้อยละ 
49.5 ดังตารางที่ 2 

  ตวัแปรทีส่ามารถน�ามาเป็นตวัพยากรณ์ความส�าเรจ็
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ
ของกิจการ คอื ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบคุลากร 

ตำรำง 2   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�าเร็จของการประกอบการ  
   ธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ

 ตัวแปรพยำกรณ์ B Standard Error Beta t sig

 ค่าคงที่ .898 .278  3.689 .000***
 ระบบการตลาด .315 .058 .270 3.989 .000***
 ระบบลูกค้า .245 .085 .225 3.555 .001***
 ระบบบุคลากร .258 .080 .244 3.489 .001***
 ระบบการบริหารจัดการ .265 .095 .356 3.569 .001***

 F = 53.385*** R = .707    R2 = .387 R2adj. = .377 Std.Err . = .545

 *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และระบบการบรหิารจดัการ ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.707 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และค่าอ�านาจการท�านาย R2 เท่ากับ 0.387 ซ่ึง
หมายความว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร 
และระบบการบริหารจัดการ เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถ
พยากรณ์ความส�าเรจ็ของการประกอบการธรุกิจ SMEs ด้าน 
การมีชือ่เสยีงได้ร้อยละ 38.7 โดยท่ีทกุระบบส่งผลในทศิทาง
เดียวกันกับการมีชื่อเสียง ยกเว้นระบบบุคลากรที่ส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการมีชื่อเสียง ดังตารางที่ 3   

ตำรำง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�าเร็จของการประกอบการ  
   ธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง
 
 ตัวแปรพยำกรณ์ B Standard Error Beta t sig

 ค่าคงที่ .985 .287  3.608 .001***
 ระบบการตลาด .488 .085 .471 6.687 .000***
 ระบบลูกค้า .385 .075 .286 4.669 .000***
 ระบบบุคลากร -.296 .099 -.209 -3.226 .002***
 ระบบบริหารการจัดการ .198 .091 .166 2.569 .016*

   F = 52.098***  R = .685 R2 = .445 R2 adj. = .428    Std.Err  = .556

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ตัวแปรท่ีสามารถน�ามาเป็นตัวพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง 
คือ ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร และระบบ
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การบริหารจัดการ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(R) เท่ากับ 0.685 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และค่าอ�านาจการท�านาย R2 เท่ากับ 0.445 ซึ่งหมายความ
ว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร และระบบ
การบรหิารจดัการ เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง
ได้ร้อยละ 45.5

ข้อค้นพบและการอภิปรายผล  
  ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยสามารถน�ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้
  1. รูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบการ
พัฒนาภายนอกของธุรกิจ SMEs ที่มีความส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของ SMEs พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญกับ
ด้านรูปแบบการพัฒนาภายใน ภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รูปแบบการพัฒนาแวดล้อม
ภายในธุรกิจ ได้แก่ ระบบ บุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด และระบบการบริหารการจัดการทุกด้าน อยู่ใน 
ระดับมาก โดยระบบบุคลากรและระบบบริหารการจัดการ 
มผีลต่อความส�าเรจ็ของธุรกจิ SMEs มากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของความสอดคล้องกบั Meechamnan (2011) 
ได้ท�าการศึกษาวิจัยในกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบ
การไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการ
ประกอบการกจิการ ซึง่การตลาดถอืได้ว่าเป็นหัวใจ (Kolter, 
2003) ในการด�าเนนิธรุกิจและงานวิจยัของ Yamane, Taro. 
(1973) พบว่า ผู้ประกอบการมีการจัดการธุรกิจ โดยด�าเนิน
การตามหน้าที่ทางการบริหารครบ 5 ประการ คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการก�าลังคน การสั่งการ 
และการควบคุม โดยให้ความส�าคัญกับหน้าท่ีด้านการ
วางแผนมากที่สุดโดยความคิดเห็นต่อปัจจัยในการด�าเนิน
ธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้านการจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่หนึ่ง  
เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่รายข้อพบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ 
ได้แก่ มีการวางแผนในการด�าเนินงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
ในทุกกระบวนการ ทั้งนี้เพราะองค์กรธุรกิจในแต่ละขนาด
ต้องอาศัยเทคนิคการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกัน

ไป ด้านรูปแบบการพัฒนาภายนอก ได้แก่ ระบบบุคลากร 
ระบบการเงนิ ระบบการตลาด ระบบการบรหิารการจดัการ 
ระบบลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ภาพรวม พบ
ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส�าคัญต่อความส�าเรจ็ของธรุกิจ SMEs 
อยู่ในระดับมาก เหตุผลเพราะรูปแบบการพัฒนาแวดล้อม
ทางธุรกิจ นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจและความส�าเร็จของ SMEs ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดังนั้น การปรับตัวของ SMEs ให้สอดคล้อง
กับนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศน์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ
ธุรกิจชุมชน ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแบ่งเป็น 
3 ปัจจัยใหญ่คือ 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ซึ่ง
แบ่งเป็น 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารและจัดการ 2) ด้านการ
บริหารการผลิต 3) ด้านการบริหารการตลาด 4) ด้านการ
บรหิารการเงินและการลงทนุ 2. ปัจจยัทีเ่กีย่วกบักลุม่ ได้แก่ 
1) ผู้น�า 2) คณะกรรมการ 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4) 
แรงงาน และ 5) การสร้างเครอืข่าย 3. ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน 
ได้แก่ 1) ระเบียบข้อบังคับ 2) กิจกรรมกับภายนอก 3) การ
จดัสวัสดกิาร ผลการวจิยัพบว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็
ในการด�าเนนิงานของธรุกิจชมุชน ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวัด
ร้อยเอ็ด คือ (1) ด้านผู้น�า (2) การสร้างเครือข่าย (3) ด้าน
การบริหารและการจัดการ และ (4) ด้านคณะกรรมการ
กลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
  2. รูปแบบความส�าเร็จของธุรกิจ SMEs ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.95) โดยพบ ว่า ความส�าเร็จ
ด้านการยอมรบันบัถอือยูใ่นระดบัมาก (M=3.85) รองลงมา 
คือ ความมั่นคงของกิจการ (M=3.83) และการมีชื่อเสียง 
(M=3.80)
  3. ตัวพยากรณ์ความส�าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านความมั่นคงของกิจการ คือ ระบบ
การตลาด ระบบลกูค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงนิ และ 
ระบบบุคลากร เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความ
ส�าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้านความ
ม่ันคงของกิจการได้ร้อยละ 38.7 โดยที่ระบบเทคโนโลยี 
ระบบการตลาด ระบบลูกค้า และระบบการเงินส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่ง
ผลในทิศทางตรงกนัข้ามกับความมัน่คง เหตผุล คอื รปูแบบ
การพัฒนาด้าน การตลาด ลูกค้า เทคโนโลยี และการเงิน 
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สามารถสร้างความมัน่คงทางด้านก�าไรให้กบั วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม แต่ส�าหรับด้านบุคลากรน้ัน อาจจะ
เห็นผลในระยะยาว ในการท่ีสามารถท�าก�าไรให้กับบริษัท 
ซึ่งคงจะไม่ใช่ในธุรกิจที่เพิ่งด�าเนินกิจการที่ไม่ถึง 4 ปี เช่น 
กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของงาน
วิจัยนี้ที่จดทะเบียนจัดตั้งในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามผล
ของงานซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน เป็นระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังให้เกิด
ความแตกต่างหรือความเหลื่อมล�้าในผลตอบแทนของ
พนกังานเพ่ือกระตุน้แรงจูงใจในการท�างาน น่ันคอืพนกังาน
ที่ตั้งใจท�างานมีผลผลิตในงานที่โดดเด่น ย่อมได้รับผล
ตอบแทนที่มากกว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการท�างาน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร แผนกงาน และ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวของพนักงาน และมุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน 
มีความเต็มใจและมุ่งมั่นในการท�างาน ส่งผลให้องค์กรมี
ความส�าเร็จมากขึ้น (อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, 2557) 
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปณุฑรกิา สคุนธสงิห์ (2557) 
ท�าการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มอาชีพ 
: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ จากผ้าในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัย
ภายในประกอบด้วย สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและสวยงาม
ตรงต่อ ความต้องการของลกูค้า สมาชกิมคีวามรู้ทักษะ และ
ความสามารถด้านการผลิต กลุ่มมีการ พัฒนาด้านต่างๆ
อย่างสม�่าเสมอ กลุ่มมีความ พร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร 
ส�าหรับการผลิต กลุ่มมีการแต่งตั้งประธานที่มีความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสม ผู้น�ากลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้
เกดิขึน้ในกลุม่ กลุม่มกีารจดัหาเงนิทนุทัง้ภายในและภายนอก 
กลุม่มกีารผลติ ทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน และปัจจยัภายนอก 
ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุน เรื่องงบ
ประมาณแก่กลุ่มอาชีพ หน่วยงาน ภาครัฐมีการสนับสนุน
ช่องทางด้านการจัด จ�าหน่ายและมีการสนับสนุนเรื่องวัสดุ
อปุกรณ์ เครือ่งจกัรหรอืปัจจยัการผลติต่อกลุ่มอาชีพ และ 
จังหวัดมีการก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีให้ความ
ส�าคัญและสนับสนุนงานของกลุ่มอาชีพ
  4. ตัวพยากรณ์ความส�าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการยอมรับนับถือ คือ ระบบการ

บริหารการจัดการ ระบบลูกค้า และระบบการตลาด เป็น
ตัว พยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการยอมรบันบัถือได้ร้อยละ 
45.5 เหตุผล คือ เมื่อองค์กรมีความสามารถทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ การตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า การผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ก็จะเป็นองค์กรที่
ได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและสังคม ดังเช่นที่ Lulia A. 
(2013:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรือ่ง Accounting Moderniza-
tion of  Small And Medium Enterprises – Challenges 
And Needs In The Period  of  Economic Upswing 
ซึ่งได้ท�าการสร้างซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบรายการ
บัญชีผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาช่วยจดัการให้เกดิมาตรฐาน
การบัญชีเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลใน
ยุโรปและใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการ
ค�านวณทางสถิติ โดยสรุปได้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมนั้นมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมทั้งใน
ประเทศพฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาโดยซอฟท์แวร์
นี้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นส่ือกลางในการรวมกลุ่มกันแบ่งปันและ
พบปะข้อมลูทางด้านการบญัช ี การจดัการเจ้าหน้าทีร่ฐับาล 
ผู้จัดหาวัตถุดิบการผลิต ผู้ซื้อ ลูกจ้างนักลงทุน และผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลของ
วิสาหกิจในภาพรวมมากขึ้น 
  5. ตัวพยากรณ์ความส�าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการมชีือ่เสยีง คอื ระบบการตลาด 
ระบบลูกค้า ระบบบคุลากร และระบบการบรหิารการจดัการ
เป็นตัวพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์ความส�าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการมีช่ือเสียงได้
ร้อยละ 48.5 โดยท่ีระบบการตลาด ระบบลกูค้า และระบบ
การบริหารการจัดการ ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับการมีชื่อ
เสียงของกิจการ ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่งผลในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการมีชื่อเสียงของกิจการ เหตุผล คือ การ
จัดการภายในองค์กร ทั้งด้านการตลาด ด้านลูกค้า และ
ระบบการบริหารการจัดการ ถือว่าเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญ
ต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจและน�ามาซึ่ง 
ชือ่เสยีงของธรุกจิ แต่ส�าหรบัด้านบคุลากรอาจเป็นข้อจ�ากดั
ขององค์กรขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้  
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีจ�านวนพนักงานต�่า
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กว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเมื่อเป็นวิสาหกิจที่มี
ขนาดเล็กมาก จึงไม่ได้ลงทุนใน การพัฒนาบุคลากร การให้
ความรู้ การฝึกอบรม รวมทั้ง การจัดสวัสดิการที่ดี อันน�า
มาซึ่งชื่อเสียงของกิจการและภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดี และ
ผลงานวิจัยสอดคล้องกับของธงพล พรหมสาขาณ สกลนคร 
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรของผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปี 2010 ซึ่ง
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 30 แห่ง 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงาน
ได้แก่ นโยบายภาครัฐและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ด้านองค์ความรู้ ด้านแรงงาน และด้านการตลาด 
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานจากผู้เช่ียวชาญได้
เป็นสองแนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กร คือ นโยบายภาครฐัและการสนบัสนนุ และ
การพัฒนาด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อส�าหรับวิสาหกิจ 
2) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรผู้ประกอบการต้องด�าเนิน
การดังนี ้ การพัฒนาด้านระบบบญัชแีละการเงนิของผูป้ระกอบ 
การ การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ การจัดการทางการ
ตลาด การใช้กลยุทธ์การรบัช่วงการผลติเพือ่การพัฒนาองค์กร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร
 
สรุปข้อเสนอแนะ
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ ใน
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ระบบการสร้างรูปแบบ 3 
ด้านได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง และ
ด้านความมั่นคง มีข้อเสนอแนะเป็นดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและกำรน�ำไปใช้
   1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อด�าเนินการธุรกิจที่
ผู้ประสานงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของสมาชิก 
รวมทั้งระบบการค้าออนไลน์และบาร์เทอร์แอพพลิเคชั่น
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
   2. ควรมีระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าควรจะมี
ตัวกลางที่มาจากจิตอาสาที่มีหน้าที่ช่วยประสานงานของผู้

ประกอบการในการแลกเปล่ียนสินค้า เช่น การท�าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐ ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องมีความรู้ในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองมีความ
กระตือรือร้นสนใจ หาที่ปรึกษาหาเครื่องมือช่วยเหลือทาง 
การตลาด ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นมีการยอมรับ 
มกีารให้ข้อมูลย้อนกลบั เพือ่ให้ทีเ่ก่ียวข้องได้รบัทราบปัญหา
และหาทางแก้ไขและผู้ประกอบการก็ทราบถึงข้อบกพร่อง
ของตนเอง เจ้าของธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเอง มุ่ง
สร้างมาตรฐานไม่มุ่งเอาเปรียบคู่ค้าเจ้าของธุรกิจ
  4. การรวมกลุ ่มเพื่อแลกเปล่ียนสินค ้าของผู ้
ประกอบการควรให้สมาชิกที่รวมกลุ่มกันสามารถซื้อขาย
ได้ในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาด มีการขยายเวลาวงเงินเครดิต
ให้กับสมาชิกมากกว่าคู่ค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
   5. ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ควรช่วยตัวเอง มีความซ่ือสัตย์ในตัวเอง มุ่งสร้าง
มาตรฐาน ไม่มุ่งเอาเปรียบ หรือเอาตัวรอดอย่างเดียว ต้อง
ช่วยสร้างมาตรฐานทางการค้าทีด่ ี เพือ่ชือ่เสยีงของธรุกจิของ
ตัวเอง ซึ่งจะสามารถน�ามา ซึ่งลูกค้ารายได้ในที่สุด
   6. เจ้าของธุรกิจ ควรต้องศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของตัวเอง เปรียบเทียบเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและวงจรเศรษฐกิจประเทศโดยรวม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป
   1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ด�าเนินการศึกษา
เฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท�าให้มีความจ�ากัด
ในส่วนของประเภทผู้ประกอบการรวมทั้งประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจึงควรศึกษาผู้
ประกอบการทั้งหมดทั้งทั่วประเทศ
   2. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก�าหนดตัวแปรเป็นสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางแก้ไขแต่ยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึกถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิง
ลึกเฉพาะสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย
   3. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลังจากทดลองใช้ระบบ
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แลกเปลี่ยนสินค้า ในประเทศไทย
 4. ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหลังจากทดลองใช้ระบบแลกเปลี่ยน
สินค้า เป็นจังหวัด หรือภูมิภาค
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