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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) เกี่ยวกับความสาคัญของปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนิน
ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 302
คน ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
5% ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน 172 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และF-test (One – Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ระหว่าง 41-50 ปี มีระดับ
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ของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี จานวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ลงทุนของกิจการ ต่ากว่า 500,000 บาท ประเภท
ของธุรกิจคือ การบริการ มีลักษณะการดาเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่ไม่เคยประกอบการธุรกิจ
ประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และไม่เคยทางานที่อื่น ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยใน
การดาเนินธุรกิจ ด้านการจัดการมาเป็นอันดับหนึ่ง
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Abstract
The objectives of this research study were to study the opinions of small and medium enterprise
entrepreneurs about the importance of demographics factors and factors influencing business operations in
Nonthaburi province and to compare between demographics factors and factors influencing business
operations in Nonthaburi province. The population of this research study was small and medium
enterprise entrepreneurs in Nonthaburi province for 302 people. Samples consisted of 172 by using Taro
Yamane at 0.05 confidential intervals. It was using purposive sampling. The tool of this study was a
questionnaire. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test
(One – Way ANOVA).
The results of this study were found that the most respondents were male, between 41-50 years
old, mostly bachelor degree level, mostly domicile in Bangkok, and using mostly between 41-50 working
hours per week. Most respondents were also having between 1-5 years old of business, the number of
employee between 1-30 people, and the Company's investment less than 500,000 baht. Types of
businesses were mostly in services business. Operations are mostly the sole owner. Most respondents
never had experience on other businesses and never worked before. The opinion of factors influencing
business operations of respondents was mostly on management factor.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักในช่วงปี 2540 เศรษฐกิจประเทศไทยได้ขยายตัวในระดับสูง
มาอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างจากสาขาการเกษตรไปสู่สาขา
อุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) เกิดขึ้นมากจนปัจจุบันนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ได้กลายเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และมีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกทั้ง
ยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้เติบโตกิจการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่เป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงการดาเนินงานของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) รายใหม่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ มีผู้ประกอบการจานวนไม่น้อย
ต้องพบอุปสรรคจนบางส่วนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือไม่สามารถขอกู้เงินสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินได้ และในที่สุดต้องล้มเลิกกิจการไปเพราะไม่สามารถแบกรับภาระต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบของการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ได้ บริษัทชั้นนาหลายแห่งก็ถูกนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาซื้อกิจการราคาถูกธุรกิจส่วนใหญ่ที่สามารถประคองตัวอยู่ได้จนถึงปัจจุบันคือ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมี
จานวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาท
สาคัญในการเป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน ข้อมูลที่ยืนยันถึง
บทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สาคัญดังกล่าว ได้แก่ การก่อเกิดการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า
ร้อยละ 77 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยประมาณร้อยละ 39
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ
29 ของมูลค่าการส่งออกรวม SMEs มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550) ดังเช่น
1. ช่วยสร้างงาน
2. สร้างมูลค่าเพิ่ม
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

สร้างเงินตราต่างประเทศ
ลดการนาเข้าสินค้าต่างประเทศ
เป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่นๆ
เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบัน ได้เริ่มฟื้นตัว แต่ก็ยังมีกิจการอีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องใช้เวลา
อีกระยะหนึ่งในการที่จะทาให้ระบบเศรษฐกิจกลับเป็นปกติได้ สภาพดังกล่าวทาให้อัตราการ
จ้างงานในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ในระดับต่า นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ส่วนมากหางานทาได้ยาก เนื่องจากงานยังมีจากัดอยู่มาก เมื่อเทียบกับจานวนคนที่สาเร็จการศึกษา
ออกมาทาให้คนจานวนไม่น้อยไม่มีงานทา และคิดที่จะหันเหเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
(SMEs) ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้คนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ
มากขึ้นทาให้เป็นโอกาสที่ดีของผู้สนใจ และมีความคิดที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองได้เข้าสู่
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ (SMEs) ได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจในการที่จะเลือกลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวในภาวะช่วงเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และมี
การแข่งขันการเข้าทางานสูงเช่นในปัจจุบัน และยังเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถมีความคิดริเริ่มและกล้าเสี่ยงในการที่จะแสวงหาความสาเร็จและความก้าวหน้าใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสาเร็จของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
ผลที่ได้จากการศึกษาจะได้นาไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
เกี่ยวกับความสาคัญของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
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3. สมมติฐานการวิจัย
ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิที่แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ของงานวิจัย
1. ทราบถึงปัจจัยที่มีความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของการผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
2. ทราบถึงคุณสมบัติที่สาคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี

5. ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ต้องการศึกษาครั้งนี้ คือ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และด้านปัจจัยในการดาเนินธุรกิจข องการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด
ด้านการดาเนินงานและเทคโนโลยี และด้านการเงิน
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
นนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด
จานวน 302 คน
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการวิจัยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี
5. ด้านระยะเวลา การศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2556
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนนทบุรี
2. ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จังหวัดนนทบุรี หมายถึง องค์ประกอบหรือ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง องค์ประกอบหรือสิ่งที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา
เดิมของผู้ประกอบการ จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ อายุของกิจการ จานวนพนักงานใน
กิจการ เงินลงทุนของกิจการ ประเภทของธุรกิจของท่าน ลักษณะการดาเนินงาน ท่านเคยประกอบการ
ธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบ
ธุรกิจปัจจุบัน
2.2 ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ หมายถึง การประกอบการธุรกิจในด้านการจัดการ
ด้านการตลาด ด้านการดาเนินงานและเทคโนโลยี และด้านการเงิน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์

ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในจังหวัด
นนทบุรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามลาดับ
ดังนี้
1. ความหมายของผู้ประกอบการ
2. ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. หลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ
5. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ (entrepreneur) เป็นผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนาเข้ามาเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อ
ขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย ( สถิตย์ นิยมญาติ ,
2546: 96) เป็นผู้ที่พยายามสร้างผลกาไรที่เกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสาคัญใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่คิดและค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นผู้จัดหาเงินทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ
ดูแลระบบงานภายในธุรกิจ และบริหารการดาเนินงานของธุรกิจเพื่อจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค
(ผุสดี รุมาคม , 2538 : 29) เป็นเจ้าของธุรกิจและมองเห็นถึงโอกาสที่ธุรกิจจะทากาไรโดยการผลิตสินค้า
ชนิดใหม่มาเสนอขายในตลาดด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม
ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่แสวงหาเงินทุน รวบรวมปัจจัยในการผลิตและจัดการบริหารเงินทุนและปัจจัยการ
ผลิตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้องมีความกระตือรือร้น คิดค้นวิธีที่จะนาเอาปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการผลิต จนทาให้เกิดเป็นสินค้าแปลกใหม่ออกสู่ตลาด เกิดผู้บริโภค
กลุ่มใหม่มีการเสาะแสวงหาตลาดหรือช่องทางที่ทาให้เกิดกาไรอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ้นเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต พยายามหาข้อบกพร่องแล้วทาการปรับปรุงให้ดีขึ้นติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการศึกษาและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดาเนินงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น (นิมิตร นนทพันธาวาทย์, 2550)
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สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ (
entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจ มีการบริหาร
จัดการธุรกิจของตนเอง ไม่รวมถึงผู้รับเหมาช่วง
ลักษณะของผู้ประกอบการ
Frese (2000) กล่าวว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรมีลักษณะที่บ่งบอก ดังนี้
ความเป็นตัวของตัวเอง (
autonomy) หมายถึง ความสามารถและความตั้งใจที่จะนาตนเองไปสู่
โอกาส เป็นคนที่สามารถทางานได้ด้วยตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์ที่กดดัน
ความมีนวัตกรรม (
innovativeness) หมายถึง การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ การ
บริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ความกล้าเสี่ยง (
risk taking) หมายถึง ความกล้าเสี่ยงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่กล้าเสี่ยงต่อสิ่ง
ที่ไม่รู้ กล้าใช้ทรัพย์สินจานวนมากสาหรับก่อตั้งธุรกิจ และกล้ากู้ยืมทรัพย์สินจานวนมาก
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (
competitive aggressiveness) หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใน
การแข่งขัน ความพยายามที่จะทาคู้แข่งหมดประสิทธิภาพ และพาตนเองขึ้นมาอยู่เหนือคู่แข่งได้
ความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (
stability and learning orientation) หมายถึง การที่
เจ้าของกิจการมีความ มั่นคงไม่เก็บสิ่งผิดพลาดมาเป็นอารมณ์ หรือผิดหวังท้อแท้แต่นาเอาประสบการณ์ที่
ผ่านมาเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ความใฝ่ใจในความสาเร็จ (
achievement orientation) หมายถึง มีความชอบงานที่ท้าทายมี
แรงจูงใจในการทางานให้ประสบผลสาเร็จและดีกว่าเดิม
คุณสมบัติส่วนบุคคล
ผู้ที่คิดทาธุรกิจของตนเองต้องมีสัญชาตญาณของความเป็นผู้ประกอบการไม่ท้อแท้กับปัญหา
อุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น ต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทาและต้องทาให้ได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอดทน ต้อง
พร้อมที่จะทางานหนักเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
สถิตย์ นิยมญาติ. (2546: 98-99) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะประสบความสาเร็จนั้น
สาหรับผู้ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการอาจไม่จาเป็นต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ แต่ในคนหนึ่ง ๆ ควรมี
คุณสมบัติหลายข้อประกอบกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด ดังนี้
1. พื้นฐานการศึกษาและความชานาญ การศึกษาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมี
ระบบ เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในเรื่องทั่ว ๆ ไป การรู้หนังสือ คือการอ่านออก เขียนได้ใน
ภาษาของตน และใช้ประโยชน์ได้ เช่น คนไทยอ่านเขียน พูดภาษาไทยได้ หรือภาษาสากล เช่น
ภาษาอังกฤษ การรู้วิชาชีพ คือ เรียนรู้วิธีการทางานเพื่อประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งได้ (สุภาคย์ อิน
ทองคง, 2550) ความชานาญ หมายถึง ความชานาญในทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะด้านการบริหาร งาน
ก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยความชานาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติงานดูแลเรื่องชนิดของฐานราก (ฐานรากแผ่ ฐานเสาเข็ม) ที่เหมาะสมกับสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภท
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โครงสร้างอาคารเป็นไปตามที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับการควบคุมอาคาร ด้าน
สถาปัตยกรรม เป็นความรู้ในการออกแบบ และเขียนแบบในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและอาคาร
พาณิชย์ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้สอย งบประมาณการก่อสร้าง การใช้งานอย่างคุ้มค่า ด้านศิลปกรรม
คือ ความรู้ด้านการบริหารคน รวมถึงการติดต่อสื่อสารและคานึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบริเวณที่
ก่อสร้าง ความชานาญจะทาให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการทางาน (กตัญญู หิรัญสมบูรณ์, 2547, หน้า
10) สามารถอ่านแบบได้ คือ อ่านแบบแปลนเป็นและเข้าใจว่าในแบบมีส่วนใช้สอยอะไรบ้าง ในแต่ละ
พื้นที่ใช้สอย เมื่อสร้างแล้วมีผลกับโครงสร้างอาคารหรือไม่ (ฮิบบี้นอยด์, 2551) การมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ทาเป็นการเริ่มต้นที่ดี ความรู้เป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อความสาเร็จของธุรกิจ งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความรู้ในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ต่าง
ๆ งานคอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็กเป็นต้น (สถิตย์ นิยมญษติ, 2546, หน้า 98) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ( computer literacy) ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office การใช้ Internet การใช้ email และการใช้โปรแกรม อื่น ๆ ที่จาเป็น เช่นโปรแกรมประมาณราคาการก่อสร้าง โปรแกรมการเขียน
แบบและออกแ บบก่อสร้าง โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้างในการทาธุรกิจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทา
บัญชี หรือการพิมพ์ใบสั่งสินค้า การทาบัญชีลูกค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจ่ายเงินเดือน การคานวณ
ค่าแรงพนักงาน เจ้าหนี้ การเก็บข้อมูลรายได้ งบประมาณของงานเก่าเพื่อนาไปเปรียบเทียบกับงานใหม่
และใช้ติตต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านทาง e-mail ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวก
กับผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ณัฐกร สงคราม, 2554) ความรู้ ความชานาญ คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญ
ที่สุด อันเป็นสิ่งที่ผู้คิดอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองจาเป็นต้องมี เพราะความรู้เปรียบเสมือน
ใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ โดยความรู้ที่สาคัญมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ค อ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทาธุรกิจ และความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจที่จะทา ซึ่งความรู้ที่ดี คือสิ่งที่
สามารถนามาปรับใช้ในการทาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สามารถ
แสวงหาได้ตลอดเวลา ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างสามารถแสวงหาความรู้และความชานาญได้จาก
ประสบการณ์ในงานที่ทา (อินคิดตี้, 2554)
2. ความมุ่งมั่นตั้งใจ คนที่จะประสบความสาเร็จในการทาธูรกิจต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ ต้องมอง
ธุรกิจเป็นเรื่องสาคัญและจะต้องทุ่มเทกาลังกายกาลังใจทั้งหมดให้กับธุรกิจที่จะเลือกทา (สถิตย์ นิยมญษติ,
2546, หน้า 98) ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสาเร็จ คือ การที่ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีความ
ต้องการที่จะให้งานก่อสร้างนั้นได้สาเร็จตามแบบที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างและเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
ผู้ประกอบการต้องการกาไรจากความเสี่ยง การลงทุน การลงแรงทางานทั้งแรงกาย แรงใจ การใช้ความคิด
ที่จะต้องมีมากกว่าพนักงานหรือคนงานทั่วไป ผู้ประกอบการยังต้องอดทนกับอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้อง
เผชิญในระหว่างดาเนินการก่อสร้าง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในไซต์งานได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
งานอื่น สามารถทางานหนักและทางานเกินเวลาได้อย่างไม่ย่อท้อ (กตัญญู หิรัญสมบูรณ์, 2547, หน้า 19)
การขยันทางานตามภาระหน้าที่ไม่เกียจคร้าน ศึกษาค้นคว้าหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ
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ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก่อสร้างอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง ลด
ระยะเวลาขั้นตอนในการดาเนินงานทาให้งานที่ทามีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (จรูญ ทองถาวร,
2536 , หน้า 106) การที่ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น ก็จะสั่งตัวเองว่า "ต้องทา" และ "ต้องมีความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ทา" ผู้ประกอบการบางคนมีความรู้มากมาย แต่ขาดความมุ่งมั่นในการทางาน ก็ไม่
สามารถประสบผลสาเร็จได้ ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นจะทางานหนักสามารถทางานได้ตลอดเวลาโดย
ไม่มีกาหนดระยะเวลา การทางานหนักจะทาให้งานทุกงานสาเร็จได้ถ้าลงแรงทาอย่างจริงจัง การทางาน
ด้วยความอุตสาหะ คือ ความมุ่งมั่นในการทางานไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานง่าย ถ้าขยันมั่นเพียรก็ทาให้
ประสบผลสาเร็จได้การทางานด้วยความมุมานะ อดทน คือ การฝึกตัวเองให้มีความอดทน ทางานได้ทุก
สภาวะไม่ว่าอารมณ์จะเป็นอย่างไร อดทนต่อสภาพอากาศสามารถทางานตากแดดตากลมได้ (นฤมล รื่น
ไวย์, 2552)
3. ความซื่อสัตย์ (
loyalty) ผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า หรือผู้ว่าจ้าง ความซื่อสัตย์
ต่อลูกน้อง ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ คือเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ
ชาระหนี้ตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสั่งซ้อวัสดุก่อสร้างมา
ก่อน แล้วค่อยชาระเงินในภายหลัง ความซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วนธุรกิจ คือ จ่ายค่าตอบแทน เงินปันผลตาม
จานวนที่เหมาะสมตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และผู้ประกอบการทาธุรกิจโดยปราศจากความซื่อสัตย์จะทา
ให้เสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลกระทบถึงธุรกิจได้ในที่สุด (สุรชัย ภัทรบรรเจิด, 2552) ความ
ซื่อสัตย์ต่อผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างมีความซื่อสัตย์ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
แข็งแรงได้มาตรฐานโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย กาหนดราคารับเหมาและคิดราคาวัสดุ
ก่อสร้างตามราคาที่รัฐบาลกาหนด ไม่เสนอราคารับเหมาที่ต่ามากจนเกินไป เพราะอยากได้งานแล้วทิ้งงาน
ทีหลัง เอาใจใส่ในรายละเอียดงานงานก่อสร้างเป็นงานที่ละเอียดมีขั้นตอนการทางานหลายขั้นตอนและ
ซับซ้อน ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างต้องเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน หากตรวจพบปัญหาหรือความผิดพลาด
จากการก่อสร้างควรรีบดาเนินการแก้ไขทันที ไม่ควรปล่อยผ่านไปเพราะข้อผิดพลาดอาจก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาในภายหลังและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ทางานในขณะนั้น หรือผู้ที่เข้าอยู่อาศัยแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง
ของผู้ประกอบการแก่ผู้ว่าจ้าง ความซื่อสัตย์ต่อลูกน้อง หรือคนงาน การใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชานาญของลูกจ้างตามความเหมาะสม ควรจะให้มีหลักประกัน
ความมั่นคง การกาหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการในการทางาน
ของลูกจ้างตามที่กฎหมายกาหนด การให้ค่าจ้างพิเศษโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
ของลูกจ้าง (สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542)
4. สุขภาพ ในการประกอบธุรกิจของตนเองต้องพร้อมที่จะทางานหนัก ต้องทุ่มเทกาลังกาย
กาลังใจให้กับธุรกิจอย่างเต็มที่ จึงต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ อาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพได้ ซึ่งสุขภาพในที่นี้มีหลายด้ายด้วยกัน คือ (องค์การอนามัยโลก, 2541)
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4.1 สุขภาพกาย หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ดีมี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ ทางานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีในการทางาน ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทางานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ
ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพ โดยลักษณะของผู้มีภาวะ
สุขภาพกายที่ดี คือ
4.1.1 สภาพร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง
4.1.2 อวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกายสามารถทางานได้ตามปกติ
4.1.3 ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
4.1.4 ความเจริญทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ
4.1.5 ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
สุขภาพเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดี เจ็บป่วยบ่อย ทาให้เราต้อง
หยุดงานเป็นเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดผลเสียกับงานที่ทาหรือรับผิดชอบแต่ทางที่ดีควรจะดูแลตัวเองให้
เจ็บป่วยน้อยที่สุดและมีความสุขกับงานที่ทา เพื่อที่ว่าการทางานจะได้มีประสิทธิภาพและสาเร็จตามที่ตั้งใจ
ไว้ (บุญธรรม เรียบเรียง, 2554)
4.2 สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ จิตใจเบิกบาน
แจ่มใส ไม่ให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีความสุข (องค์การอนามัยโลก, 2541) ผู้มีสุขภาพจิตดี จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนได้เหมาะสมกับ
ตัวเอง และสังคมทั่วไป ทาให้เกิดความพอใจในชีวิตสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นคนที่รู้จักยอมรับ
ความจริงของชีวิต รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงจะ
มีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต
ลักษณะของผู้มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี คือ มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทางาน ไม่ย่อท้อ หรือหมดหวังในชีวิต มีความสดชื่น ไม่เครียด ไม่มี
ความวิตกกังวลใจ จนเกินไป มีความรู้สึกดีต่อผู้อื่น มองโลกในแง่ดี มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี กล้าเผชิญกับปัญหา และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถแสดงความยินดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจเมื่อ
ประสบความสุขความสมหวัง หรือความสาเร็จให้รางวัลคนงานเมื่อทางานดี มีความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ร่วมงาน
จัดหาเครื่องดื่มให้ช่างหรือคนงาน (คลังปัญญาไทย, 2554)
4.3 สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้เท่าทันและความเข้าใจ
แยกแยะได้ถึงความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งนาไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (องค์การอนามัยโลก, 2541) มีความสุขจากการอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ คือ ใน
ครอบครัว ในชุมชน ในที่ทางาน ในสังคมใหญ่ (ประเวศ วะสี, 2542) มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิของกันและกันปราศจากอาชญากรรม ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความ
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กลมเกลียวกัน ผู้คนส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียงในการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (พระไพศาล วิสาโล,
2550)
4.4 สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์สามารถ
ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข (องค์การอนามัยโลก,2541) การมีระดับ
จริยธรรมและศีลธรรมส่วนตัว ซึ่งสามารถส่งผลต่อการควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ มีความรู้ผิดรู้ถูก อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมและ
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาตั้งแต่เด็กมากน้อยแล้วแต่การปลูกฝัง และจะฝังลึกลงใต้จิตสานึก
รอกเวลาที่ได้รับการกระตุ้นอีกครั้ง โดยการอบรมสั่งสอน การฟังธรรม และวิธีอื่น ๆ ไม่สามารถฝึกฝน
หรือขัดเกลาได้ในเวลาสั้น เช่น การรู้จักขอโทษเมื่อผิด (มีนา, 2550) สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินชีวิต การที่จะดารงชีวิตอยู่อย่างปกติได้ต้องทาให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี และมีประสิทธิภาพ การที่เรารู้สึกว่า สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความปกติและ
สมบูรณ์ดี เราก็จะมีความสุข แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราผิดปกติ หรือไม่
สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์ การรู้จักบารุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่จาเป็น
สาหรับชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้น เป็นสิ่งสาคัญ
มากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพนั่นเอง (กาธร พราหมณ์โสภี, 2554)
5. ความเป็นผู้นา การเป็นเจ้าของธุรกิจต้องปกครองตนจานวนมาก ต้องมีการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ควรทาด้วยความมีเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ เพราะอาจทาลายความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงานได้ ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนผู้นาของพนักงาน ผู้นาต้องได้รับการยอมรับจากพนักงาน
หรือผู้เกี่ยวข้อง (เสน่ห์ จุ้นโต, 2550) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานทุกระดับ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการตัดสินใจ ต้องกล้าตัดสินใจเพราะงานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องลงมือปฏิบัติในสถานที่ที่ไม่เหมือนกัน
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางานทุกครั้ง ในแต่ละสถานที่ทางานก็จะมีลักษณะแตกต่างกัน ย่อมจะเกิด
อุปสรรคปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงต้องกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จุดเผชิญ
ความเสี่ยง เพราะวงการธุรกิจเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน ถ้าผู้ประกอบการสามารถแสดงความสามารถให้
พนักงานเห็นว่าธุรกิจสามารถดารงอยู่ได้ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือและจงรักภักดีจากพนักงาน (สุรชัย ภัทร
บรรเจิด, 2552) ผู้นาเป็นการใช้อานาจอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจให้คนปฏิบัติตามความคิดเห็น
ความต้องการและคาสั่งคือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคนอื่น หาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุม สั่งการพนักงาน หรือคนงานให้ปฏิบัติตามที่ต้องการได้ จะทาให้
พนักงานคนอื่นไม่เชื่อฟัง และเกิดต่อต้านได้ ( Tennenbaurn, 1959, p.24) ความสามารถในการนาหรือ
ภาวะผู้นา เป็นคุณสมบัติหรือทักษะส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่สามารถสร้างขึ้นได้ หากได้รับการพัฒนา
ฝึกฝน ผุ้นาบางคนอาจจะไม่มีความสามารถในการนาที่ดีพอ จึงทาให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้งในระดับ
องค์การและในระดับประเทศ (ประพันธ์ ผาสุกยืด, 2541, หน้า 87) คุณลักษณะของผู้นาแบ่งเป็น 3
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ลักษณะ คือ (1) ลักษณะทางกายพบว่า ผู้นาที่เป็นหัวหน้า จะมีความสูงและมีน้าหนักมากกว่าคนปกติโดย
เฉลี่ย มีร่างกายที่ปกติและแข็งแรง (2) ลักษณะทางสติปัญญา ผู้นาเป็นผู้มีความสามารถทางสมองสูงกว่า
คนอื่น ๆ ผู้ประกอบการเป็นคนที่จะต้องสั่งการ แนะนา และให้ข้อมูลกับคนงานหากผู้ประกอบการไม่มี
ความรู้ในงานที่ทาก็จะไม่สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้อง ทาให้งานเกิดความผิดพลาด คนทางานก็เกิดความ
เบื่อหน่าย ขาดความเชื่อถือ และไม่เชื่อฟังในคาสั่งได้ สาหรับบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการต้องติดต่อ
พูดคุยกับผู้ว่าจ้าง จึงต้องแสดงให้ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจในความรู้ความสามารถที่จะ
สามารถก่อสร้างงานได้สาเร็จตามที่ต้องการได้ ผู้ประกอบการที่มีสติปัญญา ไหวพริบที่ดีจะได้รับการ
ยอมรับให้เป็นผู้นา (3) ลักษณะบุคลิกภาพ ผู้ประกอบการต้องแสดงให้คนงาม หรือพนักงานเห็นว่าตนเอง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การเป็นคน
เปิดเผยไม่เก็บตัว พยายามทาความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยกับคนงานและมีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน
ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ไม่เคร่งครัดในระเบียบ กฎเกณฑ์มากเกินไป การมีคุณลักษณะเด่น
ดังกล่าว มักจะพบในผู้นามากกว่าคนปกติ (ธร สุนทรายุทธ, ม.ป.ป., หน้า 98-99) ผู้ประกอบการที่มี
ความเป็นผู้นาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ควรจะแนะนาและสอนงานแก่คนงานได้ (รัฐวุฒิ รู้แทน
คุณ, 2550)
ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์ (2542, หน้า 25-28) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้นาที่ดีมีดังนี้
5.1 ความรู้ (
knowledge) การเป็นผู้นาความรู้เป็นสิ่งจาเป็นที่สุด ความรู้ ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ด้วย
การจะเป็นผู้นาที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้นาก็จะยิ่ง
มั่นคงมากขึ้น การที่ผู้ประกอบการมีความรู้มาก็สามารถให้คาแนะนาคนงาน ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานได้
5.2 มีความกล้าหาญ และมีความอดทน (
courage and patience) ผู้ประกอบการที่ดี
จะต้องไม่กลัวความยากลาบากใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ เนื่องจากงานก่อสร้างคนงานส่วนใหญ่ต้อง
ปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวันและเป็นงานกลางแจ้งที่ต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่ร้อน เสียงดังจาก
เครื่องมือก่อสร้าง ฝุ่นละออง ผู้ประกอบจึงต้องไปตรวจงานและดูความเรียบร้อยของการก่อสร้างใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริง จึงต้องมีความอดทนให้ได้กับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ความอดทนจะเป็นพลัง
อันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง ผู้ประกอบการที่มีความกล้าหาญ จะช่วย
ให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ มีความกล้าหาญที่จะเสี่ยงบนพื้นฐานของหลักการและ
เหตุผล
5.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ (
human relations) คือ ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
(ผู้รับเหมา) ผู้ใต้บังคับบัญชา (คนงาน) และเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ดันดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี (สมยศ
นาวรการ, 2540ข,หน้า 148) ผู้นาที่จะต้องรู้จักประสานความคิดประสานประโยชน์สามารถทางานร่วมกับ
คนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง ต้องประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้าง
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สถาปนิก วิศวกร ทุกฝ่ายต้องทางานร่วมกันเป็นทีมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสาคัญเนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานที่มีรายละเอียด ขั้นตอนเยอะและซับซ้อนโดยมีสัญญา
ว่าจ้างเป็นกติกาในการทางานร่วมกัน งานในหน่วยงานก่อสร้างเป็นงานที่มีบุคลากรจานวนมากที่ต้องติดต่อ
ประสานงานกัน และจาเป็นต้องมีการแก้ปัญหาบ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรจะช่วยให้การ
ทางานในองค์กรมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การเป็น
ปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อความราบรื่นและประสิทธิภาพในการทางาน แต่ในการปฏิบัติงานจริงมักเกิดปัญหา
กับผู้ว่าจ้างหากผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้างไม่มีความอะลุ้มอล่วย เห็นใจกัน เกิดปัญหาแล้วไม่แจ้ง หรือปรึกษา
กันปัญหาเหล็ก ๆ อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าผู้ประกอบการมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้ว่าจ้างก็จะช่วยให้เจรจา
กันง่ายขึ้น และไม่เกิดปัญหาการทิ้งงานของผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
กับสองฝ่ายได้ (รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2550)
5.4 มีความยุติธรรม (
fairness) ผู้นาที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้องหลักแห่งเหตุผล
และความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่
ปราศจากอคติ ปราศจากความลาเอียงไม่เล่นพรรคเล่นพวก
6. ความรับผิดชอบ คือ การู้จักภารพหน้าที่และทางาน หรือดาเนินการตามภาระหน้าที่ให้บังเกิด
ผลลัพธ์มากที่สุด ความรับผิดชอบกับการตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติคู่กัน ผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบจะเป็นผู้ที่ "ตรงต่อเวลา" ด้วยเช่นกันเมื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างมาแล้ว ผู้ประกอบการมีหน้าที่
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือขยายอาคารนั้นให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ในที่สุด หรือต้องการสั่ง
การ ควบคุมดูแลภารกิจที่ต้องกระทาในหน้าที่นั้น ๆ ให้สาเร็จ คือ รู้หน้าที่ การมีความรับผิดชอบ รู้จัก
หน้าที่ นั่นคือ การมีความสานึกในหน้าที่ (กฤษณา พันธุ์มวานิช, 2550) ความรับผิดชอบผู้ว่าจ้าง รับ
ค่าจ้างมาแล้วไม่ทิ้งงาน ต้องดาเนินงานให้สาเร็จและทันกาหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ หรือเบิกเงินล่วงหน้า
โดยไม่จาเป็น เมื่อได้เงินจานวนที่พอเหมาะแล้วก็มักจะละทิ้งงาน ไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เช่น การถมที่ดินที่เหมาะกับงานถมต้องเป็นดินเหนียว แต่ผู้ประกอบการใช้เศษวัสดุ
อิฐหัก ขี้ปูน มาถมแทน หรือการใช้เสาเข็มที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะกับพื้นผิวของสถานที่ก่อสร้าง
หรือไม่เหมาะกับน้าหนักของสิ่งก่อสร้างทาให้เกิดความผิดพลาดกับโครงสร้าง เกิดปัญหาการทรุดตัวของ
พื้นดินในเวลาต่อมา ซึ่งยากต่อการแก้ไข การลดคุณภาพของเหล็ก เลือกเหล็กเส้นที่ไม่เต็มขนาด รับ
น้าหนักไม่มากนัก การใช้ท่อพีวีซีที่ไม่แข็งแรงพอทาให้เกิดความเสียหาย หรือการต่อท่อแบบไม่ได้
มาตรฐานทาให้ข้อต่อไม่แข็งแรง งานทาสีไม่ได้ทาการทาสีไม่ได้ทาการทาสีรองพื้นกันสนิม
ผู้ประกอบการที่ดีควรมีวิศวกรที่มีประสิทธิภาพคอยควบคุมดูแลงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงตาม
เอกสารสัญญาการก่อสร้าง การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสาคัญของการดาเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิด
ความพึงพอใจ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างควรส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญาว่าจ้าง และเป็นการป้องกันการถูกปรับที่ส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งจะส่งผลเสียในด้านความ
น่าเชื่อถือและเกิดต้นทุนเพิ่มในค่าแรงงาน ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบจะส่งผลให้ความสาเร็จที่ตั้งใจ
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ไว้ก็จะตามมา (กตัญญู หิรัญสมบูรณ์, 2547, หน้า 10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ผลกระทบ
จากการก่อสร้างเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง เศษวัสดุจากการก่อสร้าง
รวมถึงการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้าง ผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสภาพบรรยากาศทั่วไป โดยส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างควรมีมาตรการ
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ดังนี้ (1) กาหนดขอบเขตการดาเนินงานก่อสร้างอย่างชัดเจน (2) ทารั้วทึบรอบ
บริเวณก่อสร้างมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร (3) ระหว่างการก่อสร้างให้คลุมตัวอาคาร
ด้วยผ้าใบตลอดแนว จนกกว่าการดาเนินงานจะแล้วเสร็จ (4) บริเวณปากทางเข้าออกจะต้องทึบตลอดเวลา
ทาด้วยวัสดุถาวร เช่น ยางเอสพัลส์ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กและเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก หรือปิด
คลุมกองวัสดุให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย (6) ทาความสะอาด เศษหิน โคลน ทราย ที่ตกหล่นนอก
โครงการทุกวัน (7) จัดให้มีที่ทิ้งสาหรับขยะหรือเศษวัสดุที่เกิดจากการทางาน (บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย,
2551) ความรับผิดชอบต่อลูกจ้างการดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานที่
ต้องลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ผู้ประกอบการต้องคานึงความปลอดภัยในการทางาน
ของลูกจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย (สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542) แบ่งเขตที่
พักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้าง ที่จัดเก็บเครื่องมือเครื่องจักร ที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว หรือยัง
ไม่ได้ใช้ ควรแยกประเภทให้เป็นระเบียบมีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้ที่
จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ซึ่งป้ายสัญลักษณ์ต้อมีขนาดพอเหมาะเห็นได้ชัดเจน มีภาพแสดงและตัวอักษร
ต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย เครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย
มีฉนวนหุ้ม จัดหาเครื่องแต่งกายของคนงานควรเป็นชุดที่รัดกุมและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น
หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเมื่อต้องทางานในที่สูงตรวจสุขภาพคนงานและตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อทดสอบ
ความพร้อมของร่างกายคนงาน จัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินในสถานที่ก่อสร้าง
(สถาบันการอบรมความปลอดภัยในงาน, 2554)
คุณสมบัติ
ส่วนบุคคล

คุณภาพและ
มาตรฐานผลงาน

ความสาเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทธุรกิจก่อสร้าง

ภาพที่ 1 คุณสมบัติส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานผลงาน และความสาเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
2. ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ในการพิจารณา
จัดแบ่งขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ได้กาหนดมาตรฐานให้ชัดเจนไปว่า ธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม ( SMEs) จะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่าง ๆ นามาใช้ในการ
กาหนดขนาดธุรกิจโดยทั่วไป ได้แก่ ประเภทธุรกิจ จานวนการจ้างงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน ขนาด
ของสินทรัพย์ถาวร ยอดขาย ผลกาไรของการประกอบการ และจานวนลูกค้า เป็นต้น สาหรับประเทศ
ไทยยังไม่มีการกาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ จึงทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการของแต่ละองค์กร
หรือแต่ละหน่วยงาน โดยทั่วไปจะใช้ขนาดของสินทรัพย์ถาวร จานวนการจ้างงาน ขนาดของทุนจด
ทะเบียนเป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ความหมาย
ครอบคลุมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งกิจการขนาดย่อม ( Mini หรือ Micro Enterprises)
กิจการรับช่วงการผลิต ( Supporting Industries) กิจการอิสระ ( Independence Enterprises หรือ StandAlone Enterprises) สาหรับคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่หน่วยงานต่าง ๆ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยกาหนดมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวรรวมค่าที่ดินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาหรับ
กิจการแต่ละประเภทดังนี้
ประเภทกิจการ
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
กิจการผลิต
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการบริการ
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการค้าส่ง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการค้าปลีก
ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
2. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กาหนดคานิยาม หรือความหายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยกาหนดว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้า หรือธุรกิจการบริการ
ที่มีขนาดไม่เกินที่กาหนด ดังนี้
ประเภทกิจการ
สินทรัพย์ถาวร
การจ้างงาน (คน)
กิจการผลิตสินค้า
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 200 คน
กิจการบริการ
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 200 คน
กิจการค้าส่ง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 คน
กิจการค้าปลีก
ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ไม่เกิน 30 คน
3. บริษัทเงินทุนแห่งประเทศไทย (
The Industrial Finance Corporation of Thailand : IFCT)
ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกาหนดว่า ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
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4. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกาหนดว่า ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรรวม
ที่ดินไม่เกิน 100 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท)
5. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกาหนดว่าธุรกิจขนาดย่อม หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวร
รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงสินเชื่อรายละไม่เกิน 50 ล้านบาทและวงเงินค้าประกันไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของวงเงินสินเชื่อและไม่เกิน 40 ล้านบาท
6. ธนาคารไทยธนาคาร ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยใช้หลักการพิจารณาในธุรกิจต่าง ๆ เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ธนาคารไทย
ธนาคาร ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาหรับกิจการแต่ละ
ประเภท ดังนี้
ประเภทกิจการ
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
กิจการผลิต
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการบริการ
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการค้าส่ง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
กิจการค้าปลีก
ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
7. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ที่ประกาศใช้เมื่อ 17
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 ได้กาหนดคานิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่า
มาตรา 3 ธุรกิจ หมายความว่า กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้า
ปลีก หรือกิจการอื่นตามรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 4 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจที่มีจานวนการจ้างงานมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรหรือทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
มาตรา 3 และมาตรา 4 พอสรุปความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจ
หรือกิจการการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่มีจานวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ตามจานวนที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามนัย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พ.ศ. 2543 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีอานาจในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
8. ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศต่าง ๆ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และคา
นิยามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันออกไป แต่หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่าง ๆ นามาใช้ในการ
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กาหนดขนาดธุรกิจหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไปได้แก่ประเภทธุรกิจ จานวนการจ้าง
ขนาดของทุนจดทะเบียน ขนาดของสินทรัพย์ถาวรยอดขาย เป็นต้น
ลักษณะเด่นที่สาคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
SMEs) สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. ง่ายสู่การเข้าทาธุรกิจ เพราะใช้เงินทุนและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่สูงมากนักและหาก
เกิดผิดพลาดในการดาเนินกิจการก็เสียหายไม่มากเกินไป และมีโอกาสฟื้นตัวได้ง่ายกว่ากิจการที่มีขนาด
ใหญ่
2. มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการสามารถควบคุมดูแลกิจการได้อย่างทั่วไป
และใกล้ชิด
3. สามารถสร้างความชานาญเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่การผลิตสินค้า
และบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว
4. การดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสินค้า การจัดจาหน่ายหรือการบริการจะมีความ
ยืดหยุ่นสูง สอดคล้องกับยุคการผลิตและการค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ตลอดจนการ
ผลิตและการค้าที่มุ่งความหลากหลายของรูปแบบหรือบริการมากกว่ามุ่งปริมาณ
5. ในกรณีที่มีสถานการณ์วิกฤตขอบเขตของความเสียหายจะไม่มากเท่ากับธุรกิจขนาดใหญ่
เนื่องจากธุรกิจ (SMEs) มีอยู่เป็นจานวนมากและหลากหลายประเภท ดังนั้น แม้จะได้รับผลกระทบความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ จนเกิดความเสียหายต่อกิจการใดกิจการหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจการ ความเสียหายที่
เกิดขึ้น ก็จะไม่มากเท่ากับกิจการขนาดใหญ่
6. เป็นกลไกที่สาคัญ ที่จะป้องกันการผูกขาด หรือช่วยให้เกิดการแข่งขันในระดับเศรษฐกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากธุรกิจ (
SMEs) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย มีดังนี้
1. มีการกระจายตัวในการจ้างงาน
2. มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
3. มีการส่งออกและสร้างเงินตราต่างประเทศ
4. ผลิตสินค้าและบริการ สนองความต้องการภายในประเทศ รวมทั้งทดแทนการนาเข้า
อันเป็นการช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ
5. มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจได้ทั่วทั้งระบบ
6. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ของนักลงทุนหน้าใหม่
จีระพร ประเสริฐสุข (2542 : 3-9) ได้ให้ความหมายของคาว่า ธุรกิจขนาดย่อม คือ ธุรกิจที่มีทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท มียอดขายไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี มีสินค้าหลักรายการเดียวหรือไม่มีสินค้าหลัก
เลย เจ้าของกิจการบริหารงานด้วยตนเองและมีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
ธุรกิจการผลิต คือธุรกิจขนาดย่อมทีด่ าเนินการผลิตสินค้า โดยได้รบั วัตถุดบิ ในลักษณะหนึ่งแล้ว
แปรสภาพวัตถุดิบเหล่านั้น และจาหน่ายเป็นสินค้าไปยังผู้บริโภค
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ผู้ประกอบการ คือ บุคคลทีจ่ ดั ตัง้ องค์การธุรกิจ บริหาร และยอมรับความเสีย่ งภัยทางธุรกิจหรือ
การประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ทุ่มเทให้การดาเนินธุรกิจประสบความสาเร็จเต็มใจที่จะเสี่ยง
ภัยด้านการเงินและชื่อเสียงเพื่อทาความคิดของตนเองเป็นจริงหรือเป็นไปได้ ผู้ประกอบการจึงต้องทางาน
หนัก ใช้กาลังสติปัญญาและความคิดอย่างเต็มที่เป็นผู้จ้างตนเองและรับผิดชอบต่อความสาเร็จของตนเอง
ลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ (SMEs)
1. มีการพึ่งตัวเองสูง ธุรกิจ ( SMEs) เป็นกิจการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจัดทากระบวนการผลิต
และจัดหาตลาดได้ด้วยตัวเอง มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และไม่ได้ฝากอนาคตไว้กับคาสั่งซื้อจาก
โรงงานขนาดใหญ่
2. มีความว่องไวในการปรับตัว เนื่องจากธุรกิจ ( SMEs) เป็นกิจการที่มีคนงานจานวนไม่มาก
ดังนั้นจึงมีความว่องไวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือการบริการให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและตลาดสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. ใช้ทุนน้อย เป็นกิการที่ให้ทุนในการดาเนินการในช่วงเริ่มต้นน้อย มีภาระหนี้สินไม่มากหนัก
จึงสามารถควบคุมระบบการบริหารการเงินได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
4. ใช้ทักษะในการผลิต สินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสินค้าหัตถกรรม หรือทาด้วยมือทีการ
ใช้ทักษะความชานาญเป็นพิเศษและทาการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับเทคโนโลยีระดับที่
เหมาะสมในการอกแบบและผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมีเอกลักษณ์และคุณค่าในระดับสากล
5. ใช้วัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของธุรกิจ (SMEs) ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบที่
มีอยู่ในประเทศ และจะใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่จาเป็นเท่านั้น ที่จะสั่งซื้อนาเข้ามาจากต่างประเทศ
6. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้จากธุรกิจ ( SMEs) จะเน้นในเรื่องของคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ เนื่องจากผลผลิตที่ได้จะมาจากแรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ และเป้นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเองซึ่งได้จากความเพียรพยายามและความตั้งใจของคน
7. ใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเป็นแนวทางดาเนินงาน ผุ้ประกอบการธุรกิจ
( SMEs)จานวนไม่น้อยที่ผ่านการลองผิดลองถูกในการทางาน ซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้างหรือทางานหารายได้
ตามช่องทางต่างๆ อยู่พอสมควร ก่อนที่จะเริ่มทาธุรกิจ ส่วนตัว ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ก็สามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ดาเนินการอยู่
8. กิจการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน กิจการธุรกิจ (
SMEs) ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่
ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทาให้เกิดการกระจายตัวของแหล่งงานไม่เป็นการกระจุก
ตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ซึ่งทาให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
การควบคุมที่มีความสาคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรมีดังนี้
1. การควบคุมด้านคุณภาพ เทคนิคต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สินค้าและบริการที่
ผลิตได้นั้นจะตรงกับความต้องการของลุกค้าหรือไม่ เทคนิคที่ใช้ควบคุมด้านคุณภาพนี้อาจเริ่มต้นตั้งแต่การ
กาหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะนามาผลิต และมีการตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบที่นามาใช้ให้ตรงกับ
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ที่ระบุไว้นอกจากนี้เพท่อการผลิตสินค้าเสร็จออกมาแล้วก็จะมีการตรวจสอบขั้นสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่า
สินค้าและบริการที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามที่กาหนดซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งฝ่ายควบคุมคุณภาพ (
QA :
Quality control) ขึ้นมาดูแลตรวจสอบ
2. การควบคุมด้านปริมาณ คือ การควบคุมที่มีการใช้ข้อมุลตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผล
ในทางปริมาณ เช่น การวัดผลผลิตเป็นจานวน เพื่อพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงานต่างๆ สามารถทาได้ตามที่
คาดคิดหรือไม่เทคนิคที่ใช้ควบคุมด้านปริมาณที่นิยมใช้กันคือการควบคุมปริมาณของคงคลังการควบคุม
ปริมาณการผลิต การควบคุมยอดขาย การควบคุมกาไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นต้น
3. ควบคุมด้านค่าใช้จ่ายที่สาคัญ และนิยมใช้มากที่สุด คือ การใช้งบประมาณเพื่อการควบคุม
ค่าใช้จ่าย การควบคุมตามวิธีนี้ ผู้ประกอบการควรพยายามให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทางบประมาณการใช้จ่าย
ต่างๆ ทุกด้านไว้ล่วงหน้า ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
ด้านค่าจ้างเงินเดือน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตหรือที่เรียกว่า ค่าใช้จ่าย ค่าโสหุ้ย และค่า
อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการให้มีการทางบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินการต่างอื่นๆ และเมื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการปฏิบัติจริงผู้ประกอบการจะทาการควบคุม
4. การควบคุมด้านเวลา คือ การควบคุมให้งานต่างๆ ดาเนินไปโดยามารถจัดทาได้เสร็จตาม
กาหนดเวลาที่วางไว้ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมด้านเวลาที่นิยมใช้กัน คือ การกาหนดตารางเวลาการทางานที่
มีการวางกาหนดขั้นตอนการทางานต่างๆ แต่ละอย่างควรต้องทาเสร็จเมื่อใดและควบคุมให้เป็นไปตามนั้น
นอกจากนี้การกาหนดมาตรฐานเวลาการผลิตหรือบริการ เช่นผลิตได้ชั่วโมงละกี่ชิ้น หรือให้บริการได้
ชั่วโมงละกี่คน เป็นต้น
ความคาดหวังในการเข้าไปเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ (SMEs)
เรือ่ งทีส่ าคัญทีส่ ุด ซึง่ ผูท้ ่คี าดหวังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ( SMEs) กาลังเผชิญอยู่คือการทาให้
เกิดผลสาเร็จจากการเข้าไปประกอบธุรกิจ (SMEs) เรื่องนี้ส่งผลกระทบให้เห็นได้ชัดเจนต่อการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายที่จะเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายต่างๆ จะเป็นตัวกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการตัดสินใจทางการ
บริหารในอนาคต วัตถุประสงค์หลายๆ ประการของบุคคลที่เข้าไปประกอบธุรกิจ (SMEs) คือ
1. กาไรและความมั่งคั่ง ( Profit and Wealth) เหตุผลที่สาคัญประการหนึ่งในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ โอกาสที่จะได้กาไรและการสะสมความมั่นคง ผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการจานวนมากเชื่อในภาษิตที่ว่า”ไม่มีทางที่จะร่ารวยจากการทางานให้ผู้อื่น” การเผชิญกับอนาคต
ที่ยังคงเป็นลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียงพอให้ความทันภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น ทาให้บุคคลเป็นจานวน
มาก
2. ความพอใจส่วนบุคคล (
Persona Satisfaction) การสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้น หรือการรับช่วง
กิจการที่ตกอยู่ในความมืดมนและพลิกฟื้นให้ประสบการณ์สาเร็จนั้นเป็นความพอใจส่วนบุคคลที่ยิ่งใหญ่
ประการหนึ่ง สาหรับผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คน ความปรารถนาที่จะเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญในการพัฒนาและความเจริญเติบโตของธุรกิจ เป็นอนาคตที่น่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งที่จูงใจที่มีอิทธิพล
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เพราะว่าเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับความสาเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งยากที่จะได้รับ เมื่ออยู่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างของ
ผู้อื่น
3. ความเกี่ยวข้องของครอบครัว (
Family Involvement) สิ่งที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพอใจ
ส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลได้รับจากการเป็นเจ้าของธุรกิจคือ ข้อเท็จจริงที่ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจจะเสนอโอกาส
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวการมีส่วนร่วมในการขึ้นและลงของธุรกิจสามารถทาให้ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งเป็นอย่างมาก
4. ความเป็นอิสระและอานาจ (
Independence and Power) การเป็นเจ้านายของตัวเองเป็นเรื่องที่
ดึงดูดใจเป็นพิเศษ ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่ ความสามารถที่จะเลือกเวลาทางานได้
ตามความพอใจ ทาการตัดสินใจที่สาคัญ และไม่ต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาถูกจากัดอยู่กับบุคคลเพียง
ไม่กี่บุคคล ซึ่งมีตาแหน่งบริหารในระดับสูง โดยการเริ่มต้นหรือรับช่วงกิจการธุรกิจ (
SMEs) ที่
ผู้ประกอบการการสามารถนาความเป็นไปได้เหล่านี้ไปสู่ความเป็นจริง โดยมีความเป็นอิสระและอานาจ
5. สถานภาพทางสังคม (
Social Status) การเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของธุรกิจ ( SMEs) ทาให้ต้องเปิด
อาณาจักรของการติดต่อทางสังคมใหม่ทั้งหมด การเคลื่อนออกจากการทางานที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ มาเป็นผู้
บริหารงานเองมักจะก่อให้เกิดการติดต่อทางสังคมและความนับถือจากนักธุรกิจ ทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่และ
ธุรกิจขนาดเล็ก งานของหน่วยงานของรัฐเป็นจานวนมากต้องอาศัยการสนับสนุนจากวงการธุรกิจ และการ
ที่เจ้าของธุรกิจมีสถานภาพทางสังคมผู้ประกอบการจะพบช่องทางที่จะเข้าถึงเหตุการณ์และองค์การที่
แตกต่างกัน
นโยบายของรัฐบาลกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
SMEs)
นโยบายการสร้างรายได้ด้านเกษตร
เน้นการฟื้นฟูและส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตร โดยการปรับโครงสร้างสินเชื่อส่งเสริมการทา
เกษตรแบบผสมผสานและส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทากิน
ด้านอุตสาหกรรม
1. ปรับโครงสร้างการผลิตในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะภูมิ
ปัญญาไทย ศักยภาพการผลิตและการตลาด
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒฯอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3. พัฒนาบุคลากรและแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่งเสริม (
SMEs) ให้มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรตมของประเทศ โดยการสนับสนุนและการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ระหว่างภาครัฐบาล เอกชนและสถาบันการศึกษาข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและการตลาด
4. ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (
SMEs)
ด้านบริการและการท่องเที่ยว
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1.พัฒนาภาคการบริการจากการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานจากหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้มี
การใช้ศักยภาพบริการอย่างเต็มที่ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะด้านภาษามาตรฐานและการ
บริการและการจัดการ
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการเร่งฟื้นฟูระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อให้ไทยเป็นประตูหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้
3. เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ และเชิง
เกษตรกรรม
นโยบายด้านพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้ง
SME Development Bank โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกียวข้อง
เพื่อแปรสภาพ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) เป็นธนาคารเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ
(SMEs) ทั้งในรูปเงินกู้และการค้าประกันสินเชื่อ
2. มอบหมายให้สถาบันทางการเงินของรัฐ เร่งรัดปล่อยสินเชื่อให้กับ (SMEs)
3. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ (
SMEs) เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ไม่เกิน 6 ล้านบาท จากอัตราภาษีฐานปัจจุบัน 30
3.1 (SMEs) ที่มีกาไรไม่เกิน 1 ล้านบาท เสียภาษี 20
3.2 (
SMEs) ที่มีกาไรไม่เกิน 1-3 ล้านบาท เสียภาษี 25
3.3 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
SMEs) ที่มีกาไรไม่เกินกว่า 3 ล้านบาท
ขึ้นไป
4.ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (
Venture Capital) เพื่อจูงใจให้นาเงิน
ลงทุนไปลงทุนในกิจการ (SMEs) ที่มีศักยภาพ
4.1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สาหรับรายได้ที่เป็นเงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่ได้จา
การโอนหุ่นที่ธุรกิจร่วมลงทุนได้รับ
4.2 ยกเว้นภาษ๊เงินได้สาหรับเงินปันผลและผลประโยชน์จากการโอนหุ้นที่ผู้ลงทุนได้รับ
จากการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน
แนวความคิดทางทฤษฎีปัจจัยที่คาดว่าจะมีต่อการเลือกประกอบธุรกิจ (
SMEs)
การศึกษาในเรื่องการตัดสินใจเลือกอาชีพในระยะเริ่มแรก เป็นที่สนใจในหมู่นักจิตวิทยาเป้นส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะ กินซีเบอร์ และคณะ ( Ginzberg and other. 1951) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือก
อาชีพไว้ว่าการที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างทันทีทันใด ในการเลือกอาชีพแบบนี้ บุคคลจะทาการตัดสินใจ
เลือกอาชีพในขณะนั้นซึ่งการเลือกประเภทนี้บุคคลจะเลือกโดยที่ไม่ได้มีการคิดและใตร่ตตรองมาก่อนและ
ไม่สามารถที่จะรู้ถึงหนทางที่เขาจะได้รับจาการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้นดังนั้นในการเลือกอาชีพประเภทนี้
จึงมีลักษณะที่เป้นการตอบสนองโดยตรงต่อจากการเลือกอย่างทันทีทันใด
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2. การตัดสินใจเลือกอาชีพอันเป็นผลมาจากเงื่อนไขทางจิตวิทยา ในการเลือกอาชีพนี้จะขึ้นกับ
ปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น แรงกระตุ้น (Impules) หรือ แรงจูงใจ (Motives) นั่นคือ บุคคลจะเลือกอาชีพเมื่อ
มีปัจจัยเหล่านี้มากระตุ้น หรือแรงจูงใจทาให้ตัดสินใจเลือกอาชีพ แต่การตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น อาจจะไม่
เกิดขึ้นถ้าหากว่าโอกาสต่าง ๆ ไม่อานวยให้
3. การตัดสินใจเลือกอาชีพอันเป็นผลมาจากการแนะแนว การเลือกอาชีพลักษณะนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการแนะแนวทางเกี่ยวกับอาชีพโดยเฉพาะ นั่นคือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ
จะเป็นผู้ที่สามารถให้คาปรึกษาในการเลือกอาชีพได้ว่าอาชีพไหนเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมอย่างไร
กินซ์เบอร์ก (
Ginzberg) ได้สรุปแนวคิดในการเลือกอาชีพไว้ว่าการเลือกอาชีพนั้นมีลักษณะเป็น
กระบวนการ (Process) ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเพียงชั่วครู่ แต่เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกบุคคล
พยายามหาโอกาสที่จะได้รู้ถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับและจะต้องเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับ
มากที่สุดด้วย
นอกจากนี้ กินซ์เบอร์ก (
Ginzberg) ได้แบ่งกระบวนการเลือกอาชีพออกเป็นขั้นตอนตามช่วงวัยได้
ดังนี้
1.
Fantasy Stage (สิ้นสุดเมื่ออายุ 10 ปี) ในขั้นตอนนี้บุคคลเริ่มมีจิตนาการว่า อาชีพอะไรที่ควร
ทา แต่บุคคลยังไม่สามารถที่จะรู้ถึงลู่ทาง และโฮกาสทางอาชีพได้อย่างแท้จริง เป็นระยะที่บุคคลจะมีแต่
ความเพ้อฝันเกี่ยวกับอาชีพ ขาดการคิดคานึงถึงสภาพความเป็นจริงของอาชีพเช่นลักษณะงานที่ทาหรือ
ระยะเวลาในการทางาน
2.
Tentative Stage (อายุ 11-16 ปี) ในขั้นตอนนี้บุคคลเริ่มที่จะเลือกและวางแผนอาชีพคือบุคคล
จะรู้ถึงอนาคตของการตัดสนิใจในอาชีพนั้น ๆ ว่าในอาชีพที่ตนคิดว่าจะเลือกนั้น ถ้าเลือกแล้วจะมีปัญหา
อะไรบ้างและพยายามที่จะหาหนทางแก้ไขปัญหาจากการเลือกอาชีพที่ตนคิดว่าจะเลือกดังนั้นแสดงให้เห็น
ว่าขั้นตอนนี้บุคคลพยายามที่จะเรียนรู้ และให้ความสนใจในอาชีพอย่างจริงจัง
3.
Reality Stage (อายุ 19-25 ปี) ในขั้นตอนนี้ บุคคลจะเลือกอาชีพ โดยคานึงถึงโลกของอาชีพ
ที่ตนต้องการกับความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะเข้าสู่อาชีพนั้น ว่าจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างไรบ้าง เช่น โอกาสที่
จะประกอบอาชีพนั้น ระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการทางาน ดังนั้นในขั้นตอนนี้ จะเป็นขั้นที่
จะพาไปสู่การเลือกอาชีพอย่างแท้จริง หลังจากผ่านขั้นตอนในระยะแรก
การศึกษาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอย่างจริงจัง โดยนักสังคมนิยมวิทยาในระยะเวลาต่อมา
เริ่มจาก Persons
และคณะได้เสนอแนวความคิด โดยได้นามโนทัศน์ การขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) มาใช้ในการศึกษาและอธิบายถึงการเลือกอาชีพ เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด
แล้ว จะทาให้บุคคลได้รับบทบาทใหม่ในสังคม อันเป็นผลมาจากตาแหน่งของอาชีพนั้น เมื่อเลืกกอาชีพได้
แล้ว บุคคลก็จะต้องปฏิบัติตามบทบาทที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งอาชีพนั้น ๆ ก่อนจะตัดสินใจเลือกอาชีพ
ย่อมได้พยายามเรียนรู้ลักษณะงานอาชีพและบทบาทที่ต้องปฏิบัติในอาชีพโดยผ่านกระบวนการการขัดเกลา
ทางสังคม
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ต่อมา
Musgrave ได้นาแนวการคิดการขัดแกลาทางสังคมมาขยายและตีความ เพื่อมาทาการอธิบาย
พฤติกรรม การเข้าสู่บทบาททางอาชีพโดยกล่าวว่าการขัดเกลาทางอาชีพ ( Occupational Socialization)
ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดขึ้นในครอบครัวโดยที่ครอบครัว ซึ่งพ่อและแม่มีบทบาทในการเป็นผู้ฝึกอบรมและ
ชี้แนะแนวทางหรือการขัดเกลาทางสังคมล่วงหน้า ( Anticipatory Socialization) นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็น
อีกว่า ไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่บทบาททางอาชีพของบุคคล หากแต่ว่าโรงเรียน
และกลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพด้วยเช่นกัน
เพียรร์สัน (
Paersona) ได้เสนอว่า การขจัดเกลาทางสังคม เป็นวิธีการเรียนรู้บทบาทใหม่และได้
แบ่งการขัดเกลาทางสังคมออกเป็น 2 ระดับ คือ
1.การขัดเกลาทางสังคมในขั้นปฐมภูมิ (
Promary Socialization) เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานของบุคลิกภาพ (Personality)
2. การขัดเกลาทางสังคมในขั้นทุติยภูมิ (
Secondary Socialization) เป็นเสมือนกับการเลียนแบบ
(Imitation) เป็นการเรียนรู้บทบาทที่ประกอบกิจกรรม ซึ่งแสวงหาผลกาไร
มัสกราฟ (
Musgrave) ได้กล่าวว่า การเลือกอาชีพเป็นผลมากจาการขัดเกลาทางสงัคมในขั้นทุติย
ภูมิ (Secondary Socialization) ในการเรียนรู้บทบาทของผู้ผลิต ( Producer Roles) ซึ่งมุมมองการเลือก
อาชีพในแง่นี้ยังมีน้อยมาก การอธิบายการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่สาคัญประการหนึ่ง ก็คือ
บทบาททางอาชีพ ซึ่ง Musgrave ได้เสนอการเลือกประกอบอาชีพเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานเชิงโครงสร้าง
ภายในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเชิงเศรษฐกิจ (Economiv Socialization) ดังนี้คือ
1. ขั้นตอนการขัดกลาทางสังคมก่อนทางาน (
Pre – work Socialization) ช่วงเวลานี้มักจะได้รับการ
ขัดเกลาในขั้นปฐมภูมิ ที่มีผลต่อมาจนถึงการขัดเกล่าขั้นทุติยภูมิ แนวทางของความผันแปรเชิงบทบาทใน
วัยเด็ก และการเลือกอาชีพมักจะได้รับการขัดเกลาทางสังคมจากหน่วยที่สาคัญคือ ครอบครัว พ่อและแม่
เป็นหลักสาคัญในการเป็นผู้ขัดเกลาต่อบทบาทของครอบครัวและบทบาทเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนนี้ยังมี
โรงเรียนและกลุ่มเพื่อน ซึ่งมีอิทธิพลเช่นกัน โรงเรียนเป็นหน่วยสาคัญของระบบการเลือกบทบาทที่บุคคล
เข้าสู่โครงสร้างอาชีพ โดยได้รับอิทธิพลที่สาคัญจากระบบการศึกษา
2. ขั้นตอนการเข้าสู่แรงงาน (
Entry to Labor Force) การเข้าสู่ตลาดแรงงานและเลือกโดยผ่าน
ความชอบในอาชีพ ซึ่งอาจจะได้รับการขัดเกลาทางสังคมเชิงเศรษฐกิจล่วงหน้าและการเลือกนี้ จะกระทา
ควบคู่ไปกับการเลือกประเภทของอุตสาหกรรมหรือการค้า การเลือกอาชีพเมื่อจบการศึกษาอาจจะขึ้นอยู่กับ
ที่ตั้งของงานอาชีพ โดยการเลือกงานในครั้งแรก ต้องเรียนรู้บทบาทความผันแปรทางอาชีพ ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสังคม
3. ขั้นตอนการขัดเกลาทางสังคมในงานอาชีพ (
Socialization into the Job) เนื่องจากการเลือก
อาชีพอาจจะไม่ใช่การเลือกครั้งเดียวเพราะว่า บางครั้งบุคลิกภาพบางประการที่แฝงอยู่ (
Hidden) โดย
เฉพาะงานที่กีดกันบุคคลจากสภาพแวดล้อม หรือบุคคลบางคนอาจจะประสบกับความสาเร็จความก้าวหน้า
ในตาแหน่งการงานหรืออาจจะต้องประสบกับความขัดแย้งและความล้มเหลวในงานอาชีพ ด้วยเหตุผลที่ว่า
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การเข้าสู่อาชีพครั้งแรกอาจจะไม่ประสบผลสาเร็จและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ทาให้บุคคลจาเป็นต้องได้รับการขัดเกลาทางสังคมเพื่อเข้าสู่งาน ซึ่งอาจจะทาให้ประสบความสาเร็จมากขึ้น
4. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงาน (
Job Change) บางคนทางานครั้งแรกได้อย่างมั่นคงแต่ก็ต้องการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออาชีพในช่วงชีวิตต่อมา การเปลี่ยนงานมิใช่เป็นผลมาจากบุคคกภาพที่ไม่แน่นอน แต่
เป็นเพราะโครงสร้างทางอาชีพเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ การเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวเชิงอาชีพของบุคคล
ในการศึกษาครั้งนี้ สนใจที่จะเลือกอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพอิสระที่
บุคคลสนใจในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ และมีสภาพเป็นนายจ้างในโครงสร้างธุรกิจที่เป็นทางการ คือ
เป็นธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ซับซ้อนมากขึ้น มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และ
คาดว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีผลต่อการเลือกประกอบธุรกิจดังนี้
1. ปัจจัยด้านภูมิหลังทางครอบครัว แนวความคิดริเริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ใกล้เคียงกับแนวคิด
ทางสังคมวิทยาแนวพฤติกรรมศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวของโครงสร้างแบบเก่า และ
การเกิดพฤติกรรมศาสตร์สมัยใหม่ แนวทางหลักประการแรกของงานวิจัยทางสังคมวิทยาสนใจการ
เคลื่อนไหวทางอาชีพ คือการศึกษาการเคลื่อนไหวสถานภาพเชิงอาชีพระหว่างรุ่นที่เรียกว่าการเคลื่อนที่
แนวตั้ง ผลการศึกษาเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาแสดงในขณะที่การกาหนดบทบาททางอาชีพ และเด็กรุ่น
ต่อมามักจะมีอาชีพเหมือนบิดา
2. ปัจจัยทางการศึกษา โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการขัดเกลาทางสังคมสาคัญอย่างหนึ่งเป็นแหล่งที่
เด็กได้รับการเรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการ ( Intellectual Skills) ผู้ที่มีบทบาทสาคัญคือครูเป็นผู้ที่สอนให้เด็กมี
ความรู้ความสามารถ อบรมให้เด็กเป็นคนดีรวมทั้งเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพและอาชีพบาง
อาชีพจาเป็นต้องได้รับทักษะความรู้ พร้อมทั้งการอบรมพื้นฐานในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เช่น
แพทย์ ครู วิศวกร ทนายความ ฯลฯ เพื่อเตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถโดยเฉพาะบทบาท
หน้าที่ทางอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสาคัญในวัยผู้ใหญ่
3. ปัจจัยด้านประวัติการทางานก่อนประกอบอาชีพปัจจุบัน สถานที่ทางานเป็นสถานที่แห่งการขัด
เกลาทางสังคมในวัยผู้ใหญ่ที่สาคัญ บุคคลมีโอกาสได้รับการเรียนรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหรือตาแหน่งในการทางานบุคคลอาจจะเปลี่ยนแปลงประเภทของงานหรืออาชีพหรืออาจจะเปลี่ยน
สถานที่ทางาน แต่ยังทางานประเภทเดิม บุคคลเปลี่ยนงานใหม่เพราะการทางานครั้งแรกล้มแหลวหรืองาน
อาชีพใหม่เป็นงานที่ดีกว่างานเดิม (มีเกียรติ ค่าจ้างดีกว่า เพื่อความพึงพอใจส่วนบุคคล) ยิ่งทางานนานขึ้น
บุคคลนั้นก็จะมีประสบการณ์มีทักษะทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานดีขึ้น
4. ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล นักจิตวิทยาได้พัฒนาการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ
เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม เช่น งาน วิจัยของฮาแลนด์
(Holland. 1959) ซึ่งอธิบายการเลือกอาชีพของบุคคลว่า บุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
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ตน พฤติกรรมการเลือกอาชีพเป็นแบบแผนชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าบุคลิกภาพ คือ บุคคลจะเลือก
อาชีพใดก็มักจะมีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับลักษณะงานของอาชีพนั้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนนทบุรี (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนมีพื้นที่ 622.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่ มีอา
ราเขตทิศเหนือ ติดจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออก
ติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดจังหวัด
นครปฐม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.12 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่น้อยที่สุดในเขตภาคกลาง
ตอนบน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ามีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกที่สาคัญ
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรีไม่มีพื้นที่ป่าไม้ เส้นทางการคมนาคมสะดวก เนื่องจากอยู่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร โดยอาเภอเมืองนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร และมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สาคัญคือ การนมัสการพระบรมสารีริกาตุวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร และมีวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดว่า นนทบุรีที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการที่ได้มาตรฐาน
ด้านประชากร ในปี 2550 มีจานวน 1,017,241 คน สัดส่วนความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น
1,634.44 คน ต่อตารางกิโลเมตร ด้านการปกครอง มี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง บางกรวย บางใหญ่ บางบัว
ทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด และ 52 ตาบล 303 หมู่บ้าน มีเทศบาล 10 แห่งและมี องค์การบริหารส่วนตาบล 35
องค์การ จังหวัดนนทบุรี มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 22,954ครัวเรือน มีอาชีพทานา 5,659 ครัวเรือน ทาสวน
12,184 ครัวเรือน อาชีพอื่น ๆ 5,111 ครัวเรือนรวม 22,954 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 5,513.83 บาทต่อเดือน
สภาพทางเศรษฐกิจ มีพื้นฐานค่อนข้างดี ในปี 2549 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด คิดเป็น
79,177.53 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัวจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือ 66,165.50 บาท/คน/ปี มีจานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 2,007 แห่ง จานวนแรงงาน 53,916 คน มีพื้นที่เพื่อการเกษตร 202,091 ไร่พืชเศรษฐกิจที่สาคัญคือข้าว
นาปีและข้าวนาปรัง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 1,095 ล้านบาท และนอกภาคเกษตร 54,597 ล้านบาท
ผลผลิตมวลรวม 55,692 ล้านบาท โดยมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ 23,459 ล้านบาท ลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคลน้อยที่สุด คือ 111 ล้านบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปี 7.09 ล้านบาท
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีล่าสุด 5.91 ล้านบาท
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่แสดงถึง
ปัจจัยภายในของจังหวัดในด้านจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอก ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้
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ตารางวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง
1. ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจ
3. มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สะดวก
4. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพร้อม
5. ประชาชนมีความรู้ รายได้สูงและมีศักยภาพ
6. ความต้องการที่อยู่อาศัยมีมาก
จุดแข็ง
7. เป็นที่ตั้งศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
ขนาดใหญ่ (IMPACT เมืองทองธานี)
8. มีศักยภาพสาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้า
โอกาส
1. การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
2. รัฐบาลส่งเสริมเรื่องที่อยู่อาศัย
3. มีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
จังหวัดทาให้สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดอ่อน
1. ที่ดินราคาสูงเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
2. การจราจรติดขัด
3. ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง จึงเป็นที่รองรับน้าหลากในทุกปี
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษ ขยะ น้าเสีย
5. ประชากรแฝงจานวนมาก
จุดอ่อน
-

ภัยคุกคาม
1. เป็นจังหวัดปริมณฑลที่รองรับการ
เจริญเติบโตของกรุงเทพฯ อย่างไร้ทิศทาง
2. การแข่งขันที่อยู่อาศัยในจังหวัดปริมณฑล
3. สัดส่วนพื้นที่ด้านการเกษตรลดลงเรื่อย ๆ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ในจังหวัดนนทบุรี (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า จุดแข็งของจังหวัดนนทบุรีคือ การมีที่ตั้งอยู่
ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวกและรอบทิศทาง มีสาธารณูปโภคที่ครบครันจึงทาให้
ประชาชนใช้จังหวัดนนทบุรีเป็นที่อยู่อาศัย ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเป็นการผลิตสินค้าเพื่อ
ตอบสนองการอยู่อาศัย เช่น ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านเรือนและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งการเจริญเติบโตในด้านที่
อยู่อาศัยและสินค้าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
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ภูมิศาสตร์ ทั้งในเรื่องราคาที่ดินที่สูงขึ้น การจราจรติดขัดจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ควันพิษ ขยะ น้าเสีย ทั้งจากที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มจานวนขึ้น และพื้นที่
ด้านการเกษตรลดลงจากการสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร้ทิศทาง
เมื่อพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศที่สวยงาม
และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จะเห็นได้จาก สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ซึ่งตอบสนองรสนิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชอบ
ท่องเที่ยวสวนเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางน้าเพื่อชมวิถีชีวิตของคนไทยทั้งสองฝาก
ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา นอกจากนั้นแล้วการที่จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จึงทาให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว สามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้
3. หลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
จากการศึกษาหลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จได้มีนักวิชาการให้แนวคิดไว้
ต่างกันดังนี้
สมชาติ กิจยรรยง (2546
: 36) ได้ให้ความหมายคาว่า ความสาเร็จ คือ หมายถึง การทาสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ความสาเร็จแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวที่เป็นสูตรสาเร็จเหมือนสูตรการคานวณ
หรือตารางธาตุทางเคมี แต่จากการรวบรวมให้คาตอบคล้าย ๆ กับว่าบุคคลที่จะประสบความสาเร็จจะ
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความตั้งใจ แน่วแน่ มั่นคง เชื่อมั่น มีจุดหมาย มีใจรัก และเป็นตัวของตัวเอง
2. ถือเวลาเป็นของมีค่าและไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
3. มีความมานะ พยายาม อดทน
4. ฝึกฝน ตั่งมั่น เตรียมพร้อม ตื่นตัว จริงจัง ขวนขวาย มุ่งหาความสาเร็จ ไม่รอโอกาส
เจนวิทย์ คูหากาญจน์ (2546
: 26-29) ได้กล่าวถึงหลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสาเร็จไว้ว่า ไม่ว่าการเป็นผู้ประกอบการจะมาจากวิธีการใดต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะทราบ อยู่ 3
ประการ ซึ่งมีความสาคัญต่อความสาเร็จและล้มเหลวในอนาคตอย่างมาก คือ
1. กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของตนเอง ภายใต้ความสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่มี
อยู่แล้วเดินตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ค้นหากลยุทธ์ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
3. สามารถใช้กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นได้อย่างแท้จริง
โชติรส ชวณิชย์ (2546
: 25-31) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ คือ บุคคลที่ไม่
ล้มเลิกอะไรง่าย ๆ และทุกคนล้วนเคยล้มเหลวหรือผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นแต่กระบวนการก้าวขึ้นไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จนั้นส่วนใหญ่ จะมีคุณลักษณะดังนี้
1. ความรู้สึกอยากอย่างแรงกล้าในการทาธุรกิจ
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2. ยึดมั่นไม่ย่อท้อแม้จะล้มเหลว
3. มีความเชื่อมั่น
4. มีความสามารถในการตัดสินใจ
5. บริหารความเสี่ยง
6. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
7. มีความอดทนต่อความคลุมเครือ
8. รู้จักเริ่มต้นต้องการความสาเร็จ
9. จดจ่อให้รายละเอียดต้องการผลงานที่สมบูรณ์แบบ
10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา
11. มีความคิดสร้างสรรค์
12. มองภาพใหญ่คิดใหญ่
โชคชัย ชยะวัช (2545
: 17-18) กล่าวว่า ผู้ ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จต้องมีวิสัยทัศน์ มีการ
ทาแผนธุรกิจและการตัดสินใจ ส่วนใหญ่มักมีคุณสมลักษณะ ดังนี้
1. จะสนุกกับการทางาน ทุ่มเทให้กับงานมา
2. มีทีท่าในเชิงบวก และมีความเชื่อมั่นมากมีความยึดมั่นอย่างเต็มที่ต่อความมุ่งมั่นของตนเอง
3. ตั้งเป้าหมายอย่างเด่นชัดและมีระเบียบวินัย
4. อย่าใช้ประสบการณ์ในทางลบ เพื่อค้นหาความแข้งแกร่งของตนเอง
5. มีความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบผลสาเร็จ
6. มีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง
7. กล้าเสี่ยง เมื่อเกิดความผิดพลาดก็ไม่ย่อท้อ
8. พัฒนาการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น รวมทั้งการแก้ปัญหา
9. มีผู้ร่วมทีมงานที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ
10. คานึงถึงสุภาพ
11. คอยโอกาสจังหวะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
12. มีจิตมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม
จากหลักการแนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการที่จะ
ประสบความสาเร็จ จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องมีความรู้ดีทั้งในธุรกิจและงานที่ทามีความมุ่งมั่น
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความเชื่อมั่น ตระหนักถึงคุณค่าของเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ กาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในธุรกิจนั้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าต้องมีการจัดทา
แผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหารงานทั้งทางด้านบุคคล ด้านแผนการตลาด ด้านทีมงาน ประสบการณ์
เวลาในการปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาในการทางานได้ สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่
จะประสบความสาเร็จ
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จ
ภูริทัต รัศมีเพชร (2542,69) สรุป 10 กลยุทธ์สู่ความสาเร็จ ดังนี้คือ
1. ผู้ประสบความสาเร็จต้องฝึกคิดเชิงบวก
2. ผู้ประสบความสาเร็จรู้วิธีเอาชนะความล้มเหลว
3. ผู้ประสบความสาเร็จมีวิสัยทัศน์
4. ผู้ประสบความสาเร็จมีการตั้งเป้าหมาย
5. ผู้ประสบความสาเร็จใช้การบริหารเวลา
6. ผู้ประสบความสาเร็จหาวิธีขจัดความเครียด
7. ผู้ประสบความสาเร็จให้คุณค่าสายสัมพันธ์
8. ผู้ประสบความสาเร็จพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย
9. ผู้ประสบความสาเร็จเชื่อในการจูงใจ
10. ผู้ประสบความสาเร็จแสดงความเป็นผู้นา
บุญเกียรติ โชควัฒนา (2546
: 21) กล่าวว่า ภารกิจหลักขององค์การธุรกิจแทบทุกแห่ง คือการ
ทากาไร ดังนั้น เขาได้นาเสนอกระบวนการสู่ความสาเร็จ หรือ MOP เป็นกระบวนการในการกาหนด
จุดมุ่งหมายขององค์การและกาหนดวิธีการในการติดตามให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยมีแนวทางการกากับเพื่อ
สนับสนุนให้มุ่งเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างชัดเจน โดยที่กาหนดว่า
M = Mission : ภารกิจที่ต้องทา หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องบรรลุ
O = Objective : จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องทาเพื่อที่จะบรรลุ
P = Policy : นโยบาย หรือ หลักที่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
และปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้
MOP สาเร็จได้ คือ ความมุ่งมั่นที่แรงกล้า
สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย (2548
: 20) สรุปกลยุทธ์การบริหารกิจการส่วนตัวให้ประสบ
ความสาเร็จ ดังนี้คือ
1. กลยุทธ์การจัดลาดับความสาคัญ และการบริหารเวลา
2. กลยุทธ์ทางด้านการตลาด
3. กลยุทธ์การจัดการเงินทุน วิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. กลยุทธ์การบริหารการเงินภายในกิจการ
5. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการปกป้องตนเองจากการทาธุรกิจ
โดยกล่าวว่า สิ่งที่ทาให้สาเร็จคือ การรู้จักสังเกต และการลงมือทาในสิ่งที่ต้องการบนเส้นทางก้าว
สู่การเป็นผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้นการทาธุรกิจในสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัด เจ้าของธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จส่วนมากนั้น ล้วนมีความสมารถด้านการจัดลาดับความสาคัญของงาน
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ทศ คณนาพร (2548
: 78) ได้กล่าวว่า การที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่หรือการพัฒนาธุรกิจดั้งเดิม
ให้ไปสู่ความสาเร็จนั้น ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทาธุรกิจก่อน และได้สรุปแนวคิดในการทา
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็จของ คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนาของเมืองไทยหนึ่งในผู้ประสบความสาเร็จทางธุรกิจโดยเริ่มจาก
ธุรกิจเล็ก กลายเป็นธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่รายแรก และใหญ่ที่สุดของไทย ดังนี้
1. การดาเนินธุรกิจทุกแขนงย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไม่มากก็น้อยแต่นัก
บริหารและนักธุรกิจที่ดีควรถือว่าปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นล้วนเป็นการท้าทายความสามารถของตน
2. ธุรกิจจะดาเนินไปได้หรือขยายตัวได้ดีหรือไม่ หรือธุรกิจจะประสบความสาเร็จหรือไม่ล้วน
ขึ้นอยู่กับบุคลากรหรือคนในองค์การ คนเป็นทรัพยากรที่สาคัญล้าค่า เป็นหัวใจของทุกองค์การ
3. องค์การต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่ดี คือมีความรับผิดชอบสูง มีมานะพยายาม มีความรู้
ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์สุจริต คุณสมบัติที่ดีคือคุณสมบัติของผู้สาเร็จ คนที่มีลักษณะที่ดีอยู่ใน
องค์การมาก ๆ ก็จะสามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จได้
4. คนและโอกาสคือพลังขององค์การ คัดเลือกผู้บริหารที่เก่งมาร่วมขยายธุรกิจพนักงานและ
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นา หลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเลือกสรรผู้ที่จะมาร่วมงานด้านบริหารคือ มี
ความรับผิดชอบสูง มีความขยัน มีความอดทน มีความพยายามสูง และไม่เห็นแก่ตัว
5. ผู้บริโภคคือหัวใจของการดาเนินธุรกิจ จะต้องผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการโดยคานึงถึง
ระบบว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการบริหารธุรกิจ และเครือ ซี.พี. ต้องเป็นผู้นาเทคโนโลยีที่ล้ายุคและทันสมัย
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง
รวมทั้งถือว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรสร้างศัตรู
6. ในการดาเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน คุณธนินทร์ นั้นเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่า มนุษย์ตั้งแต่คนจน
ที่สุดหรือคนโง่ที่สุดไปจนถึงคนฉลาดที่สุด ก็ต้องซื้อของดีราคาถูก ไม่มีคนไหนจะไปซื้อของแพงและไม่มี
คุณภาพ
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่สิ่งสาคัญที่
ผู้ประกอบการต้องการคือ ความสาเร็จในการทาธุรกิจ ซึ่งวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการวัดความสาเร็จก็
คือ การดูจากการเติบโตของธุรกิจหรือผลกาไรของธุรกิจ ในบางธุรกิจอาจใช้วัดวิธีการกาหนดเป้าหมาย
และวัดการประสบความสาเร็จ โดยการเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่
เกณฑ์การพิจารณาความสาเร็จของธุรกิจมีได้หลากหลาย ผู้ประกอบการที่มองว่าตนเองประสบความสาเร็จ
จึงอาจถูกมองว่าไม่ประสบความสาเร็จในสายตาของบุคคลอื่นก็ได้ ( Foley & Green, 1989: 1) อ้างถึงใน
ปาริชาติ, 2544 : 42
ตัวชี้วัดความสาเร็จของธุรกิจ
ในการวัดความสาเร็จของธุรกิจนั้น มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้หลายแนวทาง ดังเช่น
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เคปแลน และนอร์ตัน (
Kaplan & Norton, 1992 : 71-79) กล่าวว่าใน ระบบการวัดผลสาเร็จ
ทางธุรกิจแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นการวัดด้านการเงินเป็นหลัก แต่การวัดด้านการเงินเป็นเพียงการบอกเรื่องราว
ของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเหมาะสมกับยุคของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ลงทุนในกาลังการผลิตสาหรับระยะยาว
และความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งไม่ใช่จุดสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จได้ทั้งหมดเมื่อธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยี ธุรกิจจาเป็นต้องสร้างคุณค่าในอนาคตโดยผ่านการลงทุนด้านลูกค้า ผู้ร่วมค้า พนักงาน
กระบวนการธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การที่จะวัดผลสาเร็จขององค์การนั้น นอกจากจะ
วัดผลสาเร็จทางด้านการเงินแล้ว ยังจะวัดผลสาเร็จทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในธุรกิจ และด้าน
การเรียนรู้กับการเติบโต หรือด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบกันด้วย
ขณะที่ นิตย์ สัมมาพันธ์ (2542
: 10-12) เสนอว่า “ผลิตภาพ” หรือ “ Productivity” นั้นเป็นตัว
วัดความสาเร็จที่เป็นปราการด่านแรก ๆ และค่อนข้างใกล้ชิดระดับปฏิบัติการ รวมทั้งมีลักษณะเป็นรูปธรรม
ซึ่งเป็นที่นิยมในการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่
ค่อนข้างจะยาวนาน โดย “ผลิตภาพ” ในที่นี้ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลงาน (Output) ขององค์กรใน
รูปของสินค้าและบริการต่อจานวนปัจจัย (Input) ที่ใช้ โดยสามารถเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
ผลงาน (
Output
ผลิตภาพ =
ปัจจัย (Input)
นอกจากนี้ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ (Drucker, Peter F.) อ้างถึงใน นิตย์ สัมมาพันธ์, 2542 : 1821 ยังได้เสนอ “ตัววัด” ความสาเร็จของธุรกิจในระดับกลยุทธ์ (Strategic Goals) โดยระบุเป็น “ตัวแปร”
หรือ “ผลงานสาคัญ” (Major Result Areas) ด้านต่าง ๆ ดังราคางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 “ตัวแปร” และ “ผลงานสาคัญ” ระดับกลยุทธ์ 9 ด้าน
ผลงานสาคัญ
1.สถานภาพทางการตลาด (Market Position)

2. คุณภาพ (Quality)
3. นวัตกรรม (Innovation)

คาอธิบาย
วัดจากเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายด้าน
“ฐานะทางการตลาด” ( Market Standing)
“ส่วนแบ่งตลาด” ( Market Share) ทั้งตลาด
ปัจจุบันและตลาดใหม่ รวมทั้งสินค้าใหม่ และ
บริการที่มุ่งสร้าง “ความภักดีจากลูกค้า
(Customer Loyalty)
รักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ /
หรือบริการของบริษัท
มีสัมฤทธิ์ภาพในการบรรลุถึงระดับของการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมทั้ง
กระบวนการใหม่ ๆ ซึ่งหมายถึงทักษะและ
กิจกรรมที่จาเป็นจะต้องมีเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ
ของบริษัทในเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว
4. ความรับผิดชอบ (Social Responsibility)
ทะนุบารุงรักษาพฤติกรรมอันประกอบด้วย
จริยธรรม รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นต้น
5.ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
สรรหา พัฒนา และทะนุบารุงรักษา ทรัพยากร
บุคคลทุกระดับให้มีคุณภาพสูงทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้ง
พนักงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับสหภาพ
แรงงาน (ถ้ามี)
6.ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) จัดหา เก็บรักษาและจัดทรัพยากรการเงินอย่าง
เหมาะสม
7.ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) จัดหา สร้าง และซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรทาง
กายภาพ (เช่น อาคารสถานที่ โรงงาน
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี)
ที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการ
นามาใช้อย่างเหมาะสม
8.ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Efficiency) มีการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ทุกชนิด อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลให้บริษัทสามารถผลิต
สินค้าและ/หรือให้บริหารด้วยต้นทุนต่า
9.การทากาไร (Profitability)
ระดับกาไรจะต้องเหมาะสม (ไม่ต่าเกินไปและ
ไม่สูงจนเป็นการค้ากาไรเกินควร) รวมทั้ง ดัชนี
บ่งชี้อื่น ๆ ( Indicators) ซึ่งแสดงถึงฐานะ
การเงินที่ดี
ที่มา : นิตย์ สัมมาพันธ์ , 2542 : 19
ทั้งนี้ “ผลงานสาคัญ” ด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 ประการข้างต้น อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
ด้วยกัน คือ กลุ่มเสริมสร้างสมรรถภาพทางการตลาด กลุ่มบริหารทรัพยากร และกลุ่มเศรษฐกิจการทา
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กาไร อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า เกณฑ์การพิจารณาความสาเร็จของธุรกิจนั้นมีได้หลากหลาย
แนวทาง จึงทาให้ในบางครั้งผู้ประกอบการที่มองว่าตนเองประสบความสาเร็จนั่นเมื่อมองในมุมของบุคคล
อื่นผู้ประกอบการอาจถูกมองว่าไม่ประสบความสาเร็จก็ได้ ดังนั้นเฟรเซอร์ (Frese, 2000 : 152-153) จึงได้
เสนอการวัดความสาเร็จของผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ดังนี้
1. การวัดโดยตัวบุคคล ผู้ประกอบการเป็นผู้กาหนดความสาเร็จด้วยตนเอง ซึ่งมักจะใช้ความเป็น
ตัวสะท้อนธุรกิจ และความพึงพอใจจากรายได้ที่มาจากการดาเนินธุรกิจ
2. การวัดจากระดับความสาเร็จทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านการเงินจานวนลูกค้า ผล
กาไร และยอดขาย
3. การวัดโดยผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ ทั้งด้านลูกค้า และพนักงานในด้านการรับรู้ความสาเร็จที่มีต่อ
ธุรกิจ
4. การวัดจากการสังเกตของผู้ประกอบการในการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ เฟรเซอร์ (
frees, 2000: 176) ได้เสนอเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
1. เครื่องมือสาหรับประเมินความสาเร็จของบุคคล เป็นการประเมินความสาเร็จโดยตัวผู้ประกอบ
เอง ซึ่งจะถามผู้ประกอบการถึงความสาเร็จของตนในความคิดเห็นของบุคคลอื่นสถานะทางการเงินที่
สะท้อนธุรกิจ และความพึงพอใจในรายได้ที่ได้รับจากการดาเนินธุรกิจ
2. เครื่องมือสาหรับประเมินความสาเร็จทางเศรษฐกิจ เป็นการประเมินข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะ
ถามผู้ประกอบการถึงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนลูกค้า ผลกาไร และยอดขายในช่วง 1 ถึง 2 ปี ล่าสุดว่าเพิ่มขึ้น
หรือลดลง
3. เครื่องมือประเมินความสาเร็จของหน่วยธุรกิจด้วยแผนภาพ ของเพรสเซนดอร์ฟเฟอร์ บรูเดร์ล
และซิกเกอร์ ( Beuederl, Presisendoerfer & Ziegler, 1992 : 20) ซึ่งจะให้ผู้ประกอบการประเมิน
ความสาเร็จของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาว่ามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงโยรวมอย่างไรด้วยแผนภาพ
4. เครื่องมือประเมินความสาเร็จของผู้ประกอบการที่ประเมินโดยผู้สัมภาษณ์ ซึ่งจะทาการประเมิน
ความสาเร็จโดยรวมจากการสังเกตของผู้สัมภาษณ์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทาการประเมินความสาเร็จของผู้ประกอบการตามแนวคิดของเฟรเซอร์
(Frese, 2000: 176) เป็นฐานในการวิจัย ซึ่งได้ให้นิยามความสาเร็จว่าหมายถึงความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นที่พึงพอใจ โดยวัดจากแนวโน้มของกาไร แนวโน้มของจานวนลูกค้า
แนวโน้มของธุรกิจโดยรวม ความพึงพอใจจากมุมมองของผู้อื่น ความพึงพอใจในรายได้
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5. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
5.1 แนวคิดด้านการจัดการ (Management)
การจัดการเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และประสานงานกันซึ่งต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยมีการวางแผนการจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การชัดนาและการ
ควบคุม ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวนาไปใช้ในการดาเนินงานธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ,
2549 : 36)
1. การวางแผน (
Planning) เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร แผนจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกภารกิจและ
วัตถุประสงค์ ตลอดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยผู้บริหารจะใช้การพยากรณ์ 2 แบบ ในการ
สนับสนุนกระบวนการวางแผน คือ การพยากรณ์เชิงปริมาณ และการพยากรณ์เชิงคุณภาพ
สาหรับขั้นตอนในการวางแผนจะประกอบด้วยการสร้าง ปรับปรุง กาหนดภารกิจซึ่งเป็น
เป้าหมายขององค์กร จากนั้นจะใช้ภารกิจเพื่อพัฒนาเป้าหมายขององค์กร แล้วกาหนดโครงร่างสร้างแผน
แล้วจึงทางานตามแผนที่กาหนดไว้ รูปแบบของแผนแตกต่างกันอาจจัดประเภทได้เป็น ภารกิจ กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ นโยบาย กฎ กระบวนการ โปรแกรม และงบประมาณ
2. การจัดองค์กร (
Organization) คือ กระบวนการทากาหนด กฎระเบียบ และแบบแผน
ในการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงวิธีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
บทบาทของการจัดองค์กร จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องจุดประสงค์ขององค์กรหน้าที่หลัก
ขององค์กร การทาความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอานาจ หน้าที่กฎระเบียบที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ
ตาม และพยายามปรับเปลี่ยนให้สมารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้
สาหรับรูปแบบความเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นของกิจการโดยมีการพิจารณา
ลักษณะของกิจการดังนี้ (สุธี และอภิชาต, 2548 : 44)
2.1 เจ้าของคนเดียว (
Sole Proprietorship) เป็นรูปแบบที่สามารถจัดตั้งได้ง่ายได้
ทุกเมื่อไม่จาเป็นต้องมีการขออนุญาตหรือจดทะเบียนจัดตั้ง เหมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและไม่
จาเป็นต้องมีการจัดทาบัญชีหรืองบการเงินใด ๆ ส่งกรมสรรพากร เมื่อครบรอบปีภาษีก็เพียงแต่สาแดง
รายรับพร้อมหลักฐาน โดยการกรอกฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
แบบเหมาในอัตราตั้งแต่ 60 - 85% ของยอดรายรับ ทั้งนี้แล้วแต่ประเภทของกิจการ ส่วนที่เหลือจึงนาไป
คิดภาษี โดยที่สามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่าง ๆ ได้ของการขออนุญาตจะเป็นการขออนุญาต
เฉพาะในส่วนของธุรกิจที่กาหนด ให้ต้องขออนุญาตประกอบการก่อน เช่น ร้านอาหาร โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น
2.2 ห้างหุ้นส่วน (
Partnerships) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการก่อตั้งกิจการโดยห้างหุ้นส่วน
จะเป็นการร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ
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1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไม่จาเป็นต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2) ห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งต้องจดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
3) ห้างหุ้นส่วนจากัด ต้องยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นนิติบุคคล โดย
มีหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
2.3 บริษัท (
Company Limited-corporation) เป็นรูปแบบของธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด มีลักษณะเป็นนิติบุคคล โดยจะมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นจานวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละหุ้นจะมีมูลค่าเท่า ๆ
กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบโดยจากัด เพียงไม่เกินจานวนเงินที่ตนถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ชาระด้วย
การจัดองค์กรสามาระทาได้หลายวิธี เช่น การจัดโยยึดตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ยึด
ตามลักษณะพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน การจัดองค์กรจะช่วยให้พนักงานได้ทราบขอบเขตการติดต่อ
ประสานจะสะดวกขึ้น ทาให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
รูปแบบองค์การแบบดั้งเดิม (
Traditional Organizational Designs) (วิรัช สงวนวงศ์วาน,
2546 : 25) การออกแบบองค์การเพื่อให้สามารถสนับสนุน การดาเนินงานขององค์การให้ไปสู่เป้าหมาย
ผู้บริหารอาจเลือกรูปแบบองค์การแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบคือ
1) โครงสร้างองค์การแบบง่าย (
Simple structure) เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับ
องค์การเล็กๆ ที่เพิ่งเริ่มกิจการใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเรียกโครงสร้างองค์กรประเภทนี้ว่าโครงสร้างแบบ
ครอบครัว โดยมีการแบ่งฝ่ายแผนกน้อย ช่วงการบังคับบัญชากว้าง อานาจหน้าที่รวมอยู่ที่คนคนเดียว และ
การจัดระเบียบงานน้อย
2) โครงสร้างองค์กรแบ่งตามหน้าที่ (
Functional Structure) เมื่อองค์การมีขนาดใหญ่ขึ้น
มีพนักงานมากขึ้น โครงสร้างขององค์กรจะมีแนวโน้มความชานาญเฉพาะด้านมากขึ้น มีการจัดระเบียบ
งานมากขึ้น กฎระเบียบต่าง ๆ มากขึ้น มีการจัดสานการบังคับบัญชาและช่วงการบังคับบัญชา ยิ่งองค์การมี
ขนาดใหญ่มากขึ้น การบริหารจะมีความเป็นราชการมากขึ้น การแบ่งโครงสร้างองค์การแบบหน้าที่เป็น
รูปแบบองค์การที่จัดกลุ่มตามหน้าที่ที่เหมือนกันเป็นแผนก เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
3) โครงร้างตามหน่วยงาน (
Divisional Struction) รูปแบบองค์การที่ประกอบด้วย
หน่วยงานที่แต่ละหน่วยงานจะมีความเป็นอิสระในการดาเนินงานและตัดสินใจ มีศูนย์กาไรของแต่ละ
หน่วยงานโดยเฉพาะ ตัวอย่างของโครงสร้างแบบหน่วยงาน เช่น แบ่งตามผลิตภัณฑ์ แบ่งตามพื้นที่ แบ่ง
ตามลูกค้า หรือแบ่งตามกระบวนการผลิต
3. การตัดคนเข้าทางาน (
Staffing) เป็นการคัดเลือก บรรจุตาแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กร โดยที่องค์กรจะต้องมีการวางแผนกาลังคนที่ต้องการของแต่ละแผนก โดยการจัดคนเข้า
ทางานจะต้องสอดคล้องกับโครงร้างบทบาทและตาแหน่งขององค์กรการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า

36
ทางานจะต้องมีการพยากรณ์ความต้องการ ทาการสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมพัฒนาพนักงานมีการบริหาร
ค่าตอบแทน การย้ายพนักงานและการทดแทนมีการประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงาน และองค์กรว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
4. การสั่งการ (
Leading) เป็นการสั่งการ และการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เทคนิคการจูงใจพนักงานที่สาคัญประกอบด้วย
4.1 เงินเป็นสิ่งกระตุ้นอยู่ในรูปต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกัน
4.2 การมีส่วนร่วม รวมถึงการยอมรับทาให้พนักงานรู้สึกถึงความสาเร็จ
4.3 คุณภาพการทางาน
สาหรับความเป็นผู้นา เป็นความสามารถที่จูงใจ และมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้ทางาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้นาจะมีอิทธิพลต่อบุคคลให้บรรลุการทางานโดยมีอานาจซึ่งเป็น
ความสามารถที่จะให้เกิดผลต่อการตัดสินใจ ทัศนคติ และความตัดสินใจของบุคคล
5. การควบคุม (
Controlling) เป็นการวัดและแก้ไขการทางานเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ และ
แผนขององค์กรมีการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวางแผนและการควบคุมมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด โดยกระบวนการควบคุมขั้นตอนที่สาคัญ 4 ขั้นตอน
5.1 การกาหนดมาตรฐาน (
Establish Standards) ผู้บริหารรับผิดชอบในการแปล
ความหมายเป้าหมาย แผนขององค์กรให้เป็นมาตรฐานในการวัดที่เหมาะสม เพื่อติดตามกระบวนการที่
ต่อเนื่อง สาหรับกระบวนการในองค์กรแล้ว จะคาดหวังการทางานในการติดต่อสื่อสารสาหรับพนักงาน
การกาหนดมาตรฐานการทางานเป็นสิ่งสาคัญเพื่อใช้ในการวัดผลการทางาน และการจูงใจพนักงานด้วย
5.2 การวัดผลการทางาน (
Measure Performancec) เมื่อมาตรฐานมีกาหนดขึ้นผู้บริหาร
ต้องกาหนดกระบวนการวัดผลการทางาน เป็นการวัดผลเพื่อสิ่งที่แตกต่างจากมาตรฐานจะสามารถป้องกัน
ในการเกิดขึ้นอีก และการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสม
5.3 การเปรียบเทียบการทางานมาตรฐาน (
Compare Performance to Standards) เมื่อ
มาตรฐานมีการกาหนดขึ้นเพื่อวัดผลการทางาน ผู้บริหารต้องกาหนดกระบวนการวัดผลการทางาน โดยการ
เปรียบเทียบการทางานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในการทางาน
5.4 การปฏิบัติการแก้ไข (
Take Action) หลังจากเกิดกระบวนการทางานขึ้นต้องมีส่วนที่
ควบคุมระบบของงาน งานชิ้นใดที่ไม่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพของงานมาตรฐานที่กาหนดไว้
5.2 แนวคิดด้านการตลาด (Marketing)
ด้านการตลาดและการแข่งขัน ได้นาเอาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและคู่แข่งเพื่อประเมินว่าสภาพการตลาด และการแข่งขันเป็นอย่างไรในปัจจุบันโมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงสิ่งที่จูงใจที่ทาให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์
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โดยมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งที่กระตุ้นที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
เปรียบเสมือนกล่องดาซึ่งผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้นึกคิดของผู้ซื้อจะได้อิทธิพลจากลักษณะต่าง
ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ
1. สิ่งกระตุ้น อาจเกิดจากภายในร่างกายและจากภายนอก นักการตลาดจะต้องสนใจและ
จัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วน 2
ส่วน คือ
1) สิ่งกระตุ้นการตลาดได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะกล่าวต่อไป
2) สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยีทางกฎหมาย
และการเมือง ทางวัฒนธรรม
2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ผู้ผลิตไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้น
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็น
ต่างๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกปริมารการซื้อในปัจจุบันการทา
ความรู้จักลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่พอ จาเป็นต้องศึกษาคู่แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการกาหนด
คู่แข่งของธุรกิจโดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ คือ คู่แข่งขันที่เข้ามาใหม่ ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทน การแข่งขันระหว่างธุรกิจ เช่น การแข่งขันด้านราคา ด้านนวัตกรรม ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
สาหรับทฤษฎีส่วนปะสมทางการตลาด (
Marketing Mix หรือ 4Ps) (Kotler, 2003 : 98)
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นการใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย เครื่องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (
Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายทางธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า
บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า
จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ กิจกรรมที่ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดสินค้าให้เลือกคุณภาพ
สินค้า ตราสินค้า ลักษณะ การออกแบบ ขนาด บริการ การรับประกัน
2. ราคา (
Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน ( Cost) ของ
ลูกค้าจะต้องวางแผนและกาหนดราคาให้ถูกต้องเหมาะสมตามสภาวะตลาด ปริมาณการซื้อขายในแต่ละครั้ง
เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภค กิจกรรมในการตั้งราคา เช่น การให้ส่วนลด เงื่อนไขระยะเวลาชาระเงิน
ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ
3. การจัดจาหน่าย (
Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ให้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริหารจากองค์กรไปยังตลาดได้ทันเวลาผลิตภัณฑ์นั้นจึงจะมีค่า
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สูง กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า เช่น การขนส่ง คลังสินค้าปริมาณสินค้าคงเหลือ การเก็บรักษา
การเลือกคนกลาง
4. การส่งเสริมการตลาด (
Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย สร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์กิจกรรมที่เป็น
การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขายมีการประเมินผลโดย
ใช้เครื่องมือการตัดสินใจหลัก ในการประชาสัมพันธ์การตลาด ดังนี้
1) สิ่งพิมพ์ (
Publications) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยใช้สิ่งพิมพ์ เข้าสู่
กลุ่มเป้าหมาย เช่น รายงานประจาปี โบชัวร์ บทความ จดหมายข่าว นิตยสาร หรือใช้วัสดุบันทึกเสียง
2) กิจกรรม (
Events) การสร้างความสนใจแก่สินค้าโดยสร้างกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดประชุม การสัมมนา กิจกรรมนอกสาถนที่ งานแสดงสินค้า นิทรรศการการแข่งขัน
งานครบรอบปี
3) ผู้สนับสนุน (
Sponsorships) บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงตราสินค้าและบริษัท
โดยการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ
4) ข่าว (
News) หน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายประชาสัมพันธ์ คือ การสร้าง
ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้า โดยการส่งข่าวให้สื่อมวลชน หรือจัดแถลงข่าว
5) สุนทรพจน์ (
Speeches) การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือแถลงสุนทรพจน์ต่อ
สมาคมต่าง ๆ ของผู้บริหารสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่บริษัท
6) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (
Public – Service Activities) โดยการเสียสละ
เงินและเวลาเพื่อสังคม
7) การสร้างเอกลักษณ์ (
Identity Mcdia) เช่น โลโก้ สัญลักษณ์แบบฟอรืม
จดหมาย นามบัตร ยูนิฟอร์ม
5.3 ทฤษฎีการดาเนินงาน (Operations Management)
1. แนวคิดด้านการจัดการดาเนินงาน (
Operations Management) (คานาย อภิปรัชญาสกุล,
2547 : 56)
1) การผลิต (
Production) หมายถึง การผลิตสินค้า ( Goods) และบริการ
(Services) เป็นการออกแบบ และดาเนินระบบที่มีผลิตภาพ ( Operates Productive System) เพื่อให้งาน
สามารถดาเนินการได้ เช่น อาหารที่รับประทานตามภัตตาคาร ภาพยนตร์ที่ดูตามโรงภาพยนต์สินค้าที่เลือก
ซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกล้วนต้องดาเนินการโดยใช้ผู้จัดการดาเนินงานหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จะพบใน
ทุกหน่วยงาน เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล โรงงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของราชการ ฉะนั้นการ
ดาเนินงานจึงมากกว่าการวางแผน การควบคุมเป็นสิ่งสาคัญที่นาพาองค์กรสู่ความสาเร็จ
2) การดาเนินงาน (
Operations) เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนปัจจัยนาเข้า ( Input)
เป็นผลลัพธ์ที่มีมูลค่า ซึ่งปัจจัยนาเข้า ( Input) ประกอบด้วยปัจจัย 5 M’s คือ ทรัพยากรมนุษย์

39
(Manpower) เครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ( Machine) วัตถุดิบ ( Materials) เงินลงทุน
(Money) และการจัดการดาเนินงาน ( Management) เพื่อให้ได้ผลิตผล ( Output) เช่น สินค้า และบริการ
โดยอาศัยการจัดการที่ได้รับผลสะท้อนกลับจากความต้องการจากลูกค้าที่จาเป็นสาหรับการกาหนดปัจจัย
นาเข้าในกระบวนการแปรสภาพที่เหมาะสม ดังภาพที่ 2.1
ปัจจัยนาเข้า
-แรงงาน
-เครื่องจักร
-วัตถุดิบ
-เงินลงทุน
-การจัดการ

กระบวนการ
แปรสภาพ

ผลลัพธ์
-สินค้า
-บริการ

ส่วนป้อนกลับ
ภาพ 2.1 กระบวนการในการดาเนินงาน
ที่มา : คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2547 : 56
การจัดการดาเนินงานเป็นความพยายามสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการแปรสภาพได้มีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าผลรวมของปัจจัยนาเข้า วงจรของการ
ดาเนินงาน คือการสร้างมูลค่าซึ่งเป็นชุดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามโซ่มูลค่า ( Value Chain) ซึ่งกระจายมา
จากผู้ขายปัจจัยการผลิตไปยังลูกค้า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจะเป็นความสูญเปล่าควรถูกยกเลิกไป
กระบวนการแปรสภาพปัจจัยนา เข้าเป็นผลลัพธ์ ( Transformation process) ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของระบบ
การดาเนินงานที่มีหลายชนิด
2. แนวคิดด้านการผลิต (
Production) เป็นการพิจารณาศึกษากิจกรรมทางการผลิตที่มีผล
ให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งสามารถให้กาไรแก่
ผู้ประกอบการเบเกอรี่ โดยระบบการผลิต และการปฏิบัติการประกอบด้วยองค์ปรกอบที่สาคัญ 5 ส่วน
ได้แก่ (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2547 : 70)
1) ปัจจัยนาเข้า (
Input) เป็นส่วนของทรัพยากรหรือสิ่งที่จาเป็นต้องใช้ในการผลิต
สินค้า หรือบริการโดยทั่วไปประกอบด้วยเงินทุน แรงงาน เครื่องจักร ที่ดิบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
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2) กระบวนการผลิตและแปลงสภาพ (
Production) คือ ส่วนที่ทาหน้าที่นาเอา
ปัจจัยนาเข้ามาผลิต และแปลงสภาพเพื่อให้ได้เป็นสินค้า หรือบริหารตามที่ต้องการ ได้แก่ วิธีการผลิต
สินค้า วิธีการจัดลาดับการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดสรรกาลังคนเพื่อการผลิต
3) ผลได้ (
Output) คือ ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และปริมาณตามที่
กาหนดในเวลาที่ต้องการ
4) ส่วนป้อนกลับ (
Feedback) คือ ส่วนที่ใช้ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้การ
ทางานของระบบการผลิตบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนป้อนกลับนี้จะทาหน้าที่ประเมินผลได้ เช่นปริมาณ
และคุณภาพของสินค้าที่ผลิต โดยนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้
5) ผลกระทบจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้คาดหมาย (
Random
Fluctuations) จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นอกเหนืออานาจการควบคุมของผู้บริหาร เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีความสาคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสภาพการแข่งขันวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ของผู้บริโภค ทาให้ผู้ผลิตสินค้าและให้บริหารต้องพยายามผลิตสินค้าและบริหารใหม่ ๆ ออกมาเสมอ หรือ
ปรับปรุงด้านเทคนิคการผลิตเพื่อลดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะต่าง
ๆ เช่น ลักษณะการใช้งาน สีสัน กลิ่น รส ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเพิ่มส่วนครองตลาดได้ อันจะนาความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่ธุรกิจ
การจัดระบบมาตรฐานการผลิต เป็นการกาหนดแบบแผนวิธีการทางานสาหรับงานผลิต
ทุกขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการผลิตและให้บริการซึ่งจะต้องมีการควบคุมการผลิตให้
เป็นไปตามแบบที่กาหนดไว้ ผลผลิตที่ได้จากระบบดังกล่าวก็จะมีคุณภาพ คุณลักษณะปริมาณตามที่
ต้องการในเวลาที่กาหนดไว้
การจัดช่างผู้ชานาญเฉพาะงาน ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะจัดระบบการ
ผลิตเป็นแบบผลิตจานวนมาก โดยคนงานในกระบวนการผลิตจะทางานประจาเพียงหน้าที่เดียวการจัด
หน้าที่การทางานของคนงานเฉพาะอย่าง จะช่วยเพิ่มความชานาญงานและสามารถผลิตผลผลิตที่ได้
มาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด
การผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติเป็นการนาเอาเครื่องจักรแบบอัตโนมัติมาใช้แทน
แรงงานคน การผลิตจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วสามารถผลิตได้ปริมาณมาก โดยคนงานมีเท่าใดการใช้
เครื่องจักรแบบอัตโนมัติก็ยิ่งมีมากขึ้น เพราะเครื่องจักรอัตโนมัติจะมีทั้งระบบแจ้งภัยระบบป้องกันอุบัติเหตุ
รวมทั้งสามารถควบคุมความเรียบร้อยในส่วนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานได้ด้วย
การเพิ่มผลผลิต ระบบการผลิตที่ดีจะพิจารณาจาก 3 ประเด็น คือ ผลิตแล้วได้สินค้าหรือ
บริการหรือบริการที่มีคุณภาพตามที่กาหนดผลิตได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการและมีต้นทุนการผลิตต่าสาหรับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
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1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการในสินค้าและบริหารอัตราดอกเบี้ยแหล่งวัตถุดิบ
และเครื่องจักร นโยบายของรัฐบาลในเรื่องภาษีอากรและการส่งเสริมธุรกิจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยธุรกิจ
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน
เครื่องจักร ที่ดิน อาคาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่หน่วยธุรกิจสามารถควบคุมได้การเพิ่มผลผลิต
วัตถุดิบ ถ้าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ หากเราสามารถเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบได้ ก็สามารถลด
ต้นทุนได้มาก กาไรจะสูงขึ้น การเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบมีหลักการ ดังนี้
1) ไม่ใช้วัตถุดิบมากเกินความจาเป็น และมีระบบควบคุมการเบิกใช้
2) พยายามใช้วัตถุดิบที่หาง่ายมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
3) ดาเนินการจัดซ้อวัตถุดิบและการตรวจนับที่ดี
4) อย่าเก็บวัตถุดิบไว้นานเกินไปเพราะจะทาให้เสื่อมคุณภาพ
5) หลีกเลี่ยงการเกิดของชารุดเสียหายจากประบวนการผลิต
6) ดาเนินการผลิตตามแผนการผลิตที่ดี
การเพิ่มผลผลิตแรงงานหลักเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิตด้านแรงงานคือ การหา
คนดีเข้ามาทางาน พัฒนาส่งเสริมคนงานให้มีความสามรถยิ่งขึ้นไป และรักษาคนดีเหล่านี้ไว้ให้ทางาน
ตลอดไป หลักการในการลดค่าแรงคือ
1. ปรับปรุงเวลามาตรฐานในการทางาน
2. ลดเวลาสูญเสียระหว่างงาน โดยแบ่งช่วงงานให้สมดุล จัดวางเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัตถุดิบให้อยู่ใกล้ ๆ คนงานเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้
3. ลดเวลาในการปรับแต่งเครื่องจักร
4. ลดเวลาคนว่างงาน ซึ่งอาจเกิดจากขาดวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์คุณภาพต่าการ
เพิ่มผลผลิตเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรตลอดเวลาจนไม่มีเวลาจนไม่มีเวลา
บารุงรักษาเป็นสาเหตุให้ต้นทุนการใช้เครื่องจักรสูงขึ้น หลักการเพิ่มผลผลิตเครื่องจักร คือ
1) ซื้อเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
2) บารุงรักษาเครื่องจักรให้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
3) จัดทาคู่มือในการใช้เครื่องมือ
ทางออกที่ดีที่สุด ของการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัญหา
มากมายคือ การเพิ่มผลผลิตดี พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
5.4 แนวคิดทางด้านการเงิน (Financing)
หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารการเงินอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะ และขนาด
ของธุรกิจที่แตกต่างกันในองค์กรธุรกิจทุกขนาดต่างมีความจาเป็นที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการเงิน โดยมีหน้าที่หลักด้านการเงิน 3 ประการ ซึ่งใช้ในการบริหารการเงินของธุรกิจเบเกอรี่
ที่จะทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร คือ (สุมาลี จิวะมิตร, 2541 : 7)
1. การคาดการณ์ถึงความต้องการเงินทุน (
Anticipating Financial Needs) เป็นเรื่องของ
การวิเคราะห์วางแผน และควบคุมทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดทางบการเงิน
2. การจัดหาเงินทุนมา (
Acquiring Financial Needs) จะบอกให้รู้ว่ากิจการจะหาเงินทุน
มาใช้จ่ายตามที่ต้องการเมื่อใด หาได้จากแหล่งใด และด้วยวิธีการอย่างไร รวมถึงต้นทุนแหล่งทีมีเงินทุน
หมุนเวียน การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ
3. การจัดสรรเงินลงทุนไปในธุรกิจ (
Allocation Funds in the Business) กิจการจะ
จัดสรรเงินทุนไปในสินทรัพย์อย่างไรที่จะก่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด โดยจะต้องให้ความสาคัญระหว่าง
ความสามารถในการทากาไร ( Profitability) และสภาพคล่องของกิจการ ( Liquidity) รวมถึงการจัดหา
งบประมาณลงทุน การจัดลาดับ การประเมินผลและเลือกข้อเสนอลงทุน การบริหารสินทรัพย์ระยะสั้น
และสินทรัพย์ระยะยาวมุมมองด้านการเงิน มีดัชนีชี้วัด เช่น การวัดยอดขาย ยอดการผลิต ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความสามารถในการหารายได้ อัตราส่วนทางการเงิน เช่น ROI (Return on
Investment)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน =
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยเฉลี่ย
กาไรสุทธิจากากรดาเนินงาน
อัตรากาไร
=
ยอดขาย
ตัดสินใจลงทุนที่ดี จะทาให้ธุรกิจได้รับผลกาไรตอบแทนที่น่าพอใจ ในขณะที่การตัดสินใจหา
เงินทุนที่ถูกต้องเหมาะสม จะทาให้ธุรกิจมีเงินทุนสาหรับการลงทุนต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ต่าเมื่อการลงทุนให้
ผลตอบแทนที่สูง โดยมีต้นทุนของเงินลงทุนที่ต่า ในระยะยาวจะมีผลทาให้การดาเนินการของธุรกิจบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ มูลค่าของธุรกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จินตนา ในจะวะนะ และอภิสรา อานุภาพยรรยง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย
เกี่ยวกับความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านต้า องเมือง
จ.ลาปาง ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า เงื่อนไข ทาให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสาเร็จเกิดจากกองทุน
หมู่บ้านมีการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการกองทุน ปฏิบัติงานได้ดีมีความยุติธรรม สมาชิก และ
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คณะกรรมการมีส่วนร่วมประสานงานได้ดี สมาชิกเคารพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กองทุน มีการประชุม
ร่วมคิดร่วมเรียนรู้ด้วยกัน มีความสนใจ ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ คณะกรรมการกองทุน
ติดตามการกู้เงินของสมาชิก นอกจากนั้นผลประโยชน์ที่จ่ายให้สมาชิกอย่าง ทั่วถึง เงื่อนไขเหล่านี้จึงทาให้
กองทุนหมู่บ้าน บ้านต้า อ.เมือง จ.ลาปาง ได้ประสบความสาเร็จใจ การบริหารจัดการกองทุนและเป็น
กองทุนหนึ่งที่มีผลการดาเนินงานที่ได้มีการประเมินผลงาน โดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง ว่า
เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีมาตรฐาน ระดับที่ 1 ประจาปี 2547 นอกจากนี้ ผลการค้นหาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของคณะกรรมการกองทุนพบว่าสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารงานอยู่ในระดับที่ดี มีความ
ยุติธรรม และแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกกองทุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
การที่จะทาให้ การบริหารจัดการกองทุนประสบความสาเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทา
ของสมาชิกกองทุนทุกคนร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนต้องยึดถือข้อบังคับของกองทุน ในส่วน
คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องบริหารกองทุนอย่างซื้อสัตย์และมีคุณธรรม ตลอดจนต้องยึดถือ ข้อบังคับ
ของกองทุนในการบริหารจัดการจะส่งผลทาให้กองทุนหมู่บ้านประสบผลสาเร็จ
มนต์รัก ธีรานุสรณ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจชุมชนอาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านการตลาด และ
ด้านการบริหารจัดการ การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประชากรทั้งหมด
คือ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาที่มีผลการคัดสรรให้เป็นสุดยอด
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549 ระดับ 5 ดาว และระดับ 4 ดาว ซึ่งมีทั้งหมดจานวน 5 ธุรกิจ ผู้
ศึกษาใช้ประชาชากรทั้งหมดพบว่า ปัจจัยด้านการเงิน พบว่าการศึกษาทั้ง 5 ธุรกิจ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้
วางแผนด้านเงินทุนเอง โดยธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักตบชวาวางแผนว่าใช้เงินทุนในการซื้อวัตถุดิบ ซื้อผลิตภัณฑ์
จารกสมาชิก จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ สาหรับธุรกิจปลาส้มวางแผนใช้เงินทุนเป็นค่าแรงงานสาหรับ
สมาชิก เป็น ค่าขนส่ง เป็นค่าบริหารจัดการ และทุกธุรกิจมีการวางแผนเงินทุนสารองไว้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อ
ใช้ใน กรณีสมาชิกต้องการเงินล่วงหน้าและมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก ซึ่งเงินทุน ส่วนใหญ่เป็น
เงินทุนส่วนตัวที่ทาธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาตั้งแต่ต้น จึงมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ ใน
ระยะต่อมาได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานทางราชการแบบให้เปล่า บางหน่วยงานให้ยืมแบบไม่
มีดอกเบี้ย และมีการระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่มธุรกิจโดยมีข้อตกลงร่วมกันในการเก็บเป็นเงินหุ้นและ
เงินออม ซึ่งบางธุรกิจก็นาไปใช้ได้ แต่บางธุรกิจไม่ให้นา มาใช้และมีการปันผลแก่สมาชิกในวันสิ้นปีเพื่อ
สมาชิกจะได้มีกาลังใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ปัจจัยด้าน
การตลาด พบว่า การศึกษาทั้ง 5 ธุรกิจ มีผลิตภัณธ์ให้เลือกอย่างหลากหลายมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด มีการกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริม
การตลาดหลายช่องทางและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบสินค้าถึงผู้อย่างรวดเร็ว ทาให้สินค้ามีคุณค่า
เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ปัจจัยด้านการผลิต พบว่า การศึกษาผลิตภัณฑ์
ผักตบชวาใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมด ผู้ประกอบการจะเป็นผู้วางแผนและควบคุมการผลิต ตรวจสอบ
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คุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ ส่วนผลิตภัณฑ์ปลาส้มใช้วัตถุดิบหลัก คือ
ปลาจีน ต้องมีการสั่งซื้อมาจากต่างจังหวัดแต่ก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากพ่อค้าส่งให้อย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาการ
ส่งที่แน่นอนผู้ประกอบการควบคุมการผลิตเอง ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน จนได้รับ
มาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุข และทั้ง 5 ธุรกิจ ใช้แรงงานเป็นคนในท้องถิ่นในการผลิต
ทั้งหมด ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า การศึกษาทั้ง 5 ธุรกิจ ผู้ประกอบการเป็นผู้วางแผนการ
ดาเนินงานหรือวิธีการปฏิบัติงานเอง โดยดูจากการรับคาสั่งจากลูกค้าเป็นเกณฑ์ ทั้ง 5 ธุรกิจ มีโครงสร้าง
องค์การที่มีการกาหนดตาแหน่งต่าง ๆ ไว้ แต่เป็นการกาหนดเพื่อรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่ต้องมีโครงสร้างของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจแต่การบริหารจัดการจริง ๆ ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่าสามารถจัดคนเข้าทางานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความถนัดของแต่ละคน
ไม่มีความขัดแย้งกันภายในองค์การ เนื่องจากสมาชิกให้การยอมรับผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการมี
หลักการบริการจัดการที่ดี ไม่ใช่วิธีการสั่งการ แต่จะใช้วิธีการมอบหมายงานให้ทา มีการสอบถามความ
พร้อมความสามารถในการทางานก่อนมอบหมายงานให้ทา ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็น
อย่างดี และธุรกิจประสบความสาเร็จจนถึงปัจจุบันนี้ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผักตบชวามีความคิดเห็นว่าการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ งานฝีมือมีมาตรฐาน
รูปแบบตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสมาชิกมีความเชื่อมั่นยอมรับในตัวของผู้ประกอบการให้
ความร่วมมือในการผลิต จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ ส่วนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาส้มมี
ความคิดเห็นว่าการที่ธุรกิจจะประสบผลสาเร็จนั้นผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ รสชาติอร่อยและเป็นมาตรฐาน
การได้รับการองรับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทาให้ผู้บริโภคมั่นใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ก็จะให้ช่วยธุรกิจจาหน่ายได้ดีขึ้น ส่งผลให้ประสบ
ความสาเร็จ
พรทิพา ลิปภาส (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของอุตสาหกรรมส่งออก
เสื้อผ้ากรณีศึกษาบริษัทฟาร์อิสปั่นทออุตสาหกรรม จากัดการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานในส่วนสานักงานของบริษัทฟาร์อิสปั่นทออุตสาหกรรม จากัด
จานวนทั้งสิ้น 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามและทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติการแจกแจงแบบ
ไคสแควร์ ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลๆไม่มีผลต่อความสาเร็จของอุตสหา
กรรมส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูป ปัจจัยด้านการบริหารด้านการเงินเท่านั้นที่มีผลต่อความสาเร็จของ
อุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูป 2) ปัจจัยด้านภายนอกด้านเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีผลต่อความสาเร็จของ
อุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูป 3) ปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปัจจัยสู่ความสาเร็จของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างมาก
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวผู้ประกอบการเอง แต่รัฐบาลหรือ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้เข้ามากากับดูแลและหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะรักษาปริมาณ
การส่งออกให้คงที่และรวมถึงรายได้รวมที่เข้าสู่ประเทศด้วย

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) กลุ่ม
ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอ
บางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด จานวน 302 คน
2. การกาหนดขนาดตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้สามารถระบุประชากรที่แน่นอนได้ ซึ่งมี
ทั้งหมด 6 อาเภอ จานวนผู้ประกอบการ 302 คน (www.cdd.go.th สืบค้นวันที่ 3 มกราคม 2556 ) ผู้วิจัย
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
5% ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน 172 คน
ตารางที่ 3.1 แสดงตารางสาเร็จรูปของยามาเน่ (Taro Yamane, Statistics-An Introductory
Analysis)
จานวนประชากร
(N)
100,000


ขนาดของตัวอย่างประชากรสาหรับความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (e) คิดเป็นร้อยละ
1
2
3
4
5
10
9,091
2,439
1,099
621
398
100
10,000
2,500
1,111
625
400
100

47

3. การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรที่ผู้วิจัยทาการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) มีลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ทาการสุ่มเลือกพื้นที่
(Area or Cluster Sampling) มีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอปากเกร็ด
3.2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
ปากเกร็ด
รวม

จานวนผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง
81
46
39
22
35
20
59
34
27
15
61
35
302
172

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่
1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจใช้คาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกาหนดความหมายของคะแนนในแต่ละระดับตามเกณฑ์ ดังนี้
มากที่สุด
ให้
5
คะแนน
มาก
ให้
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
2
คะแนน
น้อยที่สุด ให้
1
คะแนน
การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่
1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้

48

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความสาเร็จในการประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยและผู้ช่วย ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย และอาเภอ
ปากเกร็ด ในธุรกิจ SMEs ต่าง ๆ เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ บริการเสริมสวย บริการอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนาแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัย ส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการ จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ อายุของกิจการ จานวน
พนักงานในกิจการ เงินลงทุนของกิจการ ประเภทของธุรกิจของท่าน ลักษณะการดาเนินงาน ท่านเคย
ประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อน
เริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบันวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดค่าคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้
การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
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4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์
โดยการนาข้อมูลมาคานวณหาค่า คือ t-Test และ One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA)
โดยกาหนดค่านัยสาคัญ (Significance) ที่ระดับค่pา> 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี” เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เกี่ยวกับความสาคัญของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ การวิจัยในครั้งนี้สามารถระบุประชากรที่
แน่นอนได้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 อาเภอ จานวนผู้ประกอบการ 302 คน ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
โดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการ จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ อายุ
ของกิจการ จานวนพนักงานในกิจการ เงินลงทุนของกิจการ ประเภทของธุรกิจของท่าน ลักษณะการ
ดาเนินงาน ท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และท่านมีประสบการณ์การ
ทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบัน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย ด้านการ
จัดการ (Management) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and
Technology) และด้านการเงิน (Financing) โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เสนอผลในรูปแบบของตาราง
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้
ความสาคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยการนาข้อมูล
มาคานวณหาค่า คือ t-Test และ One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกาหนดค่า
นัยสาคัญ (Significance) ที่ระดับค่pา > 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนาเดิมของ
ผู้ประกอบการ จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ อายุของกิจการ จานวนพนักงานใน
กิจการ เงินลงทุนของกิจการ ประเภทของธุรกิจของท่าน ลักษณะการดาเนินงาน ท่านเคย
ประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน และท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อน
เริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบัน โดยนาเสนอในรูปของค่าร้อยละ ดังตาราง
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
108
64
172

ร้อยละ
62.8
37.2
100.00

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีทั้งหมด 108 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.8
ที่เหลือคือ เพศหญิง มีทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
31- 40ปี
41-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
33
48
65
26
172

ร้อยละ
19.2
27.9
37.8
15.1
100.00

จากตาราง ที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างมี อายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จานวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.8 รองลงมา 31-40 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ต่ากว่า 30 ปี จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.2 และ50 ปีขึ้นไป จานวน 26 คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
4
2
10
11
102
38
5
172

ร้อยละ
2.3
1.2
5.8
6.4
59.3
22.1
2.9
100.00

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.3 รองลงมา ปริญญา โท จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ปริญญาเอก จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ประถมศึกษาจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละ จาแนกตามภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการ
ภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการ
จานวน
กรุงเทพฯ
98
ต่างจังหวัด
74
รวม
172

ร้อยละ
57.0
43.0
100.00

จากตารางที่ 4. 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมที่ กรุงเทพฯ จานวน 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา ต่างจังหวัด จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละ จาแนกตามจานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ
จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ
จานวน
ร้อยละ
30-40 ชั่วโมง/สัปดาห์
51
29.7
41-50 ชั่วโมง/สัปดาห์
57
33.1
51-60 ชั่วโมง/สัปดาห์
53
30.8
61-70 ชั่วโมง/สัปดาห์
10
5.8
71-80 ชั่วโมง/สัปดาห์
1
0.6
รวม
172
100.00
จากตาราง ที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีจานวนชั่วโมงการทางาน 41-50 ชั่วโมง/
สัปดาห์ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมา 51-60 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8 30-40 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 61-70 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ71-80 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละ จาแนกตามอายุของกิจการ
อายุของกิจการ
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
79
65
24
4
172

ร้อยละ
45.9
37.8
14.0
2.3
100.00

จากตาราง ที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี จานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ 6-10 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 11-15 ปี จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 และ15 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละ จาแนกตามจานวนพนักงานในกิจการ
จานวนพนักงานในกิจการ
จานวน
1-30 คน
119
31-60 คน
33
61-90 คน
18
91-120 คน
2
รวม
172

ร้อยละ
69.2
19.2
10.5
1.2
100.00

จากตาราง ที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีจานวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน จานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 31-60 คน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 61-90 คน จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ91-120 คน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละ จาแนกตามเงินลงทุนของกิจการ
เงินลงทุนของกิจการ
จานวน
ต่ากว่า 500,000 บาท
57
500,001-1,000,000 บาท
55
1,000,001-5,000,000 บาท
45
5,000,001-10,000,000 บาท
13
10,000,000 บาทขึ้นไป
2
รวม
172

ร้อยละ
33.1
32.0
26.2
7.6
1.2
100.00

จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีเงินลงทุนของกิจการ ต่ากว่า 500,000 บาท จานวน
57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ 500,001-1,000,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
1,000,001-5,000,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 5,000,001-10,000,000 บาท จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ10,000,000 บาทขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประเภทของธุรกิจของท่าน
ประเภทของธุรกิจของท่าน
จานวน
การบริการ
103
การบริโภค
49
การอุตสาหกรรมการผลิต
20
รวม
172

ร้อยละ
59.9
28.5
11.6
100.00

จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีประเภทของธุรกิจคือ การบริการ จานวน 103 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ การบริโภค จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ การ
อุตสาหกรรมการผลิต จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละ จาแนกตามลักษณะการดาเนินงาน
ลักษณะการดาเนินงาน
จานวน
เจ้าของคนเดียว
90
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
29
ห้างหุ้นส่วนจากัด
41
บริษัทจากัด
10
บริษัทจากัดมหาชน
2
รวม
172

ร้อยละ
52.3
16.9
23.8
5.8
1.2
100.00

จากตาราง ที่ 4. 10 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีลักษณะการดาเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว
จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 บริษัทจากัด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
และบริษัทจากัดมหาชน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละ จาแนกตามท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน
ท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจ
จานวน
ร้อยละ
ปัจจุบัน
ไม่เคย
154
89.5
เคย
18
10.5
รวม
172
100.00
จากตารางที่ 4. 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจ
ปัจจุบัน จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมา เคยประกอบการธุรกิจ จานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.5
ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละ จาแนกตามท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่ม
ประกอบธุรกิจปัจจุบัน
ท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่ม
จานวน
ร้อยละ
ประกอบธุรกิจปัจจุบัน
ไม่เคยทางานที่อื่น
140
81.4
เคยทา
32
18.6
รวม
172
100.00
จากตารางที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยทางานที่อื่น จานวน 140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.4 รองลงมา เคยทา จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ประกอบไปด้วย ด้านก ารจัดการ (Management) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านดาเนินการและ
เทคโนโลยี (Operations and Technology)และ ด้านการเงิน (Financing) โดยนาเสนอในรูปของ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง
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ตารางที่ 4.13 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านการจัดการ (Management)
S.D.
ด้านการจัดการ (Management)
X
1. ธุรกิจของท่านมีการวางแผนในการดาเนินงานเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจนในทุกกระบวนการ
2. ธุรกิจของท่านมีการจัดสายงานในการทางานที่เป็น
เอกภาพและง่ายต่อการกากับดูแลพนักงาน
3. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
4. ท่านสามารถกากับดูแลควบคุมการดาเนินงานในทุก
กระบวนการอย่างใกล้ชิด
5. ท่านมีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสในความสาเร็จ
ของธุรกิจของท่าน
โดยรวม

แปลผล

3.84

0.74

มาก

3.76

0.67

มาก

3.54

0.73

มาก

3.61

0.78

มาก

3.58

0.74

มาก

3.66

0.73

มาก

จากตาราง ที่ 4.13 กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้านการจัดการ
(Management) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจของท่านมีการวางแผนในการดาเนินงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในทุก
กระบวนการ ( X =3.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ( X =3.54)
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ตารางที่ 4.14 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านการตลาด (Marketing)
S.D.
ด้านการตลาด (Marketing)
X
6. สินค้าของท่านสดใหม่มีคุณภาพดีตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า
7. สินค้าของท่านมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
8. ท่านมีสถานที่จัดจาหน่ายที่สะดวกสาหรับลูกค้า
9. ท่านมีส่วนลดสาหรับสมาชิก หรือโปรโมชันให้กับ
ลูกค้า
10. ท่านมีการจัดช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าราคา
พิเศษได้ในแต่ละวัน
โดยรวม

แปลผล

3.79

0.75

มาก

3.65
3.51
3.54

0.72
0.71
0.72

มาก
มาก
มาก

3.56

0.78

มาก

3.61

0.73

มาก

จากตาราง ที่ 4.14 กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้านการตลาด
(Marketing) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) เมื่อพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่สินค้าของท่านสดใหม่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของลูกค้า ( X =3.79) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก ท่านมีสถานที่จัดจาหน่ายที่สะดวกสาหรับลูกค้า ( X =3.51)
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ตารางที่ 4.15 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology)
ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and
S.D.
X
Technology)
11. ธุรกิจของท่านจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมี
3.84
0.76
คุณภาพสาหรับกระบวนการผลิต
12. ธุรกิจของท่านมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
3.63
0.66
และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพ
13. สินค้าของท่านได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก
3.61
0.74
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
14. ธุรกิจของท่านมีกระบวนการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอนสะดวก
3.58
0.68
ในการดูแลและตรวจสอบ
15. เมื่อมีปัญหาในกระบวนการผลิตท่านสามารถแก้ไขปัญหาและ
3.58
0.74
สามารถดาเนินงานต่อได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
โดยรวม
3.64
0.71

แปลผล
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.15 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้านดาเนินการและ
เทคโนโลยี (Operations and Technology)ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจของท่านจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสาหรับ
กระบวนการผลิต ( X =3.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ธุรกิจของท่านมีกระบวนการดาเนินงานที่
เป็นขั้นตอนสะดวกในการดูแลและตรวจสอบ และเมื่อมีปัญหาในกระบวนการผลิตท่านสามารถ
แก้ไขปัญหาและสามารถดาเนินงานต่อได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ( X =3.58)
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ตารางที่ 4.16 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านการเงิน (Financing)
S.D.
ด้านการเงิน (Financing)
X
16. ท่านมีเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสารองใน
3.59
การดาเนินกิจการอย่างเพียงพอ
17. ท่านมีการวางแผนในการใช้เงินทุนอย่างเป็นระบบ
3.50
และสามารถตรวจสอบได้
18. ท่านมีการวางแผนทางการเงินที่ดีทั้งในระยะสั้น
3.51
และระยะยาว
19. ท่านสามารถคาดการณ์ผลกาไรล่วงหน้าและ
3.51
สามารถปรับแผนการเงินเพื่อความคล่องตัวใน
การดาเนินธุรกิจได้ตลาดเวลา
20. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินของธุรกิจในทุกขั้น3.52
ตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวม
3.52

แปลผล

0.82

มาก

0.70

มาก

0.72

มาก

0.72

มาก

0.76

มาก

0.74

มาก

จากตาราง ที่ 4. 16 กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้าน การเงิน
(Financing) ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =3.52) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมีเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสารองในการดาเนินกิจการอย่าง
เพียงพอ ( X =3.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ท่านมีการวางแผนทางการเงินที่ดีทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และ ท่านสามารถคาดการณ์ผลกาไรล่วงหน้าและสามารถปรับแผนการเงินเพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินธุรกิจได้ตลาดเวลา ( X =3.51)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบตามความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลมาคานวณหาค่า คือ
t-Test และ One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกาหนดค่านัยสาคัญ (Significance)
ที่ระดับค่า p > 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95
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ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบ เพศที่แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
จานวน
S.D.
t
p
X
1. ด้านการจัดการ (Management)
เพศชาย
108
3.65
0.51
0.55
0.27
เพศหญิง
64
3.70
0.54
2. ด้านการตลาด (Marketing)
เพศชาย
108
3.60
0.57
0.73
0.83
เพศหญิง
64
3.63
0.52
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations
and Technology)
เพศชาย
108
3.70
0.51
0.19
0.53
เพศหญิง
64
3.60
0.49
4. ด้านการเงิน (Financing)
เพศชาย
108
3.52
0.49
0.76
0.01*
เพศหญิง
64
3.55
0.62
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการ
ดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกันในด้านการเงิน
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบอายุที่แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
3
2.57 0.86 3.19 0.03*
ภายในกลุ่ม
169 45.10 0.27
รวม
172 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
3
2.76 0.92 3.10 0.03*
ภายในกลุ่ม
169 49.89 0.30
รวม
172 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
3
2.33 0.78 3.17 0.03*
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
169 41.15 0.24
รวม
172 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
3
3.35 1.12 3.94 0.01*
ภายในกลุ่ม
169 47.63 0.28
รวม
172 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการ
ดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
ดาเนินการและเทคโนโนยี และด้านการเงิน
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบ ระดับการศึกษา ที่ แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนิน
ธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
6
3.31 0.55 2.05 0.06
ภายในกลุ่ม
165 44.36 0.27
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
6
2.04 0.34 1.11 0.36
ภายในกลุ่ม
165 50.61 0.31
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
6
3.54 0.59 2.44 0.03*
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
165 39.94 0.24
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
6
1.69 0.28 0.94 0.47
ภายในกลุ่ม
165 49.29 0.30
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ใน ด้านดาเนินการและ
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบ ภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
จานวน
S.D.
T
p
X
1. ด้านการจัดการ (Management)
กรุงเทพฯ
97
3.61
0.49 -1.824 0.07
ต่างจังหวัด
74
3.75
0.57
2. ด้านการตลาด (Marketing)
กรุงเทพฯ
97
3.51
0.55 -2.817 0.01*
ต่างจังหวัด
74
3.75
0.54
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations
and Technology)
กรุงเทพฯ
97
3.62
0.48 -1.386 0.17
ต่างจังหวัด
74
3.72
0.52
4. ด้านการเงิน (Financing)
กรุงเทพฯ
97
3.42
0.49 -2.909 0.00*
ต่างจังหวัด
74
3.67
0.58
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกันในด้านการตลาดและด้านการเงิน
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบ จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ ที่ แตกต่างกันกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
4
3.39 0.85 3.19 0.01*
ภายในกลุ่ม
167 44.28 0.27
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
4
4.98 1.24 4.36 0.00*
ภายในกลุ่ม
167 47.67 0.29
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
4
3.56 0.89 3.72 0.01*
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
167 39.93 0.24
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
4
4.12 1.03 3.67 0.01*
ภายในกลุ่ม
167 46.86 0.28
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4. 21 ผลการ เปรียบเทียบ ผู้ที่มีจานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ
ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 ในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านดาเนินการและเทคโนโนยี และด้านการเงิน
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบ อายุของกิจการ ที่ แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนิน
ธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
3
0.84 0.28 1.00 0.39
ภายในกลุ่ม
168 46.83 0.28
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
3
3.06 1.02 3.46 0.02*
ภายในกลุ่ม
168 49.59 0.30
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
3
0.61 0.20 0.80 0.50
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
168 42.87 0.26
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
3
1.02 0.34 1.14 0.33
ภายในกลุ่ม
168 49.96 0.30
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีอายุของกิจการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทระดั
ี่ บ 0.05 ในด้านการตลาด
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ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบ จานวนพนักงานในกิจการ ที่ แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน
การดาเนินธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
3
1.82 0.61 2.23 0.09
ภายในกลุ่ม
168 45.84 0.27
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
3
2.35 0.78 2.62 0.05
ภายในกลุ่ม
168 50.30 0.30
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
3
0.84 0.28 1.10 0.35
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
168 42.65 0.25
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
3
3.12 1.04 3.65 0.01*
ภายในกลุ่ม
168 47.86 0.28
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีจานวนพนักงานในกิจการที่ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้าน
การเงิน
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ตารางที่ 4.24 0
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
1. ด้านการจัดการ (Management)

2. ด้านการตลาด (Marketing)

3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
(Operations and Technology)
4. ด้านการเงิน (Financing)

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

4
167
171
4
167
171
4
167
171
4
167
171

1.19
46.47
47.67
0.82
51.83
52.65
2.64
40.85
43.48
3.68
47.30
50.98

0.30
0.28

1.07

0.37

0.21
0.31

0.66

0.62

0.66
0.24

2.70

0.03*

0.92
0.28

3.25

0.01*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีเงินลงทุนของกิจการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทระดั
ี่ บ 0.05 ในด้านดาเนินการ
และเทคโนโลยี และด้านการเงิน
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ตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจของท่านที่ แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยใน
การดาเนินธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
2
0.67 0.33 1.20 0.30
ภายในกลุ่ม
169 47.00 0.28
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
2
0.57 0.28 0.92 0.40
ภายในกลุ่ม
169 52.08 0.31
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
2
0.54 0.27 1.06 0.35
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
169 42.95 0.25
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
2
0.18 0.09 0.30 0.74
ภายในกลุ่ม
169 50.80 0.30
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบ ผู้ที่มีประเภทของธุรกิจของท่านที่ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบ ลักษณะการดาเนินงาน ที่แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ดาเนินธุรกิจ
แหล่งความ df
SS
MS
F
P
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
แปรปรวน
1. ด้านการจัดการ (Management)
ระหว่างกลุ่ม
4
2.71 0.68 2.52 0.04*
ภายในกลุ่ม
167 44.96 0.27
รวม
171 47.67
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ระหว่างกลุ่ม
4
2.30 0.57 1.91 0.11
ภายในกลุ่ม
167 50.35 0.30
รวม
171 52.65
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี
ระหว่างกลุ่ม
4
2.43 0.61 2.48 0.04*
(Operations and Technology)
ภายในกลุ่ม
167 41.05 0.25
รวม
171 43.48
4. ด้านการเงิน (Financing)
ระหว่างกลุ่ม
4
1.40 0.35 1.18 0.32
ภายในกลุ่ม
167 49.58 0.30
รวม
171 50.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
ที่ 4.26 ผลการ เปรียบเทียบ ผู้ที่มีลักษณะการดาเนินงาน ที่ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้าน
ดาเนินการและเทคโนโลยี
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ตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน ที่แตกต่างกันกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
จานวน
S.D.
T
p
X
1. ด้านการจัดการ (Management)
ไม่เคย
154
3.67
0.54 0.140
0.89
เคย
18
3.65
0.40
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ไม่เคย
154
3.61
0.56 0.461
0.65
เคย
18
3.55
0.49
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations
and Technology)
ไม่เคย
154
3.68
0.50 1.223
0.22
เคย
18
3.53
0.49
4. ด้านการเงิน (Financing)
ไม่เคย
154
3.53
0.52 0.176
0.86
เคย
18
3.51
0.71
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบ ท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบัน ที่
แตกต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
จานวน
S.D.
T
P
X
1. ด้านการจัดการ (Management)
ไม่เคยทางานที่อื่น
140
3.67
0.54 0.114
0.91
เคยทา
32
3.66
0.43
2. ด้านการตลาด (Marketing)
ไม่เคยทางานที่อื่น
140
3.63
0.55 1.205
0.23
เคยทา
32
3.50
0.54
3. ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations
and Technology)
ไม่เคยทางานที่อื่น
140
3.70
0.52 1.604
0.11
เคยทา
32
3.54
0.40
4. ด้านการเงิน (Financing)
ไม่เคยทางานที่อื่น
140
3.56
0.55 1.601
0.11
เคยทา
32
3.39
0.49
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบ ท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบ
ธุรกิจปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี”คณะผู้วิจัยขอสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชาย มีทั้งหมด 108 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.8 ที่เหลือคือ
เพศหญิง มีทั้งหมด 64 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด จานวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา 31-40 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ต่ากว่า 30 ปี จานวน 33 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ50 ปีขึ้นไป จานวน 26 คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามลาดับ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา ปริญญา โท จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ
22.1 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ปริญญาเอก จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ประถมศึกษาจานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ มี
ภูมิลาเนาเดิมที่ กรุงเทพฯ จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา ต่างจังหวัด จานวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.0 มีจานวนชั่วโมงการทางาน 41-50 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
33.1 รองลงมา 51-60 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 30-40 ชั่วโมง/สัปดาห์
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 61-70 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ7180 ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ มีอายุของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี จานวน 79
คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ 6-10 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 11-15 ปี จานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามลาดับ มีจานวน
พนักงานในกิจการ 1-30 คน จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 31-60 คน จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 61-90 คน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ91-120 คน จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ มีเงินลงทุนของกิจการ ต่ากว่า 500,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.1 รองลงมาคือ 500,001-1,000,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 1,000,0015,000,000 บาท จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 5,000,001-10,000,000 บาท จานวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.6 และ10,000,000 บาทขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ มีประเภทของ
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ธุรกิจคือ การบริการ จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ การบริโภค จานวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.5 และการอุตสาหกรรมการผลิต จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามลาดับ มี
ลักษณะการดาเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ห้างหุ้นส่วนสามัญ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
16.9 บริษัทจากัด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และบริษัทจากัดมหาชน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.2 ตามลาดับ ไม่เคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน จานวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.5 รองลงมา เคยประกอบการธุรกิจ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และไม่เคยทางานที่
อื่น จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมา เคยทา จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ประกอบไป
ด้วย ด้านก ารจัดการ (Management) ด้าน การตลาด (Marketing) ด้าน ดาเนินการและเทคโนโลยี
(Operations and Technology)และด้านการเงิน (Financing) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ในการดาเนินธุรกิจ ด้านการจัดการ (Management) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.66) เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจของท่านมีการวางแผนในการดาเนินงาน
เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในทุกกระบวนการ ( X =3.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ท่านสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ( X =3.54)
ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology)ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X =3.64) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจของท่านจัดหา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสาหรับกระบวนการผลิต ( X =3.84) และข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
ธุรกิจของท่านมีกระบวนการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอนสะดวกในการดูแลและตรวจสอบ และเมื่อมี
ปัญหาในกระบวนการผลิตท่านสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถดาเนินงานต่อได้ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ( X =3.58)
ด้านการตลาด (Marketing) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) เมื่อพิจารณาจาก ค่าเฉลี่ยราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สินค้าของท่านสดใหม่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ( X =3.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก ท่านมีสถานที่จัดจาหน่ายที่สะดวกสาหรับลูกค้า
( X =3.51)
ด้านการเงิน (Financing) ภาพรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =3.52) เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมีเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสารองใน
การดาเนินกิจการอย่างเพียงพอ ( X =3.59) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ท่านมีการวางแผนทาง
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การเงินที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ ท่านสามารถคาดการณ์ผลกาไรล่วงหน้าและสามารถ
ปรับแผนการเงินเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจได้ตลาดเวลา ( X =3.51)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์และปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลมาคานวณหาค่า คือ t-Test และ
One-Way Analysis of Variance (One – Way ANOVA) โดยกาหนดค่านัยสาคัญ (Significance) ที่ระดับpค่>า
0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95พบว่า ผู้ที่มี เพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิ จที่แ ตกต่างกัน ในด้านการเงิน ผู้ที่มีอายุที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ในด้านการจัดการ ด้าน
การตลาด ด้านดาเนินการและเทคโนโนยี และด้านการเงิน ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ใน ด้าน
ดาเนินการและเทคโนโลยี ผู้ที่มีภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ในด้านการตลาดและด้านการเงิน ผู้ที่มีจานวนชั่วโมงการทางาน
ของผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านดาเนินการและเทคโนโนยี และ
ด้านการเงิน ผู้ที่มีอายุของกิจการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้านการตลาด ผู้ที่มีจานวนพนักงานในกิจการที่ แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทระดั
ี่ บ 0.05 ในด้าน
การเงิน ผู้ที่มีเงินลงทุนของกิจการที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ใน ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี และด้านการเงิน ผู้ที่มี
ประเภทของธุรกิจของท่านที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน
ผู้ที่มีลักษณะการดาเนินงาน ที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ใน ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี ท่านเคยประกอบการธุรกิจ
ประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิ จที่ไม่
แตกต่างกัน และท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบัน ที่ แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
ผลจากการศึกษา ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเพศชาย มีร้อยละ
62.8 ที่เหลือคือ เพศหญิง ร้อยละ 37.2 และพบว่า ผู้ที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัย
ในการดาเนินธุรกิ จที่แ ตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผล
การศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อายุระหว่าง 41-50
ปี มากที่สุด ร้อยละ 37.8 รองลงมา 31-40 ปี ร้อยละ 27.9 ต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 19.2 และ50 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 15.1 ตามลาดับ และพบว่า ผู้ที่มีอายุที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนิน
ธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
ดาเนินการและเทคโนโนยี และด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.3 รองลงมา ปริญญาโท ร้อยละ 22.1 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ
6.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 5.8 ปริญญาเอก ร้อยละ 2.9 ประถมศึกษาร้อยละ 2.3 และ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 1.2 ตามลาดับ และพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้าน
ดาเนินการและเทคโนโลยี จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการผลจากวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่ามีภูมิลาเนาเดิมที่ กรุงเทพฯ ร้อยละ 57.0 รองลงมา ต่างจังหวัด ร้อยละ 43.0 และพบว่า ผู้
ที่มีภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิ จที่
แตกต่างกันในด้านการตลาดและด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านจานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการผลจาก
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จานวนชั่วโมงการทางาน 41-50 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 33.1 รองลงมา 51-60
ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 30.8 30-40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 29.7 61-70 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 5.8
และ71-80 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 0.6 ตามลาดับ และพบว่า ผู้ที่มีจานวนชั่วโมงการทางานของ
ผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านดาเนินการและเทคโนโนยี และ
ด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
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ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของกิจการผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีอายุ
ของกิจการอยู่ที่ 1-5 ปี ร้อยละ 45.9 รองลงมาคือ 6-10 ปี ร้อยละ 37.8 11-15 ปี ร้อยละ 14.0 และ15 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 2.3 ตามลาดับ และ พบว่า ผู้ที่มีอายุของกิจการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0. 05 ในด้านการตลาด จาก
การศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านจานวนพนักงานในกิจการผลจากวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า มีจานวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 31-60 คน ร้อยละ 19.2 61-90
คน ร้อยละ 10.5 และ91-120 คน ร้อยละ 1.2 ตามลาดับ และพบว่า ผู้ที่มีจานวนพนักงานในกิจการที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเงินลงทุนของกิจการผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มี
เงินลงทุนของกิจการ ต่ากว่า 500,000 บาท ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือ 500,001-1,000,000 บาท ร้อยละ
32.0 1,000,001-5,000,000 บาท ร้อยละ 26.2 5,000,001-10,000,000 บาท ร้อยละ 7.6 และ10,000,000
บาทขึ้นไป ร้อยละ 1.2 ตามลาดับ และ พบว่า ผู้ที่มีเงินลงทุนของกิจการที่ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทระดั
ี่ บ 0.05 ในด้านดาเนินการ
และเทคโนโลยี และด้านการเงิน จากการศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านลักษณะการดาเนินงานผลจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ลักษณะการดาเนินงานแบบเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ร้อยละ 23.8
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้อยละ 16.9 บริษัทจากัด ร้อยละ 5.8 และบริษัทจากัดมหาชน ร้อยละ 1.2
ตามลาดับ และ พบว่า ผู้ที่มีลักษณะการดาเนินงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยในการ
ดาเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทระดั
ี่ บ 0.05 ในด้านดาเนินการและเทคโนโลยี จาก
การศึกษาไม่พบผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้านการจัดการ
(Management) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.66) มาเป็นอันดับที่หนึ่ง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจของท่านมีการวางแผนในการดาเนินงานเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจนในทุกกระบวนการ ( X =3.84) มีความสอดคล้องกับ นันทนา (2553) ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จ
ของผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องบริหารด้วยตัง
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เองใหมากที่สุด โดยมีนโยบายการจัดการที่ดีชัดเจน มีระบบที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และต้องมีการวางแผนระยะยาว
ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X =3.64) มาเป็นอันดับที่สอง มีความสอดคล้องกับ นันทนา (2553) ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ต้องมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใน
กระบวนการผลิตและผู้ประกอบการต้องมั่นหาความรู้และเทคนิคที่ดีอยู่เสมอ และต้องมีการผลิต
สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพเท่ากัน
ด้านการตลาด (Marketing) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61) มาเป็นอันดับที่สาม มีความ
สอดคล้องกับ นันทนา (2553) ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องมีการควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุด สินค้าจะต้องใหม่สด
ตลอด
ด้านการเงิน (Financing) ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =3.52) มาเป็นอันดับสุดท้าย
มีความสอดคล้องกับ นันทนา (2553) ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องดูแลสภาพทางการเงินให้มั่นคงและน่าเชื่อถือและ
ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมสาหรับการขยายกิจการ และต้องควบคุมและตรวจบัญชีทุกวัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการทาวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้
ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี เพื่อทราบถึงความ
ต้องการและปัจจัยในการดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เกี่ยวกับ
ความสาคัญของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด
นนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี
2. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยคาถาม 4 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความสาเร็จในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
1. โปรดตอบคาถามทุกข้อตามความเป็นจริง คาตอบของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนามาเพื่อการ
วิจัย
2. การนาเสนอข้อมูล จะนาเสนอในภาพรวม และขอรับรองว่าคาตอบทุกคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมคา/ข้อความลงในช่องว่างที่กาหนดให้ไว้
1. เพศ
2. อายุ

 1) ชาย
 2) หญิง
 1) ต่ากว่า 30 ปี
 2) 31- 40ปี
 3) 41-50 ปี
 4) 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 5) ปริญญาตรี
 6) ปริญญาโท
 7) ปริญญาเอก
4. ภูมิลาเนาเดิมของผู้ประกอบการ  1) กรุงเทพฯ
 2) ต่างจังหวัด
5. จานวนชั่วโมงการทางานของผู้ประกอบการ
 1) 30-40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 2) 41-50 ชั่วโมง/สัปดาห์
 3) 51-60 ชั่วโมง/สัปดาห์
 4) 61-70 ชั่วโมง/สัปดาห์
 5) 71-80 ชั่วโมง/สัปดาห์
 6) 80 ชั่วโมงขึ้นไป
6. อายุของกิจการ
 1) 1-5 ปี
 2) 6-10 ปี
 3) 11-15 ปี
 4) 15 ปีขึ้นไป
7. จานวนพนักงานในกิจการ  1) 1-30 คน
 2) 31-60 คน
 3) 61-90 คน
 4) 91-120 คน
 5) 120 คนขึ้นไป
8. เงินลงทุนของกิจการ  1) ต่ากว่า 500,000 บาท
 2) 500,001-1,000,000 บาท
 3) 1,000,001-5,000,000 บาท
 4) 5,000,001-10,000,000 บาท
 5) 10,000,000 บาทขึ้นไป
9. ประเภทของธุรกิจของท่าน
 1) การบริการ
 2) การบริโภค
 3) การอุตสาหกรรมการผลิต
 4) อื่น ๆ
10. ลักษณะการดาเนินงาน
 1) เจ้าของคนเดียว
 2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 3) ห้างหุ้นส่วนจากัด
 4) บริษัทจากัด
 5) บริษัทจากัดมหาชน
11. ท่านเคยประกอบการธุรกิจประเภทอื่นก่อนธุรกิจปัจจุบัน
 1) ไม่เคย
 2) เคย
12. ท่านมีประสบการณ์การทางานจากที่อื่นก่อนเริ่มประกอบธุรกิจปัจจุบัน
 1)ไม่เคยทางานที่อื่น
 2) เคยทา
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท้ายข้อความเพียงหนึ่งช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ตามความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
5
คือ มีความคิดเห็น มากที่สุด
4
คือ มีความคิดเห็น มาก
3
คือ มีความคิดเห็น ปานกลาง
2
คือ มีความคิดเห็น น้อย
1
คือ มีความคิดเห็น น้อยที่สุด

ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านการจัดการ (Management)
1. ธุรกิจของท่านมีการวางแผนในการดาเนินงานเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
ในทุกกระบวนการ
2. ธุรกิจของท่านมีการจัดสายงานในการทางานที่เป็นเอกภาพและง่ายต่อการ
กากับดูแลพนักงาน

3. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ
4. ท่านสามารถกากับดูแลควบคุมการดาเนินงานในทุกกระบวนการอย่าง
ใกล้ชิด
5. ท่านมีวิสัยทัศน์และมองเห็นโอกาสในความสาเร็จของธุรกิจของท่าน

ด้านการตลาด (Marketing)
6. สินค้าของท่านสดใหม่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. สินค้าของท่านมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
8. ท่านมีสถานที่จัดจาหน่ายที่สะดวกสาหรับลูกค้า
9. ท่านมีส่วนลดสาหรับสมาชิกหรือโปรโมชันให้กับลูกค้า
10. ท่านมีการจัดช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ใน
แต่ละวัน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
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ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ
ด้านดาเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology)
11. ธุรกิจของท่านจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสาหรับ
กระบวนการผลิต
12. ธุรกิจของท่านมีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

13. สินค้าของท่านได้รับการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง
14. ธุรกิจของท่านมีกระบวนการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอนสะดวกในการ
ดูแลและตรวจสอบ
15. เมื่อมีปัญหาในกระบวนการผลิตท่านสามารถแก้ไขปัญหาและ
สามารถดาเนินงานต่อได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ด้านการเงิน (Financing)
16. ท่านมีเงินทุนหมุนเวียนและแหล่งเงินทุนสารองในการดาเนิน
กิจการอย่างเพียงพอ
17. ท่านมีการวางแผนในการใช้เงินทุนอย่างเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้

18. ท่านมีการวางแผนทางการเงินที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
19. ท่านสามารถคาดการณ์ผลกาไรล่วงหน้าและสามารถปรับแผน
การเงินเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจได้ตลาดเวลา
20. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินของธุรกิจในทุกขั้นตอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความสาเร็จในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในการสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบแบบสอบถามครั้งนี้

