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บทคัดย่อ

		 การศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ใน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ 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�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs และ 3. อ�ำนาจพยากรณ์ของรูปแบบการ
พัฒนาภายใน และ รูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ SMEs ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ
SMEs เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจาก SMEs ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่จดทะเบียนกับส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 1560 กิจการ โดยท�ำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ�ำนวน 310
กิจการ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย สถิติพรรณนา และการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน
		 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ ที่มีความส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า รูปแบบการพัฒนาภายใน ภาพรวมมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (M= 4.85) โดย พบว่า ระบบบุคลากรมีความส�ำคัญมาก เท่ากับ (M= 4.15) ด้านรูปแบบการพัฒนาภายนอกภาพ
รวมมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก (M= 4.05) โดยพบว่า ระบบเทคโนโลยีมีความส�ำคัญอยู่ในระดับมากเท่ากับ (M= 4.08)
3. ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.95) โดยพบว่า ความส�ำเร็จของการ
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�ำเร็จ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
.001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีค่าอ�ำนาจการท�ำนาย 0.498 โดยที่ทุกระบบส่ง
ผลในทิศทางบวกกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบ บุคลากรที่ส่งผลในทิศทางลบกับความมั่นคง 1. ระบบการบริหารการ
จัดการ ระบบการตลาดและระบบลูกค้า สามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับ
นับถือได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบการ SMEs มีค่าอ�ำนาจการ
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ท�ำนาย 0.375 โดยทุกระบบส่งผลในทิศทางบวกกับการยอมรับนับถือ 2. ระบบการบริหาร ระบบคุลากร ระบบลูกค้า
ระบบการตลาด และการจัดการ สามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียงได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีค่าอ�ำนาจการ
ท�ำนาย 0.446 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน ทิศทางบวกกับการมีชื่อเสียง ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่งผลในทิศทางลบกับการ
มีชื่อเสียง
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนาภายใน, รูปแบบการพัฒนาภายนอกทางธุรกิจ, ความส�ำเร็จของการประกอบการ 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 reputation (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. Management 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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Enterprises Promotion, 2015) ของธุรกิจทัง้ หมดวิสาหกิจ
		 จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ อย่ า งหนั ก ในช่ ว งปี 2540 ขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทส�ำคัญ ในการเป็น
เศรษฐกิจประเทศไทยได้ขยายตัวในระดับสูงมาอย่างต่อ ฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและ
เนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากโครงสร้างทาง เสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกใน
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง การแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาททาง
มาก ซึง่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างจากสาขาการบริหารธุรกิจ เศรษฐกิจไทยที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาก ซึ่งมีจ�ำนวน
ไปสูส่ าขาอุตสาหกรรมและบริการ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว SMEs ทั้งประเทศ ถึง 2.65 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.8
ส่งผลให้กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เกิดขึ้นโดย ของ SMEs ทั้งหมด มีการจ้างงาน จ�ำนวน 11 ล้านราย
มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาด หรือร้อยละ 83.9 ของการจ้างงานรวมของประเทศ มีมลู
กลางและขนาดย่อม (2555 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ค่าการส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9
สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�ำเนิน ของมูลค่าการส่งออกทัง้ ประเทศ ก่อเกิดการจ้างงานคิดเป็น
ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการ สัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 77 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุทธศาสตร์ บทบาทในการสร้างมูลค่าเพิม่ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 39 ของ
ที่ 3 ส่งเสริมให้วสิ าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโต มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีมลู ค่าการส่งออก
อย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริม โดยตรง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่ง
สร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ ออกรวม SMEs มีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (Office
เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า of Small and Medium Enterprises Promotion,
“พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ 2007) และก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
ปั จ จุ บั น นี้ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มได้ ก ลายเป็ น 3.86 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่า ผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย มวลรวมภายในประเทศ สถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า SMEs มี
และมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังช่วย บทบาทต่อภาคธุรกิจ ไทยเป็นอย่างดี (รายงานสถานการณ์
กระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้เติบโต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2554 - 2555)
กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นภาค 		 จากการส�ำรวจติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
เศรษฐกิจที่แท้จริงการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการใน ขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษัท
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายใหม่ตอ้ งฝ่าฟันอุปสรรค SMEs development and consultant พบว่า วิสาหกิจ
นานัปการ มีผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่น้อยต้องพบอุปสรรค ขนาดกลางและขนาดย่อมใน 100 ราย จะมีเพียงไม่ถงึ 5 %
บางส่ ว นไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ห รื อ ไม่ ส ามารถขอกู ้ เ งิ น ที่ประสบความส�ำเร็จ ส่วนที่เหลือ ล้มเลิกกิจการในที่สุด
สนับสนุนจากสถาบันการเงินได้ และในที่สุดต้องล้มเลิก โดยมีอายุในการด�ำเนินงานไม่เกิน 1 - 2 ปี ส�ำนักงานส่งเสริม
กิจการไปเพราะไม่สามารถแบกรับภาระต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทำ� การประเมิน
ผลกระทบของการเกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ นี้ ไ ด้ สถานการณ์เศรษฐกิจ SMEs ไทย ปี พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบ
บริ ษั ท ชั้ น น� ำ หลายแห่ ง ถู ก นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มาซื้ อ กับปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีจ�ำนวน SMEs ที่ยกเลิกกิจการ
กิจการราคาถูก ธุรกิจส่วนใหญ่ที่สามารถประคองตัวอยู่ได้ จ�ำนวน 6,663 กิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.23 หรือเฉลี่ย
จนถึงปัจจุบันคือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Office 666 รายต่อเดือน เพือ่ ให้ SMEs ทีเ่ ป็นแกนหลักให้กบั ระบบ
of Small and Medium Enterprises Promotion, 2007) ธุรกิจและเศรษฐกิจไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะ
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” (ทิศทาง ปัจจุบันที่ เศรษฐกิจถดถอยชะลอลง ผู้ประกอบการ SMEs
จึงต้องมีวธิ กี ารปรับตัวด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด
เศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 3. 2555 - 2559)
		 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็น เพื่อรักษากิจการให้อยู่รอด (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์.
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมีจ�ำนวนถึง 2556) โดยเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันได้เริ่มฟื้นตัว
ประมาณร้อยละ 99 (Office of Small and Medium แต่ก็ยังมีกิจการอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
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ในการที่จะท�ำให้ระบบเศรษฐกิจกลับเป็นปกติได้ สภาพ
ดังกล่าวท�ำให้อตั ราการจ้างงานในปัจจุบนั ทัง้ ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ในระดับต�่ำ นักเรียน นักศึกษาที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาส่วนมากหางานท�ำได้ยาก เนื่องจากงานยังมีจ�ำกัดอยู่
มาก เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนคนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาออกมาท�ำให้
คนจ�ำนวนไม่น้อยไม่มีงานท�ำ และคิดที่จะหันเหเข้าสู่การ
เป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจ SMEs ประกอบกับขณะนีร้ ฐั บาล
ได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ค นเข้ า มาเป็ น ผู ้
ประกอบการมากขึ้นท�ำให้เป็นโอกาสที่ดีของผู้สนใจ และมี
ความคิดที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้เข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs ได้ง่ายขึ้น
		 ดังนั้น จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยว่า
ยังมีรูปแบบทางด้านธุรกิจใดอีกบ้างที่มีความส�ำคัญและส่ง
ผลต่อความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ที่
ส� ำ คั ญ ยั ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจในการที่ จ ะเลื อ ก
ลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวในภาวะช่วงเกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และมีการแข่งขันการเข้าท�ำงานสูงเช่นในปัจจุบนั
และยั ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค นที่ มี ค วาม
สามารถมีความคิดริเริ่ม และกล้าเสี่ยงในการที่จะแสวงหา
ความส�ำเร็จและความก้าวหน้าในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในด้านของงานวิจัยยังศึกษาความส�ำเร็จของ
การประกอบการธุรกิจ SMEs ที่นอกเหนือจากทางด้าน
การตลาด คือ ด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านการมีชื่อเสียง ที่มีประสิทธิภาพที่เป็นการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยเลือกศึกษาในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี เพราะในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็น
พื้นที่ EEC ทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมการท่องเที่ยว
และการจ้างงาน ซึ่งมีธุรกิจ SMEs ประเภทธุรกิจค้าขาย
ธุรกิจบริการ และธุรกิจการผลิตจ�ำนวนมาก เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้ SMEs ดังกล่าวได้ปรับตัวเพื่อรักษากิจการให้อยู่รอด
และสร้างความ มั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อผลที่ได้
จากการศึกษาจะได้น�ำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการเป็น
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

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

		 2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการพัฒนาภายในและรูปแบบ
การพัฒนาภายนอกของธรุกิจ ได้แก่ระบบบุคลากร ระบบ
การเงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบ
ลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง
และกฎหมาย และระบบเทคโนโลยีทมี่ คี วามส�ำคัญต่อ ความ
ส�ำเร็จของธุรกิจ SMEs
		 3. เพื่ อ ศึ ก ษาอ� ำ นาจพยากรณ์ ข องรู ป แบบการ
พัฒนาภายในและรูปแบบการพัฒนาภายนอกของธุรกิจ ที่
มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs

ทบทวนวรรณกรรม

		 รู ปแบบการพั ฒ นาการประกอบการธุ ร กิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ในอ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ในการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ในอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
		 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดของการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Kotler (1997) กล่าวว่าการวิเคราะห์การพัฒนาการ
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จ เป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทาง
ด้านประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ ทราบ
ถึงลักษณะความต้องการของลักษณะการประกอบธุรกิจให้
ประสบความส�ำเร็จ และช่วยค�ำถามที่จะช่วยให้สามารถจัด
กลยุทธ์การตลาดได้ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
		 รู ป แบบของปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ในองค์ ก ร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 รูปแบบของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นเสมือน เครือ่ ง
มือหรือวิธีการแยกแยะและวิเคราะห์ ปัจจัยส�ำคัญที่จะเร่ง
ด�ำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบ
การที่เหนือกว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรม
		 ธุรกิจ SMEs คือธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็ก
เป็นค�ำย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ Small and Medium
Enterprise : SMEs ส่วนค�ำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการของ
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ภาษาไทย คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ เรียก
อีกอย่างว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะของ
กิจการจะเป็นประเภทกิจการ ที่ผลิตสินค้า การให้บริการ
กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก เมื่อพิจารณาว่ากิจการใดเป็น
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจะพิจารณา ตามจ�ำนวน
การจ้างงาน จ�ำนวนสินทรัพย์ถาวร และจ�ำนวนทุนจดทะเบียน
โดยแม็คแคนซีย์ (Makinsey) ได้แนวคิดการใช้ปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จ มาจากหลังจากการท�ำสงคราม แม็คแคนซีย์
ได้ วิเคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ ในช่วงศตวรรษ
ที่ 1990 และเห็นว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นเครื่องมือ
อันหนึ่ง ของผู้บริหารในการจัดล�ำดับความส�ำคัญแล้วยัง
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแข็งแกร่ง ขององค์กร
ในการบรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ (สุดาพร สุวรรณวงษ์, 2556)
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีโอกาสในการเกิดความ
ส�ำเร็จได้มากเพราะเนือ่ งจากมีคนงานไม่ มากโครงสร้างของ
องค์กรเรียบง่ายท�ำให้ ตัดสินใจได้งา่ ยและรวดเร็ว การเสนอ
สินค้า หรือบริการที่ถูกใจลูกค้าเฉพาะรายได้อย่าง ทั่วถึง
โดยจะพัฒนารูปแบบความส�ำเร็จของการประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความมัน่ คง และด้านการมชือ่ เสียง เพราะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีลกู ค้าน้อยราย มักมีลกู ค้าประจ�ำ
จึงบริการได้อย่างทั่วถึงและ คุ้นเคยกันมีการซื้อซ�้ำบ่อยครั้ง
การลงทุนไม่มากท�ำให้สินค้าทันสมัย ปรับปรุงได้บ่อยครั้ง
ออกสินค้ารุ่นใหม่อยู่เสมอ ย่อมถูกใจลูกค้า และผู้ประกอบ
การจะได้รับผลก�ำไรเป็นของตนเองทั้งหมด ท�ำให้มานะ
ตั้งใจท�ำงานด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเต็มที่มีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารสั้ น เข้ า ใจง่ า ยการถ่ า ยทอดค� ำ สั่ ง จากผู ้
ประกอบการมายังพนักงานท�ำได้รวดเร็ว แก้ไขได้ง่ายและ
ชัดเจน ฉับไว (สมคิด บางโม, 2555)
		 สรุปได้จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องธุรกิจ SMEs จะประสบผลส�ำเร็จได้
ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ทั้งด้านที่เป็นศิลป์
และด้านความรู้ที่เป็นศาสตร์ เช่นต้องมีแรงผลักดัน มีแรง
จูงใจในการท�ำงาน เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นและ
รับผิดชอบงาน มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
แนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค มีขอ้ มูลทีท่ นั สมัยสอดคล้องกับสภาวะ
ปั จ จุ บั น และมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
เหตุผล อีกทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอาใจ เขามาใส่ใจเรา

Vol.23 No.3 September - December 2018

155

จึงจะรักษาลูกค้า พนักงานผู้จ�ำหน่าย สินค้า เจ้าหนี้และ
ชุมชน และ ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในเรื่องของ
การติดต่อสื่อสารที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานเกิด
ประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นย�ำ รวมไปถึงมีความรู้วิธีการ
เทคนิค ความรู้ทางธุรกิจที่เราจะท�ำ เรียกว่ามีความรู้ใน
ศาสตร์นนั้ ๆ ทีเ่ ราจะท�ำเป็นอย่างดี ลึกซึง้ หรือพิสจู น์ ทดลอง
ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิค
ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs

ขอบเขตการศึกษา

		 ประชากรที่ท�ำการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ SMEs
เลือกในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรี
อยู่ในเขตโซนเศรษฐกิจ EEC ของประเทศและเป็นจังหวัด
ใหญ่ทมี่ ปี ระชากรในจังหวัดส่วนใหญ่สนใจธุรกิจ SMEs เป็น
จ�ำนวนมากจากและผู้วิจัยเป็นคนจังหวัดชลบุรี โดยอาศัย
ข้อมลูจากส�ำนกังานพัฒนาธรุกจิการค้า จังหวัดชลบุรีในปี
พ.ศ. 2560 โดยการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งได้
3 ประเภทคือ 1. ภาคการผลิต มีการจดทะเบียนจ�ำนวน
161 กิจการ 2. ภาคการค้า มีการจดทะเบียนจ�ำนวน 654
กิจการ และ 3. ภาคการบริการ มีการจดทะเบียนจ�ำนวน
745 กิจการ ทั้งหมดจ�ำนวน 1,560 กิจการ เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามเหมาะสมผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ตามแนวคิดของ Yamane ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 310 กิจการ

กรอบแนวความคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระได้แก่ 1. ความส�ำเร็จของการประกอบ
การธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคง
ด้านการมีชื่อเสียง
				
2. การพัฒนาภายในและรูปแบบ
การพัฒนาภายนอกของธุรกิจระบบบุคลากร ระบบการเงิน
ระบบการตลาด ระบบการการจัดการ ระบบลูกค้า ระบบ
การแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย
ระบบเทคโนโลยี
				
3. อ�ำนาจพยากรณ์ของรูปแบบ
การพัฒนาภายในและรูปแบบ การพั ฒ นาภายนอกของ
ธุรกิจ
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ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของการประกอบการธุ ร กิ จ
SMEs
ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จ ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

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

ผลการวิจัย

		 รู ปแบบการพั ฒ นาการประกอบการธุ ร กิ จ ขนาด
		 การด�ำเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรูป กลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ในอ�ำเภอเมือง
แบบการวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจโดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความส�ำเร็จของ
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
การประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
		 1. ค�ำถามเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจ ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง และด้าน
โดยแบ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาภายใน ได้แก่ ระบบบุคลากร ความมั่นคง (2) รูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจ
ระบบการเงิน ระการตลาด และระบบการบริหารการจัดการ ทั้ ง รู ป แบบการพั ฒ นาภายในและรู ป แบบการพั ฒ นา
รูปแบบการพัฒนาภายนอก ได้แก่ ระบบลูกค้า ระบบการ ภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบการเงิน
แข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และ ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า
ระบบเทคโนโลยี มีจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 50 ข้อ
ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและ
		 2. ค�ำถามเกี่ยวกับความส�ำเร็จของการประกอบ กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีทม่ี คี วามส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
การธรุกจิ SMEs ได้แก่ ความมัน่ คงของกิจการ ความยอมรับ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs (3) อ�ำนาจพยากรณ์ของ
นับถือ และความมีชื่อเสียง มีจ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 20 รูปแบบการพัฒนาภายใน และ รูปแบบการพัฒนาภายนอก
ข้อ
ของธุรกิจ SMEs ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของการประกอบ
		 โดยก�ำหนดตัวเลขมาตรวัดประมาณค่า มี 5 ระดับ การธุรกิจ SMEs โดยมีลักษณะของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่
ก�ำหนดระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดง เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวร้อยละ 48.5 และห้างหุ้นส่วน
ระดับความมากน้อย
ร้อยละ 38.5 มีจ�ำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน ร้อยละ 68.4
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการทดสอบ รูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการ วิเคราะห์หาค่าความเชื่อ ของการประกอบการธุรกิจ SMEs พบว่า ด้านรูปแบบการ
มั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า พัฒนาภายใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ตามวิธีของคอนบาค พบว่า (1) ระบบบุคลากร α = .718 เท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า (1) ระบบ
(2) ระบบการเงิน α = .898 (3) ระบบการตลาด α = .865 บุคลากร ได้แก่ ความรู้ของบุคลากร ความสามารถของ
(4) ระบบการบริหารการจัดการ α = .705 (5) ระบบลูกค้า บุคลากร ความขยันท�ำงานของบุคลากร และความมีวินัย
α = 0.745 (6) ระบบการแข่งขัน α = .825 (7) ระบบ ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับมากเท่ากับ 4.15 (2) ระบบ
เศรษฐกิจ α = .785 (8) ระบบการเมืองและกฎหมาย α การบริหารการจัดการ ได้แก่ มีการวางแผนการด�ำเนินงาน
= .748 (9) ระบบเทคโนโลยี α = .788 (10) ด้านความ ที่ดี ความสามารถในการสั่งการและการประเมินผลในการ
มั่นคงของกิจการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ α = .756 (11) ด�ำเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (3) ระบบการตลาด ได้แก่
ด้านการยอมรับนับถือ α = .805 (12) ด้านการมีชื่อเสียง คุณภาพสินค้า การตัง้ ราคา ท�ำเลทีต่ งั้ ของกิจการ ช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการขาย เช่น การประชาสัมพันธ์
α = .895
		 ผู ้ วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยวิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ การลดราค้าสินค้า การประชาสัมพันธ์การแลกหรือการสับ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเดินทางไปยังที่ตั้งของธุรกิจ เปลี่ยน การประชาสัมพันธ์การการแจกหรือแถม และ
ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้จากส�ำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้า พนักงานขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (4) ระบบการเงิน
ได้แก่ มีเงินทุนไม่เพียงพอไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการ
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เงิน ขาดการ วางแผนทางด้านการเงิน และขาดความรู้ด้าน
การวางแผนการเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ส�ำหรับรูปแบบ
การพัฒนาภายนอก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ระบบ
เทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี และต้นทุน ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.08 (2) ระบบลูกค้า ได้แก่ การ
วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของลกูค้า และสินค้าตรงกับความ
ต้องการของลกูค้า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (3) ระบบการเมืองและกฎหมาย
ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในด�ำเนินธุรกิจ SMEs ของ
ภาครัฐบาล กฎหมาย ที่เอื้อต่อการด�ำเนินงานธุรกิจ SMEs
การเปลีย่ นแปลงของรัฐบาลมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.86 (4) ระบบ
การแข่งขัน ได้แก่ จ�ำนวนของคู่แข่งขันผลิตภัณฑ์ของคู่
แข่งขัน การตั้งราคาสินค้าต่างๆ ของคู่แข่งขัน และการส่ง
เสริมการขายของคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (5) ระบบ
เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ อ่ ผูป้ ระกอบการ SMEs
ภาวะเศรษฐกิจและนโยบาย และมาตรการการส่งเสริม
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
		 รู ป แบบความส� ำ เร็ จ ของการประกอบการธุ ร กิ จ
SMEs โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.95 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความส�ำเร็จของธุรกิจ
SMEs มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความส�ำเร็จ
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ด้านการยอมรับนับถือ ได้แก่ การยอมรับจากลูกค้า การ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมธุรกิจ และการยอมรับจากสังคม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.95 รองลงมา คือ
ความมั่นคงของกิจการ ได้แก่ มีความมั่นคง ด้านก�ำไร มี
ความมั่นคงด้านบุคลากร มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และการมีชื่อเสียง
ได้แก่ ชื่อเสียงของกิจการ ชื่อเสียงทีมงานบริหารงาน ชื่อ
เสียงของคุณภาพของสินค้า และมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
		 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปร
ทีส่ ามารถน�ำมาเป็นตัว พยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบ
การธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคงของกิจการ คือ ระบบการ
ตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และ
ระบบบุคลากร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.715 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 และ
ค่าอ�ำนาจการท�ำนาย R2 เท่ากับ 0.495 ซึ่งหมายความว่า
ระบบการตลาด ระบบลูกค้าระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน
และระบบบุคลากร เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์
ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความ
มั่นคงของกิจการได้ร้อยละ 49.5 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบบุคลากร ที่ส่ง
ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความมั่นคง ดังตารางที่ 1

ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�ำเร็จของการประกอบ		
			 การธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคง
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
ระบบการบริหารการจัดการ
ระบบลูกค้า
ระบบการตลาด
F = 52.895***

B
.924
.454
.268
.210
R = .715

Standard Error
Beta
.245		
.070
.488
.081
.268
.096
.198
R2 adj. = .485
R2 = .495

t
3.989
7.589
4.356
3.456
Std.Err .

sig
.000
.000***
.001***
.040***
= .450

*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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		 ตัวแปรทีส่ ามารถน�ำมาเป็นตัวพยากรณ์ความส�ำเร็จ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านความมั่นคง คือ
ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า และระบบการ
ตลาด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ
0.715 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.001 และค่า
อ�ำนาจการท�ำนาย R2 เท่ากับ 0.495 ซึ่งหมายความว่า
ระบบการบริหารการจดัการ ระบบลูกค้าและระบบการตลาด
เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ ความส�ำเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือได้ร้อยละ
49.5 ดังตารางที่ 2

และระบบการบริหารจัดการ ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.707 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และค่าอ�ำนาจการท�ำนาย R2 เท่ากับ 0.387 ซึ่ง
หมายความว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร
และระบบการบริหารจัดการ เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถ
พยากรณ์ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้าน
การมีชอื่ เสียงได้รอ้ ยละ 38.7 โดยทีท่ กุ ระบบส่งผลในทิศทาง
เดียวกันกับการมีชื่อเสียง ยกเว้นระบบบุคลากรที่ส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับการมีชื่อเสียง ดังตารางที่ 3

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�ำเร็จของการประกอบการ		
			 ธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ
ตัวแปรพยากรณ์
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***
R2adj. = .377
Std.Err .
= .545
F = 53.385***
R = .707
R2 = .387
*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 ตัวแปรทีส่ ามารถน�ำมาเป็นตัวพยากรณ์ความส�ำเร็จ
ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการยอมรับนับถือ
ของกิจการ คือ ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร

		 ตั ว แปรที่ ส ามารถน� ำ มาเป็ น ตั ว พยากรณ์ ค วาม
ส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง
คือ ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร และระบบ

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจกับความส�ำเร็จของการประกอบการ		
			 ธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง
ตัวแปรพยากรณ์
B
Standard Error
Beta
t
ค่าคงที่
.985
.287		
3.608
ระบบการตลาด
.488
.085
.471
6.687
ระบบลูกค้า
.385
.075
.286
4.669
ระบบบุคลากร
-.296
.099
-.209
-3.226
ระบบบริหารการจัดการ
.198
.091
.166
2.569
R2 adj. = .428
Std.Err
F = 52.098***
R = .685
R2 = .445
*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

sig
.001***
.000***
.000***
.002***
.016*
= .556
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การบริหารจัดการ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R) เท่ากับ 0.685 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และค่าอ�ำนาจการท�ำนาย R2 เท่ากับ 0.445 ซึ่งหมายความ
ว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร และระบบ
การบริหารจัดการ เป็นตัวพยากรณ์ทสี่ ามารถพยากรณ์ความ
ส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ด้านการมีชื่อเสียง
ได้ร้อยละ 45.5
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ไป ด้านรูปแบบการพัฒนาภายนอก ได้แก่ ระบบบุคลากร
ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ
ระบบลูกค้า ระบบการแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ภาพรวม พบ
ว่า กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ SMEs
อยู่ในระดับมาก เหตุผลเพราะรูปแบบการพัฒนาแวดล้อม
ทางธุรกิจ นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจและความส�ำเร็จของ SMEs ทั้งทางตรง
ข้อค้นพบและการอภิปรายผล		
และทางอ้อม ดังนั้น การปรับตัวของ SMEs ให้สอดคล้อง
		 ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการ กับนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศน์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ใน เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยสามารถน�ำมา ธุรกิจชุมชน ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแบ่งเป็น
อภิปรายผลได้ดังนี้
3 ปัจจัยใหญ่คือ 1. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ซึ่ง
		 1. รู ป แบบการพั ฒ นาภายในและรู ป แบบการ แบ่งเป็น 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารและจัดการ 2) ด้านการ
พัฒนาภายนอกของธุรกิจ SMEs ที่มีความส�ำคัญต่อความ บริหารการผลิต 3) ด้านการบริหารการตลาด 4) ด้านการ
ส�ำเร็จของ SMEs พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับ บริหารการเงินและการลงทุน 2. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับกลุม่ ได้แก่
ด้านรูปแบบการพัฒนาภายใน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 1) ผู้น�ำ 2) คณะกรรมการ 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รูปแบบการพัฒนาแวดล้อม แรงงาน และ 5) การสร้างเครือข่าย 3. ปัจจัยเกีย่ วกับชุมชน
ภายในธุรกิจ ได้แก่ ระบบ บุคลากร ระบบการเงิน ระบบ ได้แก่ 1) ระเบียบข้อบังคับ 2) กิจกรรมกับภายนอก 3) การ
การตลาด และระบบการบริหารการจัดการทุกด้าน อยู่ใน จัดสวัสดิการ ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ระดับมาก โดยระบบบุคลากรและระบบบริหารการจัดการ ในการด�ำเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ SMEs มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้อง ร้อยเอ็ด คือ (1) ด้านผู้น�ำ (2) การสร้างเครือข่าย (3) ด้าน
กับงานวิจยั ของความสอดคล้องกับ Meechamnan (2011) การบริหารและการจัดการ และ (4) ด้านคณะกรรมการ
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยในกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบ กลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
การไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการ 		 2. รูปแบบความส�ำเร็จของธุรกิจ SMEs ภาพรวม
ประกอบการกิจการ ซึง่ การตลาดถือได้วา่ เป็นหัวใจ (Kolter, อยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.95) โดยพบ ว่า ความส�ำเร็จ
2003) ในการด�ำเนินธุรกิจและงานวิจยั ของ Yamane, Taro. ด้านการยอมรับนับถืออยูใ่ นระดับมาก (M=3.85) รองลงมา
(1973) พบว่า ผู้ประกอบการมีการจัดการธุรกิจ โดยด�ำเนิน คือ ความมั่นคงของกิจการ (M=3.83) และการมีชื่อเสียง
การตามหน้าที่ทางการบริหารครบ 5 ประการ คือ การ (M=3.80)
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการก�ำลังคน การสั่งการ 		 3. ตั ว พยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของวิ ส าหกิ จ ขนาด
และการควบคุม โดยให้ความส�ำคัญกับหน้าที่ด้านการ กลางและขนาดย่อม ด้านความมั่นคงของกิจการ คือ ระบบ
วางแผนมากที่สุดโดยความคิดเห็นต่อปัจจัยในการด�ำเนิน การตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และ
ธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบ ระบบบุคลากร เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้านความ
ด้านการจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่หนึ่ง มั่นคงของกิจการได้ร้อยละ 38.7 โดยที่ระบบเทคโนโลยี
เมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่ รายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด ระบบการตลาด ระบบลูกค้า และระบบการเงินส่งผลใน
ได้แก่ มีการวางแผนในการด�ำเนินงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ทิศทางเดียวกันกับความมั่นคง ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่ง
ในทุกกระบวนการ ทั้งนี้เพราะองค์กรธุรกิจในแต่ละขนาด ผลในทิศทางตรงกันข้ามกับความมัน่ คง เหตุผล คือ รูปแบบ
ต้องอาศัยเทคนิคการบริหารและการจัดการที่แตกต่างกัน การพัฒนาด้าน การตลาด ลูกค้า เทคโนโลยี และการเงิน
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สามารถสร้างความมัน่ คงทางด้านก�ำไรให้กบั วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม แต่ส�ำหรับด้านบุคลากรนั้น อาจจะ
เห็นผลในระยะยาว ในการที่สามารถท�ำก�ำไรให้กับบริษัท
ซึ่งคงจะไม่ใช่ในธุรกิจที่เพิ่งด�ำเนินกิจการที่ไม่ถึง 4 ปี เช่น
กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของงาน
วิจัยนี้ที่จดทะเบียนจัดตั้งในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามผล
ของงานซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน เป็นระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังให้เกิด
ความแตกต่ า งหรื อ ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในผลตอบแทนของ
พนักงานเพือ่ กระตุน้ แรงจูงใจในการท�ำงาน นัน่ คือพนักงาน
ที่ ตั้ ง ใจท� ำ งานมี ผลผลิต ในงานที่โดดเด่น ย่อมได้รับ ผล
ตอบแทนที่มากกว่า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการท�ำงาน
ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร แผนกงาน และ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวของพนักงาน และมุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
มีความเต็มใจและมุ่งมั่นในการท�ำงาน ส่งผลให้องค์กรมี
ความส�ำเร็จมากขึ้น (อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, 2557)
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (2557)
ท�ำการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของกลุ่มอาชีพ
: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ จากผ้าในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัย
ภายในประกอบด้วย สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและสวยงาม
ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า สมาชิกมีความรูท้ กั ษะ และ
ความสามารถด้านการผลิต กลุ่มมีการ พัฒนาด้านต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ กลุ่มมีความ พร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร
ส�ำหรับการผลิต กลุ่มมีการแต่งตั้งประธานที่มีความรู้ความ
สามารถที่เหมาะสม ผู้น�ำกลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึน้ ในกลุม่ กลุม่ มีการจัดหาเงินทุนทัง้ ภายในและภายนอก
กลุม่ มีการผลิต ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และปัจจัยภายนอก
ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุน เรื่องงบ
ประมาณแก่กลุ่มอาชีพ หน่วยงาน ภาครัฐมีการสนับสนุน
ช่องทางด้านการจัด จ�ำหน่ายและมีการสนับสนุนเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งจักรหรือปัจจัยการผลิตต่อกลุม่ อาชีพ และ
จังหวัดมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานที่ให้ความ
ส�ำคัญและสนับสนุนงานของกลุ่มอาชีพ
		 4. ตั ว พยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการยอมรับนับถือ คือ ระบบการ

บริหารการจัดการ ระบบลูกค้า และระบบการตลาด เป็น
ตัว พยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการยอมรับนับถือได้รอ้ ยละ
45.5 เหตุผล คือ เมื่อองค์กรมีความสามารถทั้งในด้านการ
บริหารจัดการ การตลาดในการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า การผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ก็จะเป็นองค์กรที่
ได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและสังคม ดังเช่นที่ Lulia A.
(2013:บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง Accounting Modernization of Small And Medium Enterprises – Challenges
And Needs In The Period of Economic Upswing
ซึ่งได้ท�ำการสร้างซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบรายการ
บัญชีผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดการให้เกิดมาตรฐาน
การบัญชีเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลใน
ยุ โ รปและใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละการ
ค�ำนวณทางสถิติ โดยสรุปได้ว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มนั้ น มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมทั้ ง ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนาโดยซอฟท์แวร์
นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรวมกลุ่มกันแบ่งปันและ
พบปะข้อมูลทางด้านการบัญชี การจัดการเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล
ผู้จัดหาวัตถุดิบการผลิต ผู้ซื้อ ลูกจ้างนักลงทุน และผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลของ
วิสาหกิจในภาพรวมมากขึ้น
		 5. ตั ว พยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย่อม ด้านการมีชอ่ื เสียง คือ ระบบการตลาด
ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร และระบบการบริหารการจัดการ
เป็ น ตั ว พยากรณ์ ที่ ส ามารถพยากรณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการมีชื่อเสียงได้
ร้อยละ 48.5 โดยทีร่ ะบบการตลาด ระบบลูกค้า และระบบ
การบริหารการจัดการ ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับการมีชื่อ
เสียงของกิจการ ยกเว้น ระบบบุคลากรที่ส่งผลในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการมีชื่อเสียงของกิจการ เหตุผล คือ การ
จัดการภายในองค์กร ทั้งด้านการตลาด ด้านลูกค้า และ
ระบบการบริหารการจัดการ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
ต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจและน�ำมาซึ่ง
ชือ่ เสียงของธุรกิจ แต่สำ� หรับด้านบุคลากรอาจเป็นข้อจ�ำกัด
ขององค์กรขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีจ�ำนวนพนักงานต�่ำ
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กว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และเมื่อเป็นวิสาหกิจที่มี
ขนาดเล็กมาก จึงไม่ได้ลงทุนใน การพัฒนาบุคลากร การให้
ความรู้ การฝึกอบรม รวมทั้ง การจัดสวัสดิการที่ดี อันน�ำ
มาซึ่งชื่อเสียงของกิจการและภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดี และ
ผลงานวิจัยสอดคล้องกับของธงพล พรหมสาขาณ สกลนคร
(2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรของผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปี 2010 ซึ่ง
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 แห่ง
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินงาน
ได้แก่ นโยบายภาครัฐและการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ด้านองค์ความรู้ ด้านแรงงาน และด้านการตลาด
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญได้
เป็นสองแนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กร คือ นโยบายภาครัฐและการสนับสนุน และ
การพัฒนาด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อส�ำหรับวิสาหกิจ
2) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรผู้ประกอบการต้องด�ำเนิน
การดังนี้ การพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงินของผูป้ ระกอบ
การ การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ การจัดการทางการ
ตลาด การใช้กลยุทธ์การรับช่วงการผลิตเพือ่ การพัฒนาองค์กร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร

สรุปข้อเสนอแนะ

		 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ใน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ระบบการสร้างรูปแบบ 3
ด้านได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง และ
ด้านความมั่นคง มีข้อเสนอแนะเป็นดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน�ำไปใช้
		 1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อด�ำเนินการธุรกิจที่
ผู้ประสานงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของสมาชิก
รวมทั้งระบบการค้าออนไลน์และบาร์เทอร์แอพพลิเคชั่น
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
		 2. ควรมี ร ะบบการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ควรจะมี
ตัวกลางที่มาจากจิตอาสาที่มีหน้าที่ช่วยประสานงานของผู้
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ประกอบการในการแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น การท�ำความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐ ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 3. ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องมีความรู้ในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองมีความ
กระตือรือร้นสนใจ หาที่ปรึกษาหาเครื่องมือช่วยเหลือทาง
การตลาด ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นมีการยอมรับ
มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพือ่ ให้ทเี่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบปัญหา
และหาทางแก้ไขและผู้ประกอบการก็ทราบถึงข้อบกพร่อง
ของตนเอง เจ้าของธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเอง มุ่ง
สร้างมาตรฐานไม่มุ่งเอาเปรียบคู่ค้าเจ้าของธุรกิจ
		 4. การรวมกลุ ่ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ของผู ้
ประกอบการควรให้สมาชิกที่รวมกลุ่มกันสามารถซื้อขาย
ได้ในราคาที่ต�่ำกว่าท้องตลาด มีการขยายเวลาวงเงินเครดิต
ให้กับสมาชิกมากกว่าคู่ค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
		 5. ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ควรช่วยตัวเอง มีความซื่อสัตย์ในตัวเอง มุ่งสร้าง
มาตรฐาน ไม่มุ่งเอาเปรียบ หรือเอาตัวรอดอย่างเดียว ต้อง
ช่วยสร้างมาตรฐานทางการค้าทีด่ ี เพือ่ ชือ่ เสียงของธุรกิจของ
ตัวเอง ซึ่งจะสามารถน�ำมา ซึ่งลูกค้ารายได้ในที่สุด
		 6. เจ้าของธุรกิจ ควรต้องศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของตัวเอง เปรียบเทียบเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและวงจรเศรษฐกิจประเทศโดยรวม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได้ด�ำเนินการศึกษา
เฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท�ำให้มีความจ�ำกัด
ในส่วนของประเภทผู้ประกอบการรวมทั้งประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจึงควรศึกษาผู้
ประกอบการทั้งหมดทั้งทั่วประเทศ
		 2. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก�ำหนดตัวแปรเป็นสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางแก้ไขแต่ยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึกถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นควรมีการศึกษาเชิง
ลึกเฉพาะสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย
		 3. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลังจากทดลองใช้ระบบ
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แลกเปลี่ยนสินค้า ในประเทศไทย
4. ควรท�ำการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมหลังจากทดลองใช้ระบบแลกเปลี่ยน
สินค้า เป็นจังหวัด หรือภูมิภาค
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