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บทคดัยอ่ 

  งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ตลอดจนปัญหา ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบและ

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ รวมทั้ง ศึกษากลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี การรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย จากประชากรผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน และทาํการวเิคราะห์พร้อมนาํเสนอค่าสถิติ

บรรยายในรูปของค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี การทดสอบสมมติฐานใชเ้คร่ืองมือ

การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกวา่ 45 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อายขุองกิจการตํ่ากวา่ 5 ปี และใชเ้งินลงทุนเป็นเงินทุนของกิจการ วงเงินลงทุนนอ้ยกวา่ 10 ลา้น

บาท ดาํเนินกิจการโดยอาศยัการปรับตวัตามสถานการณ์ 2.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ไม่ไดส่้งผลต่อภาวะ

ความอยูร่อดและเติบโตใหแ้ตกต่างกนั ยกเวน้อายขุองผูป้ระกอบการ และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ 

3.ปัจจยัองคก์าร ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ และปัจจยัภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์ต่อภาวะความอยูร่อดและ

เติบโตของกิจการ และ 4.กลยทุธ์การพฒันาท่ีสาํคญัเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SME) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ การจดัการองคก์าร การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
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ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คือ ภาครัฐบาลควรกาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อการพฒันา ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มอยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนในระยะยาว ขณะเดียวกนักิจการเหล่าน้ีควรมีการร่วมมือกนั ไม่

เพียงแต่การแลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันา แต่ยงัเพื่อการสร้างอาํนาจต่อรองทางการ

ตลาด 

คาํสาํคญั : กลยทุธ์การพฒันา ความอยูร่อดและเติบโต ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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Abstract 

This research aimed to study current situation and problems, factors affected and related to, and 

development strategy for survival and thriving of Thai SMEs firms in Phetchaburi Province. Data collecting 

were questionnaires and interviewing from 400 samples of local entrepreneurs and analyzed in the forms of 

mean, standard deviation, percentage and frequency. Hypothesis assumption was tested by ANOVA and 

Pearson’ s Correlation Coefficient. 

Research finding showed that 1. most of entrepreneurs were females, age over 45 years with 

bachelor degree, firm’s age were lower than 5 years and financed by their own money that less than 10 

million Baht, and worked with economic situation adjustment. 2. Personal data did not make different in 

Survival and Thriving situation of these firms except Age and Credit accessibility. 3. Organization factors, 

Business environment factors and Leadership factor related to Survival and Thriving situation of SMEs. 

And 4. Organization management, Customer relation management and Social responsibility played major 

role for development strategy. 

The research was suggested that the government should determined a suitable policy for SMEs 

future development direction. Meanwhile all of these firms must work with cooperation not only for 

knowledge transferring but also for bargaining power of marketing orientation. 

Keywords: development strategy, survival and thriving, SMEs  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากกลุ่ม

ตวัอยา่งผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไดก้รุณาใหค้วาม

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

นอกจากน้ีแลว้  ยงัมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลอนัเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการศึกษา เช่นเดียวกบั กลุ่มวิสาหกิจทอ้งถ่ิน และประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียกบัการประกอบการของกลุ่มตวัอยา่ง ในส่วนของแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย ์ นกัวชิาการหลายท่านท่ีไดน้าํความรู้จากตาํรา หนงัสือ และงานวจิยัของท่านมาใชใ้น

การอา้งอิงในส่วนต่างๆ ของรายงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 อีกประการหน่ึง งานวจิยัฉบบัน้ีเกิดข้ึนจากนโยบายส่งเสริมการวิจยัของคณะกรรมการ

บริหารคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยงานวจิยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการทาํวจิยั

จากกองทุนวจิยัและสร้างสรรค ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจาํปีงบประมาณ 

2560 ท่ีตอ้งการสนีบสนุนใหค้ณาจารยไ์ดด้าํเนินการทาํวจิยั เพื่อใหมี้ผลงานการวจิยัอนัจะเป็น

การสร้างความรู้ในทางวชิาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ผลการวจิยัอนัเป็นประโยชนต่์อสังคม

ตามปณิธานของคณะวทิยาการจดัการ และมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 หากงานวจิยัน้ีจะก่อใหเ้กิดคุณูปการต่อสาธารณะชน ขอยกคุณงามความดีท่ีเกิดข้ึนใหก้บั

ผูมี้อุปการะคุณต่องานวจิยัท่ีไดก้ล่าวนามมา แต่หากจะมีขอ้บกพร่องอนัใดใหเ้สียหาย ผูว้จิยัขอ

นอ้มรับไวด้ว้ยความเตม็ใจ เพื่อนาํไปแกป้รับปรุงเพื่อประโยชนต่์อสังคมในอนาคต ทา้ยน้ี ขอ

กราบคารวะพร้อมระลึกถึงคุณบิดามารดาผูมี้พระคุณ ครอบครัวอนัเป็นท่ีรักยิง่ และกาํลงัใจจากผู ้

ใกลชิ้ดทั้งปวงท่ีผลกัดนัใหผู้ว้จิยัมีแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านวจิยัคร้ังน้ี 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ 

กนัยายน 2561 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ไดส่้งผลกระทบทางบวกต่อการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเป็นเวลานานกวา่สองทศวรรษ โดยมีส่วนสาํคญัในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มของรายไดป้ระชาชาติวดัจากมูลค่าผลิตภณัฑภ์ายในประเทศสุทธิ ณ ราคาคงท่ีปี 

2545 (Gross Domestic Products at constant price 2002) ถึงร้อยละ 40 และเป็นแหล่งสร้างงาน

ร้อยละ 80 ของการจา้งงานทั้งประเทศ(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 

2558)  

 อยา่งไรกต็าม แมว้า่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเหล่าน้ีจะมีคุณูปการอยา่งมากต่อ

ภาพรวมความเจริญของเศรษฐกิจไทย แต่กลบัปรากฏวา่กลุ่มธุรกิจดงักล่าวมีการเติบโตใน

ลกัษณะท่ีขาดทิศทางชดัเจน และจากงานวจิยัถึงภาพรวมของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม(SMEs) ในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย (Rattanapongpinyo, 2016) พบวา่ ปัญหา

พื้นฐานท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวัมีอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ การเนน้ผลิตเพื่อตลาดใน

ประเทศ พฤติกรรมการบริโภคสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป การขาดแคลนแรงงานทกัษะ ขอ้จาํกดั

ในการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการผลิต การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นหลกั ตน้ทุน

ราคาวตัถุดิบการผลิตสูงข้ึน รวมทั้งปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  

 ผลลพัธ์ท่ีตามมาทาํใหธุ้รกิจกลุ่ม SMEs ประสบความสาํเร็จในการประกอบการเพียง

ไม่ก่ีราย และจาํนวนมากตอ้งยติุการดาํเนินกิจการไป หรือไม่กเ็ปล่ียนไปทาํธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 

แทน จนมีการตั้งขอ้สังเกตกนัวา่ อตัราการเลิกกิจการมีมากเท่าๆ กบัอตัราการเกิดของกิจการ

ใหม่ๆ ในกลุ่มเดียวกนั ทาํใหส่ิ้งท่ีเรียกวา่ ความอยูร่อดและเติบโต ซ่ึงหมายถึง สถานการณ์ท่ีเม่ือ

ธุรกิจเกิดข้ึนแลว้ สามารถดาํรงกิจการ หรือมีการพฒันาต่อไปในระยะยาว เป็นปรากฏการณ์ท่ีทา้

ทายสาํหรับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของบรรดาผูป้ระกอบการ 

1 

 



 เพชรบุรี หรือ เมืองพริบพรีในอดีตท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนาน (บุณยขจร, 2543) เป็น

จงัหวดัในเขตภาคกลางตอนล่าง มีพื้นท่ี 6,225,138 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูริ่มฝ่ังอ่าวไทย อยูห่่าง

จากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเหมาะสาํหรับการทาํเกษตร 

การทาํสวนผลไม ้ และการเล้ียงสัตว ์ สาํหรับสภาพพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเล สามารถประกอบอาชีพ

ประมง และเหมาะสาํหรับการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร ธุรกิจของฝากของท่ี

ระลึก ความแตกต่างของสภาพพื้นท่ีตามอตัตลกัษณ์ของแต่ละอาํเภอทั้ง 8 อาํเภอ คือ เมือง เขา

ยอ้ย หนองหญา้ปลอ้ง ชะอาํ ท่ายาง แก่งกระจาน บา้นลาด และบา้นแหลม (สาํนกังานส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554) ทาํใหก้ารประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แตกต่างกนัไป และความหลากหลายของประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มน่ีเองท่ีทาํให้

การศึกษาในจงัหวดัแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมแห่งน้ีมีความน่าสนใจ  

 สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัเพชรบุรีในปัจจุบนั จากขอ้มูลสถิติของสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2559) พบวา่ ในปี 2557 จงัหวดัเพชรบุรีมี

มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาตลาด 59,932 ลา้นบาท และมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากร

เท่ากบั 125,827 บาท/คน/ปี โดยมีสาขาเศรษฐกิจสาํคญั ไดแ้ก่ การบริการ อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การคา้ส่งและคา้ปลีก และคมนาคมและการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 26.8, 23.1, 14.5, 

8.6 และ 5.1 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ตามลาํดบั 

 สาํหรับจาํนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) จากการสาํรวจของสาํนกังาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคร้ังล่าสุด(2558) พบวา่จงัหวดัเพชรบุรีมีธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มจาํนวน 16,214 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของธุรกิจทั้งหมด โดยมีจาํนวน

การจา้งงานถึง 53,059 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3 ของจาํนวนการจา้งงานรวม ในปี 2557  

อยา่งไรกดี็ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเพชรบุรีกต็กอยูใ่นสภาพเผชิญปัญหา

เช่นเดียวกบั SMEs ในภูมิภาคอ่ืนๆ ดงัไดก้ล่าวแลว้ คือเม่ือธุรกิจเกิดข้ึนแลว้ กลบัมีชีวติอยูร่อดได้

เพียงส่วนหน่ึง และไม่สามารถเจริญเติบโตไปไดใ้นระยะยาว 

 ในประเดน็ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) มี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบักลยทุธ์การพฒันาธุรกิจของกลุ่มธุรกิจขนาดต่างๆ รวมทั้งธุรกิจขนาด
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กลางและขนาดยอ่ม เน่ืองจากการบรรลุวตัถุประสงคก์ารพฒันาของธุรกิจคือ การบรรลุเป้าหมาย

ในแต่ละระดบั เร่ิมแต่ความสามารถในการอยูร่อดในระยะสั้นเป็นเบ้ืองตน้ ต่อจากนั้นคือ

ความสามารถในการทาํกาํไร และทา้ยสุดคือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว ดงันั้น จึงอาจ

กล่าวไดว้า่ ความสาํเร็จของการพฒันาธุรกิจขั้นพื้นฐานจะตอ้งมาจากการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อ

ความอยูร่อดและเติบโตของของธุรกิจนั้นๆ เป็นสาํคญั 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในต่างประเทศพบวา่มีการศึกษาประเดน็ความอยูร่อด

และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ในประเทศสหราชอาณาจกัร(Anderson, 

2014) และประเทศญ่ีปุ่น(Murota and Cheung, 2012) การศึกษาสาเหตุท่ีเป็นขอ้จาํกดัความอยู่

รอดทางธุรกิจของกลุ่ม SMEs ในประเทศไนจีเรีย(Okpara,2011) และการศึกษาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาระยะยาวของธุรกิจ SMEs ของประเทศจีน(Liua and Pang, 2013) อิหร่าน(Arasti, et. Al., 

2014) และหลายชาติในแอฟริกา(Fatoki, 2014)  สาํหรับงานวจิยัในประเทศไทยแต่เดิมจะเนน้

การศึกษาผลกระทบจากการบริหารการเงินของธุรกิจ(Chancharat and Chancharat, 2009 และ 

Wongveeravuti and Rewin, 2013) หลงัจากนั้นจะใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาขอ้จาํกดัการพฒันา

ของธุรกิจ SMEs (Thailand Future Foundation and School of Entrepreneurship and 

Management, Bangkok University, 2013) การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ 

SMEs (Tangnarumit, 2016) และการศึกษาตวัแปรวดัความสาํเร็จของธุรกิจ SMEs 

(Rattanapongpinyo, 2016) ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ งานวจิยัเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อด

และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในประเทศไทยยงัมีไม่มากเท่าใดนกั 

 งานวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี” คร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัญหามูลฐานของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในพื้นท่ีการศึกษา และวเิคราะห์ถึงปัจจยัช้ีวดัรวมทั้งสาเหตุท่ีกาํหนดความอยูร่อด

และเติบโต  ตลอดจนเสนอแนะกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นฐานการผลิตท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีพฒันามาจากอุตสาหกรรมในครอบครัว อุตสาหกรรมขนาด

เลก็แบบดั้งเดิม และอุตสาหกรรมท่ีอาศยัวตัถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติทอ้งถ่ิน 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ 

 1.เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาการประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่อดและ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

 3.เพื่อศึกษาปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร และปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 4.เพื่อเสนอแนะกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาเพื่อการนาํเสนอกลยทุธ์การพฒันา เพื่อสร้างความอยูร่อดและเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดว้ยการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการประกอบการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พร้อมกบัตวัช้ีวดัท่ีใช้

เป็นเกณฑก์าํหนด ความหมายของความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

นอกจากน้ีแลว้ หลงัจากสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัโดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะไดท้าํการทดสอบสมมติฐานสองประการ คือ 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความอยูร่อดและ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ 2.ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร และปัจจยัภาวะ

แวดลอ้มทางธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จาํแนกเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
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 -ปัจจยัส่วนบุคคล(Personal data) ประกอบดว้ย เพศ(Sex) อาย(ุAge) ระดบัการศึกษา

(Education) อายกิุจการ(Firm’s age) เงินทุน(Capital amount) การเขา้ถึงแหล่งทุน(Credit 

accessibility) และวสิัยทศันกิ์จการ(Organizational vision) 

 -ปัจจยัภาวะผูน้าํ(Leadership factors) ประกอบดว้ย วสัิยทศัน(์Visioning) ความคิดริเร่ิม

และแกปั้ญหา(Resourcefulness) ค่านิยมส่วนตวั(Personal values) ความเป็นผูป้ระกอบการ

(Entrepreneurial orientation) ทุนทางสังคม(Social capital) การตอบสนอง(Responsiveness) 

ความคาดหวงัและความยดืหยุน่(Anticipation and resilience) และความมุ่งมัน่(Building 

commitment) 

 -ปัจจยัองคก์าร(Organizational factors) ประกอบดว้ย การบริหารแหล่งทุน(Source of 

finance) การบริหารสภาพคล่อง(Cash flow and liquidity) ทุนมนุษยแ์ละส่ือสาธารณะ(Human 

capital and social media) นวตักรรม(Innovation) การสร้างการเรียนรู้(Learning orientation) การ

สนบัสนุนส่งเสริม(Advice and support) และการมุ่งสู่สากล(Outsourcing and exporting) 

 -ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ(Business environment factors) ประกอบดว้ย การเมือง

(Political) เศรษฐกิจ(Economic) สังคม(Sociological) เทคโนโลย(ีTechnological) กฎหมาย

(Legal) และส่ิงแวดลอ้ม(Environmental) 

 สาํหรับตวัแปรตาม หรือ ตวัช้ีวดัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม(Survival and thriving situation of SMEs) ประกอบดว้ย การยอมรับตราสินคา้(Corporate 

brand) การสร้างมูลค่ากิจการ(Enterprise value) การจดจาํและมาตรวดัการซ้ือขาย(Recognition 

and measurement of transaction) และความผกูพนักบัองคก์าร(Employee engagement) 

 2.ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและประชากร 

 การศึกษาวิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ของประชากรผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 8 เขตอาํเภอ ของจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 400 ราย (คาํนวณโดยใช้

สูตรของ Yamane, 1967)  

 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
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 การศึกษาวิจยัใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ถึง กมุภาพนัธ์ 2561 โดย

แยกเป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ลงพื้นท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นจะทาํการวเิคราะห์

ขอ้มูลและเขียนรายงานการศึกษา การจดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และจดัทาํรายงาน

ฉบบัสมบูรณ์ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานการวจิยั ประกอบดว้ย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความอยูร่อดและเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 3.ปัจจยัองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 4.ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล

(Tungnarumit, 2016) ปัจจยัภาวะผูน้าํ(Mwangi et.al., 2013) ปัจจยัองคก์าร(University of Surray 

and Kingston Smith LLP., 2012) ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ(Team FME, 2013) และความอยู่

รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(Ruenrom 2013 and Rattanapongpinyo, 

2016) ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวจิยั ไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร ตามแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1.กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางวชิาการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ    - อาย ุ

- ระดบัการศกึษา   - อายกิุจการ  

- เงินทนุ    - การเข้าถงึแหลง่ทนุ  

- วิสยัทศัน์กิจการ 

 

ปัจจัยภาวะผู้นํา 

- วิสยัทศัน์            - ความคดิริเร่ิมและการแก้ปัญหา 

- คา่นิยมสว่นตวั         - ความเป็นผู้ประกอบการ  

- ทนุทางสงัคม                       - การตอบสนอง  

- ความคาดหวงัและความยืดหยุ่น  

- ความมุ่งมัน่ 

 

 
ปัจจัยองค์การ 

- การบริหารแหลง่ทนุ   

- การบริหารสภาพคลอ่ง 

- ทนุมนษุย์และส่ือสาธารณะ  

- นวตักรรม 

- การสร้างการเรียนรู้  

- การสนบัสนนุสง่เสริม  

- การมุ่งสูส่ากล 

 

ปัจจัยภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

- การเมือง   - เศรษฐกิจ 

- สงัคม   - เทคโนโลย่ี 

- กฎหมาย   - สิง่แวดล้อม 

ตัวชีวั้ดความอยู่รอดและเตบิโตของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

- การยอมรับตราสนิค้า 

- การสร้างมลูคา่กิจการ 

- การจดจําและมาตรวดัการซือ้ขาย  

- ความผกูพนักบัองค์การ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางวชิาการ 

 1.ทาํใหท้ราบถึงสถานการณ์และปัญหาการประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยู่

รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 2.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 3.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร และปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 4.ทาํใหท้ราบถึงกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 

ประโยชน์ทางปฏิบติั 

 1.ภาคธุรกิจเอกชนสามารถนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้ ในการกาํหนดกลยทุธ์

การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 2.หน่วยงานภาครัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้ ในการ

กาํหนดนโยบายเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในพื้นท่ี

ศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงทาํการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรตามวธีิการคาํนวณขา้งตน้ 

 กลยทุธ์การพฒันา หมายถึง การกาํหนดวธีิการ แนวทางการปฏิบติั หรือขั้นตอน 

เพื่อจะนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ความอยูร่อดและเติบโต หมายถึง การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งใหป้ระสบความสาํเร็จ และสามารถเจริญเติบโตต่อไปในระยะยาว 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่ม

ตวัอยา่ง ทั้งน้ีเป็นไปตามคาํจาํกดัความตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนด 

 ปัจจยัส่วนบุคคล(Personal data) หมายถึง ขอ้มูลเฉพาะของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ(Sex) อาย(ุAge) ระดบัการศึกษา(Education) อายกิุจการ

(Firm’s age) เงินทุน(Capital amount) การเขา้ถึงแหล่งทุน(Credit accessibility) และวสิัยทศัน์

กิจการ(Organizational vision) 

 ปัจจยัภาวะผูน้าํ(Leadership factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูน้าํ 

หรือผูป้ระกอบการของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ วสัิยทศัน์

(Visioning) ความคิดริเร่ิมและแกปั้ญหา(Resourcefulness) ค่านิยมส่วนตวั(Personal values) 

ความเป็นผูป้ระกอบการ(Entrepreneurial orientation) ทุนทางสังคม(Social capital) การ

ตอบสนอง(Responsiveness) ความคาดหวงัและความยดืหยุน่(Anticipation and resilience) และ

ความมุ่งมัน่(Building commitment) 

 ปัจจยัองคก์าร(Organizational factors) หมายถึง ปัจจยัภายในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ การบริหารแหล่งทุน(Source of finance) การบริหารสภาพคล่อง(Cash flow and liquidity) 

ทุนมนุษยแ์ละส่ือสาธารณะ(Human capital and social media) นวตักรรม(Innovation) การสร้าง

การเรียนรู้(Learning orientation) การสนบัสนุนส่งเสริม(Advice and support) และการมุ่งสู่สากล

(Outsourcing and exporting) ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ้

 ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ(Business environment factors) หมายถึง ปัจจยั

ภายนอกธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้ แต่จะมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อด

และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ การเมือง(Political) เศรษฐกิจ

(Economic) สังคม(Sociological) เทคโนโลย(ีTechnological) กฎหมาย(Legal) และส่ิงแวดลอ้ม

(Environmental) 
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 ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Survival and 

thriving situation of SMEs) หมายถึง ตวัช้ีวดั หรือส่ิงสะทอ้นสถานะการประกอบการของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุ่มตวัอยา่ง ในลกัษณะท่ีเป็นความสาํเร็จ หรือเกิดการพฒันาไป

ในทางท่ีดีข้ึน ไดแ้ก่  

 - การยอมรับตราสินคา้(Corporate brand) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัดา้นการตลาด แสดงถึง

การสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนของกิจการ 

 - การสร้างมูลค่ากิจการ(Enterprise value) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัดา้นการเงิน แสดงถึง 

ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ 

 - การจดจาํและมาตรวดัการซ้ือขาย(Recognition and measurement of transactions

) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัดา้นการบญัชี แสดงถึง ฐานะการมีสภาพคล่องของกิจการ 

 - ความผกูพนักบัองคก์าร(Employee engagement) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัดา้นการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์แสดงถึง การสร้างความพึงพอใจในการทาํงานใหเ้กิดกบัพนกังานของกิจการ 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิทฤษฎ ี

 1.ปัจจยัภาวะผูน้าํ 

 Mwanggi, et. al. (2013) ศึกษาในประเดน็ การสร้างความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยบทบาทภาวะผูน้าํของผูป้ระกอบการในแอฟริกาตะวนัออก และ

พบวา่ลกัษณะของผูน้าํในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีจะประสบความสาํเร็จนั้น 

จะตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 8 ประการ คือ วสัิยทศัน ์ความคิดริเร่ิมและแกปั้ญหา 

ค่านิยมส่วนตวั ความเป็นผูป้ระกอบการ ทุนทางสังคม การตอบสนอง ความคาดหวงัและความ

ยดืหยุน่ และความมุ่งมัน่ 

 2.ปัจจยัองคก์าร 

 University of Surray and Kingston Smith LLP. (2012) ไดเ้ผยแพร่งานวจิยัเร่ือง 

ความสาํเร็จในหว้งเวลาแห่งความทา้ทาย บทเรียนสาํคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

ประเทศสหราชอาณาจกัร ขอ้คน้พบสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จหรือไม่ของ

ผลประกอบการ SMEs ครอบคลุมถึง การบริหารแหล่งทุน การบริหารสภาพคล่อง ทุนมนุษยแ์ละ

ส่ือสาธารณะ นวตักรรม การสร้างการเรียนรู้ การสนบัสนุนส่งเสริม และการมุ่งสู่สากล 

 3.ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 Team FME (2013) อธิบายแนวคิด PESTLE Analysis ในการวเิคราะห์ปัจจยั

แวดลอ้มภายนอกองคก์าร ประกอบดว้ย การวเิคราะห์ผลกระทบจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลย ี กฎหมาย และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงลว้นส่งผลต่อการดาํเนินงานและผลประกอบการของ

ภาคธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 4.ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 Ruenrom (2013) เขียนหนงัสือช่ือ แบรนดอ์งคก์ร และการประเมินค่าแบรนด์

องคก์ร เสนอแนวคิดเก่ียวกบัวถีิการสร้างตราสินคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จดว้ยองคป์ระกอบ การ

สร้างการยอมรับตราสินคา้ การสร้างมูลค่ากิจการ การจดจาํและมาตรวดัการซ้ือขาย ซ่ึงในเวลา

ต่อมา Rattanapongpinyo (2016) ไดศึ้กษาและเพิ่มเร่ืองความผกูพนักบัองคก์ารเขา้ไปเป็นอีกตวั

แปรหน่ึงดว้ย ปัจจยัเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 5.ความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 คาํจาํกดัความของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามท่ีกรมสรรพากร 

กระทรวงการคลงักาํหนด (กระทรวงการคลงั, 2559) ธุรกิจ(วสิาหกิจ) ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

หมายถึง กิจการท่ีมีจาํนวนการจา้งงาน หรือมูลค่าของสินทรัพยถ์าวร โดยแสดงไว ้ตามแผนภาพ

ท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 

แผนภาพท่ี 2 คาํจาํกดัความของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ประเภท ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง 

 จาํนวน (คน) สินทรัพยถ์าวร  (ลา้นบาท) จาํนวน (คน) สินทรัพยถ์าวร  (ลา้น

บาท) 

กิจการการผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกวา่ 50-200 

กิจการบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51-200 เกินกวา่ 50-200 

กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26-50 เกินกวา่ 50-100 

กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16-30 เกินกวา่ 30-60 

ท่ีมา: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(2558) 

 ทั้งน้ี มูลค่าสินทรัพยถ์าวร หมายถึง มูลค่าสินทรัพยถ์าวรสุทธิ ซ่ึงไม่รวมท่ีดิน  

และจาํนวนการจา้งงาน หมายถึง จาํนวนลูกจา้ง ซ่ึงนายจา้งอาจตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหใ้นกรณีท่ี

มีการเลิกจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
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ข้อมูลบริบทของพืน้ทีศึ่กษา 

เศรษฐกิจของจงัหวดัเพชรบุรี 

 การประกอบอาชีพต่างๆ ของประชากรในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นผลมาจาก

สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยา่งอุดมสมบูรณ์ ประกอบกบั

ความสามารถในการนาํทรัพยากรนานาชนิดมาใชป้ระโยชน ์ ก่อใหเ้กิดอาชีพต่างๆ 

(Boonyakajorn  S., 2000) ซ่ึงทาํรายไดใ้หป้ระชากรของจงัหวดัเพชรบุรี  อาชีพหลกัหลายอยา่ง 

เช่น กสิกรรม การปศุสัตว ์ การประมง และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยา่งง่าย ๆ  ท่ีสืบ

สานกนัมาจนถึงปัจจุบนั และเป็นพื้นฐานในการพฒันาโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ได้

เปล่ียนแปลงไปสู่อาชีพการคา้ส่ง การคา้ปลีก  การบริการ  การท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาการบริการ รองลงมา

ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก และสาขาการคมนาคม

และการ จากรายงานของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 

2558 จงัหวดัเพชรบุรีมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั ณ ราคาตลาด 59,932 ลา้นบาท ในส่วน

รายไดเ้ฉล่ียของประชากร เท่ากบั  125,827 บาท / คน / ปี   

              สาขาเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าส่งเป็นอนัดบัแรกๆของจงัหวดัเพชรบุรี ในปี 2557 เรียง

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 สาขาการบริการ  มูลค่า  16,057 ลา้นบาท (ร้อยละ 26.8) 

 สาขาอุตสาหกรรม  มูลค่า  13,844 ลา้นบาท (ร้อยละ 23.1) 

 สาขาเกษตรกรรม  มูลค่า  8,710 ลา้นบาท (ร้อยละ 14.5) 

 สาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก  มูลค่า 5,141 ลา้นบาท (ร้อยละ 8.6)    

 สาขาการคมนาคมและการขนส่ง มูลค่า 3,043 ลา้นบาท (ร้อยละ 5.1)    

 อุตสาหกรรม เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อจงัหวดัเพชรบุรี ถึงแมว้า่จะเป็น

สาขาท่ีทาํรายไดร้องมาจากภาคบริการ แต่ถือไดว้า่มีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดั 
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ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมอุตสาหกรรมบางอยา่งบางประเภทมีความเก่ียวพนักบัผลผลิตทางการเกษตร 

เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูป  อยา่งไรกต็าม ดงัท่ีกล่าวมาแลว้อุตสาหกรรมในจงัหวดัมีการ

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตทางการเกษตร จึงทาํใหร้ายไดไ้ม่คงท่ี เน่ืองจากวตัถุดิบมีราคาแปรผนัไป

ตามราคาของผลผลิตทางการเกษตร แต่กระนั้นกดี็ จงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงอยูใ่นเขตส่งเสริมการ

ลงทุนเขต 3 เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเหมาะท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการพฒันาอุตสาหกรรมในดา้นต่าง 

ๆ  ในภูมิภาคตะวนัตก เน่ืองจากมีความพร้อมทุกดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นวตัถุดิบ แรงงาน และทาํเล

ท่ีตั้ง  

 ส่วนดา้นการบริการ การบริการการท่องเท่ียวสร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัเพชรบุรี

สูงสุด รวมทั้งสร้างรายไดใ้หก้บัภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การคา้ส่งและคา้ปลีก การคมนาคม

และขนส่ง เน่ืองจากพื้นท่ีของจงัหวดัเพชรบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น แหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรม และ

วฒันธรรมและหตัถกรรมพื้นบา้น 

 จากขอ้มูล ณ เดือน  ธนัวาคม  2557  (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม, 2558) จงัหวดัเพชรบุรี  มีธุรกิจอุตสาหกรรม (ซ่ึงรวมธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต 

และอุตสาหกรรมบริการ) จดทะเบียนรวม จาํนวน 16,276 แห่ง แยกเป็น 

                                      - ธุรกิจขนาดใหญ่  จาํนวน  28  แห่ง     

                                      - ธุรกิจขนาดกลาง  จาํนวน  58  แห่ง 

                                      - ธุรกิจขนาดเลก็  จาํนวน  16,156  แห่ง     

                                     - อ่ืนๆ(ไม่สามารถระบุได)้ จาํนวน 34  แห่ง 

 จากจาํนวนธุรกิจทั้งหมดก่อใหเ้กิดการจา้งงานรวม 62,211 คน และทาํงานใน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 53,059 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3 ในปี 2557 จากสภาพการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ทาํใหกิ้จการดา้นการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และภาค

บริการ ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐมาก จึงเกิดการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว   
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งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) 

ถูกแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในประเทศใหญ่ๆ เช่น สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุ่น  งานของ 

Anderson (2014) เปิดเผยวา่ สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศใหญ่เหมาะสาํหรับการเร่ิมตน้ธุรกิจ

ประเภทน้ี แต่ทวา่อตัราการอยูร่อดกลบัค่อนขา้งตํ่า ผลของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจกระทบต่อ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรุนแรง และแมว้า่ธุรกิจเหล่าน้ีจะผา่นพน้วกิฤตมาได ้ แต่จาํนวน

สองในสามของผูป้ระกอบการพบวา่มีความยากลาํบากในการเติบโต ส่วนในประเทศญ่ีปุ่น งาน

ของ Murota and Cheung (2012) พบวา่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอนัถือเป็นสันหลงัของ

เศรษฐกิจการคา้ของประเทศมีจาํนวนลดลง และจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัโดยมุ่งสู่การส่งออก

เป็นหลกั รวมทั้งทาํการติดต่อแลกเปล่ียนกบัภูมิภาคอ่ืนๆ มากข้ึน 

 สาํหรับสาเหตุของความลม้เหลวทางธุรกิจ งานวิจยัหลายช้ินพยายามอธิบายวา่

เกิดจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

 Okpara (2011) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัขอ้จาํกดัการเติบโตและความอยูร่อดของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไนจีเรีย: นยัยะแห่งการลดปัญหาความยากจน ผลการศึกษา

พบวา่ ขอ้จาํกดัน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขาดการสนบัสนุนทางการเงิน การบริหารไร้ประสิทธิภาพ การ

คอร์รัปชัน่ ขาดการฝึกอบรมและประสบการณ์ โครงสร้างพื้นฐานไม่เอ้ืออาํนวย กาํไรไม่เพียงพอ 

และอุปสงคร์วมอยูใ่นระดบัตํ่า 

  Lee, et. al. (2012) พบวา่ การส่งเสริมการขายสินคา้สู่ระดบัสากลมีความสัมพนัธ์

กบัอนาคตความอยูร่อดมากข้ึน ความเส่ียงของธุรกิจไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการคา้ระหวา่งประเทศ 

นอกจากน้ีแลว้ แมว้า่ทรัพยากรทางเทคโนโลยจีะมิไดส่้งผลทางตรงต่อความอยูร่อด แต่การวจิยั

และพฒันาจะช่วยส่งเสริมความเป็นสากล และทาํใหธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูร่อดได ้

 Liua and Pang (2013) ศึกษาเร่ือง ปัจจยักาํหนดความอยูร่อดและการเติบโตของ

บริษทัจดทะเบียนประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศจีน และพบวา่ ความอยู่

รอดของกิจการข้ึนกบัขนาดกิจการ ขณะท่ีการเติบโตของกิจการลดลงตามอายกิุจการ แต่เพิ่มข้ึน
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ตามขนาดกิจการ ผลประกอบการ และเสถียรภาพการดาํเนินงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ

และลกัษณะการประกอบการเป็นสาํคญั 

 Department for Business Innovation and Skills, BIS (2013) ทาํการวจิยัเร่ืองปัจจยั

ความสาํเร็จและบทบาทของภาครัฐบาลในการแทรกแซงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ

เปิดเผยวา่ขีดความสามารถและสมรรถนะภายใน ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก และวสิัยทศันข์อง

ผูป้ระกอบการ ต่างเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเติบโตของกิจการเหล่าน้ี 

 Arasti, et. al. (2014) ไดแ้สดงใหเ้ห็นขอ้คน้พบถึงความแตกต่างระหวา่ง ทศันะ

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีประสบความสาํเร็จ และไม่ประสบ

ความสาํเร็จ อนัจะเป็นสาเหตุท่ีนาํไปสู่โอกาสความของกิจการดงักล่าวในประเทศอิหร่าน 

 Fatoki (2014) ระบุสาเหตุความลม้เหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเกิด

ใหม่ในแอฟริการใต ้วา่เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกกิจการ ไดแ้ก่ การขาดประสบการณ์การ

บริหาร การขาดการสร้างทกัษะและการฝึกอบรมบุคลากร และการมีทศันะท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั

ลูกคา้ 

 

 สาํหรับกรณีศึกษาของประเทศไทย งานวจิยัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ งานของ Chancharat 

and Chancharat (2009) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงประจกัษว์า่ดว้ยความอยูร่อดของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ผลการศึกษาพบวา่ ความลม้เหลว 

หรือความอยูร่อดทางธุรกิจของกิจการเหล่าน้ีสามารถพยากรณ์ไดด้ว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั 4 ตวัแปร 

คือ อตัราส่วนการหมุนเวียนอยา่งเร็ว อตัราส่วนการก่อหน้ี อตัราส่วนผลตอบแทนการลงทุนใน

สินทรัพย ์และขนาดของกิจการ นอกจากน้ียงัพบวา่กิจการท่ีมีการก่อหน้ีสูง ไม่มีประสิทธิภาพใน

การลงทุน และมีขนาดเลก็กวา่ มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความลม้เหลวมากกวา่ งานของ 

Cholnapasathit (2009)ศึกษาเร่ือง ความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจเอสเอม็อี : กรณีศึกษาธุรกิจขนม

หวาน จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนืในการดาํเนิน

ธุรกิจขนมหวานในจงัหวดัเพชรบุรี คือ การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในหนา้ท่ีหลกั 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

การจดัการการผลิต การจดัการการตลาด การจดัการการเงินและการบญัชี การจดัการทรัพยากร
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มนุษย ์การวจิยัและพฒันา และคุณธรรมและจริยธรรม งานของ Chittithavorn, et.al. (2011) ศึกษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวา่ ลกัษณะของการประกอบการ ลูกคา้และการตลาด แนวทางการประกอบการ 

ทรัพยากรและเงินทุน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มภายนอก ลว้นส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม งานของ Wongveeravuti and Rewin (2013) ศึกษาเร่ือง เงินทุนหมุนเวยีน 

ทางรอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

ไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ยอดขาย ภาวะการตลาดและการแข่ง นโยบายธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ รวมถึงการเขา้ถึงแหล่งทุน ระดบัของเงินทุนหมุนเวียนจะ

สะทอ้นถึงผลประกอบการ การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมความ

สมดุลยร์ะหวา่งสภาพคล่องและการทาํกาํไร อนัจะนาํไปสู่การสร้างความอยูร่อดและการเติบโต

ของธุรกิจ  งานของ Thailand Future Foundation and School of Entrepreneurship and 

Management, Bangkok University (2013) เผยแพร่บทความวชิาการเร่ือง อุปสรรคการเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ประกอบดว้ยขอ้จาํกดัหลกั 3 ดา้น คือ การเขา้ถึง

ขอ้มูลความรู้เพื่อการตดัสินใจและดาํเนินงาน การเขา้ถึงนวตกรรมและเทคโนโลยใีนการพฒันา

ธุรกิจ และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทาํใหก้ารปรับตวัจากธุรกิจแบบดั้งเดิมอยูร่อดลดลง 

และงานของ Tungnarumit (2016) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการประสบความสาํเร็จของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัองคก์าร 

และปัจจยัแวดลอ้มองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการประสบความสาํเร็จของธุรกิจในระดบัสูง และ

ตํ่าตามลาํดบั ทั้งน้ีโดยใชเ้คร่ืองมือ balance scorecard ในการประเมินความสาํเร็จ 
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บทที ่3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

การเลือกพื้นท่ีศึกษา 

 การวจิยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ี จดัทาํในลกัษณะของการวจิยัพรรณนา (Descriptive 

research) ดว้ยการศึกษาจากตวัอยา่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 8 เขต

อาํเภอ ของจงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ พื้นท่ีเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอเขายอ้ย อาํเภอหนองหญา้

ปลอ้ง อาํเภอชะอาํ อาํเภอท่ายาง อาํเภอแก่งกระจาน อาํเภอบา้นลาด และอาํเภอบา้นแหลม โดย

กระจายการสาํรวจจากสถิติความหนาแน่นของประชากรและแหล่งท่ีตั้งของสถานประกอบการ

ปี 2557 ในสัดส่วนร้อยละ 25.7, 18.1, 16.1, 11.4, 10.9, 8.1, 6.4 และ 3.3 ตามลาํดบั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 จากสถิติจาํนวนประชากรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 8 เขตอาํเภอ ของ

จงัหวดัเพชรบุรีจาํนวน 16,276 ราย (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2558) 

นาํมาคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการสาํรวจ ตามวธีิการของยามาเน่ (Yamane, 1967) 

ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 390 ราย ปัดเป็นจาํนวนเตม็ 400 ราย กระจายไปตามอาํเภอต่างๆ อาํเภอละ 50 

ราย การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และทาํการเลือก

อยา่งเจาะจง (Purposive selection) เพื่อสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจาํนวน 30 รายประกอบ 

นอกจากน้ีแลว้ผูว้จิยัใชก้ารคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิดว้ยการศึกษาจากเอกสาร งานวจิยั 

บทความวชิาการ และบรรดาสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้ 

การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ 

 แบบสอบถามเคร่ืองมือการวจิยัสร้างและพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

และจากงานวจิยัท่ีรวบรวมมา ภายใตโ้ครงสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ยกลุ่มคาํถาม 6 

ส่วน ดว้ยกนั แยกเป็นขอ้คาํถามปลายปิดเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคล (Tungnarumit, 2016) ซ่ึงเป็น

คาํถามประเภทเลือกตอบ ส่วนคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ไดแ้ก่ปัจจยั
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ภาวะผูน้าํ (Mwangi et.al., 2013) ปัจจยัองคก์าร (University of Surray and Kingston Smith LLP., 

2012) ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ(Team FME, 2013) และความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Ruenrom, 2013 and Rattanapongpinyo, 2016) สาํหรับคาํถาม

ปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 หลงัจากนั้น ไดน้าํแบบสอบถามน้ีไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขตจงัหวดันครปฐม และราชบุรี จาํนวน 40 ราย ก่อนนาํมา

คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach, 1970) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.92 

สาํหรับแบบสอบถามในภาพรวมทั้งฉบบั 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะนาํมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ทาํ

การวเิคราะห์และแสดงผลในรูปของความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สาํหรับสถิติเชิงพรรณา จากนั้นจะนาํผลของค่าเฉล่ียไปแปรและตีความเป็นค่าระดบั Likert’s 

scale แบ่งเป็น 5 ระดบั สาํหรับขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร ปัจจยัภาวะ

แวดลอ้มทางธุรกิจ และความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่วนการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอา้งอิง แยกเป็น การทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 -สมมติฐานขอ้ท่ี 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั ใชค่้าสถิติ t-test และ 

ANOVA ในการทดสอบ 

 -สมมติฐานขอ้ท่ี 2. ปัจจยัภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใชค่้าสถิติ Pearson’s correlation coefficients ในการทดสอบ 

 -สมมติฐานขอ้ท่ี 3. ปัจจยัองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใชค่้าสถิติ Pearson’s correlation coefficients ในการทดสอบ 
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 -สมมติฐานขอ้ท่ี 4. ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อด

และเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใชค่้าสถิติ Pearson’s correlation coefficients ใน

การทดสอบ 

  

 ในส่วนของการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้แรก คือ เพื่อศึกษาสถานการณ์

และปัญหาการประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม จะใชก้ารศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ประชาชนใน

พื้นท่ี และเจา้หนา้ท่ีทางการทอ้งถ่ิน รวมทั้งใชว้ธีิการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

และจะไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาทาํการศึกษาเน้ือหา เพื่อสรุปผลในลกัษณะของการวเิคราะห์โดย

การบรรยาย(Descriptive analysis) 

 สาํหรับวตัถุประสงคข์อ้สุดทา้ย คือ เพื่อเสนอแนะกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยู่

รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะใชก้ารศึกษาดว้ยการนาํผลการศึกษาตาม

วตัถุประสงคข์อ้ 1. ถึง ขอ้ 3. มาทาํการศึกษาวเิคราะห์เน้ือหา เพื่อสังเคราะห์ขอ้สรุปเป็นการ

นาํเสนอกลยทุธ์การพฒันาธุรกิจตามวตัถุประสงค ์ ทั้งน้ีโดยขอความอนุเคราะห์คาํปรึกษาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในวงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มประกอบ 
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 

 

สถานการณ์และปัญหาการประกอบการที่เกีย่วข้องกบัความอยู่รอดและเตบิโตของ

ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระยะหลายปีท่ีผา่นมา สาํหรับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในเขตจงัหวดัเพชรบุรี เป็นเช่นเดียวกนักบักิจการลกัษณะเดียวกนัในเขตจงัหวดั

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยอ่ืนๆ กล่าวคือ อตัราการเกิดใหม่มีแนวโนม้ลดลง ขณะท่ีมีการ

ยติุการดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีแลว้ กิจการท่ีมีอายไุม่เกิน 3.5 ปี และสามารถอยูร่อดได้

เหลิอเพียงร้อยละ 25.4 โดยส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 70 ใชเ้งินทุนภายในของกิจการเป็นแหล่ง

เงินทุนท่ีสาํคญั  

 เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลต่อปรากฏการณ์ดงักล่าว พบวา่ กิจการ

ธุรกิจขนาดเลก็และขนาดยอ่มท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอใหญ่ ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีประมาณร้อยละ 40 ของ

จงัหวดัเพชรบุรีมีการพฒันาธุรกิจอยา่งไม่มีขอ้จาํกดั แต่สาํหรับพื้นท่ีท่ีเหลือ โดยเฉพาะเขต 3 

อาํเภอขนาดเลก็ประสบปัญหาหลายประการ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การขาดความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น

ในการประกอบการสมยัใหม่ การอยูภ่ายใตภ้าวะท่ีไม่มีการพฒันานวตักรรม การไม่สามารถ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได ้รวมทั้งการไม่มีโอกาสพฒันาช่องทางการส่งออก 

 สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเขตแต่ละอาํเภอของจงัหวดัเพชรบุรี แสดงใหเ้ห็นโดย

แผนภาพท่ี 3 โอกาสการพฒันาของ SMEs ในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี คือ 
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แผนภาพท่ี 3 โอกาสการพฒันาดา้นต่างๆ ของ SMEs แต่ละอาํเภอในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

เขตอาํเภอ ความรู้และทักษะ 

ที่จําเป็น 

การพฒันานวตักรรม การเข้าถึงแหล่งเงนิทุน

ในระบบ 

โอกาสการพฒันา 

การส่งออก 

อาํเภอเมือง √ √ √ √ 

อาํเภอเขายอ้ย √ √ √ √ 

อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง     

อาํเภอชะอาํ √ √ √ √ 

อาํเภอท่ายาง     

อาํเภอบา้นลาด     

อาํเภอบา้นแหลม  √  √ 

อาํเภอแก่งกระจาน √  √  

 

 จากตาราง ในเขตอาํเภอขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอเขายอ้ย และอาํเภอชะอาํ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มมีโอกาสเขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก และไดรั้บ

การพฒันาในทุกดา้น ขณะท่ีอาํเภอขนาดเลก็ส่วนท่ีเหลือมีการพฒันาในเพียงบางดา้น และมีอีก

หลายอาํเภอยงัไม่มีโอกาสการพฒันาแมแ้ต่เพียงดา้นเดียว 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความอยู่รอดและเตบิโตของธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นท่ีต่างกนั ยกเวน้ อายขุองผูป้ระกอบการ 

และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ ไม่ส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั 

 สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายขุองผูป้ระกอบการท่ีต่างกนั ส่งผลกระทบต่อความอยู่

รอดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั เน่ืองจากประสบการณ์ทาง
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ธุรกิจตามวฒิุภาวะท่ีมากกวา่ ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา และปรับตวัตามสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไดดี้กวา่ ธุรกิจจึงมีโอกาสประสบความสาํเร็จไดม้ากกวา่ ทั้งน้ีโดยคู่ท่ีแตกต่างกนั

ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี และ ผูป้ระกอบการท่ีมีอายมุากกว่า 45 ปีข้ึนไป 

 อน่ึง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของกิจการท่ีต่างกนั ส่งผลกระทบต่อ

ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะ กิจการท่ี

ใชเ้งินทุนภายในของธุรกิจเป็นหลกั ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ปรับตวัและรอดพน้จากวกิฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจไดดี้กวา่ กิจการท่ีใชเ้งินทุนของตนเองและกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในระบบ 

รวมทั้งกิจการท่ีใชเ้งินทุนของตนเองและพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ 

 

ปัจจยัภาวะผู้นํา ปัจจยัองค์การ และปัจจยัภาวะแวดล้อมทางธุรกจิทีม่คีวามสัมพนัธ์กบั

ความอยู่รอดและเตบิโตของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จากผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นตามแผนภาพท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร 

และปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ทั้งน้ีโดยปัจจยัองคก์าร ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ และปัจจยัภาวะผูน้าํมี

ความสัมพนัธ์สูงเรียงตามลาํดบั 

 ดา้นองคป์ระกอบของปัจจยัองคก์าร สามปัจจยัแรกท่ีมีความสาํคญัเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ 

การบริหารสภาพคล่อง การบริหารแหล่งทุน และนวตักรรม 

 ดา้นองคป์ระกอบของปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ สามปัจจยัแรกท่ีมีความสาํคญัเรียง

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ่และส่ิงแวดลอ้ม 

 ดา้นองคป์ระกอบของปัจจยัภาวะผูน้าํ สามปัจจยัแรกท่ีมีความสาํคญัเรียงตามลาํดบั 

ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ ความคิดริเร่ิมและแกปั้ญหา และ ค่านิยมส่วนตวั 
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แผนภาพท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ SMEs 

ปัจจยั Pearson’s correlation coefficient ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสูงสุด 

ปัจจยัภาวะผูน้าํ 0.52 ความมุ่งมัน่ (4.48, 0.63) 

ปัจจยัองคก์าร 0.79 การบริหารสภาพคล่อง (3.85, 0.86) 

ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 0.72 เศรษฐกิจ (3.97, 0.96) 

 

กลยุทธ์การพฒันาเพ่ือความอยู่รอดและเตบิโตของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลจากการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการ บุคคล รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มเห็นวา่ ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จ

ในทางการตลาด คือ การยอมรับตราสินคา้ และ ความสาํเร็จในทางการบริหารจดัการทรัพยากร

มนุษย ์คือ ความผกูพนักบัองคก์าร ความสาํเร็จทั้งสองดา้นน้ีอยูเ่หนือ การสร้างมูลค่ากิจการ และ

การจดจาํและมาตรวดัการซ้ือขาย ซ่ึงหมายถึงการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมาย

ทางการบญัชีของกิจการ 

 เม่ือเป็นเช่นน้ี กลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มจึงควรเนน้ในเร่ืองของ การบริหารองคก์าร การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และการ

สร้างความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อตอบโจทยก์ารประเมินความสาํเร็จของกิจการใน

สองดา้นแรกดงักล่าว 

 นอกเหนือจากน้ีแลว้ ผลการระดมความเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอนั

ไดแ้ก่ ประชาชนในทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และบรรดาลูกคา้ของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีทาํการศึกษา สรุปไดว้า่ กิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

เขตจงัหวดัเพชรบุรีเติบโตดว้ยตวัเองในหลากหลายรูปแบบ บางแห่งประกอบการจากธุรกิจ

ดั้งเดิมของครอบครัว และบางแห่งกแ็ยกออกมาจากกิจการเดิม การไดรั้บความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐมีนอ้ยมาก เช่นเดียวกบัการไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินใน
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ระบบจนกวา่ธุรกิจนั้นจะเติบโตจนประสบความสาํเร็จ และสามารถสร้างตราสินคา้จนเป็นท่ีรู้จกั

กนัโดยทัว่ไป 

 อยา่งไรกดี็ กิจการเหล่าน้ีต่างวติกกงัวลเก่ียวกบั การปรับตวัของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในอนาคต เน่ืองจากความไม่แน่นอนของภาวะตลาด ตลอดจนการถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้

ทดแทนจาํนวนมาก 

 ในอีกดา้นหน่ึงนั้น จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของสาํนกังานวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีโดยตรงในการส่งเสริมและวางนโยบายการ

พฒันากิจการเหล่าน้ี ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาระยะยาว เพื่อความอยูร่อดและเติบโตของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสาํคญัไว ้3 ดา้น ดว้ยกนั คือ 

- การถ่ายทอดความรู้ดา้นปัญญาประดิษฐด์ว้ยนวตักรรม เพื่อเนน้การผลิตท่ีสร้างสรรค์

และทาํใหเ้กิดความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจดา้นทกัษะทางเทคโนโลยีแ่ละทุนมนุษย ์ เพื่อปรับตวัดา้น

การจดัการรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจ 

- การเนน้ความเป็นสากลและมุ่งสู่ตลาดเฉพาะดา้น เพื่อสร้างโอกาสและช่องทาง

การตลาดท่ีมีความยดืหยุน่และปรับตวัได ้

แนวทางทั้งสามดา้นดงักล่าว จะบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความร่วมมือของทุก

ฝ่าย รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน เม่ือเป็นเช่นน้ีบทบาทของทุกหน่วยงาน

จึงควรมีความชดัเจนในนโยบาย และเขา้มาช่วยเหลือนบัแต่การเร่ิมตน้ของกิจการ แทนท่ีจะเนน้

การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงไม่อาจทดแทนกนัไดแ้ละก่อใหเ้กิดความเสียหายไปจนถึงระดบั

ภาพรวมของประเทศเฉกเช่นท่ีผา่นมา 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั 

  ผลการวจิยัพบวา่ แมธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตจงัหวดัเพชรบุรีจะมี

ส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิดการสร้างงานใหก้บัประเทศในภาพรวม แต่การ

เติบโตของธุรกิจเหล่าน้ีกลบัเป็นไปอยา่งชา้ๆ โดยขาดทิศทางท่ีชดัเจน ยิง่ไปกวา่นั้นแรงผลกัดนั

การขยายตวัเกิดข้ึนดว้ยตวัของธุรกิจเอง มีวงจรชีวติท่ีค่อนขา้งสั้น และมีโอกาสนอ้ยมากในการ

พฒันาไปสู่กิจการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ปัญหาประการสาํคญัคือ ทาํอยา่งไรใหธุ้รกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มสามารถอยูร่อดและเติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต ปัจจยัองคก์าร และปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม

ทางธุรกิจเป็นสองปัจจยัหลกัท่ีมีบทบาทในเร่ืองดงักล่าว นอกจากน้ีแลว้ กลยทุธ์การพฒันาเพื่อ

ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประกอบดว้ยสามแนวทางสาํคญั 

ไดแ้ก่ การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรม การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัยคุสมยั และการผลกัดนัใหมี้การส่งออกผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

 

อภปิรายผลการวจิยั 

 สถานการณ์และปัญหาการประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่อดและเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ผลการวจิยัในประเดน็น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหนา้ เร่ือง Determinants of 

Survival and Thriving of SMEs in the Western Provinces of Thailand (Rattanapongpinyo, 2017) 

ท่ีพบวา่ สถานการณ์และปัญหาการประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดั
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เพชรบุรีท่ีคลา้ยคลึงกบักิจการประเภทเดียวกนัของหลายจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย หรือแมแ้ต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ อายขุองผูป้ระกอบการ และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ

กิจการ ส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่าง

กนั ผลวจิยัในกรณีน้ีขดัแยง้กบังานวจิยัของ Department for Business Innovation and Skills, BIS 

(2013) and Mwanggi, et. al. (2013) ซ่ึงช้ีวา่ วสิัยทศันข์ององคก์ารหรือวสิัยทศันข์องผูน้าํองคก์าร

ส่งผลต่อการประสบความสาํเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหแ้ตกต่างกนั เหตุท่ีเป็น

เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัเพชรบุรีพฒันามาจากการประกอบธุรกิจ

แบบดั้งเดิม ดาํเนินการถ่ายทอดแนวทางประกอบการตามทศันคติของผูอ้าวโุสจากรุ่นสู่รุ่น ดว้ย

การพึ่งพาตนเอง และไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทาํธุรกิจโดยเนน้ประสบการณ์ท่ี

ผา่นมาเป็นหลกั 

 ปัจจยัภาวะผูน้าํ ปัจจยัองคก์าร และปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ในบรรดาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอยูร่อด และ เติบโตของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม เรียงตามลาํดบัความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ปัจจยัองคก์าร ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ และปัจจยัภาวะผูน้าํ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ธุรกิจของพวกเขา

ดาํเนินการขบัเคล่ือนไปดว้ยสองปัจจยัแรก ขณะท่ีปัจจยัภาวะผูน้าํมีความสาํคญัรองลงไป 

ผลการวจิยัน้ีขดัแยง้กบังานวจิยัท่ีผา่นมา (Rattanapongpinyo, 2017 and Fatoki, 2014) ซ่ึงบ่งช้ีถึง

บทบาทของปัจจยัภาวะผูน้าํมีความสาํคญัสูงสุดมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จขององคก์าร 

 กลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโต ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 
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 จากการวเิคราะห์ ขอ้เสนอเก่ียวกบักลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโต

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

จงัหวดัเพชรบุรีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงสาํคญั 4 ดา้นดว้ยกนั โดยจาํแนกเป็นประเภท และ

รายละเอียด ดงัแสดงไวใ้นแผนภาพท่ี 5 ดงัน้ี คือ 

แผนภาพท่ี 5 ประเภทและลกัษณะของความเส่ียงของ SMEs ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ประเภทความเส่ียง ลกัษณะความเส่ียง 

ดา้นการคา้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกระทบผลประกอบการของธุรกิจ  ไดแ้ก่ ปัญหาอนัเน่ืองจาก

ผลิตภณัฑ ์การตลาด การตอบสนองและความตอ้งการของลูกคา้ และปฏิกิริยาของคู่แข่ง 

ดา้นเทคโนโลยีแ่ละการดาํเนินงาน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกระทบกิจกรรมการผลิต(ระยะเวลา ตน้ทุน คุณภาพ) ไดแ้ก่ 

ปัญหาอนัเน่ืองจากกระบวนการหรือขั้นตอน ผูป้้อนวตัถุดิบ การลงทุนในเคร่ืองจกัร 

ทางเลือกเทคโนโลยี ่ทกัษะคนงาน และการควบคุมตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดา้นการจดัการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกระทบการบริหารจดัการของธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมถึง การ

จดัการองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนและติดตามโครงการ  

ดา้นการเงิน เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีกระทบความสามารถในการบริหารการเงิน และการสร้าง

สภาพคล่องจากการดาํเนินงาน 

 

 ในการจดัการกบัปัญหาความเส่ียงเหล่าน้ี แนวทางสามประการท่ีเสนอโดย

สาํนกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

Berard and Teyssier (2017) ท่ีไดก้ล่าวถึงรูปแบบและขอ้ปฏิบติัในการแกปั้ญหาความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึน ดงัแสดงตามแผนภาพท่ี 6 ดงัน้ี 

แผนภาพท่ี 6 กลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียงแบบไม่เป็นทางการของธุรกิจ SMEs 

การจดัการนวตักรรม การจดัการองคก์าร การจดัการการตลาด 

-การพฒันาการปรับตวัของนวตักรรม 

-การสร้างกลยทุธ์การเปิดรับนวตักรรม 

-การออกแบบนวตักรรมท่ีซบัซอ้น 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร 

-การพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล  

-การกาํหนดมาตรการเขม้งวดในการเปิดเผย

ขอ้มูล 

-การเนน้ตลาดเป้าหมายเฉพาะทาง 

-การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเพ่ือ

ต่อตา้นการปลอมแปลง 

-การพฒันาสมรรถนะในการเขา้ถึงตลาด

ใหม่ๆ 
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 รูปแบบและขอ้ปฏิบติัในการแกปั้ญหาความเส่ียง ในกลยทุธ์การป้องกนัความ

เส่ียงแบบไม่เป็นทางการของธุรกิจ SMEs ทั้งสามดา้น ประกอบดว้ย การจดัการนวตักรรม การ

จดัการองคก์าร และ การจดัการการตลาด นอกจากจะสอดคลอ้งกบัแนวทางของสาํนกังาน

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีนาํเสนอแลว้ ยงัเนน้ไปในแนวทางเดียวกนักบักลยทุธ์การ

พฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะในเร่ืองของ 

การบริหารองคก์าร และการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั 

 ในดา้นขอ้เสนอแนะจากการวจิยั งานวจิยัคร้ังน้ีเสนอใหบุ้คคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินควรท่ีจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ในการ

สนบัสนุนการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากเดิมท่ีเนน้ส่งเสริมใหธุ้รกิจเหล่าน้ี

เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก เปล่ียนมาเป็นใหค้วามสาํคญักบัความอยูร่อดและสามารถพฒันาเติบโต

ต่อไปของธุรกิจดงักล่าว เช่นเดียวกบันโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกผลิตภณัฑท์างการเกษตรใน

อดีตเพียงดา้นเดียว โดยมองขา้มการส่งเสริมการตลาดท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของทิศทางการผลิต จน

ตอ้งกลบัมาทบทวนบทเรียนกนัใหม่ ประเดน็สาํคญัอีกประเดน็หน่ึงท่ีตอ้งพิจารณากนักคื็อ 

ภาครัฐอาจตอ้งเลือกแนวทางการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ระหวา่งสองแนว

ทางการพฒันาไดแ้ก่ สนบัสนุนใหผ้ลิตภณัฑจ์ากกลุ่มธุรกิจน้ีเป็นสินคา้ส่งออกทัว่ไปคลา้ยกบั

สินคา้อ่ืนๆ หรือสนบัสนุนใหเ้ป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินโดยเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั

ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

 นอกจากน้ีแลว้ นโยบายใหค้วามช่วยเหลือจากภาครัฐควรจะครอบคลุมถึง ไม่เพียงแต่

การสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หากยงัควรขยายไปถึงการ

ส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปรับตวัทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวตักรรมใหม่ๆจาก

เครือข่ายภายนอก สาํหรับเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ภาครัฐควรสนบัสนุนการจดัหาแหล่งเงิน

สาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดว้ยการใหสิ้ทธิประโยชนแ์ก่ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หก้าร
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สนบัสนุน และใหก้ารคํ้าประกนัสินเช่ือเป็นบทบาทของสถาบนัการเงินภาครัฐ อน่ึง เพื่อส่งเสริม

โอกาสการส่งออกสาํหรับผลิตภณัฑข์องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวขอ้งพึงใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน ์ เพื่อขจดัอุปสรรคการเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ในการ

ตดัสินใจและดาํเนินการทางการตลาดในระดบัสากล 

2.ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 

 ในดา้นขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป นกัวิจยัผูส้นใจควรศึกษาในเร่ือง แนวทางการ

กาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมสาํหรับการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในระยะยาว ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ หวัขอ้วจิยัท่ีสมควรทาํการศึกษาอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ 

แนวทางการสร้างและรักษาเอกลกัษณ์สาํหรับสินคา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใหเ้นน้

ความเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื และหวัขอ้วจิยัทา้ยสุดท่ีควรทาํการศึกษา คือ แนวทางการ

ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพ ใหพ้ฒันาไปสู่ความเป็นธุรกิจประเภท 

Startup รวมทั้งการยกระดบัขนาดการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนในโอกาสอนัควร 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถามการวจัิย เร่ือง  

กลยุทธ์การพฒันาเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ในเขตจังหวดัเพชรบุรี 

 

คําช้ีแจง  

 แบบสอบถามการวจิยั เร่ือง กลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จดัทาํข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลไปใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อตอบคาํถาม

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัในเร่ืองดงักล่าว ขอ้มูล ตลอดจนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูใ้หข้อ้มูลทุก

ท่านจะใชเ้ฉพาะในการศึกษาวจิยัในประเด็นทางวชิาการเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อ

สาธารณะแต่อยา่งใด 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูใ้หค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามฉบบัน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ 

ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด

จากการสอบถามดว้ยแบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ท่ีน้ี และขอนอ้มรับขอ้ผดิพลาดดงักล่าว เพื่อ

นาํไปปรับปรุงงานวจิยัในโอกาสต่อไป 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามการวจัิย เร่ือง กลยุทธ์การพฒันาเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในเขตจังหวดัเพชรบุรี 

 

ส่วนที ่1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 เพศ   1. ชาย    2. หญิง 

1.2 อาย ุ   1. นอ้ยกวา่ 25 ปี   2.  25-34  

   3. 35-44    4. 45 ปีข้ึนไป 

13 ระดบัการศึกษา 

   1. ตํ่ากวา่กวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 

   3. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก 

1.4 อายขุองกิจการ 

   1. ตํ่ากวา่ 5 ปี   2. 5-10 ปี  

   3. 11-16 ปี   4. 17 ปีข้ึนไป 

1.5  เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ 

   1. ตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท  2. 11-20 ลา้นบาท 

   3. 21-30 ลา้นบาท  4. 31 ลา้นบาทข้ึนไป 

1.6 แหล่งเงินทุนหลกัของกิจการ 

   1. เงินทุนของตนเอง   2. เงินทุนของตนเอง+นอกระบบ 

   3.เงินทุนของตนเอง+สถาบนัการเงิน 4. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

1.7 หลกัการในการดาํเนินธุรกิจ 

   1. เนน้วสิัยทศัน์องคก์าร  2. เนน้ประสบการณ์การบริหาร 

   3. เนน้วสิัยทศัน์+ประสบการณ์ 4. เนน้ปรับตวัตามสถานการณ์ 
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ส่วนที ่ 2. ปัจจัยภาวะผู้นํา: ระดับความสําคัญของปัจจัยภาวะผู้นําต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิ 

SMEs  

ปัจจัยภาวะผู้นํา 5 4 3 2 1 

- ความเป็นผูมี้วสิัยทศัน์      

- ความสามารถและความคิดริเร่ิม      

- ความมีเกียรติมีคุณค่าในตนเอง      

- ความเป็นผูป้ระกอบการ      

- การมีทุนทางสังคมในตนเอง      

- การตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตวั      

- ความมุ่งมัน่และความยดืหยุน่ในการทาํงาน      

- ความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ี      

 

ส่วนที ่2. ปัจจัยองค์การ: ระดับความสําคัญของปัจจัยองค์การต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิ SMEs 

ปัจจัยองค์การ 5 4 3 2 1 

 - การมีแหล่งเงินสนบัสนุน      

- การมีสภาพคล่องในการทาํธุรกิจ      

- การมีทุนมนุษย ์และใชส่ื้อสังคมออนไลน์      

- การประยกุตใ์ชน้วตักรรมในธุรกิจ      

- การส่งเสริมการเรียนรู้ในองคก์าร      

- การใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนบุคลากร      

- การแลกเปล่ียนทรัพยากรกบัแหล่งภายนอก      
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ส่วนที ่ 3. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ: ระดับความสําคัญของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิต่อความอยู่รอดและ

เติบโตของธุรกจิ SMEs 

ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ 5 4 3 2 1 

- ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นการเมือง      

- ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ      

- ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสังคม      

- ปัจจยัแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี      

- ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นกฎหมาย      

- ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม      

 

ส่วนที ่4. ระดับความสําคัญของตัวช้ีวดัความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิ SMEs 

ตัวช้ีวดัความอยู่รอดและการพฒันา 5 4 3 2 1 

- ความยอมรับในตวัผลิตภณัฑ/์บริการของธุรกิจ      

- การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจ      

- การสร้างผลกาํไรในการประกอบการของ

ธุรกิจ 

     

- การสร้างความผกูพนัในทีมงานของธุรกิจ      
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ส่วนที ่5. ระดับความสําคัญของกลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ SMEs ในทศันะ

ผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์การปรับตัว 5 4 3 2 1 

การบริหารงาน      

การปรับโครงสร้างองคก์าร      

การบริหารทรัพยากรบุคคล      

การตลาดและการขาย      

การบริหารลูกคา้      

การบริหารการผลิตและเทคโนโลย ี      

การสร้างนวตักรรมและความสร้างสรรค ์      

การบริหารการเงินและการบญัชี      

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม      

การศึกษาวจิยัและพฒันาธุรกิจ      

การพฒันาการใชส่ื้อสาธารณะเพื่อธุรกิจ      

การสร้างเครือข่ายธุรกิจ      

 

ส่วนที ่6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เกีย่วข้องกบัการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและเติบโตของธุรกจิ SMEs ของ

ผู้ประกอบการ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข. 

ตารางผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

(SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 

 หญิง 

150 

250 

37.3 

62.7 

รวม 400 100.0 

อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 

 25-34 

 35-44 

 45 ปีข้ึนไป 

96 

64 

59 

181 

24.0 

40.0 

14.7 

45.3 

รวม 400 100.0 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

149 

227 

24 

37.3 

56.7 

6.0 

รวม 400 100.0 

อายขุองกิจการ ตํ่ากวา่ 5 ปี 

  5-10 

  11-16 

  17 ปีข้ึนไป 

144 

83 

56 

117 

36.0 

20.7 

14.0 

29.3 

รวม 400 100.0 

เงินทุนจดทะเบียนของกิจการ ตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท 

    11-20 ลา้นบาท 

    21-30 ลา้นบาท 

    31 ลา้นบาทข้ึนไป 

357 

24 

8 

11 

89.3 

6.0 

2.0 

2.7 

รวม 400 100.0 

แหล่งเงินทุนของกิจการ เงินทุนของตนเอง 

   เงินทุนของตนเอง+นอกระบบ 

   เงินทุนขิงตนเอง+สถาบนัการเงิน 

   อ่ืนๆ 

205 

27 

165 

3 

51.3 

6.7 

41.3 

0.7 
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รวม 400 100.0 

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจ เนน้วสิัยทศัน์องคก์าร 

    ประสบการณ์การบริหาร 

    เนน้วสิัยทศัน์+ประสบการณ์ 

    เนน้ปรับตวัตามสถานการณ์ 

22 

56 

109 

213 

5.3 

14.0 

27.3 

53.3 

รวม 400 100.0 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยภาวะผู้นํา 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยรวมของปัจจยัภาวะผูน้าํในแต่

ละดา้น 

ปัจจัยภาวะผู้นํา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ความเป็นผูมี้วสิยัทศัน์ 4.00 0.64 มาก 

ความสามารถและความคิดริเร่ิม 4.12 0.69 มาก 

ความมีเกียรติมีคุณค่าในตนเอง 4.12 0.73 มาก 

ความเป็นผูป้ระกอบการ 4.07 0.69 มาก 

การมีทุนทางสังคมในตนเอง 3.78 0.73 มาก 

การตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตวั 4.07 0.68 มาก 

ความมุ่งมัน่และความยดืหยุน่ในการทาํงาน 4.06 0.69 มาก 

ความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ี 4.48 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.09 0.46 มาก 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยองค์การ 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยรวมของปัจจยัองคก์ารในแต่ละ

ดา้น 

ปัจจัยองค์การ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

การมีแหล่งเงินทุน 3.84 0.99 มาก 

การมีสภาพคล่องในการทาํธุรกิจ 3.85 0.86 มาก 

การมีทุนมนุษย ์และใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 3.72 0.94 มาก 

การประยกุตใ์ชน้วตักรรมในธุรกิจ 3.74 0.86 มาก 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในองคก์าร 3.61 0.92 มาก 

การใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนบุคลากร 3.73 0.94 มาก 

การแลกเปล่ียนทรัพยากรกบัแหล่งภายนอก 3.49 1.01 มาก 

รวม 3.71 0.73 มาก 

 

 

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยรวมของปัจจยัแวดลอ้มทาง

ธุรกิจในแต่ละดา้น 

ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกจิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นการเมือง 3.57 0.97 มาก 

ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 3.97 0.96 มาก 

ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นสังคม 3.71 0.87 มาก 

ปัจจยัแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี 3.79 0.99 มาก 

ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นกฎหมาย 3.47 0.92 มาก 

ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.76 0.90 มาก 

รวม 3.71 0.74 มาก 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัตัวช้ีวดัความอยู่รอดและการพฒันาของธุรกจิ SMEs 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยรวมของตวัช้ีวดัความอยูร่อด

และการพฒันาในแต่ละดา้น 

ตัวช้ีวดัความอยู่รอดและการพฒันา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ความยอมรับในตวัผลิตภณัฑ ์/ บริการของ

ธุรกิจ 
4.13 0.77 มาก 

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจ 3.83 0.82 มาก 

การสร้างผลกาํไรในการประกอบการของ

ธุรกิจ 
3.84 0.87 มาก 

การสร้างความผกูพนัในทีมงานของธุรกิจ 3.94 0.81 มาก 

รวม 3.94 0.68 มาก 

 

ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวั 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยรวมของกลยทุธ์การปรับตวัใน

แต่ละดา้น 

กลยุทธ์การปรับตัว ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

การบริหารงาน 4.13 0.73 มาก 

การปรับโครงสร้างองคก์าร 3.62 0.85 มาก 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.79 0.89 มาก 

การตลาดและการขาย 3.89 0.89 มาก 

การบริหารลูกคา้ 4.14 0.81 มาก 

การบริหารการผลิตและเทคโนโลย ี 3.83 0.85 มาก 

การสร้างนวตักรรมและความสร้างสรรค ์ 3.89 0.83 มาก 

การบริหารการเงินและบญัชี 3.90 0.78 มาก 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4.05 0.81 มาก 

การศึกษาวจิยัและพฒันาธุรกิจ 3.75 0.90 มาก 

การพฒันาการใชส่ื้อสาธารณะเพื่อธุรกิจ 3.81 0.86 มาก 

การสร้างเครือข่ายธุรกิจ 3.80 0.89 มาก 

รวม 3.88 0.62 มาก 

45 

 



การทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ ANOVA (F-test) 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ F-test 

 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.143 3 .381 .986 .322 

ภายในกลุ่ม 152.084 394 .386   

รวม 153.227 397    

 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.68 8 1.085 2.921 .036 

ภายในกลุ่ม 144.708 389 .372   

รวม 153.388 397    
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Scheffe ของอาย ุ

(I) อาย ุ (J) อาย ุ

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

นอ้ยกวา่25 25-34 .18866 .16065 .711 -.2657 .6430 

31-35 .32344 .16497 .283 -.1432 .7901 

45ข้ึนไป .35920* .12565 .046 .0038 .7146 

25-34 นอ้ยกวา่25 -.18866 .16065 .711 -.6430 .2657 

31-35 .13479 .17994 .905 -.3742 .6437 

45ข้ึนไป .17055 .14474 .709 -.2388 .5799 

31-35 นอ้ยกวา่25 -.32344 .16497 .283 -.7901 .1432 

25-34 -.13479 .17994 .905 -.6437 .3742 

45ข้ึนไป .03576 .14953 .996 -.3872 .4587 

45ข้ึนไป นอ้ยกวา่25 -.35920* .12565 .046 -.7146 -.0038 

25-34 -.17055 .14474 .709 -.5799 .2388 

31-35 -.03576 .14953 .996 -.4587 .3872 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.095 5 .219 .563 .571 

ภายในกลุ่ม 152.096 392 .388   

รวม 153.191 397    
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ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามอายขุองกิจการ โดยใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .056 8 .007 .017 .997 

ภายในกลุ่ม 153.266 389 .394   

รวม 153.322 397    

 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามเงินทุนจดทะเบียนของกิจการ โดย

 ใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม .672 8 .084 .214 .886 

ภายในกลุ่ม 152.488 389 .392   

รวม 153.16 397    
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ตารางท่ี 6 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามแหล่งเงินทุนหลกัของกิจการ     โดย

ใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 13.312 8 1.664 4.625 .004 

ภายในกลุ่ม 140.04 389 .360   

รวม 153.352 397    

 
 

Scheffe ของแหล่งเงินทุนหลกัของกิจการ 

Post hoc tests are not performed for satความอยูร่อด because at least one group has fewer than two cases. 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.991 3 1.664 4.625 .004 

ภายในกลุ่ม 52.525 146 .360   

รวม 57.516 149    

 

 

ตารางท่ี 7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของกลยทุธ์การพฒันาเพื่อความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามหลกัการในการดาํเนินธุรกิจ  

 โดยใชส้ถิติ F-test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.296 8 .412 1.069 .364 

ภายในกลุ่ม 149.765 389 .385   

รวม 153.061 397    
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การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้  Pearson’s correlation coefficient 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 3.8822 .62130 400 

X1 4.0875 .45676 400 

X2 3.7114 .73171 400 

X3 3.7100 .73843 400 

 
Correlations 

 X1 X1 X2 X3 

Y Pearson Correlation 1 .518** .792** .701** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 400 400 400 400 

X1 Pearson Correlation .518** 1 .544** .444** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 400 400 400 400 

X2 Pearson Correlation .792** .544** 1 .700** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 400 400 400 400 

X3 Pearson Correlation .701** .444** .700** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 400 400 400 400 

หมายเหตุ 

Y   =   ความอยูร่อดและเติบโตของธุรกิจ SMEs 

X1  =  ปัจจยัภาวะผูน้าํ 

X2  =  ปัจจยัองคก์าร 

X3  =  ปัจจยัภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ 
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