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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ (1) เพื่อศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจ SME ขนาดกลาง (2) เพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเรจ็ (3)  เพ่ือศึกษาทฤษฏีและปจจัยดาน

การบริหารจัดการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ กลมุตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ผูประกอบการวิสาหกิจ SME ขนาดกลางจำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
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Abstract 

The purpose of this research was to (1) to study factors affecting the success of 

medium-sized SME enterprises (2) to study personal factors affecting the success of medium-

sized SME enterprises classified by personal factors (3) to study the theory and management 

factors That affected the success of medium-sized SME enterprises. The sample group used 

in this research was 400 persons in medium-sized SME entrepreneurs using questionnaires as 

a tool for data collection. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested for comparison. The t-

test was used to test the hypothesis using one-way ANOVA statistic. If differences were 



found, they were compared individually. Using LSD method and multiple regression 

statistics. 
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บทนำ 

แมในประเทศไทยจะมีวิสาหกิจ SME อยูจำนวนมาก แตเกือบทั้งหมดเปนวิสาหกิจขนาดยอม โดยมี

วิสาหกิจขนาดกลางเพียง 12,812 ราย หรือคิดเปนรอยละ 0.5 ของ SME ท้ังหมดเทานั้น ในขณะท่ีประเทศ

พัฒนาแลว จะมีสัดสวนของวิสาหกิจขนาดกลาง อยูท่ีรอยละ 5-10 นั่นเปนการสะทอนใหเห็นขอจำกัดมากมาย

ที่ทำใหวิสาหกิจขนาดยอม ไมสามารถเตบิโตไปเปนขนาดกลางได อาทเิชน การเขาถึงเงินทุนเพ่ือขยายกิจการ 

ขอจำกัดดานผลิตภาพและระบบบริหารจัดการ หรือปญหาดานการขยายตลาด ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 

(สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2559) ผลลัพธที่ตามมาทำใหธุรกิจกลมุ SME ประสบ

ความสําเร็จในการประกอบการเพียงไมก่ีราย และจำนวนมากตองยุติการดำเนินกิจการไป หรือไมก็เปลี่ยนไป

ทําธุรกิจประเภทอ่ืนๆแทน จนมีการตั้งขอสังเกตกันวาอัตราการเลิกกิจการมีมากเทาๆ กับอัตราการเกิดของ

กิจการใหมๆ ในกลมุเดียวกัน ทำใหสิ่งที่เรียกวา ความอยูรอดและเติบโต ซึ่งหมายถึง สถานการณที่เมื่อธุรกิจ

เกิดขึ้นแลว สามารถดํารงกิจการ หรือมีการพัฒนาตอไปในระยะยาว เปนปรากฏการณท่ีทาทายสําหรับการ

บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของบรรดาผูประกอบการ (ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ, 2561) 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอหลักการบริหารการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลใหองคกรดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางเติบโต และยั่งยืน เพ่ือลดจำนวนการเลิกกิจการของ

ผูประกอบการรายยอย โดยผลการศึกษานี้จะนำมาเปนแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจ SME ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจ SME ขนาดกลาง 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางท่ีประสบผลสำเร็จ โดยจำแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุกิจการ ครอบครัว เงินเดือน สถานภาพ และตำแหนงงาน 

3. เพื่อศึกษาทฤษฏีและปจจัยดานการบริหารจัดการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาหัวขอ การบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาด

กลางที่ประสบผลสำเร็จ โดยผวูิจัยจะกำหนดขอบเขตงานวิจัยไวดังน้ี 



ขอบเขตของกลุมตัวอยาง 

เนื่องจากกลมุผูประกอบการวิสาหิจ SME ขนาดกลางมีจำนวนมาก ดังน้ัน การกำหนดกลุมตัวอยางจึง

กำหนดโดยการเปดตารางคำนวณสูตรของ Yamane โดยกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่

ยอมรับไดท่ี 5% จึงทำใหมีระดับความเชื่อมั่น 95% ทำใหมีจำนวนกลุมตัวอยางที่ได จำนวน 400 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุกิจการ ครอบครัว เงินเดือน สถานภาพ และตำแหนงงาน ปจจัยทฤษฎีดานการบริหารจัดการ

ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดการโครงสรางองคกร (Organizing) การสั่งการ (Leading) และ

การควบคุม (Controlling) ปจจัยดานตัวชี้วัดความสำเรจ็ของธุรกิจ ไดแก ยอดขาย จำนวนลูกคาที่เพ่ิมข้ึน 

และอัตรากำไร 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME 

ขนาดกลาง ที่ประสบผลสำเร็จ 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยใชระยะเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน 2564  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                     ตัวแปรตน                                                                         

           

 

 

 ตัวแปรตาม  

 

  

 

  

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ   2. อายุ 3. ระดับการศึกษา    

4. อายุกิจการ 5. ครอบครัว  6. เงินเดือน  

7. สถานภาพ    8. ตำแหนงงาน 

การบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลาง

ที่ประสบผลสำเร็จ 

ทฤษฏีและปจจยัดานการบริหารจดัการ 

1. การวางแผน 

2. การจัดการโครงสรางองคกร 

3. การสั่งการ 

4. การควบคุม 

ปจจัยดานความสำเร็จ 

 1. ยอดขาย 2. จำนวนลูกคาที่เพ่ิมขึ้น 3. อัตรากำไร 

 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยทำใหทราบขอมูลสวนบุคคลเพ่ือนำไปใชเปนฐานขอมูลท่ีเก่ียวกับผูประกอบการวิสาหกิจ 

SME ขนาดกลาง 

2. ทำใหทราบการบริหารจัดการของผูประกอบการวิสาหกิจ SME ขนาดกลางเพ่ือนำไปปรับปรุงแกไข 

3. ทำใหทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ SME ขนาดกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ เติบโตและ

ยั่งยืน 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ การจัดการที่เปนเลิศ การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และความสำเร็จ

ในการบริหารธุรกิจ SME 

1. ภาวะผูนำ หมายถึง ความสามารถของผูนำในการทำใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรธุรกิจ SME มีองคประกอบสำคัญคือ การถายทอดวิสัยทัศน การสรางความทา

ทายของผูนำในองคกร การสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของผูนำใหเกิดขึ้นในองคกร การใหคำแนะนำและปรึกษา

ของผูนำในองคกร และ การตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส (Hesham, A. E. Magd, Abdel 

Moniem Ahmed & Salah ElDin Adam Hamza, 2007 อางใน เบญจพนธ มีเงิน, 2560) 

2. การรจัดการที่เปนเลิศ หมายถึง การจัดการขององคกรธุรกิจ SMEs การออกแบบองคกรเพื่อความ

เปนเลิศ การออกแบบโครงสรางองคกรสอดคลองกับกลยุทธ การมีจานวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสม และ

การใหอำนาจแกบุคลากร การพัฒนาองคกร การพัฒนาภาวะผูนำ การพัฒนากลยุทธ การพัฒนาคน การมีสวน

รวม การพัฒนาความรวมมือ การมุงเนนลูกคา และการรับผิดชอบตอสังคมขององคกร นำไปสกูารเปนธุรกิจ 

SME ที่มีความเปนเลิศทางการจัดการคุณภาพ การจัดการดานตนทุน มีความรวดเร็วฉับไว ตระหนักรู และการ

รวมกันเปนหนึ่งเดียว (Hussain, T., Khalid, M., & Waheed, S., 2010 อางใน เบญจพนธ มีเงิน, 2560) 

3. การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึง ธุรกิจ SME มีการปฏิบัติงานที่มีระดับความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ

ต่ำ มีตนทุนการดำเนินการต่ำ และมีการเพ่ิมขึ้นของรายได และสรางคุณคาใหแกลูกคาและผถูือหนุ สุขภาพ

และความปลอดภัยของบุคคล สภาพแวดลอม ความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพ เชื่อมโยงและบูรณาการกันทั้งใน

ดานกระบวนการปฏิบัติงานและผลลัพธ ตั้งแตระดับนโยบาย จนถึงผูปฏิบัติงาน มีการวางกรอบการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน ทำใหเกิดการผนึกกำลังเพ่ือมุงสูจุดหมายแหงความสำเร็จและความเปนเลิศอยางย่ังยืนตอไป 

ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ มีการบริหารจัดการธุรกิจโดยใชทฤษฏีและปจจัย

ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดการโครงสรางองคกร (Organizing) การ

สั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) และใชภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำใหบุคคลอ่ืน

ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของ



วิสาหกิจ SME รวมทั้งดานนวัตกรรมการจัดการ และดานทุนมนุษย ลวนเปนหลักการบริหารของ

ผูประกอบการวิสาหกิจควรนำมาประยุกตใชดำเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ เติบโตและยั่งยืน 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการท่ีสรางประสิทธิภาพใหกับองคกร 

กระบวนการบริหารจัดการที่มีระบบแบบแผนจะสามารถนำองคกรสคูวามสำเร็จตามหลักการบริหาร

แบบ POLC ของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol: 1841-1925) ฟาโยลเปนบิดาดานการบริหารตามกระบวนการ

บริหาร เขาเปนนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสที่เสนอแนวความคิดในดานกระบวนการบริหารวาประกอบดวย 

การวางแผน (Planning: P)  การจัดองคการ (Organizing: O) การนำ (Leading: L) และการควบคุม 

(Controlling: C) เรยีกยอๆ วา “POLC” สอดคลองกับโบวีและคณะ(Bovee & et al.1993) ไดกลาวไววา 

หนาที่ของการบริหารมี 4 ประการ ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) เปนการกำหนดเปาหมาย การกำหนดกล

ยุทธ (Strategy) และการจัดทำแผนยอยเพ่ือใหเกิดการประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ 2) การจัดองคการ 

(Organizing) เปนการกำหนดวาจะทำงานอะไร บุคคลใดที่มีความเหมาะสมที่จะทำงานนั้น วิธีการท่ีจะจัดกลุม

งาน ใครรายงานขึ้นตรงตอใคร และจุดใดที่จะตองมีการตัดสินใจ การจัดองคการจะตองมีการจัดบุคคลเขา

ทำงาน ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนทางการเพื่อใหมั่นใจวาองคกรมีพนักงานท่ีมีความสามารถในงานทุกระดับ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การนำ (Leading) เปนการจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชา การสั่งการ และการคัดเลือกชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลมากที่สุด ตลอดจนการ

แกปญหาความขัดแยง 4) การควบคมุ (Controlling) เปนกิจกรรมการติดตามผลและการแกไขปรับปรุงสิ่งที่

จำเปน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นวางานบรรลุผลตามที่ไดวางแผนไว (มกรพพล พันสวัสดิวง, ชัยวุฒิ จันมา, 

2560) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิสาหกิจ SME ขนาดกลางและขนาดยอม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เปนธุรกิจที่มี

จำนวนมากในประเทศไทย ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหาง

หุนสวนสามญัที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกิจการรวมคาซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินคา 

ผลิตสินคาหรือใหบริการ ทุกธุรกิจจะเก่ียวของกับหนาที่ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กำหนดลักษณะ

ธุรกิจตามพระราชบัญญัติสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 และกำหนดลักษณะธุรกิจตาม

ประมวลรัษฎากร สรุปไดดังนี้ 

1. กำหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.

2543 ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจำนวนการจางงานและมูลคาสินทรพัยของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม พ.ศ.2545 อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 

ไดกำหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



                  

            2. กำหนดลักษณะธุรกิจที่กรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อ

สนับสนุนสงเสริมใหสิทธิประโยชนทางภาษี เชน บริษท หรอืหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชำระแลว

ในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ไมเกิน 5 ลานบาท จะไดสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สำหรับกำไรสุทธิ150,000 บาทแรก หรือบริษัทฯ ท่ีมี แรงงานไมเกิน 200 คน จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี

หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง เปนตน  

 

บทความเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของธุรกิจ SMEs  

ประเภทของธุรกิจ SMEs ประกอบดวย  

1. กิจการการผลิต หมายถึง กิจการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูปใหเปนสินคาสำเร็จรูป โดยใชแรงงานและ

คาใชจายในการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร เชน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิต

อาหารกระปอง โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เปนตน 

2. กิจการการคา หมายถึง กิจการท่ีไมไดผลิตสินคาเอง หรือคอืการซื้อสินคาสำเร็จรูปมาเพื่อจัด

จำหนาย มีทั้งกิจการคาสง และกิจการคาปลีก เชน กิจการหางสรรพสินคา กิจการขายเสื้อผาสำเร็จรปู กิจการ

ขายเครื่องกีฬา เปนตน 

3. กิจการบริการ หมายถึง ธุรกิจที่เนนการใหบริการหรือขายบรกิาร ไมไดจำหนายสินคา เชน กิจการ

ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม รานเสริมสวย โรงภาพยนตร กิจการรับทำบัญชี เปนตน 



แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ POLC 

ไพบูลย ญาณกิตติ์กูร, 2019 ไดสรุปวา การจัดการและพฤติกรรมองคกร โดยจัดหมวดหมูใหอยู 

POLC คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การนำ (Leading) และ การควบคุม 

(Controlling) อธิบายดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) แผนเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผูบริหารตองใช

ประกอบในการตัดสินใจ โดยผูบริหารตองระบุปญหาและกำหนดเปาหมายอยางชัดเจน รูทางเลือกและผลของ

ทางเลือก การตัดสินใจเลือกตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่เกิดขึ้นกับองคกร 2. การจัดองคกร (Organizing) 

เปนกระบวนการในการจัดโครงสรางองคกร โดยคำนึงถึงการแบงงาน การกำหนดหนาที่ความรบัผิดชอบ การ

กำหนดสายบังคับบัญชารวมถึงการจัดสรรทรัพยากร 3. การนำ (Leading) เปนสวนสำคัญที่ทำใหกลยุทธของ

องคกรประสบผลสำเร็จ ซึ่งผูนำที่ดีตองมีองคความรูดานพฤติกรรมของพนักงานเพ่ือนำไปสูวิธีการจูงใจโนม

นาวใหพนักงานทมุเทใหกับองคกร 4. การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการสำคัญที่ควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนกลยุทธขององคกรไดวางไว ผูเขียนนำเสนอกระบวนการในการควบคุมประกอบ

ไปดวย 3 ขั้นตอนคอื 1) การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง 2) การเปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานกับ

มาตรฐานที่กำหนดไว และ 3) การแกไขหรือปรบัปรุงสิ่งที่ผิดพลาด ซึ่งการควบคุมผลการปฏิบัติงานขององคกร

สามารถวัดประสิทธิภาพขององคกร วัดประสิทธิผลขององคกร และใชในการจัดลำดับเมื่อเทียบกับธุรกิจชนิด

เดียวกันในอุตสาหกรรม  

แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ยอดขาย จำนวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไร 

แนวคิดเก่ียวกับปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2555  :  7-8 

อางใน พัชรีหลาแหลง, 2556) ไดใหความหมายปจจัยแหงความสำเร็จ (Critical Success Factor :CSF) คือ

ปจจัยที่สำคัญยิ่งที่ตองทำใหมีหรือใหเกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน หรือก็คือเปนการให

หลักการแนวทาง หรือวิธีการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศนได แตละองคกรจะมีปจจัยแหงความสำเร็จ

เปนหลักหมายที่เปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับ ใหมุงไปในทิศทางเดียวกันทำใหเจาหนาที่

และผูบริหารขององคกรรวูาตองทำสิ่งใดบาง เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิขององคกรตอบสนองวิสัยทัศนหากปราศจาก

ปจจัยแหงความสำเร็จแลว วิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ปจจัยแหงความสำเร็จเปนเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการฝกการแยกแยะและวิเคราะห ปจจัยสำคัญ

ที่จะเรงดำเนินการใหดีท่ีสุดเพื่อการบรรลุเปาหมายการประกอบการที่เหนือกวาในกลมุอุตสาหกรรมน้ันๆ

Peerpower.co.th, 2561 ไดกลาวไววา ผปูระกอบการหลายคน การสรางผลิตภัณฑ และการขายสินคานั้น

ไมใชปญหาใหญ แตเมื่อถึงจุดหนึ่ง สิ่งท่ีผูประกอบการหลายคนอาจประสบก็คือ ไมรวูาจะตอยอดกิจการ

อยางไร ตองทำความเขาใจกอนวาแตละอุตสาหกรรมจะมีตัวชี้วัดท่ีไมเหมือนกัน และถึงแมจะอยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวชี้วัดก็ยังคงแตกตางกันไปตาม life cycle ของธุรกิจ ข้ึนอยูกับวาเจาของกิจการนั้นจะ



ใหความสำคญักับเรื่องใด เชน 1. ยอดขาย (Sales Revenue) ยอดขาย คือ ยอดรวมของสินคาที่ขายไดในรอบ

การจายเงินนั้นๆ สวนใหญชวงเวลาจะเปน รายเดือน รายไตรมาส ยอดขายมักใชวัดขนาดของธุรกิจ โดยแบง

ออกเปน 2 ประเภท Gross Sales Revenue และ Net Sales Revenue 2. ความจงรักภักดีของลูกคา 

(Customer Loyalty และ Retention) เกิดจากการที่แบรนดเขาถึงกลุมเปาหมายที่ใช สามารถเปลี่ยนลูกคา

พวกนี้เปนยอดขาย ทำใหลูกคาสามารถกลับมาซื้อสินคาไดบอยครั้ง และซื้อตอครั้งจำนวนมาก จำนวนลูกคาที่

กลับมา อัตราการกลับมาของลูกคา คุณคาของลูกคาตลอดชวงที่อยูกับบริษัท ยิ่งลูกคากลับมาเยอะเทาไหรยิ่งดี 

และยิ่งมูลคาของลูกคาหนึ่งคนยิ่งสูงย่ิงดี 3. การเติบโตของกำไร หากเราไมทำเขาใจที่มาของตนทุน เราจะไม

ทราบถึงท่ีมาของกำไร โดยตนทุนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ตนทุนผันแปร (Variable Cost) และ

ตนทุนคงที่ (Fixed Cost)  

บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวามีงานวิจัยเก่ียวกับ การบริหารจัดการของผูประกอบการ 

SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเปนแนวทางในการทำการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  

นาริน ี แสงสุข, 2561 ไดทำการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาผลสำเร็จใน

การบริหารธุรกิจดานบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร 2. 

เปรียบเทียบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจโดยจำแนกตาม เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ระยะเวลาการประกอบ

ธุรกิจ ประเภทกิจการ จำนวนบุคลากรและ 3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจดานบุคลากร

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  1.  ผูประกอบการมีความ

คิดเห็นตอความสำเร็จในการบริหารธุรกิจดานบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลสำเร็จในดานการบริหารบุคลากรภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ

ปจจัยดานแนวทางการปฏิบัติขององคกรภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 2. ผูประกอบการที่มี เพศ  อายุ  และ

ที่มีจำนวนบุคลากรตางกัน  มีผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจแตกตางกัน  สวนผปูระกอบการที่มีวุฒิการศึกษา 

ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ประเภทกิจการตางกัน มีผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจดานบุคลากรไมแตกตางกัน

และ 3. ปจจัยแนวทางการปฏิบัติขององคกร  ทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานสวัสดกิาร  ดานสภาพแวดลอมการ

ทำงาน  ดานเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และดานการใหรางวัลและการยอมรบั เปนปจจัยที่สงผล

ตอผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจดานบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร 

ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และ ธนัชชา บินดุเหล็ม, 2561 ไดทำการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของการ

ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ความสําเร็จของการ

ประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานไดแก ดานความม่ันคง ดานการยอมรับนับถือ และดานการมี

ชื่อเสียง (2)  ปจจัยธุรกิจ  ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของธุรกิจ  ไดแก  ระบบบุคลากร ระบบการเงิน 

ระบบการตลาด ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกคา ระบบการแขงขันระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมือง



และกฎหมาย  และระบบเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs (3) 

อํานาจพยากรณของปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของธุรกิจ  SMEs  ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ

ประกอบการธุรกิจSMEs ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของธุรกิจ ที่มี

ความสําคัญตอความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs พบวา ดานปจจัยภายใน ภาพรวมมีความสําคัญ

อยูในระดับมาก (X = 3.81) โดยพบวา ระบบบุคลากรมีความสาํคัญมากที่สุดเทากับ (X = 4.11) ดานปจจัย

ภายนอกในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก (X = 3.89) โดยพบวา ระบบเทคโนโลยีมีความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุดเทากับ (X = 4.10) 3) ความสําเรจ็ของการประกอบการธุรกิจ SMEs ภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X = 3.97) โดยพบวา ความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก

ที่สุด (X = 3.98) รองลงมา คือ ความมั่นคงของกิจการ (X = 3.96) และการมีชื่อเสียง (X = 3.95) 2) ระบบ

การตลาด ระบบลูกคา ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และระบบบุคลากร สามารถพยากรณความสําเร็จของ

การประกอบการธุรกิจ  SMEs  ดานความมั่นคงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .001 โดยสามารถพยากรณ

ความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ  SMEs  มีคาอํานาจ การทํานาย  0.486  โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศ

ทางบวกกับความม่ันคง  ยกเวน  ระบบบุคลากรที่สงผลในทิศทางลบกับความมั่นคง (1) ระบบการบริหารการ

จัดการ ระบบลูกคา และระบบการตลาด สามารถพยากรณความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ดาน

การยอมรบันับถือไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001 โดยสามารถพยากรณความสําเร็จของการประกอบการ 

SMEs มีคาอํานาจการทํานาย 0.367 โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับการยอมรับนับถือ (2) ระบบ

การตลาด ระบบลูกคา ระบบบุคลากร ระบบการบริหารและการจัดการ  สามารถพยากรณความสําเร็จของ

การประกอบการธุรกิจ  SMEs ดานการมีชื่อเสียงไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี .001 โดยสามารถพยากรณ

ความสําเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs มีคาอํานาจการทํานาย 0.426 โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศ

ทางบวกกับการมีชื่อเสียง ยกเวน ระบบบุคลากรที่สงผลในทิศทางลบกับการมีชื่อเสียง 

สุรินทร  พิทักษสิกุล, สุมาลี  สวาง, กฤษดา  เชียรวัฒนสุข, 2562 ไดศึกษาปจจัยแหงความสําเรจ็ใน

การดําเนินธุรกิจ และพัฒนารูปแบบความสําเร็จเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใน

กลมุจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ที่ประสบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในกลุมจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือปจจัยดานประชากรศาสตร

และปจจัยดานธุรกิจรวมกัน และสวนใหญอยูในรูปแบบกิจการของเจาของคนเดียว เปนธุรกิจประเภทการผลิต

และบริการมีระยะเวลา การดําเนินงานไมเกิน 5 ป ซึ่งสวนใหญประสบความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวในดานตางๆ ของธุรกิจ เปนที่รจูักของประชาชนมากขึ้น มีผลประกอบการ และกําไรมากขึ้น เมื่อดําเนินงาน

ไดชวงเวลาหนึ่งกิจการก็มีสินทรัพยเพ่ิมมากขึ้น และรูปแบบความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ในกลุมจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัย

ดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานอายุของกิจการ และปจจัยดานสถานท่ีตั้งของกิจการ 



สวลี วงศไชยา และ พีชญาดา พ้ืนผา, 2560 ไดทำการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย

สวนบุคคล  คณุลักษณะของผูประกอบการ และกล-ยุทธธุรกิจที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  ผลวิจัยพบวา 1) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยคุณลักษณะของผูประกอบการและปจจัยกล

ยุทธธุรกิจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และ 3.58 ตามลำดับ สวนระดับความสำเร็จของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 2) ผลการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ พบวา กลมุของตัวแปรตนมีความสัมพันธกับความสำเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ระดับสูงมาก  กลุมของตัวแปรตนสามารถทำนายความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมได  รอยละ  

65.8    ตัวแปรตนที่สงผลตอความสำเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  มี

ดังน้ี  ความมั่นใจในตนเอง  กลยุทธระดับองคกร  ความอดทน  รายไดตอเดอืน อายุ กลยุทธระดับธุรกิจ 

ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ความคิดเชิงนวัตกรรม เพศ เงนิลงทุน ความตองการความสำเร็จ ขนาดของ

กิจการ และตำแหนง ตามลำดับ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการศึกษาตามสภาพท่ีเปนไปตาม

ธรรมชาติ โดยไมมีการจัดการกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ และเปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบ

วิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ดวยเครื่องมือ

การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งผวูิจัยไดสรางแบบสอบถามนี้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี บทความและเอกสารที่เก่ียวของ

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท โดยแบงลักษณะของแบบสอบถามเปน 

3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา อายุกิจการ ครอบครวั 

เงินเดือน สถานภาพ และตำแหนงงาน แบบเลือกตอบ เปนลักษณะคำถามปลายปด โดยเลือกเพียง 1 คำตอบ 

สวนท่ี 2 แบบประเมินความสำเร็จของธุรกิจ เปนคำถามปลายปด ไดแก ยอดขาย จำนวนลูกคาที่

เพิ่มข้ึน และอัตรากำไร 

สวนท่ี 3 แบบประเมินวิธีการบริหารจัดการ เปนคำถามปลายปด ประกอบดวย ขอคำถาม 5 ขอหลัก 

แบงเปนขอคำถามยอย 16 ขอ ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดการโครงสรางองคกร ดานการสั่งการ ดาน

การควบคุม และดานหลักการบริหารจัดการที่สงผลตอความสำเร็จของวิสาหกิจ SME 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  



ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ) กอนที่จะนำแบบสอบถามไปใช

งานจริง โดยไดนำรางแบบสอบถามเสนอแก ผูประกอบการและพนักงานที่มีความรูและปฏิบัติหนาที่ใน

วิสาหกิจ SME ขนาดกลาง จำนวน 3 ทาน เพ่ือทำการตรวจสอบขอคำถามใหมีความครอบคลุมในเชิงเนื้อหาท่ี

ตองการศึกษา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใชในแบบสอบถาม โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามออนไลน 

ตามลิ้งค https://forms.gle/L11V3nuwp4wtLs8r7 และไดนำไปทดสอบกับกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้

จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน

บาค กอนท่ีจะนำไปเก็บขอมูลจริง 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กำหนด ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ 

ผูประกอบการวิสาหกิจ SME ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบ 400 ชุด จะดำเนินการในข้ันตอไป คือ การนำ

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหการคำนวณผลโดยผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  

เมื่อผวูิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว จะนำขอมูลมาประมวลผล และ

การวิเคราะห ขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับ

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุกิจการ ครอบครัว เงินเดือน สถานภาพ และตำแหนง

งาน ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับทฤษฏีและปจจัยดานการ

บริหารจัดการ และปจจัยดานตัวชี้วัดความสำเรจ็ 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ 

SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบ

ผลสำเร็จ โดยรวม มีระดับการบริหารจัดการอยูในระดับท่ีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงสงผลตอความสำเรจ็ของ

ผูประกอบการวิสาหกิจ SME เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ซึ่งมีคาเทากับ 4.54 

2. ขอมูลสวนบุคคลของผูเก่ียวของในการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาด

กลางที่ประสบผลสำเร็จ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดบัการศึกษา



ปริญญาตรี สถานภาพโสดหรือหยาราง ระดับตำแหนง พนักงาน ระดับเงินเดอืน 50,000 บาทข้ึน

ไป มีอายุกิจการท่ีทำงานอยู 7ปขึ้นไป มีจำนวนสมาชิกในครอบครวั 3-5คน 

3. ผลการศึกษาทฤษฎีและปจจัยการบริหารจัดการ มีระดับความคิดเห็นในเร่ืองของการควบคุม โดย

ไดใหความสำคัญมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ในดานการจัดการโครงสรางองคกร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ในดานการสั่งการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และในดานการวางแผน โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 

4. ผลการศึกษาปจจัยดานตัวชี้วัดความสำเร็จ พบวาไดใหความสำคัญกับ อัตรากำไรที่เปนตัวชี้วัด

ความสำเร็จของธุรกิจ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบผลสำเร็จ 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางท่ีประสบ

ผลสำเร็จ โดยรวม มีระดับการบริหารจัดการอยูในระดับท่ีมากที่สุด ผูวิจัยมีความเห็นวาประชากร

สวนใหญมีการบรหิารจัดการที่ดีเพ่ือใหธุรกิจของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางประสบผลสำเร็จ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพศุตม ภัทธิราสินสิริ และ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, 2561 ได

ศึกษาวิจัย การศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

(SMEs)  ที่สงผลตอความสำเร็จ  ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความสำเร็จของ

การประกอบการธุรกิจ SMEs ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.95 โดยพบ วา 

ความสำเร็จ ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความมั่นคงของกิจการ และ

การมีชื่อเสียง ตามลำดับ 

1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางท่ีประสบ

ผลสำเร็จ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากกลุมผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลาง ที่

ประสบผลสำเร็จนั้น สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี สถานะโสด ระดับของรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป มีตำแหนงระดับพนักงาน มี

อายุกิจการ 7 ปขึ้นไป และ มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สวลี 

วงศไชยา และ พีชญาดา พื้นผา, 2560 เรื่อง อิทธิพลของกลยุทธธุรกิจและคุณลักษณะของ

ผูประกอบการที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา เพศ  เปนตัว

แปรสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ  เนื่องดวยเพศ  เปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหเกิด

ความสำเร็จของธุรกิจแตกตางกัน  ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ต้ังอยูในเขตจังหวัด



อุบลราชธานี   สวนใหญใชแรงงานคนมากกวาการใชเครื่องจักร  เนนติดตอสื่อสารใน

กระบวนการทำงาน  ดังนั้น  ผูประกอบการ  SMEs  ท่ีเปนเพศหญิง  จึงไดเปรียบเทียบเพศชาย

เพราะมีทักษะการสื่อสารดีกวาสวน อายุ  และอายุกิจการ เปนตัวแปรสำคัญที่สงผลตอ

ความสำเร็จของธุรกิจ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูประกอบการที่มีอายุมากประเมินความสำเร็จธุรกิจ

ของตนเองในระดับต่ำกวาผปูระกอบการที่มีอายุนอยกวาที่ประเมินความสำเร็จของธุรกิจของ

ตนเองอยูในระดับสูงกวา  ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูประกอบการที่มีอายุมากมีเปาหมายหรือ

ตั้งเปาหมายของธุรกิจไวสูงกวาและผูประกอบการที่มีอายุนอย  เจาของธุรกิจขนาดเล็กจำนวน

มากมีแรงจูงใจในการเริ่มดำเนินธุรกิจจากพื้นฐานของวิถีชีวิต หรือปจจัยดานบุคคล  ซึ่งปจจัยดาน

บุคคลดานอายุ  และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  ก็มีผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก

เชนกัน และตำแหนง  เปนตัวแปรสำคัญท่ีสงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ  เนื่องดวยตำแหนงท่ี

แตกตางกันเปนตัวแปรที่สงผลใหเกิดความสำเร็จของธุรกิจแตกตางกัน ผลการวิจัยนี้พบวา ถาเปน

ผูประกอบการจะประเมินความสำเร็จของธุรกิจตนเองสูงกวาตำแหนงอ่ืนๆ เพราะเจาของกิจการ

มีความคาดหวังตอความสำเร็จของธุรกิจสูงกวาตำแหนงอ่ืน ความสำเร็จของธุรกิจ คือ การ

ดำเนินการในองคการทุกกระบวนการเพื่อมุงใหไดมาซึ่งผลกำไรมากที่สุด โดยสามารถผลิตสินคา

หรือบริการที่มุงสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด  ซึ่งผูท่ีสามารถกำหนด

วิสัยทัศนในการตอบสนองความตองการของลูกคา และกำหนดใหทุกกระบวนการในองคกร

ดำเนินการไดนั้น ตองเปนผูที่ดำรงตำแหนงเจาของกิจการ หรือตำแหนงผูบริหารระดับสูง เทานั้น 

2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางท่ีประสบ

ผลสำเร็จ โดยสรุปจากการศึกษาทฤษฎีและปจจัยการบริหารจัดการประกอบดวย การควบคุม 

การจัดการโครงสรางองคกร การสั่งการ และการวางแผน โดยมีระดับความคิดเห็นในเรื่องของ

การควบคุม โดยกลุมตัวอยางไดใหความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการวางแผน ดานการ

จัดการโครงสรางองคกร และดานการสั่งการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ อัญชลี รักอริยะธรรม 

และ สุวรรณา พลอยศร,ี 2559 ไดชี้ใหเห็นวา กลยุทธตามหนาที่ทางการจัดการมีอิทธิพลทางตรง

ตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการทดสอบพบวา

กลยุทธตามหนาที่ดานการจัดการมีอิทธิพลตอความสำเรจ็ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยเปนไปตามผลการวิเคราะหที่ได  

 

 

 

 



ขอเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาดกลางที่ประสบ

ผลสำเร็จ ในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำไปใช ดังน้ี 

1. ผูบริหารหรือผปูระกอบการ ควรที่จะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนหรือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติอยางใดอยาง

หนึ่ง เพ่ือใหองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรธุรกิจ SME โดยควรมีภาวะผูนำ การถายทอด

วิสัยทัศน การสรางความเชื่อมั่น การใหคำแนะนำ การเปนที่ปรึกษาที่ดี รวมทั้งการตระหนักถึง

คุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ 

2. ผูบริหารหรือผปูระกอบการ ควรจัดใหมีการออกความคิดเห็น การมีสวนรวมในทุกระดับ การระดม

ความคดิเห็น การออกแบบองคกร การออกแบบโครงสรางองคกร ที่สอดคลองกับกลยุทธ วิสัยทัศน

และพันธกิจขององคกร การมีจำนวนบุคลากรในระดับที่เหมาะสม การใหอำนาจตัดสินใจแกบุคลากร 

การใหความไววางใจ การพัฒนาองคการ การพัฒนาภาวะผูนำ การพัฒนากลยุทธ การพัฒนาคน และ

การรับผิดชอบตอสังคม การตระหนักรู การเสียสละ และ การรวมกันเปนหนึ่งเดียว 

3. ผูบริหารหรือผปูระกอบการ ควรที่จะมีการสงเสริมการปฏิบัติงานขององคกร ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ 

มีตนทุนตำ่ มีการเพิ่มขึ้นของรายไดสูง และสรางคุณคาใหแกลูกคา รวมทั้งมีประสิทธิภาพ มีการ

วางแผนอยางเปนขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถวัดผลได เพื่อความสำเรจ็ เติบโตและ

ยั่งยืนตอไป  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการของผูประกอบการท่ีสงผลตอความสำเร็จ กับกลมุ

ตัวอยางอ่ืน เชน กลมุเริ่มตนธุรกิจ หรอื Start up, กลมุธุรกิจภายในครอบครัว หรือกิจการระดับ

ครัวเรอืน เพ่ือนำขอมูลการวิจัยมาพัฒนาและแกไขปญหา เพ่ือความยั่งยืนและเติบโตของธุรกิจ เพื่อ

ชวยลดจำนวนธุรกิจที่ตองปดตัวลงหรือตองเลิกกิจการเพราะไมมีแนวทางในการบริหารจัดการ 

2. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ระหวางประเทศ เพื่อขยาย

ธุรกิจใหเติบโตยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมอัตราการนำเขาหรือสงออก ขยายโอกาสทางธุรกิจมากข้ึน 

3. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่มีผลตอการบริหารจัดการของผูประกอบการของวิสาหกิจ SME ขนาด

กลาง ที่ประสบผลสำเร็จ เชน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัย

ภายในและภายนอก เปนตน 
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