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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง															

และขนาดย่อม	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง													

และขนาดย่อม	 3)	 เพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบท่ีมีประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม											

การศกึษาคร้ังนีใ้ช้วิธกีารวจัิยแบบผสมผสานระหว่างการวจัิยเชงิปรมิาณ	และการวจิยัเชิงคณุภาพ	กลุม่ตวัอย่าง

ส�าหรบัการวจิยัเชงิปริมาณประกอบด้วยผูป้ระกอบการ	SMEs	ในภาคตะวนัออก	ประกอบด้วยจงัหวดัฉะเชงิเทรา	

ชลบุรี	 และระยอง	 จ�านวน	 400	 ราย	 ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางของ	 Taro	 Yamane	 เครื่องมือ											

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	 แบบสอบถาม	 สถิติท่ีใช้ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย																					

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติทดสอบความสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัย											

เชิงคุณภาพประกอบด้วยผู้บริหาร	 SMEs	 และผู้แทนภาครัฐ	 จ�านวน	 6	 ราย	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยการวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา							

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการ	 เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ความรับ											

ผิดชอบต่อสังคม	 ส่วนผสมทางการตลาด	 การเงิน	 คุณลักษณะผู้ประกอบการ	 การผลิต	 และนโยบายรัฐบาล							

ส่วนระดับประสิทธิผลจากมากไปหาน้อย	คือ	การท�าก�าไร	ความมั่นคงทางธุรกิจ	(สภาพคล่อง)	และการเติบโต

ขององค์กร	

	 2.	 ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัประสทิธผิลการประกอบการ	พบว่านโยบายรฐับาล	คณุลักษณะของผูป้ระกอบการ	

และการผลติมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธผิลการประกอบการในระดบัต�า่	ส่วนการเงนิ	ส่วนผสมทางการ

ตลาด	และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกับประสทิธผิลการประกอบการในระดบัต�า่มาก	

นโยบายรัฐบาล ความสามารถของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออก
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	 3.	 รูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิผลมีดังนี้	1)	จัดอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร	2)	ตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ	3)	ควบคุมคุณภาพการผลิต	4)	ควบคุมการเงิน	วางแผนการเงิน	และตรวจสอบ
รายรับรายจ่าย	 5)	 ให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 6)	 เพิ่มคุณค่าของพนักงานและองค์กร																						
และ	 7)	 ให้ความส�าคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ	 ขวัญก�าลังใจพนักงาน	 ส่ิงแวดล้อมการท�างานที่ดี																			
และการมีจรรยาบรรณ	
ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์,	ประสิทธิผลการประกอบการ,	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

ABSTRACT 
	 The	 purposes	 of	 this	 study	 were:	 1)	 to	 study	 the	 effectiveness	 of	 commercial																							
undertaking	 of	 small	 and	medium	 enterprises	 (SMEs),	 2)	 to	 study	 factors	 related	 to	 the															
effectiveness	of	the	commercial	undertakings	of	SMEs,	and	3)	to	develop	a	model	of	effective	
commercial	 undertakings	 for	 SMEs.	 This	 study	 used	mixed	methods	 of	 quantitative	 and											
qualitative	research.	The	sample	was	comprised	of	400	entrepreneurs	in	the	Eastern	part	of	
which	 is	 Thailand	 comprise	 of	 Chachoengsao,	 Chonburi,	 and	 Rayong,	 obtained	by	 simple	
random	 sampling	 using	 a	 Taro	 Yamane	 Table.	 The	 tool	 used	 for	 data	 collection	was	 a														
questionnaire.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	
and	 Pearson’s	 Correlation	Coefficient.	On	 the	 other	 hand,	 the	 sample	 for	 the	 qualitative								
research	was	 6	 SMEs	 executives	 and	 related	 government	 representatives,	 obtained	 by														
purposive	s	ampling.	The	tool	used	for	data	collection	was	In-depth	Interview.	The	collected	
data	were	analyzed	by	means	of	content	analysis.	
	 The	findings	were	as	follows:	
	 1.	 The	factors	that	affected	the	effectiveness	of	the	commercial	undertakings	of	SMEs	
were	 put	 in	 descending	 order	 as	 follows:	 social	 responsibility,	 marketing	mix,	 finance,																		
entrepreneur	characteristics,	and	government	policies.	On	the	other	hand,	the	descending	
levels	of	effectiveness	were:	making	profit,	business	security	(liquidity),	and	organization	growth.	
	 2.	 There	was	a	positive	 relationship,	at	a	 low	 level,	between	government	policies,	
production	and	the	effectiveness	of	the	commercial	undertakings.	On	the	other	hand,	finance,	
marketing	mix,	and	social	responsibility,	had	a	positive	relationship,	at	a	very	low	level,	with	
the	effectiveness	of	the	commercial	undertakings.	
	 3.	 The	model	of	effective	commercial	undertakings	of	SMEs	was	as	follows	:	1)	Organize	
trainings	on	personnel	skills	development,	2)	Make	strategical	decision	as	on	entrepreneur,		
3)	 Control	 production	 quality,	 4)	 Control	 finances,	 plan	 finances,	 and	 check	 receipts	 and																
payments,	5)	Critically	pay	attention	to	selling/distribution	channels,	6)	Increase	the	value	of	
personnel	and	organization,	and	7)	Specially	pay	attention	to	the	quality	of	products	and	
services,	personnel	morale,	good	work	environments,	and	professional	ethics.
Keywords :	Related	factor,	Effectiveness	of	commercial	undertaking,	Small	and	medium										

	 	 		enterprises	



170   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

บทน�า 
	 จากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(เฉพาะกิจ)	ครัง้ที	่2/2557	

ซึง่ม	ีพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (เฉพาะกิจ)	 ท่ีประชุมฯ	 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนการ

ด�าเนินงานส่งเสริม	 SMEs	 ระยะเร่งด่วนปี	 2558	 ตามที่ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(สสว.)	ได้น�าเสนอ	ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	รวม	13	โครงการ	ซึ่งมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มด�าเนินการได้ทันที	

และให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงานส่งเสริม	 SMEs	 ให้มีประสิทธิภาพ	 มีเอกภาพ														

ด�าเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน	 และมีการสร้างกลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุน	

ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 บูรณาการบริหาร

จัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา																			

ตามวงจรธุรกิจ	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ	 และยุทธศาสตร์ที่	 4	 เชื่อมโยงเครือข่าย	

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 นอกจากนี้ยังได้เห็นกรอบการก�าหนดประเภทของ	 SMEs	 ที่ควร												

ได้รับการส่งเสริมในช่วงครึ่งหลังของแผนการส่งเสริม	 SMEs	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 หรือช่วงระหว่าง											

ปี	2558-2559	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการก�าหนดมาตรการส่งเสริม	ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มให้สอดคล้องกับศักยภาพ	

สภาพปัญหาและความต้องการ	 เพื่อให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย	 โดยพิจารณาสาขา

ธรุกจิทีส่ร้างประโยชน์และรายได้ให้ประเทศเป็นจ�านวนมาก	มกีารใช้วตัถดุบิในประเทศ	มศัีกยภาพในการแข่งขนั

และมีโอกาสในอนาคต	ตอบสนองนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	รวมทั้งค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	

(ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,	2555)	

	 ธุรกิจที่ต้องการประสบความส�าเร็จนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของการเป็น								

ผูป้ระกอบการทีเ่ชือ่มโยงถงึการปฏบิตัติามกลยทุธ์ทีไ่ด้วางไว้และใช้ในสถานการณ์ทีม่คีวาม	ท้าทาย	มกีารเสนอ

กรอบความคิด	 และมุมมองของการเป็นผู ้ประกอบการว่าขึ้นอยู ่กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค์กร																							

ที่แตกต่างกัน	(Dess,	Lumpkin	&	Eisner,	2005)	คุณสมบัติของธุรกิจที่ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต

ให้อยู่ในรูปของสินค้าหรือบริการ	 ซึ่งจะสามารถสร้างให้ธุรกิจเหล่าน้ันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดยธุรกิจ												

อาจใช้กลยุทธ์มุ่งผลิตภัณฑ์หรือมุ่งเน้นตลาดเป้าหมายรวมไปถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่าขององค์กร										

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	(Harms,	2009)				

	 จากการศกึษาปัญหาของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทย	 พบว่า	 ปัญหาของผู้ประกอบการ	 คือ	 1)	 เกิดจากนโยบายภาครัฐ	 และสิ่งที่รัฐสนับสนุน																		

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจได้																		

2)	มีปัญหาทางการเงิน	 เช่น	 ไม่สามารถยืมเงินจากสถาบันการเงินได้	 3)	ขาดความรู้ความสามารถด้านต่าง	ๆ							

4)	 ปัญหาด้านแรงงาน	 โดยเฉพาะทักษะแรงงานท่ีหายาก	 และแรงงานมีอัตราการเข้า-ออก	 จากงานสูง	 และ									

5)	ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด	(Promsaka	Na	Sakolnakorn,	2010)	

	 จากสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึ่งรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน	ที่ได้ท�าการส�ารวจในปี	

พ.ศ.	2552	ไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการ	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย	เนื่องจากความวิตกกังวล

เรื่อง	 การลงทุน	 ความเชื่อมัน	 และความสามารถในการส่งออก	 2)	 สถานการณ์ทางการเมือง	 เน่ืองจากยังคง			

วิตกกังวลเรื่องความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและยาวนาน	 อันจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ัน	 การท่องเที่ยว																					

และเศรษฐกิจไทย	 จนท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันกลับมาเก็บออมแทนการบริโภคที่น่าจะเป็นตามนโยบาย
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กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล	โดยเฉพาะ	SMEs	ในพื้นที่ภาคกลาง		3)	พฤติกรรมผู้บริโภค	โดยคาดว่าพฤติกรรม

ของ	 ผู้บริโภคภายในประเทศน่าจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเนื่องจากมีความวิตกกังวล						

ว่าเหตกุารณ์ทางการเมอืงจะส่งผลการออมมากกว่าบรโิภคตามปกต	ิ4)	เศรษฐกจิโลก	และ	5)	การแข่งขนัภายใน

ประเทศ	 เนื่องจากประเมินว่าเหตุการณ์ภายในประเทศในปัจจุบันน่าจะส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุน												

ด้านการตลาด	 ยังคงวิตกกังวลเร่ืองการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่	 หรือผู้ที่มี

ศักยภาพ	จนท�าให้ตนเองไม่สามารถอยู่รอดได้	(ณัฐพล	นิมมานพัชรินทร์,	2552)	

	 การวดัประสทิธผิลการประกอบการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ในมมุมองทางเศรษฐศาสตร์

จะวดัจากการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ	ได้แก่	การเพ่ิมข้ึนของผลผลติ	และผลลพัธ์ทีผ่สมผสานกนัในหลาย	ๆ 	ปัจจยั	

โดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต	ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี	การพัฒนาความรู้	

และวิธีการใหม่	 ๆ	 ในการผลิตสินค้าหรือบริการ	หรือการมีกระบวนการใหม่	 ๆ	 ในการสร้างสรรค์	 และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	 2)	 การมีปริมาณการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น	 การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยี	 หรือเครื่องจักร

อุปกรณ์ใหม่	ๆ 	และ	3)	การมีจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น	การมีจ�านวนคนท�างานในองค์กรที่เพิ่มขึ้น	รวมทั้งมีการ

พัฒนาระดับความรู้	 และทักษะของพนักงาน	 (Carneiro,	 2007)	 การเติบโตของผู้ประกอบการจะแสดงถึง										

ปัจจยัหลกัทีเ่ป็นคณุลกัษณะ	2	ประการคอื	1)	การมปีระสบการณ์สงูของผูป้ระกอบการทีจ่ะสามารถสร้างขนาด

ของกจิการให้เจรญิโต	2)	การมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างธรุกจิให้เตบิโตภายในระยะเวลาอนัสัน้	ซึง่อาจจะอยูร่ะหว่าง		

4	หรือ	5	ปี	โดยอาจใช้ปัจจยัทีว่ดัได้ด้วยยอดขาย	จ�านวนการจ้างงาน	และอืน่	ๆ 	อย่างไรกต็าม	การศกึษาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เจริญเติบโตเปรียบเทียบกับวิสาหกิจที่ไม่เจริญเติบโต	 เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผล											

ต่อการเจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโตของวิสาหกิจในประเทศสเปน	ศึกษาตัวอย่างจ�านวน	6,814	ราย	และใช้

เทคนิคการวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม	 มาพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรที่เหมาะสมส�าหรับการจ�าแนกกลุ่มตัวอย่าง										

ทั้ง	2	กลุ่ม	ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรจ�านวน	4	ตัวแปร	ได้แก่	1)	ขนาดของธุรกิจที่วัดได้จากปริมาณยอดขาย	

2)	อายขุองธรุกจิ	3)	ทรพัยากรทางการเงนิ	4)	ทรพัยากรของธรุกจิ	โดยพจิารณาจากการหมนุเวยีนของสินทรพัย์												

ผลการวจัิยพบว่าปัจจัยทีม่นียัส�าคญัในการจ�าแนกกลุม่	ได้แก่	ขนาดของธรุกจิ	รองลงมาคอื	ทรพัยากรของธรุกจิ	

และทรัพยากรทางการเงิน	คือความสามารถในการช�าระหนี้	และสภาพคล่อง	ส่วนอายุธุรกิจไม่พบว่าเป็นปัจจัย

ในการแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิสาหกิจทั้ง	2	กลุ่ม	(Moreno	&	Casillas,	2007)	

	 เมื่อกล ่าวถึงภาคตะวันออกของประเทศไทย	 มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายประเภท																												

ทั้งภาคเกษตรกรรม	 อุตสาหกรรม	 เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม	 มีท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง	 และยังอยู่ไม่ไกล																													

จากกรุงเทพมหานคร	ท�าให้สะดวกต่อการขนส่งสนิค้าเพือ่กระจายสนิค้าและการส่งออก	ประกอบกบัในอนาคต								

จะมีการขยายตัวของเมืองไปสู่หัวเมืองใหญ่	 ๆ	 ในระดับภูมิภาค	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา												

ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีท�าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส�าเร็จ	 มีประสิทธิผลจากการ										

ประกอบการ	เพือ่ทีจ่ะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุในด้านการฝึกอบรม	

และการให้ค�าปรกึษาแนะน�า	ตลอดจนเป็นการค้นหาคณุลักษณะของผู้ประกอบการทีม่ศัีกยภาพ	มคีวามสามารถ	

และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามา

เป็นผู้ประกอบการ	 และรัฐบาลจะได้น�าผลการวิจัยมาก�าหนดเป็นนโยบายในการให้การสนับสนุนวิสาหกิจ										

ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 2.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

	 3.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการประกอบการและที่มีประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

ประโยชน์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการของ	SMEs	เพื่อน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ	ส่งเสริม	และสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม	และการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	

	 2.	 เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	และมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จ

ในการด�าเนินธุรกิจและเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ	SMEs	

	 3.	 เพื่อได้รูปแบบการประกอบการท่ีมีประสิทธิผล	 ทั้งนี้จะได้น�ามาก�าหนดเป็นนโยบายในการให้การ

สนับสนุน	SMEs	ให้เหมาะสมต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 ก�าหนดการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 และออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 ด้วยการใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา	โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้	

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

	 	 1.1	 ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล	

	 	 1.2	 ป ัจจัยด ้านคุณลักษณะ	 หรือความสามารถของผู ้ประกอบการ	 ซึ่ งประกอบด ้วย																												

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนผสมทางการตลาด	การผลิต		การเงิน	และประสิทธิผลการประกอบการ	

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 2.1	 การวจิยัเชงิปรมิาณ	รวบรวมข้อมูลจากผูป้ระกอบการ	SMEs	โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างตามสดัส่วน

ของจ�านวนประชากร	 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก	 ในภาคตะวันออกของประเทศไทย	 คือ	

จงัหวดั	ฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีและระยอง		โดยก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากการใช้ตารางของ	Taro	Yamane		

ในการค�านวณขนาดตวัอย่าง	(วชิติ	อูอ้่น,	2550)		ท�าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารสุ่มจากประชากรเป้าหมาย	

ที่ค่าความเชื่อมั่น	95%	ความคลาดเคลื่อน	+-	5%	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน		400	ราย	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1  ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ�านวนประชากร

 จังหวัด  SMEs (ราย) กลุ่มตัวอย่าง (ราย)

	 ฉะเชิงเทรา	 20,202	 57

	 ชลบุรี	 	 88,401	 249

	 ระยอง	 	 33,263	 94

 รวม  141,866 400
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	 	 2.2	 การวิจัยเชิงคุณภาพท�าการสุ่มแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 โดยสัมภาษณ์เชิงลึก										

ผู้บริหาร	 SMEs	 ที่ประสบความส�าเร็จในพื้นท่ีภาคตะวันออก	 ประกอบด้วย	 จังหวัด	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 และ

ระยอง	ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน	ส่งเสริม	SMEs	รวม	6	คน	(จังหวัดละ	2	คน)		

 3. ขอบเขตด้านเวลา 

	 	 ปีงบประมาณ	2559	(ตุลาคม	2558	-	กันยายน	2559)	

 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

	 การวจิยัเชิงปรมิาณใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ซึง่เนือ้หาของแบบสอบถาม

ประกอบด้วย	8	ตอน	ดังนี้	

	 ตอนที่	1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป	

	 ตอนที่	2		แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายของรัฐบาล	

	 ตอนที่	3		แบบสอบถามเกี่ยวกับ	ปัจจัยคุณลักษณะหรือความสามารถของผู้ประกอบการ	

	 ตอนที่	4		แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงิน	

	 ตอนที่	5		แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิต	

	 ตอนที่	6		แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด	

	 ตอนที่	7		แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ตอนที่	8		แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกอบการ	

 เกณฑ์การให้คะแนนส�าหรับแบบสอบถามก�าหนดดังนี้ 

	 ลักษณะแบบสอบถามแบบประเมินค่าตามข้อค�าถาม	โดยแบ่งเป็น	5	ระดับ	ตามมาตรวัดแบบ	ลิเคอร์ท	

(Likert		scale)	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	โดยก�าหนดการให้คะแนน	ดังตารางที่	2

	 ในการแปลความหมายข้อมูลโดยอาศัยขอบเขตของคะแนน	1,	2,	3,	4,	และ	5	แล้วแปลความหมาย	

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดต่อไปนี้	(วิชิต	อู่อ้น,	2550)	

 

	 ความกว้างของอันตรภาคชั้น	 =

  

	 	 	 	 	 	 =	 	

     

	 	 	 	 	 	 =	 	 0.80	 	

ตารางที่ 2  ระดับการประเมินค่าตามข้อค�าถาม

 ระดับความคิดเห็น คะแนน

	 มากที่สุด	 5

	 มาก	 4

	 ปานกลาง	 3

	 น้อย	 2

	 น้อยที่สุด	 1

(คะแนนสูงสุด	-	คะแนนต�่าสุด)

จ�านวนชั้น

(5	-	1)
5
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	 ดังนั้น	เกณฑ์เฉลี่ยของระดับคะแนนและการแปลความหมายก�าหนดได้ดังนี้	

	 ระดับ	1	 ค่าเฉลี่ย	1.00-1.80	 หมายถึง	 น้อยที่สุด/ลดลงระหว่าง	10-30%	

	 ระดับ	2	 ค่าเฉลี่ย	1.81-2.60	 หมายถึง	 น้อย/ลดลงไม่เกิน	10%	

	 ระดับ	3	 ค่าเฉลี่ย	2.61-3.40	 หมายถึง	 ปานกลาง/ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	

	 ระดับ	4	 ค่าเฉลี่ย	3.41-4.20	 หมายถึง	 มาก/เพิ่มขึ้นไม่เกิน	10%	

	 ระดับ	5	 ค่าเฉลี่ย	4.21-5.00	 หมายถึง	 มากที่สุด/เพิ่มขึ้นระหว่าง	10-30%	

	 ส่วนเกณฑ์การพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของ	 Peason’s	 Product-Moment	 Correlation																							

Coefficient	(พวงรัตน์	ทวีรัตน์,	2538)	

	 มากกว่า	0.80	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	

	 0.60-0.80	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง	

	 0.40-0.59	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง	

	 0.21-0.39	 หมายถึง	 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต�่า	

	 0.01-0.20	 หมายถึง	 มีความส�าพันธ์กันในระดับต�่ามาก	

	 0.00	 	 หมายถึง	 ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น	

 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

	 ท�าการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ของแบบสอบถาม	 ด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน	

(Internal	 consistency)	 โดยน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 	 30	 ราย	 แล้วน�าผลที่ได	้											

มาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค	(Cronbach’s	alpha)	โดยใช้สูตรหาค่า	

Coefficient	 Alpha	 และใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า	 0.70	 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น														

เพียงพอ	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 การวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล	 2	 ประเภท	 คือข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 data)													

และข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	data)	ดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 data)	 รวบรวมจากแบบสอบถาม	 ที่ได้รับข้อมูลจากความคิดเห็น																		

ของผู้บริหารระดับสูงของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	

	 2.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 data)	 เป็นข้อมูลจากการศึกษาหนังสือ	 ต�ารา	 เอกสาร	 ผลงานวิจัย										

ที่เกี่ยวข้อง	การสืบค้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	 จะน�ามาประมวลผล							

ด้วยคอมพิวเตอร์	 และน�าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง	 ๆ														

โดยท�าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย	

	 1.	 ใช้ค่าความถี่	และค่าร้อยละ	เพื่ออธิบายลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 2.	 ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation	:	S.D.)	เพื่อวัด

ระดับคะแนนในปัจจัยด้านต่าง	ๆ	

	 3.	 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง																			

และขนาดย่อมโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ	Peason’s	Product-Moment	Correlation	Coefficient	
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 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

	 การวจิยัเชงิคณุภาพผูว้จิยัท�าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	โดยสมัภาษณ์

ผูบ้รหิาร	SMEs	ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกประกอบด้วย	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีและ	ระยอง	

และผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 SMEs	 รวม	 6	 คน	 (จังหวัดละ	 2	 คน)										

เพื่อรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง										

และขนาดย่อม	(SMEs)	โดยผูว้จิยัใช้การวจิยัเชงิคุณภาพเพือ่เกบ็ข้อมลูทีไ่ม่สามารถเกบ็ได้ในการวจิยัเชงิปรมิาณ

เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูล	 สถิติ	 ตัวเลขเป็นหลัก	 ข้อมูลที่ได้จึงขาดความละเอียด	

ไม่ลึกซึ้งในบางแง่มุม	 จึงได้น�าการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่อาศัยตัวเลขแต่อาศัยข้อสนเทศที่มีการเก็บข้อมูล															

รายละเอียดมาวิเคราะห์ร่วมด้วย	 เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 ของตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัย										

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางของ	อรุณ	รักธรรม	และ	ณรงค์	กุลนิเทศ	(2552)	เป็นการวิจัยที่ไม่

เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขแต่เน้นการหารายละเอียดของกลุ่มประชากรที่ศึกษาก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

เป็นการค้นหาค�าตอบว่า	ท�าไม	อย่างไร	มากกว่าใครท�าอะไร	ซึ่งข้อค้นพบอาจได้มาจากแบบสอบถามปลายเปิด																

แบบสังเกต	และการสัมภาษณ์ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระบบโดยรวมด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 

	 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ	ดังข้อมูลประกอบค�าอธิบายในตารางที่	3	

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศ  

ชาย	 	 295	 73.80

หญิง	 	 105	 26.20

อายุ  

ต�่ากว่า	20	ปี	 	 7	 1.80

20-30	ปี	 	 35	 8.80

31-40	ปี	 	 60	 15.00

41-50	ปี	 	 155	 38.70

มากกว่า	50	ปี	 	 143	 35.70

การศึกษา  

ระดับประถมศึกษาปีที่	6	 4	 1.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	3		 3	 0.80

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6/ปวช.	 106	 26.40

ระดับอนุปริญญา/ปวส.		 56	 14.00

ระดับปริญญาตรี	 	 137	 34.30

ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า	 94	 23.50

ตารางที่ 3  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
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 ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์การท�าธุรกิจ  

ไม่มี	 	 64	 16.00

เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน	 176	 44.00

เคยเป็นหุ้นส่วน	 	 160	 40.00

ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ  

ไม่มีประสบการณ์เลย	 	 71	 17.80

มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร	 67	 16.80

มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง	 34	 8.40

มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร	 228	 57.00

ประเภทกิจการ  

เป็นกิจการของคนไทย	 	 240	 60.00

เป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ	 160	 40.00

รูปแบบธุรกิจ  

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว	 	 85	 21.20

ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 147	 36.80

บริษัทจ�ากัด	 	 168	 42.00

มูลค่าการจดทะเบียน  

ต�่ากว่า	1,000,000	บาท	 32	 8.00

1,000,000	–	10,00,000	บาท	 64	 16.00

11,000,000	–	20,000,000	บาท	 138	 34.50

มากกว่า	20,000,000	บาท	 166	 41.50

จ�านวนพนักงาน  

ต�่ากว่า	50	คน	 	 20	 5.00

51-100	คน	 	 60	 15.00

101-150	คน	 	 160	 40.00

มากกว่า	150	คน	 	 160	 40.00

ระยะเวลาในการเปิดกิจการ  

ต�่ากว่า	5	ปี	 	 16	 4.00

5-10	ปี	 	 80	 20.00

11-20	ปี	 	 240	 60.00

มากกว่า	20	ปี	 	 64	 16.00

ประเภทของลูกค้า  

ลูกค้าในประเทศ	 	 292	 73.00

ลูกค้าต่างประเทศ	 	 108	 27.00

 รวม 400 100.00
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	 จากตารางที่	3	พบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	41-50	ปี	จบการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 มีประสบการณ์การท�าธุรกิจโดยเคยเป็นผู ้ประกอบการมาก่อน																						

มปีระสบการณ์ในฐานะทีเ่ป็นผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิาร	เป็นกจิการทีเ่ป็นของคนไทยมากกว่าต่างชาต	ิรปูแบบธรุกจิ

มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท	มีการจดทะเบียนมากกว่า	20	ล้านบาท	มีจ�านวนพนักงานมากกว่า	100	คน	

มีระยะเวลาในการเปิดกิจการโดยเปิดมาแล้ว	11-20	ปี	และมีลูกค้าในประเทศมากกว่าลูกค้าต่างประเทศ	

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการ	 เรียงล�าดับจากค่าเฉล่ียมากที่สุดไปน้อย

ที่สุด	ดังข้อมูลประกอบค�าอธิบายในตารางที่	4	

	 จากตารางที	่4	เรยีงล�าดบัระดับปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	

จากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด	คือ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนผสมทางการตลาด	การเงิน	คุณลักษณะ						

ผู้ประกอบการ	การผลิต	และนโยบายรัฐบาล	

 ความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัประสทิธผิลของการประกอบการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกอบการ	 กับประสิทธิผลการประกอบการ										

ดังข้อมูลประกอบค�าอธิบายในตารางที่	5	

ตารางที่ 4 	ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ SMEs ค่าเฉลี่ย อันดับ
นโยบายรัฐบาล	 	 2.38	 5
คุณลักษณะผู้ประกอบการ	 3.75	 4
การเงิน		 	 3.78	 3
ส่วนผสมทางการตลาด	 4.02	 2
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 4.06	 1
ประสิทธิผลการประกอบการ	 4.12	 -

	 นโยบาย	 คุณลักษณะของ	 การเงิน	 การผลิต	 ส่วนผสมทาง	ความรับ	 ประสิทธิผล
	 ของรัฐบาล	 ผู้ประกอบการ	 	 	 การตลาด	 ผิดชอบ	 การประกอบ	 	
	 	 	 	 	 	 ต่อสังคม	 การ
นโยบายของรัฐบาล	 1	 .19**	 .21**	 .16**	 .24**	 .36**	 .19**
คุณลักษณะของ	 	

1	 .68**	 .41**	 .59**	 .22**	 .13**
ผู้ประกอบการ	 	
การเงิน	 	 	 1	 .54**	 .62**	 .25**	 .14**
การผลิต	 	 	 	 1	 .40**	 .21**	 .14**
ส่วนผสม	
ทางการตลาด	 	 	 	

	 1	 .41**	 .23**

ความรับผิดชอบ													
ต่อสังคม	 	 	 	 	

	 1	 .39**

ประสิทธิผลการ
ประกอบการ	 	 	 	 	 	

	 1

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม



178   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

	 จากตารางที่	 5	 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจ														

ขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทุกด้านมากกว่าค่า	Significant	0.01	ตัวแปรทุกด้าน																		

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการ	 แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ด้านนโยบายของรัฐบาล	

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ	 การเงิน	 และการผลิต	 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ																				

ที่ระดับ	 0.01	 กับประสิทธิผลการประกอบการ	 SMEs	 อยู่ในระดับต�่ามาก	 (r=0.14-0.19)	 ส่วนความสัมพันธ์		

ด้านส่วนผสมทางการตลาด	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ								

ที่ระดับ	0.01	อยู่ในระดับ	ค่อนข้างต�่า	(r=0.23-0.39)	

 รูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิผล 

	 การศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิผล	 เหมาะสมกับพื้นที่น้ัน	 ผู้วิจัยวิเคราะห	์								

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 กล่าวคือน�าผลการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ	

โดยผู้วิจัยเสนอรูปแบบ	7	ควร	ดังนี้	

	 1.	 ควรจัดอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรตลอดจนรัฐบาลจะต้องก�าหนดนโยบายให้มีความชัดเจน	

และให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	

	 2.	 ผู ้บริหารควรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู ้ประกอบการ	 คิดให้ต่าง	 เพื่อค้นพบตัวเองให้เจอ																					

เป็นการจดุประกายส�าคญัท่ีท�าให้เหน็ค�าว่าความส�าเร็จอยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกล	โดยเร่ิมจากการรูจ้กัตวัเอง	ประเมินตวัเอง	

อย่างถี่ถ้วนว่าเรามีคุณสมบัติที่จะท�าธุรกิจ	SMEs	นั้น	ๆ	หรือไม่	

	 3.	 ควรควบคุมการเงิน	 การวางแผนทางการเงิน	 และตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวดสะท้อนถึง							

ผลกระทบของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและภาคการเงิน	

	 4.	 ควรควบคมุคณุภาพการผลติ	ผูบ้รหิารต้องมนีโยบาย	และโครงการเพือ่ลดต้นทนุการผลิตอย่างจรงิจงั

และชัดเจน	การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร	ฯลฯ	ต้องด�าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	สร้างจิตส�านึก

พนักงาน	

	 5.	 ควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ต้องค�านึงถึงระบบโลจิสติกส์	 ในการกระจาย															

การขนส่งสินค้า	การเก็บรักษา	การคลังสินค้า	และการควบคุมสินค้าคงคลัง

	 6.	 ควรเพิ่มคุณค่าของพนักงานและองค์กรจะท�าให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันซึ่งเป็นการพิจารณา									

ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรโดยการพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

	 7.	 ควรให้ความส�าคญักบัคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	ซึง่ทกุ	SMEs	ควรปลูกฝังให้พนกังานมคีณุภาพ

ในการให้บริการ	ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง	ขวัญและก�าลังใจ	สิ่งแวดล้อมที่ดี	

และการมีจรรยาบรรณ	

อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

	 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(SMEs)	มีทั้งสิ้น	6	ด้าน	คือ	1)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	2)	ส่วนผสมทางการตลาด	3)	การเงิน	4)	คุณลักษณะ

ผู้ประกอบการหรือความสามารถของผู้ประกอบการ	5)	การผลิต	และ	6)	นโยบายรัฐบาล	ทั้ง	6	ด้านนี้	ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกอบการ	
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	 ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การมุ่งเน้นการตลาด	 และการ											
ส่งเสริมการตลาด	การที่จะบริหารธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน	ผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญกับ	
1)	 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ	 2)	 การพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อแสดงจุดยืนทางการตลาด	 และ	 3)	 การสร้างความแข็งแกร่ง										
ให้กับธุรกิจด้วยกิจกรรมการส่งเสริม	 ในขณะเดียวกันเครื่องมือวัดภาวะผู้น�าของผู้ประกอบการ	 SMEs	 ไทย	
ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	 ได้แก่	1)	การส่งเสรมิแรงบนัดาลใจผูใ้ต้บงัคับบญัชา	2)	การใส่ใจและปรารถนาดี							
ต่อผู้อื่น	 3)	 การมีศีลธรรมในการประกอบการ	 4)	 ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์	 5)	 การเสริมสร้าง
จิตส�านึกต่อสังคม	และ	6)	การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่าง	ๆ 	ส่วนกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลติของประเทศไทย	พบว่า	กลยทุธ์การบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่าง	 ๆ	 ที่อุตสาหกรรมใช้ในการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด																			
ในด้านการเงินนั้น	 บริษัทมีนโยบายลดต้นทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ	 ด้านการผลิตได้ตระหนักถึงคุณภาพ														
การผลติสนิค้าเป็นส�าคญั	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเน้นเรือ่งการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า	ด้านการจดัการมพีนกังาน
ที่มีประสิทธิภาพและความช�านาญในสายงาน	 มีสวัสดิการให้พนักงานและทางด้านการตลาดเห็นได้ว่าบริษัท							
ให้ความส�าคัญของลูกค้าเป็นอันดับแรก	 ดังน้ันผู ้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับความสามารถ																										
ของผู้ประกอบการหรือคุณลักษณะของผู้ประกอบการ	 ประกอบด้วย	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 การบริหาร										
การผลิต	การใช้ส่วนผสมทางการตลาด	การบริหารการเงิน	ในขณะเดียวกัน	นโยบายรัฐบาล	ก็มีส่วนส�าคัญยิ่ง
ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิผลในการประกอบการ	 (ปูริดา	 กล้าประเสริฐ	 2553,	 รัตติกรณ	์														
จงวิศาล,	2544)
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
	 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง																	
และขนาดย่อม	 มีทั้งสิ้น	 6	 ด้าน	 เรียงตามล�าดับความสัมพันธ์ค ่าสัมประสิทธิ์จากมากไปน้อย	 ดังน้ี																																
1)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 2)	 ส่วนผสมทางการตลาด	 3)	 นโยบายของรัฐบาล	 4)	 การผลิต	 5)	 การเงิน																
และ	6)	คุณลักษณะของผู้ประกอบการหรือความสามารถของ	ผู้ประกอบการ	ซึ่งทั้ง	6	ด้านนี้	มีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิผลการประกอบการ	ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการความส�าเร็จกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ	
ความต้องการความส�าเร็จมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของธุรกิจในด้านการจ้างงานอย่างมีนัยส�าคัญ											
ทางสถิติ	 (r=.49,	 p<.01)	 และความต้องการความส�าเร็จมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของธุรกิจในด้าน		
ยอดขายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และจากการศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
มาเลเซีย	 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 คือ	 การขออนุมัติเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน	และรัฐบาล	และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในการกู้มักจะอยู่ในอัตราที่ขาดทุนมนุษย์ที่เป็นสินค้า
ขายของผู ้ประกอบการและถ้าจะจ้างมืออาชีพหรือพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถก็ต้องจ้างในอัตรา																			
เงินเดือนที่สูง	 ผู้ประกอบการเผชิญการแข่งขันจากธุรกิจข้ามชาติและคู่แข่งรายใหญ่	 ๆ	 เช่น	 จากประเทศจีน							
และอินเดีย	ระบบราชการที่ซับซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานและพัฒนาธุรกิจ	ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทีด่กีว่าและเทคโนโลยเีป็นอปุสรรคต่อการพฒันาธรุกจิ	มกีารวจิยัและพฒันาในระดบัต�า่	มุง่ท�าธรุกจิในประเทศ
เป็นส่วนมาก	ดงันัน้จากการวจิยัในคร้ังนี	้	ความรบัผิดชอบต่อสงัคม	ส่วนผสมทางการตลาด	นโยบายของรฐับาล	
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกอบการเรียงตามล�าดับในสามอันดับแรก	 ดังนั้นการประกอบการที่มี
ประสิทธิผล	ควรให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	การก�าหนดส่วนผสมทางการตลาด	และการได้รับ
การสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาล	(Miner,	Smith	&	Bracker,	1989;	Saleh,	A.	S.,	&	N.	O.	Ndubisi,	
2006)	
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 รูปแบบการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีประสิทธิผล 

	 จากผลการวจัิยเพือ่ให้ได้รูปแบบการประกอบการทีม่ปีระสทิธผิลของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

เหมาะสมกับพื้นที่นั้น	ควรมีรูปแบบ	คือ	1)	ควรจัดอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรก�าหนดนโยบายของรัฐบาล

ให้มีความชัดเจนและให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 2)	 ควรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ																		

3)	 ควรควบคุมการเงิน	 การวางแผนทางการเงิน	 และตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวดสะท้อนถึงผลกระทบ

ของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและภาคการเงิน	4)	ควรควบคุมคุณภาพการผลิต	ผู้บริหารต้องมีนโยบาย	

และโครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจังและชัดเจน	 5)	 ควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

ต้องค�านงึถงึระบบโลจสิตกิส์ในการ	กระจายการขนส่งสนิค้า	การเกบ็รกัษา	การคลงัสนิค้า	และการควบคมุสนิค้า

คงคลัง	 6)	 ควรเพิ่มคุณค่าของพนักงานและองค์กร	 จะท�าให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันซึ่งเป็นการพิจารณา											

ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร	 เป ็นการพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว																																						

และ	7)	ควรเพิม่ประสทิธผิลด้านการประกอบการ	(การผลติ)	โดยให้ความส�าคัญกบัคุณภาพของสินค้าและบรกิาร		

ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จของวิสาหกิจคือ	การบริการลูกค้า	ความเร็วของตลาด	และนวัตกรรม	ปัจจัยแห่งความ

ส�าเรจ็นีจ้ะสอดคล้องกบักลยทุธ์ความแตกต่างและกลยทุธ์การเป็นผูน้�าด้านต้นทนุท่ีต�า่กว่า	สามารถวดัค่าปัจจยั

แห่งความส�าเร็จได้โดยการแบ่งปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ออกเป็นปัจจยัด้าน	การเงนิ	ด้านลกูค้า	กระบวนการภายใน

ธุรกิจ	 การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่	 และปัจจัยอื่น	 ๆ	 เพ่ือสามารถติดตามวัดผลการด�าเนินงาน															

ด้านต่าง	ๆ	ได้	(มนเทียร	โรหิตเสถียร,	2549)	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ	

น�าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้	

	 1.	 ขาดรูปแบบและวิธีการในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นรัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุน										

ในด้านการแข่งขัน	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 2.	 ขาดทักษะและความช�านาญในการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นควรเพิ่มทักษะและความช�านาญ																							

ของผู้ประกอบการโดยการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากร	

	 3.	 ขาดหลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ท�าให้ต้องพึ่งพาเงินกู ้นอกระบบ	 ดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุน														

แหล่งเงินกู้ให้กับ	SMEs	

	 4.	 ขาดการควบคุมวัตถุดิบและแรงงานของการผลิต	 ดังน้ันควรให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านการ

ควบคุมวัตถุดิบและแรงงาน	

	 5.	 ควรพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเพื่อเพิ่มอ�านาจในการแข่งขัน	

	 6.	 ควรสร้างความเข้าใจกับบคุลากรให้ตระหนกัถงึการท�างานอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมเพือ่ความ

ยั่งยืนขององค์กร	

	 7.	 ควรให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	

	 8.	 ควรให้ความส�าคัญกับการบริหารส่วนผสมทางการตลาด	

	 9.	 ควรให้ความส�าคัญกับการบริหารการเงินในองค์กร	



181   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.3 (September - December 2017)

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรมีการท�าวิจัยในพื้นที่อื่น	 ๆ	 เพื่อศึกษาบริบทท่ีมีความแตกต่างกันในปัจจัยที่ส่งผลต่อการ								

ประกอบการ	

	 2.	 ควรศึกษาหลาย	 ๆ	 ปัจจัยให้มีความครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นจะได้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล														

ต่อประสิทธิผลการประกอบการ	

	 3.	 ควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในด้านการเป็น																				

ผู้ประกอบการ	
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