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การศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจแบงออกเปน ปจจัยภายในไดแก ระบบ
บุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา
ระบบการแขงขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ที่มีผลตอความสําเร็จ
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความมั่นคง ดานการยอมรับ
นับถือ ดานการมีชื่อเสียง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน
เขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียน กับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา ประจําป
2550 จํานวน 1,030 กิจการ โดยทําการสุมตัวอยาง จํานวน 280 กิจการ การวิเคราะหขอมูลดวยการถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ (1) ระบบ
การตลาด, ระบบลูกคา, ระบบเทคโนโลยี, ระบบการเงิน, และ ระบบบุคลากร สามารถพยากรณความสําเร็จ
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถ
พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงได รอยละ 48.60 โดยที่ทุก
ระบบสงผลในทิศทางบวกกับความมั่นคง ยกเวน ระบบบุคลากร ที่สงผลในทิศทางลบกับความมั่นคง (2)
ระบบการบริหารการจัดการ, ระบบลูกคา, ระบบการตลาด สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณ
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือรอยละ 36.70 โดยที่ทุกระบบ
สงผลในทิศทางบวกกับการยอมรับนับถือ (3) ระบบการตลาด, ระบบลูกคา, ระบบบุคลากร, ระบบการบริหาร
และการจัดการ สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ดานการมีชื่อเสียง ได รอยละ 42.60 โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับการมีชื่อเสียง ยกเวน ระบบ
บุคลากร ที่สงผลในทิศทางลบกับการมีชื่อเสียง
คําสําคัญ : ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ, ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม
Abstract
The objectives of the study was to determine the internal factors such as human resource
management, financial management, marketing management, and business management & administration,
and the external factors included such as customer, competition, economics, political and laws, and
technology that influencing the SMEs success by divided into three dimensions such as the stability of
business, the business acceptance and the reputation of business. The data was collected by questionnaires
from small – medium sized business in Muang Hadyai, Songkhla Province that registered in 2007 with
Department of Business Development in Songkhla. There were totally 1,030 enterprises, a simple random
sampling technique was used in the study and the sample size was 280 enterprises. Analytical statistics used
was stepwise multiple regression analysis. The results were as follows: (1) marketing management,
customer, technology, financial management, human resource management could predict SMEs success in
stability of business at a significance level of .001 with R2 = 48.60%. All factors were positively related to
the stability of business only human resource management that was negatively related to the stability of
business (2) business management and administration, customer, marketing management could predict
SMEs success in business acceptance at a significance level of .001 with R2 = 36.70% and all factors were
positively related to the stability of business (3) marketing management, customer, human resource
management, business management & administration could predict SMEs success in reputation of business
at a significance level of .001 with R2 = 42.60%. All factors were positively related to the reputation of
business only human resource management that was negatively related to the reputation of business.
Keyword : Business Environmental Factors, SMEs Success
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
ตั้งแต ป พ.ศ 2550 ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตการณทางการเมืองและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศสงผลทําใหเกิดการหดตัวของการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนไมขยายตัว
ประกอบกับตลาดสงออกสําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ประสบปญหาดานเศรษฐกิจมีผลทํา
ใหคําสั่งซื้อลดลง กําลังการผลิตจึงลดลงตามไปดวย แตธุรกิจที่ยังสามารถยั่งยืนและเปนรากฐานที่สําคัญ
ใหกับเศรษฐกิจในประเทศ คื อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเป นรากฐานใหกับเศรษฐกิจของ
ประเทศรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ กอใหเกิดการจางงานรอยละ 77 การสรางมูลคาเพิ่มเฉลี่ยรอย
ละ 39 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 29
ของมูลคาการสงออก (รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2552: 2)
รั ฐบาลได เ ล็ ง เห็น ถึง ความสําคัญของวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมจึงมีน โยบายในการ
สงเสริมและผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนยุทธศาสตรในการ
สงเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัยแวดลอมให
เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางสมดุลตาม
ศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ภายใตวิสัยทัศน ที่วา “ พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
ใหเติบโตอยางสมดุลยั่งยืน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” (ทิศทางเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 3
2555-2559)
ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยิ่งมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมาก ซึ่งมีจํานวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งประเทศถึง 2.65 ลานราย คิดเปนรอยละ99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีการ
จางงาน จํานวน 11 ลานราย หรือรอยละ 83.9 ของการจางงานรวมของประเทศ มีมูลคาการสงออก 2.07 ลาน
ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.9 ของมูลคาการสงออกทั้งประเทศ และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไมนอย
กวา 3.86 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 36.6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สถิติขางตนจะเห็น
ไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทตอภาคธุรกิจไทยเปนอยางดี (รายงานสถานการณวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม. 2554-2555) แตจากการสํารวจติดตามกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
หนวยงานภาครัฐ โดย บริษัท SMEs Development and Consultant พบวา ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ใน100 ราย จะมีเพียงไมถึง 5%
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ที่ประสบความสําเร็จ สวนที่เหลือลมเลิกจะกิจการในที่สุด โดยมีอายุในการดําเนินงานไมเกิน 1-2 ป ที่ประสบ
ความสําเร็จ สวนใหญจะมีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่เปนปจจัยใหประสบความสําเร็จ เพื่อใหธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนแกนหลักใหกับระบบธุรกิจและเศรษฐกิจไทย สามารถยืนหยัดอยูไดในสภาวะ
ปจจุบันที่เศรษฐกิจถดถอยชะลอลง ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงตองมีวิธีการปรับตัว
ดานการบริหารการจัดการ การตลาด เพื่อรักษากิจการใหอยูรอด (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน,10 พ.ย:2556)
ดังนั้นจึงเปนมูลเหตุใหผูวิจัยตองการที่จะศึกษาวา ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่
ประสบความสําเร็จมีลักษณะอยางไรและมีปจจัยแวดลอมใดบางที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเลือกศึกษาในพื้นที่อําเภอหาดใหญ เพราะวาประชากรในเขตพื้นที่
หาดใหญประกอบอาชีพ คาขาย ธุรกิจบริการและ การผลิต และหาดใหญเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ, การ
คมนาคมการทองเที่ยว และการจางงานและเพื่อไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และนํามาปรับปรุงการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก ดานความมัน่ คง ดาน
การยอมรับนับถือ ดานการมีชื่อเสียง
3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
4. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. เพื่อตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินงานธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
สมมติฐาน
1. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด
ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบเศรษฐกิจ
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ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานความมั่นคง
2. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด
ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบเศรษฐกิจ
ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือ
3. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด
ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบเศรษฐกิจ
ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดานการมีชื่อเสียง
ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดทราบถึงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. ไดทราบถึงความสําเร็จ ดานความมั่นคง ดานการยอมรับนับถือ และดานการมีชื่อเสียง ของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. ไดทราบผลความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของธุรกิจวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
4. ไดทราบผลอํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถนําไปใชในการ
วางแผนในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น
5. ทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6. หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถนําผลการวิจัยทีไ่ ด
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหประสบความสําเร็จ
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจยั เรื่อง ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลปฐม
ภูมิดว ยการใชแบบสอบถามถามกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังมีรายละเอียดตอไปนี้ คือ
1. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจนาดกลางและขนาดยอม
ประกอบไปดวย
1.1 ปจจัยภายใน
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1.1.1 ระบบบุคลากร
1.1.2 ระบบการเงิน
1.1.3 ระบบการตลาด
1.1.4 ระบบการบริหารการจัดการ
1.2 ปจจัยภายนอก
1.2.1 ระบบลูกคา
1.2.2 ระบบการแขงขัน
1.2.3 ระบบเศรษฐกิจ
1.2.4 ระบบการเมืองและกฎหมาย
1.2.5 สังคมและวัฒนธรรม
1.2.6 ระบบเทคโนโลยี
2. ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.1 ดานความมั่นคงของกิจการ
2.2 ดานการยอมรับนับถือ
2.3 ดานการมีชื่อเสียง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ธุรกิจที่จดทะเบียน ในรูปธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
สงขลา (ประจําป 2550) จํานวน 1,030 กิจการ
2.2 กลุมตัวอยาง คือ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โดยอาศัยขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาแน
(สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546. p.445) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการ
คํานวณหาขนาดของตัวอยางไดเปนกลุมตัวอยาง 280 กิจการ
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
ปจจัยภายใน
- ระบบบุคลากร
- ระบบการเงิน
- ระบบการตลาด
- ระบบการบริหารการจัดการ
ปจจัยภายนอก
- ระบบลูกคา
- ระบบการแขงขัน
- ระบบเศรษฐกิจ
- ระบบการเมืองและกฎหมาย
- สังคมและวัฒนธรรม
- ระบบเทคโนโลยี

ตัวแปรตาม
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
- ดานความมัน่ คงของกิจการ
- ดานการยอมรับนับถือ
- ดานการมีชื่อเสียง

นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมซึ่งแบงได 2 ประเภทคือ สภาพแวดลอมภายในไดไดแก บุคลากร การเงิน การบริหารการ
จัดการ การตลาด และสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ลูกคา การแขงขัน เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย และ
เทคโนโลยี
2. SMEs ยอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises แปลเปนภาษาไทยวา “
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” หมายถึง ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ภาคการผลิต
ภาคการคาและบริการ) จังหวัดสงขลา ที่ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (บริษัท หางสวนสามัญนิติบุคคล และ
หางหุนสวนจํากัด) และไดรายงานงบการเงินกับสํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดสงขลา
3. ความสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายและผลเปนที่พึงพอใจ
ซึ่งงานวิจยั นี่ประเมินความสําเร็จไดจาก ดานความมั่นคง ดานการยอมรับนับถือ ดานการมีชื่อเสียง
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4. การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ผูประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดรับการ
ยอมรับถือจากลูกคา จากเพื่อนรวมธุรกิจ และการยอมรับนับถือจากสังคม
5. ความมั่นคง หมายถึง การที่ผูประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความมั่นคง
ทางดานกําไร ทางดานบุคลากรและมั่นคงทางสภาพแวดลอมในการทํางาน
6. บุคลากร หมายถึง ผูที่จะตองเกี่ยวของกับระบบงาน หรือหมายถึง คนทุกคนที่เกี่ยวของกับระบบ
นั้นเอง อาจจะประกอบไปดวยผูบริหารระดับตางๆ ซึ่งจะมีทั้งผูบริหาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติงาน
7. การเงิน หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับหนาที่ของเงิน และเงินทุนที่จะนํามาใชในการประกอบทาง
8. การตลาด หมายถึง กระบวนการที่จะทําใหสินคาถึงมือผูบริโภคและทําใหลูกคาเกิด เชน การ
วิเคราะหถึงความตองการของลูกคา ความพอใจตัวสินคา โดยใช สวนผสมทางการตลาด
9. การบริหารการจัดการ หมายถึง การบริหารการจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรมที่ตอเนื่องและ
การประสานงานกันเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผน การสั่งการ การติดตามผล
การปฎิบัติงาน
10. ลูกคา หมายถึง ผูที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือผูใชบริการในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
11.การแขงขัน หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท
เดียวกัน และมีการแขงขันในการขายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจการ
12. สภาพเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะเศรษฐกิจที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
13. การเมือง หมายถึง สถานการณทางการเมืองที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
14. เทคโนโลยี หมายถึงสิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน
อุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แมกระทั่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองได เชน กระบวนการตาง ๆ
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความสําเร็จของผูประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยไดคนควาและศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับงานวิจยั เอกสาร ตํารา ซึ่งจะนําเสนอตามหัวขอและลําดับตอไปนี้
1. ความหมายของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. บทบาทของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. ความสําคัญของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอเศรษฐกิจไทย
4. ประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. ขอไดเปรียบเสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6. ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
8. การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ความหมายของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ (2541: 2) ไดใหความหมายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่เปนอิสระมีเอกชนเปนเจาของดําเนินการโดยผูประกอบการไมเปนเครือ่ งมือของ
ธุรกิจใด และไมตกอยูภ ายใตอิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น
วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2543: 14) กลาววา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยยังไมมี
หนวยงานหรือสถาบันใดกําหนดไดอยางชัดเจน แตที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได
กําหนดหลักเกณฑไวไดแก
1. มีการบริหารงานอยางอิสระ โดยปกติแลวตัวผูจัดการมักจะมีสวนรวมในการ เปนเจาของธุรกิจ
นั้นอยูด วย
2. เจาของธุรกิจและเงินทุนมักจะมาจากเจาของเพียงคนเดียวหรืออาจจะเปนคนกลุม เล็กๆ ที่มารวม
ลงขันกัน
3. พื้นที่ปฏิบัติการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นจะอยูในบริเวณทองถิ่นตางๆ ทั้งเจาของ
และคนทํางาน (ลูกจาง) สวนใหญก็จะอาศัยอยูในชุมชนทองที่นั้น แตทสี่ ําคัญการตลาดของผลิตภัณฑ กลับ
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เปดกวางออกไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก
4. การกําหนดแบงขนาดธุรกิจไวอยางชัดเจน ตายตัว จึงจะเรียกวาธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดยอม
ซึ่งถาอยูในธุรกิจประเภทเดียวกันก็อาจจะพอเปรียบเทียบกันไป แตกบั ธุรกิจนานาประเทศแลวขนาดยอมของ
ประเทศธุรกิจหนึ่งอาจจะกลายเปนขนาดกลาง ในธุรกิจประเภทอื่นก็เปนไปได
วรนารถ แสงมณี (2544: 15) ไดใหความหมายของธุรกิจนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจ
เล็กๆที่กอตั้งโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมบุคคลไมกี่คน มีทรัพยสินของกิจการคอนขางจํากัด และบริหารงาน
อยางอิสระดวยตัวเจาของเอง ซึ่งอาจมีลูกจางพนักงานจํานวนหนึ่งมาชวยดําเนินงานบางเล็กนอย
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545: 1) ไดใหความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง
ธุรกิจที่มีลักษณะดังนี้
1. มีการบริหารงานอยางอิสระและผูบริหารมักเปนเจาของกิจการ
2. เงินลงทุนที่นํามาทําธุรกิจเปนเงินสวนตัวหรือไดรับการสนับสนุนจากกลุมคนเล็กๆ
3. ขอบเขตการดําเนินการกระทําในพื้นที่ภายในทองถิ่นเปนสวนมาก พนักงานและเจาของ
อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน แตตลาดสินคาไมจําเปนตองอยูในทองถิ่นนั้นก็ได
4. ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ทั้ ง ทางด า นจํ า นวน
พนักงานเงินลงทุนทรัพยสินและยอดขาย
วินิจ วีรยางกูร (2545: 2) ไดใหความหมายธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่เปน
อิสระ มีเอกชนเปนเจาของดําเนินการโดยเจาของเองไมเปนเจาของธุรกิจใด และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
บุคคลอื่นหรือธุรกิจอื่น
วิฑูรย สิมะโชคดี (2545: 11-12) ไดอธิบายวา (SMEs) (Small and Medium Sized Enterprises)
คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีความหมายรวมถึง กิจการอุตสาหกรรม การผลิต กิจการคาสงและ
คาปลีก และกิจการบริการ
เกศินี วิฑูรชาติ (2546: 4) ไดใหความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 4 หัวขอ
1. การบริหารงานอยางอิสระ เจาของเปนผูบริหารเอง
2. บุคคลคนเดียวหรือกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งจัดหาเงินทุนแลเปนเจาของธุรกิจ
3. ขอบเขตการดําเนินงานอยูในทองถิ่นเปนสวนมากพนักงานและเจาของอยู
ในชุมชนเดียวกันสินคาและบริการไมจําเปนตองอยูในทีน่ ั้นก็ได
4.ธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งทางดานจํานวนพนักงาน
เงินลงทุนทรัพยสินและยอดขาย
กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2547:
1) ไดใหความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นอกเหนือจากปจจัยดานจํานวนพนักงานและจํานวนเงินลงทุนแลว คณะกรรมการพัฒนาระดับเศรษฐกิจ (the
Committee for Economic Development หรือ CED) แหงสหรัฐอเมริกา ไดใหการจํากัดความลักษณะของ
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ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมวา ธุ ร กิ จ ขนาดยอ มหมายถึง มี ลั ก ษณะอย างน อ ยที่ สุด 2 ประการ จาก 4
ลักษณะดังนี้
1. การบริหารงานอยางอิสระ สวนใหญเจาของเปนผูบริหารเอง
2. เงินทุนในการดําเนินงานมีขอจํากัด เพราะมาจากการลงทุนของผูประกอบการเอง หรือเกิดจาก
การระดมทุนจากกลุมเล็กๆ
3. ขอบเขตการดําเนินงานอยูในทองถิ่นเปนสวนมากพนักงานและเจาของอยูในชุมชนเดียวกัน
สินคาและบริการไมจําเปนตองอยูในที่นั้นก็ได
4. ธุรกิจขนาดเล็กจนมีผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญนอยมาก
บุญสืบ โพธิ์ศรี (2548: 2) ไดอธิบายวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME) ที่กิจการการผลิต
สินคาและบริการที่เกิดจากทักษะอันหลากหลาย มีกระบวนการผลิตที่ยืดหยุน สอดคลองกับวิถีของคนใน
ชุมชนและความตองการของตลาด โดยใชวัตถุดิบสวนใหญในประเทศและไมพึ่งพาโรงงานและกิจการขนาด
ใหญ สามารถสรางรายไดโดยใชทุนประกอบการไมมากนัก หรือเพียงพอกับขีดความสามารถของสถาบัน
การเงินในปจจุบัน
และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2548: 50 อางใน บุญสืบ โพธิ์ศรี ) ไดนิยามความหมายของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม วาใชเกณฑการจางงาน (จํานวนคนงาน) เปนเกณฑการพิจารณาเพราะวา สามารถ
ตรวจนับไดงายกวาการตีราคาทรัพยสินถาวร สวนขนาดของธุรกิจที่จะจัดเปน (SMEs) นั้น ไมชัดเจนมากนัก
หรือมูลคาสินทรัพยถาวรอยางใดอยางหนึ่งก็ได ดังนี้
1. อุตสาหกรรมขนาดยอม ไดแก อุตสาหกรรมที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมี
สินทรัพยถาวรไมเกิน 20 ลานบาท
2. อุตสาหกรรมขนาดกลาง ไดแก อุตสาหกรรมที่มีจํานวนการจางงานมากกวา 50 คนขึ้นไป แต
ไมเกิน 200 คน หรือมีสินทรัพยถาวรมากกวา 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 100 ลานบาท
3.อุตสาหกรรมขนาดใหญไดแก อุตสาหกรรมที่มีจํานวนการจางงานมากกวา 200 คน ขึ้นไปมี
สินทรัพยถาวร ตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป
สรุปไดวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจเล็กๆ ที่กอตัง้ โดยบุคคลคนเดียว หรือ
กลุมบุคคลไมกี่คน มีทรัพยสินของกิจการคอนขางจํากัด เนื่องจากสวนใหญใชทุนตัวเอง และการบริหารงาน
เปนอิสระดวยตัวของเจาของเอง
บทบาทของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รายงานสถานการณ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ป 2552 และแนวโนมป 2553) เกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มี
ตอเศรษฐกิจไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “เอสเอ็มอี” (SMEs) ถือเปนองคประกอบ
ที่สําคัญอยางยิ่งของระบบเศรษฐกิจโดยหากประเทศมีผูประกอบการ SMEs ที่มีความรู ความสามารถในการ
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พัฒนาสินคาบริการ/กระบวนการผลิต มีความเขมแข็ง และมีความคิดในเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม ก็จะ
สามารถสรางคน สรางงาน สรางอาชีพ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา/บริการ สรางทักษะฝมือ สรางเงินตราเขา
ประเทศและท า ยที่ สุ ด ก็ จ ะสามารถสร า งความยั่ ง ยื น ให กั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ข อ มู ล รายงาน
สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2552 และแนวโนมป 2553 (รายงานเบื้องตน) แสดง
จํานวน SMEs เมื่อสิ้นสุด ป 2552 มีอยูทั้งสิ้นถึงประมาณ 2,896,106 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.8 ของวิสาหกิจ
ทั้งหมดในประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญในการสรางความเจริญเติบโตให
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดย กอใหเกิดการจางงานสูงถึง จํานวน9,701,354 คน คิดเปนรอยละ
78.2 ของการจางงานรวมทั้งประเทศ และสรางมูลคาการสงออกจํานวน 1,589,199.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ
30 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในไตรมาสที่ 1/2553 มีมูลคา 955,249.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 37.2 ของ GDP รวมทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัว คิดเปน รอยละ 11.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป
กอน โดยเปนการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง รอยละ 15.3 และวิสาหกิจขนาดยอม รอยละ 8.9 กิจกรรม
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยนั้นมีหนวยงานหลากหลายทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีบทบาทและใหการสนับสนุนการดําเนินภารกิจนี้ โดยมีหนวยงานภาครัฐ เชน ส ำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
(ธพว.) หรือเรียกอีกชื่อวา เอสเอ็มอีแบงก (SME Bank) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
(ธสน.) และหนวยงานภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทยและหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สมาคมรองเทาไทย สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สมาคมไทยบริการทองเที่ยวไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ทําหนาที่ผลักดันและเสริมสรางขีด
ความสามารถและความเขมแข็งใหแก SMEsในดานตางๆ คละกันไป เชน ดานการเงิน การตลาด การโรงแรม
และการทองเที่ยว บุคลากร กฎระเบียบขอบังคับ โลจิสติกสจากปญหาการดําเนินงานผลักดันผานโครงการ
ความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีตอเศรษฐกิจไทย
ความสํา คั ญ ของวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดยอ ม ภาครัฐ ได เ ห็น ถึง ความสํ า คัญ ของการเร ง
สงเสริมใหเกิดการผลิตในระดับพื้นฐานของประชาชน โดยไดเล็งเห็นถึงความสามารถทางการดําเนินงานการ
ผลิตและการบริการที่เริ่มตนจากกิจการที่มีขนาดที่เหมาะสม ที่ประชาชนสามารถเริ่มตนทําธุรกิจได ดวยทุน
เริ่มตนที่ไมมากนัก และผูดําเนินการสามารถทําไดตั้งแต 1 คนขึ้นไป อันจะทําใหประชาชนมีความสามารถใน
การดําเนินชีวิตในสังคม มีงานทํา มีรายไดเพื่อสงผลดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบสังคม
สุวัจน ลิปตพัลลภ (อางในวิฑูรย สิมะโชคดี 2542 : คํานิยม). กลาวถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมวา มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปน
กลุมกิจการที่มีจํานวนมากกวารอยละ 90 ของจํานวนกิจการวิสาหกิจทั้งหมด และยังมีบทบาทเปนแหลงการ
จางงาน สรางมูลคาเพิ่มจากธุรกรรมการผลิต การคา และการบริการขณะเดียวกันยังเปนแหลงผลิตวัตถุดิบและ
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สินคาชั้นกลางสนับสนุนกิจการขนาดใหญ เปนแหลงผลิตสินคาเพื่อการนําเขา การบริโภคภายในประเทศ การ
สงออกนํารายไดเขาประเทศ เปนแหลงเริ่มของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและบุคลากรที่มิไดเขาสูระบบ
โรงเรียน ตลอดจนเปนจุดเริ่มตนของการลงทุนประกอบการที่จะขยายตัวเติบโตเปนกิจการใหญกวาในอนาคต
ขณะที่ วิฑูรย สิมะโชคดี (2542 : 3) กลาวถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาเปนนโยบาย
ที่กระตุนและสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมหรือเถาแกหนาใหมหรือ ผูประกอบการอิสระ (Enterprenuers)
ใหกอรางสรางตัวและตอสูยืนหยัดอยูในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมตอไปไดอยางมั่นคง ซึ่งเทากับวาเปนการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานของประชาชนและเปนการสรางหนวยงานธุรกิจที่เปนจุดเริ่มตน
ในการสรางระบบการทํางานโดยสอดคลองกับ สมชาย หิรัญกิตติ
และศิริวรรณ เสรีรัตน (2542 :16) กลาววาเปนเสมือนสวนหนึ่งของธุรกิจชุมชน จะเปนสวนชวยดาน
สวัสดิการทางดานเศรษฐกิจของประชาชน เพราะมีการผลิตจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของสินคาและบริการ
ทั้งหมด โดยเมื่อรวมประโยชนในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดแลวธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเหมือนธุรกิจ
ขนาดใหญ เปนการสรางรายไดใหชุมชน และประเทศ เกิดการจางแรงงาน การสรางระบบของการแขงขันทาง
สินคา ตลอดจนการสรางนวัตกรรมใหมในดานการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การสรางงานใหม (Providing New Job) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนธุรกิจที่สรางงาน
ใหมๆ ถือไดวาเปนโอกาสของตลาดแรงงาน เปนการประกันการวางงานของแรงงานไดเปนอยางดี เพราะจะ
เกิดระบบการจางงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมจะสรางลักษณะ
แรงงานใหม ๆ 2 ลักษณะคือ (1) การลงทุนในธุรกิจใหม (2) เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม
2) การสรางนวัตกรรม (Introducing Innovation) ซึ่งงานประดิษฐใหม ๆ มักเกิดจากหองทดลองที่
เรียกวาเกิดจากหองแถว
3) การกระตุนการแขงขันทางเศรษฐกิจ (Stimulating Economic Competition)เพราะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีการสรางตัวเลือกทางสินคาและบริการที่มากและหลากหลาย ยอมมีการเกิดระบบของการ
แขงขันกันในคุณภาพ ปริมาณ ราคาของสินคาอันเปนผลดีของผูบริโภคและสามารถพัฒนาสูตางประเทศได
4) การสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ (Aiding Big Business) ในหลาย ๆ ลักษณะของการประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถทําไดดีกวาธุรกิจขนาดใหญ เพราะมีระบบการควบคุมการทํางานที่
ทั่วถึง รวดเร็ว คลองตัว เปนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพือ่ การสงตออุตสาหกรรมขนาดใหญ
5) การผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ (Producing Goods and ServiceEfficiently) ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจะเปนการชวยเสริมธุรกิจใหกับธุรกิจขนาดใหญ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (2545 : 2) กลาวถึงความสําคัญวา มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเนื่องจากเปนแหลงรองรับการจางแรงงาน เปนแหลงผลิตวัตถุดิบและชิ้นสวนอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง รวมทั้งมีสวนสําคัญในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค สวนทาง ดานของ ผุสดี รุมาคม (2540 : 14-15)
กลาวถึงความสําคัญไววา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศแตกตางกันไป
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ตามวัตถุประสงคของการพัฒนาและสภาพแวดลอมของประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเปนที่ยอมรับวาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศ หลายประการ คือ
(1) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใชอยางเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมจะเขาไปแทนที่อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน มีการใชเทคโนโลยี และการบริหารการจัดการที่เหมาะสม ทําใหการบริหารงานการใชวัตถุดิบเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การพัฒนาความสามารถในการประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปดโอกาสให
ผูประกอบการใหมที่มีความคิดริเริ่ม กลาเสี่ยง และแสวงหาความกาวหนา เพื่อพิสูจนความสามารถของตนเอง
เนื่องจากใชเงินลงทุนไมมาก อันจะนําไปสูการพัฒนาในธุรกิจขนาดใหญได
(3) การระดมทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนชองทางหนึ่งของการระดมทุนทั้งทีเ่ ปนเจาของ
ญาติ เพื่อน ตลอดจนแหลงเงินทุนตางๆ ที่ผูประกอบการสามารถหาไดแลวนําไปใชใหเกิดประโยชน
(4) การประหยัดเงินทุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใหผลผลิตเร็วกวาแปลงไดเร็วกวา
(5) การจางงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแหลงรองรับแรงงานที่มีอยูจํานวนมาก
เปนการแกไขปญหาการวางงาน
(6) การกระจายการพัฒนาออกไปสูภูมิภาค ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถกระจายไปยัง
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ หรือแมแตในเขตชนบท เพราะใชคนงานไมมาก ทุนนอยมีความคลองตัวสูง
(7) การพัฒนาทางการเมืองและสังคม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยกระจายอํานาจทาง
เศรษฐกิจออกไปสูกลุมชนตางๆแทนที่จะใหความมั่นคงอยูในคนกลุมนอย อันจะทําใหพื้นฐานทางฐานะความ
เปนอยูดีขึ้น
อดิศักดิ์ ศรีสม (2543 : 5) ไดใหทรรศนะไววา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนวิสาหกิจที่มี
ความเหมาะสม มีความคลองตัวในการปรับสภาพใหเขากับสถานการณ ทั่วไปของประเทศอีกทั้งยังเปน
วิสาหกิจที่ใชเงินทุนในจํานวนที่ต่ํากวาวิสาหกิจขนาดใหญและยังชวยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อ
หมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเปนแหลงที่สามารถรองรับแรงงานที่เขามาใหม เปนการปองกันการอพยพ
แรงงานเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งชวยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจกาวิสาหกิจ
ในกรุงเทพ และปริมณฑลไปสูภูมิภาค กอใหเกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสวนภูมิภาค
และของประเทศอยางยั่งยืนตลอดไป ซึ่งทางดนัย เทียนพุฒ (2544 :33) กลาวถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมวา เปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญ คือ
1) เปนแหลงจางงาน จากตัวเลขของจํานวนโรงงานที่แจงกับกรมแรงงานรอยละ 98 เปนตัวเลขของ
โรงงานขนาดกลางและขนาดยอม
2) เปนสวนสําคัญของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจ SMEs ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งภาค
การผลิต การคาสง การคาปลีก และภาคของการบริการ รวมทั้งเปนแหลงสําคัญของการสรางผูประกอบการ
ใหม
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3) สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพราะเหตุที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือภาคการ
ผลิตที่จะผลิตสินคาชั้นกลาง (Intermediate Goods) ปอนโรงงาน เสมือนผูรับชวงการผลิตชิ้นสวนปอน
โรงงาน
4) เพิ่มมูลคาใหวตั ถุดิบในประเทศ เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนอุตสาหกรรมที่ใช
ทรัพยากรในประเทศเปนหลัก จึงทําใหมีการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบในประเทศ
5) ไดรับผลกระทบจากวิกฤตินอย เพราะ สามารถปรับตัวในเรื่องของการผลิตไดดีวา ใชเงินทุน
นอยกวา
6) สรางรายไดใหประเทศ เนื่องจากสินคาหลายๆประเภทสามารถสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศได
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2541: 16) ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจวิสาหกิจวิขนาดกลางและขนาด
ยอมในประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมถือเปนกระดูกสันหลังของ
เศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทที่สําคัญในการทําประโยชนแกผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการกอใหเกิด
การจางงานแกประชาชน
สมชาย หิรัญกิตติ (2542: 11-12) ไดไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม วา
เปนเสมือนสวนหนึ่งของธุรกิจชุมชน จะเปนสวนชวยดานสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน เพราะมีการ
ผลิตสินคา มีจํานวนมากถึง 50 เปอรเซ็นต ของสินคาและบริการทั้งหมด ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของธุรกิจ
ขนาดยอมจะเหมือนธุรกิจขนาดใหญ คือ สรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศ ตลอดจนผลิตสินคาและ
บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสรางงานใหม (providing new job) เปนธุรกิจขนาดยอมจะเปนธุรกิจที่สรางงานใหม ๆ
จึงถือไดวาเปนโอกาสสําหรับตลาดแรงงานมีการเพิ่มงานอยางตอเนือ่ ง ธุรกิจขนาดยอมสามารถสรางงานได
ในลักษณะ 2 ลักษณะ คือ การลงทุนในธุรกิจใหมๆ การขยายธุรกิจเดิม
2. การสรางนวัตกรรม (Introducing innovation) งานประดิษฐใหมๆ มักเกิดจากหองทดลอง
ในธุรกิจขนาดยอม
3. การกระตุนการแขงขันทางเศรษฐกิจ (stimulating economic competition) ธุรกิจขนาดยอม
ทําใหเกิดแขงขันทางดานราคา และสรางตัวเลือกที่หลากหลายใหผูบริโภค
4. ชวยเหลือธุรกิจขนาดใหญใหผลิตสินคาและบริการทีม่ ีประสิทธิภาพมากขึ้น (aiding big
business) หนาที่บางประการธุรกิจขนาดยอมสามารถทําไดดีกวาธุรกิจขนาดใหญ ทั้งในดานการจัดจําหนาย
การขาย ปจจัยการผลิตและดานการบริการ
5. การผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ (producing good and service efficiently)
ธุรกิจขนาดยอมชวยเสริมจุดดอยของธุรกิจขนาดใหญ
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วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545: 4-5) ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดขนาดยอมวา แมจะมีขนาดเล็กแตก็มจี ํานวนมากและกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ จึงมีบทบาทสําคัญตอ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังตอไปนี้
1. การสรางงานใหม ธุรกิจขนาดยอมเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นไดงาย จึงมีสวนสนับสนุนผูที่
ตองการเริ่มธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจคนที่ตองวางงานมักจะหันมาเริ่มตน
ธุรกิจขนาดยอมไดงาย และธุรกิจขนาดยอมเองในไมชาก็อาจเติบโตเปนธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดใหญ
ตอไปได
2. การสรางผลิตภัณฑใหม นักประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ มักเริ่มตนการผลิตและการ
ขยายดวยธุรกิจขนาดยอมกอนที่จะขยายกิจการออกไปเมื่อผลิตภัณฑนั้นไดรับการยอมรับตัวอยางผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่ผลิตโดยธุรกิจขนาดยอม ไดแก ยาแกโรคเบาหวาน ยาเพนนิซิลิน หลอดสุญญากาศ การอัดรูป เครื่อง
บินเจ็ต เฮลิคอปเตอร ฟลมถายรูปสี และปากกาลูกลื่น เปนตน
3. การเพิ่มการแขงขัน การทีม่ ีธุรกิจขนาดยอมเขามาในตลาด ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมาก
ขึ้น ธุรกิจขนาดยอมจึงมีสว นเพิ่มระดับการแขงขันในทางเศรษฐกิจ
4. การสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญในการผลิตสินคาและบริการ โดยธุรกิจขนาดยอมจะมีสวน
ชวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญในดานตางๆ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการโดยเฉพาะในกิจการที่ตองการความ
ประณีตและใชฝมือธุรกิจขนาดยอมจะทําไดดีกวาและถือเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบการดวย
6. การกระจายการพัฒนาประเทศธุรกิจขนาดยอมมักจะมีการจัดตั้งกระจัดกระจายกันไปตาม
ชุมชนตางๆ จึงมีบทบาทในการสงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของทองถิ่น ทั้งยังนําไปสูการผลิตสินคา
พื้นบานหรือสินคาประเภทหัตถกรรมของชุมชนไดดวย
7. เพิ่มการะดมทุน ธุรกิจขนาดยอมเปนการรวบรวมเงินทุนทั้งที่เปนผูป ระกอบการและญาติ
มิตรมากอใหเกิดประโยชนในทางธุรกิจ จึงเปนจุดเริ่มในการระดมทุนและเพิ่มความสามารถในการผลิตของ
ประเทศดวย
กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2547, หนา 5) ไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม ดังตอไปนี้
1.ธุรกิจขนาดยอมเพิ่มการวาจางแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยชวยสรางงานใหมใหพนักงาน
ตามกลยุทธการเขาสูธุรกิจแบบเลือกตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมซึ่งจะตองใชความชํานาญ
และทักษะผสมผสานกันในลักษณะที่แตกตางจากการทํางานใหธุรกิจขนาดใหญ
2. เปนแหลงที่มาของประดิษฐกรรมใหมของตลาดจํานวนมากถึงแมวาธุรกิจขนาดยอมไมมีการ
ใช เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง หรื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาราคาแพงแต ด ว ยความคิ ด สร า งสรรค ข อง
ผูประกอบการและความรวมมือของพนักงานก็อาจสรางงานที่เปนนวัตกรรมไดนวัตกรรมใหมหลายอันบังเกิด
ขึ้นจากธุรกิจขนาดยอม เชน รถสามลอเครื่องหรือเรือหางยาว เปนตน
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3. สงเสริมการแขงขันเสรี กระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิต ซึ่งทําใหผูบริโภคได
ประโยชนมากที่สุด เพราะการที่ระบบเศรษฐกิจประกอบดวยธุรกิจขนาดใหญเพียงไมกี่รายจะนําไปสูการ
ผูกขาดทางการคา ซึ่งไมเปนผลดีแกผูบริโภคและสังคมสวนรวมนอกจากนั้นธุรกิจขนาดยอมยังสรางสรรค
สินคาและบริการที่หลากหลาย ทั้งดานคุณภาพและราคาทําใหผูบริโภคมีทางเลือกและความตองการที่แตกตาง
กันของคนทุกกลุมไดรับการตอบสนองโดยทั่วถึง
4. ธุรกิจขนาดยอมมักมีความสัมพันธในเชิงสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจขนาดใหญดาน
กระจายสินคา การปอนวัตถุดิบและการบริการ โดยอยูในวงจรของธุรกิจขนาดใหญ ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน
เชน รานคาปลีกเครื่องใชไฟฟา (dealer) เปนตัวแทนจําหนายชวยบริษัทใหญที่ผลิตเครื่องใชไฟฟาขยายตลาดสู
แตละพื้นที่
5. ชวยพัฒนาศักยภาพในดานสติปญญาและความมานะพยายามของบุคคลทั้งตัวผูประกอบการ
และพนักงานที่จะตอสูใหไดมาซึ่งความสําเร็จของธุรกิจ เพราะการประกอบการธุรกิจขนาดยอมมีเงินทุนนอย
บุคลากรที่ทํางานก็มีจํานวนจํากัด อิทธิพลในตลาดก็มีนอย การประสบความสําเร็จในธุรกิจขนาดยอมจึงไมใช
เรื่องบังเอิญแตเกิดขึ้นจากความสามารถที่แทจริงของทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติเปนสําคัญ
6. ชวยกระจายรายไดและความรูความชํานาญใหแกประชาชนกลุมใหญของประเทศไปถึงชุมชน
และทองถิ่นตางๆ อยางทั่วถึง ซึ่งเทากับชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแกประเทศชาติดวย
กลาวโดยสรุปแลววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ถือเปนตัวจักรที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ ที่สรางการหมุนเวียนในระบบการคา การผลิต การแขงขัน สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นใน
ระบบตลาดการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยการเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจที่งาย ไมยุงยาก ใช
ทุน และแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณนอย อันจะทําใหเกิดระบบการที่คนไทยซึ่งถือไดวาเปนเพียงแตผูบริโภค
คือซื้อสินคาและบริการ กลับกลายมาเปนผูผลิตที่ผลิตสินคาและบริการไปยังผูบริโภคที่เปนคนไทยใหหัน
กลับมานิยมสินคาและบริการของคนไทยลดปญหาเงินหมุนเวียนออกนอกประเทศ และการสรางคานิยมของ
สินคาและบริการใหกับชาวตางประเทศใหเปนที่รูจัก อันเปนการสรางระบบการคาระหวางประเทศ ทําใหมี
การ แขงขันไดสามารถขายสินคาและบริการภายใตตราสินคาไทย อันเปนการสรางชื่อเสียงของประเทศและ
แสวงหาเงินตราเขาประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป
ประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ได มี ก ารร ว มประชุ ม กั น เพื่ อ กํ า หนด
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีการกําหนดความหมายที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันโดยความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของคือ กระทรวงการคลังธนาคารแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม ไดพิจารณากําหนดชื่อ
วา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในชื่อภาษาอังกฤษ คือ Small and Medium Enterprises คํายอ SMEs ให
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หมายถึง การดําเนินการการประกอบธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบไปดวยกิจการการผลิต
กิจการการคาและกิจการบริการ โดยกําหนดคุณลักษณะของวิสาหกิจจากเกณฑมูลคาขั้นสูงของทรัพยสินถาวร
ที่กิจการนั้นมีอยู ดังตาราง 1 ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลักใน 3 กลุม โดยมีรายละเอียด คือ
(1) กลุมธุรกิจการผลิต (Production Section) ดานการเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
(Agricultural Processing) อุตสาหกรรมการผลิตสินคา (Manufacturing)โดยการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบใหเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปดวยกระบวนการผลิต เพื่อสินคาอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ทั้งที่ใชเครื่องจักรใน
การแปรรูป หรือการใชแรงงานและฝมือในการแปรรูป
(2) กลุมธุรกิจการคา (Trading Section)
ก. การคาสง (Wholesaling) หมายถึง ธุรกิจที่คนกลางดําเนินการโดยขายสินคาตอใหคนกลาง และ
ผูใชในอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเปนจํานวนครั้งละมากๆ แตไมขายใหผูบริโภคคนสุดทาย หรือเปนการ
จําหนายสินคา ทั้งที่เปนสินคาอุปโภค บริโภค และสินคาอุตสาหกรรมจํานวนครั้งละมากๆ
ข. การคาปลีก (Retails) หมายถึงธุรกิจที่ขายสินคาจํานวนเล็กนอยแกผูบริโภคคนสุดทายโดยตรง
และเปนคนกลางระหวางผูคาสงและผูบริโภคคนสุดทาย
(3) กลุมธุรกิจบริการ (Services Section) เปนกิจกรรมที่จําหนายสินคาในรูปแบบการสนับสนุน
ผูดําเนินการ การผลิต การคา และการอํานวยความสะดวก เชนการโรงแรม การทองเที่ยว การซอมบํารุง
การขนสง บริการดานการเสริมสวย ความบันเทิง เปนตน ซึ่งผลจากการรวมประชุมเพื่อกําหนดคํานิยามของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว รัฐบาลไดออกประกาศเปน พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ป พ.ศ.2543 เพื่อใหถอื เปนมาตรฐานเดียวกันจนไดขอสรุปนิยามของ SMEs โดยใช
หลักเกณฑมูลคาของทรัพยสินถาวรดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑขนาดของทรัพยถาวรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ 2556
ประเภทกิจการ
- การผลิต
- คาสง
- คาปลีก
- การบริการ

สินทรัพยถาวร (ลานบาท)
ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
ไมเกิน 30
ไมเกิน 50

ขนาดกลาง
ไมเกิน 200
ไมเกิน 100
ไมเกิน 60
ไมเกิน 200

ตารางที่ 2 แสดงเกณฑขนาดการจางงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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จํานวนการจางงาน
ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50

ประเภทกิจการ
ขนาดกลาง
- การผลิต
ไมเกิน 200
- การบริการ
ไมเกิน 200
- การคา
- คาสง
ไมเกิน 25
ไมเกิน 50
- คาปลีก
ไมเกิน 15
ไมเกิน 30
ที่มา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2556
นฤตม เทอดเสถียรศักด (2543: 28) ไดแบงประเภทของ “ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ประกอบดวย 3 กลุมหลักคือ การผลิต (ครอบคลุมถึงการเกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร) การคา
(ครอบคลุมถึงการคาสงและการคาปลีก) และกิจการบริการ
รูปแบบการจัดตัง้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(ทิวา พงศธนไพบูลย 2546: 14) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดจัดลักษณะการจัดตั้ง
ธุรกิจตามกฎหมายแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ คือ
1. กิจการเจาของคนเดียว
2. หางหุนสวนจํากัด
3. บริษัทจํากัด
จึงขออธิบายลักษณะตางๆของการจัดตั้งธุรกิจตอไปนี้
1. กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietership) เปนกิจการที่มีเจาของคนเดียว มีผูลงทุนเพียงคนเดียว
และดําเนินการเพียงคนเดียว มีการตัดสินใจเพียงคนเดียว เชน รานขายของชํา รานเสริมสวย รานขายผลไม
ขอดีของกิจการเจาของคนเดียว
1. งายและตนทุนต่ํา เปนธุรกิจขนาดเล็ก ใชเงินลงทุนไมมากนักจึงงายและสะดวกในการจัดตั้ง
การตัดสินใจไมยุงยากและไมซับซอน
2. กําไรของกิจการ ผลกําไรจากการดําเนินงานไดเพียงคนเดียว อาจจะมีผลกําไรต่ําเพราะลงทุน
นอย กําไรจะดึงดูดใจใหผูประกอบการมีความพยายามในการทํางาน
3. มีอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน มีการตัดสินใจดวยตัวเอง และมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย
สามารแกปญหาไดดว ยตัวเอง
4. ผลประโยชนดานภาษี การเสียภาษีของกิจการเจาของคนเดียวจะเสียในรูปของภาษีรายไดสวน
บุคคลมากวาภาษีธุรกิจ อาจจะเสียภาษีไมมากนัก
5. เก็บรักษาความลับไดดี กิจการสามารถเก็บความลับไดดีเพราะวาไมตองแสดงบการเงินให
บุคคลภายนอก ดังนั้นคูแ ขงจึงไมสามารถรูความลับและขอมูลตางๆได
ขอเสียกิจการเจาของคนเดียว
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1. รับผิดชอบหนี้สินไมจํากัด เพราะวาถามีหนี้สินก็ตองรับผิดชอบคนเดียว เพราะวาถาลมละลาย
อาจโดนยึดทรัพยสินได
2. ขาดความตอเนื่อง หากเจาของลมปวยหรือเสียชีวิตกิจการอาจจะหยุดชะงักหรือลมละลายได
3. เงินทุนมีจํากัด เนื่องจากกิจการเงินทุนนอย เพราะวาเปนกิจการขนาดเล็กในการหาเงินหาได
ยากเพราะขาดความนาเชื่อถือจากแหลงเงินกู
4. ความรูความสามารถมีจํากัด เพราะวาทํางานในหนาที่อยางจํากัด
2. หางหุน สวน( Partnership) เปนการลงทุนรวมกันระหวาง
บุคคล 2 คนขึน้ ไป เพื่อมุงหวังกําไรดวยกัน หางหุน สวน 2 ประเภท คือ
1. หางหุนสวนสามัญ) (General Partnership)
2. หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership)
1. หางหุนสวนสามัญ (General Partnership จะจดทะเบียนก็ไดไมจดทะเบียนก็ได ถาจดทะเบียน
เรียกวาหางหุนสามัญนิติบุคคล สามารถดําเนินการธุรกิจใดๆ ภายใตเงินทุนที่ไดจดทะเบียนไว ทรัพยสินใดๆ
ที่เกิดขึ้นมาจากหางหุนสวนจะเปนทรัพยสินของหาง เจาหนี้มีสิทธิฟองรองเอาจากทรัพยสินของหางหุนสวน
กอน หากไมพอชดใชตองรองใหเลิกกิจการและมีการชําระบัญชีแบงทุนทรัพยกันตามกฎหมาย ถามาจด
ทะเบียน จะใหผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบรวมกันในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดจากการดําเนินงาน โดยไม
แยกระหวางทรัพยสินสวนตัวของหางหุนสวน เจาหนี้มีสิทธิ์ฟองรองเอาจากทรัพยสินของหางหุนสวนคนใด
คนหนึ่ง
2. หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) มีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ
1. หางหุนสวนจํากัด เปนหางประเภทหนึง่ ดังนั้นสัญญาที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงกัน
เพื่อทํากิจกรรมรวมกันดวยวัตถุประสงค ที่จะพึงไดแก กิจกรรมที่ทํานั้น
2. หางหุนสวนจํากัด จะตองมีผูเปนหุนสวน 2 จําพวก คือ หนึ่ง หุนสวนจํากัดความรับผิด ซึ่ง
ตองจํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนทีต่ นลงหุนสวน กับ สอง หุนสวนไมจํากัดความรับผิด ซึ่งจะตองรับ
ผิดรวมกันในหนี้ของหางหุน สวนโดยไมจํากัดจํานวน
3. หางหุนสวนจํากัด จะตองจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลเทานั้น
ขอดีของหางหุนสวน
1. กอตั้งงายและตนทุนต่ํา ใหญกวากิจการเจาของคนเดียวและหาเงินทุนไดงายกวา และมีการ
ลงทุนเพียง 2 คนตนทุนจึงต่าํ
2. กําไรของกิจการจะแบงกันตามสัดสวนของการลงหุนจะทําใหมีกําลังใจในการทํางาน
เพราะวาจะตองรับผิดชอบรวมกัน
3. เปนการรวบรวมผูมีความสามารถ หางหุนสวนจะมีผรู ับผิดชอบที่มีความสามารถใกลเคียง
กันมาชวยกันบริหารดังนั้นการบริหารงานไมคอยผิดพลาด
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4. การเสียภาษี จะมีการเสียภาษีแบบรายไดของหางหุนสวนการเสียภาษีอาจนอยการกิจการ
บริษัท
ขอเสียของหางหุนสวน
1. หนี้สินไมจาํ กัดจํานวน หางหุนสวนที่ไมจดทะเบียนถามีหนี้สินตองรับผิดชอบรวมกันของ
กิจการที่เกิดขึน้
2. ขาดความตอเนื่อง ถาหากหุนสวนคนใดคนหนึ่งเสียชีวติ หรือถอนตัวหางตองเลิกกิจการ
3. ปญหาความขัดแยง การบริหารงานอาจจะเกิดความขัดแยง ในเรื่องของเงินทุน ความคิด ทํา
ใหเกิดการระแวงตอกันและไมไววางใจซึ่งกันและกัน
4. เปนการลงทุนจม เมื่อมีการลงทุนแลว การถอนตัวนัน้ ทําไดยากเพราะวาถาหุน สวนถอนตัว
กิจการตองลมเลิกไป อีกฝายหนึ่งก็คงไมยอมใหถอนตัว
3. บริษัทจํากัด (Limited Company) เปนองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไรโดยมี 3 แนวทางหลัก คือ
1. เปนนิติบุคคลที่มีสภาพแยกตางหากจากผูถือหุน
2. ทุนของบริษัท จะแบงออกเปนเรือนหุนหนวยเล็กๆทีม่ ีคาเทากัน
3. ความรับผิดชอบของผูถือหุน มีจํากัดไมเกินจํานวนคาหุนที่ตนเองถือ
ลักษณะที่สําคัญของบริษัท
1. ตองมคูสัญญาหรือผูถือหุนไมต่ํากวา 7 คน
2. การแบงทุนเปนหุน และแตละหุนมีมูลคาเทากัน โดยมูลคาหุนในแตละหุนไมต่ํากวา 5 บาท
3. ผูถือหุนมีความรับผิดชอบจํากัดเพียงคาหุนที่ยังสงไมครบ
4. จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
5. คุณสมบัติของผูถือไมเปนสาระสําคัญ
การจัดการงานของบริษัทจํากัด เนื่องจากบริษัท จํากัด เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย และตองมีการกําหนดใหมี
ผูแทนนิติบุคคลในกระทําใดๆ และแสดงความประสงคแทนนิติบุคคลที่จะเรียกวา กรรมการ ทําหนาที่เปน
ผูแทนนิติบุคคลนั้น ความผูกพันระหวางกรรมการ และ บริษัท และบุคคลภายนอกจะเปนการดําเนินการตาม
กฎหมาย ทีว่ าดวยตัวแทนและกรรมการจะตองดําเนินการจะตองดําเนินงานไปภายใตของเขตของ
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท
ขอดีของบริษัท จํากัด
1. สามารถหาเงินทุนไดมาก และขายายทุนไดงาย
2. ผูถือหุนรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนยังสงใชไมครบเทานั้น ทําใหลดภาระการเสี่ยงลงไป
3. การดําเนินงานของบริษัทมีความมั่นคงและตอเนื่อง
4. การบริหารงานไมคอยผิดพลาด
5. สามารถโอนหรือขายหุนของตนใหแกผูอื่นไดงาย
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ขอเสียของบริษัท จํากัด
1. การจัดตั้งมีความยุงยากมาก และสิ้นเปลืองคาใชจายมากกวาธุรกิจแบบอื่น
2. การดําเนินงานอาจไมคลองตัวเทาที่ควร เนื่องจากเปนกิจการใหญ มีพนักงานมาก การควบคุมการ
ดําเนินงานอาจลาชา
3. มีขอจํากัดทางกฎหมายมาก บางครั้งอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
4. อาจมีขอขัดแยงระหวางผูบ ริหารงานและผูถือหุนเกีย่ วกับการดําเนินงาน
วินิจ วีรยางกูร (2545: 41) ไดแบงรูปแบบในการดําเนินธุรกิจได 3 แบบ คือ
1. แบบเจาของคนเดียว (Sole proprietorship) เปนรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ ที่นิยมกันมากที่สุดใน
ประเทศไทย การดําเนินธุรกิจประเภทนี้เจาของคนเดียวเปนผูที่รับผลกําไร รับภาระหนี้สิน รับความเสียหายที่
จะเกิดแกธุรกิจแตเพียงผูเดียว
2. แบบหางหุนสวน (Partnerships) ผูประกอบการจะตองลงทุนรวมกับผูอื่น ในการดําเนินงานเพื่อ
แสวงหากําไร สัญญาจัดตั้งหางหุนสวนมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการตองมีสัญญาระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปตกลงเขากันกระทํากิจกรรมรวมกันดวยประสงคจะแบงกําไรอันพึงไดแกกิจกรรมนั้น
3. แบบบริษัทจํากัด (Porporation) ตองมีการจดทะเบียนเสมอไป บริษัทจํากัดนั้นตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1095 ไดใหคําจํากัดความไววา บริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นดวยแบงทุนเปนหุน
มีมูลคาตางกัน ผูถือหุนตองรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่สงใชไมครบมูลคาของหุนที่ถือ
ศิริอร ขันธหัตถ (2547: 20-25) ไดแบงรูปแบบของกิจการได ดังนี้
1. กิจการเจาของคนเดียว (Sole proprietorship) เปนกิจการขนาดยอม ที่ดําเนินงาน
โดยบุคคลคนเดียว เปนผูรับผิดชอบงานทั้งหมด โดยไมตองจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด
2. กิจการหางหุนสวน (Partnership) เปนกิจการที่จําแนกได 2 ลักษณะหางหุนสวนสามั
ผูดําเนินการตัง้ แต 2 คนขึ้นไป ตกลงดวยวาจาหรือลาย
ลักษณอักษรในการลงทุนรวมกันดําเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร และขาดทุนที่เกิดจากกิจการ
นั้นๆ ทั้งนี้สามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จะเรียกวาหางหุนสวนสามัญเปนบุคคลตามกฎหมาย มีสิทธ
ดําเนินการไดตามกฎหมาย หางหุนสวนจํากัด เกิดจากการจดทะเบียน ประกอบดวย 2 หุนสวน คือ
หุนสวนจะเปนคนเดียวหรือหลายคนก็ไดที่จํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตกลงกันมาลงทุน
ในหางหุนสวน นอกเหนือจากนี้ไมตองรับผิด หุนสวนประเภทนี้เรียกวา หุนสวนจํากัดความรับผิด ซึ่งจะ
ลงทุนดวยแรงงานในการประกอบกิจการไมได หุนสวนประเภทที่รับผิดในหนี้สินของหางหุนสวน โดยไม
จํากัดจํานวนจะมีกี่คนก็ไดซึ่งจะเรียกวาหุนสวนไมจํากัดความจํากัด
สรุปไดวา รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง การจัดตั้งรูปแบบขององคการขึ้น
ไมวาจะเปนองคการที่ดําเนินงานโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันบริหารกิจการ
ซึ่งสามารถจัดตั้งไดหลายรูปแบบผูประกอบการจะตองทําการจดทะเบียนจัดตั้ง และดําเนินการภายใตการ

21

ควบคุมดูแล ซึ่งไดมีการออกฎหมายควบคุมดูแลและคุมครองสิทธิตางๆ องคการธุรกิจมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของกฎหมาย เชน การเสียภาษี การจัดทําบัญชี
ขอไดเปรียบเสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จากเอกสารรายงานของสํานัก งานส งเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมในสว นของการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย ไดมีการศึกษา
รายละเอียดซึ่งวิเคราะห ได ดังนี้
จุดแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย มีขอดีเชนเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเทศตางๆ คือ มีความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ มีความสามารถในการปรับตัวสูง ภายใตภาวะทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการลงทุนและการใชเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการไมสูงนัก
แตมีลักษณะบางประการที่โดดเดน ไดแก ความรูความสามารถและทักษะในดานการนําความสามารถทางดาน
ชางฝมือ และศิลปวัฒนธรรม มาเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการสรุปไดดังนี้
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว
2. สามารถใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูเฉพาะดาน ใชเงินทุนดําเนินการ
ไมสูงนัก ทําใหเขาสูธุรกิจไดงาย
3. สามารถผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและลูกคาเฉพาะ
กลุม (Niche Market) ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดวยตนทุนที่ต่ํากวา และมีความคลองตัวกวากิจการขนาด
ใหญ
4. สภาพแวดลอมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนที่คอนขางพรอม
สภาพสังคมไทยที่มีความสงบสุข ปราศจากความขัดแยงที่รุนแรง
จุดออนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยที่ผานมาอาศัยขอไดเปรียบทางดานแรงงานและ
ทรัพยากร มากกวาความเขมแข็งทางเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร ในปจจุบันธุรกิจหลายประเภทของไทย
ตองเผชิญกับภาวะที่เรียกวา แรงกดดันสองทาง (Nut-Crackers Effect) คือติดอยูตรงกลางระหวางประเทศที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนราคาถูก เชน จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กับประเทศที่เปนผูนําในการสรางความ
แตกตางของมูลคาเพิ่มสูง แรงงานมีทักษะมีผลิตภาพสูง มีสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี เชน อิตาลี ญี่ปุน
เกาหลีใต ไตหวัน ปญหาอุปสรรคในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่สําคัญ มีดังนี้
1. ความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ระดับการนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
จากการศึกษาของธนาคารโลกรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ในป 2543 พบวา
ระดับการใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย แบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 ผูใชในเบื้องตน
ระดับ 2 ผูใชไดอยางเต็มที่หรือเกือบเต็มประสิทธิภาพ
ระดับ 3 ที่รูจักดัดแปลงเทคโนโลยี
ระดับ 4 ที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนา (R&D) ได
โดยมีจํานวนวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีลดหลั่นลงตามลําดับ ใน 4 กลุมดังกลาว นั่น
แสดงใหเห็นวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวนใหญยังมีการใชเทคโนโลยีในระดับต่ําโดยมีการ
ใชเทคโนโลยีที่ลาสมัยถึง รอยละ 47 และยังไมสามารถสรางหรือพัฒนางานวิจัยขึ้นมาเองได ซึ่งโครงสรางการ
ใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบันยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จุดออนที่ทํา
ใหไมสามารถยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกิจการขึ้นมาได ไดแก
1.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีการดําเนินธุรกิจที่ไมจําเปนตองใชความรูและ
เทคโนโลยี เ ป น ฐานในการแข ง ขั น ทํ า ให ไ ม มี ค วามตระหนั ก ความสนใจในการใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ประกอบการ
1.2 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญขาดความ สามารถในการวินิจฉัย
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 มีขอจํากัดดานเงินทุน ความรู และเครื่องมืออุปกรณในการออกแบบทดสอบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ
1.4 ขาดแคลนบุคลากรทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับชางเทคนิค เพื่อรองรับการ
ยกระดับ และการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาจะมีศักยภาพในการพัฒนาเพียงพอ มักจะขาด
แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากยังเห็นวาการพัฒนานวัตกรรมจะมีความเสี่ยงสูงและความจํากัดใน
หลายดาน ทั้งตลาดรองรับสินคาใหมที่ไดพัฒนาขึ้น หรือเงินลงทุนในการพัฒนา เปนตน
1.6 ขาดความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ทั้งในการพัฒนาและจดทะเบียน การนําทรัพยสินทาง
ปญญาไปบริหารเพื่อใชประโยชนในเชิงธุรกิจและตอยอดงานสิทธิบัตร รวมทั้งการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาของตนที่ไดพัฒนาขึ้น
1.7 ขาดความสามารถในการเชื่อมโยงกับแหลงความรู และเทคโนโลยีที่มีอยูภายนอกองคกร เชน การ
เชื่อมโยงกับกิจการ/ผูประกอบการอื่น การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย และหนวยงานสนับสนุน
ภาครัฐระดับสาขาธุรกิจ กลุมที่นาจะมีความตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต-การจัดการ และ R&D คือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมที่มีตลาดในตางประเทศและตองแขงขันในเรื่องของ
คุณภาพมาตรฐานของสินคา มากกวาแขงขันดวยตนทุนกับประเทศอื่นๆ เชน กลุมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส กลุม
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ชิ้นสวนยานยนต กลุมอาหาร กลุมสินคาแฟชั่น ซึ่งกลุมธุรกิจเหลานี้สวนใหญมีสถานะเปนผูซื้อและเปนผูใช
เทคโนโลยี มากกวามีความสามารถในการดัดแปลงและการทําวิจัยทางเทคโนโลยีเอง สวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกลุมภาคบริการ เชน ซอฟตแวร บริการสุขภาพ บริการดานการทองเที่ยว เปนตน ยังไม
สามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการจัดการธุรกิจ เพื่อ
ยกระดั บมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิ ภ าพการใหบริการของตนไดมากนัก ระดับภาพรวม การใชจ าย
ทางดาน R&D ของประเทศยังอยูในระดับต่ํา เพียงรอยละ 0.26 ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแลว และมีผลงานทางดานเทคโนโลยีสูง มีการใชจายในเรื่องนี้อยูระหวางรอยละ 2-5 และบทบาทผูนํา
ในการทํา R&D ยังเปนภาครัฐมากกวาภาคเอกชน รวมทั้งสวนหนึ่งยังเปนการทําเพื่อตอบสนองความตองการ
เรียนรูของนักวิจัยเองมากกวาการตอบสนองความตองการภาคธุรกิจ นอกจากนี้การผลิตกําลังคนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีสัดสวนต่ํากวาการผลิตบุคลากรทางดานสังคมศาสตรคอนขางมาก (สัดสวน
30:70) การขาดกําลังคนระดับอาชีวศึกษาที่เขาไปทํางานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม รวมทั้งกําลังแรงงานสวนใหญยังมีการศึกษาแคระดับประถมตน (รอยละ 60) ทําใหบุคลากรในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรูและความสามารถที่เพียงพอที่จะมีสวนผลักดันกระบวนการ
ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจไทยใหสูงขึ้น ซึ่งนําไปสูสภาพ
ความออนแอในทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจไทย
2. ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตชิ้นสวน ตามการเขียนแบบของลูกคาได ทํา
สินคาตัวอยางได สามารถออกแบบไดจากภาพหรือแคตตาล็อก และสามารถเขียนแบบตามคุณลักษณะที่ลูกคา
กําหนดไดตามลําดับ แตการออกแบบผลิตภัณฑในขั้นที่สูงขึ้น เชน การทําสินคาตนแบบ (Prototype Part) มี
วิสาหกิจ จํ า นวนนอ ยที่ มีความสามารถทํา ได ในขณะเดี ย วกัน การใชบริการการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ ห รือ
กระบวนการผลิตจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อสรางขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑยังมีนอยและอยูใน
วงจํากัด วิสาหกิจจํานวนมากไมไ ดมีห นวยงานวิจั ยและพั ฒนา (R&D) เปนของตนเอง จึงทํ าใหขาด
ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น โดย วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทยมีการเสนอผลิตภัณฑใหมตอลูกคา เพียงรอยละ 12 และมีการผลิตสินคาที่
คลายคลึงหรือไมแตกตางจากผูผลิตรายอื่นถึงรอยละ 68
3. ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น แตยังมี
สัดสวนไมมากนัก โดยกิจการขนาดเล็กที่มีการจางงานไมเกิน 15 คน มีอัตราการใชคอมพิวเตอรชวยในการทํา
ธุรกิจเพียงรอยละ 10 รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ยังมีนอย และ
ไมไดใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําธุรกิจ สวนใหญจะ
ใชโปรแกรมการควบคุมการจัดการทั่วไปเปนหลัก เชน โปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน แตยังใชโปรแกรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบจัดการดานการผลิตและการขายผลิตภัณฑโดยตรงคอนขางนอย
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4. ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจะใชวิธีการทําตลาดเองหรือมีบริษัทในเครือทํา
ตลาดให มีเพียงสวนนอยที่จางบริษัทที่ปรึกษาดานการตลาดโดยตรง และสวนใหญยังขาดหนวยงานการตลาด
ที่มีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูดานการตลาดเปนอยางดี ขาดการกําหนดเปาหมายทางการตลาดที่
ชัดเจน และยังไมมีการกําหนดแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท รวมทั้งยังไมไดใหความสําคัญ
กับการสํารวจความพอใจของลูกคา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตสินคาภายใตตรา
สินคาของผูจางผลิตและมีความสามารถในการขายสินคาสูผูบริโภคปลายทางนอย สวนใหญจะจําหนายให
ผูคาสงหรือตัวแทนการคามากกวา
5. ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษย
ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัดอยู
มาก จนเปนปญหาพื้นฐานสําคัญที่สงผลกระทบในระยะยาวตอวิสาหกิจทั้งระบบปญหาที่เปนอุปสรรคมาก
ไดแก แรงงานไทยโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ํา การขาดชางเทคนิคที่มีความสามารถ ยังไมมีการพัฒนาชางเทคนิคที่
ตรงกับความตองการในการสรางมูลคาสินคาและบริการ ปญหาการขาดวิสัยทัศนของชางเทคนิคที่จะทําหนาที่
ออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปญหาของการพัฒนาผูประกอบการใหมในเชิงคุณภาพใหเกิดขึ้นโดยตอเนื่อง
6. ความไมพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา ตลาดทุน และตลาดเงิน
เนื่องจากมีขอออนดอยในหลาย ๆ เรื่อง ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบกับปญหา
สําคัญ คือ การแขงขันกับตางประเทศ อันเนื่องมาจากแนวโนมการเปดเสรีดานการคาการลงทุน ของนานา
ประเทศ รวมทั้งขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) โดยภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบมาก
ไดแก ภาคการคาปลีกที่ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขามชาติขนาดใหญ หรือรานสะดวกซื้อได เนื่องจาก
วิสาหกิจดังกลาวมีขอไดเปรียบในเรื่องเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดีกวา นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมยัง
ตองประสบกับปญหาการแขงขันกับสินคาจากประเทศที่มีตนทุนต่ํากวา และการยายฐานการผลิตของนัก
ลงทุนตางชาติ สวนภาคบริการที่มีแนวโนมตองเผชิญกับการแขงขันกับบริการของตางประเทศมากขึ้นเชนกัน
7. ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
7.1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงและใชบริการทางการเงินของ
สถาบันการเงินในระบบได เนื่องจากปญหาของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเอง คือ การขาด
มาตรฐานดานการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีการจัดทําบัญชีธุรกิจที่ไดมาตรฐาน ทําให วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมีโอกาสจํากัดในการขอรับสินเชื่อหรือไดรับสินเชื่อไมเพียงพอ สวนปญหาดานสถาบัน
การเงินยังมองวาการปลอยกูใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเสี่ยงสูงจึงตองการหลักทรัพยค้ํา
ประกันการกูยืม รวมทั้งมีปญหาตนทุนการกูยืมสูง มีคาการวิเคราะหเทียบตอยอดสินเชื่อที่สูงกวาของกิจการ
ขนาดใหญ และตนทุนอัตราดอกเบี้ยกูยืมที่สูงกวาเนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงกวา นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยังมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
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7.2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถระดมทุนผานตลาดทุนซึ่งมีตนทุนต่ํากวาและ
เปนเงินทุนในระยะยาวได โดยแหลงตลาดทุนที่สําคัญของไทย ไดแก กองทุนรวมลงทุน ตลาด Mai ทั้งนี้
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเองยังขาดความพรอมที่ระดม
ทุนเพิ่มหรือชักนํา ใหเกิดการรวมทุนได ประกอบกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความ
ประสงคที่จะเปนเจาของธุรกิจเองโดยทั้งหมด
8. ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องการจัดทําระบบ
บัญชีที่โปรงใส การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม จึงเปนผลทําใหมี
ความออนดอยและเสียเปรียบวิสาหกิจขนาดใหญ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนไมนอยเปน
ธุรกิจครอบครัว มีผลใหการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายธุรกิจและระดับปฏิบัติการดําเนินการโดยเจาของ
ธุรกิจเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว ขาดการใชขอมูลที่เปนระบบในการบริหารจัดการ ขาดระบบงานที่ชัดเจน
รวมทั้งยังขาดแนวคิดในการสรางจิตสํานึกและแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในองคกรที่จะนําแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูบริโภคมาใช
โอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. กระบวนทัศนในการทําธุรกิจสมัยใหมเอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยแนวโนมของการประกอบธุรกิจหลายรูปแบบ เชน Global Outsourcing หรือStrategic Partner หรือ
การที่ธุรกิจขนาดใหญจะกระจายงานที่ไมใชกิจกรรมหลัก (Core Business) ออกไปใหกิจการอื่นทํามากขึ้น
ลวนเปนปจจัยที่เอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในลักษณะของผูรับชวงการ
ผลิต (Sub Contracting) ผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณใหแกกิจการขนาดใหญ (Suppliers) หรือแมแตการเปนเครือขาย
กันทางธุรกิจ
2. การขยายตัวของตลาดสงออกจากการทําขอตกลง FTA ทั้งจากการคาภายในกลุมขอตกลง และกับ
กลุมเศรษฐกิจอื่นที่ใหความสําคัญของตลาดไทยมากขึ้นในฐานะเปนประเทศ ผูขับเคลื่อนที่สําคัญสูตลาด
เอเซีย โดยเฉพาะกับประเทศจีนและอินเดียที่เปนตลาดใหญทั้งดานการคาการบริการ และการลงทุน รวมทั้ง
ความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.โอกาสในการทําธุรกิจใหมๆ ที่สอดคลองกับภูมิปญญาไทยมากขึ้น อันมีผลจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของโลก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและรูปแบบของการบริโภคโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของไทยที่โดยพื้นฐานผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมรวมทั้ง
ลักษณะความเปนไทย (Thainess) ที่เนนเรื่องของสุขภาพและความงามการตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคทางดานจิตใจ ตลอดจนบริการทางดานสันทนาการเปนสําคัญ
4. ชองทางในการระดมทุนของภาคธุรกิจมีมากขึ้นและตนทุนที่ต่ําลง จากการเปดเสรีทางการเงินและ
การรวมตัวทางดานการเงินที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้นสนับสนุนใหเกิดการใชแหลง
ทุนรวมกัน (Global Pool of Saving) ซึ่งนอกเหนือจากการชวยสนับสนุนในดานเงินทุนแลว ยังชวยสนับสนุน
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การยกระดับทางดานวิทยาการและทักษะของธุรกิจไทยดวย ในขณะเดียวกัน จากแนวโนมการบังคับใช
มาตรฐานใหม Basel II ซึ่งเปนมาตรฐานในการกํากับสถาบันการเงินสําหรับประเทศไทยในป 2551 ที่
กําหนดใหน้ําหนักความเสี่ยงในการปลอยกูแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยลดลงจาก
เดิมและต่ํากวาบริษัทขนาดใหญ จะมีสวนชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยเขาถึง
สินเชื่อจากสถาบันการเงินไดงายขึ้นดวยตนทุนที่ต่ําลง
5.นโยบายรั ฐ ใหค วามสําคั ญและสนั บสนุ น วิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม เนื่อ งจากจํ า นวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด และยังมีบทบาทที่สําคัญตอการจาง
งาน การสรางรายได และการสงออกของประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทําใหรัฐบาลในฐานะผูกําหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และหนวยงานปฏิบัติในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตองใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยมากขึ้น
ภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. การเขาสูระบบตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม (Emerging economies) ที่มีความไดเปรียบดาน
ตนทุนการผลิตและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ทําใหเปนแหลงผลิตสินคาราคาถูกปอนตลาดทั่วโลก
เปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และยังเปนแหลงรับจางผลิตแหลงใหมอีกดวย
2. ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจลดลง เนื่องมาจากการมีขอตกลงทางการคาในทุกระดับ
เพิ่มขึ้น ทําใหระบบการคาโลกมีความซับซอนมากขึ้น สาเหตุจากความแตกตางกันของขอตกลง และกฎเกณฑ
ของแตละประเทศ ทําใหธุรกิจเอกชนตองปรับตัวและตองมีการเขาถึงฐานขอมูลที่ครบถวนเหมาะสมโดยการ
สนับสนุนของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน จํานวนประเทศที่ไดรับประโยชนจากการทําขอตกลงตางๆ มีจํานวน
มากขึ้น มีการแขงขันสูงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งภาคการผลิตของไทย
สวนใหญยังไมสามารถตามเทคโนโลยีที่กาวหนาไดทัน ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะ
กับประเทศเพื่ อนบ านที่เ ขาสูตลาดเสรี เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม เป นตน ที่มีคาแรงงานถูกและยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหผูประกอบการของไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหแขงขันได
3. เพิ่มภาระผูประกอบการในการใหความสําคัญกับการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับการดํารงชีวิตมนุษยจากปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผูผลิต
สินคาและบริการตองใสใจและตระหนักตอการนําแนวคิดของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเขามารวมดวยอยางจริงจัง ทําใหเกิดภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และในสวนของการวิจัยและพัฒนา
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกและภายในประเทศ ทั้งความผันผวนของราคาน้ํามัน
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟอ สถานการณความออนไหวหรือความผันผวนทาง
การเมือง และการเปดเสรีดานการคาการลงทุนตามขอตกลง FTA ลวนสงผลกระทบตอผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม หากไมมีการสงเสริมผูประกอบการใหมีความพรอม และมีความสามารถในการจัดการกับ
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การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนดานตางๆ อาจสงผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดมาก
5. การบริหารจัดการของรัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ผานมาขาดการจัดการที่
เปนระบบ ขาดการประสานงาน ไมมีการกําหนดแผนสงเสริมเพื่อใชเปนกรอบทิศทางหลักที่เปนเอกภาพ ขาด
หนวยงานแกนกลางที่เขมแข็งและเปนที่ยอมรับทั้งดานการจัดทําแผนและการประสานหนวยปฏิบัติ การ
ดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีลักษณะตางหนวยตางคิดตางทํา ไมมีทิศทางรวมกัน
และขาดงบประมาณและการบริหารแผนแบบบูรณาการ รวมทั้งขาดการติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงทั้ง
ระบบเขาดวยกัน
ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความหมายของความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปาหมายสูงสุดในการประกอบธุรกิจที่ผูประกอบการตองการ คือความสําเร็จในการทําธุรกิจ ซึ่ง
เกณฑในการพิจารณาวาประสบความสําเร็จในการประกอบการนั้นมีอยูหลายวิธี วิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมาก คือ
การดูจากการเติบโตของธุรกิจหรือจากผลกําไรของธุรกิจ ความหมายของความสําเร็จในการประกอบการมี
ผูใหความหมายไวหลากหลาย อาทิเชน
หทัยกาญจน จันทะเสน (2549: 41) ไดใหความหมายของความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมาย วางแผน การจัดการ ดําเนินการตามแผน
อยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิผล
กมลกานต เทพธรานนท (2548: 55) ไดสรุปความหมายของความสําเร็จของการประกอบการไววา
ความสําเร็จในการประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหไดผลเปนที่นาพึงพอใจหรือ
บรรลุเปาหมายตามที่องคการไดกําหนดไว
Frese (กมลกานต เทพธรานนท. 2548: 55; อางอิงจาก Frese. 2000: ไมปรากฏเลขหนา)
กลาววา ความสําเร็จทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการใหบรรลุเปาหมาย
หรือไดผลเปนที่นาพึงพอใจ
ปรมาภรณ เอกอมรพันธ (2550: 29) ไดใหนิยามของความสําเร็จไววา ความสําเร็จ หมายถึง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุถึงเปาหมายหรือไดผลเปนที่พึงพอใจ
สามารถสรุปความหมายไดวา ความสําเร็จในการประกอบการ หมายถึง ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจใหไดผลเปนที่นาพอใจ หรือบรรลุเปาหมายตามที่องคกรไดกําหนดไว
แนวคิดในการวัดความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีบุคคลไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไวดังนี้
แนวคิดของ Peter F. Drucker (กมลกานต เทพธรานนท. 2548: 56-58; อางอิงจาก Drucker. 2001:
29-31) ไดเสนอตัววัดความสําเร็จทางธุรกิจ ซึ่งระบุตัวแปรหรือผลงานสําคัญตาง ๆ 9 ดาน ดังนี้
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1. สถานภาพทางตลาด (Market Position) วัดจากเปาหมายและการบรรลุเปาหมายดานฐานะทาง
การตลาด สวนแบงการตลาด ทั้งตลาดปจจุบันและตลาดใหม รวมทั้งสินคาใหม และบริการที่มุงสรางความ
ภักดีจากลูกคา
2. คุณภาพ (Quality) การรักษาและพัฒนาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท
3. นวัตกรรม (Innovation) มีสัมฤทธิ์ผลในการบรรลุถึงระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริก ารใหม ๆ รวมทั้ ง กระบวนการใหม ๆ ซึ่ งหมายถึง ทัก ษะและกิจกรรมที่จํา เปน จะตองมี เ พื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะของบริษัทในเชิงแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
4. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) ทะนุบํารุงรักษาพฤติกรรมอันประกอบ
ไปดว ยจริ ย ธรรม รวมทั้ง แสดงความรับ ผิด ชอบต อ สัง คมในด า นต า ง ๆ เช น การมีส ว นร ว มในการรั ก ษา
สภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตโดยรวม เปนตน
5. ทรัพยากรมนุษย (Human Resources) สรรหา พัฒนา และบํารุงรักษาทรัพยากรบุคลทุกระดับใหมี
คุณภาพสูง ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติรวมทั้งพนักงานสัมพันธ และความสัมพันธกับ
สหภาพแรงงาน
6. ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) จัดหา เก็บรักษา และจัดการทรัพยากรการเงินอยาง
เหมาะสม
7. ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) จัดหาสรางและซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยากรทาง
กายภาพ เชน อาคารและสถานที่ โรงเรียน
8. ประสิทธิภาพดานตนทุน (Cost Efficiency) มีการใชทรัพยากรทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพเปน
ผลทําใหบริษัทสามารถผลิตสินคาหรือบริการดวยตนทุนต่ํา
9. การทํากําไร (Profitability) ระดับกําไรจะตองเหมาะสมไมต่ําและสูงเกินไปรวมทั้งดัชนีตัวบงชี้อื่น
ๆ ที่แสดงถึงฐานะทางการเงินที่ดี
แนวคิดของ Balanced Scorecard (หทัยกาญจน จันทะเสน. 2548: 45-48; อางอิงจาก Kaplan
andNorton. 1992: ไมปรากฏเลขหนา) ไดเสนอแนวคิด “Balanced Scorecard” ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน
เปนกระบวนการควบคุมทางการบริหารจัดการแบบองครวม ซึ่งเปนการสรางความสมดุลของการประเมิลผล
ความสําเร็จขององคการ Balanced Scorecard เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางรอบดานในองคการ ได
แสดงแนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorecardความหมายขององคประกอบ 4 มุมมอง ดงนี้คือ
1. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยตัวเงินยังเปน
ประโยชนตอการสรุปผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของมาตรการตาง ๆ ที่สามารถวัดไดงาย ตัววัดที่เปนตัวเงินจึง
เปนตัวบงบอกวา กลยุทธขององคการและการนํากลยุทธดังกลาวไปปฏิบัติไดจนกอใหเกิดผลกําไร ดังนั้น
โดยทั่วไปวัตถุประสงคดานการเงินจึงสะทอนความสามารถในการทํากําไรที่ผานมาขององคการ ซึ่งสามารถ
วัดไดในรูปของกําไรจากการประกอบการ ผลตอบแทนการลงทุนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของ
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ยอดขายและความสามารถในการก อ ให เ กิด กระแสเงิน สดตัว อย าง ตั ว ชี้ วัดของมุ มมองด า นการเงิ น เช น
ผลตอบแทนจากสินทรัพย สินทรัพยรวม กระแสเงินสดกําไรตอทรัพยสินรวม เปนตน
2. มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) หมายถึง การที่ลูกคาหรือกลุมเปาหมายผูรับบริการ
มองกิจการหรืองคการอยางไร ผูบริหารจะตองระบุสวนของตลาดและลูกคาที่องคการเขาไปใหบริการหรือทํา
การแขงขัน โดยสามารถวัดผลการปฏิบัติงานขององคการที่เขาไปชวงชิง สวนแบงการตลาดและลูกคาที่เปน
กลุมเปาหมายเหลานั้น ดังนั้นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกลุมนี้จึงมักประกอบดวยตัวชี้วัดทั่วไปหลากหลายแบบ
ที่สะทอนถึงผลสําเร็จที่เกิดจากกลยุทธขององคการที่มีการกําหนดเปนแนวทางไว ตัวอยางของตัวชี้วัดของ
กลุมนี้ เชน การรักษาลูกคา มาตรฐานลูกคาเดิมการสรรหาลูกคารายใหม ๆ สวนแบงการตลาด ความพึงพอใจ
ของลูกคา ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา เปนตน
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เปนการพิจารณากระบวนการ
ภายในที่เปนกระบวนการหลักที่องคการตองใหความสําคัญภายใตมุมมองนี้ จะมุงเนนกระบวนการที่สงผล
กระทบต อ ความพึงพอใจของลู ก คาและการบรรลุ วั ตถุป ระสงคท างด า นการเงิ น ด ว ยตัว ชี้ วั ด มุ ม มองดา น
กระบวนการภายใน เชน กระบวนการดานนวัตกรรม กระบวนการดานการปฏิบัติงาน กระบวนการบริการ
หลังการขาย เวลาในแตละกระบวนการ อัตราของเสียในสายการผลิต อัตราการสงมองที่ตรงเวลา คาใชจาย
ดานการบริหารตอยอดขาย คาใชจายทางดานเทคโนโลยี คาใชจายทางดานการบริหารทั้งหมด เปนตน
4. มุมมองดานการเรียนรูและเติบโต (Learning and Growth Perspective) เปนการพิจารณา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตองสรางขึ้นเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโต และปรับปรุงองคการในอนาคตโครงสราง
การเรียนรูและการเติบโตขององคการมาจาก 3 แหลงหลักดังนี้ บุคลากร ระบบสารสนเทศ และระเบียบวิธี
ปฏิบัติขององคการ ตัวชี้วัดมุมมองดานการเรียนรูและเติบโต เชนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาตอคาใชจาย
ทั้งหมด คาใชจายในการฝกอบรมพนักงานตอจํานวนพนักงานทั้งหมด การลงทุนในการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม จํานวนขอเสนอแนะของพนักงาน อัตราการขาดงานเฉลี่ยของพนักงาน อัตราการลาออก
ของพนักงาน เปนตน
แนวคิดของ Fry et al. (มลกานต เทพธรานนท. 2548: 62-65 อางอิงจาก Fry et al. 1998)ไดระบุ
ตัวชี้วัดธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1. สภาพความเปนไปทางการเงิน ตัวบงชี้ที่ดีที่สุดของสภาพความเปนไปทางดานการเงินคือ
กําไร ผูจัดการของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจมีกําไรตลอดไป และการที่
จะใหธุรกิจไดกําไร จะตองพยายามลดรายจายใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งลูกคายังไดรับสินคาและบริการที่ดีที่มี
คุณภาพอยูเหมือนเดิม
ธุรกิจใดก็ตามเมื่อมีกําไรแลว อาจจะใชกําไรเพื่อประโยชนสวนตัว หรืออาจจะใชเพื่อลงทุนตอก็
ได หรือออาจจะใชบางสวนเปนเงินบริจาคเพื่อเปนการกุศลก็ได กําไรเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของสังคมแบบ
ทุนนิยม ความเพียรพยายามเพื่อใหไดกําไรเปนแรงผลักดันใหเกิดนวัตกรรมและประสิทธิภาพขึ้นมา
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“กําไร” เปนมาตรวัดความสําเร็จของธุรกิจที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางอยางหนึ่งธุรกิจใดที่ไมสามารถทํา
กําไรไดในชั่วเวลาหนึ่ง ธุรกิจนั้นจะตองลมสลายจากไปในที่สุด
2. การสนองตอบความตองการของลูกคา ธุรกิจจะตองมีลูกคา ไมวาธุรกิจนั้นจะเปนธุรกิจที่ผลิต
สินคา หรือใหบริการก็ตาม การที่ธุรกิจจะไดกําไรมากนอยเทาใดนั้น ในทายที่สุดแลวขึ้นอยูกับวาธุรกิจนั้น
สามารถสนองตอบความต องการของลูก คา ได มากน อยเพีย งใด ลูกคามีมากมายหลายรูปแบบ ต างความ
ตองการ ทั้งลูกคาที่เปนบุคคลทั่วไป หรือเปนเจาของธุรกิจอื่น เปนลูกคาแบบซื้อครั้งเดียว หรือแบบซื้อเปน
ประจําสม่ําเสมอ เปนแบบซื้อจํานวนนอย หรือซื้อจํานวนมาก ๆ ก็มีในปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญเปนจํานวนมากมี
ความรูสึกวา “ลูกคา” เปนตัวบงชี้ความสําเร็จและสภาพของธุรกิจแทนที่จะนึกถึงกําไรกอน ผูเชี่ยวชาญจะนึก
ถึงลูกคากอนถาลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ “กําไร” จะตามมาอยางแนนอน ในการที่ธุรกิจจะ
สนองตอบตอความตองการของลูกคา ธุรกิจจะตองระมัดระวังเปนพิเศษใน 2 ปจจัย คือ (1) การมีความรูสึกไว
ตอความตองการของลูกคา และ (2) ความทันทวงทีในการสนองตอบความตองการ และความนิยมชมชอบของ
ลูกคา
3. การสรางสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ในปจจุบันนี้ธุรกิจจะตองเนนที่คุณภาพและคุณคาของ
สินคาและบริการ ลูกคาไมอาจจะทนรับได ถาหากสินคาหรือบริการมีคุณภาพต่ําถึงแมราคาจะต่ําดวยก็ตาม ใน
สภาพแวดลอมที่มีการแขงขันกันอยางดุเดือด ลูกคาจะทอดทิ้งธุรกิจทีผ่ ลิตสินคาและบริการที่มีคณ
ุ ภาพต่ําได
ทันที และจะหันไปสนใจธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการทีม่ ีคุณภาพเหนือกวา
ในสหรัฐอเมริกา บริษัทสวนใหญจะมุงเนนทีค่ ุณภาพ “การจัดการเรื่องคุณภาพ”มีความสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจในยุคใหม กลาวคือ บริษทั จะตองพยายามปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอนของ
การผลิต หรือทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ ธุรกิจขนาดใหญของสหรัฐอเมริกาหลายแหงไดรับการยอมรับวา
เปน “ผูนําทางคุณภาพ” และ “คุณภาพ” เปนกลยุทธที่ถูกนํามาใชในการแขงขัน
4. การสงเสริมนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ซึ่งรสนิยมและความนิยมชมชอบของลูกคา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอเรียกรองตองการของพนักงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคูแขงขันทางธุรกิจเพียร
พยายามคนควาหาวิธีการใหม ๆ ที่จะเอาชนะฝายตรงขามอยูเสมอ องคการหรือบริษัทมองหาวิธีการดําเนินงาน
วิธีใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตขององคการวิธีการเดียวที่ธุรกิจสามารถจะแขงขันกับผูอื่น
ไดก็คือ การมีความคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรมขึ้นมา ถาไมสามารถทําไดความสําเร็จของธุรกิจจะดํารง
อยูไดไมยาวนานที่เรียกวา“ความคิดสรางสรรค” และ “นวัตกรรม” นั้น ถึงแมวาคําทั้งสองจะเกี่ยวโยงกันก็
ตามแต ความหมายของทั้งสองคําแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการซึ่งมี
ลักษณะเปนพลวัตร สวนนวัตกรรมเปนผลซึ่งมีลักษณะเปนสภาวะนิ่ง นั่นหมายความวาความคิดสรางสรรค
เปนแบบแผนของการคิดและการปฏิบัติในแนวใหมที่แตกตางไปจากเดิมสวนนวัตกรรมเปนผลที่เกิดตามมา
หรือสิ่งที่ผลิตขึ้นหรือสรางขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมทางดานความคิดสรางสรรคนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไดคอนขาง
ยากนั้น ก็เพราะวาตองอาศัยความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือความคิดสรางสรรค อุปสรรคสําคัญที่ทํา
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ใหนวัตกรรมไมเกิดขึ้นก็คือความสําเร็จนั่นเอง กลาวคือ ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแลวมักคิดวาไมตอง
เปลี่ยนแปลง หรือสรางสิ่งใหม ๆขึ้นมาอีกในเมื่อธุรกิจก็อยูในสภาพที่ดี แข็งแกรงอยูแลว
5. การไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ มักจะประกอบไปดวย
พนักงานที่มีความใสใจตองานที่พวกเขาทํา พนักงานมีความภาคภูมิใจในงานที่ทํามีความผูกพันกับงานที่ทํา
และยึดมั่นผูกพันกับบริษัทหรืองคการที่พวกเขาอยู โดยจะยอมอุทิศทั้งกายและใจ และรูสึกเปนหวงเปนใย
ธุรกิจ และพนักงานจะมีแรงผลักดันใหทํางานอยางเต็มที่ และดีที่สุดเทาที่จะทําได บริษัทหรืองคการทีก่ า วหนา
จึงลงทุนทางดานพนักงานและใชความเพียรพยายามอยางมาก เพื่อหาทางที่จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอ
องคการ มีบริษัทและองคการตาง ๆจํานวนมากที่เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานมีความเจริญกาวหนา
โดยสงไปรับการฝกอบรมตาง ๆในขณะเดียวกันบริษัทหรือองคการจํานวนมากของสหรัฐอเมริกาที่มอบ
อํานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบใหแกพนักงานมากขึ้นทั่วทั้งองคการวิธีการสรางความยึดมั่น
ผูก พั น ตอองคการที่ดีอย างหนึ่ ง คือ พยายามสงเสริม ใหพนักงานไดใ ชสติ ปญญาของพวกเขาอยางเต็มที่
พนั ก งานส ว นใหญ ต อ งการที่ จ ะไดมี ความรูสึก ว า พวกเขาเป น ที่ต อ งการของหัว หนา หรื อ ผู บังคั บบัญ ชา
ถึงแมวาโดยปกติธรรมดาพนักงานอาจจะรูสึกคับของใจ แตในทางกลับกันพนักงานจะไมสบายใจเชนกันหาก
สติปญญาและความสามารถของตนเองไมไดใชงานอยางเต็มที่จากหัวหนางาน ดวยเหตุนี้เองธุรกิจจึงตองให
โอกาสพนักงานไดใชความรูความสามารถของพวกเขาอย างเต็มที่ ไมใช ปลอยใหพนักงานต่ํากวาระดับ
ความสามารถอยูเรื่อยไปซึ่งจะไมเปนผลดีตอการสรางความยึดมั่นผูกพันตอธุรกิจและองคการและแนวคิดของ
รัตติกรณ จงวิศาล (2548: 33-35) ไดพัฒนาแนวคิดแบบวัดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจจาก
แนวคิ ด ของ Fry
และคณะทั้ ง 5 ด า น โดยใช ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory
FactorAnalysis หรือ CFA) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อตรวจสอบโครงสรางขององคประกอบทั้ง 5 ดานเพื่อ
หาคุณภาพของแบบวัดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา แบบ
วัดความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน จํานวน 13 ขอ ไดแก 1.สภาพความ
เปนไปทางการเงิน 2.การตอบสนองความตองการของลูกคา 3.การสงเสริมนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
และ 4. การไดรับความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน
ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในการประกอบธุรกิจนั้น ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากตัวผูประกอบการเองแลว ยังมี
ปจจั ยหลายๆอยางที่ จะทําให ธุรกิจประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงมีผูไดใหแนวคิดถึงปจ จัย ที่มีอิทธิพ ลตอ
ความสําเร็จไวดังนี้
กรณัฎฐ บุญอยู (2554: บทความ) ไดเขียนถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้
1.ปจจัยแวดลอมภายใน (Internal Environment)
1) บุคลากร เปนปจจัยและสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากบุคลากรเปนผูสราง
คุณภาพของสินคาและบริการใหแกกิจการนั้น ๆ จึงเปนหนาที่ของผูประกอบการที่จะพัฒนาบุคลากรของตน
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โดยการฝกอบรมหรือการจัดสัมมนา ในขณะเดียวกันบุคลากรเองก็ตองเปนผูที่รักการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาดวย
2) เงิน เปนปจจัยที่ทําใหกิจการดําเนินไปโดยราบรื่นผูประกอบการควรเปนผูที่มีความสามารถใน
การจั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น และบริ ห ารเงิ น ทุ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ให กิ จ การประสบผลสํ า เร็ จ ตาม
จุดมุงหมายที่วางไว
3) วัตถุดิบ เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการผลิตสินคาผูประกอบการควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดี มีปริมาณเพียงพอตอการผลิต นอกจากนี้ จะตองคํานึงถึงวาสามารถที่จะนําวัตถุดิบอื่นมาใชทดแทนได
หรือไม
4) เครื่องจักร เปนปจจัยในการเพิ่มผลผลิตใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพตรงกับความตองการของลุก
คาหรือผูบริโภค ชวยลดปญหาการขาดแคลนคนงาน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงปจจัยภายในอื่น ๆ ดวย
5) การจัดการ เปนวิธีการหรือรูปแบบในการนําเอาทรัพยากรทั้งหมดขององคกรมาจัดการเพื่อให
การผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการที่ดีจะชวยลดตนทุนในการผลิตเปนการใชทรัพยากรทีอ่ ยูอ ยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
6) การตลาด เปนการดําเนินการเพื่อที่จะนําสินคาและบริการจากผูประกอบการหรือผูผลิตไปสู
ลูกคาหรือผูบริโภค การตลาดมีสวนสําคัญในการกําหนดตัวสินคาและบริการที่จะผลิตออกมา โดยอยูบน
พื้นฐานของความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ
7) ทําเล เปนปจจัยภายในที่ผูประกอบการสามารถกําหนดเองได โดยเลือกทําเลใหมีความเหมาะสม
กับธุรกิจของตนเอง เพื่อใหเกิดสภาพคลอง
2. ปจจัยแวดลอมภายนอก (External Environmentที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดังนี้
1)
ภาวะเศรษฐกิ จ เปน ปจ จัย และสิ่ง แวดล อ มที่ไ ม ส ามารถควบคุม ได ดั งนั้น จึ งขึ้ น อยูกั บ
ความสามารถของผูประกอบการหรือผูผลิตที่จะตองคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจไวลวงหนาเพื่อจะไดวางแผน
ปรับปรุงธุรกิจของตนเองใหเจริญรุงเรืองหรือประสบกับความสูญเสียใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
2) ระบบการแขงขัน ผูประกอบการหรือผูผลิตจะตองเปนผูที่สามารถมองระบบการแขงขันในธุรกิจ
ของตนเองไดวาธุรกิจอยูในระดับใด สามารถที่จะแขงขันกับคูแขงไดหรือไม หากแขงขันไดจะแขงขันดวยกล
ยุทธหรือวิธีการใดจึงจะสามารถชนะคูแขงได
3) สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม เปนตัวกําหนดวาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะนี้ เหมาะ
ที่จะประกอบธุรกิจประเภทใด เพื่อใหสินคาและบริการที่ผลิตออกมาสามารถจําหนายได
4) สภาพแวดลอมทางกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจตราขึ้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจตาง ๆ
เปนไปดวยความยุติธรรม เชน กฎหมายปองกันการผูกขาด กฎหมายคุมครองผูบริโภค เปนตน ผูประกอบการ
ที่ดี จึงควรดําเนินธุรกิจของตนภายใตกฎหมาย แตเนื่องจากภาวะแวดลอมทางกฎหมายมีขอกําหนดหรือ
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ขอบังคับมากมายและกฎหมายบางฉบับเขาใจยาก จึงมักมีที่ปรึกษาทางกฎหมายประจํากิจการเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติ
5) ภาวะทางการเมือง การเมืองนับวามีอิทธิพลเหนือการควบคุมของธุรกิจเปนอยางมาก นักธุรกิจจึง
พยายามเขามามีบทบาททางการเมืองเพื่อจะไดเขาไปมีสวนรวมในการตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง
ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของตน
กฤษติกา คงสมพงษ (2547: 52-53) ไดเขียนหนังสือ ชื่อ จุดแกรงของธุรกิจ SMES ไดกลาวถึงปจจัยที่
มีผลตอความอยูรอดของธุรกิจไวดังนี้
1. สินคาและผลิตภัณฑ โดยผูผลิตตองคํานึงถึง ความตองการของลูกคาเปนหลัก อยาคํานึงถึงความ
ตองการของตัวเอง เพราะผูซื้อคือลูกคา ตองพยายามตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
2. ราคาของสินคาและการบริการ ในการตั้งราคาสินคา ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และการตั้งราคา
สินคาและการบริการนั้นตองเปรียบเทียบกับคูแขงขันวาแพงไปหรือถูกไป แลวนํามากําหนดราคาและการ
บริการของธุรกิจตัวเอง
3. สถานที่ขายและใหบริการ ปจจุบันไมจําเปนตองมีสถานที่ขาย แตคํานึงถึงความสะดวกของลูกคา
เปนหลักในลักษณะของการบริการถึงที่ ถือวาเปนการตอบสนองความตองการของลูกคา
4. การสงเสริมการขาย ผูประกอบการตองหากลยุทธที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งจะสงผลถึงภาพลักษณของ
สินคาและยอดขายดวย
โฆสิต ปนเปยมรัษฏ (2548: 165) ไดเขียนหนังสือยุทธศาสตรธุรกิจ SMEs โดยไดรวบรวม
แนวความคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไวหลายๆทานดังนี้
คุณจรวย พงษชีพ ประกอบธุรกิจน้ําหยด (อุปกรณหัวจายน้ําสําหรับสวนผลไม) ไดกลาววาปจจัยที่ทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ การแสวงหาความรู ตองรูจัดหาขอมูลตางๆ โดยเฉพาะ ความรูเกี่ยววิธีการประกอบ
อุตสาหกรรม เชนกระบวนการผลิต หรือขอมูลทางการตลาด เพื่อนํามาประกอบในการตัดสินใจและการวางแผน
การดําเนินงาน และ อีกอยางการมีนวัตกรรมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ซึ่งหัวจายน้ํา สามารถคูแขงขันจาก
ประเทศอิสราเอลและประเทศไตหวัน ซึ่งจุดแข็งอยูที่ ราคาของสินคา และการบริการหลังการขาย โดยตั้งราคาที่
ต่ํากวาคูแขงมีบริการติดตั้งเอง ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ
คุณสุวนีย เนตวงศ ประกอบธุรกิจเครื่องปนดินเผา ไดกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
คือ ความคิดสรางสรรค พัฒนาการออกแบบลวดลายเครื่องปนดินเผา ซึ่งสามารถดึงดูดใจของลูกคา และจะตอง
มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและการเพิ่มความรู ตองแสวงหาความรูเพิ่ม
เติมอยูตลอดเวลา จะไดทันตอคูแขงขันและความทันสมัยของลูกคา
คุณอนุรักษ นภาวรรณ ประกอบธุรกิจเซรามิก กลาววาปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ การบริการ
จะออกแบบตามความตองการของลูกคา เพียงแตบอกความตองการ สามารถสงมาทางแฟกซไดเลย ไมวาลูกคา
จะสั่งจํานวนมากหรือจํานวนนอย ก็จะจัดสงถึงที่ และลูกคายังสามารถเปลี่ยนแบบสินคาไดตามความตองการ
ได คุณอนุรักษณ กลาวอีกวา โชคดีที่ประเทศไทยมีพันธขาวที่ดีที่สุดในโลก ทําใหพันธขาว
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ของไทยสามารถนํามาผลิตเปนเสนหมี่ที่มีคุณภาพได และในเรื่องของการนวดแปงและการนึ่งก็ตองมีขั้นตอนทีละเอียด
ถานึ่งไมดีเสนหมีก็จะดิบได ถาผิดพลาด ถาผิดพลาดไปแลวลูกคาอาจจะไมเชื่อถือ
คุณวัฒนา มังคลรังษี เปดโรงงานเสนหมี่ชุนจือ ไดกลาวถึงสิ่งที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ
คุณภาพของสินคาเปนเรื่องสําคัญที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกวัตถุดิบ คือ พันธขาว ไมใชวาขาวพันธไหน
ก็ไดที่สามารถผลิตเสนเสนหมี่ได
และคุณสุภาวดี วิฑปกรณ เปดธุรกิจบริษัทแอรโรเฟล็กซ อินเตอรเนชั่นแนล ผลิตพื้นปูกระบะ ไดกลาวถึง
ปจจัยที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. การทําวิจัยและการพัฒนาสินคาใหมๆ ควบคูกับการคิดคนนวัตกรรมสินคาอยางตอเนื่อง บริษัท
มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการทําการวิจัย และพัฒนาบนพื้นฐานของการศึกษาความตองการ
แทจริงของลูกคา และตองทําอยางตอเนื่องเพราผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน คือมีการขยายการสงออก เพื่อใหองคกรมีความมั่นคง ไมตองพึ่งพา
ตลาดในประเทศ สวนใหญจะไปงานจัดแสดงสินคาทั่วโลก
3. การเงิน คือตองใชเงินใหคุมคาและประหยัดคาใชจายเทาที่ทําได
4. การสนับสนุนจากภาครัฐและองคกรเอกชน หนวยงานรัฐบาลตองเขามาดูแล ควบคุม และสนับสนุน
พรอมใหคําปรึกษาแกธุรกิจ
5. บุคลากรเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะเนนการสรางทีมเวิรก สรางความรูสึกมีสวนรวม
ในกิจกรรมของบริษัท ทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา ทุกคนมีสาวนรวมในการเติบโตของบริษัท
6. คุณภาพสินคาและมาตรฐานการผลิต เจาของสินคาไมสามารถบอกไดสินคาของตนมีคุณภาพ จึง
ตอง มีองคกรอื่นบอกหรือรับรอง จึงตองมีการจัดทํามาตรฐานสินคา เพื่อเปนการรับรองการแขงขันในอนาคต
7. การทําผานระบบ E-Commerce จะชวยลดคาใชจายในการโฆษณา และเปนชองทางในการซื้อขายที่
งายและสะดวกมากขึ้น พรอมกับอํานวยความสะดวกใหกับตลาดตางประเทศ
การสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รัฐบาลไทยสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในระดับยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาประเทศ โดย
1. ออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนกฎหมายเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนฉบับแรกของประเทศ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18
กุมภาพันธ 2543 ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้กอใหเกิดมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 ประการ
คือ
มาตรการที่ 1 การสนับสนุนทางการเงิน โดยมีวงเงินสินเชื่อในลักษณะตางๆ ผานหนวยงาน
ดังตอไปนี้
1.1 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)
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1.2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (บสย.)ซึ่งเดิมคือ บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.)
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SME
Bank) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบรรษัทประกันสินคาเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
1.4 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
1.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
1.6 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการรวมพัฒนาทุนเกื้อหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
1.7 ธนาคารออมสิน ตามโครงการธนาคารประชาชน
มาตรการที่ 2 อบรมใหความรู คําแนะนําคําปรึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจและผูประกอบการ
โดยดําเนินผานหนวยงานดังนี้
2.1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนสถาบันอิสระ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถผูประกอบการที่ดําเนินยูแลว และสรางผูประกอบการที่มศี ักยภาพรายใหมๆ มีการฝกอบรม ให
คําปรึกษาแนะนํา และสนับสนุนดานขอมูลตางๆ
2.2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2.3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรการที่ 3 การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อพัฒนาพื้น
ที่ตั้งของกิจการการผลิต การคา และการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความพรอมของระบบ
สาธารณูปโภค โดยมีการจัดแบงที่ดนิ เปนแปลงยอย อาคารใหผูประกอบการไดเซาซื้อ
2. จัดตั้งหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
สสว คือ หนวยงานของรัฐที่มีสถานะเปนนิตบิ ุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมเอสเอ็มอี และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานฯ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงาน มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน
สํานักงานฯ เริม่ ดําเนินกิจการครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ไดเปดดําเนินการ
มาไดทําหนาที่เปนองคกรหลักในการสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยรวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของ ดวยการจัดทําแผนการสงเสริมเอสเอ็มอีแหงชาติ และเปนหนวยประสานและสนับสนุนการทํางาน
หรือแผนงานของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนที่ทําหนาที่เกีย่ วของกับเอสเอ็ม
อีหลายหนวยงานเขาดวยกัน และแขงขันไดอยางยั่งยืนทามกลางการแขงขันที่เขมขนในยุคโลกาภิวัตน โดยมี
หนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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เนื่องจากธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทั้งยังชวยสงเสริมสรางรายไดใหกับประชากรภายในประเทศ จึงทําใหเกิดแนวคิดที่
ตองการจะพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงได
กําหนดยุทธศาสตรในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไว 6 ยุทธศาสตรการสงเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระดับสาขายุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ระดั บ กิ จ การ ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ในการสร า งและพั ฒ นา
ผูประกอบการใหม ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอื้อตอการดําเนินธุรกิจยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอมขนาดกลางและขนาดยอม
2. สนับสนุนเงินทุนแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เงินทุนรวมลงทุน (Venture Capital Fund) เปนเงินที่นําเขาไปรวมลงทุนเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ความเขมแข็งของธุรกิจ เอสเอ็มอี และสงเสริมใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองจนเขาระดมทุนในตลาดทุนไดในอนาคต
เงินทุนสนับสนุนการจางที่ปรึกษา (Consultancy Fund) ซึ่งเปนการสนับสนุนเงินทุนในการจางที่
ปรึกษาใหกับผูประกอบการวิสาหกิจ และการพัฒนาตอยอดธุรกิจสินคาและบริการ
เงินทุน IP Fund (Intellectual Property: IP) เปนการสนับสนุนเงินคาใชจายในการนําทรัพยสิน
ทางปญญาไปจดสิทธิบัตร ซึ่งกอใหเกิดความคุมครองสิทธิอันชอบธรรมของนักวิจัย นักประดิษฐ
นักนวัตกรรม และนักออกแบบ รวมทั้งการซื้อสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศมาพัฒนาตอยอดในเชิง
เงินทุน Internationalization Fund เปนเงินสนับสนุนในการพัฒนากลุม ผูประกอบการ กิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีศกั ยภาพในการนําสินคาหรือบริการไปสูตลาดใหมๆ ในตางประเทศ
เงินทุน Branding Fund เปนการสนับสนุนเงินทุนใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม นําไปพัฒนาตรายี่หอ (Brand) ของสินคาหรือบริการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ
3. จัดทําโครงการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม เชน โครงการประกวดแผนธุรกิจใหมแหงชาติ โดย
การประกวดแผนธุ รกิ จ ใหมร ะดับปริญญาโท การแขงขัน เกมจําลองธุรกิ จ ระดั บอุ ด มศึก ษา(ปริญญาตรี )
โครงการอาชีวะสรางสรรค แปรฝนสูธุรกิจ และโครงการสรางเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมรุนเยาว (ระดับมัธยมปลาย)
2. โครงการประกวดสุดยอดผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงป เปนการ
สรางรางวัล สุดยอดผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงป (SMEs National Award) ขึ้นเพื่อ
คนหาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมมาภิบาล และประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปนตัวอยางอันดีใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รายอื่น ๆ ไดรัยทราบถึงแนวทาง หรือ วิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจ
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3.โครงการสรางศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (SMEs) เปนศูนยบริการสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด โดยมีผูเชี่ยวชาญและ
นักออกแบบเปนผูใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางการพัฒนารูปแบบของสินคา และบรรจุภัณฑ สํานักงาน
ตั้งอยูที่สี่แยกคอกวัว ถนนราชดําเนินกลาง สําหรับสวนภูมิภาค ตั้งอยูที่เชียงใหม แพร ขอนแกน สงขลา
4. โครงการเผยแพรความรูแกเอสเอ็มอีและบมเพาะผูประกอบการดานการตลาดผาน SMEs
Channel ทางเคเบิลทีวี ชอง ยูบีซี 10 ใชเปนชองทางใหความรูในการทําธุรกิจ และยังเปนชองทางกระจาย
สินคาใหแกผูประกอบการเอสเอ็มอีไดอีกทางหนึ่ง
5. โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพื่อสงเสริมผูประกอบการโดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของ
การดําเนินธุรกิจ เพื่อใหผูประกอบการใหมไดเรียนรูทักษะในการทําธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง
ตลอดจนการสรางเครือขายธุรกิจ จนสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จ ปจจุบันนี้ไดจัดตั้งศูนย
บมเพาะวิสาหกิจขึ้นแลว จํานวน 16 แหงทั่วประเทศ
6. โครงการจัดทํารายงานสถานการณและเตือนภัยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อเปน
ขอมูลแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจัดตั้งศูนยวิเคราะหและเตือนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมรายสาขา พรอมดวยขอมูลที่มีความถูกตองรวดเร็ว และเปนศูนยกลางขอมูลและการพยากรณผลกระทบ
จากปจจั ย ตาง ๆ ต อการดําเนิ นงานของผู ประกอบการไทย โดยเนนแนวทางในการแกไขปญหาสํ า หรับ
ผูประกอบการรายสาขาแบงตามอุตสาหกรรม รวมทั้งประเมินโอกาสและแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับ
ผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ และภาคเอกชนตาง ๆ
7. โครงการเผยแพรความรูสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยระบบสารสนเทศ เพื่อเปน
ศูนยขอมูลสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขาดยอม (SMEs Information Center) โดยจัดทําเปน
โครงการเผยแพรความรูสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยระบบสารสนเทศ ดวยโครงการ SME @
CLICK ผาน website www.sme.go.th ซึ่งเปนศูนยรวบรวมขอมูล ขาวสาร รวมไปถึงองคความรูตาง ๆ ที่จะ
สามารถชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหสามารถแขงขันสูตลาดโลกได และดวยการสมัคร
เปนสมาชิก สสว. เพียงครั้งเดียว เอสเอ็มอีจะสามารถเขามาใชงานกับระบบตาง ๆ ของ สสว.ไดทุกรายการ
ไดแก Virtual Coach เปนระบบฐานขอมูลองคความรูในการประกอบธุรกิจ โดยระบบจะมีเครื่องมือสําหรับ
ชวยวิเคราะห 3 แบบ คือ
1. Self-assessment Tool คือ ระบบแบบสอบถามเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกิจ
2. Business – Plan - Tool คือ ระบบเพื่อชวยในการสรางแผนธุรกิจใหกับผูประกอบการ
3. Financial - Ratio - Tool คือ ระบบวิเคราะหสถานะทางการเงินใหกับผูประกอบการ
E – Mentor คือ ระบบฐานขอมูลที่ปรึกษา เพื่อให เอสเอ็มอีสามารถสืบคนขอมูล
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ในสาขาที่เอสเอ็มอีตองการ โดยระบบสามารถ matching ขอมูลระหวาง
เอสเอ็มอี และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เอสเอ็มอีรายนั้น ๆ ตองการได
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E – Market Place คือ ระบบสรางรานคา สําหรับเอสเอ็มอีโดยเอสเอ็มอีสามารถเปดรานและ
สามารถเพิ่มสินคาและราคาไดดวยตนเอง
Digital University คือ ระบบ e – learning เพื่อเอสเอ็มอีสามารถเขามาใชระบบและทําการเรียนรู
ในองคความรูตาง ๆ โดยแบงเปนหองเรียนและบทเรียนมากมาย สําหรับเอสเอ็มอี
E – Business Network (E – Biz Net) คือระบบขอมูลธุรกิจที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
ประกอบดวยฐานขอมูลธุรกิจในประเทศและตางประเทศ จํานวนกวา 30 ลานรายทั่วโลก โดย Biz Net จะเปน
ศูนยกลางใหบริการขอมูลแกผูประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีใหผูประกอบการสามารถคนหาผูซื้อและผูขาย ชื่อ
บริษัทและแบบเงื่อนไข รวมทั้งสามารถตรวจสอบความมีตัวตนและสถานภาพเองตนของบริษัท จํานวน
พนักงานผานทางระบบ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งนี้ระบบนี้ยังถูกออกแบบเพื่อรองรับธุรกรรมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของอุตสาหกรรมไทยไดในอนาคตดวย
8. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการเอสเอ็มอีที่
สสว. เขารวมทุน โดยพี่เ ลี้ยงจะใหคําปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในดานตาง ๆ เชน
การเงิน บัญชี การตลาด การผลิต และการบริหารจัดการ รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน สถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติ
สินเชื่อ
9. โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยได
รวมมือกับมูลนิธิ สุข-แกว แกวแดง และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดทําโครงการถุงผาพระราชทาน และ
โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะตนแบบเชิงพาณิชย
4. เปนตัวแทนผูประกอบการ SMEs ไทยในเวทีการประชุมนานาชาติ เชน เวทีอาเซียน เวทีเอเปก
การเจรจาการทําความตกลงการคาเสรี หรือ FTA เปนหนวยงานภาครัฐที่เขาไปมีบทบาทในการเจรจาเพื่อ
ผลประโยชนอันจะเกิดแกผูประกอบการไทย
5. จัดตั้งศูนยบริการคําปรึกษาในศูนยประสานและบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บริเวณ ชั้น G อาคารทีเอสทีทาวเวอร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ซึ่งจะใหบริการคําปรึกษาในการทําธุรกิจ
โดยไมคิดคาใชจาย ประกอบดวยการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด กฎหมาย บัญชี บรรจุภัณฑ และการ
สงออก มีศูนยบริการรวมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจําภูมิภาคดังนี้
1. จ.เชียงใหม ตั้งอยูที่อาคารศูนย SMEs ภาคเหนือเชียงใหม เลขที่ 158 ถนนทุงโฮเต็ล ต.วัด
เกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทร. 053-249-421-2 โทรสาร 053-249-422
2. จ.อุบลราชธานี ตั้งอยูที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ถนนอุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-254-035, 045-245-936
3. จ.กระบี่ ตั้งอยูที่อาคารศูนยราชการกระทรวงแรงงาน หองแรงงาน 3 ศูนยราชการรองคลอง
จิหลาด ถนนทาเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-622-778, 075-622-978 โทรสาร 075-622-978
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4. จ.ภูเก็ต ตั้งอยูที่เลขที่ 29/1 ถนนดํารง ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-241502-3 โทรสาร 076-241-503
5. จ.สุราษฎรธานี ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี (หลังเกา) ชั้น 3 ถนนดอนนก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 077-288-866-7 โทรสาร
077-288-867
6. จ.สงขลา ตั้งอยูที่อาคารศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11 เลขที่ 165
ถนนกาญจนวนิช ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร.074-219-008-9 โทรสาร 074-219-009
3. จัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว)
ในป 2507 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการเงินกูเ พื่อสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม
ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเสนอ จึงไดมกี ารจัดตั้งสํานักงานเงินกูเ พื่อสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ยอมอยูภ ายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน
สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม (สธอ.) แตเนื่องจากการดําเนินงานมีขอจํากัดเรื่องแหลงทุนดําเนินการ
ที่ตองพึ่งจากงบประมาณแผนดินเพียงแหลงเดียว และตองถือปฏิบัติตามระบบราชการทําใหขาดความคลองตัว
จึงไดตราพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมขึ้นในป 2534 ปรับสถานะของ สธอ. เปน
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ลานบาท มีฐานะเปนนิติบุคคล
สามารถระดมเงินทุน และเงินกูไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตอมาในป 2543 ไดรับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังอีก 2,500 ลานบาท และเมื่อรัฐบาลชุด
ปจจุ บันมีนโยบายให บอย. เปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมอันเป น
รากฐานของระบบเศรษฐกิจ จึงไดตราพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ปรับสถานะของ บอย. เปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.หรือเอสเอ็มอีแบงก) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค “เพื่อประกอบธุรกิจ
อันเปนการพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดําเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อค้ําประกัน รวมลงทุนใหคําปรึกษาแนะนําหรือใหบริการ
ที่จําเปนอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้” หนาที่ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
1. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีหนาที่ในการบริการดานการเงินเพื่อสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหแข็งแรงและเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการสนับสนุนการรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในแตละกลุม Cluster ที่สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งถือวาเปนยุทธศาสตรรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เปนแนวทางการควบคุมการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกร โดยจะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ตอผลการ
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ปฏิบัติงานตามหนาที่นั้น ๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการกํากับและควบคุมการดําเนินงาน มุงเนนความโปรงใสใน
ทุกระดับชั้นทั้งในสวนของพนักงานผูปฏิบัติและเจาหนาที่บริหารตลอดจนคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งจะเปน
พื้น ฐานสํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ธนาคารและ
ประเทศชาติ ธพว. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนองคกรที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนที่จะ
เกิดแกผูมีสวนไดเสีย ไดแก ลูกคาซึ่งเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูถือหุน พนักงาน
และผูบริหารตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ที่เปนพันธมิตรรวมในการพัฒนาผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยในป 2546 ธพว. ไดมีการดําเนินการตอผูมีสวนไดเสียสรุปไดดังนี้
2.1 ในสวนของลูกคาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธพว. ไดมุงเนนและ
ใหความเอาใจใสโดยยึดหลัก ลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focus) และเพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ธพว.มีการเปดโครงการ “ธนาคารสีขาว” ขึ้น โดยเปดตู ปณ.1313 เพื่อเปนชองทางสื่อสาร
ระหวางลูกคาผูใชบริการ ธพว.ที่จะสามารถติดตอและแจงเรื่องราวปญหาตาง ๆ อันเปนประโยชนตอ ธพว. ใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและบริการใหดียิ่งขึ้น
2.2 สําหรับผูถือหุน ธพว. มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไมได
มุงหวังกําไรเปนหลักสําคัญ
2.3 สวนพนักงานและผูบริหาร ธพว. ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาพนักงานและ
ผูบริหารของ ธพว. เพื่อใหมีทักษะความรู และถึงพรอมที่จะเขาไปใหคําปรึกษาแนะนําผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงการสรางวัฒนธรรมองคกรของ ธพว. และหลอหลอมจิตวิญญาณและ
อุดมการณ ใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวในการทํางานใหเปนหนึ่งเดียว สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการจัดให
มีสวั สดิ การที่ เพียงพอและเหมาะสม และพั นธมิตร ธพว. ไดพยายามในการสรางเครือข ายพั นธมิ ตร ทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงองคความรูและบริการตาง ๆ อันนําไปสูการสงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
รุงนภา ตออุดม (2550: 3-4) ไดศกึ ษาวิจัยเรื่อง ปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. ปจจัยดานภาวะผูนํา ผูประกอบการสวนใหญมีวิสยั ทัศนที่มุงหวังใหกจิ การมีการ
เจริญเติบโต ผูประกอบการจะมีทักษะความสามารถในการทํางาน มีคุณลักษณะทีเ่ ปนผูประกอบการ ที่มี
ความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการตัดสินใจ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินธุรกิจ และมีความ
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ซื่อตรงในการประกอบ
2. ปจจัยดานการบริหารจัดการ ผูประกอบการสวนใหญมีความเชีย่ วชาญในธุรกิจเกษตร เปน
ผลมาจากความรูความสามารถและมีประสบการณอันยาวนานทางการคา มีการวางแผนในการดําเนินงาน มีกร
วางแผนทางการเงิน การจัดจําหนายของผูประกอบการ จะจําหนายผานตัวแทน หรือนายหนาการบริการ มี
บริการจัดสงสินคา และเนนคุณภาพของสินคาที่ผลิตและจําหนายเปนหลัก
3. ปจจัยดานบุคลากร การจัดหาบุคลากร ของผูประกอบการ จะใชแรงงานในพืน้ ที,่ แรงงาน
ตางพื้นที่ และแรงงานตางดาว ผลตอบแทนพิเศษ ที่ผูประกอบการจายใหแกลูกจาง เปนรูปของตัวเงินไดแก
คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล, โบนัส และเบี้ยขยัน เงินชวยเหลือคางานบวช, งานแตง และงานศพ และที่ ไมอยู
ในรูปของตัวเงิน ไดแก หอพัก และสวัสดิการรานคา ที่ขายสินคาที่ผูประกอบการผลิตโดยที่ขาย ใหแกลูกจาง
ในราคาถูก และการจัดใหลูกจางไปฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
4. ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ผูประกอบการสวนใหญที่เปน
ผูประกอบการขนาดกลางจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยสถานประกอบการไดรับการสนับสนุน
เงินทุนจากรัฐบาล เพื่อการดําเนินการและความวิจยั เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อใชในการดําเนินการผลิต
นิภาภรณ จงวุฒิเวศน และคณะ(2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จัดแบงเปน 3 ปจจัยใหญ คือ 1)ปจจัยที่
เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งแบงเปน 4 ดาน 1. ดานการบริหารและจัดการ 2.ดานการบริหารการผลิต 3. ดาน
การบริหารการตลาด 4. ดานการบริหารการเงินและการลงทุน 2) ปจจัยที่เกี่ยวกับกลุม ไดแก 1. ผูนํา 2.
คณะกรรมการ 3. การมีสวนรวมของสมาชิก 4. แรงงาน 5. การสรางเครือขาย 3) ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ไดแก
1.ระเบี ย บข อ บั ง คั บ 2. กิ จ กรรมกั บ ภายนอก 3. การจั ด สวั ส ดิ ก าร ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด คือ 1. ดานผูนํา 2 ดานการ
สรางเครือขาย 3. ดานการบริหารและจัดการ 4. ดานคณะกรรมการกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมแกว รุงเลิศเกรียงไกรและคณะ (2546: 33-34) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถทางการจัดการ
ของผู ป ระกอบการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในภาคใต : ภาคการบริ ก าร ประชากรกลุ ม เป า หมาย คื อ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคบริการที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแลว จํานวน
393 ตัวอยาง ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา
นราธิ ว าส โดยกระจายทั่ ว ไปในทุ ก ประเภทธุรกิจ บริ การไดแ ก ธุ รกิ จ โรงแรม ธุรกิ จ การท องเที่ย วธุรกิ จ
รานอาหาร ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจเชารถธุรกิจซอมรถ เปนตน โดยใหผูประกอบการไดทําการประเมิน
ตนเอง ในดานการบริหารการจัดการ การศึกษาพบวา ผูประกอบการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถการ
จัดการดังนี้ การจัดการในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง (3.444) ซึ่งมีองคประกอบยอย ไดแก ดานการจัดการ
ตลาดและบริการ, การดําเนินงานอยูในเกณฑมาก ในขณะที่การประเมินกิจกรรม, การมีระบบบัญชี/การเงิน,
การวางระบบงาน, การจัดการทรัพยากรมนุษย, การจัดการเทคโนโลยี, การจัดหา, และการขนสงอยูในเกณฑ
ปานกลาง (3.242 - 3.436)
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กมลกานต เทพธรานนท (2548: 98) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา แรงจูงใจ
ภายใน คุณลักษณะของผูประกอบการกับความสําเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ผลการศึกษาความสําเร็จในการประกอบการ พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําเร็จอยูใน
ระดับสูง ซึ่งหมายความวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหไดผลเปน
ที่นาพอใจหรือบรรลุเปาหมายตามที่องคการกําหนดไว โดยการวัดการรับรูของผูประกอบการอยูในระดับสูง
รักพงษ เซงเจริญ (2546: 32-36) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยและคุณสมบัติของผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พบวา ผูประกอบการตองมีความรูความสามารถ ทางดานการจัดการ ทางดาน
การตลาด การจัดการภายในองคกร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการดานการเงิน ถือวาเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการสรางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับธุรกิจ ทั้งนี้องคกรธุรกิจในแตละขนาดยอมพึ่งพิงอยูบน
เทคนิคการบริหารและการจัดการที่แตกตางกันไป
สมแกว รุงเลิศเกรียงไกรและคณะ (2550: 22) ไดศึกษาวิจัยเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน ระบบการจัดการของ SMEe ประเภทอุตสาหกรรมในภาคใตโดย
การศึกษากลุมตัวอยาง 3 กลุม ดังนี้ จากสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในธุรกิจยางพาราและธุรกิจประมง
กลุมตัวอยางจากธุรกิจบริการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธุรกิจการทองเที่ยว กลุมตัวอยางธุรกิจการคา ใน
ธุ ร กิ จ ค า ส ง และธุ ร กิ จ ค า ปลี ก รวมทั้ ง สิ้ น 6 สาขา พบว า ผู ป ระกอบการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช
สนับสนุนกิจกรรมการดาเนินธุรกิจในปจจุบันที่สําคัญ 3 ลําดับแรก คือ รอยละ 87.2 นํามาใชกับกิจกรรมการ
ผลิตและการควบคุมสินคา รอยละ 72.3 นํามาใชกับกิจกรรมการบัญชี และรอยละ 46.8 นํามาใชกับกิจกรรม
การเงิน
อภิสิทธิ์ ประวัติเมือง (2544:72-73) ไดศกึ ษาวิจยั เรื่อง ผูป ระกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ
รานหนังสือ พบวากลยุทธการดําเนินงานทีผ่ ูประกอบการใชมากที่สุดคือ การบริหารการจัด ดานการวางแผน
เฉพาะสิ่งสําคัญ รองลงมาคือ การตั้งรับ การแสวงหาโอกาส สวนการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณพบวา
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จไดนํามาใชในการบริหารงานนอยที่สุด
รณรงค ศรีจันทรนนท (2544: 104) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผูประกอบธุรกิจขนาดยอมใน อุตสาหกรรม
แมพิมพโลหะและพลาสติกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามีการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 4
รูปแบบคือ การวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณ การวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ การแสวงหาโอกาส และการตั้งรับ
โดยรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือการวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ รองลงมาคือ การตั้งรับ การแสวงหาโอกาส และการ
วางแผนลวงหนาอยางสมบูรณ ตามลําดับ โดยพบวาเฉพาะกลยุทธการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณหมายถึง
การวางแผนการทํางานลวงหนาคลอมคลุมสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงขอผิพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
โดยมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ
ศรัญญา เชื้อมั่ง (2545: 5 ) ไดศกึ ษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการดําเนินธุรกิจของไทยที่ประสบความสําเร็จ
ในวิกฤติเศรษฐกิจ โดยศึกษากับผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมประเภท กิจการการคา การผลิต และการบริการ
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ที่ไดรับการคัดเลือกวาเปนผูป ระกอบการที่ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. การทําในสิ่งที่ตนเองถนัดและเชีย่ วชาญ 2. มีความสามารถ
ในการปรับตัว 3. การใหความสําคัญกับบุคลากร 4. คุณภาพสินคาและบริการ 5. การใหความสําคัญกับลูกคา
6. ความสามรถในการวางแผนและแกปญหา 7. การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 8. ความเปนผูนํา 9. ความมุงมั่น
ของผูประกอบการ
ฝนทิพย ฆารไสว (2555: บทคัดยอ)ได ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จของธุรกิจโรงแรม ไดมีการวัดความสําเร็จในการประกอบการของโรงแรม โดยใชวัดความสําเร็จ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปดวย 1.ความพึงพอในในฐานะเจาของกิจการ 2. ความสําเร็จทางธุรกิจ
3. แนวโนมของกําไร 4. แนวโนมของจํานวนลูกคา 5. แนวโนมของยอดขาย ซึ่งการศึกษาความสําเร็จเปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยฉบับนี้
นันทนภัส แดงปุดดา (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนมะมวง
บานแฮด จังหวัดขอนแก น พบวา ความสํ าเร็จ ขึ้นอยูกับปจจั ยหลายอยาง คื อ 1.คุณภาพของผลผลิตที่มีน
มาตรฐาน อันจากการตรวจสอบกระบวนการทุกขั้นตอนของการผลิต ความใสใจในการดูแลอยางสม่ําเสมอ
2 . การบริหารการจัดการที่มีการวางระบบการบริหาร มีการแบงโครงสรางการทํางาน แบงงานกันทําตาม
ความถนัด 3. การตลาดเปนสิ่งสําคัญ การจําหนายผลผลิตที่ไมตองผานคนกลาง ไมมีปญหาดานการตลาด มีทั้ง
ตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ 4. การเงิน สมาชิกสวนมากใชเงินทุนสวนตัวในการประกอบอาชีพ
ไมกูยืมเงินมาลงทุน ทําใหกลุมเจริญเติบโตไดรวดเร็ว
อติโชติ กังอนันตและคณะ (2549: 50-52) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ กลุมตัวอยางคือผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลา จํานวน 377 ราย พบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย 9 ดาน ดังนี้ 1) ปญหาดานเงินลงทุน ไดแก 1.ขาดแคลนเงิน
ลงทุน(มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20) 2.แหลงเงินทุนมีตนทุนสูง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21) 3.ขาดแหลงเงินทุนสํารอง
(มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08) 2) ดานการเงิน 1.ขาดการวางแผนดานการเงิน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11) 2. ขาดการ
ควบคุมการใชเงิน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81) 3. ขาดการควบคุมระบบลูกหนี้เจาหนี้ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87)
3) ดานการบัญชี 1.ขาดการจัดทําระบบบัญชีที่ไดมาตรฐาน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99) 2. ขาดการเก็บรวบรวม
หลักฐานเอกสารอางอิง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97) 3. ขาดการนําขอมูลทางบัญชีไปใชในการตัดสินใจ (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.94) 4) ดานการบริหารจัดการ 1.ขาดแคลนแรงงานฝมือ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66) 2. ขาดการ
บริหารงานที่เปนระบบ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94) 3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70)
5) ดานการผลิต 1. ขาดการควบคุมเรื่องตนทุนการผลิต (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40) 2. ขาดการใชเทคโนโลยีการ
ผลิต (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34) 3. ขาดการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25) 4. ขาดการควบคุม
เรื่องแรงงานทางตรง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16) 6) ดานการบริการ 1.ขาดบุคลากรการบริการ (มีคาเฉลี่ยเทากับ

44

3.04) 2. ขาดการใหบริการที่มีคุณภาพ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88) 3. ขาดวัสดุอุปกรณการใหบริการ (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.94) 4. ขาดมาตรฐานของการใหบริการ(มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80) 7) ดานการคาปลีกและคาสง
1. ขาดระบบการขนสงสินคา (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90) 2. ตนทุนสินคาสูง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91) 3. ขาดการ
ใหบริการหลังการขาย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75) 8) ดานการตลาด 1. ขาดการวางแผนดานการตลาด (มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.15) 2. ขาดการจัดจําหนายที่เปนระบบ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02) 3. ขาดการทําตลาดแบบเชิงรุก (มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.77) 9) ปญหาดานอื่น ๆ 1. คูแขงขัน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09) 2. ทําเลที่ตั้งของกิจการ (มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.81) 3. สิ่งแวดลอม(มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77) 4. นโยบายของรัฐบาล (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68)
5. กฎหมาย (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61) 6. การใชระบบอินเทอรเน็ตในการหาแหลงตลาด (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54)
ปณิธิ อุทัยรัตน (2543 : 57) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรขนาด
กลางและขนาดยอมตอวิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540 จากการศึกษาพบวา ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ คือดานการตลาด การผลิต การเงิน การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะดานการตลาดที่สําคัญ
ที่สุดที่สงผลตอการอยูรอดของธุรกิจ เพราะปริมาณการจําหนายสินคาลดลง ทําใหกระทบตอทุนในการผลิต
และความสามารถในการแข ง ขั น ลดลงโดยจะเป น ผู ป ระกอบการที่ จํ า หน า ยสิ น ค า ในประเทศ ดั ง นั้ น
ผูประกอบการจําตองมีการปรับตัวในดานกลยุทธตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานการตลาด การผลิต การเงิน
และการบริหารงานบุคคล
จุฑามาศและคณะ (2553 : 180-184) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย โดยศึกษาจากผูประกอบการที่เริ่มทําธุรกิจ เพื่อเปนการลด
ความเสี่ยงในการลมเหลวของธุรกิจและเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ไดศึกษา
ปจจัยดังตอไปนี้ (1) ลักษณะของธุรกิจ (2)การจัดการและความรูของผูประกอบการ (3) ผลิตภัณฑและการ
บริการ (4) ลูกคาและตลาด (5) วิธีการดําเนินธุรกิจและความรวมมือทางธุรกิจ (6) ทรัพยากรและการเงิน
(7) กลยุทธดานการตลาด (8) ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ไดแกปจจัยภายนอกธุรกิจ
โดยใชสถิติทดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression) จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมความสัมพันธในทิศทางบวก กับความสําเร็จของธุรกิจ
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 และจากการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ พบวา ( 1) ปจจัยภายนอก (β = 0.46) (2) ลูกคาและตลาด (β = 0.335) (3) ทรัพยากรและ
การเงิน (β = -0.225) (4) ลักษณะของธุรกิจ(β = 0.214) (5) วิธีการดําเนินธุรกิจและการดําเนินธุรกิจ (β =
0.212) โดยปจจัยทั้ง 5 ดานรวมกันพยากรณความสําเร็จของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 53.3 แตสําหรับดาน
ทรัพยากรและการเงินกลับสงผลในทางลบ และพบวา (1) การจัดการและความรูของผูประกอบการ
(2 )ผลิตภัณฑและการบริการ และ (3) กลยุทธดานการตลาด ไมสงผลกระทบตอความสําเร็จของธุรกิจ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะ
ประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ตัวผูประกอบการเอง และปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผล
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ตอการดําเนินงาน ไดแกปจจัยภายใน คือ การตลาด การบริหารการจัดการ ทรัพยากรและการเงิน บุคลากร
และปจจัยภายนอก คือ เทคโนโลยี ลูกคา คูแขงขัน เศรษฐกิจ
งานวิจัยในตางประเทศ
Nurul Indarti and Marja Langenberg (2553 :2-10) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สง ผลกระทบตอ
ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาตัวอยางจากผูประกิจธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 100 กิจการ ไดศึกษาในปจจัยทีส่ งผล
กระทบตอความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังตอไปนี้ (1) เทคโนโลยี (2) การเขาถึง
แหลงขอมูล (3) ความพรอมของผูประกอบการ (4) กฎหมาย (5) การสนับสนุนจากรัฐบาล (6) แผนธุรกิจ
(7) การเขาถึงแหลงทุน (8) เครือขายทางสังคม (9) การตลาด
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมความสัมพันธในทิศทางบวก กับ
ความสําเร็จของธุรกิจ และจากการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ พบวา (1) การตลาด (β = 0.370) (2) การเขาถึงแหลงทุน (β = 0.302) (3) กฎหมาย (β = 0.227) และ (4) เทคโนโลยี (β = 0.182) โดยปจจัยทั้ง 4. ดานรวมกันพยากรณความสําเร็จของธุรกิจ คิดเปน
รอยละ 32.5 แตสําหรับกฎหมาย กลับสงผลทางลบ และ พบวา ปจจัยดาน (2) ขอมูลขาวสาร (3) ความพรอม
ของผูประกอบการ (4) การสนับสนุนจากรัฐบาล (5) แผนธุรกิจ และ ไมสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
งานวิจยั นี้ไดแนะนําวา ควรศึกษาปจจัยอืน่ ๆที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Kruif & Frese, (2000) ไดศึกษาวิจัยเกีย่ วกับ ผูประกอบการขนาดยอมในประเทศแซมเบีย พบวาการ
วางแผนลวงหนาอยางสมบูรณและการแสวงหาโอกาส มีความสัมพันธทางบวกอยางสูงกับความสําเร็จ
Frese, Krauss & Freidrich (2005) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูประกอบการขนาดยอมในประเทศ
ซิมบับเวและพบวา การวางแผนและการปฏิบัติเชิงรุก (Proactiveness) เปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จ ของ
ผูประกอบการ ผลการวิจัยพบวา กลยุทธแบบวางแผนอยางสมบูรณ และวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ รวมถึงการ
แสวงหาโอกาส มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ
Steekelenburg, Lauw, Frese & Visser, (2000) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูประกอบการขนาดยอมใน
ประเทศอาฟริกาใต พบวาการวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ และในทาง
ตรงกันขามพบวากลยุทธการตั้งรับมีความสัมพันธทางลบกับความสําเร็จ
Andreas Rauch & Michael Frese, (2000) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการวางแผนและ
ความสําเร็จของผูประกอบการขนาดยอมในประเทศเยอรมันนีและไอรแลนด ในชวงป ค.ศ. 1993-1995 และ
พบว า การวางแผนมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความสํ า เร็ จ ของผู ป ระกอบการในเยอรมั น นี แ ต ไ ม พ บ
ความสัมพันธนี้กับผูประกอบการในไอรแลนด ร (Rauch & Michael Frese, 1997, pp. 27-29) ใหขอสังเกตวา
ความสัมพันธที่ตางกันนี้เนื่องมาจากสองประเทศนี้มีวัฒนธรรมซึ่งตางกัน ในเยอรมันนี ผูประกอบการมี
วัฒนธรรมในการหลบเลี่ยงความไมแนนอน และมีการวางแผนที่ดีในการดําเนินธุรกิจ สวนในไอรแลนด
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ผูประกอบการมีการหลบเลี่ยงความไมแนนอนนอย การวางแผนจึงรวมเอาความเสี่ยงและความไมยืดหยุนไว
ดวย จึงวางแผนนอยและใหความสําคัญกับการวางแผนนอยลง
Gelderen & Frese (1998) ทําการศึกษาวิจัยผูประกอบการขนาดยอมที่กอตั้งธุรกิจมาไมเกิน 5 ป ใน
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด โดยทําการศึกษาผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางเดียวกันเปน 2
ระยะ ชวงเวลาหางกัน 16 เดือน พบวาในทั้ง 2 ชวงเวลา กลยุทธการดําเนินงานแบบตั้งรับมีความสัมพันธทาง
ลบกับความสําเร็จ และยังพบอีกวาในชวงแรกของการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการนั้น การวางแผนเฉพาะ
สิ่งสําคัญจะมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ และในชวงที่สองเมื่อธุรกิจดําเนินการไดราบรื่นแลว การ
วางแผนอยางสมบูรณจะมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ
Vesper (1993) ไดศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนและแหลงเงินทุนเปนสําคัญของการจัดตั้งกิจการ
พบวา จุดเริ่มตนของการจัดตั้งกิจการ มักจะใชแหลงเงินทุนของผูกอตั้งและรายไดจากการดําเนินกิจการ ถา
การดําเนินกิจการใชเงินทุนมากขึ้น การกูยืมจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญ แหลงเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ประกอบไปดวย (1) เงินทุนของผูประกอบการ ซึ่งคิดจากเงินออมและหุนสวน (2) การสราง
หนี้สิน คือ การกูยืมจากเพื่อน/ญาติ ลูกคา ผูขายสินคา วัตถุดิบ อาคาร การเชาซื้อสินทรัพย เปนตน
Vennell and Hamilton (1999) ไดศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจเลือกลักษณะการจัดตั้ง ธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พบวามีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินในเลือกจัดตั้งธุรกิจ คือ
(1) ตนทุนการจัดตั้งกิจการ (2) ขอจํากัดความรับผิดชอบในหนี้สิน (3) ความตอเนื่องของการดําเนินการ
(4) การโอนการเปนเจาของ(5) การควบคุมกิจการ (6) โอกาสในการหาแหลงเงินทุน (7) ผลของภาษีเงินได
และพบวาผูประกอบการตองมีความสามารถดานการจัดการ เพราะวาการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีลักษณะไมชัดเจนทางการบริหารที่เปนทางการและรูปแบบการจัดองคกรที่ไมชัดเจนเชนกัน
มีผลใหเกิดภาวการณกดดันของผูประกอบการซึ่งจะตองทํางานดานการขายใหบริการแกลูกคา การอบรมและ
สนับสนุนพนักงาน ทบทวนงบการเงิน การเจรจาตอรองกับธนาคาร และคํานึงถึงอนาคตของกิจการ งานการ
ดูแลกิจการ ดังนั้นผูประกอบการตองพรอมปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพยายามลดเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณหนึ่งไปยังสถานการณอีก
รูปแบบหนึ่งใหได เพื่อความอยูรอดและความเจริญของกิจการอายุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สะทอนภาพความสําเร็จทางการจัดตั้งกิจการเชนกัน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อตองการประสบผลสําเร็จ คือรูจักประยุกตใชประโยชน
ในการปฏิบัติงานไดเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และปจจัยดานเงินทุน เปนสิ่งสําคัญในการ
ประกอบการ ตอมาคือ การจัดการบุคคล การบริหารการจัดการ การวางแผน การเงิน การตลาด

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนการวิจัยประยุกตอาศัยวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ธุรกิจที่จดทะเบียน ในรูปรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา
(ประจําป 2550) จํานวน 1,030 กิจการ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัว อย าง หมายถึง ผูประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอํา เภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา โดยอาศัยขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสงขลา ในป 2550 โดยการจดทะเบียน
เปนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เงินทุนจดทะเบียนไมเกิน 200 ลานบาท แบงได 3 ประเภทคือ
1. ภาคการผลิตมีการจดทะเบียนจํานวน 66 กิจการ
2. ภาคการคามีการจดทะเบียน จํานวน 424 กิจการ และ
3. ภาคการบริการมีการจดทะเบียนจํานวน 540 กิจการ ทั้งหมดจํานวน 1,030 กิจการ
และเพื่อใหไดกลุมตัวอยางทีม่ ีความเหมาะสมผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางตามแนวคิดของ Yamane
(อังคณา ธรรมสัจการ. 2549: 74-75; อางอิงจาก Yaman 1973: 725) ดังนี้
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โดยไดกลุมตัวอยาง 280 กิจการ ผูวิจัยไดนาํ รายชื่อกิจการที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดสงขลา ในป 2550 จํานวน 1,030 กิจการโดยทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบโดยเลือกชวงระหวาง
ประชากรเทากับ 3 ไดแก 3,9,12,15..........จนครบ จํานวน 280 กิจการ
เครื่องมือในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามผูวิจัยสรางขึ้นมาเองจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของผูประกอบการมี 5ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปสวนบุคคลจํานวน 4 ขอ ซึ่งประกอบไปดวย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของธุรกิจ จํานวน 3 ขอ ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะการ
จัดตั้งธุรกิจ จํานวนพนักงาน แหลงเงินทุน
ตอนที่3เปนคําถามเกี่ยวของกับปจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยแบงเปนปจจัยภายใน ไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด ระบบการบริห ารการจัดการ และปจจัยภายนอกไดแ ก ระบบลูกค า ระบบการแข งขัน ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสังคมและวัฒนธรรม ระบบการเมืองและกฎหมายระบบเทคโนโลยี มีจํานวนขอคําถาม 37
ขอโดยกําหนดตัวเลขมาตรวัดประมาณคา มี 5 ระดับกําหนดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่
แสดงระดับความมากนอยดังนี้
ระดับที่ 5 หมายถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับที 4 หมายถึงระดับความคิดเห็นมาก

ระดับที 3 หมายถึงระบบความคิดเห็นปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึงระดับความคิดเห็นนอย
ระดับที่1หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดแก ความ
มั่นคงของกิจการ ความยอมรับนับถือ ความมีชื่อเสียง โดยกําหนดตัวเลขมาตรวัดประมาณคา มี 5ระดับ
จํานวน 12 ขอกําหนดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่แสดงระดับความมากนอยดังนี้
ระดับที่5หมายถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับที4หมายถึงระดับความคิดเห็นมาก
ระดับที3หมายถึงระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับที่2หมายถึงระดับความคิดเห็นนอย
ระดับที่1หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
โดยแปลผลคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยยึดเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00หมายถึงระดับความสําเร็จอยูใ นระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20หมายถึงระดับความสําเร็จอยูใ นระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40หมายถึงระดับความสําเร็จอยูใ นระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60หมายถึงระดับความสําเร็จอยูใ นระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําเร็จอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดเกีย่ วกับปญหาและขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิธีสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารตําราทางวิชาการ และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เพือ่ เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณและรับการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
3.นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําเสนอผูเชีย่ วชาญจํานวน 3
ทานเพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม (IOC)
อยูระหวาง .67 ถึง 1.00 ซึ่งผานเกณฑการพิจารณาจํานวน 46 ขอ อีก 3 ขอที่ไมผานเกณฑผวู ิจยั ไดทําการแกไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง ( Try Out) กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในจังหวัดสงขลาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหไดคาความ
เชื่อมั่น α = .947
5. แบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหไดคาความเชื่อมัน่ ครอนบัค แอลฟา (α) ตองมีคา ≤ 0.70 จึงยอมรับ
ขอคําถาม (กัลยาวานิชบัญชา 2546: 449) ผลพบวา ตัวแปรตน คือ (1) ระบบบุคลากร α = .708 (2) ระบบ
การเงิน α = .894 (3) ระบบการตลาด α = .844 (4) ระบบการบริหารการจัดการ α = .283 (5) ระบบลูกคา
α = .357 (6) ระบบการแขงขัน α = .811 (7) ระบบระบบเศรษฐกิจ α = .750 (8) ระบบการเมืองและ
กฎหมาย α = .460 (9) สังคมและวัฒนธรรม α = .194 (10) ระบบเทคโนโลยี α = .774 ตัวแปรตามคือ
(1) ดานความมั่นคงของกิจการ คาความเชื่อมั่นเทากับ α = .428 (2) ดานการยอมรับนับถือ α = .223
(3) ดานการมีชื่อเสียง α = .870 หลังจากนั้น ผูวิจัยไดทําการตัดขอคําถามที่มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน
(Corrected item –Total Correlation)ไมถึง .30 ไดแก (1) ระบบบริหารการจัดการ ตัดขอคําถาม การควบคุมใน
การดําเนินงาน ซึ่งมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน .214 หลังจากนัน้ หาคาความเชื่อมัน่ ใหมได α = .700
(2) ระบบลูกคา ตัดขอคําถาม การวิเคราะหความตองการของลูกคา ซึ่งมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน .136
แลวนํามาหา คาความเชื่อมัน่ ใหมได α = .730 (3) ระบบการเมืองและกฎหมาย ตัดขอคําถาม มีการจัด
หนวยงานใหคําปรึกษาซึ่งมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน .237 แลวนํามาหา คาความเชื่อมั่นใหมได α =
.738 สําหรับดานสังคมและวัฒนธรรม ตองตัดขอคําถามทุกขอ เพราะทุกขอคําถามมีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนไมถึง.30 สําหรับตัวแปรตามไดแก (1) ดานความมั่นคงของกิจการ ตัดขอคําถาม ความมั่นคงทางดาน
รายได ซึ่งมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน .236 แลวนํามาหา คาความเชื่อมั่นใหมได α = .735 (2) ดานการ
ยอมรับนับถือ ตัดขอคําถาม การยอมรับนับถือจากลูกนอง ซึ่งมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน .131 แลวนํามา
หา คาความเชือ่ ใหมได α = .808
7. นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบคาความเชือ่ มั่นเรียบรอยแลวนําไปเก็บขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญถึงผูบริหารของกิจการที่
จดทะเบียนประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามผูประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสามารถเก็บ
คืนไดดวยตนเอง(Self Administration) จํานวน 280 ชุด

3.หลังจากนัน้ ติดตามแบบสอบถามที่ไมไดรับคืนโดยเดินทางไปดวยตนเอง เพื่อใหได
แบบสอบถามจนไดครบตามจํานวนที่ตองการ โดยดําเนินการดังนี้
4. ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนดวยตัวเอง รวบรวมแบบสอบถามที่ไดคืนมา ดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยมีการวิเคราะห
ขอมูลและนําเสนอคาสถิติตางๆดังนี้
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย
1.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยางโดยใชสถิติคือการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด
โดยใชสถิติคือการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
1.3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลาโดยใชสถิติคือคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูคาการกระจายของขอมูล
1.4 การวิเคราะหระดับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลาโดยใชสถิติ
คือคาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อดูคาการกระจาย
ของขอมูลโดยแปลผลคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยยึดเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00หมายถึงระดับความสําเร็จอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20หมายถึงระดับความสําเร็จอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40หมายถึงระดับความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60หมายถึงระดับความสําเร็จอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําเร็จอยูในระดับนอยที่สุด
2. การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกันและการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธี Stepwise เพื่อใชพยากรณตัวแปรตามตัวหนึ่งซึ่งสงผลมาจากตัวแปร
ตน 2 ตัวแปรขึ้นไปและผูวิจัยไดสรุปการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตาราง4
ตารางที่ 3วัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะขอมูล และวิธีวิเคราะหขอมูล

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมทาง
ธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบ
บุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด ระบบการบริหารการ
จัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก
ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและ
กฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ที่
มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดแก ดานความมั่นคง ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานการมีชื่อเสียง
3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับ
ความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

ลักษณะขอมูล
ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยางในตอนที่ 3

วิธีวิเคราะหขอมูล
หาคาเฉลี่ย (Mean)คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ดูการกระจายของขอมูล

ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยางในตอนที่ 4

หาคาเฉลี่ย (Mean)คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ดูการกระจายของขอมูล

ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยางในตอนที่ 3
และ4

หาความสัมพันธระหวางตัวแปร
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือสัมประ
สิทธสหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’sProduct Moment
Correlation Coefficient)เพื่อใชหาคา
ความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปน
อิสระตอกัน
การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple Regression) วิธี Stepwise
เพื่อใชพยากรณ ตัวแปรตามตัวหนึ่ง
ซึ่งสงผลมาจากตัวแปรตน 2 ตัวแปร
ขึ้นไป
รวบรวมขอเสนอแนะและเรียงลําดับ
ความถี่ในการใหขอเสนอแนะ ตาม
ประเด็นตางๆ

4. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณของ
ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพล ของกลุมตัวอยางในตอนที่ 3
ตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ และตอนที่ 4
ขนาดกลางและขนาดยอม
5. เพื่อตองการทราบถึงปญหาและ
ขอเสนอแนะของการดําเนินงาน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยางในตอนที่ 5

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Windows(Statistical Package for the Social Sciences)สําหรับคาสถิติดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ
1.1 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบัค
(Cronbach)
α

= n1 − ∑ Si 2
n – 1 ∑ Si 2

เมื่อ α
แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
n แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม
2
S i แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
2
S t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
1.2 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of Concurrence: IOC) โดยใชสูตร (เจษฎา กองสวัสดิ์.
2546: 55)
IOC =เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดประสงคหรือความ
เที่ยงตรงในการวัดจุดประสงคที่ตองการ
∑ R แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
N แทน
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ
2.1 คาเฉลี่ย (MEAN)
ใชในการวัด คากลาง หรือระดับของคาเฉลี่ยของขอมูลคํานวณโดยนํ าผลรวมของขอมูล
ทั้งหมดหารดวยจํานวนกลุมตัวอยาง
สัญลักษณทางสถิติ x =
เมื่อ x
X

= คาเฉลี่ย
= คะแนนดิบ

∑x
n

∑ x = ผลรวมของคะแนนดิบ
n

= จํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาวัดการกระจายที่ไดจากการแกไขของเครื่องหมายเบี่ยงเบนจาก
คาเฉลี่ย (x – x ) นําแตละคามายกกําลังสอง เพื่อทําเครื่องหมายใหเปนบวกหมด
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคานอย (ใกลศูนย) มีการกระจายนอย และหากคาสูง (คามากขึ้น) มีการกระจายมาก
S.D

N

= ∑ ( x1 − x)

2

i =1

n

S.D =สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากกลุมตัวอยาง
x = ขอมูลแตละจํานวน
n = จํานวนขอมูลกลุมตัวอยาง
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s Product Moment CorrelationCoefficient)
โดยการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธจะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธสหสัมพันธ หากคาสัมประ
สิทธสหสัมพันธมีคาเขาใกล-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดง
ถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอยหรือไมมีเลยสําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธโดยทั่วไป
ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
คา r ระดับของความสัมพันธ
.90 - 1.00 มีความสัมพันธกนั สูงมาก
.70 - .90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.50 - .70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.30 - .50 มีความสมพันธกันในระดับต่ํา
.00 - .30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
เครื่องหมาย +,- หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ
โดยที่หาก r มีเครื่องหมาย + หมายถึงการมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีคา สูงอีกตัว
หนึ่งจะมีคาสูงไปดวย)r มีเครื่องหมาย - หมายถึงการมีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม (ตัวแปรหนึ่ง
มีคาสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา)ยกเวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบางชนิดที่มีลักษณะ 0 ≤ r ≤ 1 ซึ่งจะ
บอกไดเพียงขนาดหรือระดับของความสัมพันธเทานั้นไมสามารถบอกทิศทางของความสัมพันธได
3.3 วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง “ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ
4. ผลการวิเคราะหความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางธุรกิจที่มคี วามสัมพันธตอความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6. ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของปจจัยทางธุรกิจที่มอี ิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลาง
7. ปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินงานธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
df
แทน คาองศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS
แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS
แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
S.E.
แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard Error of the
Estimate)
B
แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients)
R
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
แทน คาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R Square)
R2
R2 adj แทน คาสัมประสิทธิ์การทํานายที่มีการปรับแกแลว (Adjusted Square)

β
แทน
Regression Coefficients)
X1
แทน
X2
แทน
X3
แทน
X4
แทน
X5
แทน
X6
แทน
X7
แทน
X8
แทน
X9
แทน
Y1
แทน
Y2
แทน
Y3
แทน
Y
แทน

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients)
ระบบบุคลากร
ระบบการเงิน
ระบบการตลาด
ระบบบริหารการจัดการ
ระบบลูกคา
ระบบการแขงขัน
ระบบเศรษฐกิจ
ระบบการเมืองและกฎหมาย
ระบบเทคโนโลยี
ความมั่นคงของกิจการ
การยอมรับนับถือ
การมีชื่อเสียง
ความสําเร็จของธุรกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณในการ
ทํางาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบไปดวย
ลักษณะการจัดตั้ง จํานวนพนักงาน แหลงเงินทุน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของการ
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตอนที่ 7 ปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินงานธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน
ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานเพศ
เพศ
จํานวน
หญิง
163
ชาย
117
รวม
280

รอยละ
58.20
41.80
100.0

จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน คิดเปนรอยละ 58.2
รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.8
ตารางที่ 5 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง ดานอายุ
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30-40 ป
40-50 ป
มากกวา 50
รวม

จํานวน
77
129
61
13
280

รอยละ
27.50
46.10
21.80
4.60
100.0

จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 30-40 ป คิดเปนรอยละ 46.1
รองลงมาคือ ชวงอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 27.5 และ 40-50 ป คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง ดานการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน
45
200
25
10
280

รอยละ
16.10
71.40
8.90
3.60
100.0

จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.1
รองลงมาคือ ต่ํากวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.1 ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 8.9 และปริญญา
เอก คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง ดานประสบการณในการทํางาน
ประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 5 ป
5-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

จํานวน
100
126
31
15
8
280

รอยละ
35.70
45.00
11.10
5.40
2.90
100.0

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานในชวง 5-10 ป จํานวน คิดเปนรอย
ละ 45.0 รองลงมา ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 35.7 และ11-15 ป คิดเปน รอยละ 11.1 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบไปดวย
ลักษณะการจัดตัง้ จํานวนพนักงาน แหลงเงินทุน
ตาราง 8 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานลักษณะการ
จัดตั้งธุรกิจ
ลักษณะการจัดตั้งธุรกิจ
กิจการเจาของคนเดียว
หางหุนสวน
บริษัท
รวม

จํานวน
101
99
80
280

รอยละ
36.10
35.40
28.60
100.0

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดตั้งธุรกิจในลักษณะกิจการเจาของคนเดียว คิดเปนรอย
ละ 36.1 รองลงมาคือหางหุนสวน คิดเปนรอยละ 35.4 และบริษัท คิดเปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ

ตาราง 9 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานจํานวน
พนักงาน
จํานวนพนักงาน
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 5 คน
75
26.80
5-10 คน
103
36.80
10-20 คน
57
20.40
20-30 คน
17
6.10
มากกวา 30 คน
28
10.00
รวม
280
100.0
จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงานอยูใ นชวง 5-10 คน คิดเปนรอยละ
36.8 รองลงมาคือ ต่ํากวา 5 คน คิดเปนรอยละ 26.8 และ10-20 คน คิดเปนรอยละ 20.4 ตามลําดับ
ตาราง 10 จํานวนและคารอยละขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานแหลง
เงินทุน(ตอบไดมากกวา 1)
แหลงเงินทุน
เงินสวนตัวของเจาของธุรกิจ
กูเงินจากสถาบันการเงิน
กูเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบ
รวม

จํานวน
259
182
34
475

รอยละ
54.50
38.30
7.20
100.0

จากตารางที่ 10 พบวา กิจการสวนใหญ จะใชแหลงเงินทุน ในการลงทุน เปนเงินสวนตัวของเจาของ
กิจการเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.5 สวนรองลงมาคือ กูเงินจากสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 38.3 และกู
เงินจากสถาบันการเงินนอกระบบ คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ
ตาราง 11 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานแหลง
เงินทุน โดยใชเงินสวนตัวของเจาของธุรกิจมาลงทุน
เงินสวนตัวของเจาของธุรกิจ
จํานวน
รอยละ
0-50%
136
48.60
51-100%
144
51.60
รวม
280
100.0

จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเงินสวนตัวมาลงทุน 51-100 % จํานวน 144 คน
คิดเปนรอยละ 51.60 และรองลงมาคือ 0-51% จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 48.60
ตาราง 12 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดาน
แหลงเงินทุน โดยการกูเ งินจากสถาบันการเงินมาลงทุน
กูเงินจากสถาบันการเงิน

จํานวน
223
57
280

0-50%
51-100%
รวม

รอยละ
79.60
20.40
100.0

จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกูเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน 0-50 % จํานวน223
คน คิดเปนรอยละ 79.6 และรองลงมาคือ 51-100% จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 20.4
ตาราง 13 จํานวนและคารอยละของขอมูลทั่วไปของงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดานแหลงเงินทุน โดยการกูเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบมาลงทุน
กูเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบ

จํานวน
271
9
280

0-50%
51-100%
รวม

รอยละ
96.80
3.20
100.0

จากตารางที่ 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกูเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบมาลงทุน
0-50 % จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 96.8 และรองลงมาคือ 51-100% จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตาราง 14 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ปจจัยภายใน

(x)

(S.D)

ระดับ

ระบบบุคลากร

4.11

.52

มาก

ระบบการเงิน

3.15

.97

ปานกลาง

ระบบการตลาด

3.94

.63

มาก

ระบบการบริหารจัดการ

4.04

.54

มาก

ภาพรวม

3.81

.66

มาก

จากตาราง 14 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายในที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระบบบุคลากร
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ระบบการบริหารการจัดการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04
ระบบการตลาด คาเฉลี่ยอยูเทากับ 3.94 และระบบการเงิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.15 ตามลําดับ
ตาราง 15 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบบุคลากร
ระบบบุคลากร

(x)

(S.D)

ระดับ

ความรูของบุคลากร

4.10

.76

มาก

ความสามารถของบุคลากร

4.13

.63

มาก

ความขยัน ทํางานของบุคลากร

4.19

.63

มาก

ความมีวนิ ัย ของบุคลากร

4.04

.79

มาก

ภาพรวม
4.11
0.70
มาก
จากตาราง 15 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายใน ทีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดานระบบบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณาราย
ด า น พบว า ความขยั น ทํ า งานของบุ ค ลากรมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 4.19 รองลงมาคื อ
ความสามารถของบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ความรูของบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และ ความมีวินัยของ
บุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ
ตาราง 16 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบการเงิน
ระบบการเงิน

(x)

(S.D)

ระดับ

มีเงินทุนไมเพียงพอ

3.35

1.09

มาก

ไมสามารถกูเงินจากสถาบันการเงิน

3.08

1.07

ปานกลาง

ขาดการวางแผนทางดานการเงิน

3.06

1.12

ปานกลาง

ขาดความรูดานการวางแผนการเงิน

3.14

1.18

ปานกลาง

ภาพรวม
3.15
1.11
ปานกลาง
จากตาราง 16 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดานระบบการเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา กิจการมีเงินไมเพียงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.35 รองลงมาคือ ขาดความรู
ดานการวางแผนการเงิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 ไมสามารถกูเงินจากสถาบันการเงิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และ
ขาดการวางแผนทางดานการเงิน คาเฉลี่ยเทากับ 3.06 ตามลําดับ
ตาราง 17 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายใน ที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบการตลาด
ระบบการตลาด

(x)

(S.D)

คุณภาพสินคา

4.16

.76

มาก

การตั้งราคา

4.01

.71

มาก

ทําเลที่ตั้งของกิจการ

3.99

.91

มาก

ชองทางการจัดจําหนาย

3.93

.78

มาก

การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม

3.79

.94

มาก

พนักงานขาย

3.82

.92

มาก

ระดับ

ภาพรวม
3.94
.63
มาก
จากตาราง 17 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดานระบบการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา คุณภาพสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.16 รองลงมาคือ การตั้งราคา คาเฉลี่ยเทากับ

4.01 ทําเลที่ตั้งของกิจการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 พนักงานขาย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และ การสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แ แจก แถม คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ตามลําดับ
ตาราง 18 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายใน ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบการบริหารจัดการ
ระบบการบริหารจัดการ

(x)

(S.D)

ระดับ

การวางแผนการดําเนินงานที่ดี

4.13

.67

มาก

ความสามารถในการสั่งการ

4.05

.66

มาก

การประเมินผลในการดําเนินงาน

3.96

.74

มาก

ภาพรวม

4.04

.549

มาก

จากตาราง 18 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายใน ที่มีผลตอวามสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อม ด านระบบการบริ หารจั ด การโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บมาก มีค าเฉลี่ย อยู ที่ 4.04 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา การวางแผนการดําเนินงานที่ดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.13 รองลงมาคือ
ความสามารถในการสั่งการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และ การประเมินผลในการดําเนินงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.96
ตามลําดับ
ตาราง 19 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก

(x)

(S.D)

ระดับ

ระบบลูกคา

3.99

.60

มาก

ระบบการแขงขัน

3.80

.60

มาก

ระบบเศรษฐกิจ

3.74

.70

มาก

ระบบการเมืองและกฎหมาย

3.82

.68

มาก

ระบบเทคโนโลยี

4.10

.63

มาก

ภาพรวม

3.89

.64

มาก

จากตาราง 19 พบวา ปจจัยแวดลอมภายทางธุรกิจภายนอก ทีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ดานปจจัยภายนอกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.89 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ระบบเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.10 รองลงมาคือ ระบบลูกคา คาเฉลี่ย
เทากับ 3.99 ระบบการเมืองและกฎหมาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ระบบการแขงขัน คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และ
ระบบเศรษฐกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ตามลําดับ
ตาราง 20 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกีย่ วกับ ระดับปจจัยแวดลอมภายนอก ที่
มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบลูกคา

ระบบลูกคา

(x)

(S.D)

ระดับ

3.95

.69

มาก

สินคาตรงกับความตองการของลูกคา

4.02

.74

มาก

ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ

4.02

.79

มาก

ภาพรวม

3.99

.60

มาก

การวิเคราะหการตัดสินใจซื้อของลูกคา

จากตาราง 20 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดานระบบลูกคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการและสินคาตรงกับความตองการของลูกคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุดเทากับ 4.02 และการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อของลูกคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ตามลําดับ
ตาราง 21 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบการแขงขัน
ระบบการแขงขัน

(x)

(S.D)

ระดับ

จํานวนของคูแขงขัน

3.88

.80

มาก

ผลิตภัณฑของคูแขงขัน

3.72

.74

มาก

การตั้งราคาของคูแขงขัน

3.84

.73

มาก

การสงเสริมการขายของคูแขงขัน

3.77

.71

มาก

ภาพรวม

3.80

0.74

มาก

จากตาราง 21 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดานระบบคูแขงขัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา จํานวนของคูแขงขันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.88 รองลงมาคือ การตั้งราคาของคู
แขงขัน คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 การสงเสริมการขายของคูแขงขัน คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และผลิตภัณฑของคู
แขงขัน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ตามลําดับ
ตาราง 22 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ

(x)

(S.D)

ระดับ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอผูประกอบการ SMEs

3.66

.94

มาก

ภาวะเศรษฐกิจ

3.82

.77

มาก

นโยบายและมาตรการการสงเสริมเศรษฐกิจ

3.75

.85

มาก

ภาพรวม

3.74

0.85

มาก

จากตาราง 22 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดานระบบเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ภาวะเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.82 รองลงมาคือ นโยบายและมาตรการการ
สงเสริมเศรษฐกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอผูประกอบการ SMEs คาเฉลี่ยเทากับ 3.66
ตามลําดับ
ตาราง 23 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบการเมืองและกฎหมาย
ระบบการเมืองและกฎหมาย

(x)

(S.D)

ระดับ

การสงเสริมการลงทุนในดําเนินธุรกิจ SMEsของภาครัฐบาล

3.84

.82

มาก

กฎหมายทีเ่ อื้อตอการดําเนินงานธุรกิจ SMEs

3.84

.79

มาก

การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล

3.80

.90

มาก

ภาพรวม
3.82
.68
มาก
จากตาราง 23 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดานระบบการเมืองและกฎหมาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา การสงเสริมการลงทุนในการดําเนินธุรกิจ SMEs ของภาครัฐบาล และกฎหมายที่เอื้อ
ตอการดําเนินงานธุรกิจ SMEs มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.84 และการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ตามลําดับ
ตาราง 24 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปรผลเกี่ยวกับ ระดับปจจัยแวดลอม
ภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานระบบเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี

(x)

(S.D)

ระดับ

ความกาวหนาดานเทคโนโลยี

4.13

.74

มาก

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

4.18

.74

มาก

ตนทุนดานเทคโนโลยี

4.01

.80

มาก

ภาพรวม
4.10
0.76
มาก
จากตาราง 24 พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจภายนอก ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดานระบบเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณา
รายด า น พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เท า กั บ 4.18 รองลงมาคื อ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และ ตนทุนดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความสําเร็จของธุรกิจ SMEs

(x)

(S.D)

ระดับ

ความมั่นคงของกิจการ

3.96

.61

มาก

การยอมรับนับถือ

3.98

.64

มาก

การมีชื่อเสียง

3.95

.69

มาก

ภาพรวม

3.97

.65

มาก

จากตาราง 25 พบวา ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการยอมรับนับถือมีคาอยูในระดับมาก
ที่สุดเทากับ 3.98 รองลงมาคือ ความมั่นคงของกิจการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 แล การมีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.95 ตามลําดับ
ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลเกี่ยวกับความสําเร็จของ
ธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมัน่ คงของกิจการ
ความมั่นคงของกิจการ

(x)

(S.D)

ระดับ

มีความมั่นคงดานกําไร

3.96

.72

มาก

มีความมั่นคงดานบุคลากร

3.91

.79

มาก

มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี

4.03

.75

มาก

ภาพรวม
3.96
.76
มาก
จากตาราง 26 พบวา ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานมั่นคงของกิจการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.96 เมื่อพิจารณาราย พบวา การมีบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่ดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.03 รองลงมาคือ ความมั่นคงดานกําไร คาเฉลี่ยเทากับ
3.96 และมีความมั่นคงดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ
ตารางที่ 27 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือ
การยอมรับนับถือ

(x)

(S.D)

ระดับ

การยอมรับจากลูกคา

4.05

.78

มาก

การยอมรับจากเพื่อนรวมธุรกิจ

3.94

.73

มาก

การยอมรับจากสังคม

3.97

.77

มาก

ภาพรวม
3.99
.76
มาก
จากตาราง 27 พบวา ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการยอมรับนับถือ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การยอมรับจากลูกคามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.05 รองลงมาคือ การยอมรับจากสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมธุรกิจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ
ตารางที่ 28 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการแปลผลเกี่ยวกับความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง

การมีชื่อเสียง

(x)

(S.D)

ระดับ

ชื่อเสียงของกิจการ

3.95

.85

มาก

ชื่อเสียงทีมงานบริหารงาน

3.85

.83

มาก

ชื่อเสียงของคุณภาพของสินคา

4.00

.80

มาก

มีภาพลักษณขององคกรที่ดี

4.00

.80

มาก

ภาพรวม
3.95
0.82
มาก
จากตาราง 28 พบวา ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการ
มีชื่อเสียง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ชื่อเสียงของคุณภาพ
ของสินคาและมีภาพลักษณองคกรที่ดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาคือ ชื่อเสียงของ
กิจการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และชื่อเสียงทีมงานบริหารงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ตามลําดับ
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางธุรกิจกับความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 29 แสดงเมตริกซสหสัมพันธระหวางปจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตัวแปร X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X1
X2

.165**

X3

.644** .246**

X4

.580** .118** .646**

X5

.618** .165** .613** .570**

X6

.391** .471** .426** .328** .396**

X7

.314** .408** .481** .288** .335** .448**

X8

.321** .331** .417** .333** .259** .352** .587**

X9

.474** .119** .447** .441** .449** .307** .308** .442**

Y1

.426** .260** .640** .517** .553** .323** .366** .377** .443**

Y2

.379** .110** .527** .530** .505** .342** .210** .172** .349**

Y3

.355** .156** .597** .493** .528** .283** .250** .295** .346**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 29 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 1. ดานความมั่นคงของธุรกิจ (y1)ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญที่ .01 โดยระบบการตลาด (x3) มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .640 รองลงมา ระบบลูกคา(x5) มี
ความสัมพันธเทากับ .553 และระบบบริหารการจัดการ (x4) มีความสัมพันธเทากับ .517 ตามลําดับ 2. ดาน
การยอมรับนับถือ (y2)ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยระบบบริหารการจัดการ
(x4)มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .530 รองลงมา ระบบบริหารการตลาด (x3) มีความสัมพันธเทากับ .527
และระบบลูกคา (x5) มีความสัมพันธเทากับ .505
ตามลําดับ 3. ดานการมีชื่อเสียง (y3) ในภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมี นัยสําคัญที่ .01 โดย ระบบการตลาด(x3) มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .597
รองลงมา ระบบลูกคา (x5) มีความสัมพันธเทากับ .528 และระบบบริหารการจัดการ(x4) มีความสัมพันธ
เทากับ .493 ตามลําดับ

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณของปจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวิสาหกิจ
ขนาด กลาง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และไดทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ดวยวิธี Stepwise โดยมีความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวแปรตาม และปจจัย
แวดลอมทางธุรกิจเปนตัวแปรตน
ตาราง 30 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคง
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
X3
X5
X9
X2
X1
-.128

.913
.449
.258
.163
.066
-.151
-2.062*

.235
.060
.061
.049
.028
.073

.466
.253
.169
.105

3.891
7.505***
4.231***
3.316***
2.343*

.000
.000
.000
.001
.020

.040

F = 51.760***
R = .697
R2 = .486
R2 adj. = .476
Std.Err . = .440
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01,* มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากตาราง 30 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพือ่ พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานความมัน่ คง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยตัวแปรปจจัยแวดลอมทางธุรกิจพบวา
ระบบการตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5) ระบบเทคโนโลยี (x9) ระบบการเงิน (x2) ระบบบุคลากร (x1) สามารถ
พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .001 โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมัน่ คงได
รอยละ 48.60 (R2 = .486) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทิศทางบวก ยกเวนปจจัยดานบุคลากร มี
อํานาจพยากรณในทิศทางลบ เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ดานความมั่นคง มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบที่ใชในการพยากรณ คือ
Y1 = .913+.449 ( X3) +.258 (X5)+.163(X9) + .066 (X2) -.151( X1)

จากสมการถดถอยพหุคณ
ู ในรูปคะแนนดิบสามารถแปลผลได คือ ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอ
ความสําเร็จ ดานความมั่นคงของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
พบวา ระบบการตลาด ระบบระบบลูกคา ระบบเทคโนโลยี ระบบบุคลากร และระบบการเงิน สงผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้นรอยละ 44.90, 25.80, 16.30, และ 6.60
ตามลําดับ ยกเวนระบบบุคลากร ที่สงผลใหความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมลดลงรอย
15.10
ตาราง 31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคณ
ู ระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือ
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
.894
.250
3.572*** .000
X4
.307
.077
.260
3.973*** .000
X5
.234
.068
.219
3.455*** .001
X3
.224
.070
.224
3.392*** .001
R2adj. = .366
Std.Err . = .519
F = 53.272***
R = .606
R2 = .367
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001,** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,* มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
จากตาราง 31 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพือ่ พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือ ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยตัวแปรปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ
พบวา ระบบการบริหารการจัดการ (x4) ระบบลูกคา (x5) ระบบการตลาด(x3) สามารถพยากรณความสําเร็จ
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดย
สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงได รอยละ 36.70
(R2 = .367)
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความ
มั่นคง มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบที่ใชในการพยากรณ คือ
Y2 = .894+.307 ( X4) +.234(X5)+.224(X3)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบสามารถแปลผลได คือ ถามีการสงเสริมดานการยอมรับนับ
ถือของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระบบบริหารการจัดการ
ระบบลูกคา ระบบการตลาด ก็จะสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น
รอยละ 30.70, 23.40 และรอยละ 22.40 ตามลําดับ

ตาราง 32 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
.979
.279
3.509*** .001
X3
.495
.075
.451
6.579*** .000
X5
.337
.074
.290
4.558*** .000
X1
-.274
.088
-.204
-3.112*** .002
X4
.196
.081
.155
2.427* .016
F = 51.077*** R = .653
R2 = .426
R2 adj. = .418
Std.Err . = .532
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001,** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,* มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
จากตาราง 32 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยตัวแปรปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ
พบวา ระบบการตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5) ระบบบุคลากร (x1) ระบบการบริหารการจัดการ (x4) สามารถ
พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .001 โดยสามรถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงได
รอยละ 42.60 (R2 = .426) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทิศทางบวก ยกเวนปจจัยดานบุคลากร มี
อํานาจพยากรณในทิศทางลบ
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมี
ชื่อเสียง จัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบที่ใชในการพยากรณ คือ Y3 = .979+.495 ( X3) +.337 (X5)
+ .196( X4) -.247(X1)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบสามารถแปลผลได คือ ถามีการสงเสริมดานการยอมรับนับ
ถือของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระบบการตลาด ระบบ
ลูกคา ระบบบุคลากร และระบบการบริหารการจัดการ ก็จะสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้นรอยละ 49.50, 33.70,19.60 ตามลําดับ
ยกเวนระบบบุคลากร ที่สงผลให
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมลดลงรอย 24.70
ตอนที่ 7 ขอเสนอแนะของผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา

ตาราง 33 ขอเสนอแนะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
ประเด็น
จํานวน
1. ขาดแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ
35
2. รัฐบาลมีการประชาสัมพันธนอยเกีย่ วกับสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
27
3. รัฐบาลไมคอยมีการสงเสริมการสงเสริมในการประกอบธุรกิจ
15
4. คูแขงขันมีจํานวนมาก ทําใหการจําหนายสินคา ไมคอยได
14
5. การกูเงินในการประกอบธุรกิจ กูไดยาก เพราะธนาคารจะพิจารณาผูประกอบการที่มี
10
ประสบการณ
6. ควรมีการจัดอบรมดานความรูและการพัฒนาสินคา ใหกับผูประกอบการ
8

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาโดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ปจจัยภายในไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบ
การตลาด ระบบการบริหารการจัดการ และปจจัยภายนอก ไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมืองและกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี ที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก ดานความมัน่ คง ดาน
การยอมรับนับถือ ดานการมีชื่อเสียง
3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
4. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอทิ ธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. เพื่อตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินงานธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่สามารถใชวิเคราะหไดจริงจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 1. ภาคการผลิตมีการจดทะเบียนจํานวน 66 กิจการ 2.
ภาคการคามีการจดทะเบียน จํานวน 424 กิจการ และ 3. ภาคการบริการมีการจดทะเบียนจํานวน 540 กิจการ
ทั้งหมดจํานวน 1,030 กิจการ หากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 280
กิจการโดยทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบโดยเลือกชวงระหวางประชากรเทากับ 3 ไดแก 3,9,12,15..........จน
ครบ จํานวน 280 กิจการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางทํา
การบันทึกลงรหัส และทําตารางโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นนําไปวิเคราะหตามวัตถุประสงค สถิติที่
ใชหา คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางธุรกิจทีม่ ีอิทธิพล
ตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) วิธี Stepwise และรวบรวมขอเสนอแนะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยเรียงลําดับความถี่ในการใหขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาปจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 58.20 และเพศชาย รอยละ 41.80 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
รอยละ 46.10 มีอายุระหวาง 30-40 ป และมีอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ 27.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอย
ละ 71.40 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 16.10 มีประสบการณในการทํางานระหวาง 5-10 ปรอยละ
45.00 และต่ํากวา 5 ปรอยละ 35.70 เปนธุรกิจประเภทกิจการเจาของคนเดียวรอยละ 36.1 หางหุนสวนรอยละ
35.40 และบริษัทจํากัดรอยละ 28.60 มีจํานวนพนักงานระหวาง 5-10 คน รอยละ 36.80 และต่ํากวา 5 คนรอย
ละ 26.80 แหลงเงินทุนมาจากสวนตัวของเจาของธุรกิจรอยละ 54.50 จํานวนเงินลงทุนรอยละ51.60 กูจาก
สถาบันการเงินรอยละ38.30 จํานวนเงินลงทุนรอยละ 79.60
ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.1 ปจจัยทางแวดลอมธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ดานปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระบบ
บุคลากรมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ระบบการบริหารการจัดการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และ
ระบบการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานปจจัยภายนอก ในภาพรวมอยูในระดับในระดับมากมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ระบบเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.10 รองลงมา
คือ ระบบลูกคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และระบบการเมืองและกฎหมายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
2. ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยความสําเร็จดานการยอมรับนับถือมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.98รองลงมาคือ ความ
มั่นคงของกิจการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และการมีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ ม ในภาพรวม มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกอยา งมี นั ย สํ าคั ญที่ .01 เมื่ อ พิ จ ารณารายด า นมี
รายละเอียดดังนี้ ดานความมั่นคงของธุรกิจ ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01
โดยระบบการตลาด มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .640 รองลงมาคือ ระบบลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ .553 และ
ระบบการบริหารการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ.517 ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดทางธุรกิจกับความสําเร็จ
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญที่ .01 โดยระบบบริหารการจัดการ (x4)มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .530 รองลงมา ระบบบริหาร
การตลาด (x3)มีความสัมพันธเทากับ .527 และระบบลูกคา (x5) มีความสัมพันธเทากับ .505 ตามลําดับ และ
ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดทางธุรกิจกับความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดาน

การมี ชื่ อเสีย ง ในภาพรวมมี ค วามสั มพัน ธ ท างบวกอย างมี มีนัย สํ าคั ญที่ .01 โดย ระบบการตลาด(x3) มี
ความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .597 รองลงมา ระบบลูกคา (x5) มีความสัมพันธเทากับ .528 และระบบบริหาร
การจัดการ(x4) มีความสัมพันธเทากับ .493 ตามลําดับ
4. อํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม อําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา โดยแยกเปนรายดานดังนี้ 1. ดานความมั่นคง พบวา ระบบ
การตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5) ระบบเทคโนโลยี (x9) ระบบการเงิน (x2) ระบบบุคลากร (x1) สามารถ
พยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .001 โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงได รอย
ละ 48.60 โดยระบบการตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5) ระบบเทคโนโลยี (x9) ระบบการเงิน (x2)มีทิศทางการ
พยากรณเชิงบวก แตสําหรับ ระบบบุคลากร (x1) มีทิศทางการพยากรณเชิงลบ
2. ดานการยอมรับนับถือ พบวา ระบบการบริหารการจัดการ (x4) ระบบลูกคา (x5) ระบบการตลาด(x3)
สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดาน
การยอมรับนับถือรอยละ 36.70 โดยปจจัยทุกตัวมีทิศทางการพยากรณเชิงบวก 3. ดานการมีชื่อเสียง ระบบ
การตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5) ระบบบุคลากร (x1) ระบบการบริหารการจัดการ (x4) สามารถพยากรณ
ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการมีชื่อเสียง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001
โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานความมั่นคงได รอยละ
42.60 โดยระบบการตลาด (x3) ระบบลูกคา (x5)ระบบการบริหารการจัดการ (x4) มีทิศทางการพยากรณเชิง
บวกแตสําหรับ ระบบบุคลากร(x1) มีทิศทางการพยากรณเชิงลบ
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลาง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ศึกษาปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
1.1 ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ดานปจจัยภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ปจจัยแวดลอมภายในธุรกิจไดแก ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหาร
การจัดการ ทุกดานอยูในระดับมาก โดยระบบบุคลากรและระบบบริหารการจัดการมีผลตอความสําเร็จมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของรุงนภา ตออุดมป (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยความสําเร็จของ
ผูป ระกอบการในธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการค า ในจั ง หวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยดานการบริหารการจัดการ มีผลตอความสําเร็จมากที่สุด อันประกอบไปดวย การ
วางแผนในการดําเนินงาน ความสามารถวางแผนทางดานการเงิน การรับรูขอมูลขาวสาร นําความรูและขอมูล

ขาวสารมาใชในการบริหารการจัดการ และปจจัยบุคลากร เพราะบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงาน
ที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ และงานวิจัยของนิภาภรณ จงวุฒิเวศน และคณะ(2550 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
โดยศึกษา 3 ปจจัยหลักไดแก 1.ปจจัยดานการบริหารธุรกิจ 2. ปจจัยเกี่ยวกับกลุม 3. ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการบริหารธุรกิจ ไดแก การบริหารการจัดการ ซึ่งประกอบไปดวย การวางแผน
การจัดบุคลากร การสั่งการ การควบคุมการทํางาน และการประเมินผลการทํางาน สงผลตอความสําเร็จของ
ธุรกิจ และรักพงษ เซงเจริญ (2546: 32-36) ไดศึกษาถึง ปจจัยและคุณสมบัติของผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม พบวา ผูประกอบการที่มีความสามารถทางดาน 1.การจัดการ 2.ดานการตลาด 3.การ
จัดการภายในองคกร 4.การจัดการทรัพยากรบุคคล 5.การจัดการดานการเงิน มี ความสําคัญตอการสราง
รากฐานที่แข็งแกรงใหกับธุรกิจ ทั้งนี้เพราะองคกรธุรกิจในแตละขนาดตองอาศัยเทคนิคการบริหารและการ
จัดการที่แตกตางกันไป
ดานปจจัยภายนอก ในภาพรวมพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ปจจัยแวดลอมภายนอกธุรกิจไดแก ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองและ
กฎหมาย และระบบเทคโนโลยีพบวา ระบบเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาวดี สมบูรณกูล (2550: 22) ไดศึกษาเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน ระบบการจัดการของ SMEs ประเภท
อุตสาหกรรมในภาคใต พบวา ผูประกอบการ ไดนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน
ในปจจุบัน คือ นํามาใชกับกิจกรรมการผลิตและการควบคุมสินคา นํามาใชกับกิจกรรมการบัญชี ในการบันทึก
บัญชีและนํามาใชกับกิจกรรมการเงินซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมทั้งสามกิจกรรมมีความตองการขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานของธุรกิจ
2. ศึกษาความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2.1 ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาความสําเร็จทั้งสามดานไดแก ความมั่นคง การยอมรับนับ
ถือ และการมีชื่อเสียงอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เปาหมายสูงสุดในการประกอบธุรกิจที่ผู
ประกอบธุรกิจตองการคือ ความสําเร็จในการทําธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด Michael Frese
(กมลกานต เทพธรานนท.2548: 55; อางอิงจาก Frese 2000: ไมปรากฏเลขหนา กลาววา ความสําเร็จทางธุรกิจ
หมายถึง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการใหบรรลุเปาหมาย หรือไดผลเปนที่นาพอใจ และ
สอดคลองกับงานวิจยั ของ ฝนทิพย ฆารไสว (2555:บทคัดยอ ) ซึ่งมีการวัดความสําเร็จของผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม โดยเนนดานความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปดวย 1.ความพึงพอในในฐานะเจาของ
กิจการ

2. ความสําเร็จทางธุรกิจ 3. แนวโนมของกําไร 4. แนวโนมของจํานวนลูกคา 5. แนวโนมของยอดขาย ซึ่ง
การศึกษาความสําเร็จเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยฉบับนี้
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พบวาในภาพรวมปจจัยแวดลอมทางธุรกิจทุกดาน มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณารายดานของความสําเร็จมีรายละเอียด
ดังนี้ 1.ดานความมั่นคงของธุรกิจ พบวา ระบบการตลาด มีความสัมพันธมากที่สุดเทากับ .640 รองลงมาคือ
ระบบลูกคา มีคาความสัมพันธเทากับ .553 และระบบการบริหารการจัดการ มีคาความสัมพันธเทากับ.517
2.ดานการยอมรับนับถือ พบวาระบบการบริหารการจัดการมีคาความสัมพันธมากที่สุดกับ .530 รองลงมาคือ
การตลาด มีคาความสัมพันธเทากับ .527 และระบบลูกคามีคาความสัมพันธเทากับ .505 3. ดานการมีชื่อเสียง
พบวา ระบบการตลาดมีคาความสัมพันธมากที่สุดเทากับ.597 รองลงมาคือระบบลูกคามีคาความสัมพันธ
เทากับ .528 และระบบการบริหารการจัดการมีคาความสัมพันธเทากับ .493 ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ
(Kotler,2011) บอกวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจใน
ระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือที่ชวย สรางความสําเร็จและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนภัส แดงปุดดา (2554:
บทคัดยอ) ศึกษาความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนมะมวงบานแฮด จังหวัดขอนแกน พบวา ความสําเร็จขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง คือ 1.คุณภาพของผลผลิตที่มีนมาตรฐาน อันจากการตรวจสอบกระบวนการทุกขัน้ ตอนของ
การผลิต ความใสใจในการดูแลอยางสม่ําเสมอ 2 . การบริหารการจัดการที่มีการวางระบบการบริหาร มีการ
แบงโครงสรางการทํางาน แบงงานกันทําตามความถนัด 3. การตลาดเปนสิ่งสําคัญ มีทั้งตลาดภายในและ
ตลาดภายนอกประเทศ และสอดคลองกับหลักการจัดการเจาของธุรกิจดังนี้
คุณจตุพร ไพศาลวาเลิศ ผูประกอบการผลิตเฟอรนิเจอรจากผักตบชวาและหวาย และคุณธวัชชัย
ลิมปสุรีย ผูประกอบการผูผลิตสินคาหัตถกรรมจากไหมและเชือก ที่ตองเนนงานคุณภาพเนื่องจากเปนการผลิต
เพื่อสงออก จะมีการกําหนดมาตรฐานของสินคาไวอยางชัดเจนในแตละชิ้นงานเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการในเรื่องวิธีการผลิต การ
รักษาคุณภาพสินคา
คุณวิรัตน คุณารัตนอังกูร ผูประกอบการผูผลิตพิซซาบาร จะมีการวิจัยและพัฒนาตัวสินคาอยาง
สม่ําเสมอเพื่อสรางภาพพจนและคุณภาพของสินคา และมีความเห็นวาลูกคาจะพอใจในสินคาที่มีคุณภาพ
มากกวาสินคาที่มีราคาถูกแตไมมีคุณภาพ

คุณเกษรา เทพประสิทธิ์ ผูประกอบการผลิตขนมทําจากเนื้อปลาชอน ใหความสําคัญกับสูตรการ
หมักปลาชอนที่ไมมีกลิ่น และคุณภาพของสินคา โดยใชสวนผสมที่สะอาดและใหมเสมอ นอกจากนี้ยังจด
ลิขสิทธิ์สูตรหมักปลาชอนที่เปนของตนเองดวย คุณเกษรา เทพประสิทธิ์ ผูประกอบการผลิตขนมทําจาก
เนื้อปลาชอน ใหความสําคัญกับสูตรการหมักปลาชอนที่ไมมีกลิ่น และคุณภาพของสินคา โดยใชสวนผสม
ที่สะอาดและใหมเสมอ นอกจากนี้ยังจดลิขสิทธิ์สูตรหมักปลาชอนที่เปนของตนเองดวย
คุณมัทนา โลหะเวช ผูประกอบการบริการสถานเสริมความงาม เนนคุณภาพของการใหบริการโดย
จัดใหมีระบบตรวจสอบการบริการวาเปนที่พอใจของลูกคาจริงๆ หรือไมโดยวิธีการเก็บขอมูลจากการ
โทรศัพทไปสอบถามลูกคาดวยตนเอง เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการและ ดานลูกคา พบวา การให
ความสําคัญกับลูกคา โดยลักษณะของการสรางความสัมพันธระยะยาว มุงเนนให สินคาและบริการของ
ตนเองตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด เชน เปนกลุม Supplier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสง
และบริการแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษาอํานาจพยากรณของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ วิธี Stepwise เพื่อพยากรณความสําเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดวยตัวแปร ดานปจจัยแวดลอมทางธุรกิจไดแก
ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกคา ระบบการแขงขัน
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมื องและกฎหมาย ระบบเทคโนโลยี พบวา ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จ 1.ดานความมั่นคงของกิจการ เรียงตามลําดับความสําคัญไดแก ระบบการตลาด
ระบบลูกคา ระบบเทคโนโลยี ระบบบุคลากร สามารถพยากรณความสําเร็จความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 48.00 (R2 adj. = .480) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยทุก
ปจจัยมีสงผลทางบวก ยกเวนปจจัยดานบุคลากรมีสงผลทางลบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศและ
คณะ(2553 : 180-184) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในประเทศไทย พบวา ปจจัยดานลูกคาและตลาด สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ33.5 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาวดี สมบูรณกูล (2550: 22)
ไดศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน ระบบการจัดการ
ของ SMEs ประเภทอุตสาหกรรมในภาคใต พบวา ผูประกอบการ พบวาความสําเร็จของธุรกิจมาจาก การ
นําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานในปจจุบัน คือ นํามาใชกับกิจกรรมการผลิต
และการควบคุมสินคา นํามาใชกับกิจกรรมการบัญชี ในการบันทึกบัญชีและนํามาใชกับกิจกรรมการเงินซึ่ง
จะเห็นไดวากิจกรรมทั้งสามกิจกรรมมีความตองการขอมูลพื้นฐานประกอบการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับมี
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ และ จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยดานบุคลากรสงผลทางลบกับความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดานความมั่นคงของกิจการซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของศรัญญา เชื้อมั่ง (2545: 5) : ซึ่งได
สัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 10 รายพบวา ผูประกอบการสวนใหญมักประสบ
ป ญ หาในการหาคนดี ๆ มาทํ า งานด ว ย โดยเฉพาะในธุ ร กิ จ ขนาดย อ มซึ่ ง มี ค วามสามารถในการจ า ย
คาแรงงานต่ํากวาธุรกิจขนาดใหญ ทําใหบางครั้งไมสามารถคัดเลือกพนักงานไดตรงตามความตองการมาก
นัก การทําใหพนักงานเหลานี้ใหบริการเปนที่ประทับใจของลูกคาจึงเปนเรื่องยาก และสืบเนื่องจาก กลุม
ตัวอยางสวนใหญของงานวิจัยนี้เปนธุรกิจขนาดเล็กที่มี จํานวนพนักงานต่ํากวา 15 คน คิดเปนรอยละ 75
และเปนธุรกิจขนาดกลาง ที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คนคิดเปนรอยละ 5 ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กไมไดให
ความสําคัญกับบุคลากร อันเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กสวนใหญเจาของธุรกิจจะเปนผูบริหารเอง สามารถ
บริหารงานไดดวยตนเอง ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได
2. ดานการยอมรับนับถือ พบวา ระบบบริหารการจัดการ ระบบลูกคา ระบบการตลาด สามารถ
พยากรณความสําเร็จความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 37.70 (R2 adj. =
.377) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ .001 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อภิ สิ ท ธิ์ ประวั ติ เ มื อ ง (2544: 72-73) ได
ทําการศึกษา ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจรานหนังสือ พบวากลยุทธการดําเนินงานที่
ผูประกอบการใชมากที่สุดคือ การบริหารการจัดการ ดานการวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ รองลงมาคือ การตั้ง
รับ การแสวงหาโอกาส สวนการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณพบวาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
ได นํ า มาใช ใ นการบริ ห ารงานน อ ยที่ สุ ด และงานวิ จั ย ของรณรงค ศรี จั น ทรนนท (2544: 104) ได
ทําการศึกษาผูประกอบธุรกิจขนาดยอมใน อุตสาหกรรมแมพิมพโลหะและพลาสติกในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวามีการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 4 รูปแบบคือ การวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณ
การวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ การแสวงหาโอกาส และการตั้งรับ โดยรูปแบบที่ใชมากที่สุดคือการวางแผน
เฉพาะสิ่งสําคัญ รองลงมาคือ การตั้งรั บ การแสวงหาโอกาส และการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณ
ตามลําดับ โดยพบวาเฉพาะกลยุทธการวางแผนลวงหนาอยางสมบูรณหมายถึงการวางแผนการทํางาน
ลวงหนา โดยคลอบคุมสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสําเร็จ และสอดคลองกับ งานวิจัยในตางประเทศของ( Keyser, Kruif & Michael Frese,
2000, pp. 31-53) ศึกษา ผูประกอบการขนาดยอมในประเทศแซมเบีย พบวาการวางแผนลวงหนาอยาง
สมบูรณและการแสวงหาโอกาส มี ความสัมพันธทางบวกอยางสูงกับความสําเร็จและในทางตรงกันขาม
พบวากลยุทธการ ตั้งรับซึ่งหมายถึงวิธีการทํางานที่ไมมีการวางแผนลวงหนา โดยคอยตอบสนองความ
ตองการหรือสถานการณจากภายนอก มีความสัมพันธทางลบกับความสําเร็จ งานวิจัย( Frese, Krauss &
Freidrich, 2000, pp. 104-130 )ไดทําการศึกษาผูประกอบการขนาดยอมในประเทศซิมบับเว พบวา กลยุทธ
แบบวางแผนอยางสมบูรณ และวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ รวมถึงการแสวงหาโอกาส มีความสั มพัน ธ
ทางบวกกับความสําเร็จ สําหรับกลยุทธการตั้งรับ สงผลในทิศทางตรงกันขามกับความสําเร็จ

และ Andreas Rauch & Michael Frese, 2000, pp. 1-30 ไดทําการวิจัยหาความสัมพันธระหวาง
การวางแผนและความสําเร็จของผูประกอบการขนาดยอมในประเทศเยอรมันนีและไอรแลนด ในชวงป
ค.ศ. 1993-1995 และพบวาการวางแผนมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของผูประกอบการใน
เยอรมันนี แตไมพบความสัมพันธนี้กับผูประกอบการในไอรแลนด รอช และไมเคิล เฟรเซอร (Rauch &
Michael Frese, 1997, pp. 27-29) ใหขอสังเกตวา ความสัมพันธที่ตางกันนี้เนื่องมาจากสองประเทศนี้มี
วัฒนธรรมซึ่งตางกัน ในเยอรมันนี ผูประกอบการมีวัฒนธรรมมีการวางแผนที่ดีในการดําเนินธุรกิจ สวน
ในไอร แ ลนด ผู ป ระกอบการมี ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางแผนน อ ย และ เกลเดอเรน และเฟรเซอร ส
(Gelderen & Frese, 1998, pp. 234-248) ทําการศึกษาวิจัยผูประกอบการขนาดยอมที่กอตั้งธุรกิจมาไมเกิน 5
ป ในเมืองอัมสเตอร ดัม ประเทศเนเธอรแ ลนด พบว ากลยุทธก าร การวางแผนอยางสมบูรณแ ละการ
วางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จ และสอดคลองกับ งานวิจัยของศรัญญา
เชื้ อมั่ ง (2545: 5) ได ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง กลยุ ทธ ก ารดํ า เนิ น ธุร กิจ ของไทยที่ป ระสบความสํ า เร็ จ ในวิก ฤติ
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนาดยอมทีไดรับเชิญจากรายการวิทยุลาธุรกิจ SMEe พบวา ดาน
การตลาดพบวา คุณภาพของสินคาและการบริการ ในผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จใหความสําคัญ
กับปจจัยเรื่องของสินคาและบริการ โดยใหความเห็นวา คุณภาพของสินคาและบริการจะเปนจุดที่สามารถ
ปองกันการลอกเลียนแบบจากคูแขงขันได ดังตัวอยางตางๆ เชน
คุณทวีพล เจริญกิตติคุณไพศาล ผูประกอบการการคา Supermarket แบบ delivery จะใชหลัก
แนวคิดบริหารกระบวนการจัดซื้อและจัดสงสินคาภายใตแนวคิด สรางประสิทธิภาพของการจัดสงให
ถูกตองรวดเร็ว (ECR : Efficient Consumer Response) โดยการดําเนินงานรวมกับคูคาบางราย ในเรื่องของ
การลดตนทุนการผลิต การสํารองสินคา และการจัดสงสินคาเพื่อผูบริโภคจะไดสินคาที่สดใหม และมีความ
ถูกตองรวดเร็วเสมอ
คุณจตุพร ไพศาลวาเลิศ ผูประกอบการผลิตเฟอรนิเจอรจากผักตบชวาและหวาย และคุณธวัช
ชัย ลิมปสุรีย ผูประกอบการผูผลิตสินคาหัตถกรรมจากไหมถักและเชือก ที่ตองเนนงานคุณภาพเนื่องจาก
เป น การผลิ ต เพื่ อ ส ง ออก จะมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานของสิ น ค า ไว อ ย า งชั ด เจนในแต ล ะชิ้ น งานเพื่ อ
เปรียบเทียบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
ราชการในเรื่องวิธีการผลิต การรักษาคุณภาพสินคา
คุณวิรัตน คุณารัตนอังกูร ผูประกอบการผูผลิตพิซซาบาร จะมีการวิจัยและพัฒนาตัวสินคา
อยางสม่ําเสมอเพื่อสรางภาพพจนและคุณภาพของสินคา และมีความเห็นวาลูกคาจะพอใจในสินคาที่มี
คุณภาพมากกวาสินคาที่มีราคาถูกแตไมมีคุณภาพ
คุณเกษรา เทพประสิทธิ์ ผูประกอบการผลิตขนมทําจากเนื้อปลาชอน ใหความสําคัญกับสูตร
การหมักปลาชอนที่ไมมีกลิ่น และคุณภาพของสินคา โดยใชสวนผสมที่สะอาดและใหมเสมอ นอกจากนี้ยัง
จดลิขสิทธิ์สูตรหมักปลาชอนที่เปนของตนเองดวย

คุณพรพิไล กาญจนศักดิ์ชัย ผูประกอบการผลิตเครื่องประดับเพชร ใชวิธีการชวยสอนลูกคา
ใหรูจักวิธีการดูเพชร เพื่อใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคากับราคาได ทําใหลูกคาเขาใจถึง
เพชรที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมแกลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธในระยะยาวเชนแจกเอกสารรายเดือน มี
การสงการดเตือนใหลูกคาเพื่อมาทําความสะอาดเครื่องประดับที่ซื้อไปแลว
คุณพงษสีห บุนนาค ผูประกอบการบริการรานอาหารและสถานบันเทิง ใชวิธีการแนะนําลูกคา
ที่มีพื้นฐานความสนใจ มีกิจกรรมใกลเคียงกันใหรูจักกัน จนกระทั่งสนิทสนมคุนเคยกัน จนกลายเปนการ
เชื่อมโยงธุรกิจ สราง Connection (เครือขาย) และรวมกิจกรรมกันตอไปในที่สุด รานของคุณพงษสีหจึง
กลายเปนจุดศูนยกลางของการสรางบรรยากาศในการนัดพบเพื่อนเกาและหาเพื่อนใหม
คุณปตินนท พูนแรงสถิต ผูประกอบการบริการรับออกแบบ web-site บน Internet มีวิธีการ
ใหบริการแกลูกคาที่มีความตองการนอกเหนือไปจากความสามารถของบริษัท โดยจะหาบริษัทอื่นมา
แนะนําใหลูกคาเพื่อสรางความประทับใจ เกิดความผูกพันในระยะยาว
3. ดานการมีชื่อเสียง พบวา ระบบการตลาด ระบบลูกคา ระบบบุคลากร ระบบบริหารการจัดการ
สามารถพยากรณความสําเร็จความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 42.20 (R2
adj. = .420) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001โดยทุกปจจัยสงผลทางบวกตอการมีชื่อเสียง ยกเวนระบบ
บุคลากรสงผลทางลบตอการมีชื่อเสียง เพราะหัวใจของการทําธุรกิจ คือการที่องคกรสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและเนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ลูกคามีความเชื่อถือในสินคาและ
บริการ จะชวยสรางชื่อเสียงใหกับองคกรทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
งานวิจั ยของศรัญญา เชื้อมั่ ง (2545:5 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุ ทธ การดําเนิ นธุรกิจของไทยที่ ประสบ
ความสําเร็จในวิกฤติเศรษฐกิจ กรณีศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนาดยอมทีไดรับเชิญจากรายการวิทยุลาธุรกิจ
SMEs พบวา ดานการตลาด ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและ
การบริการ โดยรายละเอียดจากการสัมภาษณผูประกอบการดังนี้
คุ ณ มั ท นา โลหะเวช ผู ป ระกอบการบริ ก ารสถานเสริ ม ความงาม เน น คุ ณ ภาพของการ
ใหบริการโดยจัดใหมีระบบตรวจสอบการบริการวาเปนที่พอใจของลูกคาจริงๆ หรือไมโดยวิธีการเก็บ
ขอมูลจากการโทรศัพทไปสอบถามลูกคาดวยตนเอง เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ และ ดานลูกคา
พบวา การใหความสําคัญกับลูกคา โดยลักษณะของการสรางความสัมพันธระยะยาว มุงเนนให สินคาและ
บริการของตนเองตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด เชนเปนกลุม Supplier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดสงและบริการแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ
คุ ณ จตุ พ ร ไพศาลวาเสิ ศ ผู ป ระกอบการผลิ ต เฟอร นิ เ จอร จ ากหวายและผั ก ตบชวาให
ความสําคัญกับลูกคาโดยมีบางครั้งที่สินคาที่สงออกไปขายยังตางประเทศเกิดขึ้นราเนื่องจากพนักงานขาด
ความเอาใจใสในขั้นตอนการผลิต คุณจตุพรจะยอมเดินทางไปขอโทษและทําความสะอาดสินคาดวยตนเอง
ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และกลายเปนความสัมพันธในระยะยาว

คุณพรพิไล กาญจนศักดิ์ชัย ผูประกอบการผลิตเครื่องประดับเพชร ใชวิธีการชวยสอนลูกคาให
รูจักวิธีการดูเพชร เพื่อใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคากับราคาได ทําใหลูกคาเขาใจถึงเพชร
ที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมแกลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธในระยะยาวเชนแจกเอกสารรายเดือน มีการสง
การดเตือนใหลูกคาเพื่อมาทําความสะอาดเครื่องประดับที่ซื้อไปแลว
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา การบริหารการจัดการสงผลทางบวกตอการมีชื่อเสียง ซึ่งสอดคลอง
งานวิจัยของรุงนภา ตออุดมป (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยความสําเร็จของผูประกอบการใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา
ดานการบริหารการจัดการ มีอิทธิพลมากที่สุดเนื่องจาก ผูประกอบการสวนใหญมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
เกษตรเปนผลมาจากความรูความสามารถ และมีประสบการณทางการคา มีการวางแผนในการดําเนินงาน
ดานการวางแผนทางดานการเงิน มีความสามารถวางแผนทางดานการเงิน การรับรูขอมูลขาวสาร นําความรู
และขอมูลขาวสารมาใชในการบริหารการจัดการ และระบบบุคลากร เพราะบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนใน
การดําเนินงานที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ และงานวิจัยของนิภาภรณ จงวุฒิเวศน และคณะ(2550 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดรอยเอ็ด พบวามีลําดับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จมี 12 ปจจัย โดยปจจัยดานการบริหารการ
จัดการ อยูในลําดับแรก เนื่องจากผูประกอบการตองใชความรูความสามารถในการบริหารการจัดการ ใน
ดานการวางแผน การจัดบุคลากรการสั่งการ การควบคุมการทํางาน และการประเมินผลการทํางาน และรัก
พงษ เซงเจริญ (2546; หนา 32-36) ไดกลาวถึง ปจจัยและคุณสมบัติของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจะตองมีความรูความสามารถทางดานการจัดการ ทางดานการตลาดการจัดการภายในองคกร
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการดานการเงิน ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการสรางรากฐานที่
แข็งแกรงใหกับธุรกิจ ทั้งนี้องคกรธุรกิจในแตละขนาดยอมพึ่งพิงอยูบนเทคนิคการบริหารและการจัดการที่
แตกตางกันไป
และจากผลการวิจัยพบวา ระบบบุคลากรสงผลทางลบตอการมีชื่อเสียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของศรัญญา เชื้อมั่ง (2545:5 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการดําเนินธุรกิจของไทยที่ประสบความสําเร็จใน
วิกฤติเศรษฐกิจ กรณีศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจขนาดยอมทีไดรับเชิญจากรายการวิทยุลาธุรกิจ SMEs จากการ
สัมภาษณผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จทั้ง 10 ราย
ลวนใหความเห็นตรงกันวา ผูประกอบการสวนใหญมักประสบปญหาในการหาคนดีๆ มาทํางานดวย
โดยเฉพาะในธุ รกิจ ขนาดยอมซึ่งมีความสามารถในการจ ายค าแรงงานต่ํากวาธุรกิ จขนาดใหญ ทํ า ให
บางครั้งไมสามารถคัดเลือกพนักงานไดตรงตามความตองการมากนัก การทําใหพนักงานเหลานี้ใหบริการ
เปนที่ประทับใจของลูกคาจึงเปนเรื่องยาก และเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูประกอบการทั้ง 10 รายตางก็มีวิธีการใน
การคัดเลือกพนักงานและวิธีการปกครองพนักงานที่แตกตางกันออกไป และจากผลการวิจัยที่พบวา ระบบ
บุคลากรสงผลทางลบกับการมีชื่อเสียงทั้งนี้อาจเปนเพราะ กลุมตัวอยางของงานวิจัยสวนใหญเปนธุรกิจ
ขนาดเล็ก รอยละ 75 (จํานวนพนักงานต่ํากวา 15 คน) และเปนธุรกิจขนาดกลางเพียง รอยละ 5(จํานวน

พนักงานมากกวา 50 คน) ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กสวนใหญไมคอยใหความสําคัญกับบุคลากร เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดเล็กเจาของธุรกิจจะเปนผูดําเนินการดวยตนเองและใชแรงงานในครอบครัว
ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
1. ระบบการตลาดและระบบลูกคาสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทุกดาน ซึงในระบบการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคามากที่สุด สําหรับ
ระบบลู ก ค า กลุ ม ตั ว อย า งจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ที่ มี ต อ การบริ ก ารมากที่ สุ ด
เพราะฉะนั้น เพื่อสรางการยอมรับ ความมีชื่อเสียงและความมั่นคงใหกับธุรกิจ ผูผลิตจําเปนตองมีการ
ควบคุมคุณภาพสินคา (Quality control ) เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
2. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมควรจัดหลักสูตรการฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินคา
(Quality control ) และหลักสูตรการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ในการบริการ
รวมทั้งเทคนิคในการวัดความพึงพอใจของลูกคา
3. ระบบเทคโนโลยี สงผลตอความสําเร็จดานความมั่นคง ดังนั้นรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองสงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใชเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
สรางความถูกตอง สะดวกรวดเร็ว และสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว
4. ระบบการบริหารการจัดการ สงผลตอความสําเร็จดานการยอมรับและการมีชื่อเสียง รัฐบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอง ฝกอบรม ใหความรูเพิ่มเติมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในดานการบริหารการจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน สําหรับตัวผูประกอบการเอง ตองมี
การวางแผนในการดําเนินงาน เชน แผนการตลาด การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) แผนดาน
บุคลากร แผนดานการเงิน เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
5. ระบบการเงิน สงผลตอความสําเร็จดานความมั่นคง การวางแผนทางการเงินเปนสิ่งที่สําคัญมาก
ดังนั้นผูประกอบการเอง ตองมีการวางแผนทางการเงินอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจลงทุนตองมีการ
วิเคราะหถึงผลตอบแทนที่จะไดรับวามีความเหมาะสมเพียงใด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาองคประกอบของความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จ ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดเล็ก
เพราะขนาดของธุรกิจ นาจะมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จที่แตกตางกัน
3. ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม ควรมีการทําวิจัยในเชิงคุณภาพ
ควบคูดวย เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

ขอจํากัดในการทําวิจัย
1. ขอจํากัดดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเทานั้น ยังมีปจ จัย
ดานอื่นที่ยังไมไดศึกษา ไดแก ดานตัวผูประกอบ เชน ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการ ที่อาจจะ
สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ขอจํากัดดานพื้นที่ เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ประชากรคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
เขตพื้นที่ในอําเภอเมืองหาดใหญเทานั้น ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกที่ยังไมไดทําการวิจัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – Objective
Congruence: IOC)
ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ผลการพิจารณา

1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
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ขอที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

คะแนนการพิจารณาของผูเ ชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ผลการพิจารณา

1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามอยูระหวาง .67- 1.00 ผานการพิจารณาคัดเลือกไว
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แบบสอบถาม
เรื่อง: ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อ
ประกอบการจัดทําวิทยานิพนธหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ (ขอมูลใดๆ ที่ทา นใหมาจะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น) คําตอบของทานจะไดรับการประมวล
และวิเคราะหเชิงวิชาการ เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูป ระกอบธุรกิจ SMEs
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ
1. หญิง

2. ชาย

2. อายุ..............ป
3. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี ระบุ.................................
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
4. ประสบการณในการทํางาน ..............ป
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานธุรกิจ
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ที่ตรงกับความเปนจริง
1. ลักษณะการจัดตั้งธุรกิจ
1. กิจการเจาของคนเดียว
3. บริษัทจํากัด
2. หางหุนสวน
2. จํานวนพนักงาน...............คน
3. แหลงเงินทุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. เงินสวนตัวของเจาของธุรกิจ คิดเปน.................%
2. กูเงินจากสถาบันการเงิน คิดเปน..................%
3. กูเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบ คิดเปน...............%
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ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง

ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

โดยความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด
5

มาก
4

ปจจัยภายใน
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3

ระบบบุคลากร
ความรูของบุคลากร
ความสามารถของบุคลากร
ความขยันทํางานของบุคลากร
ความมีวนิ ัยของบุคลากร
ระบบการเงิน
มีเงินทุนไมเพียงพอ
ไมสามารถกูเงินจากสถาบันการเงิน
ขาดการวางแผนทางดานการเงิน
ขาดความรูดานการวางแผนการเงิน
ระบบการตลาด
คุณภาพสินคา
การตั้งราคา
ทําเลที่ตั้งของกิจการ
ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม
พนักงานขาย
ระบบการบริหารการจัดการ
การวางแผนการดําเนินงานที่ดี
ความสามารถในการสั่งการ
การประเมินผลในการดําเนินงาน

ปานกลาง
3
มากที่สุด
(5)

นอย
2
มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอยที่สุด
1
นอย
(2)

นอยที่สุด สําหรับผูวิจัย
(1)
( )
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ปจจัยภายนอก

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

7.1
7.2
7.3
รัฐ

จุลภาค
ระบบลูกคา
การวิเคราะหการตัดสินใจซื้อของลูกคา
สินคาตรงกับความตองการของลูกคา
ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ
ระบบการแขงขัน
จํานวนของคูแขงขัน
ผลิตภัณฑของคูแขงขัน
การตั้งราคาของคูแขงขัน
การสงเสริมการขายของคูแขงขัน
มหภาค
ระบบเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูประกอบการ SMEs
ภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายและมาตรการสงเสริมเศรษฐกิจของ

ระบบการเมืองและกฎหมาย
8.1 การสงเสริมการลงทุนในการดําเนินธุรกิจ
SMEs ของภาครัฐบาล
8.3 กฎหมายที่เอื้อตอการดําเนินงานธุรกิจSMEs
8.4 การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล
ระบบเทคโนโลยี
10.1 ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
10.2 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
10.3 ตนทุนดานเทคโนโลยี

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด สําหรับผูวิจัย
(1)
( )
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ตอนที่ 4 ความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง กิจการของทานประสบความสําเร็จในปจจัยตอไปนี้หรือไมมากนอยเพียงใด กรุณาทํา
เครื่องหมาย √ ลงในชอง
ที่ตรงกับความเปนจริง โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
5
4
3
2
1
ปจจัยดาน
ความมั่นคงของกิจการ
1.1 มีความมั่นคงดานกําไร
1.2 มีความมั่นคงดานบุคลากร
1.3 มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี
การยอมรับนับถือ
2.1 การยอมรับจากลูกคา
2.2 การยอมรับจากเพื่อนรวมธุรกิจ
2.3 การยอมรับจากสังคม
การมีชื่อเสียง
3.1 ชื่อเสียงของกิจการ
3.2 ชื่อเสียงทีมงานบริหารงาน
3.3 ชื่อเสียงของคุณภาพของสินคา
3.4 มีภาพลักษณขององคกรที่ดี

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

สําหรับผูวิจัย
( )
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ตอนที่ 5 ปญหาที่เปนอุปสรรคตอความสําเร็จของธุรกิจ SMEs และขอเสนอแนะในการดําเนินงานธุรกิจ
SMEs ใหประสบความสําเร็จ
ปญหา…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 39

ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – Objective
Congruence: IOC)

ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

1.00
1.00
1.00
1.00
.67
.67
.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.33
.67
.67
.33
.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการพิจารณา

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
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ขอที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1
คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ผลการพิจารณา

1.00
1.00
.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
.33
.33
.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
ไมผานการคัดเลือก
ไมผานการคัดเลือก
ไมผานการคัดเลือก
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว
คัดเลือกไว

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามอยูระหวาง .67- 1.00 ผานการพิจารณาคัดเลือกไว
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม

123
ประวัติผูวจิ ัย
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนง

นางสาวธนัชชา บินดุเหล็ม
27 มกราคม 2516
สงขลา ประเทศไทย
สถาบันราชภัฎสงขลา
ศิลปะศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและสหกรณ 2539
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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