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วทิยานิพนธ์เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

ค าส าคัญ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
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คณะ    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปีการศึกษา   2555 
 

บทคดัย่อ 
 

            การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย
เชิงสาเหตทุี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3) เพื่อน าเสนอแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ที่มีสถานประกอบการที่
แน่นอน สามารถติดต่อได้และจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ มี จ านวนทั้งสิ้น 1,707 
บริษัท(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย จ านวน 325 บริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพมีจ านวน 16 บริษัท  การวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นแบบพรรณนาและใช้โปรแกรม LISREL8.72 ในการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสาเหตุ  ตัว
แปรต้น ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ตัวแปรภายในประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านภาวะผู้ประกอบการ มี 4 ตัวแปร คือ 1) ภาวะผู้น า2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 3) การรับรู้โอกาส
ทางธุรกิจ และ 4) การบริหารจัดการโอกาส ปัจจัยด้านการเงิน มี 1 ตัวแปร คือ แหล่งเงินทุน ปัจจัย
ด้านการผลิต มี 3 ตัวแปร คือ 1) วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต 2) การควบคุมการผลิต และ 3) 
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คุณภาพการผลิต ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มี 4 ตัวแปร คือ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด ตัวแปรตาม คือ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 
ตัวแปร คือ 1) การเติบโต 2) การท าก าไร และ 3) ความมั่นคงทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า 
 ปัจจัยด้านนโยบายส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในระดับ
ค่อนข้างมาก  คือ มีการเก็บภาษีต่างๆ ซับซ้อน  รองลงมาคือ การเตรียม SMEs ก้าวสู่ ประชาคม 
ASEN และการอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร ตามล าดับ ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน ในระดับปานกลาง คือ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ
ห่วงโซ่อุปทานบริษัทขนาดใหญ่ รองลงมาคือ การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ของไทยตามล าดับ  ส าหรับปัจจัยด้าน
ภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการผลิต และปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก 
  องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   การวิเคราะห์ทางสถิติ  พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยด้าน
การเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือปัจจัยด้าน
นโยบายโดยส่งผ่านปัจจัยด้านการเงิน  ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิต  ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการผลิต   
 การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการมีความเห็นโดยรวมได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในระดับ
ปานกลาง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจเร่ืองการเสียภาษีต่างๆ และการผลิตเพื่อให้ได้การรับรองว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการโดยสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้น 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพิ่มความรับผิดชอบให้กับต าแหน่งงาน ปัจจัยด้านการเงิน คือ ธนาคาร
ไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะขาดหรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะขอกู้ตามที่ต้องการ หรือการบริหารงาน
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ยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร ปัจจัยด้านการผลิตมีโรงงานผลิตสินค้าเองปัญหาทางการผลิตมีมาก 
เช่น คุณภาพสินค้าไม่สม่ าเสมอ ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน อัตราการสูญเสียสูง  ไม่สามารถผลิต
สินค้าส่งมอบได้ตามก าหนด ปัญหาเคร่ืองจักรเสียบ่อย ต้นทุนการผลิตสูง เป็นต้น ผู้ประกอบการจึง
มีแผนกตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานท าให้ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค้าที่ออกจากโรงงานหมดไป 
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด เกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตราสินค้าไม่เป็นที่ รู้จัก เป็นต้น ท าให้
การตลาดท าได้ยากล าบาก 
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ABSTRACT 
 

 The study intended to determine the performance of small and medium 
enterprises in the electrical and electronic industries. Specifically, it was a study of, firstly, to 
determine factors that would impact the business performance of small and medium enterprises in 
the electrical and electronic industries, secondly, to analyze causal factors that would affect the 
performance of the small and medium enterprises in the electrical and electronic industries, and 
thirdly, to propose a causal relationship model of factors impacting business performance of small 
and medium enterprises in the electrical and electronic industries. The population in the 
industries, a total of 1,707 enterprises, are those who have permanent residents and registered 
with the Ministry of Commerce. A random sampling of 325 enterprises throughout the industries 
were used and the entrepreneurs agreed to response to the questionnaires. It was a descriptive 
study and supplemented by LISREL 8.72 program to analyzing structural equations. The external 
variable was the public policy, the internal variable component of the entrepreneurial leadership 
was the strategic management decision, the perception of business opportunities, and the 
opportunity management; the financial component was the sources of fund; the production 
component was made up of raw materials and labor of production, the production control, and 
production quality; the marketing mix component was made  up of the pricing, the packaging, the 
distribution channel , and the market promotion. The dependent variable was the business 
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performance measured in terms of business growth, profitability, and finance security. The study 
results are summarized as follows. 
 The impact of public policy overall was considered moderate on the business 
performance of the electrical and electronic industries. As for each perspective, the ones showing 
relatively high impact were the complication of tax revenue collection, followed by the 
preparation for entering the ASEAN community and training and skill development, respectively. 
The public policy that generated moderate influence was promoting the supply chain with large 
corporations, the next levels of influence on SMEs were knowledge management, adopting new 
technology, learning foreign languages for the entrepreneurs, public information and continuous 
support of information pertaining to the Thai business competitiveness. Internal components that 
matter to the business performances as perceived by the entrepreneurs were business leadership, 
financing sources, production processes, and marketing mix factors. 
 The causal factors that had direct effect on the business performance of the electrical and 
electronic industries were entrepreneurial leadership, financing sources and production. The 
public policy variable, on the other hand, had indirect effect on the business via leadership, 
finance, and production. The only factor that showed both direct and indirect impact on the 
business performances of the electrical and electronic industries was the influence of 
entrepreneurial leadership and indirect influence via production process. 
 From an in-depth interview with selected entrepreneurs, in their opinion the role of 
public policy was to audit payments of taxes and to ascertain products meet environmental 
standards. As for the leadership role of the entrepreneurs, the emphasis should be motivation and 
give incentives to the workforce, creation and promotion of working life quality, building up team 
work and delegation more responsibilities to subordinates. On the financing side, the problems 
arose due to lack of or inadequate collateral for borrowing from banks, in addition to doing 
business professionally. Regarding the production, very often the product quality is inconsistent, 
excessive waste, delayed delivery, and last but not least, the machine frequently broke down 
causing higher production costs. One way to deal with such problems was to establish the control 
center. Marketing own products as against the branded ones, the interviewees admitted that their 
products were not familiar to the market, the perceived quality was inferior not up to customers’ 
expectations, the packaging was not up to the branded products, and the brand names were not 
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familiar, all of which make it difficult for the marketing personnel to penetrate the market of big 
players.  
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การศึกษาตลอดหลักสูตร 

          ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจน์ ยงโรจน์สกุล  ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ดร.จตุรวัฒน์ 

ธนิษฐ์นันท์  ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซ า และดร.วิทยา เจียรพันธ์ ที่ช่วยเหลือ  แนะน าและให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและขอกราบขอบพระคุณ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่

ได้กรุณา สละเวลาอันมีค่า ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ตามจุดมุ่งหมาย  พลังแห่งความส าเร็จของ

ผู้วิจัยได้มาจากอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ลูกศิษย์ รวมถึงทุกคนในครอบครัว   คุณค่าและ

สารประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนี้   ผู้วิจัยขอมอบบูชา พระบิดามารดาตลอดจนครูอาจารย์ ที่เป็นผู้ให้

ความรู้ในขั้นพื้นฐานจนสามารถส าเร็จการศึกษาในขั้นนี้ได้ 

 

                

                                                                                ปภพพล  เติมธีรกิจ                                                                                                                                                 

พฤศจิกายน 2555 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises หรือ SMEs) เป็นกลไกที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยไปกว่า
วิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprises หรือ LEs) (มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) เป็นที่
ประจักษ์ในทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กําลังพัฒนา ประเทศที่ พัฒนาแล้ว ได้แก่  
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศพัฒนาใหม่ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน 
สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีมากกว่าร้อยละ 50  ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
มากกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนการจ้างงานรวมในประเทศอ่ืนๆ นอกจากนั้นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ยังเป็นเศรษฐกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับแต่ละประเทศตั้งแต่ร้อยละ 30 ไป
จนถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและมีแนวโน้มที่กําลังเติบโตมากขึ้น สําหรับ
ประเทศไทยจะเห็นได้จากจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่ถึงร้อยละ 99.8 ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด และมีการจ้างงานถึงร้อยละ 78 ของการจ้างงานทั้ง
ประเทศ แต่ข้อจํากัดเร่ืองขนาดและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่ 
เปลี่ยนแปลงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community หรือ AEC) ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทําให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ดําเนินธุรกิจได้อย่างยากลําบาก จําเป็นที่ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถแข่งขันได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
(มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) 

จากความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอยู่ทั่วประเทศจํานวน 2.647 
ล้านราย ก่อให้เกิดการจ้างงาน 10.996 ล้านคน สามารถสร้างรายได้จากการส่งออก 2.069 ล้านบาท 
สะท้อนได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นรากฐานและกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ประเทศ แต่ที่ผ่านมา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงมีอุปสรรคทั้งในเร่ืองความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงช่องทางการตลาด ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2555, 
ออนไลน์) จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีจุดแข็งด้านความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านทักษะงานฝีมือและงานบริการ 
(Craftsmanship & Hospitality) และด้านการผลิตสินค้าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย ในขณะที่มีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการพัฒนา
สินค้าและบริการ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินธุรกิจ และขาด
โอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงข้อมูลการตลาดเชิงลึก  อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินธุรกิจ
สมัยใหม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งการรับช่วงการผลิต 
(Outsource) และการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากนี ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยังได้รับโอกาสจากนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญและสนับสนุน  ส าหรับภัยคุกคามที่ส่งผล
กระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคัญได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก
ทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยส าคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ด าเนินธุรกิจ (ส านักประสานและบริหารโครงการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม,  2554, บ-1) 

ส่วนปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศ โดยมีประเด็นส าคัญที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริม 3 เร่ือง (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555, ออนไลน์) ดังนี ้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบันต่างๆ ในปี 2555 บ่งชี้ว่า ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง 
เช่น สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 ปรับลดลงจากอันดับ
ที่ 27 ในปี 2554 ขณะที่ World Economic Forum (WEF) พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 
เช่นเดียวกับปี 2554 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการสร้างความแตกต่าง 
ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมในสินค้า
และบริการมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ฯลฯ 

2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการใช้
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ประโยชน์ รวมถึงจัดให้มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ AEC ที่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ  

3. การรับมือวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะโลกร้อน ภัยที่มนุษย์ก่อให้เกิด
ขึ้น และวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลก จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเสริมศักยภาพของ
ประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีภูมิคุ้มกันสามารถรองรับฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของ
หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะหลังวิกฤติทางการเงินเมื่อปี พ.ศ. 2543 ประเทศ
ไทยได้มีกลไกเชิงสถาบันในด้านการส่งเสริม SMEs ที่ชัดเจน เช่น การมีพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 หรือการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในขณะเดียวกันก็เกิดการขับเคลื่อน หรือการพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการให้ความส าคัญต่อ SMEs อย่างไรก็ตาม แม้ว่า SMEs จะมีความส าคัญเพิ่มขึ้น แต่
ประเทศไทยยังขาดข้อมูล ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs ของประเทศอีกมาก ข้อมูลที่มีอยู่
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสถิติที่ได้จากการให้บริการตามกฎหมายของส่วนราชการ เช่น ข้อมูลการจด
ทะเบียนการจัดตั้งกิจการ การจดทะเบียนโรงงาน เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถสะท้อนบทบาทสถานภาพ
ความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของ SMEs ได้เพียงพอส าหรับการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
SMEs ที่มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา เพื่อเข้าใจตนเองและใช้รากฐานที่มีมาแต่อดีตเป็น
แรงส่งส าหรับการพัฒนาในอนาคต (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553, 
ออนไลน์) 
  อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถท ารายได้จากการส่งออกให้กับประเทศจ านวนมาก  
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงท าให้เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทส าคัญในการรองรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานจํานวนมาก ประเทศไทยถือได้ว่ามีศักยภาพในด้านปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรความรู้ โดยมีการพัฒนาลักษณะการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์พบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิง
การค้าในภูมิภาค อินโดจีนและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
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เชิงบวกในด้านการขนส่ง ซึ่งอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด  โดยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ การจ้างงานและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านนวัตกรรมหรือความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555, ออนไลน์) 
 แต่ในช่วง 5 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 
29.0 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาการขยายการลงทุนของบริษัท ผู้ผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไอทีชั้นน าของโลก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ
ส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี ( IC) และวงจร
พิมพ์ (Printed Circuit) อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 
เร่ิมได้รับความนิยมมากทั่วโลก มีผลให้กลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตามเช่นกัน ซึ่งการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
การใช้งานคล้ายกันต้องประสบกับยอดขายที่ชะลอตัว อาทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก และ
เคร่ืองบันทึกหน่วยความจ า เป็นต้น การส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 
2554 ที่ผ่านมาขยายตัวประมาณร้อยละ 7-10 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 25.7 ในปี 2553 โดยคร่ึง
แรกของปี 2554 คาดว่าการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญ่ีปุ่น แต่ในช่วง
คร่ึงหลังของปีการส่งออกไปที่ญ่ีปุ่นน่าจะปรับตัวดีขึ้น เมื่อญ่ีปุ่นเร่ิมมีการฟื้นฟูประเทศ ส่งผลให้
ความต้องการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าพื้นฐานน่าจะกลับมาเติบโตได้ดี นอกจากนี้การเติบโตยังสามารถ
ขยายตัวได้ดีในหลายๆ ประเทศ เช่น ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดการค้าเสรี และประเทศ
ในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น เยอรมัน สหราชอาณาจักร และฝร่ังเศส เป็นต้น ในขณะที่ตลาด
สหรัฐอเมริกาสามารถขยายตัวได้ดีในกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยัง
มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ยังมีคงมีจุดเด่นในการดึงดูด
นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีประสบการณ์และสามารถผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ที่เป็นจุดแข็งต่อการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดีภาวะการค้าโลกในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง ในหลาย ๆ ประเทศในอาเซียนต่างมีความคาดหวังที่จะดึงดูดนักลงทุนให้
เข้าไปลงทุนในประเทศของตน จึงได้มีการออกกฎระเบียบและมาตรการทางภาษีเพื่อดึงดูดนัก
ลงทุน และจากโลกแห่งการค้าเสรีที่ขยายกฎเกณฑ์การค้าการลงทุนให้มีอิสระมากขึ้น ท าให้เกิดการ
โยกย้ายแหล่งลงทุน เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมยังคงต้องพึ่งพาการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ
เป็นหลัก โดยการผลิตในประเทศส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างการผลิตในส่วนของอุปกรณ์และชิ้นส่วน
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พื้นฐาน และสินค้าเหล่านี้ไทยเองก็ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า และมีเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย ในขณะที่กระบวนการผลิตในส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยังคงอยู่ที่ประเทศ 
ที่เป็นเจ้าของสินค้า ทําให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
ตลอดเวลา เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถทําการแข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป (สถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และสายงานองค์กรระหว่างประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  2554, ออนไลน์) 

ผู้วิจัยในฐานะที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ ภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านการเงิน การ
ผลิต การตลาด ว่ามีผลต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ และ
ปัจจัยเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับผลดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยัน สําหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อนําเสนอแบบจําลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แน วทางการศึกษาเชิงปริมาณและ 
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปเป็นตัวแปรที่

ศึกษาในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ตัวแปรต้น ปัจจัยที่กระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 

1.1.1 ตัวแปรภายนอกประกอบด้วย 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบาย มี 1 ตัวแปร 
คือ นโยบายภาครัฐ  

1.1.2 ตัวแปรภายในประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ  
1.1.2.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ มี 4 ตัวแปร คือ 1) ภาวะผู้น า 

 2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 3) การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ และ 4) การบริหารจัดการโอกาส 
1.1.2.2 ปัจจัยด้านการเงิน มี 1 ตัวแปร คือ แหล่งเงินทุน 
1.1.2.3 ปัจจัยด้านการผลิต มี 3 ตัวแปร คือ 1) วัตถุดิบและแรงงานของการ

ผลิต 2) การควบคุมการผลิต และ 3) คุณภาพการผลิต 
1.1.2.4 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มี 4 ตัวแปร คือ 1) ผลิตภัณฑ์  

2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด 
1.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) การเติบโต 2) การท า

ก าไร และ 3) ความมั่นคงทางธุรกิจ 
2. ด้านพืน้ที่  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จด

ทะเบียนนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
3. ด้านระยะเวลาในการวจัิย  
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในเดือน ตุลาคม 2554 - พฤศจิกายน 2555 
4. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

4.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1,707 บริษัท 
(สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554) 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 325 บริษัท 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้ มีดังต่อไปนี้  
1. ทราบว่าปัจจัยด้านใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวิธีการการบริหารจัดการที่น าไปสู่ผล

การด าเนินงานที่ดีขึ้น  
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2. ผลที่ได้จาการศึกษาครั้งน้ีจะท าให้หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือแม้แต่องค์การเอกชน เช่น  ธนาคารพาณิชย์ 
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มองเห็นว่าปัจจัยใดที่รัฐหรือเอกชนควรที่จะส่งเสริมหรือเน้น
ให้มีการพัฒนาทั้งด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านส่วนผสมทางการตลาด และด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ 

3. เป็นการน าเสนอองค์ประกอบของปัจจัยในการวัดผลการด าเนินการ นอกเหนือจากตัววัด
ด้านการเงินที่มีประสิทธิผลในการชี้ให้เห็นถึงดัชนีชี้วัดการประกอบการที่ยั่งยืนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้  

4. ส าหรับผลประโยชน์ที่ได้ในเชิงทฤษฎีนั้น ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทฤษฎีปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อีกระดับหนึ่ง 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
กิจการการผลิต กิจการการค้า และกิจการบริการ ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ก าหนดโดยจากมูลค่า ชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และก าหนดจากจ านวนการจ้างงาน ดังนี ้

1. กิจการการผลิต : ขนาดกลาง ไม่เกิน 200 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
จ านวนการจ้างงานขนาดกลาง ไม่เกิน 200 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน 

2. กิจการบริการ : ขนาดกลาง ไม่เกิน 200 ล้านบาท ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท จ านวน
การจ้างงานขนาดกลาง ไม่เกิน 200 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน 

3. กิจการการค้า : ขนาดกลาง ค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ขนาดย่อมค้าส่ง ไม่เกิน 50 ล้าน
บาท ขนาดกลาง ค้าปลีก ไม่เกิน 50 ล้านบาท ขนาดย่อมค้าปลีก ไม่เกิน 30 ล้านบาท จ านวนการจ้าง
งานขนาดกลาง ค้าส่ง ไม่เกิน 50 คน ขนาดย่อม ไม่เกิน 25 คน ขนาดกลาง ค้าปลีก ไม่เกิน 30 คน
ขนาดย่อมค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย 

ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ์จากกระบวนการที่กิจการได้ด าเนินงานไป แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการเติบโต ด้านการท าก าไร และด้านความมั่นคงทางธุรกิจที่เป็นตัวชี้วัด
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ความส าเ ร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านการเติบโต หมายถึง การขยายตัวของการด าเนินงานของวิสาหกิจทั้งในด้านของรายได้
ส่วนแบ่งการตลาด จ านวนสินค้าที่จ าหน่าย และจ านวนพนักงาน การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทาง
การตลาด การเติบโตของยอดขาย และจ านวนพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านการท าก าไร หมายถึง ผลการด าเนินการทางด้านการเงินเพื่อแสดงถึงผลตอบแทนที่
มากกว่าต้นทุนที่ใช้ไปของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ หมายถึง ความสามารถของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินกิจการได้ต่อไป 

ปัจจัยที่กระทบต่อการด าเนินงาน  หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่ง
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านนโยบาย หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกในด้านนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

นโยบายของรัฐ หมายถึง นโยบายของรัฐทั้งในด้านภาษี ด้านสินเชื่อ ตลอดจนระบบ
โครงสร้างราชการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการในการสร้างสิ่งที่แตกต่างด้วยคุณค่า 
โดยการอุทิศเวลา ความมานะ เงินทุน จิตวิทยา ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนด้าน
การเงินและความพึงพอใจ เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้องค์การสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ
สร้างหรือผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จจากโอกาสนั้นๆ  โดยการใช้ความสามารถในการ
เปลี่ยนความคิด ให้เป็นการกระท า ในการสร้างสินค้าหรือบริการ 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ หมายถึง การที่ผู้ประกอบการและผู้ตามได้ร่วมกันยกระดับ
ของแต่ละฝ่ายไปสู่จุดที่สูงขึ้นทั้งในด้านขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ สามารถมองเห็นและปรับตัวให้
เข้ากับโอกาสทางธุรกิจ 
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การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ  หมายถึง การตัดสินใจเพื่อดําเนินการโดยใช้
ความเป็นเหตุเป็นผล ฉกฉวยโอกาส และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ หมายถึง การใช้ความสามารถในการแปรรูป
ข้อมูล เปลี่ยนแปลง จัดเก็บและนํากลับมาใช้ในการรับรู้โอกาสธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและ
หลังการตั้งวิสาหกิจ 

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ หมายถึง การทําให้โอกาสเป็นจริงได้
โดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม หรือจากที่สามารถหามาได้ 
 ปัจจัยด้านการเงิน หมายถึง เงินทุนและแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการดําเนินงาน
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

แหล่งเงินทุน หมายถึง แหล่งที่มาของสินทรัพย์ ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ ลูกหนี้การค้า ตั๋ว
รับเงิน และสินค้าคงเหลือ แหล่งที่มาของหน้ีสิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ รวมถึงผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มีผลต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านการผลิต หมายถึง ตัวแปรกิจกรรมทางการผลิตที่จําเป็นและมีผลต่อการ
ก่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และ
คุณภาพการผลิต 

วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต หมายถึง วัตถุดิบและแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การควบคุมการผลิต หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณภาพการผลิต หมายถึง การกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่กําหนดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอขาย เพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจซึ่งส่งผลต่อยอดขาย 

ราคา หมายถึง การกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา ที่ต้องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อยอดขาย 
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบัน
การตลาด และกิจกรรม ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะทําให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภค
อย่างเหมาะสมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ต้องการส่งถึงผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ เช่น การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales 
promotion) 
 



 
 

                                                          บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม: กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  
2.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงาน 
2.4 ปัจจัยที่สํงผลตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
2.5 นโยบายภาครัฐในการสํงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  
2.6 การบริหารการเงินที่มีผลตํอการดําเนินงาน 
2.7 ปัจจัยการผลิตที่มีผลตํอการดําเนินงาน 
2.8 ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดที่มีผลตํอการดําเนินงาน 
2.9 ปัจจัยภาวะผู๎ประกอบการที่มีผลตํอการดําเนินงาน 

            2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
           2.11 กรอบแนวคิดการวิจัยและสมติฐาน 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
  

 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัวสิาหกิจ 
 “วิสาหกิจ” ครอบคลุมกิจการ 3 กลุํมใหญํๆ ได๎แกํ 
 กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agriculture) 
ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแรํ (Mining) 
 กิจการการค๎า (Trading Sector) ครอบคลุมการค๎าสํง (Wholesale) และการค๎าปลีก (Retail)  
 กิจการบริการ (Service Sector) ครอบคลุมกิจกรรมจํานวนมาก 
 ภายใต๎กิจการ 3 กลุํม กิจการยํอยประเภทที่ขัดตํอศีลธรรม หรือเป็นภัยตํอความมั่นคงของ
ชาติ ไมํควรได๎รับการสนับสนุนตามที่รัฐจัดให๎เพื่อสํงเสริมวิสาหกิจขนาดยํอมและขนาดกลาง 
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 ความหมายของขอบเขตของวสิาหกจิ 
 “วิสาหกิจ” ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกิจการที่อยูํในจุดมุํงหมายของกรอบงานให๎การสํงเสริม หมายถึง กิจการผลิต 
สินค๎า กิจการให๎บริการ กิจการค๎าสํง กิจการค๎าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่ รัฐมนตรีประกาศ กิจการ
ผลิตสินค๎าหมายความรวมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท
โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิต ก็คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให๎เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํด๎วย
เคร่ืองจักรกลหรือเคมีภัณฑ์โดยไมํคํานึงถึงวํางานนั้นทําโดยเคร่ืองจักรหรือด๎วยมือ ทั้งนี้กิจการการ
ผลิตสินค๎าในที่นี้ เป็นการรวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอยํางงํายที่มีลักษณะเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนได๎ด๎วย สํวนการบริการนั้นเนื่องจากมีขอบเขตคํอนข๎างกว๎าง ดังนั้นในที่นี้จึงกําหนด
ขอบเขตให๎ครอบคลุมเฉพาะกิจการดังตํอไปนี้ คือ การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การโรงแรม
และหอพัก การภัตตาคาร การให๎บริการสํวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให๎แกํธุรกิจ การ
ซํอมแซมทุกชนิด และการทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว สํวนกิจการค๎าสํงและ
กิจการค๎าปลีก หมายถึง การให๎บริการเกี่ยวกับการค๎าโดยที่การค๎าสํง หมายถึง การขายสินค๎ าใหมํ
และสินค๎าใช๎แล๎วให๎แกํผู๎ค๎าปลีก ใช๎ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์กรรม สถาบัน ผู๎ใช๎ในงาน
วิชาชีพ และรวมทั้งการขายให๎แกํผู๎ค๎าสํงด๎วยกันเอง สํวนการค๎าปลีก หมายถึง การขายโดยไมํมีการ
เปลี่ยนรูปสินค๎าทั้งสินค๎าใหมํและสินค๎าใช๎แล๎วในประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือ การใช๎
ประโยชน์เฉพาะสํวนบุคคลในครัวเรือน การค๎าในที่นี้มีความหมายรวมถึงการเป็นนายหน๎าหรือ
ตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ํามัน และสหกรณ์ผู๎บริโภค สํวนที่ไมํรวมไว๎ในสาขาการค๎าคือ 
การขายอาหาร ขายเคร่ืองดื่ม ของภัตตาคารและร๎านอาหาร การให๎บริการเชําสิ่งบันเทิงและพักผํอน
หยํอนใจ เป็นต๎น โดยกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้จะรวมไว๎ในสาขาบริการ 
 วิสาหกิจ (Enterprise) หรือ สถานประกอบการ (Establishment) ที่ดําเนินธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจตั้งแตํหนึ่งประเภทขึ้นไป ในสถานที่แหํงใดแหํงหนึ่งหรือหลายแหํง โดยที่การจัดรูป
องค์การและการทําบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานซึ่งก็คือ การทําบัญชีและงบดุลของธุรกิจไมํ
สามารถแยกรายละเอียดแตํละสถานประกอบการได๎ ด๎วยเหตุดังนี้วิสาหกิจจึงกว๎างกวําสถาน
ประกอบการเพราะอาจหมายถึงสถานประกอบการหนึ่งแหํงหรือกลุํมสถานประกอบการหลายๆ 
แหํงรวมกันก็ได๎ 
 2.1.2 ความเป็นมาเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 จากการที่วิสาหกิจขนาดยํอมและขนาดกลาง เป็นภาคธุรกิจสํวนใหญํของประเทศ จึงมี
ความสําคัญตํอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตํยังขาดความเข๎มแข็งในการดําเนินการ
ธุรกิจ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมได๎จัดทํา พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยํอม
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เพื่อให๎กฎหมายในการรองรับสนับสนุนสํงเสริมและจูงใจให๎ วิสาหกิจขนาดยํอมและขนาดกลาง
สามารถยกระดับความสามารถในการประกอบการ และสามารถแขํงขันกับระดับภายในประเทศ
และระดับสากลได๎ ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องกําหนดขอบเขตความหมายของ “วิสาหกิจขนาดยํอมและ
ขนาดกลาง” 
 มีข๎อสังเกตคือ เกณฑ์ดังกลําวมิได๎กําหนดคําขั้นต่ําไว๎ ดังนั้นวิสาหกิจขนาดจิ๋วหรือรายยํอย 
(Micro Enterprise) ซึ่งโดยทั่วไปอาจหมายถึงวิสาหกิจที่มีจํานวนคนทํางานน๎อยกวํา 5 คนลงมา ก็
จะรวมได๎เป็นสํวนหน่ึงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมด๎วย 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันวํา “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม” หรือธุรกิจ “SMEs” 
(Small and Medium Enterprises) ประกอบด๎วยธุรกิจผลิตสินค๎าและบริการ ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ในการจะพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากมีการลงทุนที่ต่ํา การดําเนินงานอิสระ แรงงานไมํมาก
นัก จึงเป็นธุรกิจที่นําสนใจของผู๎ลงทุนรายใหมํ และมีความสําคัญในเร่ืองของการเป็นแหลํงที่สร๎าง
งานและรายได๎ให๎กับสังคม 
 จากการที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา “CED” (The Committee for 
Economic Development) ให๎ความหมายธุรกิจขนาดยํอมไว๎วํา เป็นธุรกิจที่มีลักษณะอยํางน๎อยที่สุด
สองประการจากลักษณะสี่ประการ (ผุสดี รุมาคม,  2538, หน๎า 3-4) 
 1. การบริหารงานเป็นอิสระ และเจ๎าของเป็นผู๎บริหารเอง 
 2. บุคคลหรือกลุํมคนเพียงไมํกี่คนเป็นผู๎จัดหาเงินทุนและเป็นเจ๎าของธุรกิจ 
 3. ขอบเขตของการดําเนินงานอยูํในท๎องถิ่นสํวนมากเป็นพนักงาน และเจ๎าของอาศัยอยูํใน
ชุมชนเดียวกัน แตํตลาดของสินค๎าหรือบริการไมํจําเป็นต๎องอยูํท๎องถิ่นนั้นก็ได๎ 
 4. ธุรกิจที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียมกับธุรกิจขนาดใหญํที่สุดในกลุํมธุรกิจเดียวกัน
หลักเกณฑ์ที่ใช๎วัดอาจเป็นจํานวนพนักงาน ยอดขาย หรือทรัพย์สิน 
 คํานิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2541 มีการหารือรํวมกัน
เพื่อกําหนดคํานิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมระหวํางกรมสํงเสริมอุตสาหกรรมกับ
หนํวยงานเกี่ยวข๎อง คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย หอการค๎า
ไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยํอม บรรษัท
ประกันสินเชื้ออุตสาหกรรมขนาดยํอม ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการสํงออกและนําเข๎าแหํง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได๎สรุปโดยใช๎เกณฑ์มูลคําขั้นสูงของ
ทรัพย์สินถาวรได๎ดังน้ี (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์,  2549,  หน๎า 2-4) 
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2.1.3 ความหมายของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs ยํอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยวํา 

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม” ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ตาม
พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  พ.ศ. 2543 กําหนดวํา "วิสาหกิจ" 
หมายความวํา กิจการผลิตสินค๎า กิจการให๎บริการ กิจการค๎าสํง กิจการค๎าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่ 
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ “วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยํอม” ได๎แกํ 
วิสาหกิจที่มี จํานวนการจ๎างงานมูลคําสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแล๎วตามจํานวนที่
กําหนด ในกฎกระทรวง ในรายละเอียดแล๎วความหมายของวิสาหกิจที่ครอบคลุมกิจการ  3 กลุํม
ใหญํๆนั้น  

1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแรํ (Mining)  

2. กิจการการค๎า (Trading Sector) ครอบคลุมการค๎าสํง (Wholesale) และการค๎าปลีก 
(Retail)  

3. กิจการบริการ (Service Sector) ครอบคลุมกิจกรรมจํานวนมาก  
ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กําหนดจากมูลคํา ชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร 

สําหรับกิจการแตํละประเภท ดังนี ้
1. กิจการการผลิต : ขนาดกลาง ไมํเกิน 200 ล๎านบาท ขนาดยํอม ไมํเกิน 50 ล๎านบาท 
2. กิจการบริการ : ขนาดกลาง ไมํเกิน 200 ล๎านบาท ขนาดยํอม ไมํเกิน 50 ล๎านบาท 
3. กิจการการค๎า : ขนาดกลาง ค๎าสํง ไมํเกิน 100 ล๎านบาท ขนาดยํอมค๎าสํง ไมํเกิน 50  

ล๎านบาท ขนาดกลาง ค๎าปลีก ไมํเกิน 50 ล๎านบาท ขนาดยํอมค๎าปลีก ไมํเกิน 30 ล๎านบาท และ
กําหนดจากจํานวนการจ๎างงาน สําหรับกิจการแตํละประเภท ดังนี ้

1. กิจการการผลิต: ขนาดกลาง ไมํเกิน 200 คน ขนาดยํอม ไมํเกิน 50 คน 
2. กิจการบริการ: ขนาดกลาง ไมํเกิน 200 คน ขนาดยํอม ไมํเกิน 50 คน 
3. กิจการการค๎า: ขนาดกลาง ไมํเกิน 50 คน ขนาดยํอม ไมํเกิน 25 คน ขนาดกลาง ค๎าปลกี 

ไมํเกิน 30 คนขนาดยํอมค๎าปลีก ไมํเกิน 15 คน 
ในการสํงเสริม SMEs  สสว. จะทํางานรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม SMEs 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
พ.ศ. 2543  ได๎แกํ  สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน  โดยกิจการ 
SMEs ที่ สสว. ให๎การสนับสนุนและสํงเสริมจะครอบคลุมเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมในกิจการผลิตสินค๎า กิจการให๎บริการ และกิจการค๎าสํงและค๎าปลีก โดยความหมายของแตํละ
กิจการ (สํานักประสานและบริหารโครงการ,  2555, ออนไลน์) มีดังนี้ 
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กิจการผลิตสินค๎า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให๎เป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหมํด๎วยเคร่ืองจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไมํคํานึงวํางานนั้นทําโดยเคร่ืองจักรหรือ
ด๎วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค๎าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยํางงํายที่มีลักษณะเป็น
การอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่ เป็นการประกอบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนด๎วย 

กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนสํง 
การกํอสร๎างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขาย
เคร่ืองดื่มของภัตตาคารและร๎านอาหาร การให๎บริการเชําสิ่งบันเทิงและการพักผํอนหยํอนใจ การ
ให๎บริการสํวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให๎กับธุรกิจ การซํอมแซมทุกชนิด และการ
ทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว    

กิจการค๎าสํงและค๎าปลีก  หมายถึง การให๎บริการเกี่ยวกับการค๎า โดยที่การค๎าสํง หมายถึง 
การขายสินค๎าใหมํและสินค๎าใช๎แล๎วให๎แกํ ผู๎ค๎าปลีก ผู๎ใช๎ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกร รม 
สถาบัน ผู๎ใช๎ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให๎แกํผู๎ค๎าสํงด๎วยกันเอง สํวนการค๎าปลีก หมายถึง 
การขายโดยไมํมีการเปลี่ยนรูปสินค๎าทั้งสินค๎าใหมํและสินค๎าใช๎แล๎วให๎กับประชาชนทั่วไปเพื่อการ
บริโภคหรือการใช๎ประโยชน์เฉพาะสํวนบุคคลในครัวเรือน การค๎าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การ
เป็นนายหน๎าหรือตัวแทนการซื้อขาย  สถานีบริการน้ํามัน และสหกรณ์ผู๎บริโภค 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2543, หน๎า 13-14) กลําวถึงความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมตามที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

1. มีการบริหารงานอยํางเป็นอิสระ โดยปกติแล๎ว ตัวผู๎จัดการมักจะมีสํวนรํวมในการเป็น
เจ๎าของธุรกิจนั้นอยูํด๎วย 

2. เจ๎าของธุรกิจและเงินลงทุน มักจะมาจากเจ๎าของเพียงคนเดียว หรืออาจจะเป็นกลุํมคน
เล็ก ๆ ที่มารํวมลงขันกัน 

3. พื้นที่ปฏิบัติการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนั้น จะอยูํในบริเวณท๎องถิ่นตํางๆ ทั้ง
เจ๎าของและคนทํางาน (ลูกจ๎าง) สํวนใหญํก็จะอาศัยอยูํในชุมชนนั้น ท๎องที่นั้น 

4. การกําหนด แบํงขนาดของธุรกิจไว๎อยํางชัดเจน ตายตัว อาจจะทําได๎ยาก วําขนาดใดจึง
จะเรียกวํา ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยํอม ซึ่งถ๎าอยูํในธุรกิจประเภทเดียวกันแล๎ว ก็อาจจะพอ
เปรียบเทียบกันได๎แตํกับธุรกิจนานาประเภทแล๎ว ขนาดยํอมของประเภทธุรกิจหนึ่งอาจกลายเป็น
ขนาดกลางในธุรกิจประเภทอื่นก็ได ๎

การตลาดของผลิตภัณฑ์กลับเปิดกว๎างออกไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก  (กตัญญู หิรัญู
สมบูรณ์ 2549, ออนไลน์) นิยามของลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มักจะอ๎างอิงกับ

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%C7%D5%C3%C7%D8%B8%20%C1%D2%A6%D0%C8%D4%C3%D2%B9%B9%B7%EC&aIsAdvance=Yes
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จํานวนพนักงานและจํานวนเงินทุนเป็นหลัก แตํจํานวนเหลํานี้มักเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
คําของเงิน จึงควรพิจารณาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม จากสภาวะธุรกิจ
ประกอบด๎วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจะมีสภาวะดังตํอไปนี้ 

1. การบริหารงานเป็นไปอยํางอิสระ  สํวนใหญํแล๎วผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของจะ
บริหารงานเองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ยํอมจะใช๎แรงงานและทักษะการบริหารงานของ
ตัวผู๎ประกอบการเป็นสํวนใหญํแม๎วําอาจจะมีบุคคลภายในครอบครัว  เพื่อนฝูง หรือลูกจ๎างจํานวน
ไมํกี่คนมาชํวยงานบ๎าง แตํการตัดสินใจดําเนินการสํวนใหญํกระทําโดยผู๎ประกอบการมากกวําที่จะ
ใช๎ผู๎บริหารมืออาชีพไมํวําธุรกิจนั้นจะอยูํในรูปแบบเจ๎าของคนเดียว  ห๎างหุ๎นสํวนหรือบริษัทจํากัดก็
ตาม 

2. เงินทุนในการดําเนินงานคํอนข๎างจํากัด เพราะมาจากเงินทุนของผู๎ประกอบการเองหรือ
เกิดจากการระดมทุนจากกลุํมบุคคลเล็ก ๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจะเร่ิมต๎นด๎วยการผลิต
หรือค๎าขายเล็ก ๆ น๎อย ๆ ที่ยังไมํต๎องการเงินทุนมากนัก เมื่อธุรกิจมีกําไรเงินที่ได๎มาสํวนหนึ่ง จะ
กลายเป็นเงินทุนดําเนินงานซึ่งสามารถนํามาใช๎ขยายธุรกิจทีละเล็กละน๎อย จนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจ
เร่ิมมั่นคงและต๎องการขยายกิจการให๎เจริญเติบโตตํอไปจึงจะมีการกู๎ยืมเงินทุนจากภายนอกหรือเปิด
ขายหุ๎นแกํสาธารณชนซึ่งจะกลายเป็นวิสาหกิจขนาดใหญํตํอไป 

3. ขอบเขตการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม อยูํในเขตพื้นที่ท๎องถิ่น
หนึ่งเทํานั้นในปัจจุบันนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมหลายแหํงได๎มีการขยายเครือขํายสาขา
ทั่วภูมิภาค ทั่วประเทศ และทั่วโลกโดยใช๎การให๎สิทธิทางการค๎า 

4. องค์กรมีขนาดเล็กจนมีผลกระทบตํอธุรกิจอุตสาหกรรมสํวนใหญํน๎อยมากธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มียอดขายจํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวมทั้งอุตสาหกรรม
นั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือมีสํวนแบํงตลาด (Market Share) ที่ต่ํามากและมีจํานวนพนักงานน๎อย มี
สินทรัพย์อยูํน๎อย  เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนั้นทั้งหมดด๎วย ดังนั้นการเข๎าหรือออกจาก
อุตสาหกรรมนั้นของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม แหํงหนึ่งจึงไมํมีผลกระทบตํอ
อุตสาหกรรมนั้นโดยสํวนรวมเลย 

สรุปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม หรือ SMEs หมายถึง กิจการที่ครอบคลุมกิจการ 3 
กลุํมใหญํๆ คือ กิจการการผลิต กิจการการค๎า และกิจการบริการ ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมกําหนดโดยจากมูลคํา ชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร และกําหนดจากจํานวนการจ๎างงาน 
ลักษณะของธุรกิจเป็นการบริหารงานอยํางอิสระ จํากัดเงินทุน สํวนใหญํดําเนินงานอยูํในชุมชน 
และมีจํานวนพนักงานน๎อย มีสินทรัพย์อยูํน๎อยเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม 
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 2.1.4 การก าหนดลกัษณะและรูปแบบของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่
มีจํานวนมากในประเทศไทย ผู๎ประกอบการสํวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคลหรือห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่มิใชํนิติบุคคล ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรํวมค๎า ซึ่ง
จะประกอบธุรกิจขายสินค๎า ผลิตสินค๎า หรือให๎บริการ ทุกธุรกิจจะเกี่ยวข๎องกับหน๎าที่ทางภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร  

1. การก าหนดลกัษณะ SMEs  
หนํวยงานตําง ๆ ในประเทศไทยมักจะใช๎กําหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

กําหนดจํานวนการจ๎างงานและมูลคําสินทรัพย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ. 2545 
สําหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากรไมํได๎มีคํานิยาม SMEs ไว๎วํามีลักษณะอยํางไร แตํได๎อาศัย
อํานาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนสํงเสริมธุรกิจ SMEs เชํน ลดอัตราภาษีเงิน
ได๎ ยกเว๎นภาษีเงินได๎ การหักคําสึกหรอและคําเสื่อมราคาในอัตราเรํง เป็นต๎น กําหนดลักษณะธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ.2543 และกําหนดลักษณะธุรกิจ
ตามประมวลรัษฎากร (กลุํมบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, 2552, ออนไลน์)
สรุปได๎ดังนี้  

1. กําหนดลักษณะธุรกิจ SMEs ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม พ.ศ.2543  

ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดจํานวนการจ๎างงานและมูลคําสินทรัพย์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ.2545 อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม พ.ศ.2543 ได๎กําหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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ตารางที ่2.1 ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม พ.ศ.2543 

ลกัษณะวสิาหกจิ 
จ านวนการจ้างงาน 

(คน) 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร 

(ล้านบาท) 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินค๎า  ไมํเกิน 50  51-200  ไมํเกิน 50  51-200  

กิจการค๎าสํง  
กิจการค๎าปลีก  

ไมํเกิน 25  
ไมํเกิน 15  

26-50  
16-30  

ไมํเกิน 50  
ไมํเกิน 30  

51-100 
31-50 

กิจการให๎บริการ  ไมํเกิน 50  51-200  ไมํเกิน 50  51-200 
*ในกรณีที่จํานวนการจ๎างงานของกิจการใดเข๎าลักษณะของวิสาหกิจขนาดยํอม แตํมูลคํา

สินทรัพย์ถาวรเข๎าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจ๎างงานเข๎าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง แตํมูลคําสินทรัพย์ถาวรเข๎าลักษณะของวิสาหกิจขนาดยํอม ให๎ถือจํานวนการ
จ๎างงานหรือมูลคําสินทรัพย์ถาวรที่น๎อยกวําเป็นเกณฑ์การพิจารณา 

2. กําหนดลักษณะธุรกิจที่กรมสรรพากรอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

ประมวลรัษฎากรได๎กําหนดลักษณะของธุรกิจที่จะได๎รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยธุรกิจ
ต๎องมีลักษณะ ดังนี ้
ตารางที ่2.2 ลักษณะของธุรกิจตามประมวลรัษฎากร 
ล าดับที ่ ลกัษณะ  

1.  เป็นบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล๎วในวันสุดท๎ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ไมํเกิน 5 ล๎านบาท  

2.  เป็นบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไมํรวมที่ดิน ไมํเกิน 200 ล๎าน
บาทและจ๎างแรงงานไมํเกิน 200 คน  

3.  เป็นบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่นําหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI  

4.  เป็น VC (Venture Capital) ที่ถือหุ๎นในบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์
ถาวร ไมํรวมที่ดินไมํเกิน 200 ล๎านบาท และจ๎างแรงงานไมํเกิน 200 คน  

5.  เป็นกิจการขายสินค๎าหรือให๎บริการที่อยูํในบังคับภาษีมูลคําเพิ่ม ที่มีรายรับไมํเกิน 1.8
ล๎านบาทตํอปีหรือตํอรอบระยะเวลาบัญชี ได๎รับการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม  

* การให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะกําหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ในการให๎สิทธิประโยชน์นั้นๆ เชํน บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล๎วใน
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วันสุดท๎ายของ รอบระยะเวลาบัญชี ไมํเกิน 5 ล๎านบาท จะได๎สิทธิประโยชน์ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก หรือบริษัทฯ ที่มีแรงงานไมํเกิน 200 คน จะได๎รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหักคําสึกหรอ และคําเสื่อมราคา ในอัตราเรํง เป็นต๎น         

ดังนั้น บริษัทใดที่เข๎าหลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs หลายลักษณะก็จะได๎รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีมากขึ้นตามลักษณะนั้นๆ 

2. รูปแบบธุรกจิ SMEs 
การจัดตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเป็นทางการควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะและการดําเนินงานของแตํละกิจการ ซึ่งรูปแบบความเป็นเจ๎าของกิจการตามที่ประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ได๎กําหนดไว๎มีอยูํ 4 แบบ อันได๎แกํ (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2549, หน๎า 
2-4) 
 1. ธุรกิจเจ๎าของคนเดียว (Sole Proprietorship) ธุรกิจเจ๎าของคนเดียวมีผู๎ประกอบการเพียง
คนเดียวที่เป็นเจ๎าของกิจการ และบริหารงานทุกด๎านของธุรกิจด๎วยการตัดสินใจคนเดียว การ
ประกอบธุรกิจจะทําโดยนําสินทรัพย์สํวนตัวของตน หรือเงินที่ยืมมาจากเครือญาติ เพื่อนฝูง สถาบัน
การเงินมาลงทุน ดังนั้นธุรกิจเจ๎าของคนเดียวมักจะเป็นธุรกิจสํวนตัวที่มีเงินทุนดําเนินการไมํมาก 
และมีขอบเขตของการดําเนินธุรกิจคํอนข๎างจํากัด จึงเหมาะสมกับธุรกิจที่ต๎องการเงินทุนน๎อย 
บริหารงานอยํางเรียบงําย ไมํซับซ๎อนหรือมีขึ้นตอนมาก และเน๎นความสัมพันธ์ระหวํางเจ๎าของกับ
ลูกค๎าเป็นสําคัญ 
 2. ห๎างหุ๎นสํวน (Partnerships) ห๎างหุํนสํวนเป็นรูปแบบของการประกอบการธุรกิจที่มี
บุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไปทําสัญญารํวมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบํงผลกําไรระหวํางกัน
แบํงเป็น 2 ประเภท คือ ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ และห๎างหุ๎นสํวนจํากัด 
  2.1 ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได๎ เรียกวํา ห๎างหุ๎นสํวน
สามัญนิติบุคคล แตํถ๎าไมํจดทะเบียนก็ถือเป็นหุ๎นสํวนธรรมดา ในการจัดการหุ๎นสํวนแตํละคนจะมี
อํานาจในการจัดการอยํางเต็มที่ ทําสัญญาผูกพันได๎ตามวัตถุประสงค์ของห๎าง การเลิกกิจการให๎
ถือเอาสัญญาจัดต้ังห๎างหุ๎นสํวนเป็นเกณฑ์ 

2.2 ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด มี 2 ประเภท คือ ประเภทจํากัดความรับผิดซึ่งรับผิดชอบ
เฉพาะเพียงไมํเกินเงินที่ตนตกลงนํามาลงในหุ๎นสํวนกับประเภทไมํจํากัดความรับผิดซึ่งหุ๎นสํวน
ประเภทไมํจํากัดความรับผิดเทํานั้นที่จะเป็นผู๎บริหารของห๎าง โดยผู๎เป็นหุ๎นสํวนประเภทจํากัดความ
รับผิดอาจจะแสดงความเห็นหรือแนะนําได๎แตํเข๎ามาดําเนินการในห๎างหุ๎นสํวนไมํได๎หากหุ๎นสํวน
ประเภทจํากัดความรับผิดตาย ล๎มละลาย หรือเป็นผู๎ที่ไร๎ความสามารถห๎างหุ๎นสํวนนั้นต๎องเลิก
กิจการ 



20 

 3. บริษัทจํากัด บริษัทจํากัดเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรจาก
กิจการที่กระทําโดยแบํงทุนออกเป็นหุ๎นมีมูลคําหุ๎นละเทําๆ กัน และผู๎ถือหุ๎นทุกคนตํางรับผิดจํากัด
เพียงไมํเกินจํานวนเงินที่ตนยังสํงใช๎ไมํครอบมูลคําหุ๎นที่ตนถือ 

การประกอบธุรกิจตําง ๆ อาจจะกระทําตั้งแตํคนเดียวขึ้นไป หากมีหุ๎นสํวนรํวมกันหลาย
คน ก็มักจัดต้ังในรูปของนิติบุคคลรูปแบบธุรกิจมีลักษณะแตกตํางกัน ปรากฏดังตารางสรุป 
ตารางที ่2.3 สรุปรูปแบบธุรกิจ 

ล าดับที ่ รูปแบบ ลกัษณะ 

1 บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไปที่มีชีวิตอยูํตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ (มาตรา15) 

2 คณะบุคคลที่มิใชํนิติ
บุคคล 

บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข๎ากันเพื่อการทํากิจการ
รํวมกันโดยไมํมีวัตถุประสงค์แบํงปันกําไรที่ได๎จากกิจการที่
ทํา(หนํวยภาษีตามมาตรา 56แหํงประมวลรัษฎากร) 

3 ห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่
มิใชํนิติบุคคล 

บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข๎ากันเพื่อการทํากิจการ
รํวมกันโดยมีวัตถุประสงค์แบํงปันกําไรที่ได๎จากกิจการที่ทํา
(หนํวยภาษีตามมาตรา 56 แหํงประมวลรัษฎากร) 

4 ห๎างหุ๎นสํวนสามัญที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล 

บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ๎าของกิจการ
รํวมกันโดยหุ๎นสํวนทุกคนไมํจํากัดความรับผิดและต๎องจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ 

5 ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ๎าของกิจการ
รํวมกัน หุ๎นสํวนมีทั้งที่จํากัดความรับผิดและไมํจํากัดความ 
รับผิดและต๎องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ 

6 บริษัทจํากัด บุคคลตั้งแตํ 7 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจ๎าของกิจการ  
ผู๎ถือหุ๎นรับผิดในหนี้ตําง ๆ ไมํเกินจํานวนเงินที่ผู๎ถือหุ๎นแตํ
ละคนลงทุนและต๎องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ล าดับที ่ รูปแบบ ลกัษณะ 

7 บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด๎วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ๎น
ตํอประชาชนให๎ผู๎ถือหุ๎นมีความรับผิดจํากัด ไมํเกินจํานวน
เงินคําหุ๎นที่ต๎องชําระ และบริษัทดังกลําวได๎ระบุความ
ประสงค์เชํนนั้นไว๎ในหนังสือบริคณห์สนธิ (มาตรา 15 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด) 

8 กิจการรํวมค๎า กิจการที่ดําเนินการรํวมกันเป็นทางการค๎าหรือหากําไร
ระหวํางบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล 
ห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลกับห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลหรือระหวําง
บริษัทและ/หรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
คณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือนิติบุคคล
อ่ืน เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

9 นิติบุคคลตามกฎหมาย
ตํางประเทศ 

บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตํางประเทศ 

10 

 

กิจการที่ดําเนินการค๎า
หรือหากําไรโดยรัฐบาล
ตํางประเทศหรือ
องค์การของรัฐบาล
ตํางประเทศ  

เป็นกิจการของรัฐบาลตํางประเทศหรือองค์การของรัฐบาล
ตํางประเทศ มีหน๎าที่เสียภาษีเงินได๎นิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากร เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 39) 

11 มูลนิธิหรือสมาคม เป็นนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและมีหน๎าที่เสียภาษีเงิน
ได๎นิติบุคคลแตํจะได๎รับยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคลถ๎าเป็น
มูลนิธิหรือสมาคมที่ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง
ประกาศให๎เป็นองค์การสาธารณะกุศล 

 
 2.1.5 บทบาทส าคัญของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทสําคัญในการเป็นรากฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืน
และเน๎นกลไกหลักในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และเสริมสร๎างความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เป็นกลไกในการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
 สุภาพร ตันติสันติสม (2545, หน๎า 7) กลําววํา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเป็นธุรกิจที่มี
บทบาทและความสําคัญตํอประเทศชาติหลายประการ ดังนี้ 
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 1. กํอให๎เกิดการสร๎างงานและสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมํๆ เพิ่มขึ้น โดยปกติงานสร๎างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์มักมีที่มาจากนักประดิษฐ์อิสระหรือผู๎ประกอบการรายเล็กที่มีความคิดสร๎างสรรค์
และสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ขึ้นมา หลังจากนั้นธุรกิจขนาดที่ใหญํกลําวจึงได๎นําไปพัฒนาให๎ได๎
มาตรฐานขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการค๎นคว๎าและจูงใจให๎ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมากขึ้น จึง
กํอให๎เกิดผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ขึ้นมากมาย 
 2. เป็นแหลํงพัฒนาผู๎ประกอบการรายใหมํ ธุรกิจขนาดยํอมมักจะเป็นแหลํงฝึกฝนและ
พัฒนาแรงงานที่ไร๎ทักษะ และหลังจากที่แรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะให๎เชี่ยวชาญมากขึ้นก็
สามารถเร่ิมต๎นประกอบธุรกิจด๎วยการอาศัยประสบการณ์จากการทํางานในสถานประกอบการมา
กํอน เทํากับธุรกิจขนาดยํอมเป็นแหลํงสร๎างผู๎ประกอบการรายใหมํ 
 3. กํอให๎เกิดการระดุมทุนจากแหลํงตํางๆ เข๎าสูํระบบ โดยปกติผู๎ประกอบการธุรกิจขนาด
ยํอมมักเร่ิมต๎นลงทุนด๎วยเงินออมสํวนตัว แตํอาจมีจํานวนไมํเพียงพอตํอการดําเนินงาน จึงมักต๎องมี
การกู๎ยืมโดยเฉพาะจากเจ๎าของเงินทุนนอกระบบ เนื่องจากธุรกิจขนาดยํอมที่เพิ่งเร่ิมต๎นทําธุรกิจมัก
ไมํสามารถกู๎ยืมเงินจากสถาบันการเงินได๎งํายนัก จึงทําให๎มีการนําเงินทุนนอกระบบเข๎ามาสูํระบบ
อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอระบบเศรษฐกิจประเทศ 
 4. เป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจที่มีขนาดใหญํกวํา ธุรกิจขนาดยํอมสามารถลดงานของธุรกิจ
ขนาดใหญํได๎ด๎วยการรับชํวงการผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดใหญํกวํา เชํน การผลิตชิ้นสํวนหรือ
สํวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจขนาดใหญํไมํต๎องเสียเวลาและคําใช๎จํายมาผลิตเอง
ธุรกิจขนาดยํอมจึงเป็นแหลํงรองรับแรงงานขนาดใหญํทั่วภูมิภาคได๎ ซึ่งเทํากับเป็นการชํวยให๎มีการ
กระจายทั้งธุรกิจขนาดยํอมและรายได๎ไปสูํภูมิภาคด๎วย 
 5. ชํวยประหยัดและเพิ่มเงินตราตํางประเทศ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขนาดยํอมสามารถ
ทดแทนการนําเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศได๎มาก ตลอดจนสามารถผลิตเพื่อสํงออกไปจําหนํายยัง
ตํางประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ฝีมือและคําแรงที่ไมํสูงนักเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว  
เชํน เสื้อผ๎าสําเร็จรูป อัญมณี ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต๎น 
 6. เป็นตัวกลางเชื่อมระหวํางธุรกิจขนาดใหญํกับภาคการผลิตของประเทศ ธุรกิจขนาดยํอม
สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมระหวํางอุตสาหกรรมการผลิตกับธุรกิจการเกษตร เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากสําหรับป้อนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค๎าเกษตร เชํน อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม๎ และ
อุตสาหกรรมผลิตโคนม เป็นต๎น 
 7. ธุรกิจขนาดยํอมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสูํธุรกิจขนาดที่ใหญํกวํา เมื่อ
ผู๎ประกอบการมีการดําเนินธุรกิจยํอมมาได๎ระยะหนึ่งที่กิจการสามารถอยูํรอดแล๎ว ธุรกิจขนาดยํอมก็
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มักที่จะขยายกิจการตํอไปให๎มีขนาดใหญํขึ้น รวมถึงเป็นแหลํงรองรับแรงงานของประเทศได๎
เพิ่มขึ้น 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแม๎จะมีขนาดเล็กแตํก็มีจํานวนมาก และกระจัดกระจาย
ไปทั่วประเทศจึงมีบทบาทสําคัญตํอภาวะเศรษฐกิจของประเทศในด๎าน ตํอไปนี้ (วิชัย โถสุวรรณ
จินดา, 2549, หน๎า 4-5) 
 1. สร๎างงานใหมํ ธุรกิจขนาดยํอมเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นได๎งํายจึงมีสํวนสนับสนุนผู๎ต๎องการเร่ิม
ธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ คนที่ต๎องวํางงานมักจะหันมาเร่ิมต๎น
ธุรกิจขนาดยํอมได๎งําย และธุรกิจขนาดยํอมเองในไมํช๎าก็อาจเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือธุรกิจ
ขนาดใหญํตํอไปได๎ 
 2. การสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํ  นักประดิษฐ์คิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ มักเร่ิมต๎นการผลิต และการ
ขายด๎วยธุรกิจขนาดยํอมกํอนที่จะขยายกิจการออกไปเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นได๎รับการยอมรับ  
 3. การเพิ่มการแขํงขัน การที่มีธุรกิจขนาดยํอมเข๎าในตลาด ทําให๎ผู๎บริโภคมีทางเลือกมาก
ขึ้น ธุรกิจขนาดยํอมจึงมีสํวนเพิ่มระดับการแขํงขันในทางเศรษฐกิจ 
 4. การสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญํในการผลิตสินค๎าและบริการ โดยธุรกิจขนาดยํอมจะมี
สํวนชํวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญํในด๎านตํางๆ 
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค๎าและบริการ โดยเฉพาะในกิจการที่ต๎องการความ
ประณีต และใช๎ฝีมือ ธุรกิจขนาดยํอมจะทําได๎ดีกวําและถือเป็นจุดเร่ิมต๎นในการพัฒนาความสามารถ
ในการประกอบการด๎วย 
 6. การกระจายการพัฒนาประเทศ ธุรกิจขนาดยํอมมักจะมีการจัดตั้งกระจัดกระจายกันไป
ตามชุมชนตํางๆ จึงมีบทบาทในการสํงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของท๎องถิ่น ทั้งยังนําไปสูํ
การผลิตสินค๎าพื้นบ๎าน หรือสินค๎าประเภทหัตถกรรมของชุมชนได๎ด๎วย 
 7. เพิ่มการระดมทุน ธุรกิจขนาดยํอมเป็นการรวบรวมเงินทุนทั้งที่เป็นของผู๎ประกอบการ
และญาติมิตรมากํอให๎เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเร่ิมในการระดมทุน และเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตของประเทศด๎วย 

2.1.6 การพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประเทศไทยได๎มีการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาผู๎ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็น

เวลานานโดยความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และจุดที่ทําให๎เกิดความสนใจใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในด๎านปริมาณเป็นการเฉพาะก็เนื่องมาจากการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ปี 2540 ที่สํงผลกระทบอยํางกว๎างตํอธุรกิจโดยเฉพาะผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม ทั้งภาคการผลิต ภาคการค๎า ภาคการบริการ และภาคธุรกิจเกษตร กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีความรับผิดชอบได๎ตระหนักถึงบทบาท
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สําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได๎เสนอ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตํอรัฐบาล  เพื่อเป็นเคร่ืองมือฟื้นฟู
เศรษฐกิจของชาติ โดยมุํงเป้าหมายระยะสั้น คือการชํวยกอบกู๎และเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมซึ่งเป็นฐานหรือรากหญ๎าของระบบเศรษฐกิจไทย  กับมีเป้าระยะยาว คือ การ
สร๎างผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมรายใหมํที่เข๎มแข็ง และเพิ่มความสามารถใน
การแขํงขันของวิสาหกิจที่ประกอบการอยูํแล๎ว เพื่อให๎เศรษฐกิจฟื้นตัวอยํางยั่งยืน คณะรัฐมนตรีได๎
มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 อนุมัติในหลักการการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม และกระทรวงอุตสาหกรรมได๎มีคําสั่งที่ 153/2542ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 ให๎จัดตั้ง
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  เพื่อถํายโอนภารกิจการพัฒนาจากภาครัฐมา
ดํ า เนินก ารในรูป องค์กรสาธารณป ระ โย ชน์โดยมี แนวทางก ารดํ า เนินงานเพื่ อพัฒนา
                           อยํางชัดเจนในภาพรวม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม, 2551, ออนไลน)์ ดังนี ้

1. เพื่อบรรเทาปัญหาของ                           มีแนวทางดําเนินการ คือ  
1.1 ปรับปรุงเพิ่มเติม เสริมแตํงในจุดที่                           มีปัญหา 

        -   เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร 
-   การตลาด 

        -   การเข๎าถึงแหลํงเงินทุน 
-   การพัฒนาบุคลากร 
-   การเข๎าถึงแหลํงข๎อมูล 

   1.2 สร๎างเครือขํายการปฏิบัติงานของหนํวยงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎องให๎สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 

        -   องค์กรภาครัฐ เอกชน ทั้งสํวนกลางและภูมิภาค 
        -   สถาบันอิสระเฉพาะทาง 
       -   สถาบันการศึกษา 
2. พัฒนา                            ที่ดําเนินการอยูํแล๎วให๎ขยายตัวเจริญเติบโต 

และสามารถแขํงขันได๎ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบได๎กับ 
                           ตํางชาติ และสามารถออกไปแขํงขันในตํางประเทศ มีแนวทาง
ดําเนินการ คือ  

2.1 เน๎นความเข๎มข๎นการพัฒนาไปสูํมาตรฐานสากล 
 -   มาตรฐานคุณภาพสินค๎า 
 -   ความรวดเร็วในการสํงมอบสินค๎า และการให๎บริการ 
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-   มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต เชํน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
-   มาตรฐานสุขอนามัย 
-   การป้องกันสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติ 
-   การคุ๎มครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 

2.2 เน๎นกลไกการสนับสนุนเงินทุน การรํวมทุน (Venture Capital) และการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์สําหรับ                            

        -   เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) 
        -   เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม 
        -   เพื่อปรับปรุงระบบการจําหนํายและบริการให๎รวดเร็ว 
        -   เพื่อขยายกิจการ 
3. สร๎าง                            ที่มีอนาคต มีนวัตกรรม หรือเป็นกลุํม

                           ด๎านนโยบายการพัฒนาให๎เกิดขึ้น และเติบโตอยํางยั่งยืนมี
แนวทางดําเนินการ คือ  

3.1 เน๎นในเร่ืองข๎อมูลขําวสารการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพ 
  3.2 เน๎นกลไกการสํงเสริมอยํางใกล๎ชิดและครบวงจรในลักษณะการบํมเพาะ

(Incubation) 
 3.3 เน๎นกลไกสินเชื่อเพื่อการเร่ิมต๎นกิจการ (Start-up Loans) 
   3.4 เน๎นกลุํมเป้าหมายด๎านนโยบาย เชํน 

        -   กลุํมผู๎มีความร๎ูและประสบการณ์การทํางาน 
        -   กลุํมผู๎จบการศึกษาใหมํที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม 
       -   กลุํมราษฎร หรือราษฎรอิสระ ที่จะจัดต้ังหนํวยผลิต หรือธุรกิจชุมชน 
2.1.7 ปัญหาและข้อจ ากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาพรวม มีดังนี้ 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 2551, ออนไลน์) 
1. ปัญหาด๎านการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสํวนใหญํมักตอบสนองความ

ต๎องการของตลาดในท๎องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความร๎ูความสามารถในด๎าน
การตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า  ท าให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมากขึ้น 

2. ขาดแคลนเงินทุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการ
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ท าบัญชีอย่างเป็นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และ
ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

3. ปัญหาด้านแรงงาน แรงงานที่ท างานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีปัญหา
การเข้าออกสูง กล่าวคือ เมื่อมีฝีมือและมีความช านาญมากขึ้นก็จะย้ายออกไปท างานในโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนที่ดีกว่า จึงท าให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอการพัฒนา
ไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า 

4. ปัญหาข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไปวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมัก
ใช้เทคนิคการผลิตไม่ซับซ้อนเนื่องจากการลงทุนต่ าและผู้ประกอบการ พนักงานขาดความรู้พื้นฐาน
ที่รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึงท าให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่ดี 

5. ข้อจ ากัดด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักขาดความรู้ในการจัดการ
หรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคล
ในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงานการบริหารภายในลักษณะนี้แม้จะมีข้อดีในเร่ืองการดูแลที่
ทั่วถึง (หากธุรกิจไม่ใหญ่นัก) แต่เมื่อกิจการเร่ิมขยายตัวหากไม่ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ระบบก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ 

6. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน
มากเป็นการจัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิตตามบ้าน  ผลิตในลักษณะโรงงานห้อง
แถวไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้าดังนั้นกิจการโรงงานเหล่านี้ 
จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดตามกฎหมาย  นอกจากนี้ใน
เร่ืองการส่งเสริมการลงทุนก็เช่นเดียวกัน แม้ว่ารัฐจะได้ลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและการจ้างงาน 
เพื่อจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพียง 8.1 % เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากรัฐ 

7. ปัญหาข้อจ ากัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน  การส่งเสริม
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมาได้ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคม
การค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี
จ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจ ากัดของหน่วยงานดังกล่าว เช่น ในเร่ือง
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บุคลากร งบประมาณ จ านวนส านักงานสาขาภูมิภาคการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ จึง
ไม่อาจสนองตอบได้ทั่วถึงและเพียงพอ 

8. ปัญหาข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล เนื่องจากปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ข้างต้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่างๆ เช่น 
นโยบายและมาตรการของรัฐ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ฯลฯ 

และอีกปัญหาหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ นโยบาย
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาท/วัน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,  2555, 
ออนไลน์) 

ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ าเฉลี่ยเท่ากับ 175.8 บาท ซึ่ง ครม.ได้มีมติให้ปรับขึ้น เมื่อ 1 ม.ค. 2554 
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าในคร้ังนี้สูงขึ้นเฉลี่ย 6.4% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยเหตุผลในการปรับ
ขึ้น มี 2 ประการ คือ  

1. การช่วยให้แรงงานรอดพ้นจากความยากจนที่รุนแรง และมีรายได้ที่ใกล้เคียงกับ
ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพ (Poverty safety net)  

2. การช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโต (Fair Wages)  
จากการศึกษาโครงการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ SMEs (SME I/O Table) 

พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงินเดือนของ SMEs เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 16.2 
ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ดังนั้น หากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 0.16% ซึ่งผลจากการปรับค่าจ้างคร้ังล่าสุด (เพิ่มขึ้น 6.4%) ส่งผลให้
ต้นทุนของกิจการด้านค้าใช้จ่ายแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.03% ดังนั้น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ า เป็น 300 
บาท เท่ากันทั่วประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SMEs เป็นอย่างมาก เช่น ใน กทม. การขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ า จากวันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 85 บาท ต่อวัน (ประมาณ 2,200 บาท/
เดือน) ท าให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถึง 39.5%  

เมื่อพิจารณาจากฐานข๎อมูลการจ๎างงานของ SMEs (ข๎อมูลจาก : ข๎อมูลการจ๎างงานรวมของ 
SMEs เป็นข๎อมูลการจ๎างงานซึ่งรวมแรงงานทุกระดับไว๎ ยังไมํสามารถแยกจํานวน แรงงานไร๎ฝีมือ
ออกมาได๎ชัดเจน (แรงงานกลุํมนี้จะได๎รับประโยชน์จากนโยบาย 300 บาท/วัน) อยํางไรก็ตามใน
ธุรกิจที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎น พบวํา ต๎นทุนคําแรงของแรงงานไร๎ฝีมือมีสัดสํวนระหวําง 15-20% ของ
ต๎นทุนด๎านคําจ๎างแรงงานทั้งหมด) รายจังหวัด พบวํา มีอยูํ 25 จังหวัดที่ SMEs มีการจ๎างงานมากกวํา 
100,000 คน โดยมีจังหวัดที่สําคัญ ได๎แกํ       

1. กรุงเทพมหานคร ศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการจ๎างงานรวมทั้งสิ้น 3.3 ล๎านคน 
หากมีการขึ้นคําแรงขั้นต่ําเป็น 300 บาท จะสํงผลให๎ ธุรกิจ SMEs ต๎องแบกรับต๎นทุนเพิ่มขึ้น 6.4%  
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2. จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูํเป็นจํานวนมาก เชํน สมุทรปราการ (คําแรงเพิ่มขึ้น 
39.5%, ต๎นทุนเพิ่ม 6.4%) /นครราชสีมา (คําแรงเพิ่มขึ้น 64%, ต๎นทุนเพิ่ม 10.4%)/ สมุทรสงคราม 
(คําแรงเพิ่มขึ้น 74.4% ต๎นทุนเพิ่ม 12%)/ ขอนแกํน (คําแรงเพิ่มขึ้น 80% ต๎นทุนเพิ่ม 13%) /
อุบลราชธานี (คําแรงเพิ่มขึ้น 75.4% ต๎นทุนเพิ่ม 12.2%)/ อุดรธานี (คําแรงเพิ่มขึ้น 75.4% ต๎นทุนเพิ่ม 
12.2%)/ชลบุรี (คําแรงเพิ่มขึ้น 53% ต๎นทุนเพิ่ม 8.6%)/ ร๎อยเอ็ด (คําแรงเพิ่มขึ้น 80.7% ต๎นทุนเพิ่ม 
13%) และปทุมธานี (คําแรงเพิ่มขึ้น 39.5% ต๎นทุนเพิ่ม 6.4%) 

3. จังหวัดที่มีภาคบริการ (ทํองเที่ยวและการค๎า) โดดเดํน เชํน ภูเก็ต (คําแรงเพิ่มขึ้น 35.7%, 
ต๎นทุนเพิ่ม 5.8%) /เชียงใหมํ (คําแรงเพิ่มขึ้น 66.7% ต๎นทุนเพิ่ม 10.8%) และ ชลบุรี (คําแรงเพิ่มขึ้น 
53%,ต๎นทุนเพิ่ม 8.6%) 

4. จังหวัดที่มีเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประมงมาก เชํน 
นครปฐม (คําแรงเพิ่มขึ้น 39.5%, ต๎นทุนเพิ่ม 6.4%)/ สมุทรสาคร (คําแรงเพิ่มขึ้น 39.5% ต๎นทุนเพิ่ม 
6.4%)/ นครศรีธรรมราช (คําแรงเพิ่มขึ้น 72.4% ต๎นทุนเพิ่ม 11.7%)/ สุราษฎร์ธานี (คําแรงเพิ่มขึ้น 
74.4% ต๎นทุนเพิ่ม 12%) และ สงขลา (คําแรงเพิ่มขึ้น 70.5% ต๎นทุนเพิ่ม 11.4%) 

รายสาขาธุรกิจ (สมมุติฐานวําทุกสาขาธุรกิจจํายคําจ๎างแรงงานขั้นต่ําเทํากับ 215 บาท/วัน 
ดังนั้นเมื่อปรับคําจ๎างขั้นต่ําเป็น 300 บาท/วัน สํงผลให๎คําแรงเพิ่มขึ้น 39.5%) ที่มีการใช๎แรงงาน
เข๎มข๎น และต๎องแบกรับภาระต๎นทุนที่สูงขึ้น ได๎แกํ  

1. ภาคการผลิต เชํน ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายจะมีต๎นทุนเพิ่ม 10.2% /ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม๎มี
ต๎นทุนเพิ่ม 5.8% /ผลิตพลอยเจียระไนมีต๎นทุนเพิ่ม 7.6% /ผลิตเคร่ืองนุํงหํม และผลิตเคร่ืองกระเป๋า
หนังมีต๎นทุนเพิ่มขึ้น 7.3%/ การฟอกย๎อมพิมพ์ลายผ๎ามีต๎นทุนเพิ่ม 5.5% 

2. ภาคการบริการ เชํน ธุรกิจโรงแรมมีต๎นทุนเพิ่มขึ้น 12%/ ธุรกิจรับเหมากํอสร๎างบ๎านมี
ต๎นทุนเพิ่มขึ้น 9.8% และธุรกิจการขนสํงทางบกมีต๎นทุนเพิ่มขึ้น 8% 

 
ผลกระทบนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่่า 300 บาท/วัน 
ผลด้านบวก 
1. ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่ม ท าให้มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือก าลังซื้อเพิ่ม 
2. เกิดการปรับตัวในการใช้ knowledge & skilled-based มากขึ้น โดยภาคธุรกิจต้องให้

ความส าคัญกับการจ้างแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านแรงงาน 

3. ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ทั้งในระดับไร้ฝีมือ และมีฝีมือ 
ขณะที่อัตราการว่างงานโดยรวม ณ เดือน พ.ค. 2554 อยู่ในระดับ 0.7 -0.8% ท าให้มีแนวโน้มที่
จะต้องปรับเพิ่มค่าจ้างอยู่แล้ว 
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ผลด้านลบ 
1. ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายของแรงงานเฉลี่ย 22.6% ภาค

การค้าและบริการ 15.6% (ข้อมูลจากโครงการ SME I/O Table) 
2. ราคาสินค้าและบริการอาจสูงขึ้น เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่ม 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
มาตรการที่ต้องท าควบคู่ไปกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า เช่น  
1. การปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในกลุ่มที่มีความพร้อมก่อน เช่น ผู้ประกอบการราย

ใหญห่รือขนาดกลาง  SMEs ที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานกึ่งฝีมือหรือมีประสบการณ์  
2. การจูงใจภาคธุรกิจในการปรับเพิ่มค่าแรง เช่น การลดภาษีรายได้นิติบุคคล (ส าหรับ 

SMEs มักมีปัญหาไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีหรืออยู่ในภาวะขาดทุน) การหักคืนภาษี (tax credit) 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน อาจต้องจัดการอบรมแบบเฉพาะทางให้กับธุรกิจแต่ละ

สาขา (tailor-made) ส าหรับลูกจ้างรายเดิม หรือการอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของแรงงานรายใหม่ 

2.1.8 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านธุรกิจภาคการค้าและบริการ โดย

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ เดือนมิถุนายน 2554 พบว่า มีค่าดัชนี 46.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจาก 46.0 ในเดือนก่อน โดยองค์ประกอบด้านการจ้างงานและต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุ
เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความผ่อนคลายมากขึ้น ภายหลังจากการประกาศยุบ
สภา 

เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่น 4 ภาคธุรกิจ ระหว่าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
ภาคการค้าและบริการ (TSSI) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจ (BSI) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) พบว่า ดัชนี TSSI CCI BSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วน
ดัชนี TISI ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการคลายความกังวลด้านต้นทุน 
ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น การส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ค่าเงินบาทลดลง ประกอบกับราคาน้ ามัน
ขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 

ส่วนภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีค่าดัชนี (มูลค่าเพิ่ม) เดือนมิถุนายน 2554 
อยู่ที่ 93.89 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.85 ส่วนอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตมีค่าดัชนีอยู่ที่ 49.61 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.8 

การจัดตั้งและสิ้นสภาพกิจการเดือนมิถุนายน 2554 พบว่า ในส่วนการจัดตั้งกิจการใหม่
จ านวน 5,432 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 25.7 ส่วนการยกเลิกกิจการมี
จ านวน 1,079 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนสูงถึงร้อยละ 121.1 
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เมื่อพิจารณาด้านการส่งออกเดือนมิถุนายน 2554 พบว่า SMEs มีมูลค่าการส่งออก 
201,022.83 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าส าคัญที่มีการขยายตัวของการ
ส่งออกสูง ได้แก่ หมวดปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย และหมวดหนังสือ และสิ่งพิมพ์ ส่วนตลาดที่
มีการขยายตัวการส่งออกสูง ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน ตามล าดับ 
 
2.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 2.2.1 ความเป็นมาของการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 อิเล็กทรอนิกส์  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีวิวัฒนาการมาจากผลงานของนักฟิสิกส์  
นักคณิตศาสตร์ วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ อาจแบ่งได้ 2 ช่วง (มงคล เดชนครินทร์ และชาตรี ศรี
ไพพรรณ, 2553, หน้า 9-11) ดังนี ้

1. ช่วงอดีต ยุคของอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมขึ้นในปี 2438 เมื่อ Lorentz, H.A. ตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับการมีอยู่จริงของอนุภาคมีประจุที่เรียกว่า อิเล็กตรอน สองปีต่อมา Thompson, J.J. ได้พิสูจน์
โดยการทดลองว่าอิเล็กตรอนนั้นมีอยู่จริง ในปีเดียวกัน Braun ได้ประดิษฐ์หลอดอิเล็กตรอนขึ้นเป็น
คร้ังแรกในรูปของหลอดรังสีแคโทด (Cathode-Ray Tube) ในปี 2447 Fleming ได้ประดิษฐ์หลอด
ไดโอดสูญญากาศ ขึ้นเป็นคร้ังแรก อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการประยุกต์ใช้เป็นคร้ังแรกในงานส่งและ
รับวิทยุ ในปี 2463 ท าให้มีการพัฒนาจนเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ช่วงปัจจุบัน เร่ิมต้นหลังจากที่ได้มีการประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์(Bipolar 
Junction Transistor หรือ BJT) ขึ้นเป็นผลส าเร็จในปี 2493 เหตุการณ์ที่ส าคัญต่อมา คือ การ
ประดิษฐ์วงจรไอซี (Integrated Circuit หรือ IC) การประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (Field-
Effect Transistor หรือ FET) และการประดิษฐ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์จุลภาค (Microelectronic Circuit) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry) มีวิวัฒนาการประมาณ 80 กว่าปี เมื่อเร่ิมมีการ
ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า ไดโอด (Diode Tube) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถควบคุมการไหลของ
อิเล็กตรอนไปในทิศทางที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในงานโทรคมนาคม  อุตสาหกรรมและเคร่ืองใช้ในบ้านส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่ประวัติยาวนานมากกว่า 100 ปี เมื่อนักวิทยาศาสตร์และนัก
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้ก าเนิดไฟฟ้าขึ้นโดยการแปลงพลังงานทางกลเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ท าให้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามอเตอร์ สะพานไฟ สายไฟ 
เป็นต้น (วราภรณ์ รัตนอาชาไนย, 2544, บทคัดย่อ) 

ส าหรับประเทศไทย การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ได้เร่ิมมีการ
พัฒนาขึ้นเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
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และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อทดแทนการน าเข้า  ต่อมาได้มีการปรับภาษีศุลกากรน าเข้าสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองและเกิด
ปัญหาลักลอบน าเข้าตามมา (สมพงศ์ นครศร,ี 2540, หน้า 54) 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยการลงทุน การจ้างงาน และการส่งออก โดยมีมูลค่าการผลิตคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 270,000 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน
มากกว่า 400,000 ต าแหน่ง และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคัญ ด้วยมูลค่าการส่งออกในปี 2548 
สูงถึง 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งประเทศและเป็น
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐเพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเอเชีย  (Electronic Hub)โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม., 2550, หน้า 2-1,2-2) 

แม้ว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มักจะมีขนาดใหญ่  เนื่องจากต้องใช้
เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากต่างประเทศหรือเป็นบริษัทร่วม
ทุนก็ตาม แต่ในแง่ของจ านวนผู้ประกอบการรวมทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ  2,811 โรงงาน (ข้อมูล
ในปี 2548) พบว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมถึง 2,463 โรงงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 
88 และมีโรงงานขนาดใหญ่เพียง 348 โรงงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 แม้กระนั้นโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อมก็มีการจ้างงานรวมกันเพียงร้อยละ  22 ของอุตสาหกรรม หรือคิดเป็นจ านวนเกือบ 
100,000 คน และมีเงินทุนจดทะเบียนรวมกันเพียงร้อยละ  25 ของอุตสาหกรรม หรือประมาณ 
70,807 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งอุตสาหกรรม  

ประเด็นการควบคุมสารอันตรายและการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ตามกฎระเบียบ WEEE และ RoHS เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ขยายตัวในวงกว้างและกระทบผ่านสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
รายใหญ่จะเป็นผู้รับผลกระทบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

 2.2.2 จ านวนสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น ณ เดือน

มิถุนายน 2554 จํานวน 1,993 โรงงาน สํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและเป็น
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดโรงงานขนาดเล็กมีจํานวนโรงงานคํอนข๎าง
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สูงเนื่องจากมีการผลิตชิ้นสํวนและสํวนประกอบเพื่อป้อนให๎แกํโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญํ
เพื่อทําการประกอบเป็นสินค๎าสําเร็จรูปและชิ้นสํวนและสํวนประกอบมีลั กษณะที่คํอนข๎าง
หลากหลายและบางโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นบริษัทในเครือหรือรํวมทุน (สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน๎า 14) 

 
ตารางที ่2.4 จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโรงงาน 
(หน่วย : โรงงาน) 

เลก็ กลาง ใหญ่ รวม 

Electrical 552 141 100 793 
Electronics 424 183 146 753 
Trader 138 11 5 154 
Supporting Service 36 2 1 39 
Software Computer 74 5 4 83 
Non-Specfy 105 36 30 171 

รวม 1,329 378 286 1,993 
ที่มา: (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน๎า 14) 
 
 มูลคําสํงออกผลิตภัณฑ์ 5 อันดับแรกของกลุํมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าได๎แกํ เคร่ืองปรับอากาศ 
กล๎องถํายรูป TV ,VDO เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดตํอป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  ตู๎เย็นและ
สํวนประกอบเคร่ืองรับโทรทัศน์ และ5 อันดับแรกของอิเล็กทรอนิกส์ได๎แกํ อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี เคร่ืองสํง-เคร่ืองรับวิทยุโทรเลข วิทยุโทรศัพท์ 
เคร่ืองเรดาร์เคร่ืองอุปกรณ์ใช๎สําหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข อุปกรณ์อ่ืนๆ และไดโอดทรานซิสเตอร์  
 2.2.3 ประเภทของธุรกจิเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ (วราภรณ ์รัตนอาชาไนย, 
2544) ประกอบด๎วย 

1. ธุรกิจชิ้นสํวน ได๎แกํ สิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้าซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอิเล็กทรอนิกส์
หรือเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า เชํน มอเตอร์ รีเลย์ คอมเพรสเซอร์ เป็นต๎น โดยมีหน๎าที่การทํางานที่อาศัย
หลักการทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสํวนใหญํ 

2. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน ซึ่งใช๎ในชีวิตประจําวัน เชํน พัดลม ตู๎เย็น 
หม๎อหุงข๎าว เคร่ืองซักผ๎า วิทยุ โทรทัศน์ เคร่ืองเสียง เป็นต๎น 
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3. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า ซึ่งผลิตสินค๎าที่มีมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช๎ใน
งานวิชาชีพที่เฉพาะ เคร่ืองใช๎ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชํน เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เคร่ืองเชื่อม
ไฟฟ้า เคร่ืองมือสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

2.2.4 โครงสร้างการตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
การส่งออก 
มูลคําการสํงออกเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าที่สูงสุด ปี พ.ศ.2553 คือ เคร่ืองปรับอากาศ สํวนมูลคําการ

สํงออกสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ที่สูงสุด คือ อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากความต๎องการ
ของตลาดตํางประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตํอเนื่อง  รวมถึงตลาดเกิดใหมํและตลาดอาเซียนที่ยังมีทิศ
ทางการขยายตัวดีเนื่องจากการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2.1 มูลค่าส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนช่วงปี 2550 – 2554 

                     (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 54) (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน้า 15) 
 
โครงสร้างตลาดส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน

2554 ตลาดส าคัญที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ตลาดอาเซียน รองลงมาคือ อียูและจีน โดย
มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 16.59% 14.28% และ13.75% ตามล าดับ (ดังแสดงในตารางที่ 2.5) โดย
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกและอัตราการขยายตัวค่อนข้างมากทั้ง  3 ตลาดดังกล่าว ได้แก่ 
เคร่ืองปรับอากาศ  กล้อง TV, VDO เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับตัดต่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีในส่วนตลาด
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ส่งออกหลักเดิม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อียู และญ่ีปุ่น ยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกรวม 3 ตลาด ค่อนข้าง
สูง อยู่ที่ประมาณ 38.08% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2.2 สัดส่วนตลาดส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ช่วง (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 

54) (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน้า 21) 
 

ตารางท่ี 2.5 มูลค่าส่งออกสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ าแนกตามตลาดส่งออกส าคัญ
ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. ปี 2554 
ตลาดส่งออก US EU JP ASEAN CN ME other Total 
มูลค่าส่งออก 
(ล้านเหรียญ 
สหรัฐ) 

3617.61 3949.87 2966.64 4590.47 3803.53 1119.74 7619.28 27667.14 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(%) 

5.56  5.88 9.52 7.54 1.40 17.81 23.08 10.08 

สัดส่วน (%) 13.08  14.28  10.72  16.59  13.75  4.05  27.54  100.00 

ท่ีมา: (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน้า 21) 
ในเดือน มกราคมถึงมิถุนายน ปี 2554 ตลาดอ่ืนๆ เป็นตลาดที่มีสัดสํวนเพิ่มขึ้น 27.54%  

มีมูลคําสํงออก 7,619.28 ล๎านเหรียญสหรัฐ จากการสํงออกไปยังตลาดฮํองกงและตลาดไต๎หวัน ซึ่ง
ตลาดสํงออกดังกลําวเป็นตลาดกระจายสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสําเร็จรูปและสํวนประกอบไปทั่ว
โลกและมีการออกสินค๎าสําเร็จรูปใหมํๆ กํอนประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันเสมอ 
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2.2.5 ปริมาณการขายในประเทศของผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ตารางที ่2.6 ปริมาณการขายในประเทศของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า 
 

ผลติภัณฑ์ ปริมาณการขายในประเทศ 

อตัราการเปลีย่นแปลง 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ       

ปีก่อน 
(%) 

Commodity Name หน่วย 
Q1 

2554 
Q2 

2554 
ม.ค.-ม.ิย. 

2554 

Q1/54 
เทียบกบั 

Q1/53 

Q2/54 
เทียบกบั 

Q2/53 

ม.ค.-ม.ิย. 
54 

เทียบกบั 
ม.ค.-ม.ิย. 
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เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน 
คอนเดนซ่ิงยูนิต 

เครื่อง 426,601 282,972 709,573 8.18 32.72 12.93 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสํวน 
แฟนคอยล์ยูนิต  

เครื่อง 434,015 301,590 735,605 8.70 28.30 10.28 

คอมเพรสเซอร ์ เครื่อง 2,013,780 1,848,176 3,861,956 31.15 1.36 13.28 
พัดลม  เครื่อง 705,674 674,646 1,380,320 26.08 2.98 13.62 
เครื่องซักผ๎า  เครื่อง 444,615 480,803 925,418 25.82 30.25 28.08 
เตาไมโครเวฟ  เครื่อง 177,489 128,724 306,213 13.02 8.87 11.32 
ตู๎เย็น  เครื่อง 455,222 433,133 888,355 6.66 5.92 0.13 
กระติกน้ําร๎อน  เครื่อง 335,291 287,349 622,640 23.60 6.45 15.05 
หม๎อหุงข๎าว  เครื่อง 779,534 835,102 1,614,637 1.73 7.48 2.83 
สายไฟฟ้า  ตัน 37,172 37,837 75,009 20.91 16.81 18.81 
โทรทศัน์ส ี<= 20 นิ้ว  พันเครื่อง 46 43 88 38.62 14.86 29.09 
โทรทศัน์ส ี>= 21 นิ้ว  พันเครื่อง 318 272 590 29.36 41.63 35.60 
 

หมายเหตุ: ข๎อมูลที่นําเสนอเป็นตัวเลขปริมาณการขายในประเทศของแตํละผลิตภัณฑ์คํานวณจาก
ข๎อมูลจริง70%-80% (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2554, หน๎า 30) 
 

 สําหรับตลาดในประเทศ ปริมาณการขายในประเทศชํวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี 2554 
(ดังแสดงในตารางที่ 2.6) พบวําปริมาณการขายในประเทศของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชํวงเดียวกันของปีกํอน ได๎แกํ เคร่ืองซักผ๎า
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สายไฟฟ้าและหม๎อหุงข๎าว เป็นต๎น ทั้งนี้ในชํวงหน๎าร๎อนที่ผํานมามีฝนตกอยํางตํอเนื่องประกอบกับ
การทําตลาดเต็มที่ของผู๎ประกอบการจึงทําให๎สินค๎าเคร่ืองซักผ๎าเติบโตดี 

สํวนสินค๎าที่ยังคงปรับตัวลดลง ได๎แกํ โทรทัศน์สี (CRT) ขนาด 21 นิ้วโทรทัศน์สี (CRT) 
ขนาด 20นิ้ว เคร่ืองปรับอากาศแบบคอนเดนซิ่งยูนิตและแบบแฟนคอยล์ยูนิตและเตาไมโครเวฟ  ที่
ปรับตัวลดลงจากชํวงเดียวกันของปีโดยเคร่ืองปรับอากาศมีการหดตัว  เพราะสภาพอากาศที่
แปรปรวน ทั้งฝนตกและอากาศหนาวติดตํอกันในชํวงต๎นปี 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการวดัผลการด าเนินงาน 
 
 การศึกษาเร่ืองผลการดําเนินงานขององค์การนั้นสํวนมากแล๎วจะเป็นไปในลักษณะของการ
ประเมินผล ทั้งนี้ หากศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวกับองค์การตั้งแตํอดีตมาจะพบวําในแตํละชํวง
ยุคสมัยนักคิด นักทฤษฏีตํางสร๎างแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวกับองค์การโดยมุํงหวังให๎บรรลุผลอยํางใด
อยํางหนึ่งขององค์การ ซึ่งแม๎วําในรายละเอียดของความคิดแตํละสมัยจะแตกตํางกันและพัฒนา
แนวคิดที่เกี่ยวกับองค์การเร่ือยมา แตํแนวคิดทั้งหมดล๎วนแล๎วแตํมีวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งสิ้นที่อาจ
เรียกได๎วําการพัฒนาผลการดําเนินงานขององค์การ ผลการดําเนินงานขององค์การอาจแตกตํางกัน
ไปตามเงื่อนไขและบริบทที่ตํางกัน โดยจะเห็นได๎วําจากพัฒนาการของแนวคิดตั้งแตํการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ทฤษฏีการบริหาร (Administrative Theories) การ
บริหารแบบราชการ (Bureaucratic administration) ทฤษฏีโครงสร๎างตามสถานการณ์ (Contingency 
Theory) เร่ือยมาจนถึงแนวคิดองค์การสมัยใหมํเชํน องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) 
องค์การบริหารตนเอง (Self Organizations) องค์การแหํงการเรียนร๎ู (Learning Organization) ล๎วน
แล๎วแตํถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร๎างให๎เกิดผลการดําเนินงานขององค์การทั้งสิ้นจะแตกตํางกันที่การให๎
ความสําคัญในปัจจัยผลการดําเนินงานขององค์การที่ไมํเหมือนกัน  โดยประโยชน์ที่แท๎จริงของการ
ชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์การจะไมํได๎อยูํที่การได๎มาซึ่งตัวเลขหากแตํจะขึ้นอยูํกับการจัดการ
ถึงความเข๎าใจในความหมายของตัวเลขหรืออัตราสํวนตํางๆ 
 Krueger, F.N. and L.A. Carsrud (1993: 320-322) กลําววําองค์การสํวนมากมักที่จะให๎
ความสําคัญกับผลการดําเนินงานในด๎านการวิเคราะห์การเงินเพียงอยํางเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล๎ว 
ผลการดําเนินงานขององค์การที่ยั่งยืนจะต๎องให๎ความสําคัญในมิติอ่ืนเพื่อเป็นการพิจารณาถึงการ
พัฒนาขีดสามารถขององค์การที่แท๎จริงและผลการดําเนินงานในแตํละภาคสํวนก็ไมํจําเป็นต๎องมี
ความหมายเหมือนกัน อาจแตกตํางตามความเหมาะสมของแตํละองค์การ โดยสํวนมากแล๎วผลการ
ดําเนินงานขององค์การมีความหมายที่ชัดเจนในตัวเองอยูํแล๎ว คือ การที่องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว๎ โดยปัจจัยที่สําคัญในการชํวยให๎องค์การเกิดผลการดําเนินงานคือ  ความสัมพันธ์ระหวําง
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หนํวยงานตํางๆ ภายในองค์การเพราะองค์การเกิดขึ้นจากการรวมกันของแตํละหนํวยงานซึ่งแตํละ
หนํวยงานนี้เองที่จะสํงผลกระทบของการดําเนินงานของกันและกัน  ดังนั้นผลการดําเนินงานจะ
เกิดขึ้นก็ด๎วยความรํวมมือและการประสานงานภายในองค์การนั่นเอง Robbins (2003: 265) ให๎
นิยามผลการดําเนินงานขององค์การ หมายถึง ผลรวมของการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนงาน
ทั้งหมดขององค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการสินทรัพย์ที่ดีขึ้น  ความสามารถที่จะเพิ่มคุณคํา
ของสินค๎าและบริการแกํลูกค๎า การสร๎างชื่อเสียงให๎กับองค์การและการพัฒนาความร๎ูขององค์การ
และองค์การแหํงการเรียนร๎ู  Evan (1976) กลําววําผลการดําเนินงาน หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในการจัดการกับกระบวนการทั้ง 4 อันประกอบด๎วย ปัจจัยนําเข๎า (Inputs) ปัจจัยออก 
(Outputs) การเปลี่ยนสภาพ (Transformation) และผลย๎อนกลับ (Feedback Effects) ซึ่งสัมพันธ์กับ
เป้าหมายขององค์การ Rampsey (2008: 4) กลําววํา ผลการดําเนินงานหมายถึง การบรรลุความ
ต๎องการตามที่ตั้งไว๎ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช๎ความสามารถหรือทรัพยากรทั้งหลายเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์นี้
เชํนเดียวกันกับ Singer and Edmondson (2008: 33) ที่กลําววําผลการดําเนินงานขององค์การคือการ
บรรลุซึ่งเป้าหมาย โดยผลการดําเนินงานขององค์การมักจะประกอบไปด๎วยการชี้วัดด๎วยมิติตํางๆ 
บางมิติอาจมีความสําคัญกับองค์การหนึ่งในขณะที่ไมํมีความสําคัญกับอีกองค์การก็เป็นได๎  
ยกตัวอยํางเชํน ในองค์การการศึกษาภาครัฐผลการดําเนินงานขององค์การจะไมํได๎ถูกชี้วัดด๎วย
สถานะหรือประสิทธิภาพทางการเงิน ในขณะที่ในองค์การโรงพยาบาล เป้าหมายทางการเงินและ
ผลของการรักษาจะเป็นการชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์การที่มีความเหมาะสม 

ภายใต๎สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ทําให๎องค์กรตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตํางหันมาใช๎เคร่ืองมือทางการจัดการรูปแบบใหมํๆ  เข๎ามาชํวยในการบริหารและพัฒนาขีด
ความสามารถให๎องค์สามารถแขํงขันกับคูํแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือที่นํามาใช๎เพื่อ
วัดผลการดําเนินงานในปัจจุบันมีหลากหลาย ซึ่งเคร่ืองมือตํางๆ ก็มีเป็นแนวคิดอันเป็นประโยชน์ใน
การบริหารองค์กรสมัยใหมํ ซึ่งจะชํวยนําแนวความคิดไปสูํการลงมือปฏิบัติจริง  

การวัดผลการดําเนินงานทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคําถามดังตํอไปนี้ (Kaplan and 
Norton, 1992) 

1. ลูกค๎ามองเราอยํางไร  
2. เราจะต๎องเกํงในด๎านใด 
3. เราจะปรับปรุงและสร๎างคุณคําอยํางตํอเน่ืองอยํางไร 
4. ผู๎ถือหุ๎นทั้งปัจจุบันและอนาคตจะมองเราอยํางไร 
ในระยะยาวผู๎บริหารจะต๎องสร๎างคุณคําทางเศรษฐกิจและประโยชน์ให๎กับองค์การ วิธีการ 

Balanced Scorecard ผู๎บริหารจะมุํงไปที่ปัจจัยเสริมสร๎างคุณคําทางเศรษฐกิจและประโยชน์ให๎กับ
องค์การโดยรวมปัจจัยเหลํานี้ไว๎ คือ 
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1. ลูกค๎า 
2. พนักงาน 
3. กระบวนการ 
4. ผู๎ถือหุ๎น 
5. ชุมชน 
วิธีการทาง Balanced Scorecard มีจุดประสงค์ในการวัดระบบที่สมดุล (Balanced System)

เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการจัดทางการเงิน (Kaplan and Norton, 1996) ความสมดุลที่กลําวคือ 
การวัดผลดําเนินงานที่ เป็นการเงินและการวัดที่ไมํใชํทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficient and Effective) (Amaratunga et al., 2001) 
แนวคิดของ Balanced Scorecard สรุปได๎วํา วัตถุประสงค์และมาตรการตํางๆมาจากวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ของผู๎ประกอบการ ดังนั้นการวัดผลดําเนินงานที่ดีจะต๎องโยงไปถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Sim 
and Koh) และการวัดผลดําเนินงานควรเป็นผลจากกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนความสําคัญของ
วัตถุประสงค์ (Skinner,1969) 

วิธีการทาง Balanced Scorecard ไมํใชํเป็นการรวบรวมเพียงวิธีตํางๆที่ใช๎วัดผลดําเนินงาน
เทํานั้น แตํยังเป็นการรายงานเศรษฐกิจและการปฏิบัติงานขององค์การ (Amaratunga et al, 2501) 
นอกจากนี้ ยังเป็นการวัดหนํวยธุรกิจ จะสร๎างมูลคําให๎ลูกค๎าปัจจุบันและอนาคตอยํางไร และจะเพิ่ม
ขีดความสามารถอยํางไรในการเพิ่มความสามารถภายในและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
และแนวทางการปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อเพิ่มผลประกอบการอนาคต (Kaplan and Norton, 1996) การวัด
ด๎านตํางๆ เหลํานี้จะถูกกระจายอยูํในวิธีการของ Balanced Scorecard ดังแสดงได๎ดังนี ้
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ภาพประกอบท่ี 2.3 การวัดผลการด าเนินงาน Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน 

                                                                                                                                    
 ด๎านลูกค๎า การวัดโดยใช๎ Balanced Scorecard เป็นการประเมินความสามารถองค์กรในการ
ให๎บริการสินค๎าและบริการอยํางมีคุณภาพหรือไมํ และการประเมินถึงประสิทธิภาพทางการสํงมอบ
รวมถึงความพึงพอใจของลูกค๎าโดยภาพรวม 

ด๎านขบวนการภายใน เปิดทางให๎วิเคราะห์ขบวนการภายในขององค์กร รวมถึงกลไกตํางๆ 
ที่คาดวําจะต๎องการบรรลุถึง หรืออีกนัยหนึ่งเป็นมุมมองที่องค์กรจะต๎องทําภายในเพื่อลูกค๎าเกิด
ความพอใจ 

ด๎านนวัตกรรมและการเรียนร๎ู จะชํวยให๎ผู๎ประกอบการบํงชี้ปัจจัยที่องค์กรพิจารณาวํามี
ความสําคัญสูงสุดตํอความสําเร็จในการแขํงขัน (Kaplan and Norton, 1992) ในภาวะที่สิ่งแวดล๎อม
กําลังเปลี่ยน 

ด๎านการเงิน ผู๎ประกอบการไมํเพียงแตํวัดด๎านการเงินในระบบอยํางเดียว แตํต๎องประเมิน
กลยุทธ์ และการนําแผนไปปฏิบัติวําจะชํวยให๎ผลตอบแทนดีขึ้นหรือไมํ ถ๎าผู๎ประกอบการปรับปรุง
การปฏิบัติพื้นฐานให๎ดีขึ้น ตัวเลขทางการเงินตํางๆจะดีขึ้น 

แม๎วิธีการของ Balanced Scorecard จะเหนือกวําการวัดผลประกอบการโดยใช๎ตัวเลขทาง
การเงินแตํก็มีข๎อบกพรํองบางประการ (Hudsonet al. 2001) คือ  

1. การใช๎ Balanced Scorecard จะอิงกับกลยุทธ์ที่ผู๎ประกอบการคิดขึ้น ไมํใชํมาจาก
พฤติกรรมที่แท๎จริงขององค์กร 
 2. กุญแจที่สําคัญระบุจากผลประกอบการในอดีต ไมํรวมการศึกษาแนวโน๎มในอนาคต 
 3. ไมํรวมมิติใหมํๆ เข๎าในการวัด เชํน ประเด็นทางสิ่งแวดล๎อม หรือความปลอดภัย 

ด๎านการเงิน 
ผู๎ถือหุ๎นจะมองเราอยํางไร 

 

ด๎านขบวนการภายใน 
เราจะต๎องเกํงในด๎านใด 

ด๎านนวัตกรรมและเรียนร๎ู 
เราจะปรับปรุงอยํางไร 

    
เราจะปรับปรุงต่อเนื่อง

อย่างไร 

ด๎านลูกค๎า 

ลูกค๎ามองเราอยําไร 
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 4. การวัดจะกลายเป็นข๎อมูลล๎าสมัยและใช๎ไมํได๎ในเวลาตํอมา จะไมํสามารถสืบสาวที่มาที่
ไปได ๎
 การวัดผลการดําเนินงานธุรกิจ มีหลายมิติ โดยแบํงเป็นกลุํมได๎ 2 กลุํม คือ การวัดตามปรนัย 
(Objective) และการวัดตามอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งไมํมีข๎อสรุปวําการวัดแบบใดที่เหมาะสม การ
วัดตามปรนัยเป็นการวัดแบบสมบูรณ์ (Absolute measure) ในขณะที่การวัดตามอัตวิสัยเป็นการ
เสนอความคิดสํวนบุคคล 

มีการศึกษามากมายที่เลือกการวัดตามอัตวิสัยตํอผลการดําเนินงานเพราะมีความลําบากใน
การขอข๎อมูลแท๎จริงทางการเงิน สาเหตุมาจากผู๎จัดการมักจะปฏิเสธให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง แม๎ตัวเลขที่
ได๎มาหรือเป็นที่เปิดเผย ข๎อมูลเหลํานั้นมักจะไมํสะท๎อนถึงผลประกอบการจริงเพราะผู๎จัดการอาจ
บิดเบือนข๎อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทั้งตนเองและบริษัท (Dess, G.G. and Robinson, J.R.B., 1984, pp. 
265-273) นอกจากนี้ การวิจัยผลการดําเนินงานของ SME ยังคลุมถึงหนํวยตํางๆ ของธุรกิจที่มี
ผู๎ประกอบการเป็นเจ๎าของไมํนําเข๎าสูํสาธารณะชน ด๎วยเหตุตํางๆดังกลําว งานวิจัยจะวัดผลการ
ดําเนินงานโดยการวัดตามอัตวิสัยซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกวํา เพราะสามารถเปรียบเทียบผล
ประกอบการทางบริษัทหรือธุรกิจตํางๆ (Song, M., Droge, C. Hanvanich, S. and Calantone, R., 
2005, pp.259-276) ในทางตรงข๎าม การวัดตามปรนัยจะมีผลแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับอุตสาหกรรมและ
การซํอนเร๎นความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยอิสระและผลประกอบการ (ปัจจัยตาม) ในความคิดเห็น
ของ (Dawes, J., 1999, pp. 65-76)อีกประการหนึ่ง ข๎อมูลตามปรนัยที่ได๎มาอาจไมํเหมาะกับระดับ
การศึกษาที่ต๎องการ ในกรณีเหลํานี้ ข๎อมูลตามอัตวิสัยเป็นทางเลือกที่ดีถ๎าการวัดมีจุดประสงค์เพื่อ
ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน (Kim, S.W., 2006a, pp.1084-1107; 2006b, pp. 241-248)  
    ประเด็นการวัดผลการดําเนินงาน SME คือความยากลําบากในการที่ความใจข๎อมูลปรนัย 
ตัวอยํางเชํน ผลการดําเนินงานตามตัวเลขอาจดูวําไมํดี ถ๎าตัวเลขกําไรลดลงหรือขาดทุน การตีความ
ที่ผิดอาจเกิดจากธุรกิจมีภาระผูกพันธ์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเติบโตในอนาคต 
(Covin, J.G. and Slevin, D.P., 1989, pp.75-87) ทําให๎ต๎องตัดเป็นคําใช๎ในงบกําไรขาดทุน เพื่อ
หลีกเลี่ยงประเด็นดังกลําว นักวิจัยจึงใช๎การวัดอัตวิสัยในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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  ตารางที ่2.7 สรุปเปรียบเทียบการวัดผลประกอบการแบบปรนัยและอัตวิสัย  
ความแตกต่าง วดัแบบอตัวสัิย (Subjective) วดัแบบปรนัย (Objective) 

ตัวชี้วัด มุํงที่ผลประกอบการโดยรวม มุํงที่ตัวชี้วัดทางการเงิน 
มาตรฐานชี้วดั ผู๎ให๎ข๎อมูลประเมินผลประกอบการเทียบ

กับคูํแขํง 
ผู๎ให๎ข๎อมูลทางการเงิน ตัวอยําง 
กําไรตํอพนักงาน 

มาตรวัด เกณฑ์วัดเชํน"ดีมาก" หรือ "มากกวํา" 
หรือ "ต่ํามากในอุตสาหกรรม" เป็นต๎น  

ไมํมีเกณฑ์การวัด 

 Dess, G.G. and  Robinson, J.R.B. (1984, pp. 265-273) ได๎ทดสอบความตรง (validity) 
ของความสัมพันธ์ระหวํางการวัดแบบปรนัยกับการวัดแบบอัตวิสัย ผลปรากฏวํา ทั้งสองวิธีมี
ความสัมพันธ์สูงโดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนตํอสินทรัพย์และการขาย ซึ่งเป็น
ข๎อสนับสนุนความเที่ยงของการประเมินผลประกอบการโดยใช๎วิธีการวัดอัตวิสัย 
    โดยสรุป การประเมินแบบอัตวิสัยเหมาะสําหรับเป็นทางเลือกการวัดผลประกอบการถ๎า
ต๎องการหลีกเลี่ยงการวัดแบบปรนัย โดยวิธีการทั้งสองมีความเที่ยง ( Validity) ที่พิสูจน์ได๎วํามี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.80 อยํางไรก็ตาม การได๎ข๎อมูลความคิดเห็นจากผู๎ประกอบการอาจไมํได๎
ข๎อมูลที่แท๎จริง เนื่องจากผู๎ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์ไมํเปิดเผยอยํางแท๎จริงและการทํา
บัญชีที่ไมํได๎มาตรฐาน 

2.3.1 ความหมายของผลการด าเนินงาน 
 ได๎มีผู๎นิยามความหมายของการดําเนินงานไว๎หลายแนวคิด ดังตํอไปนี้ 
 Hyvonen, Johanna (2007, pp. 343 – 366) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การวัดผลการดําเนินงาน 
(Performance Measures) หมายถึง การวัดผลการดําเนินงาน 2 ด๎าน ด๎านความรํวมสมัย
(Contemporary) และด๎านการเงิน (Finance) ด๎านความรํวมสมัย ประกอบด๎วยตัววัดที่ไมํเกี่ยวกับเงิน 
การวัดแบบดุลยภาพ ความพึงพอใจของลูกค๎า การวัดเชิงคุณภาพ และด๎านการเงิน ได๎แกํ  
การแบํงปันผลกําไร การควบคุมกําไร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงงบประมาณและอัตราเงินทุน
หมุนเวียน 
 Hsu, Chin-Chun  and Arun Pereira (2008, pp. 188-205) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ผลการ
ดําเนินงาน (Firm Performance) หมายถึง การกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องกับผลการดําเนินงานใน
ด๎านตํางๆ เชํน ความได๎เปรียบจากผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร ความเป็นสากลขององค์กร ฐานะทาง
การเงิน การเรียนร๎ูทางสังคม การเรียนร๎ูทางเทคโนโลยี การเรียนร๎ูทางการตลาด การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 
 Baker, W.E and Sin Kula, J.M. (1999, pp. 295-308) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การวัดผลการ
ดําเนินงาน (Measures of Performance) หมายถึง เคร่ืองมือทางการบริหารจัดทางที่สามารถวัดการ
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เปลี่ยนแปลงของสํวนแบํงทางการตลาด ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ การเจริญเติบโต
ขององค์กรและความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

Miller, D. and Friesen, P.H (1982, pp. 1-25) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา Firm Performance 
หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการตัดสินใจในการทํากิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อทําให๎องค์กรมีศักยภาพ
ทางการแขํงขัน ประกอบด๎วย การเอาใจใสํในการเจรจาด๎วยความเต็มใจ การควบคุมสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการด๎านนวัตกรรม 

Chung, K H and Pruitt, S. W. (1994, pp. 70-74) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา Firm Performance 
หมายถึง การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน ประกอบด๎วย สภาพคลํองทางการเงิน มูลคําหนี้สิน 
และมูลคําของสินทรัพย์ขององค์กร 

จากความหมายของการวัดผลการดําเนินงาน สามารถสรุปได๎วํา การวัดผลการดําเนินงาน 
หมายถึง การกําหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข๎องกับผลการดําเนินงานในด๎านตํางๆ  ประกอบด๎วยตัววัดที่ไมํ
เกี่ยวกับเงิน การวัดแบบดุลยภาพ ความพึงพอใจของลูกค๎า การวัดเชิงคุณภาพ และด๎านการเงินได๎แกํ 
การแบํงปันผลกําไร การควบคุมกําไร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สภาพคลํองทาง
การเงิน มูลคําหนี้สิน ราคามูลคําของสินทรัพย์ขององค์กร และอัตราเงินทุนหมุนเวียน เป็นต๎น 

2.3.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัผลการด าเนินงาน 
Parasuraman, S., Purohit, Y.S. and Godshalk, V.M (1996, pp. 275-300) ได๎ให๎ข๎อคิดวํา

การวัดผลประกอบการหรือผลดําเนินงานมักจะใช๎กับบริษัทที่ใหญํ ซึ่งการวัดนี้ไมํเหมาะกับธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีเจ๎าของดําเนินการเอง (Owner-operator) และ Keats, B.W. and Bracker, J.S. (1988, p. 
53) กลําววําการดําเนินงานมีความหมายสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ตํางจากธุรกิจขนาดใหญํ ขณะที่ 
Buttner, E.H. and  Moore, D.P. (1997, pp. 34-46) พบวําเจ๎าของที่เป็นสตรีวัดความสําเร็จของธุรกิจ
ตนเองในด๎านของ ความภูมิใจและการบรรลุเป้าหมาย ขณะที่กําไรและการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
แม๎จะสําคัญแตํยังมีความสําคัญน๎อยกวํา Stanworth, M.K.J. and Curran, J (1976, pp.95-110) พบวํา 
ผู๎ประกอบการขนาดเล็กหันมาทําธุรกิจด๎วยเหตุผลที่ไมํใชํการเงิน การที่ไมํสามารถแยกความเป็น
เจ๎าของกิจการออกจากการจัดการในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  ทําให๎เป้าหมายของผู๎
เป็นเจ๎าของกลายเป็นเป้าหมายของธุรกิจ โดยเฉพาะการที่ต๎องการเป็นน ายของตัวเอง เป็นตัว
ผลักดันให๎ผู๎เป็นเจ๎าของดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 

นักวิชาการกลุํม Kuratko, D.F.,Hornsby, J.H. and Naffziger, D.W. (1997, pp.24-33) และ
อีกกลุํมประกอบด๎วย Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C. (1999, pp.55-65) 
ได๎ศึกษาวัตถุประสงค์ของผู๎เป็นเจ๎าของและผู๎ประกอบการในคนเดียวกันในประเทศที่ตํางกัน  ผล
การศึกษามีความคล๎ายกัน ซึ่งสรุปในตารางตํอไปนี้ 
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ตารางที ่2.8 วัตถุประสงค์ของเจ๎าของ/ผู๎ประกอบการในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
Woodlift et al. (1999) Kuratko et al. (1997) 

ผลตอบแทนทางการเงิน รางวลัทีต้่องการ 
เพื่อให๎ได๎กําไรมากที่สุดในปัจจุบัน มีความมั่งคั่ง 
มีเงินใช๎จํายมากเทําที่จะเป็นได๎ เพื่อเพิ่มพูนรายได๎สํวนตัว 
เพื่อให๎มีความมั่นคงทางการเงินปัจจุบัน  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงินให๎ตัวเอง 
เพื่อสร๎างความมั่นคงให๎ครอบครัวเพื่ออนาคต  
ความพงึพอใจส่วนตัว ความเป็นอสิระในตนเอง 
เพื่อความสุขในการจัดการธุรกิจอยํางมืออาชีพ รักษาความอิสระให๎กับตนเอง 
เพื่อต๎องการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามแผนงาน ความมั่นคงสํวนตัว 
 เป็นนายตนเอง 
 ควบคุมชะตาชีวิตตนเอง เป็นรางวัลให๎กับ

ตนเอง 
 เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
 เผชิญสิ่งท๎าทาย 
 ชอบความตื่นเต๎น 
 มีความเติบโตทางความคิด 
 ต๎องการพิสูจน์วําทําได๎ 

 
ครอบครัว ความมั่นคงทางครอบครัว 
มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อครอบครัว หาความมั่นคงให๎สมาชิกครอบครัว 
มีโอกาสให๎งานกับครอบครัวเจ๎าของ ต๎องการสร๎างธุรกิจให๎ลูกหลาน 
ความยืดหยุํนเวลา  
มีความยืดหยุํนเร่ืองเวลาสําหรับกิจกรรมอื่น  
มีเวลาวํางสําหรับกิจกรรมนอกธุรกิจ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกน้องและลูกค้า  
ความมั่นคงในงานให๎ลูกน๎อง  
จัดหาสินค๎าบริการที่มีคุณภาพสูง  
  



44 

Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C. (1999, pp.55-65 )ได๎ทําการศึกษา
และสัมภาษณ์นักธุรกิจและผู๎ประกอบการในออสเตรเลียตะวันตก ผลการสัมภาษณ์ยืนยันการศึกษา
ของนักวิจัยทั้ง 2 กลุํม ถึงวัตถุประสงค์ของผู๎ประกอบการและเจ๎าของธุรกิจขนาดเล็ก สรุปได๎วํา
ปัจจัยตํางๆที่เสนอใน ตารางที่ 2.8 ยืนยันข๎อสมมติฐานที่ ได๎ตั้งไว๎ 
 Kaplan, R. and Norton, D. (1992, pp.71-79) ได๎นําเสนอแนวคิดเร่ือง Balanced Scorecard 
โดยเน๎นความสมดุลระหวํางการใช๎วัดผลประกอบการเงินและไมํใชํทางการเงินเพื่อบรรลุกลยุทธ์
ที่ตั้งไว๎ และแนวคิดนี้ได๎เป็นแรงกระตุ๎นให๎ทําการวิจัยตํอไปทางลักษณะและวิธีการ เพื่อพัฒนากล
ยุทธ์ระบบการวัดผลการดําเนินงาน (Performance Measurement) แตํการวัดผลดําเนินการจะออกมา
เพื่อวัตถุประสงค์บริษัทใหญํ ดังนั้นจึงจําต๎องมีการวัดผลการดําเนินงานของบริษัทเล็ก การศึกษา
ของ Kaplan, R. and Norton, D. (1996, p 46)ได๎ครอบคลุมด๎านผลการดําเนินงานเป็นอยํางดีแตํยัง
ขาดระบบการรักษามาตรการตํางๆ นอกจากนั้นยังขาดการรวมกันระหวํางระดับสูง กลยุทธ์ของ 
Balance Scorecard และระดับปฏิบัติการ โดยมีมุมมองผลการดําเนินงานในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 
ตารางที ่2.9 การวัดผลการดําเนินงาน (Performance) ด๎านตํางๆ 
ด้านคุณภาพ เวลา ความยดืหยุ่น การเงิน ความพอใจ

ลูกค้า 
ทรัพยากร
มนุษย์ 

การทํางาน
ของ
ผลิตภัณฑ์ 

เวลาในการ   
สํงมอบ 

ประสิทธิภาพ
การผลิต 

กระแสเงินสด สํวนแบํง
ตลาด 

ความสัมพันธ์
พนักงาน 

ความเที่ยงใน
การจัดสํง 

เวลาในการผลิต การใช๎
ทรัพยากรตําง 

สํวนแบํง
การตลาด 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์
บริการ 

ก า ร มี สํ ว น
รํวมพนักงาน 

ความเที่ยงใน
การผลิต 

เวลา
ขบวนการผลิต 

ความยืดหยุํน
ของปริมาณ 

สํวนแบํง
การตลาด 

การ
ผสมผสาน
กับลูกค๎า 

ทักษะ
พนักงาน 

ของสูญเสีย เวลา
ขบวนการผลิต 

ความยืดหยุํน
ของปริมาณ 

ต๎นทุนคงที่ ความสามารถ
การแขํงขัน 

การเรียนรู๎ 

ความ
นําเชื่อถือ 

ประสิทธิผล การนํา
ผลิตภัณฑ์
ใหมํ 

การลดต๎นทุน นวัตกรรม ประสิทธิภาพ
แรงงาน 
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ตารางที ่2.9 (ตํอ) 
ด้านคุณภาพ เวลา ความยดืหยุ่น การเงิน ความพอใจ

ลูกค้า 
ทรัพยากร
มนุษย์ 

นวัตกรรม เวลาวัฏจักร ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

สถานะสินค๎า
คงคลัง 

ความเที่ยงตํอ
การสํงมอบ 

คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

 ความรวดเร็ว
ในการสํง 

การเติบโต
อนาคต 

การควบคุม
ต๎นทุน 

 การใช๎
ทรัพยากร 

 สมรรถนะ
แรงงาน 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 

การขาย  ประสิทธิผล 

 การใช๎
ทรัพยากร
ตํางๆ 

 กําไร   

   ประสิทธิภาพ   
   การลดต๎นทุน

สินค๎า 
  

 
 ผู๎ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นทั้งเจ๎าของและดําเนินธุรกิจเองมีคุณลักษณะที่แตกตํางจาก
บริษัทใหญํที่แยกระหวํางเจ๎าของ (Shareholders) ออกจากการบริหารจัดการ (Management) มีผู๎
ศึกษาและบรรยายคุณลักษณะสํวนบุคคล เชํน Marri, H., Gunasekaran, A. and Grieve, R. (1998, 
pp. 935-942) และ Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C (1999, pp.55-65) โดย
สรุปคุณลักษณะบุคคลของผู๎ประกอบการขนาดเล็ก ได๎ดังนี้ 

1. การจัดการเป็นเร่ืองสํวนตัว โดยมอบอํานาจให๎เพียงเล็กน๎อย 
2. มีข๎อจํากัดมากทั้งทางการจัดการ และกําลังคนรวมทั้งการเงิน 
3. พึ่งพาลูกค๎าจํานวนน๎อยและขอบเขตธุรกิจในวงจํากัด 
4. โครงสร๎างองค์กรเป็นแบบราบและยืดหยุํน 
5. มีโอกาสทางนวัตกรรมสูง 
6. ความคิดในลักษณะตอบโต๎ คล๎ายนักดับเพลิง 
7. กลยุทธ์เป็นแบบพลวัตร และไมํมีพิธีรีตอง 
ข๎อจํากัดทางทรัพยากรที่ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเผชิญแสดงวํา

ปัจจัยด๎านคุณภาพและด๎านเวลาเป็นเร่ืองวิกฤต ต๎องเน๎นเร่ืองความสูญเสีย (Waste) ให๎อยูํในระดับต่ํา 
ขณะเดียวกันต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) สูงขึ้น ในทํานองเดียวกัน การพึงพา
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ลูกค๎าจํานวนน๎อยธุรกิจต๎องสามารถแขํงขันได๎ โดยต๎องให๎ลูกค๎ามีความพึงพอใจสูงและ
ผู๎ประกอบการต๎องมีการปรับรวดเร็วตํอการเปลี่ยนแปลงตลาดที่มีอยูํตลอดเวลา ทางด๎านการเงิน
เป็นจุดวิกฤตที่บริษัทใหญํและขนาดเล็ก ผู๎ประกอบการต๎องสร๎างตาขํายความปลอดภัยทางการเงิน 
เพื่อซึมซับผลงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น สุดท๎ายการที่มีโครงสร๎างองค์กรที่เป็นแบบราบ 
ซึ่งหมายถึงพนักงานมักจะมีบทบาทหน๎าที่การงานหลายตําแหนํงและความรับผิดชอบมากมาย 
ภายใต๎ภาระเชํนนี้พนักงานจะต๎องได๎รับการฝึกฝนมาอยํางดีและมีกําลังใจหรือแรงจูงใจที่จะ
ชํวยงาน 
 
2.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 สําหรับปัจจัยที่ต๎องพิจารณาและให๎ความสําคัญสําหรับการนําแนวทางเลือกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมนําไปปรับใช๎กับกลุํมเพื่อสํงผลตํอความสําเร็จประกอบด๎วยปัจจัยตํางๆ (วิทยา  
จันทะวงศ์ศรี, 2547, หน๎า 22-34.) ดังนี ้ 
 1. ปัจจัยด๎านการผลิต ปัจจัยด๎านการผลิตถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจทํา
การผลิตของแตํละกลุํม โดยแตํละกลุํมต๎องพิจารณาถึงความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบหรือโอกาส
ในสินค๎าที่กลุํมผลิตที่จะสามารถดํารงประโยชน์และสร๎างรายได๎ให๎แกํกลุํม  ดังนั้นในการผลิตจึง
จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีแหลํงวัตถุดิบที่เพียงพอและสามารถหาได๎สะดวก เพื่อลดต๎นทุนอันเกิดจาก
การจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ทักษะและความร๎ูความสามารถหรือภูมิปัญญาชาวบ๎านของสมาชิกใน
การผลิตจะชํวยให๎สินค๎าที่ผลิตได๎น้ันมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
 2. ปัจจัยด๎านการตลาด ปัจจัยด๎านการตลาดถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญตํอปัจจัยด๎านการ
ผลิต การผลิตนั้นแม๎จะมีความได๎เปรียบในการผลิตแตํหากไมํสามารถหาตลาดมารองรับผลผลิตที่
ผลิตได๎น้ัน การดําเนินกิจกรรมกลุํมไมํอาจประสบความสําเร็จได๎ โดยทั่วไปแล๎วตลาดของผลผลิตที่
กลุํมผลิตได๎มักอยูํในท๎องถิ่นและพื้นที่ใกล๎เคียงเป็นสําคัญ 
 3. ปัจจัยด๎านการบริหารจัดการ ปัจจัยด๎านการบริหารจัดการนี้มิได๎เป็นหน๎าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตํเป็นหน๎าที่ของสมาชิกทุกคน เนื่องจากสมาชิกที่เข๎ารํวมควร
มีสํวนรํวมในการคัดเลือกผู๎ที่จะมาทําหน๎าที่แทน อยํางไรก็ตามสมาชิกที่ไมํได๎เข๎ามารํวมในสายการ
บังคับบัญชาก็ยังสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอความเห็นหรือรํวมตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมกลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎ กลุํมที่ประสบความสําเร็จมักมีการจัดแบํงอํานาจหน๎าที่ ตลอดจน
ความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน 
 4. ปัจจัยด๎านการเงิน สําหรับปัจจัยด๎านการเงินนี้เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอยํางยิ่งโดยสํวน
ใหญํแล๎วเงินทุนที่กลุํมจัดหานั้นมักอยูํในรูปของการออมทรัพย์ หรือการถือหุ๎น เรือนหุ๎นการสะสม
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ทุน การดําเนินกิจกรรมด๎านการเงิน การบัญชี การกําหนดการจัดสรรผลกําไรอยํางเป็นสัดสํวน และ
มีระบบที่ชัดเจนจะสามารถชํวยให๎การดําเนินงานกลุํมเป็นไปได๎ด๎วยดี 

5. ปัจจัยด๎านการมีสํวนรํวมในกลุํมวิสาหกิจชุมชน ในการพิจารณาถึงการมีสํวนรํวมของ
สมาชิกภายในกลุํมหรือชุมชนนี้มีความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพิจารณาทั้งการมีสํวนรํวมในแงํของ
การกําหนดนโยบายเป้าหมายของการดําเนินกิจกรรม การมีสํวนรํวมในการจัดสรรคัดเลือกผู๎ที่จะ
เข๎ามามีอํานาจในการตัดสินใจหรือรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย  ตลอดจนการมีสํวนรํวมใน
การเสนอความคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์ตํอการดําเนินงาน การมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดขึ้น เหลํานี้ล๎วนแตํเป็นเกณฑ์ที่สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงความสามารถในการประสบ
ความสําเร็จจากการนําแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนมาปรับใช๎ทั้งสิ้น  ด๎วยเหตุที่หัวใจหลักของ
วิสาหกิจชุมชนก็คือ การให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินงานตํางๆ ตลอดจนการเสนอ 
ความเห็นและการตัดสินใจเป็นสําคัญ 
 6. ปัจจัยที่เกี่ยวกับความเป็นผู๎นํา ปัจจัยที่เกี่ยวกับความเป็นผู๎นํานี้ถือเป็นเร่ืองที่สําคัญที่จะ
ทําให๎การดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จหรือล๎มเหลว เนื่องจากผู๎นํามีบทบาทที่
สําคัญในการริเร่ิมการเสนอแนวทางเลือกและดําเนินการ นอกจากนี้ยังมีสํวนสําคัญในการเป็นผู๎นํา
ในการวางแผน ตลอดจนกําหนดนโยบายตํางๆ เพื่อให๎เกิดความเป็นระเบียบในการดําเนินกิจกรรม 
 7. ปัจจัยด๎านแรงงาน การดําเนินกิจกรรมที่สามารถใช๎แรงงานที่มีอยูํในชุมชนนั้น นอกจาก
จะเป็นการสร๎างงานให๎เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งเทํากับเป็นการชํวยแก๎ปัญหาการเข๎าไปขายแรงงานใน
เมืองในเขตเมืองหลวงได๎แล๎ว การใช๎แรงงานที่มีอยูํในชุมชนยังเป็นการชํวยให๎แรงงานนั้นเป็น
แรงงานที่มีทักษะเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํตัวแรงงานเอง  และที่สําคัญก็คือการที่แรงงาน
สามารถใช๎แรงงานในท๎องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูํได๎นั้น ยํอมสํงผลให๎ปัญหาครอบครัวลดลงเนื่องจาก
ในปัจจุบันนั้นเมื่อลูกหลานเติบโตขึ้นตํางก็เข๎าไปหางานทําในเมืองทําให๎สภาพของชีวิตครอบครัว
เปลี่ยนไป ดังนั้นการที่ชุมชนสามารถสร๎างกิจกรรมและอาชีพที่เป็นของคนในชุมชนขึ้นมาได๎นั้น  
ยํอมทําให๎คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
 8. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การมีปฏิสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่เป็นบวก (Positive Interaction) และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative Interaction) ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับชุมชนที่จะต๎องเรียนร๎ูและหาให๎พบวําการเข๎ามามีปฏิสัมพันธ์จากสถาบันภายนอกนั้น
เป็นไปในลักษณะใด ชุมชนที่สามารถประสบความสําเร็จนั้นสามารถสร๎างได๎จากการมีปฏิสัมพันธ์
ภายนอกกับสถาบันตํางๆ โดยการเข๎ามาของสถาบันจากภายนอกนี้สํวนใหญํแล๎วจะเป็นการเข๎ามา
ให๎ความชํวยเหลือทั้งในสํวนของเงินทุน และการพัฒนาความรู๎ความสามารถตลอดจนการฝึกทักษะ
ให๎แกํชาวบ๎าน 
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 9. ปัจจัยที่เกี่ยวกับสมาชิก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในการ
ดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน การได๎รับความรํวมมือจากชาวบ๎านตลอดจนการที่ชาวบ๎านมีความ
อดทนและพยายามสร๎างสิ่งที่มีความหมายตํอการดําเนินกิจกรรมอยํางไรก็ดี ชาวบ๎านที่เป็นสมาชิกก็
ควรตระหนักและให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่ตนเข๎าเป็นสมาชิก  โดยสมาชิก
ต๎องหมั่นติดตามความคืบหน๎าขององค์กรและให๎ความรํวมมือให๎กิจกรรมตํางๆ  อาทิเชํน การเข๎า
รํวมประชุม การรํวมติดตามศึกษาดูงาน พร๎อมทั้งรํวมคิดและเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ตํอ
องค์กรหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยูํ 
 10. ปัจจัยที่เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับกลุํม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาของกลุํม  โดยกลุํมต๎องมีการติดตํอกับสมาชิกอยํางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ มีการพบปะแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกันระหวํางผู๎นํา สมาชิกและระหวํางกลุํม หรือ
บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่นําความร๎ูหรือขําวสารใหมํๆ  มาแลกเปลี่ยนและสามารถนําไปปรับ
ใช๎ได๎กับกลุํม 
 ทฤษฎีด๎านการบริหารจัดการ ที่สํงผลตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม แบํงออกเป็น 4 ด๎าน ดังนี ้
 1. ทฤษฎีด๎านการจัดการ (Management) ตามทฤษฎีของ Harold Koontz แบํงเป็น 5  ด๎าน 
คือ 

1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการใช๎ความคิดอยําง
รอบคอบ เพื่อทําการตัดสินใจลํวงหน๎าวําจะทําอะไร (What) ทําไมจึงทํา (Why) จะทําเมื่อไหรํ
(When) ทําในพื้นที่ไหน (Where) ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ (Who) และจะดําเนินการอยํางไร (How) 

1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร๎างของงานตํางๆ 
ตลอดจนอํานาจหน๎าที่ในการทํางานให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม เพื่อชํวยให๎งานขององค์กรบรรลุผล
สําเร็จได ๎
  1.3 การจัดคนเข๎าทํางาน (Staffing) หมายถึง การคัดเลือกและการบรรจุคนเข๎า
ทํางานและรักษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในตําแหนํงตํางๆ ในองค์กร ซึ่งผู๎บริหารต๎อง
วางแผนกําลังคนสําหรับตําแหนํงตํางๆ แล๎วประเมินกําลังคนที่มีอยูํ จากนั้นดําเนินการคัดเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสม และฝึกอบรมให๎บุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

1.4 การสั่งการ (Directing) หมายถึง การใช๎ความสามารถชักจูงคนของผู๎บริหารให๎
ปฏิบัติงานอยํางดีที่สุด ให๎องค์การสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได๎ 

1.5 การควบคุม (Control) หมายถึง การกํากับให๎กิจกรรมตํางๆ ที่ดําเนินงานไปนั้น
สามารถเข๎ากันได๎กับแผนงานที่วางไว๎ 
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2. ทฤษฎีด๎านการเงิน (System of Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ใช๎ควบคุมดูแล
การใช๎ทรัพย์สินตํางๆ ของบริษัทให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต๎องเหมาะสม สอดคล๎องกับความ
จําเป็นในการปฏิบัติงานแตํละอยําง เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทที่กําหนดไว๎ ตัวแปรที่นํามาใช๎
พิจารณา ได๎แกํ  

แหลํงที่มาของสินทรัพย์ (Sources of Total Assets) แหลํงที่มาของสินทรัพย์ทั้งหลายได๎แกํ 
เงินสด หลักทรัพย์ระยะสั้น ลูกหนี้การค๎า ตั๋วรับเงิน และสินค๎าคงเหลือ แหลํงที่มาของหนี้สิน ได๎แกํ 
หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว ตลอดจนคําใช๎จํายค๎างจํายตํางๆ สํวนของผู๎ถือหุ๎นเพิ่ม ได๎แกํ การ
ลงทุนเพิ่มของผู๎ถือหุ๎นและกําไรสะสมของผู๎ถือหุ๎น แหลํงที่ใช๎ไปของเงินทุน (Sources of the use of 
Assets) จะพิจารณาถึงการใช๎ไปของเงินทุนในสํวนของสินทรัพย์ หนี้สิน และสํวนของผู๎ถือหุ๎น ผล
การดําเนินงานของบริษัท (The Financial Operation) ซึ่งจะพิจารณาถึงผลการทํางานของบริษัทที่
เกิดขึ้น 
 3. ทฤษฎีด๎านการผลิต (Production Management) หมายถงึ การพิจารณาศึกษากิจกรรม
ทางการผลิตที่จําเป็นและมีผลตํอการกํอให๎เกิดการผลิตอยํางมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ใช๎นํามาศึกษา 
ได๎แกํ วัตถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต 

4. ทฤษฎีด๎านการตลาด สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) หมายถึง 
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได๎ ซึ่งบริษัทใช๎รํวมกันเพื่อสร๎างความพึงพอใจแกํกลุํมเป้าหมาย  
ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) และการสํงเสริม
การตลาด (Promotion) 
  4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต๎องการ
ของลูกค๎าให๎พึงพอใจ ประกอบด๎วย สินค๎า (Goods) บริการ (Services) ความคิด (Ideas) สถานที่ 
(Places) องค์กร (Organizations) หรือบุคคล (Persons) โดยที่ผลิตภัณฑ์ต๎องมีอรรถประโยชน์และมี
คุณคํา (Utility and Value) ในสายตาลูกค๎าจึงจะมีผลให๎ผลิตภัณฑ์สามารถขายได๎ 

4.2 ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต๎องจํายสําหรับสิ่งที่ได๎มา ซึ่งแสดงถึงมูลคํา
ในรูปเงินตรา หรืออาจหมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จําเป็นต๎องใช๎เพื่อให๎ได๎มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ การกําหนดกลยุทธ์ด๎านราคา ต๎องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค๎าในมูลคําของผลิตภัณฑ์ 

4.3 ชํองทางการจัดจําหนําย (Place) หมายถึงโครงสร๎างของชํองทางซึ่ง
ประกอบด๎วย สถาบันการตลาด และกิจกรรม ใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากสถานที่
ผลิตไปยังตลาดทําให๎ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถหาได๎งํายสําหรับการบริโภค  สถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาด เป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด สํวนกิจกรรมที่ชํวยในการกระจายสินค๎า
ประกอบด๎วย การขนสํง การคลัง และการเก็บรักษาสินค๎า 
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4.4 การสํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูล
ระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อเพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดตํอสื่อสาร เคร่ืองมือในการ
ติดตํอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช๎หนึ่งอยําง  หรือใช๎ประสมประสานกันโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค๎า ผลิตภัณฑ์ คูํแขํงขัน โดยบรรลุจุดมุํงหมายรํวมกันได๎ เคร่ืองมือสํงเสริม
การตลาดที่สําคัญ คือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช๎พนักงานขาย (Personal selling) 
และการสํงเสริมการขาย (Sales promotion) 

ปัจจัยแหํงความสําเร็จ คือ การบริการลูกค๎า ความเร็วของตลาด และนวัตกรรม ปัจจัยแหํง
ความสําเร็จนี้ จะสอดคล๎องกับกลยุทธ์ความแตกตํางและกลยุทธ์การเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุนที่ต่ํากวํา  
สามารถวัดคําปัจจัยแหํงความสําเร็จได๎โดยการแบํงปัจจัยแหํงความสําเร็จออกเป็นปัจจัยด๎านการเงิน 
ด๎านลูกค๎า กระบวนการภายในธุรกิจ การเรียนร๎ูและการสร๎างนวัตกรรมใหมํและปัจจัยอ่ืนๆ  เพื่อ
สามารถติดตามวัดผลการดําเนินงานด๎านตํางๆ ได๎  

1. ปัจจัยด๎านการเงิน ที่ใช๎วัดความสําเร็จ ได๎แกํ ผลกําไรจากการดําเนินงาน สภาพคลํองของ
กิจการ ทั้งด๎านกระแสเงินสด ความสามารถในการจํายดอกเบี้ยผลตอบแทนของสินทรัพย์
ผลตอบแทนของสินค๎าคงเหลือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได๎รับและยังวัดคําจากการขายสินค๎าได๎
ด๎วย 

2. ปัจจัยด๎านลูกค๎า ก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ชี้วัดถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน  สามารถ
วัดคําของปัจจัยแหํงความสําเร็จด๎านนี้ได๎โดยวัดความพึงพอใจของลูกค๎า  วํามีการตอบกลับจาก
ลูกค๎าเป็นอยํางไร หรือใช๎วิธีการสํารวจลูกค๎า การประเมินตัวแทนผู๎จําหนําย ทั้งด๎านชํองทางจัด
จําหนํายความครอบคลุมในพื้นที่ขาย จุดแข็งของตัวแทนจําหนํายและความสัมพันธ์กับตัวแทน
จําหนําย ความรวดเร็วและถูกต๎องในการสํงสินค๎า คุณภาพของสินค๎า คําใช๎จํายในการรับประกัน
สินค๎า ความสามารถด๎านการทําตลาดและการขาย โดยวัดจากแนวโน๎มของยอดขาย กิจกรรมสํารวจ
ตลาด และการฝึกอบรมพนักงานขาย 

3. ปัจจัยด๎านกระบวนการภายในธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช๎วัดความสําเร็จของธุรกิจ
เพราะหากระบบการบริหารและการดําเนินงานด๎านตํางๆ ไมํมีประสิทธิภาพแล๎ว ถึงแม๎จะมียอดขาย
สูง ก็อาจไมํได๎รับผลตอบแทนอยํางที่ควรเป็นได๎ ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องวัดคุณภาพของธุรกิจไมํวําจะ
เป็นด๎านคุณภาพสินค๎า วํามีจํานวนของเสียอยูํในระดับที่ควบคุมหรือไมํ  มีคําใช๎จํายในการ
รับประกัน ผลิตซํอมแซมสินค๎า หรือชดเชยให๎ลูกค๎ามากน๎อยเพียงใด ประสิทธิภาพในการผลิต
สินค๎า ทั้งการใช๎วัตถุดิบ แรงงาน เคร่ืองจักร การบริหารเวลาในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิต ความปลอดภัยในการทํางาน พิจารณาวํามีจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือไมํ  และมี
ผลกระทบรุนแรงระดับใด และสุดท๎ายมีความยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขการผลิตหรือไมํ 

นอกจากปัจจัยด๎านตํางๆ ที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ปัจจัยภายนอกอื่นๆ เชํน ความสัมพันธ์กับ 
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รัฐบาล การให๎บริการของภาครัฐ การสื่อสาร ก็ล๎วนแตํเป็นปัจจัยแหํงความสําเร็จของการประกอบ 
ธุรกิจเชํนกัน 
 
2.5 นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

รัฐมีผลกระทบกับองค์การแทบทุกองค์การ คําวํารัฐที่นี้มี ความหมายที่กว๎างรวมถึง
ข๎อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย มาตรการ และระเบียบของรัฐบาล และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ระบบตุลาการ และกระบวนการทางการเมือง เพราะรัฐเป็นผู๎บังคับใช๎กฎหมาย เป็นผู๎
กําหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรของสังคม โด ยทั่วไป
ข๎อบัญญัติและการกระทําของรัฐมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอองค์การทางสังคม แตํในบางกรณีการกระทํา
ของรัฐจะมีอิทธิพลโดยตรงตํอการดํารงอยูํและการลํมสลายขององค์การทางสังคม ดังตัวอยําง  
(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  2552, หน๎า 79-80) ตํอไปนี้ 

กรณีองค์การธุรกิจ หากรัฐบาลมีนโยบายการแทรกแซงคําเงินเพื่อให๎คําเงินแข็งคําขึ้นหรือ
อํอนคําลงยํอมมีผลกระทบตํอธุรกิจที่ประกอบกิจการด๎านการสํงออกและนําเข๎า หากรัฐบาลมี
มาตรการเพิ่มเงินบาทแข็งคําขึ้น ยํอมมีผลกระทบเชิงบวกกับธุรกิจการนําเข๎าเพราะทําให๎สินค๎า
นําเข๎าราคาถูกลง ซึ่งจะทําให๎จําหนํายได๎งํายขึ้น แตํมาตรการเดียวกันจะสํงผลกระทบเชิงลบกับ
ธุรกิจสํงออก เพราะทําให๎สินค๎าสํงออกมีราคาแพงขึ้น ซึ่งสํงผลให๎การจําหนํายมีความยากลําบาก
มากขึ้น  

องค์การจะต๎องติดตามข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายและมาตรการตําง
ของรัฐบาล คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอยํางตํอเนื่อง และต๎องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์วําเร่ืองใดบ๎างที่มีผลกระทบทางบวก และเร่ืองใดบ๎างที่มีผลกระทบ
ทางลบตํอองค์การเพื่อจะได๎นําไปวางแผนการดําเนินงานตํอไป 

ในเร่ืองของรัฐนอกจากประเด็นในเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมาย ระเบียบและการดําเนินการ
เชิงนโยบายและมาตรการของรัฐแล๎ว ประเด็นที่มีความสําคัญอีกประการคือ เสถียรภาพทาง
การเมือง การเมืองที่มีเสถียรภาพยํอมทําให๎องค์การสามารถทํานายเหตุการณ์หรือแบบแผนการ
ตัดสินใจของรัฐได๎ไมํมากก็น๎อย ทําให๎องค์การสามารถวางแผนในการดําเนินงานได๎อยํางราบร่ืน 
ตรงกันข๎ามหากสังคมใดที่การเมืองขาดเสถียรภาพ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารประเทศ
บํอยคร้ังและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่แตกตํางหรือตรงกันข๎ามกับนโยบายเดิมบํอยคร้ัง หรือ
สังคมมีภาวะความวุํนวายขาดบรรทัดฐานหรือมีการบังคับใช๎กฎหมายไมํคงเส๎นคงวาและปราศจาก
มาตรฐาน หรือมีการกํอการร๎าย หรือการจลาจล ภาวะเชํนนี้ยํอมสํงผลกระทบด๎านลบตํอองค์การ 
โดยทําให๎องค์การตกอยูํภายใต๎สถานการณ์ที่มีความไมํแนํนอนสูง มีความเสี่ยงสูงและไมํสามารถ
ดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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การสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศไทยหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน 
ปี 2540 รัฐบาลได๎ตราพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ในปี 2543 มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เพื่อกําหนดนโยบายและแผนการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ตํอมาในปลายปี พ.ศ.
2544 มีการจัดตั้งสํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.)ขึ้น เพื่อทําหน๎าที่
กําหนดนโยบายและแผนงานในการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม สสว. มีบทบาทเป็น
แกนกลางในการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมทั่วประเทศ มีภารกิจในการเสนอ
นโยบายและแผนจัดการโครงการตํางๆ เกี่ยวกับการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
และเป็นผู๎ประสานงานในกิจกรรมตํางๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมในประเทศ นอกจากนี้ยังมีหนํวยงานจํานวนมากทั้งที่อยูํในภาครัฐและเอกชน ที่มีภารกิจ
หน๎าที่ในการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ทางด๎านตํางๆ ในชํวงสิบกวําปีที่ผํานมามี
การจัดตั้งหนํวยงานทางด๎านการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมขึ้นหลายแหํง เชํน ในปี 
พ.ศ.2535 มีการจัดตั้งบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ขึ้น ด๎วยทุนจดทะเบียน 400 
ล๎านบาท และในปี พ.ศ.2543 กระทรวงการคลังมีการเพิ่มทุนให๎ บสย. เป็น 4,000 ล๎านบาท เพื่อ
ชํวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ได๎รับการค้ําประกันสินเชื่อเงินกู๎จากสถาบันการเงิน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปลายปี พ.ศ.2545 มีการยกระดับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด
ยํอม(บอย.) โดยการจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ธพว. หรือ SME 
Bank) ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันที่ให๎การสนับสนุนทางการเงิน แกํวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
และชํวยเหลือพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ในเร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับ
การเงินอยํางครบวงจร ทางด๎านการพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ได๎มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
(ISMED) ขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อชํวยเหลือสํงเสริมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ในหลายลักษณะ เชํน การให๎การฝึกอบรม การให๎คําปรึกษาแนะนํา และการให๎บริการทางธุรกิจใน
ด๎านตํางๆ ปัจจุบัน ISMED มีหนํวยงานเครือขํายหลายแหํง ซึ่งสํวนใหญํเป็นสถาบันการศึกษาที่อยูํ
ในสํวนภูมิภาคของประเทศ หนํวยงานที่มีสํวนในการสํงเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พ.ศ. 2543 มีแผนการ
ดําเนินงานผํานหนํวยงานตํางๆ ดังตํอไปนี้ (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2549, หน๎า 23)  
 1. มาตรการอบรมบํมเพาะให๎ความรู๎ คําปรึกษาแนะนํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ
และผู๎ประกอบการ โดยดําเนินการผํานหนํวยงานดังตํอไปนี ้
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  1.1 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนํวยงานซึ่งเสริมสร๎าง
และพัฒนาผู๎ประกอบการให๎สามารถกํอตั้งธุรกิจภายใต๎โครงการ “เสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ” 
(New Entrepreneurs Creation หรือ NEC) โดยดําเนินการกับหนํวยงานรํวมที่เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นนําทั่วประเทศ รวมทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน และสมาคมตํางๆ หลายแหํง 
  1.2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมหรือ สพว. เป็นสถาบันอิสระ
เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถผู๎ประกอบการ ที่ดําเนินการอยูํแล๎ว และสร๎างผู๎ประกอบการที่มี
ศักยภาพรายใหมํให๎เกิดขึ้น ด๎วยกระบวนการฝึกอบรมระบบเรียนร๎ู การปรึกษาแนะนําและการ
สนับสนุนด๎านข๎อมูล ซึ่งเป็นการรํวมมือระหวํางกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
  1.3               ร                                ร        
             ระสานงานของหนํวยงานตํางๆ ทั้งราชการและเอกชนในการสํงเสริมธุรกิจขนาด
ยํ อ ม  โ ด ย เ น๎ น ก า ร ตํ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ ข น า ด ยํ อ ย ตั้ ง แ ตํ ร ะ ดั บ ตํ า บ ล ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( OTOP) 
       ร          ร      ร           ร                ร                        
ร       ร   ร           ร                                               ร   ร         
     ร    ร                 ร     
 2. มาตรการการสนับสนุนทางการเงิน โดยให๎สินเชื่อตํางๆ ผํานหนํวยงานดังตํอไปนี้ 
  2.1  รร                 รร      ร        (IFCT) 
  2.2      ร                    ง                 ร              
 ร   SME Bank) 
  2.3 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ซึ่งให๎บริการค้ําประกัน
สินเชื่อแกํธุรกิจขนาดยํอมที่มีหลักทรัพย์ไมํเพียงพอตํอการกู๎ยืมรํวมกับธพว. 
  2.4 ธนาคารเพื่อการสํงออกและนําเข๎าแหํงประเทศไทย (ธสน.)  
  2.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
  2.6 ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) ตามโครงการรํวมพัฒนาทุนเกื้อหนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม 
  2.7 ธนาคารออมสิน ตามโครงการธนาคารประชาชน 
  2.8 การสนับสนุนผํานธนาคารพาณิชย์ เชํน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ 
  นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยได๎จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ใหมํ 
(Market for Alternative Investment หรือ MAI) เพื่อพัฒนาตลาดเงินทุนไทย โดยเปิดโอกาสธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมสามารถระดมทุนด๎วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ตํอประชาชนซึ่งเป็น
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วิธีการจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยปราศจากภาระดอกเบี้ย ชํวยเพิ่มเครดิตการเงินและความสามารถ
ในการกู๎ยืมเงิน สามารถสร๎างอํานาจตํอรองทางการเงินกับสถาบันการเงินอันเป็นผลจากความ
นําเชื่อถือในมาตรฐานการดําเนินงานและความโปรํงใสํในการเปิดเผยข๎อมูล 
 3. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม การนิคมอุตสาหกรรม
แหํงประเทศไทยได๎ชํวยสํงเสริมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ตั้งของกิจการการผลิต 
การค๎า และการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ให๎มีความพร๎อมของระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดแบํงที่ดินเป็นแปลงยํอย หรือจัด
ที่ดินพร๎อมอาคารโรงงานมาตรฐานในรูปแบบอาคารเดียว อาคารแถว อาคารแฝด หรืออาคารหลาย
ชั้นให๎ผู๎ประกอบการเชํา หรือเชําซื้อ  

ปัจจุบันสํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.)  ได๎มีการจัดทํา
แผนการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสํงเสริมและสนับสนุน                           ของไทยให๎เติบโตอยํางตํอเนื่อง
อยํางยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพ                            ของ
ไทยให๎ดําเนินธุรกิจบนฐานความร๎ู ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ด๎วยการสนับสนุนผู๎ประกอบการทั้งในระดับสาขาธุรกิจ และระดับกิจการ รวมถึงมุํงเน๎นการ
สนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งการดําเนินงานจะครอบคลุมใน 2 มิติ คือ มิติของ
ภาพรวมทั้งประเทศ และมิติของพื้นที่ เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการกระจายความเจริญจาก
สํวนกลางสูํภูมิภาคและยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล  (มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, 
ออนไลน์) 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ แผนการสํงเสริมฯ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2555-2559) นี้ได๎จัดทําขึ้นโดยมี
วิสัยทัศน์เพื่อ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทย ให๎เติบโตอยํางสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” และได๎กําหนดพันธกิจของการพัฒนาเพื่อให๎
บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1. สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนที่จําเป็นและเหมาะสมตํอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมทั้ง
ภาคการผลิต การค๎า และบริการ 

2. เสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมโดยใช๎
องค์ความรู๎ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม 

3. สํงเสริมบทบาทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม แตํละพื้นที่ในการสร๎างมูลคําทาง
เศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงคุณคําทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล 

4. สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎มีศักยภาพในทางการค๎าและการลงทุน ทั้ง
ในและตํางประเทศ 
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เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม  เป้าหมายการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมในแผนการสํงเสริมฯ ฉบับที่ 3 ได๎กําหนดเป้าหมายไว๎ ดังนี้ 

กลุํมเป้าหมายที่ได๎รับการสํงเสริมในแผนการสํงเสริมฯ ฉบับที่ 3 นั้น พิจารณาจากการเป็น
สาขาธุรกิจที่สร๎างประโยชน์และรายได๎ให๎ประเทศในวงกว๎างและใช๎วัตถุดิบในประเทศ ธุรกิจใหมํ
ที่มีโอกาสในอนาคต (New wave) ธุรกิจที่ตอบสนองตํอนโยบายสําคัญของรัฐ และธุรกิจที่คํานึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล๎อม และสร๎างความสมดุลในสังคม รวมทั้งเป็นธุรกิจที่ดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม แผนการสํงเสริมฯ ฉบับที่ 3 มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงานอยูํ 4 
ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมไทยโดยมีผลลัพธ์ที่ต๎องการจากยุทธศาสตร์นี้  คือ (มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, 
ออนไลน์) 

1. การเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีหน๎าที่ในการสํงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม ซึ่งได๎รับการพัฒนาองค์ความร๎ูและทักษะ 

2. การเพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่สามารถเข๎าถึงเงินทุนได๎ 
3. มีข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให๎เอ้ือตํอวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยํอม 
4. การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู๎ให๎บริการแกํผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

(นักวินิจฉัย พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา) ที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ในปัจจุบันปัจจัยจากสภาวการณ์ตํางๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทําให๎เกิดผลกระทบตํอการแขํงขันในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมตํางๆ  

โดยเฉพาะปัจจัยด๎านการแขํงขันทางธุรกิจได๎เปลี่ยนแปลงไปอยํางชัดเจน จากในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน                             ของประเทศไทยอาศัยความได๎เปรียบทางด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและต๎นทุนด๎านแรงงานที่ทําให๎สามารถผลิตสินค๎าให๎มีราคาที่ต่ํา แตํปัจจุบัน
กลับกลายเป็นข๎อจํากัดและทําให๎ต๎องเผชิญกับภาวการณ์ถดถอยทางการแขํงขัน  

ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่เร่ิมลดน๎อยลง รวมถึงมีผู๎แขํงขันที่มีต๎นทุนแรงงานต่ํา
กวําและมีทรัพยากรมากกวําก๎าวขึ้นมา เป็นคูํแขํงรายใหมํอยํางตํอเนื่อง ทําให๎วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม ของไทยต๎องมีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจเพื่อให๎
สามารถอยูํรอดได๎  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอมไทย ของแผนการสํงเสริมฯ ฉบับที่ 3 จะให๎ความสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพและผลิตภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ การสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ การพัฒนาสินค๎า
และบริการของ                           การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค๎า
และบริการ การขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยูํรอด รวมถึงการสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการใหมํ โดยผลลัพธ์ที่ต๎องการจากยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ (มหัทธน 
พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) 

1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
2. การเพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขํายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ได๎รับการพัฒนาให๎มีความ

เข๎มแข็ง 
3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มีการนําการวิจัยและพัฒนามาใช๎

พัฒนาสินค๎าและบริการ  
4. การเพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มีการพัฒนาขีดความสามารถของ

กิจการ  
5. จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมได๎รับการสํงเสริมให๎เกิดการยกระดับ

มาตรฐาน 
กลุํมอุตสาหกรรมเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว๎จะสอดคล๎องกับกลุํมเป้าหมายของ

แผนการสํงเสริมฯ ทั้ง 5 กลุํม คือ 
1. กลุํมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชํน ดิจิตอลคอนเทนต์ 
2. กลุํมอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป เชํน อาหาร 
3. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ เชํน สินค๎าไลฟ์สไตล์ (สิ่งทอและเคร่ืองนุํมหํม, อัญมณี

และเคร่ืองประดับ) 
4. กลุํมธุรกิจการค๎าปลีกและค๎าสํง 
5. กลุํมธุรกิจบริการและทํองเที่ยว เชํน ทํองเที่ยว กํอสร๎าง การแพทย์แผนไทยและบริการ

สุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทยให๎เติบโตอยํางสมดุลตาม

ศักยภาพของพื้นที่ เน๎นการนําศักยภาพของพื้นที่มาใช๎ประโยชน์และสร๎างความสมดุลให๎เกิดขึ้น 
ระหวํางพื้นที่ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต โดยมีการนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมมาใช๎ในการสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎า และ
บริการ สํงเสริมการสร๎างงาน สร๎างอาชีพในพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงแหลํงทุนโดยการพัฒนา
ความเข๎มแข็งขององค์กรการเงินระดับ ฐานราก บริหารจัดการทรัพยากรในท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม
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เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจให๎เอ้ือ
ตํอการ ค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว รวมถึงสนับสนุนให๎เกิดการบูรณาการการทํางานและสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือใน ทุกภาคสํวน ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดนี้ มุํงหวังให๎เกิด  (มหัทธน พฤทธิ์
ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) 

1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ได๎รับการพัฒนา 
ความรู๎และทักษะ สอดคล๎องกับความต๎องการของธุรกิจในพื้นที่ 

2. การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และ
ผู๎ประกอบการชุมชน ที่ได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการ  

3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่มีการบริหารจัดการโดย
คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล๎อม  

4. การเพิ่มขึ้นของสินค๎าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่ได๎รับการ
พัฒนาโดยคํานึงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ยทุธศาสตร์ที ่4 เสริมสร๎างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทยให๎เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหวํางประเทศเนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยจะก๎าวเข๎าสูํความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการเปิดเสรีทั้งด๎านสินค๎า บริการ เงินทุน 
การลงทุน และแรงงาน รวมถึงการที่ประเทศไทยและอาเซียนมีความตกลงการค๎าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) กับประเทศหรือกลุํมประเทศตํางๆ ซึ่งสํงผลกระทบตํอการประกอบธุรกิจและ
ศักยภาพการแขํงขันของ                           ทั้งภาคการผลิต การค๎า และบริการ ไมํวํา
ทางตรงหรือทางอ๎อม  ซึ่ ง AEC อาจเป็นได๎ทั้ งโอกาสหรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจที่
                           จะต๎องเรํงปรับตัวและเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อให๎พร๎อมรับและ
ใช๎ประโยชน์จากความรํวมมือดังกลําว (มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, 2554, ออนไลน์) 
 
2.6 การบริหารการเงินทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน 
 

 ธุรกิจไม่ว่าขนาดใดจะต้องมีผู้จัดการทางการเงิน เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินของ
ธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็กจะอยู่ที่เจ้าของหรือหุ้นส่วน ถ้าขนาดใหญ่จะมีการแบ่งงานต่างๆ อยู่ที่ผู้บริหาร
ระดับสูง ดังนั้นแต่ละธุรกิจที่มีการจัดแบ่งส่วนงานแตกต่างกันไป มีขอบเขตของการบริหารการเงิน
แตกตํางกันไป หน๎าที่และขอบเขตของฝ่ายการเงินจึงขึ้นอยูํกับนโยบายของธุรกิจ ขนาด
ความสามารถของผู๎จัดการทางการเงินด๎วย การบริหารการเงินของธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับงาน 3A’s 
ของการบริหารการเงิน (The Three A’s of Financial Management) (คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
2548, หน๎า 197-201) ดังตํอไปนี้  
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 1. การวางแผนหรือคาดการณ์ถึงความต้องการของเงินทุน (Anticipation) 
 เป็นงานการวางแผนเกี่ยวกับการเงิน โดยพิจารณาวําธุรกิจมีความจําเป็นต๎องใช๎เงินทุน
เทําใดสําหรับการดําเนินงานในอนาคต (Need for Funds) โดยในการวางแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวของธุรกิจจําเป็นต๎องพิจารณาในด๎านการเงินด๎วย โดยเฉพาะแผนที่ทําให๎มีการจํายเงิน
จํานวนมากๆ เชํน การขยายโรงงาน การซื้อเคร่ืองจักรใหมํ เป็นต๎น ผู๎จัดการฝ่ายการเงินจึงมักจะมี
หน๎าที่เข๎ารํวมตัดสินใจด๎วย ธุรกิจจะวางแผนความต๎องการใช๎เงินทุน โดยการพยากรณ์เหตุการณ์ที่
คาดวําจะเกิดขึ้นในธุรกิจซึ่งจะมีผลตํอการเงินเหตุการณ์ซึ่งจะทําให๎เงินสดเคลื่อนไหวเข๎าห รือออก
ธุรกิจก็จะต๎องพยากรณ์ เมื่อผู๎จัดการทางการเงินทราบเป็นงานและการประมาณการดําเนินงาน แล๎ว
ก็จะจัดทํางบประมาณเงินสดรับและจําย ซึ่งจะทําให๎ธุรกิจสามารถทราบขนาดที่เหมาะสมของ
จํานวนเงินที่ต๎องการใช๎ในอนาคตได๎ อยํางไรก็ดีจะต๎องคํานึงถึงเสมอวําธุรกิจต๎องดําเนินงานอยูํ
ภายใต๎ภาวะของความไมํแนํนอนด๎วย ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงต๎องให๎ยืดหยุํนได๎เพื่อให๎
ธุรกิจสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับเหตุการณ์ที่คาดไมํถึง 
 
 2. การจัดหาเงินทุน (Acquisition) 
 เป็นงานการบริหารการเงินที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมมาใช๎ในธุรกิจ กลําวอี ก
นัยหนึ่ง คือ เงินทุนที่ธุรกิจต๎องการใช๎นั้นได๎จัดหามาเมื่อเวลาใด จากแหลํงเงินทุนไหน และด๎วย
วิธีการอยํางไร 
 แหลํงเงินทุน ที่ผู๎จัดการการเงินจะได๎นั้น ขึ้นอยูํกับระยะเวลาที่ต๎องการใช๎เงินทุนหรือ
หลักฐานที่เข๎าสามารถใช๎ในการจัดหาเงินทุน กลําวคือ ต๎องการเงินทุนระยะยาวหรือสั้น ในฐานะผู๎
ขอกู๎เข๎ามีกําลังความสามารถมากเพียงไร ขนาดและความมั่นคงของธุรกิจมีสํวนกําหนดแหลํง และ
อายุของเงินทุนได๎รับด๎วย สําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ฐานะการเงินไมํดีนักจะได๎รับเงินทุนจากเครดิต
ทางการค๎าในระยะสั้นเทํานั้น ยกเว๎นถ๎าธุรกิจมีฐานะเครดิตดีก็อาจได๎รับเงินกู๎จากธนาคาร ซึ่งต๎องค้ํา
ประกันโดยบัญชีลูกหนี้สินค๎าหรือหลักทรัพย์ตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎าธุรกิจเติบโตรวดเร็วจะยิ่งมี
ปัญหามากในการจัดหาเงินทุนระยะยาวส าหรับเงินทุนระยะปานกลางพอจะกระท าได้ ถ้ามีการผ่อน
ช าระเงินงวดๆ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจะใช้เงินทุนระยะยาวได้แต่เฉพาะก าไรที่ธุรกิจได้สะสมไว้
จากการด าเนินงานนั้นเอง อย่างไรก็ตามในการเลือกแหล่งเงินทุนนั้น ผู้จัดการทางการเงินควร
พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งต้นทุนของเงินทุนที่เกิดจากจัดหาเงินทุน 
 เพื่อที่จะให๎เงินทุนจากแหลํงที่ต๎องการ ธุรกิจจําเป็นต๎องมีหลักฐานแสดงความสามารถใน
การชําระคืนเงินทุนที่จัดหานั้นได๎ แตํละแหลํงเงินทุนก็ต๎องการดูหลักฐานแตกตํางไป ผู๎จัดการทาง
การเงินจึงจําเป็นต๎องมีความสัมพันธ์อันดีอยํางใกล๎ชิดและคุ๎นเคยกับเจ๎าของเงินทุน หรือนาย
ธนาคาร 
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 ประเภทเงินทุน แบํงได๎ระยะเวลาของการใช๎สินทรัพย์ ดังนี้ 
 1. เงินทุนระยะยาว (Long-term Financing) 
 เงินทุนระยะยาว (Long-term Financing) คือ เงินทุนที่มีกําหนดจํายคืนเกินกวํา 5 ปี เป็น
เงินทุนเพื่อนํามาใช๎ในการซื้อสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) เชํน ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร ฯลฯ ซึ่ง
ผู๎บริหารด๎านการเงินจะต๎องเข๎าใจ และจัดหามาเพื่อใช๎จํายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเทํานั้นจึงจะ
เหมาะสมเงินทุนระยะยาวสามารถจัดหามาได๎จากแหลํงตํอไปนี้ 
  1.1 จากเจ๎าของทุน เชํน ธุรกิจเจ๎าของคนเดียวก็คือการเพิ่มทุนของตนเองห๎าง
หุ๎นสํวน ก็เรียกทุนเพิ่มจากหุ๎นสํวนหรือหาบุคคลอ่ืนมารํวมลงทุนด๎วย สํวนบริษัทจํากัดก็คือการ
ออกหุ๎นสามัญ หุ๎นบุริมสิทธิ์ เพิ่มเติม 
  1.2 การกู๎ยืม ธุรกิจอาจกู๎ยืมระยะยาวได๎จากสถาบันการเงินตํางๆ เชํน ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุนเพื่ออุตสาหกรรม บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย ฯลฯ 
สําหรับธุรกิจเจ๎าของคนเดียวนั้น การกู๎ยืมจากสถาบันการเงินดังกลําวทําได๎ไมํงํายนัก เพราะกิจการ
ขึ้นอยูํกับบุคคลคนเดียว หรือห๎างหุ๎นสํวนฯ ก็เชํนกัน ถ๎ากู๎ยืมได๎ก็เป็นจํานวนไมํมากนักและต๎องมี
หลักทรัพย์ค้ําประกันจนเป็นที่นําพอใจแกํสถาบันการเงิน ดังนั้น ธุรกิจเจ๎าของคนเดียวและห๎าง
หุ๎นสํวนจึงต๎องอาศัย นายทุนเอกชน (ตลาดเงินทุนนอกระบบ) เป็นสํวนใหญํสําหรับบริษัทมหาชน
จํากัดนั้นอาจใช๎วิธีการหุ๎นกู๎หรือพันธบัตร จําหนํายแกํประชาชนและธุรกิจอ่ืนได๎ โดยกําหนดอัตรา
อัตราออกเบี้ย และเวลาไถํถอนไว๎แนํนอนด๎วย 
  1.3 จากกําไรสะสมของกิจการ คือ กําไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรให๎ผู๎ถือหุ๎น
และกันไว๎เป็นทุนสํารองตามกฎหมายแล๎ว ตั้งแตํเร่ิมดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
 แหลํงเงินทุนระยะยาว (Sources of Long-term Financing) แหลํงเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ
มี 2 ประเภท (วรนารถ แสงมณี,  2546, หน๎า 12-20 – 12- 21) คือ 
 1.)สํวนทุน (Equity Financing) สํวนทุนของธุรกิจจะแตกตํางไปตามลักษณะและประเภท
ของธุรกิจ เชํน ธุรกิจเจ๎าของคนเดียว (Sole Proprietorship) สํวนทุนเรียกวํา สํวนของเจ๎าของ ห๎าง
หุ๎นสํวน (Partnership) สํวนทุน เรียกวํา สํวนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน บริษัท (Corporations) สํวนทุน 
เรียกวํา สํวนของผู๎ถือหุ๎น ซึ่งประกอบด๎วยทุนหุ๎นสามัญ (Common Stock) หุ๎นบุริมสิทธิ์ (Preferred 
Stock) และกําไรสะสม (Retained Earning) ซึ่งก็คือ กําไรหลังหักภาษีสํวนที่ไมํได๎จํายเป็นเงินปัน
ผลให๎กับผู๎ถือเป็นสํวนทุน (Equity financing) ของบริษัทเงินสํวนนี้จะถูกสะสมไปเร่ือยๆ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งธุรกิจทั่วไปจะจํายเงินปันผลประมาณ 40-60% 
ของกําไรหลังหักภาษี สําหรับธุรกิจบางประเภทที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพการหารายได๎ได๎
อยํางสม่ําเสมออาจจะจํายเงินปันผลเป็นเงินสดหรืออาจจะใช๎วิธี อ่ืนแทน ทั้งนี้เพราะต๎องการเก็บ
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กําไรสะสมไว๎สําหรับใช๎ในกิจกรรมสําคัญของบริษัท เชํน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ หรือ
เพื่อการขยายกิจการในอนาคต 
 2.) เงินทุนจากการกู๎ยืม (Debt Financing) คนทั่วไปมักจะคิดวําการกู๎ยืมแสดงถึงความไมํ
มั่นคงทางการเงินของธุรกิจ แตํในความเป็นจริงนั้นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายๆ แหํงมีแหลํง
เงินทุนระยะยาวมาจากการกู๎ยืม และถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ การสร๎างภาระผูกพันทาง
การเงิน (Financial Leverage) หรือการกํอหนี้น้ันเป็นการเพิ่มพูนมูลคําให๎กับสํวนของเจ๎าของและยัง
อาจแสดงถึงความมีเครดิตหรือนําเชื่อถือจนสามารถมีศักยภาพในการกู๎ยืมได๎   
  2.เงินทุนระยะสั้น (Short-term Financing)  
               เงินทุนระยะสั้น (Short-term Financing) คือ เงินทุนที่มีกําหนดจํายคืนภายใน 1 ปี จัดหา
มาเพื่อซื้อวัสดุดิบในการผลิต หรือจํายคําแรง เป็นต๎น เงินทุนระยะสั้นอาจเกิดปัญหาการขาดมือได๎ 
ด๎วยสาเหตุดังนี้ 
 

  2.1 มีการขายเงินเชื่อจํานวนมาก และยังเก็บเงินจากลูกหนี้ไมํได๎ 
  2.2 อาจเป็นธุรกิจที่ขายสินค๎าตามฤดูกาล บางคร้ังต๎องนําเงินทุนไปซื้อ หรือผลิต
สินค๎าไว๎เพื่อขายในฤดูกาลหรือเทศกาลนั้นๆ เป็นจํานวนมาก เงินทุนจึงไปจมอยูํกับสินค๎านั้น 
  2.3 บางคร้ังเกิดต๎องการเงินสดมาหนุนเวียนทันที เชํน ชําระหนี้บางรายหรือจําย
เงินเดือน คําจ๎าง คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ  
 อนึ่ง การปลํอยให๎เงินขาดมือนั้น อาจทําให๎การดําเนินธุรกิจต๎องหยุดชะงักเกิดความลํ าช๎า
เสียหาย อาจถูกฟ้องร๎อง ทําให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงในทางธุรกิจ (Credit) ดังนั้นผู๎บริหารไมํควรให๎เร่ือง
ทํานองนี้เกิดขึ้นได๎ ควรทํางบประมาณเงินสด (Cash Budget) ไว๎เพื่อดูวํากิจการจะต๎องใช๎เงินสด
มากในชํวงใด อาจจะขาดเงินสดในมือชํวงใดเป็นระยะเวลานานเทําใด เป็นต๎น จะได๎เป็นแนว
ทางแก๎ไขในการหาเงินสดไว๎สํารองใช๎และระยะเวลาที่ถูกต๎อง 
 การจัดหาและการแก๎ไขการขาดเงินทุนระยะสั้น อาจทําได๎ในลักษณะตํอไปนี้ 
 1. เรํงรัด ทวงถามลูกหนี้ที่ครบกําหนด จูงใจลูกหนี้ให๎ชําระกํอนกําหนด โดยให๎สํวนลด 
ฯลฯ 
 2. ควบคุมสินค๎า และวัตถุดิบคงเหลือ มิให๎มีจํานวนมากเกินไป เป็นเหตุให๎เงินทุนไปจนอยูํ 
 3. ในกรณีเป็นลูกหนี้ ขอผํอนผันยืดเวลาชําระหนี้ 
 4. กู๎ยืมจากสถาบันการเงินตํางๆ รวมทั้งกู๎ยืมจากภาคทุนเอกชน 
 5. ใช๎เอกสารเครดิตในการซื้อสิ้นค๎า แทนที่จะใช๎เงินสด เชํน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช๎เงิน 
หรือขอใช๎เช็คโดยลงวันที่ลํวงหน๎า เป็นต๎น 
 6. การลดเอกสารเครดิต เชํน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช๎เงิน ฯลฯ ซึ่งยังไมํครบกําหนด เป็น
ต๎น (กรองแก๎ว อยูํสุข, 2536, หน๎า 125-127)  
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 ดังนั้น เพื่อให๎การจัดหาเงินทุนเป็นไปอยํางเหมาะสม และมีประโยชน์แกํกิจการผู๎บริหาร
เงินทุน จะต๎องรู๎และเข๎าใจ สามารถตัดสินใจจัดหาเงินทุนมาใช๎อยํางสมเหตุสมผลที่สุด 
 แหลํงเงินทุนระยะสั้น (Sources of Short-term financing) มาจาก 2 แหลํง (วรนารถ แสง
มณี,  2546, หน๎า 12-17 – 12- 20) คือ  
 1. แหลํงเงินทุนระยะสั้นชนิดไมํมีหลักประกัน (Sources of Unsecured Short-term 
Financing) หมายถึง หนี้สินระยะสั้นที่ไมํต๎องใช๎หลักทรัพย์ค้ําประกันการกู๎ยืม มีดังนี ้
  1.1 สินเชื่อการค๎า (Trade Credit) เป็นหนี้ระยะสั้นประเภทหนึ่ง ซึ่งธุรกิจซื้อขาย
สินค๎านิยมใช๎มากที่สุด เกิดขึ้นเมื่อผู๎ขายสินค๎าสํงสินค๎าให๎ลูกค๎าพร๎อมใบกํากับสินค๎า (Invoice) โดย
ลูกค๎าไมํต๎องชําระเงินสดทันที แตํในใบกํากับสินค๎าจะระบุวันที่ถึงกําหนดหรือเงื่อนไขในการชําระ
เงินไว๎ ลูกค๎าสามารถเลือกใช๎เงื่อนไขที่ระบุในใบกํากับสินค๎าได๎ ตามแตํกําลังความสามารถทาง
การเงินของตน 
  1.2 ตั๋วสัญญาใช๎เงิน (Promissory Note) ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ 
มาตรา 982 บัญญัติวํา “อันวําตั๋วสัญญาใช๎เงิน คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวํา ผู๎ออกตั๋ว
ให๎คํามั่นสัญญาวําจะใช๎เงินจํานวนหนึ่งให๎แกํบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให๎ใช๎ตามคําสั่งของบุคคลอีก
คนหน่ึงเรียกวํา ผู๎รับเงิน” 
  1.3 เงินกู๎ยืมจากธนาคารพาณิชย์ชนิดไมํมีหลักประกัน (Unsecured Bank Loans) 
หมายถึง เงินกู๎ระยะสั้นที่ธนาคารให๎กับลูกค๎าของธนาคารโดยไมํต๎องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันการ
กู๎ยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎จะสูงหรือต่ําขึ้นอยูํกับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของลูกค๎า การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําสุดของเงินกู๎ประเภทนี้จะเทํากับอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค๎าชั้นดีของธนาคาร ( Prime 
Interest Rate) 
  1.4 ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตั๋วสัญญาใช๎เงินออมเพื่อการกู๎ยืม
โดยบริษัทใหญํที่มีฐานะทางการเงินและชื่อเสียงดี ซึ่งประชาชนทั่วไปมักให๎ความเชื่อถืออยูํแล๎ว 
อัตราดอกเบี้ยของทุนประเภทนี้จําต่ํากวําการกู๎ยืมจากธนาคารพาณิชย์ชนิดไมํมีหลักประกัน 
(Unsecured Bank Loans) 
 2. แหลํงเงินทุนระยะสั้นชนิดมีหลักประกัน (Sources of Secured Short-term Financing) 
หมายถึง หนี้ระยะสั้นที่ต๎องมีการค้ําประกันการกู๎ยืม เชํน การใช๎สินทรัพย์ของกิจการค้ําประกันซึ่งมี 
3 วิธี คือ 
  2.1 การกู๎ยืมโดยใช๎สินค๎าค้ําประกัน (Loan Secured by Inventory) วิธีนี้สินค๎าที่ใช๎
ค้ําประกันการกู๎ยืมจะเก็บไว๎ที่คลังสินค๎าสาธารณะ (Public Warehouse) ผู๎ใช๎กู๎จะเป็นผู๎เก็บใบรับ
สินค๎า (Warehouse Receipt) ซึ่งถ๎าไมํมีใบรับสินค๎า คลังสินค๎าจะไมํอนุญาตให๎นําสินค๎าออกไป 
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ผู๎ให๎กู๎จะให๎ใบรับสินค๎าแกํผู๎กู๎ เพื่อสินค๎าออกจําหนํวย เมื่อผู๎กู๎จํายชําระหนี้แล๎ว การกู๎ยืมวิธีนี้จะมี
ต๎นทุนสูงเพราะผู๎กู๎จะต๎องเป็นผู๎จํายคําเชําคลังสินค๎า สําหรับสินค๎าบางประเภท 
  2.2 การกู๎ยืมโดยใช๎ลูกหนี้ค้ําประกัน (Loans Secured by Accounts Receivable) วิธี
นี้จะใช๎สําหรับธุรกิจที่มีบัญชีลูกหนี้จํานวนมาก ในปัจจุบันมีวิธีการดังกลําวไมํได๎รับความนิยมและ
การให๎วงเงินกู๎ของยอดลูกหนี้ที่นํามาค้ําประกันก็ไมํสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงเวลาที่ผํานมา
เน่ืองจากธุรกิจโดยทั่วไปประสบปัญหาการเรียกเก็บหนี้คืน และลูกหนี้เป็นทรัพย์สินที่มีปัญหามาก
ขึ้นอยํางไรก็ตาม การกําหนดวงเงินกู๎จะขึ้นอยูํกับคุณภาพของลูกหนี้ ซึ่งผู๎ให๎กู๎จะทําการตรวจสอบ
คุณภาพลูกหนี้กํอนให๎กู๎ เมื่อผู๎กู๎ได๎รับชําระหนี้จากลูกหนี้ก็จะนํามาจํายให๎ผู๎ให๎กู๎โดยตรง 
  2.3 การขายบัญชีลูกหนี้ (Factoring Accounts Receivable) เป็นการขายบัญชีลูกหนี้
ให๎กับ Factor ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับซื้อลูกหนี้ โดย Factor จะให๎ราคาต่ํากวํามูลคําหนี้ (Face 
Value) แตํก็จะเก็บเงินจากลูกหนี้เต็มจํานวน กําไรของ Factor จะอยูํที่สํวนตํางของมูลคําหนี้กับ
จํานวนเงินที่จํายให๎ธุรกิจ อยํางไรก็ตาม Factor ต๎องรับภาระความเสี่ยงที่อาจจะไมํได๎รับการชําระ
หนี้จากลูกหนี้เมื่อถึงกําหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดหนี้สูญ Factor อาจจะทํา
การเลือกซื้อเฉพาะลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี บางกรณีธุรกิจอาจจะให๎ Factor เป็นผู๎ทําการวิเคราะห์ลูกค๎า
ที่ธุรกิจจะให๎เครดิต ถ๎า Factor เห็นชอบจึงจะให๎เครดิตกับลูกค๎ารายนั้น อยํางไรก็ตามวิธีการ
ดังกลําวนี้ก็มีสภาพที่คล๎ายคลึงกับการกู๎ยืม โดยใช๎ลูกหนี้ค้ําประกันนั้น  คือ ได๎รับความนิยมน๎อยลง
มากในยุคสังคมที่เศรษฐกิจมีปัญหาดังเชํนปัจจุบัน 
 3. การจัดสรรเงินทุนไปใช้ในธุรกจิ (Allocation) 

เป็นงานบริหารการเงินที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ ไปลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทตํางๆ เพื่อให๎ธุรกิจมีทั้ง Liquidity และ Profitability ด๎วย 

การบริหารทางการเงินเพื่อให๎มีความสามารถที่จะใช๎สินทรัพย์มาชําระหนี้ได๎ตาม
กําหนดเวลา เรียกวํามี Liquidity หรือสภาพคลํอง สํวนการบริหารทางการเงินเพื่อให๎มีการใช๎เงินทุน
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่กํอให๎เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เรียกวํามี Profitability หรือ ความสามารถใน
การทํากําไร ธุรกิจจะมีสภาพคลํองสูงเมื่อมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได๎เร็ว เชํน 
เงินสด เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย์ในความต๎องการของตลาดลูกหนี้และสินค๎า เป็นต๎น เป็นมูลคํา
สูงกวําสินทรัพย์ที่มีสภาพคลํองต่ํา เชํน สินทรัพย์ถาวร เป็นต๎น สภาพคลํองที่สูงจะชํวยลดความ
เสี่ยงทางการเงิน อยํางไรก็ดีธุรกิจได๎กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานไว๎วํามีกําไรสูงสุด ซึ่ง
หมายความวํา ธุรกิจจะต๎องใช๎เงินทุนให๎ผลตอบแทนสูงกวําในมูลคํ าที่สูงมากกวําลงทุนใน
สินทรัพย์หมุนเวียน การจัดสรรเงินทุนเพื่อให๎ธุรกิจสามารถบรรลุ เป้าหมายทั้ง Profitability และ 
Liquidity จึงไมํใชํงานที่งํายนักกับ Profitability เพื่อไมํให๎เกิดเสี่ยงภัยการเงินที่จะไมํมีเงินชําระหนี้
จนทําให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงฐานะทางเครดิต และเพื่อให๎เจ๎าของได๎รับความมั่นคั่งสูงที่สุดด๎วย 
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ในปัจจัยนี้ผู๎จัดการทางการเงินนับวํามีความสําคัญมาก และธุรกิจหลายๆ แหํง มักจะเลือกผู๎
ที่มีความสามารถที่จะบริหารการเงินให๎มีประสิทธิภาพ ได๎เป็นประธานของธุรกิจนั้นก็ด๎วยเหตุผลที่
เงินทุนเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในการดําเนินงานของธุรกิจนั่นเอง 

ดังนั้น เพื่อให๎ได๎ผลตอบแทนในระดับที่นําพอใจ จากการลงทุน ธุรกิจจะต๎องทํารายได๎ให๎
สูง และในขณะเดียวกันต๎องควบคุมการใช๎จํายให๎ดี ซึ่งหมายความถึงการวางกฎเกณฑ์และระเบียบ
ในการจํายเงินอยํางรัดกุม รวมถึงการจัดทําบัญชีอยํางถูกต๎องเป็นระเบียบการจัดสรรเงินทุนเพื่อ
ลงทุนในสินทรัพย์ของกิจการ ทั้งสินทรัพย์ถาวร เชํน ที่ดิน อาคารเคร่ืองจักร ยานพาหนะ สินทรัพย์
หมุนเวียน เชํน ผลิตสินค๎าลงทุนในลูกหนี้ (ขายเชื่อ) ลงทุนในโครงการตํางๆ เพื่อหาผลประโยชน์ 
รวมถึงจัดสรรเป็นเงินสดในมือเพื่อดํารงสภาพคลํองของกิจการ ซึ่งในที่นี้ขอกลําวถึงการจัดสรร
เงินทุนในลักษณะตํอไปนี้ 

1. การลงทุนในลูกหนี้หรือการขายเชื่อ หมายถึง การขายสินค๎าและบริการโดยผู๎ซื้อยังไมํ
ต๎องชําระเงินในทันที ซึ่งจะทําให๎กิจการสามารถขายได๎ในปริมาณมากขึ้นและกําไรก็มีแนวโน๎มที่
สูงขึ้นด๎วย นอกจากนั้นการขายสินค๎าด๎วยเงินเชื่อยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให๎กิจการอยูํรอด และ
สามารถแขํงขันกับกิจการอ่ืนๆ ได๎ ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ธุรกิจทั่วๆ ไปโดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดยํอมจึงจําเป็นต๎องขายเชื่อด๎วย แตํทั้งนี้ต๎องพิจารณาเครดิตและความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้อยํางระมัดระวัง 

2. การลงทุนในโครงการ หมายถึง การที่ธุรกิจอาจจัดสรรเงินบางสํวนไปลงทุนใน
โครงการตํางๆ เพื่อหาผลประโยชน์ดีกวําจะเก็บเงินทุนที่มีอยูํไว๎เฉยๆ การนําเงินไปลงทุนมี
หลักเกณฑ์พื้นฐาน ในการตัดสินใจ คือ ระยะเวลาคืนทุนช๎าหรือเร็วเพียงใด ถ๎ามีความจําเป็นจะต๎อง
ใช๎เงินจํานวนนั้นเมื่อใด ก็ต๎องนํามาพิจารณาด๎วย และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแล๎วมากน๎อยเพียงใด 
เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากสถาบันการเงินในระบบ เชํน ธนาคารพาณิชย์ ถ๎านําไปฝากประจําไว๎ 
เหลํานี้เป็นต๎น (กรองแก๎ว อยูํสุข, 2536, หน๎า 133)  

ดังนั้น ธุรกิจจะต๎องจัดสรรเงินทุนเพื่อให๎ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ทั้งได๎กําไรสูงสุดด๎วย มี
สภาพคลํองทางการเงินด๎วย ซึ่งเป็นหน๎าที่สําคัญโดยตรงของผู๎บริหารการเงินนั้นเอง 
 
2.7 ปัจจัยการผลติทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน 
 

การผลิต (Production) คือ การเอาวัตถุดิบที่มีอยูํมาเปลี่ยนรูป เปลี่ยนที่ หรือ เปลี่ยนเวลา 
(กรองแก๎ว อยูํสุข, 2536, หน๎า 66) กระบวนการที่จะเปลี่ยนรูปวัตถุดิบ ให๎เป็นสินค๎าสําเร็จรูป ใน
การผลิตจะมีหนํวยงาน บริษัทใหญํๆ ที่ทําการผลิตอยูํ 2 ประเภท คือ (Straub, Joseph T. and Attner, 
Raymond F., 1985, p. 243) 
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1. Processing Company เป็นบริษัทที่เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็นวัตถุดิบ เชํน เป็น
บริษัทที่ขายผลิตผลจากป่า ชุดน้ํามันดิบ หลอมเหล็ก ฯลฯ 

2. Manufacturing Company เป็นบริษัทที่เปลี่ยนวัตถุดิบและสํวนประกอบให๎เป็นสินค๎า
สําหรับผู๎บริโภค และการอุตสาหกรรม ได๎แกํ เคร่ืองมือทางการเกษตร วิทยุคอมพิวเตอร์ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรสําหรับบริษัทผู๎ผลิต ฯลฯ 

ทับทิม วงศ์ประยูร (2550, หน๎า 78) กลําววํา การผลิต หมายถึง การนําปัจจัยการผลิตชนิด
ตํางๆ ตั้งแตํสองชนิดขึ้นไป มาทําให๎เกิดสินค๎าและบริการตํางๆ เพื่อสนองความต๎องการของมนุษย์ 
สร๎างอรรถประโยชน์กับผู๎บริโภค เพิ่มมูลคําของสิ่งของให๎มีมูลคําเพิ่มขึ้น การผลิตอาจจะใช๎ปัจจัย
การผลิตน๎อยหรือมากตามชนิดของสินค๎าและบริการแตํละชนิด 

การผลิตมีความสําคัญในการประกอบธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการผลิต คือ มีผลผลิตที่มี
คุณภาพดี มีประสิทธิภาพสูง มีการใช๎จําย หรือต๎นทุนต่ํา มีจํานวนสินค๎าและบริการในปริมาณที่
เพียงพอพอเหมาะกับความต๎องการของผู๎บริโภค ผู๎บริหารหรือผู๎ดําเนินการ ผู๎ประกอบการ จึงต๎อง
ศึกษาและร๎ูจักวิธีการดําเนินการจัดการทรัพยากรตํางๆ มาใช๎ในการผลิตให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนการควบคุมการผลิตอยํางหนึ่ง โดยการนําเอาสิ่งสินค๎า

และบริการที่ผลิตได๎มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อความแนํใจวําสินค๎าและบริการที่ผลิตขึ้นนั้น
ได๎เป็นไปตามคุณลักษณะที่ลูกค๎ากําหนด (วรนารถ แสงมณี,  2546, หน๎า 9-21, 9-22) 

การควบคุมคุณภาพสินค๎าและบริการนั้น อาจจะมีการตรวจสอบ ( Inspection) ทั้งกับ
วัตถุดิบ สินค๎ากึ่งสําเร็จรูปจนถึงสินค๎าสําเร็จรูป ซึ่งความยากงํายของการตรวจสอบจะแตกตํางกัน
ออกไปสินค๎าบางอยํางจะต๎องตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ เชํน สารเคมี เป็นต๎น เพื่อดูวําเป็นไป
ตามคุณภาพที่กําหนดหรือไมํ สินค๎าบางอยํางจะต๎องใช๎วิธีตรวจสอบระหวํางอยูํในกระบวนการ
หรือขณะที่เป็นสินค๎ากึ่งสําเร็จรูปอยูํ และสินค๎าบางประเภทต๎องใช๎วิธีตรวจสอบเมื่อสินค๎าสําเร็จรูป
นั้นเทํานั้น อยํางไรก็ตาม การจะพิจารณาวําควรจะใช๎วิธีการตรวจสอบอยํางไรนั้น ขึ้นอยูํกับ
คําใช๎จํายในการตรวจสอบด๎วย เชํน คําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพของเทปเพลงเป็นรายชิ้นนั้น
จะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ขายได๎ ในขณะที่คําใช๎จํายในการตรวจสอบรถยนต์เป็นรายคันนั้น
จะต่ํา เนื่องจากรถยนต์มีราคาสูง ดังนั้น จึงควรที่จะทําการตรวจสอบตั้งแตํเป็นวัตถุดิบและอยูํใน
ระหวํางกระบวนการผลิตเพราะหากปลํอยให๎มีการผลิตจนเป็นสินค๎าสําเ ร็จรูปออกมาแล๎วไมํได๎
มาตรฐาน จะมีปัญหาทางด๎านการตลาดทําให๎ผู๎บริโภคปฏิเสธการซื้อ สํงผลกระทบในด๎านรายได๎
และภาพพจน์ชื่อเสียงซึ่งบางคร้ังไมํสามารถคํานวณออกมาเป็นตัวเงินที่สูญเสียไปได๎อยํางเป็น
รูปธรรม อยําง อยํางไรก็ตามในกรณีที่จะทําเป็นสินค๎าที่มีราคาต่ํา และจํานว นมากด๎วย เชํน การ
ตรวจสอบคุณภาพของตรวจสอบโดยการสุํมตัวอยําง (Sampling)  
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เน่ืองจากการตรวจสอบคุณภาพ เป็นภาระต๎นทุนคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตปกติ ดังนั้น 
กิจการจึงพยายามลดจํานวนคร้ังในการตรวจสอบลง ทําให๎เสี่ยงตํอการที่มีสินค๎าที่ไมํมีคุณภาพออก
ไปสูํผู๎บริโภคซึ่งถ๎าหากเป็นเชํนนั้น ผู๎บริโภคก็จะไมํเชื่อถือและมีปฏิกิริยาตอบสนองด๎วยการไมํใช๎
สินค๎าอีกตํอไป ดังนั้น ฝ่ายควบคุมจะต๎องพยายามหาทางทําให๎คําใช๎จํายดังกลําวอยูํในระดับต่ําสุด 
โดยคํานึงถึงสิ่งสําคัญในการควบคุมคุณภาพดังนี้ คือ การกําหนดระดับคุณภาพ การเก็บข๎อมูลผล
การปฏิบัติงาน การกําหนดจํานวนหนํวยตรวจสอบคุณภาพ การกําหนดวิธีตรวจสอบและการ
กําหนดจํานวนคร้ังของการตรวจสอบ เป็นต๎น 
 
2.8 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน 
 

 ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยหรือชุดของตัวแปรที่สามารถควบคุมได๎ทางการ
ตลาดซึ่งปัจจุบันนํามาผสมกัน เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในตลาดเป้าหมาย (Kotler, 
Philip, 1986, p. 93) มีตัวแปรหลัก 4 ตัว หรือมักนิยมเรียกกันวํา 4P’s 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นตัวแปรหนึ่งในสํวนผสมทางการตลาด ซึ่งจะเกี่ยวกับการพัฒนา
สินค๎าเพื่อออกสูํตลาดที่เหมาะสม 
 2. ราคา (Price) เป็นตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่จะบออกถึงอันดับของสินค๎าในตลาด 
 3. การจัดการหนําย (Place) หรือชํองทางจัดหนําย (Channel of Distribution) เป็นการ
กําหนดวําจะเคลื่อนย๎ายสินค๎าจากแหลํงผลิตผํานคนกลางตํางๆ เพื่อให๎ถึงมือผู๎บริโภคด๎วยความ
สะดวก 
 4. การสํงเสริมการจําหนําย (Promotion) เป็นตัวแปรที่จะแนะนําสินค๎าให๎เป็นที่ร๎ูจักของ
ผู๎บริโภคในตลาด และเป็นตัวชํวยขายได๎เร็วขึ้น 
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องค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดที่จะช่วยในการพัฒนาโครงการทางการตลาดได้
เป็นอย่างดี เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคในทุกๆ ด้าน ส่วนผสมทางการตลาดสามารถแบ่งแยกได้ถึง 16 ส่วน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

 
 
 

การจัดจําหนําย             ราคา 
     (Place)             (Price) 

 
 
 
 

การส่งเสริมการจ าหน่าย 
(Promotion) 

 
ผู๎บริโภค 

(Consumer) 

ภาพประกอบท่ี 2.4 องค์ประกอบของสํวนผสมทางการตลาดและผู๎บริโภค 
ที่มา: (คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ,  2548, หน๎า 134) 
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ภาพประกอบที ่2.5 แสดงสํวนผสมทางการตลาด 
ที่มา : Lipson, Harry A. and Reynolds, Fred D., 1973, p 75.  

 
2.9 ปัจจัยภาวะผู้ประกอบการทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน 
 

 2.9.1 ความหมายของผู้ประกอบการ และ ภาวะผู้ประกอบการ  
 ความหมายของคําวํา ผู๎ประกอบการ ที่ผํานมา มีการให๎คํานิยามที่แตกตํางกันตามแตํ

จุดมุํงหมายในการนําไปใช๎ ดังนั้นจึงยังไมํมีคํานิยามที่เป็นทางการที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
อยํางไรก็ตามในสํวนนี้ได๎ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความหมายของ  “ผู๎ประกอบการ
(Entrepreneur)” เพื่อแสดงให๎เห็นถึงวิวัฒนาการของคํานี้ เป็นการสร๎างความเข๎าใจตํอบทบาทหน๎าที่ 
ของตัวผู๎ประกอบการและภาวะผู๎ประกอบการ 
  ผู๎ประกอบการ หมายถึง ผู๎ริเร่ิมในการดําเนินการเป็นผู๎ลงทุน บริหารงาน รับผิดชอบใน
การเสี่ยงภัยตํางๆ โดยหวังให๎เกิดมีการผลิตสินค๎า และบริการขึ้นเพื่อซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน และหวัง
ได๎ผลตอบแทนจากการกระทํานั้น (คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ, 2548, หน๎า 108) 

ทับทิม วงศ์ประยูร (2550, หน๎า 79) เป็นผู๎นําเอาปัจจัยการผลิต คือ ที่ดิน ทุน แรงงาน มาทํา
การผลิตหรือแปรสภาพให๎เป็นผลผลิต เป็นสินค๎า และบริการชนิดใหมํ ผู๎ประกอบการในฐานะเป็น
ปัจจัยการผลิตจะทําหน๎าที่ในการตัดสินใจจะผลิตสินค๎าและบริการอะไร ผลิตจํานวนเทําไร จะผลิต

ส่วนผสมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แสดงส่วนผสมทางการตลาด 
 (Promotion) 

           สายผลิตภัณฑ์   สายบริการ             ตราสินค้า          หีบห่อ 
 
 
การประชาสัมพันธ์                          ราคาพ้ืนฐาน 

 
การส่งเสริมการขายพิเศษ                   ราคาแตกต่าง 
การน าเสนอโดยบคุคล              ระยะเวลาสินเช่ือ 
 

           ส่ิงอ านวย     เงื่อนไขค่า 
      การโฆษณา        สายใยช่อง   ส่ิงอ านวย                         ความสะดวก   ขนส่งและค่า 
                           ทางการจัด      ความสะดวก     การควบคุม  ด้านการขึ้นลง      ธรรมเนียม 
                      จ าหน่าย            ในการจัดเก็บ        ของคงคลงั    เข้าออกของสินค้า                
ซ้ือขาย 

ส่วนของตลาดเป้าหมาย 
(Target market segment) 
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ด๎วยกรรมวิธีอยํางไร และเมื่อผลิตแล๎วจะนําไปขายให๎ใคร ผู๎บริโภคคือใคร และควรจะจําหนํายใน
ราคาเทําไร จึงจะได๎รับกําไรสูงสุด อันเป็นเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจทุกประการ 

ผู๎ประกอบการ มีความหมายที่หลากหลายแตกตํางกันมาตั้งแตํมีการเร่ิมใช๎คํานี้มาจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับแนวคิดของนักวิชาการแตํละทําน แม๎วําจะมีการใช๎คํานี้มากํอนเป็นเวลานาน
แตํคํานิยามที่เป็นที่ร๎ูจักกันเร่ิมต๎นจาก ในศตวรรษที่ 18 ผู๎ประกอบการหมายถึงบุคคลที่ทําการจ๎าง
ตัวเอง (Self-Employed) ให๎ทํางาน ผู๎ประกอบการจะทําการซื้อสินค๎าที่ราคา ณ เวลาปัจจุบันและขาย 

การดําเนินการของภาวะผู๎ประกอบการสําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมทําให๎เกิดผลตํอผลการประกอบการ ทําให๎เกิดความก๎าวหน๎าในด๎านเศรษฐกิจขององค์การ 
(Low, M. B. and MacMillan, I. C., 1988, pp.139-161) สร๎างการเปลี่ยนแปลงความต๎องการของ
ตลาด (Stevenson, H. H. and Jarillo, J. C., 1990, pp.17-27) รวมทั้งทําให๎เกิดความได๎เปรียบในการ
แขํงขัน และได๎รับผลตอบแทนทางการเงิน ที่มีผลตํอผลประกอบการขององค์การ (Covin, J. G. and 
Slevin, D. P. 1989, pp.75-87)  ออกไปในอีกระดับราคาหนึ่งในอนาคต โดยผู๎ประกอบการจะเป็นผู๎
ที่แบกรับความเสี่ยงเอาไว๎ ถัดมาในศตวรรษที่ 19 (Jennings, P. and Beaver, G., 1997, p. 63)ให๎คํา
นิยามวําผู๎ประกอบการ หมายถึงบุคคลที่ทําหน๎าที่เป็นผู๎ที่รวบรวมเคลื่อนย๎ายทรัพยากรไปสูํจุดที่มี
ต๎นทุนการผลิตที่ต่ํากวําทําการใช๎วิธีการทุกประเภท เพื่อนํามาใช๎ในการผลิต ได๎แกํ การระดมทุน 
กําหนดคําจ๎าง กําหนดคําเชําที่ต๎องจําย กําหนดราคาสินค๎า และกําหนดผลตอบแทนให๎กับตนเอง 
(Fontaine, P. 1999, pp. 1-28 เป็นผู๎ที่ทําให๎คํานี้ใช๎กันอยํางแพรํหลายในหนังสือชื่อ Principles of 
Political Economy จากการที่แสดงให๎เห็นวํา ผู๎ประกอบการเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่แตกตําง
จากผู๎อ่ืนทั้งในการแบกรับความเสี่ยงและมีความสามารถด๎านการจัดการด๎วย (Cunningham, J. B. 
and Lischeron, J., 1991, p. 45) ความหมายของผู๎ประกอบการนี้ตํอมาได๎รับความสนใจจาก
วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์น๎อยลงในชํวงปลายศตวรรษที่  19 เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มีความ
เชื่อมั่นในทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการตลาดที่สมบูรณ์ (Neo-Classic Economy) ที่เห็นวําผู๎บริโภคทุก
คนจะมีข๎อมูลขําวสารที่เทําเทียมกัน ทุกคนสามารถหาสินค๎าหรือบริการได๎ตามที่ต๎องการได๎และหา
ได๎ในราคาที่ไมํแตกตํางกันดังนั้นในระบบเศรษฐกิจจึงไมํมีบทบาทให๎กับผู๎ประกอบการทําหน๎าที่
ใดๆในการสร๎างผลตอบแทนที่แตกตํางจากตลาด โดยกลไกทางเศรษฐกิจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของกลไกการตลาดที่สมบูรณ์เทํานั้น 
 มโนทัศน์ภาวะผู๎ประกอบการเป็นการกระทําที่ เกิดขึ้นมาจากการทําหน๎าที่ของ
ผู๎ประกอบการรํวมกับผู๎บริหารหรือเจ๎าหน๎าที่ระดับสูงในวิสาหกิจ  ที่ประกอบด๎วยแนวคิด 
(Construct) 4 ด๎าน (วิทูร เจียมจิตร์ตรง, 2553, 75-76) คือ  

ด๎านแรก คือ การทําหน๎าที่ตามภาวะผู๎นําอยํางผู๎ประกอบการ หมายถึงการอุทิศเวลาที่สําคัญ 
ความมานะ จิตวิทยา เพื่อสร๎างการรับร๎ู แรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่และสร๎างการทํางานที่เป็นทีม
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เพื่อกํอให๎เกิดความสําเร็จตํอองค์การ เป็นการดําเนินการเพื่อทําให๎องค์การสามารถเข๎าถึงโอกาสทาง
ธุรกิจ และสร๎างหรือผลักดันให๎องค์การประสบความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ  โดยการใช๎
ความสามารถในการเปลี่ยนความคิด ให๎เป็นการกระทําในการสร๎างสินค๎าหรือบริการ 
 ด๎านที่สอง คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อยํางผู๎ประกอบการ ภาวะผู๎ประกอบการแสดง
แนวทางในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการดําเนินการที่เหมาะสมและภายใต๎ข๎อจํากัดด๎าน
ทรัพยากร ด๎วยการทํางานเชิงรุก การสร๎างนวัตกรรม การกล๎าเสี่ยง เพื่อทําให๎วิสาหกิจตัดสินใจจาก
โอกาสที่ค๎นพบ สร๎างทางเลือกด๎านตํางๆ พิจารณาทางเลือกนั้นอยํางเป็นเหตุเป็นผล  ตัดสินใจ  
จนสามารถดําเนินการเพื่อความได๎เปรียบในการแขํงขัน ผลจากการดําเนินการในลักษณะของภาวะ
ผู๎ประกอบการดังกลําวจะทําให๎ตัววิสาหกิจประกอบกิจการได๎อยํางมีประสิทธิผล  ตามเป้าหมาย
ภาวะผู๎ประกอบการทําให๎องค์การมีผลการประกอบการที่ดีขึ้นสามารถทําให๎วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมมีโอกาสเจริญเติบโตและมีความยั่งยืน 

ด๎านที่สาม คือ การรับร๎ูโอกาสทางธุรกิจอยํางผู๎ประกอบการ กระบวนการรับร๎ูโอกาสทาง
ธุรกิจของผู๎ประกอบการเกิดขึ้นจากที่นําเอาสิ่งที่ได๎รับร๎ูจากแหลํงตํางๆที่ผํานเข๎ ามา ไมํวําจะเป็น
ความร๎ูที่มีอยูํกํอน ประสบการณ์ รวมทั้งข๎อมูลที่ได๎จากเครือขํายสังคม ผํานเข๎ามาทําการวิเคราะห์
แปรเปลี่ยน เปรียบเทียบ เก็บ นํากลับมาใช๎ เป็นกระบวนการร๎ูคิดที่สร๎างหรือทําให๎เห็นหรือเกิด
โอกาสทางธุรกิจ เป็นการใช๎โครงสร๎างความร๎ูที่มีเพื่อประเมิน พิจารณา ตัดสินสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับ
โอกาสธุรกิจ เพื่อสร๎างธุรกิจ หรือเพื่อการเจริญเติบโต 

ด๎านสุดท๎าย คือ การบริหารจัดการโอกาสอยํางผู๎ประกอบการ ที่องค์การสามารถบริหาร 
จัดการทรัพยากรเพื่อสนองตํอโอกาสในทางธุรกิจที่รับร๎ู สร๎างความได๎เปรียบจากการมีทรัพยากรที่ 
เหนือกวําคูํแขํงจะเป็นสิ่งที่ชํวยให๎วิสาหกิจมีการเติบโตก๎าวหน๎าได๎ ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรและ
มโนทัศน์ภาวะผู๎ประกอบการตํางก็เห็นตรงกันวํา  ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดอยําง
หนึ่งที่ภาวะผู๎ประกอบการยํอมต๎องมีสํวนในการทําให๎วิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากรในมิติตํางๆ
ให๎เกิดคุณคํา แตกตํางจากคูํแขํงขัน ไมํสามารถที่จะลอกเลียนแบบได๎งําย จนเกิดความได๎เปรียบใน
การแขํงขัน 
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ภาพประกอบที่ 2.6 ตัวแบบองค์ประกอบของภาวะผู๎ประกอบการ (วิทูร เจียมจิตร์ตรง, 2553, 77) 

 
ปัจจัยที่มีตํอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแตกตํางไปจาก

วิสาหกิจขนาดใหญํ เน่ืองจากการที่สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทําให๎การ
แขํงขันตกอยูํภายใต๎สภาวการณ์ที่เป็นพลวัตรมีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็วต๎องพึ่งพาความร๎ูหรือ
ความสามารถของผู๎ประกอบการในการสร๎างพัฒนาความได๎เปรียบในการแขํงขันเพื่อการอยูํรอด
การกระทําดังกลําวเรียกวําการดําเนินการแบบภาวะผู๎ประกอบการ  (Entrepreneurship) (Grimm, C. 
M.,Lee, H. and Smith, K. G. 2006, p. 56) ปัจจัยองค์ประกอบของภาวะผู๎ประกอบการเป็นปัจจัยที่
เกิดมาจากความหลากหลายของทฤษฎี การดําเนินการของผู๎ประกอบการต๎องสามารถรับร๎ูหรือ
แสวงหาโอกาสจากสถานภาพตลาดการแขํงขันที่เป็นอยูํ  และสามารถบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจนั้นด๎วยการดําเนินการที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของทรัพยากรที่มีอยูํ ทฤษฎีที่ได๎รับ
การศึกษาวําสามารถนํามาอธิบายภาวะผู๎ประกอบการ ได๎แกํ ทฤษฎีภาวะผู๎นํา ภาวะผู๎นําทําหน๎าที่ใน
การนําองค์การในเชิงสร๎างสรรค์ความสมดุลของตลาด (Schumpeter, J. A., 1942, pp. 82-85) ทําการ
ค๎นหา ประเมิน และใช๎ประโยชน์จากโอกาส (Shane, S. and Venkataraman, S., 2000, p. 217) 
ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อนํามาใช๎สร๎างความสามารถในการ

 
 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่าง 
ผู้ประกอบการ 

การรับรู้โอกาสทางธุรกจิอย่าง 
ผู้ประกอบการ 

การบริหารจัดการโอกาสอย่าง 
ผู้ประกอบการ 
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แขํงขัน (Romanelli, E., 1987, pp. 160-175) พยายามจัดหาทรัพยากรหรือใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํมา
ดําเนินการให๎สอดคล๎องกับโอกาสที่มี (Steven son, H. H. and Jarillo, J. C., 1990, pp. 17-27) 
ทฤษฎีการร๎ูคิด โครงสร๎างของความร๎ูของผู๎ประกอบการถูกนํามาใช๎ตัดสินใจในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
การรับร๎ูโอกาสทางธุรกิจ (Mitchell, K. R. et al., 2002, p. 93) การตื่นตัวในการรับร๎ูโอกาสทาง
ธุรกิจเกิดมาจากความสามารถในการร๎ูคิดที่มีอยูํในภาวะผู๎ประกอบการ (Hills, G.; Lumpkin, G. and 
Singh, R., 1997, pp. 168-182) และทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู๎ประกอบการแสดงออกด๎วย
การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์อยํางมีเหตุผลเพื่อสร๎างการเปลี่ยนแปลงให๎เหมาะสมกับตัวองค์การ  ใน
เร่ืองที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม การกล๎าเสี่ยง การตัดสินใจเชิงรุกในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร๎าง
ความสําเร็จให๎กับวิสาหกิจ (Dess, G. G.; Lumpkin, G. T. and Covin, J. G., 1997, pp. 677-695) การ
ดําเนินการของภาวะผู๎ประกอบการสําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมทําให๎
เกิดผลตํอผลการประกอบการ ทําให๎เกิดความก๎าวหน๎าในด๎านเศรษฐกิจขององค์การ (Low, M. B. 
and MacMillan, I. C., 1988, pp. 139-161) สร๎างการเปลี่ยนแปลงความต๎องการของตลาด (Steven 
son, H. H. and Jarillo, J. C., 1990, pp. 17-27) รวมทั้งทําให๎เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขัน และ
ได๎รับผลตอบแทนทางการเงิน ที่มีผลตํอผลประกอบการขององค์การ (Covin, J. G. and Slevin, D. 
P., 1991, p. 17) 
 
2.10 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจะมีสํวนสําคัญอยํางมากในการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยที่มีบริบทที่
แตกตํางกันและแนวทางการดําเนินการระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการคัดเลือกตัวแปร นักวิชาการหลาย
ทํานได๎ศึกษาวิจัยผลการดําเนินงานของวิสาหกิจทั้งขนาดใหญํ ขนาดกลาง และขนาดยํอม ใน
ประเด็น เนื้อหาและขอบเขตที่แตกตํางกัน โดยมีรายละเอียดที่ได๎จากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

2.10.1 งานวจัิยในประเทศ 
นิติ รัตนปรีชาเวช (2553) ได๎ศึกษาเร่ือง ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยํอมจากมุมมองวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือการพัฒนากรอบแนวคิด
ความสัมพันธ์ของแนวคิดองค์การแหํงการเรียนร๎ูและนวัตกรรมองค์การที่มีตํอผลการดําเนินงาน
ขององค์การการศึกษาคร้ังนี้ได๎ทําการทดสอบกรอบแนวคิดที่ได๎สร๎างขึ้นเพื่อศึกษาถึงอิทธิพล และ
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรที่มีผลตํอการพัฒนาระดับผลการดําเนินงานขององค์การ นอกจากนี้
ในการศึกษายังได๎วิเคราะห์ให๎เห็นถึงความสอดคล๎องในภาพรวมระหวํางกรอบแนวคิดในการวิจัย
และกรอบแนวคิดเชิงประจักษ์อีกด๎วย ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได๎แสดงให๎เห็นวําภาพรวมแล๎ว
กรอบแนวคิดในการวิจัยและกรอบแนวคิดเชิงประจักษ์มีความสอดคล๎องกันเป็นอยํางดี และใน
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รายละเอียดของการวิเคราะห์จะพบวํา นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงตํอผลการดําเนินงาน
ขององค์การ องค์การแหํงการเรียนร๎ูมีอิทธิพลทางตรงตํอนวัตกรรมองค์การ และเครือขํายองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงตํอองค์การแหํงการเรียนร๎ู ในขณะที่องค์การแหํงการเรียนร๎ูมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอ
ผลการดําเนินงานขององค์การและเครือขํายองค์การมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอนวัตกรรมองค์การ  ซึ่ง
ข๎อมูลเชิงคุณภาพที่ได๎จากการสัมภาษณ์ได๎สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได๎ โดยข๎อเสนอแนะ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมนั้น คือควรมุํงบูรณาการความเป็นองค์การแหํงการ
เรียนร๎ูโดยมีพื้นฐานที่สําคัญของการสร๎างเครือขํายองค์การเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อน
และผลักดันการเรียนร๎ูขององค์การ และควรให๎ความสําคัญกับองค์การแหํงการเรียนร๎ูในการใช๎
ปฏิบัติจริงให๎เกิดผลที่เป็นรูปธรรมด๎วยการมุํงสร๎างนวัตกรรมองค์การเพื่อที่จะเป็นการยกระดับผล
การดําเนินงานขององค์การนั่นเองแนวคิดองค์การแหํงการเรียนร๎ูและนวัตกรรมองค์การ 

ปูริดา กล๎าประเสริฐ (2553) ได๎ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการมุํงเน๎นการตลาดตํอผลการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทย  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) 
สภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคของการมุํงเน๎นการตลาด และปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับผลการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  และ (2) อิทธิพลของการมุํงเน๎นการตลาด และ
ปัจจัยอื่นตํอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ผลการศึกษาพบวําการเติบโตของธุรกิจ SMEs อยูํในภาวะชะลอตัวอันเนื่องมาจากปัญหา
ทางด๎านเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศที่ขาดเสถียรภาพ  พฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปรวมถึงการแขํงขันทั้งในและตํางประเทศ  นอกจากนั้นยังพบอีกวําผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ได๎รับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ๎อมจากการสนับสนุนของหนํวยงานภาครัฐและเอกชนสูงกวํา
ปัจจัยทางด๎านคุณลักษณะของผู๎ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมุํงเน๎นการตลาด และการ
สํงเสริมการตลาด 

การที่จะบริหารธุรกิจให๎ประสบความสําเร็จและยั่งยืน ผู๎ประกอบการต๎องให๎ความสําคัญ
กับ (1) การพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการในการประกอบธุรกิจ  และ (2) การพัฒนาสินค๎าให๎มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าและเพื่อแสดงจุดยืนทางการตลาด  และ 
(3) การสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับธุรกิจด๎วยกิจกรรมการสํงเสริมการตลาด สําหรับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนต๎อง (1) ชํวยเหลือธุรกิจ SMEs อยํางตํอเนื่อง และ (2) การเปิดโอกาส
ให๎ธุรกิจทุกประเภทสามารถเข๎าถึงการบริการได๎อยํางเทําเทียมกัน 

วิทูร เจียมจิตต์ตรง (2553) ได๎ศึกษาเร่ือง ปัจจัยภาวะผู๎ประกอบการที่มีตํอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  เพื่อศึกษามโนทัศน์ภาวะผู๎ประกอบการที่มีตํอผลการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  พบวํา ภายในภาวะผู๎ประกอบการนั้น ปัจจัย
การรับร๎ูโอกาสธุรกิจ เป็นปัจจัยเร่ิมต๎นที่มีผลตํอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ฯและปัจจัยการบริหาร
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จัดการโอกาสธุรกิจ ปัจจัยทั้งสองนี้มีอิทธิพลตํอภาวะผู๎นําอยํางผู๎ประกอบการที่มีผลตํอไปยังผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ฉัตรตะวัน แสนบุดดา และคนอ่ืนๆ (2550) ได๎ศึกษาเร่ืององค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่มี
ผลกระทบตํอระดับการประยุกต์ใช๎ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยคร้ังนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของลักษณะองค์การ ทัศนคติที่มีตํอเทคโนโลยีและภาวะ
กดดันจากสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การ ที่มีตํอระดับการประยุกต์นวัตกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 2) ศึกษาผลกระทบของทัศนคติที่มีตํอเทคโนโลยีธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีตํอความเชื่อถือเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3) ศึกษาผลกระทบของความ
นําเชื่อถือของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีตํอระดับการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ผลการวิจัยพบวํา ภาวะกดดันจากลูกค๎า ขนาดองค์การ ความ
พร๎อมขององค์การ และการมีโอกาสทดลองใช๎งาน มีผลกระทบตํอระดับการประยุกต์ใช๎ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ในทิศทางเพิ่มขึ้น สํวนภาวะกดดันจากคูํค๎าและความซับซ๎อนของการใช๎งานมี
ผลกระทบตํอระดับการประยุกต์ใช๎ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในทิศทางตรงกันข๎าม นอกจากนั้นยังพบวํา
การรับร๎ูวํามีประโยชน์และการสังเกตเห็นผลการใช๎งาน มีผลกระทบตํอความเชื่อถือเทคโนโลยี
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544,275-282) การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาภาวะผู๎นํา
ของผู๎ประกอบการ SMEs ไทย ผลการวิจัย พบวํา เคร่ืองมือวัดภาวะผู๎นําของผู๎ประกอบการ SMEs 
ไทย ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบได๎แกํ 1) การสํงเสริมแรงบันดาลใจผู๎ใต๎บังคับบัญชา 2) การใสํใจ
และปรารถนาดีตํอผู๎อ่ืน 3) การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ 5) การเสริมสร๎างจิตสํานึกตํอสังคม และ 6) การเปิดกว๎างยอมรับสิ่งตํางๆ และพบวํา
ผู๎ประกอบการที่มีความสําเ ร็จในการประกอบธุรกิจตํางกันมีภาวะผู๎นําแตกตํางกัน โดย
ผู๎ประกอบการที่มีความสําเร็จสูงจะมีภาวะผู๎นําสูงกวําผู๎ประกอบการที่มีความสําเร็จต่ําอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบวําภาวะผู๎นําของผู๎ประกอบการ SMEs ไทยมีภาวะผู๎นํารวมอยูํในระดับ
มาก 

ญาณัญฎา ศิริภัทร์ธาดา (2549, หน๎า ก) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
สํงออกของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกล างและขนาดยํอมในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอการสํงออกของผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด๎วย ด๎านสถานการณ์
ภายนอก ปัจจัยทางด๎านการตลาด มีอิทธิพลตํอการสํงออกของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลา ง 
และขนาดยํอม จากการสํารวจปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการสํงออก คือ ปัจจัยทางด๎านกฎหมาย 



74 

เศรษฐกิจมีอิทธิพลตํอการทําธุรกิจสํงออก คุณภาพของสินค๎า การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
สํงออกซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู๎ประกอบการ SMEs ประสบปัญหา สามารถสรุปเป็นปัจจัยสองปัจจัย คือ 
ปัจจัยสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยทางด๎านการตลาด 

ปัจจัยทางด๎านสถานการณ์ภายนอก คือ ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ เชํน ปัจจัยทางด๎านคําเงิน
บาท ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัยที่วําปัจจัยทางด๎านสถานการณ์
ภายนอก มีอิทธิพลตํอการสํงออกของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ปัจจัยทางด๎านการตลาด คือ ตัวผลิตภัณฑ์ ไมํวําจะเป็นคุณภาพของสินค๎า การรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ์เพราะเป็นสินค๎า
หรือสิ่งของที่มีมูลคําเพิ่มในการสํงออก ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัยที่วํ าปัจจัยทางด๎าน
การตลาด มีอิทธิพลตํอการสํงออกของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

สํวนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง คือ ทางด๎านเทคโนโลยีการผลิต สถานการณ์การแขํงขัน การจูงใจ
การสํงออก ระเบียบพิธีการในการสํงออก สร๎างผลกระทบตํอธุรกิจสํงออก การเปิดเสรีทางการค๎า 
การเมืองปัจจุบันมีผลตํอการสํงออก ผู๎ประกอบการธุรกิจการสํงออกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการสํงออกวํารัฐบาลควรให๎การสนับสนุนในด๎านการสํงออกในเร่ืองตํางๆ ได๎แกํ 
ภาษีการสํงออก มาตรฐานการนําเข๎าสินค๎าและการสํงออกสินค๎า การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเงินใน
การลงทุน ข๎อมูลเกี่ยวกับการสํงออกตํางๆ 

กณวรรธฐ แตรรัชตกุล (2547) ได๎ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยูํรอดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมในภาคการผลิตของประเทศไทย พบวํา กลยุทธ์การบริหารจัดการของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในด๎านตํางๆที่อุตสาหกรรมใช๎ในการ
ปรับตัวเพื่อความอยูํรอด ในด๎านการเงินนั้นบริษัทมีนโยบายลดต๎นทุนในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ  ด๎าน
การผลิตได๎ตระหนักถึงคุณภาพการผลิตสินค๎าเป็นสําคัญ  ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเน๎นเร่ืองการ
เพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎า ด๎านการจัดการมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและความชํานาญในสายงาน มี
สวัสดิการให๎พนักงานและทางด๎านการตลาดเห็นได๎วําบริษัทให๎ความสําคัญของลูกค๎าเป็นอันดับ
แรกนอกจากนี้ยังพบวําประเภทธุรกิจตํางกันที่มีการใช๎กลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจมีความ
แตกตํางกันในทุกด๎าน คือ ด๎านการเงิน ด๎านการผลิต ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการจัดการและ
ด๎านการตลาด สํวนมูลคําการลงทุนหรือจํานวนสินทรัพย์ที่แตกตํางกันมีการใช๎กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการธุรกิจโดยรวมไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อพิจารณาเป็น รายด๎าน พบวํามีการบริหารจัดการ
ธุรกิจแตกตํางกัน 3 ด๎าน คือ ด๎านการเงิน ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและด๎านการจัดการ 

2.10.2 งานวจัิยต่างประเทศ                                                       

Chandler, V. (2010, abstract) ศึกษาความหมายของผู๎ประกอบการที่ท๎อแท๎โดยอิงบน
ความสัมพันธ์ของการให๎กู๎ ผู๎ประกอบการที่ท๎อแท๎ (Discouraged Borrower) คือผู๎ที่ไมํยื่นขอด๎วย
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เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ได๎แกํ กลัวถูกปฏิเสธ ความยุํงยากในการขอกู๎ และขบวนการยาวนานในการ
ขอกู๎ วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ประเภทผู๎ประกอบการใดบ๎างที่ขอกู๎ในรูปของหนี้สิน การเชํา 
การออกหุ๎น และเครดิตการค๎า และ SMEs ประเภทใดที่ได๎รับอนุมัติการกู๎ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความท๎อแท๎ที่จะขอกู๎ ประกอบด๎วย ความสัมพันธ์กับผู๎จัดการและ
ธนาคาร ลักษณะธุรกิจ และคุณลักษณะของผู๎ประกอบการ 

ความสัมพันธ์กับผู๎จัดการและธนาคาร เป็นปัจจัยที่สําคัญตํอธนาคารและผู๎จัดการ เนื่องจาก
ธนาคารร๎ูจักลูกค๎า ทําให๎ลดคําใช๎จํายด๎านข๎อมูลตํางๆ ที่ต๎องการจากผู๎มาขอกู๎  ความสัมพันธ์ระหวําง
ลูกค๎ากับธนาคาร ทําให๎เกิดความพึงพอใจระหวํางกัน ลูกค๎ามีความพอใจกับธนาคาร โดยวัดจาก
ความสะดวกและเข๎าถึงธนาคาร คําธรรมเนียมตํางๆ ธนาคารเข๎าใจความต๎องการทางธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับสมุห์บัญชี และคุณภาพโดยรวมของบริการ 

ลักษณะธุรกิจมีผลตํอความท๎อแท๎ตํอการขอกู๎ ลักษณะดังกลําวประกอบด๎วยทักษะการ
จัดการ เป็นปัจจัยที่กํอให๎เกิดต๎นทุนการกู๎ ธุรกิจในเมืองจะชํวยการพิจารณาของธนาคารเร็วขึ้น 
เนื่องจากสามารถวัดผลงานจากธุรกิจที่อยูํใกล๎เคียง อายุของธุรกิจนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจาก
ผู๎ประกอบการสามารถเจรจากับธนาคารได๎มากหรือน๎อย และพอประเมินได๎วําจะมีโอกาสผํานการ
พิจารณาการขอกู๎ 

คุณลักษณะของผู๎ประกอบการ ปัจจัยสํวนบุคคลยากตํอการที่จะแยกออกจากธุรกิจจึงควรที่
จะนํามาพิจารณา อายุและประสบการณ์ของผู๎ประกอบการอาจมีความสัมพันธ์กับการคาดหวัง
เกี่ยวกับการตัดสินใจขอกู๎ 

การวิจัยสรุปได๎วํา ผู๎ประกอบการที่ท๎อแท๎โดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงสําหรับธนาคารมากกวํา
ผู๎มาขอกู๎ และมีข๎อมูลวําผู๎ประกอบการที่ท๎อแท๎มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินที่ตนเองร๎ูจัก
มากกวําผู๎ที่มาขอกู๎ที่ถูกปฏิเสธ หมายความวําผู๎ประกอบการที่ท๎อแท๎มีข๎อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง และ
สถาบันการเงินที่ดีกวํา ดังนั้นผู๎ประกอบการเหลํานี้จะสามารถประเมินถึงโอกาสที่จะได๎รับอนุมัติ 
จึงตัดสินใจไมํยื่นขอกู๎เพราะรู๎วําตนเองเป็นกลุํมเสี่ยงสูง 

Hajela, Ashish and Akbar, Prof. M. (2009, p. 1) ได๎ศึกษาผลประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอม ในธุรกิจตํางประเทศในหัวข๎อ “Impact of Internationalization on SME 
Performance: A Study of Indian Software Firms” พบวําสาเหตุที่ธุรกิจซอฟแวร์ไปลงทุนในตําง
ตํางประเทศ มาจากการแขํงขันที่สูงมากในประเทศและคูํแขํงจากตํางประเทศ คือมีทั้ง Push and 
Pull Factors ทฤษฎีที่ใช๎อธิบายการทําธุรกิจตํางๆของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  คือ 
แนวคิดฐานทรัพยากรที่มีอยูํ (Resource Based View หรือ RBV) ที่เป็นฐานการเติบโตของธุรกิจ 
เป็นความสมดุลย์ระหวํางการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํและการพัฒนาทรัพยากรใหมํๆ RBVให๎ทรัพยากร
ของธุรกิจเป็นปัจจัยในการทําธุรกิจระหวํางประเทศ ที่นิยามการทําธุรกิจเป็นขบวนการที่



76 

ผู๎ประกอบการตระหนักถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของธุรกิจระหวํางประเทศตํออนาคตของ
ธุรกิจ 

ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใช๎แนวทางตํางๆ เพื่อสร๎างความเชื่อมโยง
กับธุรกิจตํางประเทศ ซึ่งประกอบด๎วย 
 1. การนําเข๎า/สํงออก 
 2. การเป็นพันธมิตร/รํวมลงทุน 
 3. การลงทุนโดยตรงในตํางประเทศ 
 
ตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบประโยชน์และความท๎าทายในการทําธุรกิจตํางประเทศในรูปแบบการ
สํงออก พันธมิตร และการลงทุนโดยตรง 

การส่งออก พนัธมิตร ลงทุนโดยตรง 

ประโยชน์ในการท าธุรกจิ   
1. สะดวก รวดเร็ว 1. ใช๎ทรัพยากรและความรู๎น๎อย 1. เพิ่มความได๎เปรียบและการเติบโต 
2. ลงทุนต่ํา ผูกพันธ์น๎อย  2. ได๎เปรียบทางสถานที่ 
3. ยืดหยุํน  3. พัฒนาความรู๎ใหมํและความสามารถ 
4. ความเสี่ยงต่ํา  4. ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทํา

ธุรกรรม 
ความท้าทายในการท าธุรกจิ   
1. อาจขาดการประสานกับ        
ตัวแทนขายตํางประเทศ 

1. การหาผู๎รํวมทุนเป็นประเด็น
ที่สําคัญ 

1. มีความซับซ๎อนและใช๎เวลามาก 

2. อุปสรรค์ทางภาษีและกีดกัน
ทางการค๎า 

2. โครงสร๎างการเป็นหุ๎นสํวน
อาจพบกับการลํอลวง 

2. ลงทุนสูง 

3. ต๎นทุนการขนสํง  3. ความเสี่ยงสูง 
  4. ยืดหยุํนน๎อย 

การศึกษาใช๎กลุํมตัวอยําง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในธุรกิจ Software ชํวงเวลาปี 
2000 ถึง 2008 ผลการศึกษาพบวํา การทําธุรกิจตํางประเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล
ประกอบการ นอกจากนี้ผู๎วิจัยพบวํา การตลาดมีพลังการทํานายต่ําตํอผลประกอบการอีกทั้ ง ขนาด
และระยะเวลาประกอบธุรกิจไมํเพียงพอที่อธิบายผลประกอบการ 

Vichitdhanabadee, J, Wilmshurst, TD and Clift, RC (2009) ได๎ศึกษาการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไทยในเร่ือง การวัดผลประกอบการ (Performance Management) 
โดยศึกษาผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ในจังหวัดเชียงใหมํ ที่มีธุรกิจทางด๎าน
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การผลิต การค๎า และบริการ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานทางด๎านการจัดการผลประกอบการ แตํเนื่องจากมี
ข๎อจํากัดทางด๎านของเวลาทําให๎ไมํมีเวลาใสํใจทางด๎านนี้ การจัดการผลประกอบการในที่นี้หมายถึง
การปรับเป้าหมายบุคคล ทีมงานและองค์กรเข๎าด๎วยกัน โดยใช๎ข๎อมูลขําวสารและทรัพยากรตํางๆ 
ให๎เข๎ากับเป้าหมายทางกลยุทธ์และยังชํวยให๎ผู๎จัดการสร๎างกลยุทธ์เพื่อให๎เติบโตทางกําไร อยํางไรก็
ตามผลการศึกษานี้สอดรับวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง กลําวคือ คุณลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม เชํน ระยะเวลาประกอบการ จํานวนพนักงาน ทุนทรัพย์ และการบริหารจัดการ และ
คุณลักษณะของเจ๎าของหรือผู๎จัดการ ประกอบด๎วย การศึกษา ประสบการณ์ทํางานในอดีต  
มีอิทธิพลตํอผลการดําเนินงาน และการจัดการทางธุรกิจ 

Obamuyi, T.M.  (2008, pp. 39-44) ศึกษาระดับการผิดชําระหนี้ (loan delinquency) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในรัฐ Onda ประเทศไนจีเรีย โดยการสัมภาษณ์ผู๎จัดการธนาคาร 
14 แหํงและธุรกิจขนาดเล็ก 115 แหํงที่เป็นลูกหนี้ธนาคาร พบวํามีปัจจัยหลายประการที่เป็นบํอเกิด
ของทัศนคติที่ไมํดีตํอการไมํปลํอยกู๎ให๎กับลูกค๎าขนาดเล็ก เชํนมีเครดิตไมํดี ขาดหลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน และทางธนาคารมีข๎อจํากัดในการปลํอยกู๎จากกฎเกณฑ์เงินทุนสํารอง จากการปลํอยกู๎ของ
ธนาคารทั้ง 14 แหํงมีการผิดนัดเพียงร๎อยละ 6.90 ของเงินกู๎ทั้งหมดซึ่งถือวําต่ํา เหตุผลเนื่องมาจาก
นโยบายการปลํอยกู๎ที่เข๎มงวด ถ๎าธนาคารเห็นวําโอกาสที่จะผิดสัญญาก็จะปฎิเสธการให๎สินเชื่อ จาก
การสัมภาษณ์นายธนาคาร ได๎รับการเปิดเผยวําธนาคารพร๎อมที่จะให๎ SMEs กู๎เป็นวงเงินที่สูงถ๎าถูก
บังคับจากรัฐบาล แตํเมื่อคําสั่งดังกลําวถูกยกเลิก วงเงินที่ถูกตั้งไว๎ร๎อยละ20 ของ เงินให๎กู๎ลดลงมา
เหลือแคํร๎อยละ 8.6 ในปี 2002 

Watson, John (2007, pp 852-874) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเครือขําย (Network) และผล
การดําเนินงานของ SMEs ในออสเตรเลีย ผลการดําเนินงานวัดได๎จากการอยูํรอด ความเติบโต และ
ผลตอบแทนตํอการลงทุน พบวําเครือขํายมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับการอยูํรอด และการ
เจริญเติบโตธุรกิจ แตํผลวิจัยไมํพบความสัมพันธ์ระหวํางเครือขําย และยังค๎นพบวําเครือขํายที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการไมํมีความสัมพันธ์ตํอผลตอบแทนตํอหุ๎น  สรุปได๎วําเครือขํายมีบทบาท
สําคัญตํอความสําเร็จทางธุรกิจทั้งในประเทศและตลาดตํางประเทศโดยเฉพาะภายใต๎โลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและท๎าทาย ดังนั้นการมีเครือขํายที่มีการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพจะเป็น
แหลํงของการได๎เปรียบทางการแขํงขัน และการมีผลประกอบที่ดีในที่สุด 

Lee, Hong-Hee (2006) ศึกษาเร่ืองการให๎บริการ (Application Service Providers- ASPs) 
กับผลการดําเนินงานขององค์การในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ได๎ให๎ความเห็นวํา
โดยทั่วไปแล๎วการทําวิจัยเร่ืองผลการดําเนินงานขององค์การมักจะใช๎ตัวชี้วัดทางด๎านการเงินเพียง
อยํางเดียวซึ่งไมํมีความเหมาะสมเพียงพอในการบํงชี้ จึงได๎ใช๎ปัจจัยทางด๎านการเงินและที่ไมํใชํด๎าน
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การเงิน (Financial and Non Financial Indicators) โดยปัจจัยที่ไมํใชํด๎านการเงินได๎แกํ จํานวนลูกค๎า 
(The Number of Customers) คําใช๎จํายในการบริหาร (Administration cost) ความได๎เปรียบในการ
แขํงขัน (Competitive Advantage) การบริการลูกค๎า (Customer Service) ผลิตภาพ (Productivity) 
ความงํายในการถํายทอดข๎อมูลสูํลูกค๎าภายในองค์การ (Ease of Information Exchange Partners, 
Ease of Information Exchange within a Company)  

Saleh, Ali Salman and Ndubisi, Nelson Oly (2006, pp.1-14) ได๎วิจัยสิ่งที่ท๎าทายการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศ Malaysia ในหัวข๎อ “An Evaluation of SME 
Development in Malaysia” โดยสรุปปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม คือ 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศมาเลเซียมีปัญหาบํอยคร้ังในการขออนุมัติ
เงินทุนจากสถาบันการเงินและรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยที่ต๎องจํายในการกู๎มักจะอยูํในอัตราที่สูง 

2. ขาดทุนมนุษย์ที่เป็นสิ่งท๎ายทายของผู๎ประกอบการ และถ๎าจะจ๎างมืออาชีพหรือพนักงานที่
มีความรู๎ความสามารถก็ต๎องจํายในอัตราเงินเดือนที่สูง   

3. ผู๎ประกอบการเผชิญการแขํงขันจากธุรกิจข๎ามชาติและคูํแขํงรายใหญํๆ เชํน จากประเทศ
จีนและอินเดีย 

4. ระบบราชการที่ซับซ๎อนเป็นอุปสรรค์ตํอการดําเนินงานและพัฒนาธุรกิจ 
5. ขาดการเข๎าถึงเทคโนโลยีที่ดีกวํา และ ICT เป็นอุปสรรคตํอประสิทธิภาพการพัฒนา

ธุรกิจ 
6. มีการวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา  
7. มุํงทําธุรกิจในประเทศเป็นสํวนมาก 
Ziarko, Wojciech (2006, pp. 38-48) ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหวํางองค์การกับผล

การดําเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการแปรรูปองค์การราชการโดย
ทําการศึกษาถึงการทํางานโครงการรํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชนโดยมีกลุํมตัวอยํางที่ ใช๎ใน
การศึกษาคือ องค์การภาครัฐ และวัดระดับของความสัมพันธ์ของการทํางานรํวมกันโดยใช๎ระดับ
การวัดเป็นร๎อยละเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ในการทํางานโครงการโดยมีระดับของคํา
ความสัมพันธ์ตั้งแตํร๎อยละ 0-100 ซึ่งมีความหมายถึงการทํางานโครงการที่ไมํมีความสัมพันธ์กันเลย
จนไปสูํระดับของการทํางานรํวมกันอยํางแท๎จริง จากการวิจัยพบวําระดับความสัมพันธ์ระหวําง
องค์การมีอิทธิพลตํอผลการดําเนินงานขององค์การซึ่งชี้วัดด๎วย ความพึงพอใจ ( Customer 
Satisfaction) ที่แปรผันตรงกับความสัมพันธ์ระหวํางองค์การและมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับ
รายจํายของโครงการ (Program Expenditures) 
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Ebben, James J. (2003, abstract) ศึกษาเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององค์การ โดยใช๎การ
สํงแบบสอบถามถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในธุรกิจ  การพิมพ์ เคร่ืองหนัง เคร่ืองมือวัด 
เป็นตัวแปรอิสระ ในขณะที่สําหรับตัวแปรตามคือผลการดําเนินงานขององค์การ ใช๎วิธีการสํารวจ
จากแหลํงฐานข๎อมูล (Kauffman Center Database) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิเสธการให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม อีกทั้งยังชํวยให๎ได๎
จํานวนกลุํมตัวอยํางที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มอํานาจในการอธิบาย (Statistical Power) และลดความเสี่ยง
จากการสุํม (Random Error) ประสิทธิภาพวัดจากอัตราสํวนทางการเงิน ได๎แกํ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Equity-ROE) และผลตอบแทนตํอสินทรัพย์ (Return on Asset-ROA)  

 Papadaki, E. and Bassima Chami.  (2002, abstract) ศึกษาทฤษฎีบริหารการจัดการ SME 
ให๎ข๎อสรุปวําทัศนคติและความสามารถของผู๎ประกอบการ/เจ๎าของ เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตํอ
การเติบโตทางธุรกิจซึ่งจะสะท๎อนให๎เห็นจากการการเลือกกลยุทธ์และทางการปฏิบัติ จากการ
ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลตํอการเติบโตทางธุรกิจแบํงได๎เป็น 3 คุณลักษณะ คือ  

1. คุณลักษณะของผู๎ประกอบการ  
  1.1 คุณลักษณะของผู๎ประกอบการ ประกอบด๎วย เพศ อายุ  ฐานะการเข๎าเมือง 

การศึกษา 
  1.2 ทัศนะคติและแรงจูงใจที่ต๎องการความก๎าวหน๎าทางธุรกิจ ประกอบด๎วย ความ

กล๎าเสี่ยงในการทํางาน ความต๎องการอิสระในการทํางาน แรงผลักดันจากการวํางงาน และความ
ต๎องการดําเนินชีวิต (lifestyle) ของตนเอง 

  1.3 การร๎ูจักบริหารจัดการ ประกอบด๎วย ความร๎ูถํายทอดจากคนใน จากซัพพลาย
เออร์ ลูกค๎า จากสมาคมธุรกิจ เป็นต๎น 
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ ใช๎ในการบริหารจัดการธุรกิจตนเองมี อิทธิพลตํอการเติบโตทางธุรกิจ  
ประกอบด๎วย การมอบหมายในการทํางานประจําวัน ความคิดสิ่งใหมํๆ ( Innovation) การยอมรับ
เทคโนโลยี การตอบสนองตํอการตลาด แหลํงเงินทุน  

3. คุณลักษณะของธุรกิจ มีปัจจัยหลายประการที่ใช๎ในการศึกษาเชิงประจักษ์ ประกอบด๎วย 
ขนาดและอายุธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ทําอยูํและสถานที่ตั้ง 

Uree Cheasakul (2001) ศึกษาวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอมในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 1,959 ตัวอยํางจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซึ่งมีตัวแปรอิสระที่
ประกอบด๎วยผู๎นําองค์การ กลยุทธ์องค์การ โครงสร๎างองค์การ และเทคโนโลยีองค์การ และใช๎การ
มิติทางการเงินในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์การอันประกอบด๎วยกําไรสุทธิ (Net Profit 
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Margin) ROA และ ROI พบวําทุกปัจจัยมีผลตํอระดับผลการดําเนินงานตํอองค์การทั้งสิ้นยกเว๎น
ปัจจัยด๎านผู๎นําองค์การเทํานั้นที่มีได๎สํงผลตํอผลการดําเนินงานขององค์การ  

Onugu, C.U. (2000) ในดุษฎีนิพนธ์หัวข๎อ “Small and Medium Enterprise (SME) in 
Nigeria: Problems and Prospects” เพื่อศึกษาบทบาทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในการเงิน
ธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไนจีเรีย ได๎สรุปผลการศึกษาวํา บทบาทของ
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในการพัฒนามีผลต่ํากวําที่คาดไว๎ อันเนื่องมาจาก
ปัญหาตํางๆ ซึ่งพอสรุปได๎ ดังนี้ จากปัญหามากถึงน๎อย เรียงตามลําดับดังนี้ การบริหารจัดการ การ
เข๎าถึงแหลํงทุน โครงสร๎างพื้นฐาน ความไมํตํอเนื่องของนโยบายรัฐบาลและระบบราชการ ปัจจัย
ทางสภาพแวดล๎อม การเก็บภาษีซับซ๎อน การเข๎าถึงแหลํงเทคโนโลยีใหมํๆ การแขํงขันที่ไมํเป็น
ธรรม ปัญหาการตลาด และขาดแคลนวัตถุดิบในท๎องถิ่น จะเห็นวําปัญหาการบริหารจัดการของ
ธุรกิจขนาดยํอมเป็นอุปสรรค์ที่สําคัญที่สุด และปัญหาวัตถุดิบในท๎องถิ่นมีน๎อยที่สุด ใน
ขณะเดียวกันผู๎วิจัยมีความเห็นวําโอกาสของธุรกิจขนาดยํอมที่จะพลิกฟื้นและมีบทบาทเป็นตัวจักร
ในการพัฒนาและการเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีสูง โดยรัฐต๎องทําจริงและมีเจตนาที่จะแก๎ปัญหาที่
ค๎นพบนี้   

Premkumar, G. and Roberts, M. (1999, pp. 467-487) ได๎กําหนดกรอบลักษณะของ
องค์การ ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดเล็กใน
ชนบท โดยลักษณะขององค์การนั้นประกอบด๎วย การสนับสนุนของผู๎บริหารระดับสูง ขนาดของ
องค์การ ความเชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ผลการศึกษาพบวําปัจจัยภายใน
องค์การมีผลกระทบตํอการตัดสินใจประยุกต์จากการศึกษาปัจจัยองค์การที่มีอิทธิพลตํ อการ
ประยุกต์นวัตกรรมของนักวิชาการดังที่กลําวมา พอจะแบํงกลุํมปัจจัยองค์การที่มีอิทธิพลตํอการ
ประยุกต์นวัตกรรมออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ลักษณะการเรียนร๎ูของผู๎บริหารในบทบาทของการ
เป็นผู๎ประยุกต์นวัตกรรม ขนาดองค์การ ความสามารถในการเรียนร๎ูขององค์การ และความพร๎อ ม
ขององค์การ  

Stolze,W.J.(1999) ศึกษาคุณลักษณะของผู๎ประกอบการ  สรุปได๎ดังนี้  คือในอดีต 
คุณลักษณะของประกอบการที่ประสบความสําเร็จมักจะครอบคลุม เพศชาย เป็นบุตรเพียงคนเดียว
ในครอบครัว อายุอยูํระหวําง 35 -45 ปี จบปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์  
มีบิดาเป็นเจ๎าของกิจการ ในวัยหนุํมจะขยันทํางานชํวยบิดามารดาทางบ๎าน นั่นเป็นความเชื่อของ
ความสําเร็จที่ผู๎ประกอบการควรจะมี แตํปัจจุบันคุณภาพสํวนบุคคลที่ผู๎ประสบความสําเร็จ 
ประกอบด๎วย 
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1. แรงดลใจที่ต๎องการประสบผลสําเร็จ (Motivation) คนเหลํานี้จะลงมือทําเองต๎องการให๎
เกิดขึ้นและสําเร็จเมื่อลงมือทํา ไมํต๎องการชนะเป็นคนที่สาม หรือคนที่สอง แตํต๎องการชนะเป็นคน
ที่หนึ่ง 

2. มีนิสัยขยันและทํางานหนัก (Hard Work)  
3. ไมํปฏิบัติตามแบบแผน (Non-conformity) คนเหลํานี้มีความลําบากใจที่ทํางานให๎คนอ่ืน

แตํต๎องการตั้งเป้าหมายให๎ตนเอง ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัด คือ Steve Job และ Steve Wozniak ผู๎กํอตั้ง 
Apple หรือ Bill Gates ผู๎กํอต้ัง Microsoft 

4. เป็นผู๎นําที่เข๎มแข็ง (Strong Leadership) การเร่ิมต๎นธุรกิจใหมํเป็นประสบการณ์ที่นํากลัว
เพราะต๎องเผชิญกับความไมํแนํนอนและความเสี่ยง ความสําเร็จจะเกิดขึ้นในชํวงนี้ต๎องมีทักษะสูง  

5. ฉลาดมีไหวพริบ (Street Smarts) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติญาณ มีการตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อ
ถึงเวลาที่ต๎องตัดสินใจ 

คุณสมบัติตํอ ไปนี้จะไมํพบในผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 
1. ชอบพนัน บุคคลกํอตั้งบริษัทหรือธุรกิจไมํใชํเป็นนักพนันแตํเข๎าในธุรกิจ เพราะเห็น

ทักษะตนเองมากกวําที่เห็นโอกาส และต๎องการทํางานหนัก 
2.ชอบความเสี่ยงสูง ปกติผู๎ประกอบการจะไมํยอมเสี่ยงมาก เลือกผลิตภัณฑ์และตลาดที่

ต๎องการเข๎า การเงินที่เป็นระบบ การมีทีมงานที่ดี รวมถึงการวางแผนละเอียด ความเสี่ยงเร่ืองการ
กํอตั้งธุรกิจใหมํจะคํอนข๎างต่ํา ในโลกธุรกิจขนาดเล็ก ความหวังและการมองโลกในแงํดี มีคนคิด
แบบนี้มากมายบวกกับการชอบความเสี่ยงสูง จะล๎มตายในระยะแรก 

ปัจจัยที่ไมํเกี่ยวข๎องกับความสําเร็จในธุรกิจ 
1. อายุ ในชํวงปี 2490 ถึง 2510 คนที่เร่ิมธุรกิจจะอยูํในชํวงอายุ 30 ปีเศษ ถึง 40 ปีเศษ แตํ

ชํวงปี 2520 จนถึงปัจจุบันอายุไมํเป็นอุปสรรค ตัวอยํางเชํน Steve Jobs และ Steve Wozniak กํอตั้ง
บริษัท Apple เมื่อมีอายุ 20 ปีเศษ ขณะที่ Roy Kroc ผู๎กํอต้ัง McDonald เร่ิมต๎นที่อายุ 59 ปี 

2. เพศ ในอดีต ผู๎ประกอบการจะเป็นชายสํวนมาก แตํจะไมํเสมอไปในปัจจุบัน เพราะมี
จํานวนธุรกิจที่เร่ิมโดยสตรีมากกวําบุรุษในสหรัฐอเมริกา ไมํใชํธุรกิจขายของเล็กๆ เชํน ของชํารํวย 
หรือร๎านกาแฟ แตํหมายถึงผู๎รับเหมาสร๎างอาคาร ประกอบจักรยานยนต์ โรงพิมพ์ สํานักงาน
อสังหาริมทรัพย์ สํานักงานทนายความ เป็นต๎น 

3. สถานภาพสมรส เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบธุรกิจ สําหรับสตรีที่ตั้งครรภ์หรือ
มีเด็กเล็กกํอนวัยเรียน อาจเป็นจังหวะที่ไมํเหมาะในการทําธุรกิจ หรือเพศชายที่เป็นผู๎หาเลี้ยง
ครอบครัวคนเดียว หรือมีบุตร 2-3 คนที่เข๎ามหาวิทยาลัยอาจไมํเหมาะที่จะทําธุรกิจเอง แตํก็ไมํได๎
หมายความวําไมํควรมีธุรกิจเอง แตํหมายถึงวําบุคคลเหลํานี้ควรเร่ิมมีธุรกิจเองมากํอนหน๎านี้หลายปี 
หรือรอสัก 2-3 ปีถึงกํอตั้งธุรกิจ คําถามคือเมื่อไรจะกํอตั้งธุรกิจ ไมํใชํควรหรือไมํควร 
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4. ระดับการศึกษา ความร๎ูและทักษะเป็นปัจจัยที่สําคัญ เราจะได๎มาอยํางไรไมํใชํสิ่งสําคัญ
มากนัก มีคนที่มีปริญญาเอก อาจเป็นอุปสรรคมากกวําโอกาสเสียอีก มีการวิจัยพบวําอุปสรรคหรือ
ข๎อจํากัด (Handicap) ของผู๎ที่คิดจะเร่ิมทําธุรกิจเองคือการมีปริญญาเอก ตัวอยําง เชํน Bill Gates  
ผู๎กํอต้ัง Microsoft ที่ลาออกจาก Harvard หลังจากเรียนจบปีที่ 2 
     Tilley, Fiona and Tonge, Jane (1992, pp.1-14) ได๎ศึกษาบทบาทและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของ SME ในประเทศอังกฤษเมื่อปี 1971 และได๎รายงานที่ชื่อ The Bolton Report การศึกษานี้ได๎
กระตุ๎นให๎มีการวิจัยอยํางกว๎างขวางถึงคุณลักษณะของผู๎ประกอบการที่เป็นทั้งเจ๎าของ และผู๎จัดการ
ที่แตกตํางจากธุรกิจอ่ืน (Watson, K., Hogarth-Scott, S. and Wilson, N., 1998, pp.217-238) ซึ่ง
ตํอมา Perren, L. (1999, pp. 366-385.) ได๎แจง 16 ปัจจัย ที่กํอให๎เกิดการเติบโต และมีปัจจัยที่
ผลักดัน (Driver) ได๎แกํ แรงจูงใจของผู๎เป็นเจ๎าของ ความชํานาญทางการจัดการการเติบโต การ
เข๎าถึงทรัพยากร และความต๎องการของตลาด Tilley, Fiona and Tonge, Jane ได๎ทบทวนแนวคิด
ความสําเร็จของผู๎ประกอบการ SME ผลการค๎นคว๎าไมํสามารถระบุได๎ชัดวํามีปัจจัยใดที่สํงผลตํอ
ความสําเร็จของ SME แตํมีหลักฐานที่ชี้วํามีปัจจัยตํางๆ ที่สัมพันธ์ตํอการที่จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มหรือ
ลดโอกาสของแตํละบุคคลในการกํอตั้งธุรกิจให๎ประสบสําเร็จและเติบโตตํอไป รัฐบาลภายใต๎การ
นําของนายกหญิง Margaret Thatcher ได๎ออกนโยบายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม SMEs ใน
อังกฤษ  และในชํวงปี 1990 ได๎พิมพ์สมุดปกขาวชื่อ Competitiveness White Papers ที่รับร๎ูธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่มีการเติบโตอยํางรวดเร็วอาจมีสํวนชํวยให๎ได๎เปรียบทางการแขํงขันของ
ประเทศ เมื่อเวลาผํานไปเหตุผลและวัตถุประสงค์ของมาตรการนโยบายที่ออกมามีผลกระทบหลาย 
ๆ ด๎าน เหตุผลที่สําคัญ คือ SMEs เป็นธุรกิจเอกชน การออกมาตรการชํวยเหลือโดยใช๎เงินภาษีของ
ประชาชนจะต๎องพิสูจน์ได๎วําเป็นผลประโยชน์ตํอสํวนรวมซึ่งนโยบายและมาตรการที่ออกมาถูก
วิจารณ์วําการเข๎าชํวยเหลือทางภาครัฐจะมีความยุติธรรมและถูกต๎องก็ตํอเมื่อระบบตลาดล๎มเหลว 
(Market failure) ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํจํากัดให๎อยํางมีประสิทธิภาพ อีกความเห็นหนึ่ง 
เสนอวําการแทรกแซงจากรัฐมีเหตุผล ถ๎าอยูํบนพื้นฐานของความทัดเทียมกัน (Equity) โดยการ
ยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่เอ้ือให๎บริษัทใหญํ เพื่อให๎การแขํงขันอยูํในระดับเดียวกัน เชํน อํานาจผูกขาด 
การได๎ขําวสารที่ไมํทัดเทียมกัน ปัญหาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและความไมํแนํนอน รวมถึงความยาก
ตํอการเข๎าถึงแหลํงเงิน ความก๎าวหน๎าหลังจากรายงานพิเศษชื่อ The Bolton Report ได๎สรุป
มาตรการที่ออกมาเป็นระยะๆ เชํนในชํวงปี 1980 มีการเปลี่ยนนโยบายจากการจุนเจือ SMEs ที่เร่ิม
กิจการเพื่อลดการวํางงาน มาเป็นนโยบายที่มุํงเพิ่มความสามารถในการแขํงขันโดยการสํงเสริม 
SMEs ที่ทําธุรกิจอยูํแล๎วให๎เติบโตขึ้น และยังมีการลดขั้นตอนระบบราชการเพื่อประหยัดเวลาและ
ทรัพยากรตําง ๆ ในชํวงปี 1990 เปลี่ยนนโยบายจากการสนับสนุนทางการเงิน มาเป็นการให๎
คําแนะนํา ปรึกษา ขําวสาร และการฝึกอบรม การเปลี่ยนนโยบายเหลํานี้สร๎างความสับสนให๎กับ
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ผู๎ประกอบการ SMEs ในปี 1992 รัฐบาลได๎จัดหนํวยบริการเครือขํายที่จุดเดียว (One – Stop shops) 
เรียก Business Link ที่มีเป้าหมายให๎ SMEs ได๎รับบริการคําแนะนํา และความชํวยที่จุดเดียว เมื่อ
พรรคแรงงานได๎รับเลือกให๎เป็นรัฐบาลในปี 1997 ก็ไมํได๎เปลี่ยนโยบายในการสํงเสริม SMEs และ
การปลูกฝังวัฒนธรรมในการเป็นผู๎ประกอบการ 

นโยบายสํงเสริมของภาครัฐตํอ SMEs ในอังกฤษเป็นการพัฒนาแบบคํอยเป็นคํอยไปโดย
การให๎ความชํวยเหลือตํอปัญหาอุปสรรคที่ SMEs เผชิญ ผู๎ประกอบการComplain ตลอดเวลาถึง
มาตรการเฉพาะการ (Ad Hoc) ทําให๎นโยบายขาดความสอดคล๎อง (Coherence) นอกจากนี้การ
ชํวยเหลือของรัฐบาลถูกวิจารณ์วําทําโดยแบํงภาค โดยเฉพาะในชํวงปี 80 ธุรกิจขนาดเล็กในภาคใต๎
จะไดป๎ระโยชน์จากนโยบายมากกวําธุรกิจขนาดเดียวกันที่อยูํภาคเหนือ 

การประเมินนโยบายภาครัฐตํอ SMEs โดยดูจากสถิติความต๎องการการชํวยเหลือของ 
SMEs จะเห็นได๎เดํนชัดกวํางานวิจัย และศึกษาในชํวง 20 ปีที่ผํานมา (1980-200) รัฐบาลได๎ริเร่ิม
โครงการมากมายนับได๎กวํา 200 โครงการเพื่อสนับสนุนให๎การแขํงขันของธุรกิจขนาดเล็กดีขึ้น แตํ
การเข๎ารํวมโครงการมีอัตราต่ํา เชํน การฝึกอบรม และการตรวจสุขภาพ มีผู๎เข๎ารํวมไมํเกินร๎อยละ 10 
ของโครงการที่ออกมา และบํอยครั้งที่จะมีน๎อยกวํานี้ เหตุที่เป็นเชํนนี้เพราะ 

1. ผู๎ให๎การชํวยเหลือไมํเข๎าใจความต๎องการของผู๎เป็นเจ๎าของ/ผู๎จัดการธุรกิจ และการให๎
ความชํวยเหลือจะออกมาเป็นมาตรฐาน (One-size fits all) 

2. ผู๎ประกอบการคลางแคลงใจตํอคําแนะนําที่อิงการปฏิบัติของบริษัทใหญํ 
3. ความสนับสนุนที่เป็นมาตรฐานสั่งมาจากสํวนบน (Top down) อาจสะดวกในทางปฏิบัติ

แตํจะไมํเหมาะสมกับธุรกิจขนาดที่มีความหลากหลายและความสําคัญของท๎องถิ่น 
รัฐบาลอังกฤษเห็นวํานโยบายสํงเสริม SMEs ยังต๎องมีภารกิจที่ต๎องทําอีกมากที่จะยุติปัญหา

มากมายเหลํานี้ ซึ่งสรุปได๎ คือ การขาดวัฒนธรรมการเป็นผู๎ประกอบการเป็นข๎อจํากัดในโลกแหํง
ความรู ๎ทัศนะคติของคนอังกฤษตํอการทําธุรกิจมีน๎อยกวําคนอเมริกันและแม๎แตํคนในสหภาพยุโรป
จะมีมากกวํา ธุรกิจขนาดเล็กมีความยุํงยากในการเข๎าถึงแหลํงทุน ทั้งระยะกํอตั้งและการเติบโต รัฐมี
งานที่ต๎องสํงเสริมวัฒนธรรมการเป็นผู๎ประกอบการ โดยเฉพาะคนหนุํมสาว และต๎องขจัดอุปสรรค
ที่มีตํอการพัฒนาความเป็นพลวัตของธุรกิจขนาดเล็ก  
 จากการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมของนักวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดังที่นําเสนอข๎างต๎น 
ผู๎วิจัยได๎ทําการสังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านนโยบาย ปัจจัยด๎าน
ภาวะผู๎ประกอบการ ปัจจัยด๎านการเงิน ปัจจัยด๎านการผลิต และปัจจัยด๎านสํวนผสมทางการตลาด 
เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ในการศึกษาปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยํอม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 2.11 
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ตารางท่ี 2.11 สรุปผลการสังเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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1. ปัจจัยด้านนโยบาย                        
- นโยบายภาครัฐ                        

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ                        
- การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ

อย่างผู้ประกอบการ 
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- การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่าง
ผู้ประกอบการ 

                       

- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่าง
ผู้ประกอบการ 

                       

- ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ                        

3. ปัจจัยด้านการเงิน                        
- แหล่งเงินทุน                        

4. ปัจจัยด้านการผลิต                        
- วัตถุดิบและแรงงานของการ

ผลิต 
                       

- การควบคุมการผลิต                        
- คุณภาพการผลิต                        

5. ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด                        
- ผลิตภัณฑ์                        
- ราคา                        
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย                        
- การส่งเสริมการตลาด                        



87 

2.11 กรอบแนวคิดการวจัิยและสมมติฐาน 
 

2.11.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ปัจจัยทั้ง

ที่เป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบตํอผลการดําเนินงาน  สามารถเขียนเป็นโมเดล
กรอบความคิดในการวิจัยโดยกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการเขียนกรอบแนวคิดในรูปแบบโมเดลเชิง
สาเหตุมีความหมาย ดังตํอไปนี้ 
     
   แทน ตัวแปรที่สามารถสังเกตได๎ 
   แทน ตัวแปรแฝง 
   แทน ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผล ตัวแปรที่ปลายลูกศรทําให๎เกิด 

การเปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ตํอตัวแปรที่หัวลูกศร  
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ภาพประกอบท่ี 2.7 กรอบแนวคิดในรูปแบบโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ปัจจัยด้านการเงนิ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

ปัจจัยด้านการผลิต 
 

 

ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านส่วนผสม
ทางการตลาด 

 

 

วัตถุดิบและแรงงานของการผลติ การควบคุมการผลิต คุณภาพการผลิต 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

การเติบโต 

 
การท าก าไร 

 
ความมั่นคงทางธุรกิจ 

 

การส่งเสริมการตลาด 

นโยบายภาครัฐ 

การบริหารจดัการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

 

ปัจจัยด้านนโยบาย 
 

 

แหล่งเงนิทนุ 

ผลิตภัณฑ ์

 
ราคา 

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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2.11.2 สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานการวิจัยที่นําเสนอตํอไปนี้เป็นข๎อเสนอความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีระหวํางปัจจัยที่

สํงผลกระทบตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ต๎องการทดสอบ  

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด๎านนโยบายมีอิทธิพลทางอ๎อมผํานทางปัจจัยด๎านภาวะผู๎ประกอบการ 
ปัจจัยด๎านการเงิน และปัจจัยด๎านการผลิตตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด๎านภาวะผู๎ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตํอการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมี
อิทธิพลทางอ๎อมผํานทางปัจจัยด๎านการเงิน ปัจจัยด๎านการผลิต และปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด 
ตํอการดําเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด๎านการเงินมีอิทธิพลทางตรงตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และมีอิทธิพลทางอ๎อมผําน
ทางปัจจัยสํวนผสมทางการตลาด ตํอการดําเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด๎านการผลิตมีอิทธิพลทางตรงตํอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด๎านสํวนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตํอการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 



 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Structural Factors) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3) เพื่อน าเสนอ
แบบจ าลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี ้

3.1 แนวทางที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 แนวทางท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูล  
ทุติยภูมิโดยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณโดยการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและสรุปต่างๆ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสนับสนุนข้อค้นพบเชิงปริมาณด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้
มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาท าการวิเคราะห์ ดังนั้นแนวทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะใช้
การวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย คร้ังนี้ 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์และบูรณาการข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัยจะด าเนินการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะโดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาประกอบที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัยและการน าเสนอข้อมูล 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
 

กระบวนการสร้างสมการโครงสร้างโดยทั่วไป ขั้นตอนแรกจะเป็นการสร้างโมเดลที่ได้มา
จากการทบทวนเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบโมเดลที่สร้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

น าปัจจัย ตัวแปรต่างๆ มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

แบบสอบถาม แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

แจกแบบสอบถามเก็บข้อมูล ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการ
วิจัยด้วยหลักแนวคิด ทฤษฎี 

การตรวจสอบโมเดลที่สร้างขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลในสภาพ

จริงหรือไม่ด้วยโปรแกรมลิสเรล 

โมเดลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลในสภาพจริงหรือไม่ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล  ประกอบด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ 6 ขั้นตอน 

ขั้นแรก การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of the Model) ขั้นที่สอง การ
ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the Model) ขั้นที่สาม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter Estimation from the Model) ขั้นที่สี่ การตรวจสอบความตรง
ของโมเดล (Validation of the Model) ขั้นที่ห้า การปรับโมเดล (Model Adjustment) และขั้นสุดท้าย
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (specification of the model) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมลิสเรลสิ่งส าคัญคือ การก าหนดค่าเมทริกซ์ทั้ง 8 เมทริกซ์ ให้สอดคล้องกับ
โมเดลการวิจัย เพื่อความสะดวกในการเขียนค าสั่งให้โปรแกรมลิสเรลประมาณค่าพารามิเตอร์
พารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรลสามารถก าหนดค่าเมทริกซ์ได้ 3 แบบ ดังนี ้

1. พารามิเตอร์ก าหนด (Fixed Parameters: FP) หมายถึง พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัยที่ไม่
มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปร ซึ่งสามารถก าหนดค่าความสัมพันธ์ในเมทริกซ์ด้วยสัญลักษณ์ 
“0” 

2. พารามิเตอร์บังคับ (Constrained Parameters: CP) หมายถึง พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัย
ที่มีเส้นแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปร และพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตัวนั้นเป็นค่าที่จะต้องมีการ
ประมาณ แต่นักวิจัยมีเงื่อนไขที่ต้องก าหนดให้พารามิเตอร์บางตัวมีค่าเฉพาะคงที่  ซึ่งถ้าบังคับให้
เป็นหนึ่ง ก็สามารถก าหนดค่าความสัมพันธ์ในเมทริกซ์ด้วยสัญลักษณ์ “1” 

3. พารามิเตอร์อิสระ (Free Parameters: FP) พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัยที่ต้องการ
ประมาณค่าและไม่ได้บังคับให้มีค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ “*” 

การก าหนดลักษณะพารามิเตอร์ว่าเป็นพารามิเตอร์ก าหนด  พารามิเตอร์บังคับและ
พารามิเตอร์อิสระในเมทริกซ์ทั้ง 8 มีความส าคัญต่อโปรแกรมลิสเรลมาก ในการเขียนค าสั่ง นักวิจัย
ต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของพารามิเตอร์ที่เขียนในรูปเมทริกซ์ทั้ง  8 ด้วยว่ามีรูปแบบ (Form) และ
สถานะ (Mode) ของพารามิเตอร์เป็นแบบใด รูปแบบของเมทริกซ์ที่ใช้ในโปรแกรมลิสเรล  มี 9 
รูปแบบ ตามเมทริกซ์คณิตศาสตร์ทั่วไป ดังนี ้

1. เมทริกซ์ศูนย์ (Zero Matrix = ZE) 
2. เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix = ID) 
3. เมทริกซ์เอกลักษณ์, ศูนย์ (Identity, Zero Matrix = IZ) 
4. เมทริกซ์ศูนย์, เอกลักษณ์ (Zero, Identity Matrix = ZI) 
5. เมทริกซ์แนวทแยง (Diagonal Matrix = DI) 
6. เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric Matrix = SY) 
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7. เมทริกซ์ใต้แนวทแยง (Subdiagonal Matrix = SD) 
8. เมทริกซ์สมมาตรมาตรฐาน (Standardized Symmetric Matrix = ST) 
9. เมทริกซ์เต็มรูป (Full Matrix = ID) 
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (identification of the model) การ

ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวท าให้นักวิจัยทราบได้ล่วงหน้าว่า  โมเดลนั้นสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ได้หรือไม่โดยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลซึ่งใช้เวลาในการวิเคราะห์ 
มากกว่าโปรแกรมทั่วไป เงื่อนไขในการก าหนดความเป็นไปได้ค่าเดียวที่ต้องพิจารณามี 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. เงื่อนไขจ าเป็น (Necessary Condition) โมเดลจะเป็นโมเดลระบุได้พอดีต้องมีเงื่อนไข
จ าเป็นคือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เงื่อนไขนี้เรียกว่า กฎที (t-rule) ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้จาก t < (1/2)(NI)(NI + 1) เมื่อ NI เป็นจ านวนตัวแปรสังเกตได้ เมื่อตรวจสอบได้ว่า t มี
ค่าน้อยกว่าจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมสามารถที่จะบอกได้ว่า
โมเดลมีโอกาสระบุได้พอดี ยังสรุปไม่ได้ว่า ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขพอเพียงต่อไป 
 2. เงื่อนไขพอเพียง (Sufficient Condition) เงื่อนไขพอเพียงส าหรับการระบุความเป็นไปได้
ค่าเดียวของโมเดลมีหลายกฎ เช่น กฎแรก เป็นกฎส าหรับโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัดเงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Rule) กล่าวว่าเมทริกซ์  
BE ต้องเป็นเมทริกซ์ใต้แนวทแยง และเมทริกซ์ PS ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง กฎที่สอง เป็นกฎ
ส าหรับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเงื่อนไขพอเพียง  ได้แก่ กฎสามตัวบ่งชี้ 
 (three-indicator rule) กล่าวว่า สมาชิกใน เมทริกซ์ LX จะต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่างน้อยหนึ่งตัว
ในแต่ละแนว ในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้อย่างน้อย 3 ตัว และเมทริกซ์ 
TD ต้องเป็นเมทริกซ์แนวทแยง และกฎที่สาม เป็นกฎส าหรับโมเดลลิสเรลที่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัดเงื่อนไขพอเพียงได้แก่ กฎสองขั้นตอน (two-step rule) กล่าวว่า ขั้นตอนแรกปรับ 
โมเดลลิสเรลให้เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยการรวมตัวแปรภายในและตัว
แปรภายนอกให้เป็นชุดเดียวกันเสมือนหนึ่งเป็นตัวแปรภายนอกเพียงอย่างเดียว  หลังจากนั้นจึง
ตรวจสอบโดยใช้กฎสามตัวบ่งชี้ หากพบว่า โมเดลระบุได้พอดีให้ตรวจสอบขั้นที่สองโดยปรับ
โมเดลให้เป็นโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด  กล่าวคือ เอาตัวแปรเฉพาะตัวแปร
ภายในมารวมเป็นชุดเดียวกันเสมือนหนึ่ งว่าเป็นตัวแปรสังเกตได้แล้วตรวจสอบด้วยกฎ
ความสัมพันธ์ทางเดียว 

3. เงื่อนไขจ าเป็นและพอเพียง (Necessary and Sufficient Condition) เป็นเงื่อนไขที่มี
ประสิทธิภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขสองประเภทแรก ซึ่งโมเดลจะเป็นโมเดลระบุได้พอดี 
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ก็ต่อเมื่อสามารถแสดงได้โดยการแก้สมการโครงสร้างว่าพารามิเตอร์แต่ละค่าจะได้จากการแก้
สมการที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร 

ขั้นตอนท่ี 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter Estimation from the 
Model) จุดมุ่งหมายของการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การหาค่าพารามิเตอร์ที่จะท าให้เมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ค านวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง (S)และเมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมที่ถูกสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าได้จากโมเดลสมมติฐาน 
(Sigma) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด ถ้าหากเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันแสดงว่าโมเดลที่เป็น
สมมติฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการก าหนดเงื่อนไขให้เมทริกซ์ทั้งสองมีค่า
ใกล้เคียงกันใช้วิธีการสร้างฟังก์ชันความกลมกลืน (Fit or Fitting Function) รูปแบบของ ฟังก์ชันทุก
ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นต้องมีคุณสมบัติรวม 4 ประการ คือ 1) ฟังก์ชันความกลมกลืนต้องเป็น สเกลาร์
หรือเป็นจ านวนตัวเลข  2) ฟังก์ชันความกลมกลืนต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์  3) ความ
กลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์เมื่อเมทริกซ์ S และ Sigma มีค่าเท่ากันเท่านั้น และ 4) ฟังก์ชันความกลมกลืน
เป็นฟังก์ชันต่อเน่ือง (Continuous function) วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ในการประมาณค่าที่ใช้ความ
กลมกลืนมี5 แบบ คือ 

1. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก (Unweighted Least Squares = ULS) การประมาณ
ค่าด้วยวิธีนี้จะมีความคงเส้นคงวาและเหมาะกับข้อมูลที่มีลักษณะการแจกแจงแตกต่างไปจากการ
แจกแจงแบบพหุนามแต่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความเป็นอิสระจากมาตรวัด 

2. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดวางนัยทั่วไป (Generalized Least Squares = GLS) การประมาณค่า 
ด้วยวิธีนี้ มีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากมาตรวัด กรณีที่ข้อมูลไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงที่ว่าด้วยการแจกแจงแบบพหุนามจะท าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ได้จะมีความล าเอียงเข้าหาศูนย์ 

3. วิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood = MI) การประมาณค่าด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ใน
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลที่แพร่หลายมากที่สุด  เป็นวิธีประมาณค่าที่มีความคงเส้นคงวามี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวัด 

4. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักทั่วไป (Generally Weighted Least Squares = GWLS)
การประมาณค่าด้วยวิธีนี้มีความคงเส้นคงวามีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวัดแต่ถ้าเมท
ริกซ์ที่มีขนาดใหญ่มากจะท าให้การประมาณค่าต้องใช้เวลาคอมพิวเตอร์มาก นอกจากนี้ยังไม่เหมาะ
กับเมทริกซ์ที่มีการตัดข้อมูลสูญหาย แบบตัดเฉพาะคู่ที่ขาด 

5. วิธีก าลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักแนวทแยง (Diagonally Weighted Least Squares = 
DWLS) เป็นวิธีที่พยายามลดเวลาคอมพิวเตอร์ในการค านวณโดยค านวณเฉพาะเมทริกซ์ในแนว
ทแยง ผลที่ได้ท าให้การประมาณพารามิเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีความคงเส้นคงวาและไม่
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เป็นอิสระจากมาตรวัด การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวิธีข้างต้นขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่
ต้องการประมาณค่าและความถูกต้องของค่าตั้งต้นเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพราะ
ในการประมาณค่าใช้ข้อมูลจากเมทริกซ์ความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมหรือเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ และในฟังก์ชันความกลมกลืนทุกฟังก์ชันไม่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างมาเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the Model) ในขั้นตอนนี้
เป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่เป็นสมมติฐานการวิจัยหรือการประเมินผลความถูกต้อง
ของโมเดลหรือการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล  ค่าสถิติที่ช่วยใน
การตรวจสอบความตรงของโมเดลมี 5 วิธี มีดังต่อไปนี้ 

1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและสหสัมพันธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard 
errors correlation of estimation) ถ้าค่าประมาณที่ได้ไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานมีขนาดใหญ่และโมเดลการวิจัยอาจจะยังไม่ดีพอ ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณที่มีค่า
สูงมาก แสดงว่าโมเดลการวิจัยใกล้จะไม่เป็นบวกแน่นอน (Non-positive Definite) และเป็นโมเดลที่
ไม่ดีพอ 

2. สหสัมพันธ์พหุคูณและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Multiple correlation and coefficient 
of determination) ค่าสถิติเหล่านี้จะต้องมีค่าสูงไม่เกินหน่ึงและค่าที่สูงแสดงว่าโมเดลมีความตรง 

3. ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ค่าสถิติกลุ่มนี้จะใช ้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล ค่าสถิติในกลุ่มนี้มี 4 ประเภท คือ 

3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าเข้าใกล้
ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่ง Saris and 
Stronkhorst เสนอว่าโมเดลลิสเรลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติไค-สแควร์ควรมี
ค่าเท่ากับองศาอิสระ 

3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ค่าดัชนี GFI เป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลกับ
ฟังก์ชันความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่าดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 และเป็นค่าที่ไม่
ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่าง ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

3.3 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = 
AGFI) เป็นการน าค่าดัชนี GFI มาปรับค่าโดยค านึงถึงขนาดขององศาความเป็นอิสระ  จ านวนตัว
แปรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ได้ค่า AGFI ซึ่งค่า AGFI นี้มีคุณสมบัติเหมือน GFI 
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3.4 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual = 
RMR) เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดล
เฉพาะกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวกัน ค่า RMR ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศนูย์แสดงว่า 
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4. การวิเคราะห์เศษหรือความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ในการใช้โปรแกรม 
ลิสเรลนักวิจัยควรวิเคราะห์เศษเหลือควบคู่กันไปกับดัชนีตัวอ่ืนๆ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่อนมีหลายแบบ  แต่ละแบบให้ประโยชน์ใน
การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี ้

4.1 เมทริกซ์เศษเหลือหรือความคลาดเคลื่อนในการเทียบความกลมกลืน  (Fitted 
Residuals Matrix) ถ้าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรูป
คะแนนมาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้ายังมีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล 

4.2 คิวพล็อต (Q-plot) เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อน
กับควอไทล์ปกติ ถ้าเส้นกราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุมซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โมเดลลิสเรลการก าหนดข้อมูลจ าเพาะข้อมูล
เชิงประจักษ์เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมตรวจสอบความกลมกลืนกลมกลืนแปล
ความหมายโดยโมเดลไม่กลมกลืนการปรับโมเดลการประมาณค่าพารามิเตอร์ระบุความเป็นไปได้
ค่าเดียว 

5. ดัชนีดัดแปรโมเดล (Model Modification Indices) เป็นค่าสถิติเฉพาะส าหรับพารามิเตอร์ 
แต่ละตัว หากปรับให้พารามิเตอร์นั้นเป็นอิสระหรือมีการผ่อนคลายข้อก าหนด  จะท าให้ค่าไค-
สแควร์ มีค่าลดลง 

ขั้นตอนที ่5 การปรับโมเดล (Model Adjustment) ในกรณีที่ผลการตรวจสอบความตรง 
ของโมเดลพบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะต้องท าการปรับโมเดลโดย 
อาศัยดัชนีดัดแปรโมเดลเป็นแนวทางในการปรับโมเดลจนกว่าจะได้โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ 
 

ขั้นตอนที่ 6 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้วิจัยต้องท าหลังจากที่ 
ได้โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เรียบร้อยแล้ว 
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ภาพประกอบท่ี 3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
 3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  กลุ่มวิสาหกิจที่มีสถาน
ประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ และจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์  
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ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ือง ใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,707 บริษัท (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 
2554) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ประกอบการเป็น
บุคคลที่เร่ิมต้น ผลักดัน น าทาง ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดองค์การหรือกิจการ
ขึ้นมา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กฎที่ Schumacker และ Lomax (1996, 
อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งได้เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรล 10-20 คน ต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยคร้ังนี้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน ต่อ 1 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 16 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีอย่างน้อย
เท่ากับ 320 ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับการหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, 
p. 727) ดังนี ้

สูตร n =            N 
           1+Ne2 

โดย n    =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

   e   =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ไม่เกิน .05 
  แทนค่าสูตร n = 1,707 
          1+(1,707 x.052) 

    = 324.06 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ในการวิเคราะห์และปรับตามหลักคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย

ด าเนินการปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างจาก 324.06 เป็น 325 ตัวอย่าง 
ขั้นที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสัดส่วน (Proportional to Size) ผู้วิจัยได้หา

สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยแบ่งเป็นจังหวัดได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3.1 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ล าดบั จงัหวดั จ านวน กลุ่มตวัอย่าง 
1 กรุงเทพฯ 786 149 
2 ขอนแก่น 9 1 
3 ฉะเชิงเทรา 29 6 
4 ชลบุรี 41 8 
5 เชียงราย 1 1 
6 เชียงใหม่ 12 2 
7 นครปฐม 54 10 
8 นครราชสีมา 14 3 
9 นนทบุรี 55 10 
10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 
11 ปทุมธานี 102 19 
12 ปราจีนบุรี 5 1 
13 เพชรบุรี 2 1 
14 ภูเก็ต 195 37 
15 มุกดาหาร 1 0 
16 ระยอง 18 3 
17 ราชบุรี 13 2 
18 ล าพูน 8 2 
19 สมุทรปราการ 233 44 
20 สมุทรสาคร 93 18 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 

21 สระบุรี 2 1 
22 สิงห์บุรี 2 1 
23 สุพรรณบุรี 3 1 
24 อยุธยา 28 5 

 รวม 1,707 325 

 
  ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) โดยการ
ก าหนดการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สุ่มตัวอย่างจากกรอบตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลาก จนครบตาม
จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 325 ตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบไม่ใส่คืน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้การสุ่มแบบ
ไม่ใส่คืน  
 
 3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ที่ยังไม่ได้สุ่มจากการจับ
ฉลากเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยสุ่มจากการจับฉลากด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 
84) เลือกสถานประกอบ 5 % ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาเชิงปริมาณ 325 ตัวอย่าง จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ในการการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จ านวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้สถานประกอบการดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามแนวคิดทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง 
1 บริษัท โมดูล่า คอมโพส จ ากัด 1 
2 S.C.P. FIBERGLASS CO.,LTD. 1 
3 CH. THERMO CO.,LTD. 1 

http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=308005
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=4506


101 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง 
4 HOSODA (THAILAND) CO., LTD. 1 
5 IDEA INTERNTIONAL CO., LTD. 1 
6 J.T.M. SUNNY BATTERY (THAILAND) 1 
7 N K MECHATRONICS CO.,LTD. 1 
8 COOLMAN CORPORATION LIMITED 1 
9 ASIAN ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 1 
10 ASS NETWORK LTD. 1 
11 TEAMTRONICS CO.,LTD. 1 
12 A & P SIAM NEO GROUP PUBLIC CO., LTD. 1 
13 SIAM ELECTRICAL MANUFACTURER CO.,LTD. 1 
14 B-SMART INTERTRADE 1 
15 LUMPHUN SHINDENKEN CO., LTD. 1 
16 GARAT LAMP CO., LTD. 1 

 รวม 16 

 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

 3.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
คือ แบบสอบถาม และเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยเลือกใช้
เคร่ืองมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประชากรแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
  ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ื องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=4233
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=4949
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=1701
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=202455
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=7111
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=10431
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=110&appl_user_id=5357
http://application.ditp.go.th/Center_Public/exporter_detail.html?category_id=104&appl_user_id=308416
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ตอนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่  5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่  6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่  7 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 4.1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ  
 โดยวางกรอบประเด็นส าคัญในแต่ละหัวข้อของการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทาง

ที่ใช้ในการศึกษา เนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 

  
3.4.2 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เน่ืองจากผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล จึงท า

ให้จะต้องมกีารหาคุณภาพเคร่ืองมือ ซึ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดใน

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความ
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ชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่านตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Index of item-Objective Congruence 
หรือ IOC) เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อมีดังน้ี 
  คะแนนเท่ากับ +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
  คะแนนเท่ากับ  0   เมื่อไม่แน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน 
  คะแนนเท่ากับ -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 4. คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อค าถามตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 20 คน เพื่อหา
คุณภาพของเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์
ในการช่วยวิเคราะห์ และน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน เพื่อน าข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อไป  
 6. น าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็นแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ฉบับสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
 3.5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.5.1.1 ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ 

3.5.1.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล   
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3.5.1.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามโดยทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองจดหมายเพื่อตอบ
กลับ ไปยังผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

3.5.1.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื่อก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ 

3.5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้วยตนเองใน
รายละเอียดของตัวแปรที่เกี่ยวข้องตามกรอบประเด็นส าคัญในแต่ละหัวข้อ 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.6.1.1การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
1) วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 

ค่าความถี่ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
2) วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (5 = มาก, 4 = 
ค่อนข้างมาก, 3 = ปานกลาง, 2 = ค่อนข้างน้อย, 1 = น้อย) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (ชูใจ คูหา
รัตนไชย, 2538, หน้า 7-10 ) 
   4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็น มาก 
   3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็น ค่อนข้างมาก 
   2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
   1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็น ค่อนข้างน้อย 
   1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็น น้อย 
  3.6.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
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มีผลต่อการด าเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์การพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใด พิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ซึ่งมีเกณฑ์กว้าง  ๆ (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางที ่3.3 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  ระดับความสัมพนัธ์ 

r ≥ 0.8 สูง 
0.6 ≤ r < 0.8 ค่อนข้างสูง 
0.4 ≤ r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 ≤ r < 0.4 ค่อนข้างต่ า 

r < 0.2 ต่ า 
 

 2) ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมโดยเทคนิค  Factor 
Analysis โดยที่ r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งท าให้ค่า 0KMO 1 ถ้าค่า KMO มีค่าน้อย (เข้า
สู่ศูนย์) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่
หนึ่ง) แสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยทั่วไปถ้าค่า KMO < .5 จะถือ
ว่าข้อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค Factor Analysis 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการด าเนินการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ข้อมูลสารสนเทศใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component) หมุนแกนองค์ประกอบ
แบบออโธกอนอล ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักโมเมนต์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใช้
โปรแกรมลิสเรล 8.72 ปรับแบบจ าลอง และท าการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง
สมมุติฐานการวิจัย กับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

3.6.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เมื่อผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลและ
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น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสรุป
ตีความด้วยการบรรยายผล และน าเสนอผลวิจัยที่ค้นพบตามความจริงเพื่อยืนยันความรู้ที่มีมาแต่เดิม
หรือได้ความรู้ใหม่ประการใดบ้าง 

 
 
 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Structural Factors) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  3) เพื่อ
น าเสนอแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยต้องด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 325 บริษัท ผู้วิจัยได้รับคืนมาจ านวน 325 ฉบับ คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็น และผู้วิจัยต้องด าเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
จ านวน 16 บริษัท แต่ผู้วิจัยได้รับคืนมาจ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 62 

 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้  3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 7 ตอน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตอนที่ 5 ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  



108 

 
 

ตอนที่ 6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ตอนที่ 7 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 ส่วนที ่2 การวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยัน (Confirmatory Structural Factors) 
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ก า รด า เนิ น ง านของวิ ส าหกิ จขนาดกล า ง  แล ะขนาดย่ อม  
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สัญลักษณ์แทนความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปล
ความหมาย ดังต่อไปนี้ 

X    หมายถึง  ค่าเฉลี่ย  
SD   หมายถึง  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
SKEW NESS  หมายถึง  ค่าความเบ้  
KURTOSIS  หมายถึง  ค่าความโด่ง  
n    หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
χ2    หมายถึง  ค่าสถิต ิไค-สแควร์ (Chi-Square)  
df    หมายถึง  ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom)  
p    หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  
*    หมายถึง  มีข้อส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
RMR    หมายถึง  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนเหลือ  
     (Root Mean Square Residual)  
RMSEA  หมายถึง  ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ คลาดเคลื่อน  
     (Root Mean Square Error of Approximation)  
GFI    หมายถึง  ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)  
AGFI    หมายถึง  ดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
     (Adjusted Goodness of Fit Index)  
TE    หมายถึง  อิทธิพลโดยรวม (Total Effects)  
DE    หมายถึง  อิทธิพลทางตรง (Direct Effects)  
IE    หมายถึง  อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects)  
SE    หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
t   หมายถึง  ค่าสถิติทดสอบ 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี ้

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกับข้อมูลทั่วไป  
 

ตารางที ่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 196 60.30 
หญิง 129 39.70 

รวม 325 100.00 

อายุ   
21-37 ปี 57 17.50 
38-47 ปี 93 28.60 
48-57 ปี 91 28.00 
58-72 ปี 74 22.80 
ไม่ระบุ 10 3.10 

รวม 325 100.00 

การศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษาปีที่ 6                              57 17.50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 16.60 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. 19 5.80 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 35 10.80 
ปริญญาตรี                                            117 36.00 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 43 13.30 

รวม 325 100.00 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 
ประสบการณ์ในการท าธุรกจิทีม่ีมาก่อน 

ไม่มีประสบการณ์      107 32.90 
เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน 129 39.70 
เคยเป็นหุ้นส่วน 89 27.40 

รวม 325 100.00 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการมาก่อน   
ไม่มีประสบการณ์เลย 44 13.50 
มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นทัง้พนักงานหรือผู้บริหาร 
มีประสบการณ์ในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 

82 
121 

25.20 
37.30 

มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร 78 24.00 
รวม 325 100.00 

ลกัษณะของกจิการปัจจุบัน   
เป็นกิจการของคนไทย 254 78.20 
เป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ 71 21.80 

รวม 325 100.00 

ลกัษณะของกจิการปัจจุบัน   
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 81 24.90 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 56 17.30 
บริษัทจ ากัด 188 57.80 

รวม 325 100.00 

จ านวนทุนจดทะเบียน   
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 78 24.00 
1,000,000 – 10,000,000 บาท 190 58.50 
11,000,000 – 20,000,000 บาท 23 7.00 
มากกว่า 20,000,000 บาท 34 10.50 

รวม 325 100.00 

 
 

                                   ลักษณะท่ัวไป                                             จ านวน                           ร้อยละ 
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ตารางที ่ 4.1 (ต่อ) 
ลกัษณะทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

จ านวนพนักงาน   
ต่ ากว่า 50 คน 175 53.80 
51-100 คน 87 26.80 
101 – 150 คน 31 9.60 
มากกว่า 150 คน 32 9.80 

รวม 325 100.00 

ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ   
ต่ ากว่า 5 ปี 21 6.50 
5-10 ปี 92 28.30 
11-20 ปี 120 36.90 
มากกว่า 20 ปี 92 28.30 

รวม 325 100.00 

ลูกค้าหลกัของกจิการของท่าน   
ลูกค้าในประเทศ 238 73.20 
ลูกค้าต่างประเทศ 62 19.10 
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 25 7.70 

รวม 325 100.00 

ประเภทผลติภัณฑ์ของกจิการ   
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 73 22.50 
ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ 60 18.50 
ผลิตทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 181 55.60 
อ่ืนๆ 11 3.40 

รวม 325 100.00 
จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 325 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 60.30 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 39.70 ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 38-47 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 28.60 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 48-57 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00 และอายุอยู่ระหว่าง  
58-72 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.80 ส่วนใหญ่การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.00
รองลงมาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 17.50 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 
16.60 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจที่มีมาก่อนส่วนใหญ่   เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน  คิดเป็น
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ร้อยละ 39.70 รองลงมา ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.90 และเคยเป็นหุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 
27.40 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการมาก่อนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นทั้ง
พนักงานหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร คิด
เป็นร้อยละ 25.20 และไม่มีประสบการณ์เลย คิดเป็นร้อยละ 13.50 ลักษณะของกิจการปัจจุบัน ส่วน
ใหญ่เป็นกิจการของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 78.20 รองลงมาเป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 21.80 ลักษณะของกิจการปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น บริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 24.90 และห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  คิดเป็นร้อย
ละ 17.30 จ านวนทุนจดทะเบียนมากที่สุด 1,000,000 – 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.50 
รองลงมาต่ ากว่า 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 มากกว่า 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.50 และ11,000,000 – 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.00 จ านวนพนักงาน ส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา 51-100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 มากกว่า 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.80 และ 101 – 150 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการส่วนใหญ่ 11-20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมา 5-10 ปี และมากกว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.30 และ ต่ ากว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.50 ลูกค้าหลักของกิจการส่วนใหญ่ลูกค้าในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมา 
ลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 19.10 และลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.70 
ประเภทผลิตภัณฑ์ของกิจการ ผลิตทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 55.60
รองลงมา ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 22.50 และผลิตอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 18.50  

 
ตอนที ่2 ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 

ตารางที ่ 4.2 ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านนโยบาย X  S.D 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถเข้าถึงเงินทุน 

3.45 .810 ค่อนข้างมาก 

2. ลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ซ้ าซ้อนรวมถึงการค้า
ชายแดน เพื่อให้เอ้ือต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.37 .762 ค่อนข้างมาก 
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ตารางที ่ 4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านนโยบาย X  S.D 
ระดับความ
คิดเห็น 

3. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึง
สถานการณ์ของไทย 

3.30 .775 ปานกลาง 

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

3.30 .711 ปานกลาง 

5. การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

3.31 .793 ปานกลาง 

6. นโยบายภาครัฐควรมีความต่อเนื่อง 3.54 .803 ค่อนข้างมาก 
7. จัดท ากฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้มีหลายภาษา 3.23 .766 ปานกลาง 
8. สนับสนุนและป้องกันการทุ่มตลาด 3.27 .872 ปานกลาง 
9. อบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร 3.58 .727 ค่อนข้างมาก 
10. เตรียม SME ก้าวสู่ ประชาคม ASEAN 3.62 .655 ค่อนข้างมาก 
11. มีการเก็บภาษีต่าง ๆ ซับซ้อน 3.70 .603 ค่อนข้างมาก 
12. ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่
ระบบห่วงโซ่อุปทานบริษัทขนาดใหญ่ 

3.33 .698 ปานกลาง 

รวม 3.12 .436 ปานกลาง 
จากตารางที่ 4.2 ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก คือ มีการเก็บภาษีต่าง ๆ ซับซ้อน ( X =3.70) รองลงมาเตรียม SMEs ก้าวสู่ ประชาคม
ASEAN ( X =3.62) อบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร ( X =3.58) ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานบริษัท
ขนาดใหญ่ ( X =3.33) รองลงมาการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ  เทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ( X =3.31)  และ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองถึงสถานการณ์ของไทย ( X =3.30) ตามล าดับ 

 
ตอนที่  3 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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ตารางที่ 4.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ    
1. วิสัยทัศน์ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับหรือเห็นด้วย
จากผู้ร่วมงาน 

3.66 .697 ค่อนข้างมาก 

2. พนักงานมีความมั่นใจกับบริษัท 3.68 .686 ค่อนข้างมาก 
3. พนักงานยึดถือเอาท่านเป็นแบบอย่างในการท างาน 3.56 .746 ค่อนข้างมาก 
4. การร่วมมือกันท างานเป็นทีมก่อให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.74 .761 ค่อนข้างมาก 

ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ    
5. ท่านให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าการวิจัยและ
พัฒนา การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าใหม่ 

3.64 .700 ค่อนข้างมาก 

6. บริษัทเลือกท าในสิ่งที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงชอบสิ่งที่มี
ผลตอบแทนหรือก าไรที่แน่นอน 

3.61 .655 ค่อนข้างมาก 

7. ในการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะต้องท าเปลี่ยนแปลงแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป 

3.55 .691 ค่อนข้างมาก 

8. บริษัทใช้แนวทางอย่างระมัดระวังใช้วิธีการรอและเฝ้าดู
เหตุการณ์ เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายจาก
การตัดสินใจ 

3.50 .776 ค่อนข้างมาก 

ด้านการรับรู้โอกาสทางธุรกจิอย่างผู้ประกอบการ    
9. ท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่
แตกต่างออกไปเสมอ 

3.55 .759 ค่อนข้างมาก 

10. การพบปะสนทนากับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ท่าน
ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ 

3.62 .738 ค่อนข้างมาก 
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ตารางที ่ 4.3 (ต่อ)  

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

11. การแลกเปลี่ยนความรู้ การประชุมสัมมนาระหว่างกัน
ท าให้รับรู้โอกาสทางธุรกิจ 

3.48 .760 ค่อนข้างมาก 

12. ท่านเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
เสมอ 

3.59 .713 ค่อนข้างมาก 

ด้านการบริหารจัดการโอกาสอย่างผู้ประกอบการ    
13. ท่านมีอุปกรณ์หรือความช านาญพิเศษเฉพาะตัว ที่
บริษัทอื่นไม่มีในการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน 

3.39 .752 ปานกลาง 

14. ท่านสามารถผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากบริษัทอื่น 

3.18 .753 ปานกลาง 

15. ในช่วงที่ผ่านมา กิจการของท่านได้สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า 

3.22 .649 ปานกลาง 

16. ในช่วงที่ผ่านมา กิจการของท่านได้ปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เป็นกระบวนการผลิตใหม่
ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า 

3.33 .741 ปานกลาง 

รวม 3.52 .488 ค่อนข้างมาก 
จากตารางที่ 4.3 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X =3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น าอย่าง
ผู้ประกอบการความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การร่วมมือกันท างานเป็นทีม
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ( X =3.74) รองลงมาพนักงานมีความมั่นใจกับบริษัท
( X =3.68) วิสัยทัศน์ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับหรือเห็นด้วยจากผู้ร่วมงาน  ( X =3.66) 
ตามล าดับ ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุก
ข้อ คือ ท่านให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าการวิจัยและพัฒนา การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและ
การสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ ( X =3.64) รองลงมาท่านเลือกท าในสิ่งที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยง เลือก
สิ่งที่มีผลตอบแทนหรือก าไรที่แน่นอน ( X =3.61) และในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องท าแบบค่อย
เป็นค่อยไป ( X =3.55) ตามล าดับ ด้านการรับรู้โอกาสทางธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การพบปะสนทนากับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ท่านได้เห็น
โอกาสทางธุรกิจ ( X =3.62) รองลงมาท่านเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมอ 
( X =3.59) และท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างออกไปเสมอ 



116 

 
 

( X =3.55) ตามล าดับ ด้านการบริหารจัดการโอกาสอย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ คือ ท่านมีอุปกรณ์หรือความช านาญพิเศษเฉพาะตัว ที่บริษัทอ่ืนไม่มีในการผลิต
สินค้าประเภทเดียวกัน ( X =3.39) รองลงมาในช่วงที่ผ่านมากิจการของท่านได้ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เป็นกระบวนการผลิตใหม่ที่ เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า  
( X =3.33) และในช่วงที่ผ่านมา กิจการของท่านได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ
และลูกค้า ( X =3.22) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

ตารางที ่ 4.4 ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านการเงิน X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เงินทุนของผู้ประกอบการ 3.58 .772 ค่อนข้างมาก 
2. แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน 3.66 .646 ค่อนข้างมาก 
3. ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพาเงินกู้
นอกระบบ 

3.03 .937 ปานกลาง 

4. ใช้เครดิตการค้า 3.62 .695 ค่อนข้างมาก 
5. การไม่นิยมการร่วมทุนเนื่องจากกลัวสูญเสียอ านาจใน
การบริหาร 

3.37 .689 ปานกลาง 

6. ขาดระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ 3.12 .845 ปานกลาง 
7. ขาดการควบคุมการเงินการวางแผน และตรวจสอบ
รายรับรายจ่ายที่เข้มงวด 

3.12 .836 ปานกลาง 

8. การก าหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดในการขอสินเชื่อ 3.45 .786 ค่อนข้างมาก 
รวม 3.37 .518 ค่อนข้างมาก 

 

จากตารางที่ 4.4 ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก ( X =3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
คือ แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ( X =3.66) รองลงมาใช้เครดิตการค้า ( X =3.62) เงินทุนของ
ผู้ประกอบการ ( X =3.58) ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การไม่นิยมการร่วมทุน
เน่ืองจากกลัวสูญเสียอ านาจในการบริหาร ( X =3.37) รองลงมาขาดระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือและขาด
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การควบคุมการเงินการวางแผน ( X =3.12) และขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพา
เงินกู้นอกระบบ ( X =3.03) ตามล าดับ 

ตอนที ่5 ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

 

ตารางที ่ 4.5 ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านการผลติ X  S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ด้านวตัถุดิบและแรงงานของการผลติ    
1. วัตถุดิบขาดแคลน 3.64 .862 ค่อนข้างมาก 
2. วัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงขึ้น 3.93 .586 ค่อนข้างมาก 
3. วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ 3.33 .874 ปานกลาง 
4. การเพิ่มขึ้นของค่าแรง 3.95 .766 ค่อนข้างมาก 
5. พนักงานมีทักษะตรงความต้องการ 3.54 .739 ค่อนข้างมาก 
6. การเข้า-ออกของพนักงาน 3.65 .745 ค่อนข้างมาก 
ด้านการควบคุมการผลติ    
7. มีการบริหารการผลิต และวางแผนการผลิต 3.72 .561 ค่อนข้างมาก 
8. มีวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาด 3.70 .585 ค่อนข้างมาก 
9. มีการวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต 3.69 .587 ค่อนข้างมาก 
10. การวางแผนการประสานงานการท างานร่วมกันอย่าง
กลมกลืน และไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน 

3.67 .628 ค่อนข้างมาก 

11. กระบวนการท างานมีขั้นตอนชัดเจน 3.75 .631 ค่อนข้างมาก 
12. จ านวนของเสียอยู่ในระดับที่ควบคุม 3.46 .726 ค่อนข้างมาก 
13. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3.52 .591 ค่อนข้างมาก 
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ตารางที ่ 4.5 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการผลติ X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านคุณภาพการผลติ    
14. มีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจนก่อให้เกิดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความ
สม่ าเสมอ 

3.75 .583 ค่อนข้างมาก 

15. คุณภาพในการผลิตมีประสิทธิภาพ 3.71 .580 ค่อนข้างมาก 
16. การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า 3.74 .595 ค่อนข้างมาก 
17. มีการน าความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต 

3.51 .669 ค่อนข้างมาก 

18. มีการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า 

3.62 .616 ค่อนข้างมาก 

รวม 3.66 .350 ค่อนข้างมาก 
จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X =3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุดิบและ
แรงงานของการผลิตความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเกือบทุกข้อ คือ การเพิ่มขึ้นของค่าแรง 
( X =3.95) รองลงมาวัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงขึ้น ( X =3.93) และการเข้า-ออกของพนักงาน ( X =3.65) 
ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงข้อเดียว คือ วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ ( X =3.33) 
ด้านการควบคุมการผลิต ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ กระบวนการท างานมี
ขั้นตอนชัดเจน ( X =3.75) รองลงมามีการบริหารการผลิต และวางแผนการผลิต ( X =3.72) มี
วิธีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาด ( X =3.70) และมีการวางแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ( X =3.69) ตามล าดับ ด้านคุณภาพการผลิต ความคิดเห็นอยู่
ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ มีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
ก่อให้เกิดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสม่ าเสมอ ( X =3.75) รองลงมาการตรวจสอบ
มาตรฐานคุณภาพของสินค้า  ( X =3.74) และคุณภาพในการผลิตมีประสิทธิภาพ ( X =3.71) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

  

ตารางที ่ 4.6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านผลติภัณฑ์    
1. คุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 3.78 .682 ค่อนข้างมาก 
2. ขนาดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 3.62 .731 ค่อนข้างมาก 
3. ความสวยงามของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 3.72 .665 ค่อนข้างมาก 
4. ความหลากหลายและการพัฒนารูปแบบสินค้า/ 
ผลิตภัณฑ์ 

3.59 .709 ค่อนข้างมาก 

5. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดและมี
ความปลอดภัย 

3.72 .660 ค่อนข้างมาก 

6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน 3.77 .647 ค่อนข้างมาก 
7. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้า 3.83 .592 ค่อนข้างมาก 
ด้านราคา    
8. ราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า 3.73 .584 ค่อนข้างมาก 
9. การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต 3.79 .643 ค่อนข้างมาก 
10. การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงราคาของคู่แข่งทาง 
การตลาด 

3.80 .640 ค่อนข้างมาก 

11. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 3.78 .572 ค่อนข้างมาก 
12. ราคาสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ 3.61 .752 ค่อนข้างมาก 
13. มีเกณฑ์การตั้งราคาที่ชัดเจน 3.65 .613 ค่อนข้างมาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
14. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเอง 3.45 .604 ค่อนข้างมาก 
15. ช่องทางการจ าหนา่ยสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านพ่อค้า
คนกลาง 

3.41 .712 ค่อนข้างมาก 

16. มีการซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตบางส่วน 2.64 .935 ปานกลาง 
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ตารางที ่ 4.6 (ต่อ) 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

17. การจัดส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงเวลา 3.25 .990 ปานกลาง 
18. กระจายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่าน Network 2.73 .966 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด    
19. การให้ส่วนลดราคาของสินค้า และเครดิตการขาย 3.65 .693 ค่อนข้างมาก 
20. ราคาสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง 3.52 .692 ค่อนข้างมาก 
21. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ 3.48 .837 ค่อนข้างมาก 
22. การท าป้าย แผ่นใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ 3.29 .856 ปานกลาง 
23. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 3.18 .884 ปานกลาง 

รวม 3.52 .370 ค่อนข้างมาก 
จากตารางที่ 4.6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม 
พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( X =3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ( X =3.83) รองลงมาคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ( X =3.78) สินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ( X =3.77) ตามล าดับ ด้านราคาความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ 
คือ การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงราคาของคู่แข่งทางการตลาด ( X =3.80) รองลงมาการก าหนด
ราคาที่ต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต ( X =3.79) และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า /
ผลิตภัณฑ์ ( X =3.78) ตามล าดับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเอง ( X =3.45) รองลงมาช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ( X =3.41) ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ การจัดส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงเวลา ( X =3.25) กระจายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่าน Network  
( X =2.73) และมีการซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตบางส่วน ( X =2.64) ตามล าดับ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ การให้ส่วนลดราคาของสินค้า และเครดิตการขาย 
( X =3.65) รองลงมาราคาสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง ( X =3.52) และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตาม
สถานที่ต่างๆ ( X =3.48) ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การท าป้าย แผ่นใบปลิว 
แผ่นพับ ฯลฯ ( X =3.29) และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ( X =3.18) ตามล าดับ 
  

ตอนที่ 7 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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ตารางที่  4.7 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินงาน X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการเติบโต    
1. การเพิ่มขึ้นของรายได้ 3.73 .912 ค่อนข้างมาก 
2. การเติบโตของยอดขาย 3.78 .885 ค่อนข้างมาก 
3. การเพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน 3.57 .906 ค่อนข้างมาก 
ด้านการท าก าไร    
4. ก าไรขั้นต้น 3.58 .866 ค่อนข้างมาก 
5. ก าไรสุทธิ 3.56 .930 ค่อนข้างมาก 
6. ผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.67 .778 ค่อนข้างมาก 
7. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 3.64 .803 ค่อนข้างมาก 
ด้านความมั่นคงทางธุรกจิ    
8. สภาพคล่องหรืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมุนเวียน 

3.34 .721 ปานกลาง 

รวม 3.61 .679 ค่อนข้างมาก 
จากตารางที่ 4.7 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
( X =3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเติบโตความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุก
ข้อ คือ การเติบโตของยอดขาย ( X =3.78) รองลงมาการเพิ่มขึ้นของรายได้ ( X =3.73) และการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน ( X =3.57) ตามล าดับ ด้านการท าก าไร ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากทุกข้อ คือ ผลตอบแทนต่อการลงทุน ( X =3.67) รองลงมาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
( X =3.64) ก าไรขั้นต้น ( X =3.58) และก าไรสุทธิ ( X =3.57) ตามล าดับ ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ สภาพคล่องหรืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียน ( X =3.34)  

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วยค่า 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน และ 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
ของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร X  S.D. Skewness Kurtosis 

ปัจจัยด้านนโยบาย     
1. นโยบายภาครัฐ 3.14 0.64 -.064 .850 

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ     
2. ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ 3.67 0.60 -.646 .768 
3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ 3.58 0.56 -.361 .736 
4. การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 3.55 0.63 -.050 .077 
5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่าง

ผู้ประกอบการ 
3.29 0.60 .355 .440 

ปัจจัยด้านการเงิน     
6. แหล่งเงินทุน 3.57 0.71 -.646 -.007 

ปัจจัยด้านการผลติ     
7. วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต 3.67 0.47 -.246 1.339 
8. การควบคุมการผลิต 3.64 0.42 -.475 2.148 
9. คุณภาพการผลิต 3.66 0.45 .155 .708 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด     
10. ผลิตภัณฑ์ 3.71 0.48 -.460 1.513 
11. ราคา 3.72 0.43 .266 .644 
12. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.09 0.53 .473 -.788 
13. การส่งเสริมการตลาด 3.43 0.59 -.026 .838 

ผลการด าเนินงาน     
14. การเติบโต 3.69 0.79 -1.337 1.951 
15. การท าก าไร 3.60 0.78 -1.174 1.163 
16. ความมั่นคงทางธุรกิจ 3.34 0.72 .342 .003 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้อยู่ในช่วง 3.09 ถึง 3.72 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วง 0.42 ถึง 0.79 จัดเป็นข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติ เมื่อพิจารณาการแจก
แจงค่าความเบ้ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า เข้าใกล้ 0 ซึ่งแสดงว่าการแจกแจงปกติ 
การกระจายของข้อมูลค่าความโด่งมากแสดงว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย พบว่า ค่าความโด่งมาก คือ  
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การควบคุมการผลิต มีค่าเท่ากับ 2.148 ส าหรับค่าความโด่งน้อยที่สุด คือ -0.788 แสดงว่ามีการ
กระจายของข้อมูลมาก  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. นโยบายภาครัฐ 1              

2. ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ .162** 1             

3. การตัดสินใจเชิงกลยทุธ์อย่างผูป้ระกอบการ .138** .577** 1            

4. การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ .209** .552** .669** 1           

5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ .009 .448** .527** .570** 1          

6. แหล่งเงนิทุน .405** .111* .046 .218** .084 1         

7. วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต .347** .486** .288** .362** .222** .549** 1        

8. การควบคุมการผลิต .258** .512** .311** .210** .259** .089 .334** 1       

9. คุณภาพการผลิต .179** .617** .500** .451** .392** .102 .321** .581** 1      

10. ผลิตภัณฑ ์ .384** .463** .405** .455** .169** .385** .449** .379** .516** 1     

11. ราคา .154** .614** .420** .416** .354** .143** .359** .470** .657** .537** 1    

12. ช่องทางการจดัจ าหน่าย .112* .214** .265** .262** .280** .168** .200** .218** .186** .161** .268** 1   

13. การส่งเสริมการตลาด .257** .446** .376** .436** .285** .391** .427** .431** .315** .496** .327** .428** 1  

14. การด าเนินงาน .043 -.059 .030 .028 -.036 -.027 -.070 -.131* -.074 -.084 -.104 -.402** -.143** 1 
*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ α = .05 และ .01 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินงาน 
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านนโยบาย  
1. นโยบายภาครัฐ .043 

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ  
2. ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ -.059 
3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ .030 
4. การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ .028 
5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ -.036 

ปัจจัยด้านการเงิน  
6. แหล่งเงินทุน -.027 

ปัจจัยด้านการผลติ  
7. วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต -.070 
8. การควบคุมการผลิต -.131* 
9. คุณภาพการผลิต -.074 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด  
10. ผลิตภัณฑ์ -.084 
11. ราคา -.104 
12. ช่องทางการจัดจ าหน่าย -.402** 
13. การส่งเสริมการตลาด -.143** 

 จากตารางที่ 4.10 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด เท่ากับ 0.43 คือ 
นโยบายภาครัฐ รองลงมาคือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ เท่ากับ 0.30 ส่วนตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ต่ าสดุ เท่ากับ -.402 คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีเพียง 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
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ตารางท่ี 4.11 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของรูปแบบของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. นโยบายภาครัฐ 1                

2. ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ .162** 1               

3. การตัดสินใจเชิงกลยทุธ์อย่างผูป้ระกอบการ .138** .577** 1              

4. การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ .209** .552** .669** 1             

5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ .009 .448** .527** .570** 1            

6. แหล่งเงนิทุน .405** .111* .046 .218** .084 1           

7. วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต .347** .486** .288** .362** .222** .549** 1          

8. การควบคุมการผลิต .258** .512** .311** .210** .259** .089 .334** 1         

9. คุณภาพการผลิต .179** .617** .500** .451** .392** .102 .321** .581** 1        

10. ผลิตภัณฑ ์ .384** .463** .405** .455** .169** .385** .449** .379** .516** 1       

11. ราคา .154** .614** .420** .416** .354** .143** .359** .470** .657** .537** 1      

12. ช่องทางการจดัจ าหน่าย .112* .214** .265** .262** .280** .168** .200** .218** .186** .161** .268** 1     

13. การส่งเสริมการตลาด .257** .446** .376** .436** .285** .391** .427** .431** .315** .496** .327** .428** 1    

14. การเติบโต .118* -.118* -.099 -.066 -.213** .085 -.004 -.145** -.040 -.030 -.062 -.438** -.114* 1   

15. การท าก าไร .089 -.031 .040 .015 -.022 .118* .066 -.135* -.122* .007 -.142** -.301** -.048 .688** 1  

16. ความมั่นคงทางธุรกิจ -.113* .010 .144** .131* .164** -.293** -.251** -.036 -.017 -.192** -.048 -.236** -.195** .380** .416** 1 
*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ α = .05 และ .01 ตามล าดับ 
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 จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ที่พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ว่าแตกต่างจากศูนย์
หรือไม่ เพื่อดูความสัมพันธ์ของการมีองค์ประกอบรวม ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 16 ตัวแปร มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของผล
การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นชุดตัวแปรที่มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษาสามารถวัดตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นรูปธรรมของตัวแปรแฝง 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการศึกษาตัวแปรแฝงทั้ง 6 ตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบโครงสร้างหรือโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) สามารถวัดหรือสังเกตผ่านตัวแปร
สังเกตได้เหมาะหรือไม่ ในรูปแบบการวัดหรือโมเดลการวัด (Measurement Model) โดยการ
วิเคราะห์และทดสอบค่าสถิติแยกเป็นรายตัวแปรที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลวัดตัว
แปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะน ามา
วิเคราะห์ และค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยจึงใช้สถิติค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity 
และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ดังนี ้
ตารางท่ี 4.12 ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) การวิเคราะห์องค์ประกอบโมเดลวัดตัวแปรแฝงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โมเดลวัดตัวแปรแฝง 
Barlett’s Test of Sphericity ดัชนี 

Approx ChiSquare P K-M-O 
โมเดลวัดตัวแปรแฝง 661.710 .000 .716 

1. นโยบาย 329.381 .000 .596 
2. ภาวะผู้ประกอบการ 510.285 .000 .697 
3. การเงิน 90.619 .000 .520 
4. การผลิต 3.629 .057 .500 
5. ส่วนผสมทางการตลาด 15.661 .000 .500 
6. ผลการด าเนินงาน - - - 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกโมเดลแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า Barlett’s Test of Sphericity ของโมเดลการวัดทั้ง 10 
โมเดล มีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .000 เกือบทุกโมเดล ยกเว้นการผลิตที่มีค่าความน่าจะเป็น
มากกว่า.000 ที่ค่าไค-สแควร์ตั้งแต่ 3.629 ถึง 510.285 และพิจารณาค่าดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สังเกตได้กับขนาดของสหสัมพันธ์พาร์เชียล์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : K-M-O) เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัว
แปรอ่ืน ๆ ออกไปแล้ว พบว่าทุกโมเดลวัดตัวแปรแฝง มีความเหมาะสมที่จะด าเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ซึ่งโมเดลตัวแปรแฝงภาวะผู้ประกอบการมีค่าดัชนี K-M-O เข้าใกล้ 1 มากที่สุด คือ 
.697 และการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 16 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบ 6 โมเดล
วัดตัวแปรแฝง พบว่า ค่าดัชนี K-M-O สูงถึง .716  เหมาะที่จะด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรสังเกตได้  ก่อนน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทั้งการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ทั้ง 16 ตัวแปร 
และการทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์เอกลักษณ์ของโมเดลการวัดทั้ง 6 โมเดล ผลการพิจารณา
สอดคล้องกันว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสมกับโมเดลการวัด  และสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ ดังนี ้
 

ตารางที ่4.13 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรนโยบาย 
ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 

1. นโยบายภาครัฐ 0.77* .03 92.06 0.83 
GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรนโยบาย 
 

จากตารางที่ 4.13 และภาพประกอบที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรนโยบาย อธิบายได้ว่าการศึกษาตัวแปรแฝงนโยบาย โดยการวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ คือ 
นโยบายภาครัฐมีความสอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 

นโยบาย นโยบายภาครัฐ 0.77 

 
1.00 0.26 
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ตารางที ่4.14 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรภาวะผู้ประกอบการ 
ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 

2. ภาวะผู้น าอย่าง
ผู้ประกอบการ 

0.85* .03 113.28 0.92 

3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
อย่างผู้ประกอบการ 

0.75* 
 

.03 119.14 0.85 

4. การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่าง
ผู้ประกอบการ 

0.71* 
 

.03 104.88 0.79 

5. การบริหารจัดการโอกาส
ธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

0.60* 
 

.03 102.68 0.54 

GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรภาวะผู้ประกอบการ 

 
 จากตารางที่ 4.14 และภาพประกอบที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรภาวะผู้ประกอบการ อธิบายได้ว่าการศึกษาตัวแปรแฝงภาวะผู้ประกอบการ โดยการวัดตัวแปร
สังเกตได้ คือ ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ การรับรู้
โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ มีความ
สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 

 

ภาวะผู้ประกอบการ 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ 

การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

การบริหารจดัการโอกาสธุรกิจอย่าง
ผู้ประกอบการ 

0.85 
 0.75 

 0.71 

 0.60 

 

1.00 

3.78 

1.27 

2.13 

2.40 
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ตารางที ่4.15 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการเงิน 
ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 

6. แหล่งเงินทุน 0.81 .03 93.55 0.88 
GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการเงิน  

 
 จากตารางที่ 4.15 และภาพประกอบที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรการเงินอธิบายได้ว่าการศึกษาตัวแปรแฝงการเงิน โดยการวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้แหล่งเงินทุน 
มีความสอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที ่4.16 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการผลิต 
ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 

7. วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต 0.50* .02 144.21 0.55 
8. การควบคุมการผลิต 0.74* .02 160.73 0.82 
9. คุณภาพการผลิต 0.85* .02 150.74 0.92 
GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่4.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรการผลิต 

 

การเงิน 
 

แหล่งเงนิทนุ 

 

 

การผลิต 

วัตถุดิบและแรงงานของการผลติ 
 
การควบคุมการผลิต 

 
คุณภาพการผลิต 

 

0.81                                                   

 
1.00 0.36 

0.50   

 0.74 

 0.85 

 

1.00 

10.31 

9.26 

0.35 
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 จากตารางที่ 4.16 และภาพประกอบที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรการผลิต อธิบายได้ว่าการศึกษาตัวแปรแฝงการผลิต โดยการวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ คือ 
วัตถุดิบและแรงงานของการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิตมีความสอดคล้องอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที ่4.17 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรส่วนผสมทางการตลาด 

ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 
10. ผลิตภัณฑ์ 0.70 .02 143.13 0.75 
11. ราคา 0.70 .02 159.89 0.74 
12. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.37 .03 108.44 0.46 
13. การส่งเสริมการตลาด 0.62 .02 109.24 0.68 
GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่4.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรส่วนผสมทางการตลาด 

 
 จากตารางที่ 4.17 และภาพประกอบที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ 
ตัวแปรส่วนผสมทางการตลาด อธิบายได้ว่าการศึกษาตัวแปรส่วนผสมทางการตลาด โดยการวัด
ด้วยตัวแปรสังเกตได้ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี
ความสอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 

ส่วนผสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ ์

 
ราคา 

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 
การส่งเสริมการตลาด 

 

0.70 

 0.70 

 0.37 

 0.62 

 

1.00 

0.12 

1.67 

1.34 

2.61 
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ตารางที ่4.18 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรผลการด าเนินงาน 

ตัวแปรสังเกตได้ Factor Loading SE t R2 
14. การเติบโต 0.66 .04 87.16 0.87 
15. การท าก าไร 0.91 .04 86.29 0.92 
16. ความมั่นคงทางธุรกิจ 0.56 .03 86.97 1.00 
GFI = Perfect FIT, *p < .05 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที ่4.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรผลการด าเนินงาน 

 
 จากตารางที่ 4.18 และภาพประกอบที่ 4.6 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัว
แปรผลการด าเนินงาน อธิบายว่าการศึกษาตัวแปรผลการด าเนินงาน โดยการวัดด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ คือ การเติบโต การท าก าไร และความมั่นคงทางธุรกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

การเติบโต 

 
การท าก าไร 

 
ความมั่นคงทางธุรกิจ 

 

0.66 

 0.91 

 0.56 

1.00 

7.22 

2.61 

0.23 



133 

 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของรูปแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Structural Factors) ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 325 ชุด ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ลิสเรล 8.72 ได้ผลการวิเคราะห์ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 
 

  
  
                                           
                        
                                                                      

      
                          

                                                                                                                      
                            

 
                         

                       
                   
                                                                                                  
                                                   
                                                             
                                               
   

Chi Square goodness of fit = 944.78 df = 93 P = 0.00 χ 2 / df = 10.16 RMSEA= 0.16 GFI = 0.75 AGFI = 0.63 CFI = 0.82 
ภาพประกอบที ่4.7 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ปัจจัยด้านการเงนิ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

ปัจจัยด้านการผลิต 
 

 

ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านส่วนผสม
ทางการตลาด 

 

 

วัตถุดิบและแรงงานของการผลติ การควบคุมการผลิต คุณภาพการผลิต 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

การเติบโต 

 
การท าก าไร 

 
ความมั่นคงทางธุรกิจ 

 

การส่งเสริมการตลาด 

นโยบายภาครัฐ 

การบริหารจดัการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

 

ปัจจัยด้านนโยบาย 
 

 

แหล่งเงนิทนุ 

ผลิตภัณฑ ์

 
ราคา 

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

0.85 0.75 0.71 0.58 

0.80 

0.27 

0.17 0.79 

0.87 
0.43 

4.46 

-0.61 

0.85 

0.79 

0.77 0.51 0.74 0.84 

0.66 

0.56 

  0.68 

0.69 

0.41 

0.63 

0.91 

0.05 

-9.97 
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จากภาพที่ 4.7 พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในภาพรวมต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ต่อปัจจัยคัดสรรตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป คือ 1) ปัจจัยด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาครัฐ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบ Complete Standardized Sotution คือ 0.80 เป็นไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ 2) ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่าง
ผู้ประกอบการ การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่าง
ผู้ประกอบการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น 0.85 0.75 และ 0.71 ตามล าดับไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ปัจจัยด้านการเงิน ได้แก่ แหล่งเงินทุน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น 0.77 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) ปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ คุณภาพการผลิต และการควบคุมการ
ผลิต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น 0.84 และ 0.74 ตามล าดับ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานไม่ตั้งไว้  
5) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.70 ทุกตัวแปร ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 6) ผลการด าเนินงาน ได้แก่ การท าก าไร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็น 0.89 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรูป
แบบจ าลองความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
สมมติฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 4.20 

 
ตารางที่ 4.19 ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรูปแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามสมมติฐานที่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

รายการ เกณฑ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ แปลผล 
1. ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit)    

1.1 Chi-square เท่ากับ X2 X2 =  944.78 - 
1.2 Degree of Freedom เท่ากับ df df  =  93 - 
1.3 Relative Chi-square < 5.00 10.16 ไม่ผ่าน 
1.4 GFI (Goodness of Fit Index) > 0.90 0.75 ไม่ผ่าน 
1.5 AGFI (Adjusted GFI) > 0.90 0.63 ไม่ผ่าน 
1.6 RMR (Root Mean Squared 

Residual) 
< 0.05 0.10 ไม่ผ่าน 



136 

 
 

ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
รายการ เกณฑ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ แปลผล 

1.7 RMSEA (Root Mean Square Error 
of Approximation) 

< 0.05 good 
< 0.01 med 
> 0.10 poor 

 
0.16 

 
ต่ า 

1.8 P-Value for Test of Close Fit > 0.05 0.00 ไม่ผ่าน 
2. ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Incremental Fit Index) 

   

2.1 NFI (Normed Fit Index) > 0.90 0.80 ไม่ผ่าน 
2.2 NNFI (Non-NFI) เข้าใกล้ 1 0.77 ไม่ผ่าน 
2.3 CFI (Comparative Fit Index) สัมพันธ์กับ 

NNFI > 0.90 
 

0.82 
 

ไม่ผ่าน 
2.4 SRMR (Standardized RMR: Fitted 

Residuals Matrix) 
< 0.05 good 
< 2 

 
0.10 

 
ผ่าน 

2.5 IFI (Incremental Fit Index) > 0.90 0.82 ไม่ผ่าน 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรูป
แบบจ าลองความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
สมมุติฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อยังไม่มีการปรับแนวอิทธิพลของตัวแปรใดๆ ได้
รูปแบบของข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับรูปแบบจ าลองอย่างไม่กลมกลืน พบว่า  
X2/df = 10.16, GFI = 0.75, AGFI = 63, RMR = 0.10, RMSEA = 0.16 จากกระบวนการวิเคราะห์
ความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์ลิสเรลเวอร์ชั่น 8.72 เสนอให้มีการปรับรูปแบบเพื่อให้เห็นความกลมกลืนของ
รูปแบบ โดยการพิจารณาความสอดคล้องในหลักการทฤษฎีของเส้นทางความสัมพันธ์ในรูปแบบ
และยอมรับความกลมกลืนสอดคล้องด้วยการตรวจสอบความตรงของโมเดล (Goodness of Fit 
Index) ผู้วิจัยจึงได้ปรับสมการของแนวอิทธิพลเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่
สอดคล้องกลมกลืนมากที่สุด ก่อนการหาค่าอิทธิพลของเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปร โดย
ด าเนินการจากข้อเสนอแนะด้วยค่าสถิติเป็นล าดับ ร่วมกับการค านึงถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ตามทฤษฎีรองรับแนวอิทธิพลจากที่
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ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ได้รูปแบบของข้อมูลเชิงประจักษ์สุดท้ายจนไม่ มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแนวอิทธิพล เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับเป็นโมเดลใหม่ ดังภาพที่ 4.8 
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ปัจจัยด้านการเงนิ 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

ปัจจัยด้านการผลิต 
 

 

ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านส่วนผสม
ทางการตลาด 

 

 

วัตถุดิบและแรงงานของการผลติ การควบคุมการผลิต คุณภาพการผลิต 

ภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ การรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

การเติบโต 

 
การท าก าไร 

 
ความมั่นคงทางธุรกิจ 

 

การส่งเสริมการตลาด 

นโยบายภาครัฐ 

การบริหารจดัการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 

 

ปัจจัยด้านนโยบาย 
 

 

แหล่งเงนิทนุ 

ผลิตภัณฑ ์

 
ราคา 

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

0.85 0.75 0.71 0.60 

0.77 

0.29 

0.16                                                     0.82 

0.86 
0.41 

0.14                                                             

0.80 
 

0.41 

 

0.81                                                   0.50   0.74 0.85 

0.66 

0.56 

0.70 

 0.70 

 0.37 

0.62 

0.91 

- 0.46 

Chi Square goodness of fit = 95.20 df = 95 P = 0.47 χ 2 / df = 1.00 RMSEA= 0.092 GFI = 0.74 AGFI = 0.63 CFI = 1.00 
ภาพประกอบที ่4.8 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลังปรับ

โมเดล 



139 

 
 

จากภาพประกอบที่ 4.8 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบคัดสรรเชิงยืนยันที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ในการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป พบว่า 
ปัจจัยด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาครัฐ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Score 
Solution) เป็น 0.77 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาวะผู้น า
อย่างผู้ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ และการรับรู้โอกาสธุรกิจอย่าง
ผู้ประกอบการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เป็น 0.85 0.75 และ 0.71 ตามล าดับ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยด้านการเงิน ได้แก่ แหล่งเงินทุน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเป็น 0.81 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ปัจจัยด้านการผลิต ได้แก่ คุณภาพการผลิต และ
การควบคุมการผลิต มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.85 และ 0.74 ตามล าดับ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ และ ราคา มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.70 เท่ากัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การท าก าไร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น 0.91 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่ 4.20 ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรูปแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลังปรับโมเดล 

รายการ เกณฑ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ แปลผล 
1. ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit)    

1.1 Chi-square เท่ากับ X2 X2 =  95.20 - 
1.2 Degree of Freedom เท่ากับ df df  = 95 - 
1.3 Relative Chi-square < 5.00 1.00 ผ่าน 
1.4 GFI (Goodness of Fit Index) > 0.90 0.74 ไม่ผ่าน 
1.5 AGFI (Adjusted GFI) > 0.90 0.63 ไม่ผ่าน 
1.6 RMR (Root Mean Squared 

Residual) 
< 0.05 0.47 ไม่ผ่าน 

1.7 RMSEA (Root Mean Square Error 
of Approximation) 

< 0.05 good 
< 0.10 med 
> 0.10 poor 

 
0.092 

 
กลาง 

1.8 P-Value for Test of Close Fit > 0.05 0.47 ผ่าน 
2. ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Incremental Fit Index) 

   

2.1 NFI (Normed Fit Index) > 0.90 0.80 ไม่ผ่าน 
2.2 NNFI (Non-NFI) เข้าใกล้ 1 1.00 ผ่าน 
2.3 CFI (Comparative Fit Index) สัมพันธ์กับ 

NNFI > 0.90 
1.00 ผ่าน 

2.4 SRMR (Standardized RMR: Fitted 
Residuals Matrix) 

< 0.05 good 
< 2 

 
0.11 

 
ผ่าน 

2.5 IFI (Incremental Fit Index) > 0.90 1.00 ผ่าน 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลังปรับโมเดล พบว่า ผล
การทดสอบค่า ไค-สแควร์ (X2) = 95.20 ที่องศาอิสระ (df) = 95 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่า ไค-สแควร์
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สัมพันธ์ (ผลหาของค่า ไค-สแควร์ ด้วยองศาอิสระ) ได้เท่ากับ 1.00 ถือว่าโมเดลมีความสอดล้อง
ระดับดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีค่า RMSEA = 0.092 มี
นัยส าคัญที่ระดับ p < .05 แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบค่าสถิติวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก่อนและหลังการปรับโมเดล 

ดัชนีทีใ่ช้ตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดล เกณฑ์ ค่าก่อนปรับ ค่าหลงัปรับ 

Aboslute Fit Index    
Likelihood Ratio Chi-Square Statistic (X2) เท่ากับ X2 944.78 95.20 
Relative X2 (X2/df) < 5.00 10.16 1.00 
Goodness of Fit Index (GFI) > 0.90 0.75 0.74 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) > 0.90 0.63 0.63 
Root Mean Squared Residuals (RMR) < 0.05 0.10 0.47 
Standardized Root Mean Squared Residual 

(SRMR) 
< 0.05 0.10 0.11 

Root Mean Squared Error of Approximation 
(RMSEA) 

< 0.05 0.16 0.092 

P-Value for Test of Close Fit > 0.05 0.00 0.47 
Incremental Fit Index    

Normed Fit Index (NFI) > 0.90 0.80 0.80 
Incremental Fit Index (IFI) > 0.90 0.82 1.00 
Comparative Fit Index (CFI) > 0.90 0.82 1.00 

 จากตารางที่ 4.21 หลังการปรับให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโมเดล
ตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของตัว
แปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันได้ ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที่ 4.22 สัมประสิทธิ์เส้นทาง ทางตรง (DE) ทางอ้อม (IE) และผลรวม (TE) (ภายหลังการ
ปรับแต่งโมเดล) ระหว่างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

Dep.V Indep.V 
Path Coefficients 

DE IE TE 
ภาวะผู้ประกอบการ (Entrep) นโยบาย (Policy) 0.29* 0.00 0.29 
การเงิน (Finance) นโยบาย (Policy) 0.82* 0.00 0.82 
การผลิต (Produci) นโยบาย (Policy) 0.16* 0.00 0.16 
 ภาวะผู้ประกอบการ (Entrep) 0.86* 0.00 0.86 
ส่วนผสมทางการตลาด (Maket) นโยบาย (Policy) 0.00 0.57 0.57 

ภาวะผู้ประกอบการ (Entrep) 0.80* 0.00 0.80 
การเงิน (Finance) 0.41* 0.00 0.41 

ผลการด าเนินงาน (Perform) นโยบาย (Policy) 0.00 0.04 0.04 
 ภาวะผู้ประกอบการ (Entrep) 0.41* -0.40 0.01 
 การเงิน (Finance) 0.14* 0.00 0.14 
 การผลิต (Produci) - 0.46* 0.00 - 0.46 
*P < .05 Remark: Dep.V. = Dependent Variable, Indep.V. = Independnet Variable,  
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect (DE+IE) 

จากตารางที่ 4.22 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ ในระดับปานกลาง (Direct Effect or DE = 0.41) ปัจจัยด้านการเงิน ในระดับต่ า (DE 
= 0.14) ปัจจัยด้านการผลิต ในระดับต่ า (DE = - 0.46) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้าน
นโยบาย ในระดับต่ า (Indirect Effect or IE = 0.04) โดยส่งผ่านอิทธิพลทางตรงปัจจัยด้านการเงิน 
ในระดับสูง (Direct Effect or DE = 0.82) ส่งผ่านอิทธิพลทางตรงปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการใน
ระดับค่อนข้างต่ า (Direct Effect or DE = 0.29) และส่งผ่านอิทธิพลทางตรงปัจจัยด้านการผลิตใน
ระดับค่อนข้างต่ า (Direct Effect or DE = 0.16) และอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการ ในระดับต่ า (Indirect Effect or IE = -0.40) โดยส่งผ่านอิทธิพลทางตรงปัจจัยด้าน
การผลิต ในระดับสูง (Direct Effect or DE = 0.86) ผลการวิจัยในภาพรวมไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
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การวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยด้านการตลาด  
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัย
ด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบายโดยส่งผ่านปัจจัย
ด้านการเงิน ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิต  

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการผลิต 

4. สรุปปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย 
ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านนโยบายมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ 

ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิตต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ผลการทดสมมติฐาน ดังตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิตต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และ 
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการผลิต และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ส่งผลต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  
 ผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการด า เนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทาง
ปัจจัยด้านการผลิต ส่งผลต่อผลการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการเงินมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินการงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมในอุตสาหกรรมเค ร่ืองใช้ ไฟฟ้ าและ อิ เล็ กทรอนิกส์  และ 
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ต่อผลการด าเนินการงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 ผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 4.22  พบว่า ปัจจัยด้านการเงินมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินการงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการผลิตมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตมีอิทธิพลทางตรงต่อ
การด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 4.22 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยวิธีการสรุปตีความด้วยการ
บรรยายผล ดังต่อไปนี้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะตัว เหตุผลคือผู้วิจัยเองเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
การที่จะเชิญผู้ประกอบการมาสนทนากลุ่มเป็นไปได้ยากเพราะผู้ประกอบการแต่ละคนต่างสงวน
ท่าทีในการให้ความเห็นทางการค้า ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  และจากผลตอบรับ
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จากการส่งแบบสอบถาม ส่วนที่เว้นช่องว่างไว้ มีตอบกลับมา จ านวน 16 ฉบับ ซึ่งค าตอบและความ
คิดเห็นบางฉบับไม่สามารถตีความหมายที่เขียนได้ ดังนั้นในบางรายผู้วิจัยใช้วิธีการพบปะสนทนา
เพื่อหาข้อมูล บางรายเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มาจัดข้อมูลโดยการเขียนให้ได้ใจความและมีรายละเอียดครบถ้วน แล้วน ามาพิมพ์บรรยายเป็น
เร่ืองราว เหตุการณ์ให้ความหมาย อ่านทวนข้อมูลที่ได้และเขียนบันทึกประกอบ เพื่อทบทวน 
ค้นพบประเด็นที่น ามาถามผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจ านวนมากที่จัดตั้งแบบไม่เป็นทางการ เช่น ผลิต

ตามบ้าน ผลิตในลักษณะโรงงานห้องแถว ไม่มีการจดทะเบียนโรงงานทะเบียนพาณิชย์หรือ
ทะเบียนการค้า กิจการเหล่านี้จึงค่อนข้างปิดตัวเองในการเข้ามาใช้บริการของรัฐหรือแม้แต่โรงงาน
ที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง ก็มักไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไม่ค่อย
ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมหรือการรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ในเร่ืองการส่งเสริมการลงทุนแม้รัฐบาลจะลดเงื่อนไขขนาดเงินลงทุนและ 
การจ้างงานหรือจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอโครงการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สนใจที่จะขอการลงทุน เพราะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้องท า
เอกสารและลงบัญชีให้ถูกต้องตามก าหนดเวลา ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าเสียเวลาและเสียเงินที่ต้องมี
พนักงานกรอกแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงต้องจัดเก็บเอกสารมากมาย เป็นการสิ้นเปลืองทั้งคนและ
สถานที่จัดเก็บเอกสาร  

แม้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
และประสบการณ์ลงทุนอย่างเป็นระยะแต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวมีจ านวนจ ากัดและไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ดังนั้นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆ 

โดยสรุป ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์มีความเห็นโดยรวมได้รับการช่วยเหลือจากรัฐใน
ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะมาตรวจเร่ืองการเสียภาษีต่างๆ และการผลิตเพื่อให้ได้การรับรองว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ISO9002/QS9000 และ ISO1400 เป็นต้น สอดคล้อง
กับการวิจัยเชิงปริมาณที่ว่าบทบาทของรัฐมีผลกระทบทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน 

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ 
 จุดเร่ิมต้นของ SMEs ส่วนมากจะมาจากธุรกิจในลักษณะครอบครัว คือผู้บริหารสูงสุดและ  
มีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเป็นแกน ความส าเร็จลดลั่นตามล าดับ อ านาจในการบริหารจะขึ้นอยู่กับ
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ระยะทางแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเถ้าแก่/เจ้าของกับพนักงาน โครงสร้างเช่นนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสีย
ทีเดียว แต่เป็นที่นิยมและยอมรับทั่วไปในสังคมตะวันออก ปัญหาเร่ืองบังคับบัญชาจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อธุรกิจได้ขยายออกไปจนบุคคลที่ใกล้ชิดหรือญาติไม่สามารถควบคุมได้ หรือดูแลไม่ทั่วถึง 
 ปัญหาอีกประการหนึ่งของการบริหารแบบครอบครัวต่อปัญหาเข้า-ออกอยู่ในอัตราที่สูง
คนงานที่มีทักษะและความช านาญมักจะย้ายไปอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วย
เหตุผลของผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า รวมถึงความเจริญในหน้าที่การงาน ท าให้
ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนและความเสียหายเกิดจาการพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพื่อรักษามาตรฐาน
และความช านาญของบุคคลากรที่มีอยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดย  
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นส่งเสริม  
การท างานเป็นทีม เพิ่มความรับผิดชอบให้กับต าแหน่งงาน โดยมีปรัชญาว่าถ้าพนักงานอยู่ได้บริษัท
ก็อยู่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงผลกระทบโดยตรงของภาวะผู้น าต่อผลการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ปัจจัยด้านการเงิน 
ปัญหาด้านเงินทุนด าเนินการและการขยายการลงทุน จะเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบคล้ายๆ กัน เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะเร่ิมจากผู้ที่มี
ประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่มาจากการท างานในองค์กรของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเป็นเวลานาน แล้วเห็นโอกาสก็ออกมาทดลองท าธุรกิจของตนเอง หรือบางรายอาจมา
จากการถูกเลิกจ้างหรือมีปัญหากับที่ท างานจึงลาออกมาท าธุรกิจที่ตนคิดว่าถนัดซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
จะมีเงินทุนน้อย เมื่อลงทุนแล้วมีปัญหาด้านกระแสเงินสดหรือเงินหมุนเวียนในการท ากิจการ 

ปัญหาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบที่มาจากธนาคาร คือ 
ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะขาดหรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะขอกู้ตามที่ต้องการ หรือการ
บริหารงานยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร คือ ไม่ท าบัญชีอย่างเป็นระบบ มีบางรายใช้เบิกเงินเก็บบัญชี 
Bank Overdraft (O/D) ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ก็ยังดีว่าเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า 
ผู้ประกอบการบางรายมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศจึงอาศัยผู้ถือหุ้นนี้น าเงินมาจากต่างประเทศ บาง
รายระดมทุนจากผู้ร่วมทุนที่เป็นคนไทยด้วยกัน 

4. ปัจจัยด้านการผลิต 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ  

ถ้าเป็นประเภทโรงงานต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเป็นประเภทพ่อค้าคนกลางปัญหา 
การผลิตก็จะน้อย วิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อมที่มีโรงงานผลิตสินค้าเองปัญหาทางการผลิตมี
มากมาย เช่น คุณภาพสินค้าไม่สม่ าเสมอ บ้างผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน อัตราการสูญเสียสูงไม่
สามารถผลิตสินค้าส่งมอบได้ตามก าหนด ปัญหาเคร่ืองจักรเสียบ่อย ต้นทุนการผลิตสู ง เป็นต้น  
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ถ้าผู้ประกอบการมีประสบการณ์ด้านการจัดการผลิตมาก่อน เช่น เคยเป็นผู้จัดการโรงงานมาก่อน  
ก็อาจบริหารจัดการได้ดีกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย แต่กระนั้นก็ดีการผลิตยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต นอกจากเวลาส่งมอบยังต้องค านึงถึงคุณภาพวัตถุดิบด้วย ปัญหาเคร่ืองจักรเสียบ่อยก็
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องแก้ปัญหา การจะน าเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ามากๆ  
มาติดต้ังก็ติดขัดด้วยแหล่งเงินทุนว่าจะมาจากที่ใด 

ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า มีแผนกตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานท าให้ปัญหา
เร่ืองคุณภาพสินค้าที่ออกจากโรงงานหมดไป บางโรงงานมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าท างาน
ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่ ดูแลเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้โรงงานต้องเพิ่มมาตรฐานตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดก่อน
ออกจากโรงงาน ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่าทางโรงงานต้องมีมาตรฐานสากลที่น าสินค้าไป
จ าหน่ายในประเทศที่มีมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความสวยงาม 
ความทันสมัย ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับผลการ
ด าเนินงานที่มีนัยส าคัญทั้งทางปฏิบัติการและการทดสอบทางสถิติ 

5. ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักมีปัญหาด้านการตลาด อันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน 

เช่น ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม 
ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ท าให้การตลาดท าได้ยากล าบาก นอกจากนี้การขาดแคลนบุคลากร
ด้านการตลาด  ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาก่อนก็จะ
ช่วยปัญหาน้ีไปได้ แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะต้องลองถูกลองผิดไปเร่ือยๆ จนกว่าจะหาจุด
แข็งของธุรกิจหรือสินค้านั้น อีกปัญหาหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ช่องทางจัด
จ าหน่าย เน่ืองจากสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภค งบโฆษณามีจ ากัดและท าได้เพียง
บางสื่อสารการตลาด เช่น แผ่นพับ ออกวิทยุ ท าป้ายโฆษณา ทางร้านค้าจึงไม่ให้ความสนใจที่จะรับ
สินค้า ยกเว้นว่าสินค้าจะมีคุณภาพสูงผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการให้สินเชื่อระยะยาว หรือให้
ส่วนลดสูงเพื่อดึงดูดให้ร้านค้ายอมรับสินค้าไปจ าหน่าย บางคนใช้วิธีการออกโชว์สินค้าตามงาน
ต่างๆ สินค้าบางรายการที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะรับผลิตให้ตามค าสั่งของลูกค้าผู้ประกอบการบาง
รายมีตลาดรองรับทั้งภายในและภายนอก หมายความว่าผู้ประกอบการรับจ้างผลิตให้ผู้อ่ืน การ
แข่งขันทางการตลาดถือว่าเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจ ค าพูดของผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ส าหรับวัตถุดิบที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อคิดว่า การสั่งซื้อ
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการวางแผนการตลาด เพราะมีผลต่อ
ก าไรและการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 
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 6. ผลด าเนินงาน  
 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกอบการจะไม่เปิดเผยข้อมูลถึงผลการด าเนินการต่างๆ อาจเน่ืองด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ประกอบการ
เกรงว่าการเปิดเผยข้อมูลจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในด้านการแข่งขัน ผู้ประกอบการ
เปิดเผยว่ามากกว่าที่ตั้งไว้ 



บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในวิจัย
คร้ังนีด้ังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยัน (Confirmatory  Structural 
Factors) ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 3. เพื่อน าเสนอแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเปน็ 3 ตอน 
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์เกีย่วกับข้อมูลทั่วไป  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.30 และเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 39.70 ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 38-47 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.60 รองลงมาอายุอยู่ระหว่าง 
48-57 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 และอายุอยู่ระหว่าง 58-72 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.80 ส่วนใหญ่การศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 17.50 
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 16.60 มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจที่มีมาก่อนส่วน
ใหญ่เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 39.70 รองลงมาไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 
32.90 และเคยเป็นหุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 27.40 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการมา
ก่อน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมามี
ประสบการณ์ในฐานะที่เป็นทั้งพนักงานหรือผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25.20 และมีประสบการณ์ใน
ฐานะที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 24  ลักษณะของกิจการปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น
กิจการของคนไทย คิดเป็นร้อยละ 78.20 รองลงมาเป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 
21.80 ลักษณะของกิจการปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น บริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมาธุรกิจ
เจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 24.90 และห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 17.30 จ านวนทุน
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จดทะเบียนมากที่สุด 1,000,000 – 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาต่ ากว่า 1,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24 และมากกว่า 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 จ านวนพนักงาน ส่วน
ใหญ่ ต่ ากว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมา 51-100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 และ 101 – 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการส่วนใหญ่ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.90 
รองลงมา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.30 และมากกว่า 20 ปี เท่ากับ 28.30 ระยะเวลาในการเปิดด าเนิน
กิจการส่วนใหญ่ลูกค้าในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมา ลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
19.10 และลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.70 ประเภทผลิตภัณฑ์ของกิจการ ผลิต
ทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมา ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 และผลิตอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 18.50 

1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ มีการเก็บ
ภาษีต่างๆ ซับซ้อน รองลงมาเตรียม SME ก้าวสู่ ประชาคมASEAN อบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้า
สู่ระบบห่วงโซ่อุปทานบริษัทขนาดใหญ่ รองลงมาการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองถึงสถานการณ์ของไทย ตามล าดับ 

1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด า เนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1) ด้านภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ 
คือ การร่วมมือกันท างานเป็นทีมก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ รองลงมาพนักงานมีความ
มั่นใจกับบริษัท วิสัยทัศน์ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับหรือเห็นด้วยจากผู้ร่วมงาน ตามล าดับ  

2) ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากทุกข้อ คือ ท่านให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าการวิจัยและพัฒนา การเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ รองลงมาท่านเลือกท าในสิ่งที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยง 
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เลือกสิ่งที่มีผลตอบแทนหรือก าไรที่แน่นอน และในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องท าแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ตามล าดับ  

3) ด้านการรับรู้โอกาสทางธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การพบปะสนทนากับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ท่านได้เห็นโอกาสทาง
ธุรกิจ รองลงมาท่านเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมอ และท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างออกไปเสมอ ตามล าดับ  

4) ด้านการบริหารจัดการโอกาสอย่างผู้ประกอบการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ท่านมีอุปกรณ์หรือความช านาญพิเศษเฉพาะตัว ที่บริษัทอ่ืนไม่มีในการผลิตสินค้าประเภท
เดียวกัน รองลงมาในช่วงที่ผ่านมากิจการของท่านได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้
เป็นกระบวนการผลิตใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า และในช่วงที่ผ่านมากิจการของท่าน
ได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า ตามล าดับ 

1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ แหล่ง
เงินกู้จากสถาบันการเงิน รองลงมาใช้เครดิตการค้า เงินทุนของผู้ประกอบการตามล าดับ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การไม่นิยมการร่วมทุนเนื่องจากกลัวสูญเสียอ านาจในการบริหาร 
รองลงมาขาดการควบคุมการเงินการวางแผน และตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวด และขาดระบบ
บัญชีที่น่าเชื่อถือ ตามล าดับ 

1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1) ด้านวัตถุดิบและแรงงานของการผลิตความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเกือบ
ทุกข้อ คือ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงรองลงมาวัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงขึ้น วัตถุดิบขาดแคลนและการเข้า-
ออกของพนักงาน ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงข้อเดียว คือ วัตถุดิบไม่มี
คุณภาพ  

2) ด้านการควบคุมการผลิต  ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ 
กระบวนการท างานมีขั้นตอนชัดเจน รองลงมามีการบริหารการผลิต และวางแผนการผลิต และมี
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วิธีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาด และมีการวางแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิต ตามล าดับ  

3) ด้านคุณภาพการผลิต ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ มีการ
ก าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนก่อให้เกิดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 
มีความสม่ าเสมอ รองลงมาการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า และคุณภาพในการผลิตมี
ประสิทธิภาพ ตามล าดับ 

1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

1) ด้านผลิตภัณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ สินค้า/ผลิตภัณฑ์
ตรงกับความต้องการของลูกค้า รองลงมาคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์  สินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ตามล าดับ  

2) ด้านราคาความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การก าหนดราคาที่ต้อง
ค านึงถึงราคาของคู่แข่งทางการตลาด รองลงมาการก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต 
และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ ช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเอง รองลงมา คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ผ่านพ่อค้าคนกลาง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรง
เวลา กระจายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่าน Network การซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตบางส่วนตามล าดับ 

4)ด้านการส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ  การให้
ส่วนลดราคาของสินค้า และเครดิตการขาย รองลงมาราคาสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง และการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ การท าป้าย แผ่น
ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ตามล าดับ 

1.7 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  
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1) ด้านการเติบโตความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การเติบโตของ

ยอดขาย รองลงมาการเพิ่มขึ้นของรายได้ และการเพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน ตามล าดับ  
2) ด้านการท าก าไร ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ ผลตอบแทน

ต่อการลงทุน รองลงมาผลตอนแทนต่อสินทรัพย์ ก าไรขั้นต้น และก าไรสุทธิ ตามล าดับ  
3) ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ คือ สภาพคล่องหรืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

หนี้สินหมุนเวียน  
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ 
ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  

2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านนโยบายโดยส่งผ่าน
ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิต  

2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้ประกอบการและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการผลิต 

2.4 สรุปปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านนโยบาย ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  

 
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 

3.1 ปัจจัยด้านนโยบายอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิตต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 3.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล ะอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านการผลิตต่อการด าเนินการ
งานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน 
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3.3 ปัจจัยด้านการเงินมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

3.4 ปัจจัยด้านการผลิตมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

3.5 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินการงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 

4. สรุปผลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

              4.1 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ ในเร่ืองการส่งเสริมการลงทุนรัฐบาลจะลดเงื่อนไข
ขนาดเงินลงทุนและการจ้างงานหรือจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอโครงการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่สนใจที่จะขอเงินลงทุน เพราะต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ต้องท าเอกสารและลงบัญชีให้ถูกต้องตามก าหนดเวลา ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า
เสียเวลาและเสียเงินที่ต้องมีพนักงานกรอกแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงต้องจัดเก็บเอกสารมากมาย เป็น
การสิ้นเปลืองทั้งคนและสถานที่จัดเก็บเอกสาร หน่วยงานที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆผู้ประกอบการมี
ความเห็นโดยรวมได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะมาตรวจเร่ืองการเสีย
ภาษีต่างๆ และการผลิตเพื่อให้ได้การรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ISO9002/QS9000 และ ISO1400 เป็นต้น สอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณที่ว่าบทบาทของรัฐมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อผลการด าเนินงาน 

            4.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ จุดเร่ิมต้นของ SME ส่วนมากจะมาจากธุรกิจใน
ลักษณะครอบครัว คือ ผู้บริหารสูงสุดและมีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเป็นแกน ความส าเร็จลดลั่น
ตามล าดับ ปัญหาเร่ืองบังคับบัญชาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธุรกิจได้ขยายออกไปจนบุคคลที่ใกล้ชิดหรือ
ญาติไม่สามารถควบคุมได้ หรือดูแลไม่ทั่วถึง ปัญหาอีกประการหนึ่งของการบริหารแบบครอบครัว
ปัญหาเข้า-ออกอยู่ในอัตราที่สูงคนงานที่มีทักษะและความช านาญมักจะย้ายไปอยู่ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วยเหตุผลของผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า รวมถึงความ
เจริญในหน้าที่การงาน ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนและความเสียหายเกิดจากการพัฒนาฝีมือ
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แรงงานใหม่เพื่อรักษามาตรฐานและความช านาญของบุคคลากรที่มีอยู่ การสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดี
ขึ้นส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพิ่มความรับผิดชอบให้กับต าแหน่งงาน โดยมีปรัชญาว่าถ้าพนักงาน
อยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงปริมาณที่แสดงผลกระทบโดยตรงของภาวะผู้น าต่อ
ผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

            4.3 ปัจจัยด้านการเงิน ปัญหาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบที่มาจากธนาคาร คือ ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะขาดหรือมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะขอ
กู้ตามที่ต้องการ หรือการบริหารงานยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร คือ ไม่ท าบัญชีอย่างเป็นระบบ มี
บางรายใช้เบิกเงินเก็บบัญชี Bank Overdraft (O/D) ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ก็ยังดีว่าเงินกู้นอก
ระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ผู้ประกอบการบางรายมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศจึงอาศัยผู้ถือหุ้นนี้น าเงิน
มาจากต่างประเทศ บางรายระดมทุนจากผู้ร่วมทุนที่เป็นคนไทยด้วยกัน 

            4.4 ปัจจัยด้านการผลิต วิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อมที่มีโรงงานผลิตสินค้าเอง
ปัญหาทางการผลิตมีมากมาย เช่น คุณภาพสินค้าไม่สม่ าเสมอ บ้างผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน อัตรา
การสูญเสียสูงไม่สามารถผลิตสินค้าส่งมอบได้ตามก าหนด ปัญหาเคร่ืองจักรเสียบ่อย ต้นทุนการ
ผลิตสูง เป็นต้น อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องแก้ปัญหา การจะน าเทคโนโลยีการผลิตที่
ก้าวหน้ามากๆ มาติดตั้งก็ติดขัดด้วยแหล่งเงินทุนว่าจะมาจากที่ใด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีแผนก
ตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานท าให้ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค้าที่ออกจากโรงงานหมดไป บาง
โรงงานมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าท างานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตให้ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้โรงงานต้อง
เพิ่มมาตรฐานตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ทางโรงงานต้องมีมาตรฐานสากลที่น า
สินค้าไปจ าหน่ายในประเทศที่มีมาตรฐานต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความ
สวยงาม ความทันสมัย ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตกับผลการ
ด าเนินงานที่มีนัยส าคัญทั้งทางปฏิบัติการและการทดสอบทางสถิติ 

             4.5 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักมี
ปัญหาด้านการตลาด อันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ท าให้การตลาดท า
ได้ยากล าบาก นอกจากนี้การขาดแคลนบุคลากรด้านการตลาดถ้าผู้ประกอบการมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดมาก่อนก็จะช่วยปัญหานี้ไปได้ แต่ถ้าไม่มีประสบการณ์มา
ก่อนและไม่สามารถหาบุคลากรที่ช านาญทางการตลาดก็จะต้องลองถูกลองผิดไปเร่ือยๆ จนกว่าจะ
หาจุดแข็งของธุรกิจหรือสินค้านั้น อีกปัญหาหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือช่องทางจัด
จ าหน่าย เนื่องจากสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภค งบโฆษณามีจ ากัดและท าได้เพียง
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บางสื่อสารการตลาด เช่น แผ่นพับ ออกวิทยุ ท าป้ายโฆษณา ทางร้านค้าจึงไม่ให้ความสนใจที่จะรับ
สินค้า ยกเว้นว่าสินค้าจะมีคุณภาพสูงผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการให้สินเชื่อระยะยาว หรือให้
ส่วนลดสูงเพื่อดึงดูดให้ร้านค้ายอมรับสินค้าไปจ าหน่าย บางคนใช้วิธีการออกโชว์สินค้าตามงาน
ต่างๆ สินค้าบางรายการที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะรับผลิตให้ตามค าสั่งของลูกค้า ผู้ประกอบการบาง
รายมีตลาดรองรับทั้งภายในและภายนอก หมายความว่าผู้ประกอบการรับจ้างผลิตให้ผู้อ่ืน การ
แข่งขันทางการตลาดถือว่าเป็นเร่ืองปกติของธุรกิจ ส าหรับวัตถุดิบที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ การ
สั่งซื้อและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการวางแผนการตลาด เพราะมี
ผลต่อก าไรและการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 

 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยน าสู่การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ดังนี ้

1. ปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ มีการเก็บภาษีต่างๆ ซับซ้อน รองลงมา
เตรียม SME ก้าวสู่ ประชาคม ASEAN อบรมพัฒนาทักษะของ ควรส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานบริษัทขนาดใหญ่ การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Onugu, C.U.  
(2000). ได้ท าการวิจัยดุษฎีนิพนธ์หัวข้อ “Small and Medium Enterprise (SME) in Nigeria: 
Problems and Prospects” พบว่าการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน ความไม่
ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและระบบราชการ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม การเก็บภาษีซับซ้อน การ
เขา้ถึงแหล่งเทคโนโลยีใหม่ๆ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการตลาด และขาดแคลนวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการมีความเห็นโดยรวมว่า ส่วนใหญ่จะ
มาตรวจเร่ืองการเสียภาษีต่างๆ และการผลิตเพื่อให้ได้การรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO9002/QS9000 และ ISO1400 เป็นต้น มากกว่าที่จะมุ่งเน้นการสนับสนุนใน
เร่ืองอื่นๆ 

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.1 ด้านภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ การร่วมมือกันท างานเป็นทีมก่อให้เกิดการ

ท างานที่มีประสิทธิภาพ และพนักงานมีความมั่นใจกับบริษัท วิสัยทัศน์ธุรกิจของท่านได้รับการ
ยอมรับหรือเห็นด้วยจากผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ว่า
การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้นส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพิ่มความรับผิดชอบให้กับต าแหน่งงาน 
โดยมีปรัชญาว่าถ้าพนักงานอยู่ได้บริษัทก็อยู่ได้ 

2.2 ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การท าการวิจัยและพัฒนาการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่และให้
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าการวิจัยและพัฒนา การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าใหม่ เลือกท าในสิ่งที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยง เลือกสิ่งที่มีผลตอบแทนหรือก าไรที่
แน่นอน และในการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งยัดแย้งกับ Papadaki, E. and 
Chami, Bassima (2002) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก (Micro-business) ที่มี
พนักงานลูกจ้างที่น้อยกว่า 5 คน และประกอบธุรกิจมาอย่างน้อย 4 ปี ในประเทศแคนาดา พบว่า  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตทางธุรกิจ คือ ความตั้งใจที่ต้องการความเติบโตและยอมรับความ
เสี่ยง การกระจายความรับผิดชอบและแบ่งปันการเป็นเจ้าของของหุ้นส่วนทางธุรกิจ  

2.3 ด้านการรับรู้โอกาสทางธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ การพบปะสนทนากับผู้อ่ืน 
เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ท่านได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่มีความตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมอ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างออกไปเสมอ  

2.4 ด้านการบริหารจัดการโอกาสอย่างผู้ประกอบการ ต้องมีอุปกรณ์หรือความ
ช านาญพิเศษเฉพาะตัว ที่บริษัทอ่ืนไม่มีในการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน มีปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เป็นกระบวนการผลิตใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า  สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า สามารถผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากบริษัทอื่น  

3. ปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน การใช้เครดิต
การค้า เงินทุนของผู้ประกอบการ การไม่นิยมการร่วมทุนเนื่องจากกลัวสูญเสียอ านาจในการบริหาร 
ขาดการควบคุมการเงินการวางแผน และตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวด และขาดระบบบัญชีที่
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ Suphat Suphachalasai  (2011) ศึกษาการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ไทยว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นเพื่อการเติบโตของตัวธุรกิจและต่อ  พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเร่ิมมีแนวโน้มลดลงจากการขาดแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ท าให้ต้อง
พึ่งพาเงินทุนเอง หรือจากครอบครัวในการเร่ิมกิจการและด าเนินการ ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้ 
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SME ของไทยไม่บรรลุถึงความสามารถสูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เหตุผลที่ส าคัญ 
ได้แก่ ต้นทุนที่มาพร้อมกับการประเมิน การตรวจสอบ และการเก็บหนี้ ซึ่งไม่ใช่จ านวนน้อย อีกทั้ง
การปล่อยสินเชื่อให้ SME ถือว่ามีความเสี่ยงหนี้สูญ สืบเนื่องจากความไม่โปร่งใสในระบบบัญชี 
และเอกสารการขอกู้ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เรียกร้องหลักทรัพย์ค้ าประกันสูงรวมถึงอัตราดอกเบี้ย
สูง และ SME ขนาดเล็กมักจะไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ าประกันที่พอเพียงต่อการกู้ ท าให้โอกาสที่
จะล้มละลายอันเนื่องมาจากเงื่อนไขต่างๆ มีสูงขึ้น ธนาคารจึงขาดความสนใจที่จะปล่อยให้ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประสบที่มาจากธนาคาร คือ ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเพราะขาดหรือมี
หลักทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะขอกู้ตามที่ต้องการ หรือการบริหารงานยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร คือ 
ไม่ท าบัญชีอย่างเป็นระบบ มีบางรายใช้เบิกเงินเก็บบัญชี Bank Overdraft (O/D) ต้องเสียอัตรา
ดอกเบี้ยสูงแต่ก็ยังดีว่าเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ผู้ประกอบการบางรายมีผู้ร่วมทุนจาก
ต่างประเทศจึงอาศัยผู้ถือหุ้นน้ีน าเงินมาจากต่างประเทศ บางรายระดมทุนจากผู้ร่วมทุนที่เป็นคนไทย
ด้วยกัน 

4. ปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4.1 ด้านวัตถุดิบและแรงงานของการผลิต การเพิ่มขึ้นของค่าแรง วัตถุดิบมีต้นทุนที่
สูงขึ้น วัตถุดิบขาดแคลนและการเข้า-ออกของพนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับ Saleh, Ali Salman 
and Ndubisi, Nelson Oly (2006, pp.1-14) ที่ได้วิจัยสิ่งที่ท้าทายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศ Malaysia พบว่า ขาดทุนมนุษย์ที่เป็นสิ่งท้ายทายของผู้ประกอบการ และถ้าจะ
จ้างมืออาชีพหรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถก็ต้องจ่ายในอัตราเงินเดือนที่สูง   

4.2 ด้านการควบคุมการผลิต กระบวนการท างานมีขั้นตอนชัดเจน มีการบริหารการ
ผลิต และวางแผนการผลิต และมีวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันความผิดพลาด และมี
การวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการที่ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่า ทางโรงงานต้องมีมาตรฐานสากลที่น าสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศที่มีมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความสวยงาม ความทันสมัย ฯลฯ 

4.3 ด้านคุณภาพการผลิต การก าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจนก่อให้เกิดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสม่ าเสมอ ควรมีการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพของสินค้า และคุณภาพในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการที่ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่า มีแผนกตรวจสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานท าให้ปัญหาเร่ืองคุณภาพสินค้าที่ออกจาก
โรงงานหมดไป บางโรงงานมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าท างานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐที่
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ดูแลเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
โรงงานต้องเพิ่มมาตรฐานตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน  

5. ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

5.1 ด้านผลิตภัณฑ์ การสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า 
คุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ปัญหาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักมีปัญหาด้านการตลาด อัน
เกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็นต้น ท าให้การตลาดท าได้ยากล าบาก 

5.2 ด้านราคา การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงราคาของคู่แข่งทางการตลาด ต้อง
ค านึงถึงต้นทุนในการผลิต และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการกับพบว่ามีอีกปัญหาหนึ่ง คือ การสั่งซื้อและความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการวางแผนการตลาด เพราะมีผลต่อก าไรและการส่งมอบสินค้า
ให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบรวมไปถึงการก าหนดราคาของสินค้าด้วย 

5.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ต้องมีการกระจายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่าน 
Network มีการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตบางส่วน และช่องทางการจ าหน่วยสินค้า/ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเอง 
ผ่านพ่อค้าคนกลาง และการจัดส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต้องตรงเวลา  

5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการให้ส่วนลดราคาของสินค้า และเครดิตการ
ขาย ราคาสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ การท าป้าย แผ่น
ใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ที่ว่า ปัญหาหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ช่องทางจัดจ าหน่าย เนื่องจากสินค้ ายังไม่
เป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภค งบโฆษณามีจ ากัดและท าได้เพียงบางสื่อสารการตลาด เช่น แผ่น
พับ ออกวิทยุ ท าป้ายโฆษณา ทางร้านค้าจึงไม่ให้ความสนใจที่จะรับสินค้า ยกเว้นว่าสินค้าจะมี
คุณภาพสูงผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการให้สินเชื่อระยะยาว หรือให้ส่วนลดสูงเพื่อดึงดูดให้
ร้านค้ายอมรับสินค้าไปจ าหน่าย บางคนใช้วิธีการออกโชว์สินค้าตามงานต่างๆ สินค้าบางรายการที่
เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะรับผลิตให้ตามค าสั่งของลูกค้าผู้ประกอบการบางรายมีตลาดรองรับทั้งภายใน
และภายนอก หมายความว่าผู้ประกอบการรับจ้างผลิตให้ผู้อ่ืน การแข่งขันทางการตลาดถือว่าเป็น
เร่ืองปกติของธุรกิจ 

6. การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  
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6.1 ด้านการเติบโต เติบโตจากยอดขาย การเพิ่มขึ้นของรายได้ และการเพิ่มขึ้นของ

จ านวนพนักงาน  
6.2 ด้านการท าก าไร ได้จากผลตอบแทนต่อการลงทุน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

ก าไรขั้นต้น และก าไรสุทธิ   
6.3 ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ ต้องมีสภาพคล่องหรืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน

ต่อหนี้สินหมุนเวียน  
7. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด า เนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ปัจจัย
ด้านการเงิน และปัจจัยด้านการผลิต  

ปัจจัยด้านนโยบายจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินการงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ปัจจัยด้านนโยบายของ
ภาครัฐจะส่งผลกระทบผ่านปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการและปัจจัยด้านการผลิต 
ดังนั้นในด้านนโยบายภาครัฐควรมีการสนับสนุนในด้านการเงินกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องการเงินลุงทุนเพื่อให้ธุรกิจมีการขยายตัวและสามารถเติบโตแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่ง Saleh, 
Ali Salman and Ndubisi, Nelson Oly (2006, pp.1-14) ได้วิจัยสิ่งที่ท้าทายการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศ Malaysia พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
มาเลเซียมีปัญหาบ่อยคร้ังในการขออนุมัติเงินทุนจากสถาบันการเงินและรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่ายในการกู้มักจะอยู่ในอัตราที่สูง นอกจากนี้นโยบายภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้ค าแนะน า 
ปรึกษา ข่าวสาร และการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ Tilley, Fiona and Tonge, Jane 
(1992) ที่ได้ศึกษาบทบาทและการพัฒนาเศรษฐกิจของ SME ในประเทศอังกฤษเมื่อปี 1971 ที่
เปลี่ยนนโยบายจากการสนับสนุนทางการเงิน มาเป็นการให้ค าแนะน า ปรึกษา ข่าวสาร และการ
ฝึกอบรม การเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้สร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบการ SME ในปี 1992 รัฐบาล
ได้จัดหน่วยบริการเครือข่ายที่จุดเดียว (One – Stop shops) เรียก Business Link ที่มีเป้าหมายให้ 
SME ได้รับบริการค าแนะน า และความช่วยที่จุดเดียว รัฐมีงานที่ต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว และต้องขจัดอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาความเป็นพลวัตของ
ธุรกิจขนาดเล็ก และสุดท้ายนโยบายด้านการผลิตรัฐควรมีการ  

ปัจจัยด้านภาวะผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับวิทูร เจียมจิตต์ตรง (2553) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปัจจัยการ
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รับรู้โอกาสธุรกิจฯ เป็นปัจจัยเร่ิมต้นที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ฯและปัจจัยการบริหารจัดการ
โอกาสธุรกิจ ปัจจัยทั้งสองนี้มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการที่มีผลต่อไปยังผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินงานนั้นเนื่องจากการเป็นเป็นปัจจัยส าคัญ
ถ้าไม่มีเงินลงทุนธุรกิจก็ไม่เติบโต ปัจจัยด้านการผลิต ที่ส่งผลโดยตรงเช่นกันเนื่องจากการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าก็จะท าให้มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและมีผลก าไลตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับกณวรรธฐ แตรรัชตกุล (2547) ได้ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตของประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์การบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการเงินนั้นบริษัทมี
นโยบายลดต้นทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ตระหนักถึงคุณภาพการผลิตสินค้าเป็นส าคัญ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนดังนี ้
 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
ผลการศึกษาที่ได้คร้ังนี้ ท าให้เห็นถึงข้อจ ากัดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลถึง

การด าเนินงาน ผู้วิจัยจะขอน าเสนอข้อจ ากัดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ประสบก่อนแล้วตามด้วย
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าไปขยายผลเป็นแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นตัวจักรหนึ่งที่ส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวและผลประโยชน์ที่จะน ามาเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี ้

1. นิยามผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีทั้งที่เป็นมูลค่าจดทะเบียนและ
จ านวนการจ้างงาน ท าให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ทัดเทียมกัน ยกตัวอย่างบางอุตสาหกรรมมี
ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนต่ า เช่น ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่มียอดขายต่อปีมูลค่า 1,000 ล้านบาท 
แต่มีอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่สลับซับซ้อน แต่เงิน
ลงทุนอาจมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขนาดกลาง 
การจ้างงานอาจน้อยกว่า 200 คน เพราะขบวนการผลิตใช้ระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ 

2. ปัญหาโครงสร้างภาษี โดยเฉพาะภาษีวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ยังคง
เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าทางผู้ประกอบการจะพยายามน าประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร และยังมีภาษีแฝงอยู่ในส่วนนี้เป็นจ านวนมาก ท า
ให้เร่ิมมีการโยกย้ายฐานการผลิต ทั้งการผลิตเพื่อการส่งออกและเพื่อขายในประเทศ โดยเฉพาะ
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สินค้าที่เร่ิมสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายใหม่ทั้งในอาเซียนและ
นอกอาเซียน 

3. อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในขั้นปลาย 
(Downstream) ขณะที่อุตสาหกรรมขั้นต้น ขั้นกลางส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงานขนาดเล็ก จึงมักมีปัญหา
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทันสมัย และขาดการเชื่อมโยงการผลิตและการ
รับช่วงการผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร ท าให้การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายประเภทมี
มูลค่าเพิ่มไม่มากเท่าที่ควรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุน กับอุตสาหกรรมหลักมีผลให้ต้นทุน
การผลิตสูง ประกอบกับต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง อาทิ แผงวงจร
ไฟฟ้า และแผ่นวงจรพิมพ์ที่ต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการ
วิจัยและพัฒนา ด้านทักษะการบริหารจัดการทั้งในด้านตลาด ต้นทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งปัญหา
ทักษะแรงงานและเงินทุน ที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4. ประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ ญ่ีปุ่น สหรัฐ และ EU (น าเข้าแผงวงจรไฟฟ้ารายใหญ่ของ
โลก) ต่างออกระเบียบการน าเข้าที่เข้มงวดกับสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 
ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งต้นทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าก าหนด นอกจากนี้ยังอาจท าให้
ผู้ส่งออกต้องประสบกับความล่าช้าในการท าตลาด เพราะต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารและรอการ
อนุญาตจากประเทศผู้น าเข้า ซึ่งการกีดกันการค้าแบบไม่ใช่ภาษีอากร (Non Tariff  Barriers : NTB) 
นี้มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) ให้เพิ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ เงื่อนไขคือ ผู้รับช่วงการผลิตต้องสร้างความเชื่อมั่น ในด้าน
คุณภาพ ราคา และความรวดเร็วในการส่งมอบให้เป็นที่ยอมรับ และการสร้างระบบการซื้อ -ขาย
ระหว่างผู้ผลิตที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจัดการทางเวลา และราคาที่แข่งขันได้ 

6. ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนระดับปฏิบัติการเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปยัง
อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น 

7. ขาดการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการจากทางภาครัฐ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษีอากร (NTB) ทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาว 

8. จากข้อจ ากัดดังที่ปรากฏ หน่วยงานภาครัฐต่างตระหนัก และเข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
วิสาหกิจดังกล่าว แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ท าให้
ประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งเสริม SMEs  ลดลง เนื่องจากไม่ได้น าแผนการส่งเสริม SMEs 
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ที่ก าหนดไว้ไปใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างเต็มที่ เป็นผลให้การ
ส่งเสริมวิสาหกิจในแต่ละหน่วยงานไม่ประสานกัน และบางกรณีเกิดการซ้ าซ้อน สร้างความสับสน
ให้กับผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน านโยบายของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1.ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายรวมถึง
ประสานงานให้เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
ผลักดันระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความสับสนในการเข้ามาขอรับบริการจาก
ภาครัฐ จากการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากภาคเอกชน
จะบริหารตามกลไกตลาด จะพึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น เช่น การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าและส่งออก การจัดสรรงบประมาณควรเป็นแบบต่อเนื่องมากกว่าการ
จัดสรรในลักษณะงบประจ าปี วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการส่งเสริม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ด้วยเงินทุนหมุนเวียนมีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่นิยมน าเงินไปลงทุนในกิจกรรมที่ไม่เกิดผล
ได้ทันที เช่น การวิจัยและพัฒนาใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาผลิต และการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และจ าเป็นต่อกิจการและลูกค้า รวมถึงผู้ประกอบการบางรายน าเคร่ืองจักรจาก
บริษัทแม่ หรือซื้อต่อกิจการจากต่างประเทศท าให้เทคโนโลยีการผลิตไม่สามารถควบคุมด้าน
ระยะเวลา และมาตรฐานเท่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลควรส่งเสริมแหล่งเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน นอกเหนือจากแหล่งเงินกู้ของธนาคาร SMEs ที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการ ในการปล่อยกู้
ให้กับผู้ประกอบการโดยมีนโยบายส่งเสริมหลักทรัพย์ค้ าประกัน และอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มประเทศในอาเซียนเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศส่งผลให้รัฐบาลต่างหาทาง
ช่วยเหลือทางการเงินสนับสนุน เช่น รัฐบาลมาเลเซีย โดย SME BANK ของมาเลเซีย จะลด
ความส าคัญของหลักทรัพย์ค้ าประกัน แต่จะพิจารณาโอกาสของธุรกิจเป็นล าดับแรก  การแก้ปัญหา
การลงรายการทางบัญชีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ธนาคารพิจารณาก่อน
ปล่อยกู้ รัฐบาลประเทศกัมพูชาได้ก าหนดวิธีการท าบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขึ้นใหม่ให้เข้าใจง่าย และให้ระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะสถาบันการเงินใน
กัมพูชา   ส่งผลให้วิสาหกิจสามารถเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น ประเทศสิงคโปร์จะให้เงินทุนสนับสนุน
แก่วิสาหกิจที่น านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาปัจจุบัน อาทิ ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท
ต่อวัน การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2. จ าแนกจ านวนธุรกิจ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ประมาณ 1,707 ราย 
ออกเป็นระดับความก้าวหน้าที่อาจวัดจากยอดขายต่อปี อัตราการเติบโต เพื่อศึกษาความเป็นองค์การ
แห่งความรู้ นวัตกรรมองค์การ ระบบเครือข่ายที่อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่แตกต่างกันตาม
ความก้าวหน้าขององค์การ 

3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายส่งผลกระทบในระดับปานกลางต่อผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิจัยที่ควร
ศึกษาเพิ่มเติมคือการหาเหตุและผลที่นโยบายภาครัฐมีอิทธิพลเพียงระดับปานกลาง เพื่อเป็นแนวทาง
ให้รัฐปรับแผนงานและประชาสัมพันธ์ให้ SMEs เข้าใจและพึ่งการบริการภาครัฐทั้งทางวิชาการและ
ฝึกอบรมมากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมกรณีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กรณีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ค าชี้แจง 
               1. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ว ไป 
ตอนที  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนที  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนท ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนท ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนท ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการ 

ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอนท ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
                2. การตอบแบบสอบถามนี้ ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัย โปรดกรุณาตอบค าถามทุกข้อเพื่อให้งานวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและโปรดตอบ
แบบสอบถามตามข้อมูลที่เป็นจริง 
                3. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็นความลับ การน าเสนอผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวม 
เท่านัน้  
                หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้โปรดติดต่อข้าพเจ้า นายปภพพล 
เติมธีรกิจ ที่อยู ่3627/37 ตรอกนอกซอย ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120/ 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-687-2222   E-mail: Chartri_007@yahoo.com  
 
                                                                                            ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้   
                                                                                                             นายปภพพล เติมธีรกิจ                                 
                                                                                        นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                                                                           สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูล
หน่วยงานของท่านลงในเคร่ืองหมาย (  ) 
 
1. เพศ 
               (   ) ชาย                                                      (   ) หญิง 
2. อายุ _______ปี 
3. การศึกษาสูงสุด 
               (   ) ประถมศึกษาปทีี_ 6                             (   ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3        
               (   ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช.               (   ) ระดับอนุปริญญาตรี/ปวส.                     
               (   ) ปริญญาตรี                                           (   ) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
4. ประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาที่มีมาก่อน 
               (   ) ไม่มี                                                      (   ) เคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน                 
               (   ) เคยเป็นหุ้นส่วน 
5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่มีมาก่อน 
               (   ) ไม่มีประสบการณ์เลย                                      
               (   ) มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นทัง้พนักงานหรือผู้บริหาร 
               (   ) มีประสบการณ์ในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง   
               (   ) มีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร 
6. ลักษณะของกิจการปัจจุบัน 
                (   ) เป็นกิจการของคนไทย                        (   ) เป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติ 
7. รูปแบบของธุรกิจปัจจุบัน 
                (   ) ธุรกิจเจ้าของคนเดียว                           (   ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด               
                (   ) บริษัทจ ากัด 
8. จ านวนทุนจดทะเบียน 
                (   ) ต่ ากว่า 1,000,000 บาท                          (   ) 1,000,000 – 10,000,000 บาท 
                (   ) 11,000,000 – 20,000,000 บาท              (   ) มากกว่า 20,000,000 บาท 
 
 
9. จ านวนพนักงาน 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  
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          (   ) ต่ ากว่า 50 คน                                             (   ) 51-100 คน 
          (   ) 101 – 150 คน                                            (   ) มากกว่า 150 คน 
10. ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ 
          (   ) ต่ ากว่า 5 ปี                                                 (   ) 5-10 ปี 
          (   ) 11-20 ปี                                                     (   ) มากกว่า 20 ปี 
11. ลูกค้าหลักของกิจการของท่าน 
          (   ) ลูกค้าในประเทศ                                       (   ) ลูกค้าต่างประเทศ 
12. ประเภทผลิตภัณฑ์ของกิจการ 
           (   ) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า             (   ) อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิคส์ 
           (   ) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 
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ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อ 

 

 
นโยบายของรัฐท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 

เทียบกับ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

 1. การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถเข้าถึงเงินทุน 

     

2. ลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ซ้ าซ้อนรวมถึงการค้า
ชายแดน เพื่อให้เอ้ือต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

     

3. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึง
สถานการณ์ของไทย 

     

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

     

5. การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

     

6. นโยบายภาครัฐควรมีความต่อเน่ือง      

7. จัดท ากฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้มีหลาย
ภาษา 

     

8. สนับสนุนและป้องกันการทุ่มตลาด      
9. อบรมพัฒนาทักษะของบุคลากร      
10. เตรียม SMEs ก้าวสู่ ASEAN      
11. มีการเก็บภาษีต่างๆ ซับซ้อน      
12. ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานบริษัทขนาดใหญ่ 
     

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมา 
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ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 
 
 
 

 
ข้อ 

 

 
ปัจจัยภาวะผู้ประกอบการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

ด้านภาวะผู้น าอย่างผู้ประกอบการ 
1. วิสัยทัศน์ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับหรือเห็น

ด้วยจากผู้ร่วมงาน 
     

2. พนักงานมีความมั่นใจกับบริษัท      
3. พนักงานยึดถือเอาท่านเป็นแบบอย่างในการท างาน      
5. การร่วมมือกันท างานเป็นทีมก่อให้เกิดการท างาน  

ที่มีประสิทธิภาพ 
     

ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างผู้ประกอบการ 
6. ท่านให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท าการวิจัยและ

พัฒนา การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและการสร้าง
นวัตกรรมสินค้าใหม่ 

     

7. บริษัทเลือกท าในสิ่งที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงชอบสิ่งที่
มีผลตอบแทนหรือก าไรที่แน่นอน 

     

8. ในการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะต้องท าเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

     

9. บริษัทใช้แนวทางอย่างระมัดระวังใช้วิธีการรอและ
เฝ้าดูเหตุการณ์ เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะผิดพลาด
เสียหายจากการตัดสินใจ 

     

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
              เมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมาผ่าน 
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ข้อ 

 

 
เกี่ยวกับความเป็นผู้น า 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

ด้านการรับรู้โอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 
10. ท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมักจะเห็นโอกาสทาง

ธุรกิจที่แตกต่างออกไปเสมอ 
     

11. การพบปะสนทนากับผู้อื่น เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้
ท่านได้เห็นโอกาสทางธุรกิจ 

     

12. การแลกเปลี่ยนความรู้ การประชุมสัมมนาระหว่าง
กันท าให้รับรู้โอกาสทางธุรกิจ 

     

13. ท่านเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวต่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
เสมอ 

     

ด้านการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอย่างผู้ประกอบการ 
14. บริษัทของท่านมีอุปกรณ์หรือความช านาญพิเศษ

เฉพาะตัว ที่บริษัทอ่ืนไม่มีในการผลิตสินค้า
ประเภทเดียวกัน 

     

15. บริษัทของท่านสามารถผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ที่แตกต่างจากบริษัทอ่ืน 

     

16. ในช่วงที่ผ่านมา กิจการของท่านได้สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า 

     

17. ในช่วงที่ผ่านมา กิจการของท่านได้ปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วให้เป็นกระบวนการ
ผลิตใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการและลูกค้า 
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 ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อ 

 

การเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
เทียบกับ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. เงินทุนของผู้ประกอบการ      
2. แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน      
3. ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ท าให้ต้องพึ่งพา

เงินกู้นอกระบบ 
     

4. ใช้เครดิตการค้า      
5. การไม่นิยมการร่วมทุนเนื่องจากกลัวสูญเสีย

อ านาจในการบริหาร 
     

6. ขาดระบบบัญชีที่น่าเชื่อถือ      
7. ขาดการควบคุมการเงินการวางแผน และ

ตรวจสอบรายรับรายจ่ายที่เข้มงวด 
     

8. การก าหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดในการขอสินเชื่อ      

 
 
 

ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 

 
 

ข้อ 
 

 
การผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

ด้านวตัถุดิบและแรงงานของการผลติ 
1. วัตถุดิบขาดแคลน      
2 วัตถุดิบมีต้นทุนที่สูงขึ้น      

ตอนท่ี  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมา 
 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

 
ลักษณะธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

3. วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ      
4. การเพิ่มขึ้นของค่าแรง      
5. พนักงานมีทักษะตรงความต้องการ      
6. การเข้า-ออกของพนักงาน      
ด้านการควบคุมการผลติ 
7. มีการบริหารการผลิต และวางแผนการผลิต      
8 มีวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด 
     

9. มีการวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิต 

     

10. การวางแผนการประสานงานการท างานร่วมกัน
อย่างกลมกลืน และไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน 

     

11. กระบวนการท างานมีขั้นตอนชัดเจน      
12. จ านวนของเสียอยู่ในระดับที่ควบคุม      
13. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง      
ด้านคุณภาพการผลติ 
14. มีการก าหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนก่อให้เกิดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดี มีความสม่ าเสมอ 

     

15. คุณภาพในการผลิตมีประสิทธิภาพ      
16. การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า      
17. มีการน าความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน

กระบวนการผลิต 
     

18. มีการควบคุมคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่ง
สินค้าให้กับลูกคา 
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ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อ 

 

 
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. คุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
2. ขนาดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
3. ความสวยงามของสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
4. ความหลากหลายและการพัฒนารูปแบบสินค้า/ 

ผลิตภัณฑ์ 
     

5. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดและ
มีความปลอดภัย 

     

6. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน      
7. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้า      
ด้านราคา 
8. ราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า      
9. การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงต้นทุนในการผลิต      
10. การก าหนดราคาที่ต้องค านึงถึงราคาของคู่แข่งทาง 

การตลาด 
     

11. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
12. ราคาสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ      
13. มีเกณฑ์การตั้งราคาที่ชัดเจน      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
14. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายเอง      
15. 

 
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง 

     

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
เมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมา 
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ข้อ 

 

 
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ต่อ) 
16. มีการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตบางส่วน      
17. การกระจายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตรงเวลา      
18. กระจายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่าน Network      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
19. การให้ส่วนลดราคาของสินค้า และเครดิตการขาย      
20. ราคาสินค้าต่ ากว่าคู่แข่ง      

21. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ      
22. การท าป้าย แผ่นใบปลิว แผ่นพับ ฯลฯ      

23. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ      
 
 

 

 ค าแนะน า: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพียงข้อเดียวตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
ลดลง
ระหว่าง 
10-30% 

ลดลง
ไม่เกิด 
10% 

ไม่มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 
10% 

เพิ่มขึ้น
ระหว่าง 
10-30 % 

ด้านการเติบโต 
1. การเพิ่มขึ้นของรายได้      
2. การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาด      
3. การเติบโตของยอดขาย      

4. การเพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน      
 

ตอนท่ี  7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการผลด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 
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ข้อ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
ลดลง
ระหว่าง 
10-30% 

ลดลง
ไม่เกิด 
10% 

ไม่มีการ
เปลี่ยน 
แปลง 

เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 
10% 

เพิ่มขึ้น
ระหว่าง 
10-30 % 

ด้านการท าก าไร 
5. ก าไรขั้นต้น      
6. ก าไรสุทธิ      
7. ก าไรต่อราคาขาย      

8. ผลตอบแทนการลงทุน      

9. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์      

ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ 
10. สภาพคล่องหรืออัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

หนี้สินหมุนเวียน 
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ค าชี้แจงการค านวณผลการด าเนินงาน 

ข้อที ่ ค าถาม ผลประกอบการปีที่ผ่านมา 
1. การเพิ่มขึ้นของรายได ้

(Revenue Growth) 
(รายได้ปี 2554-รายได้ปี 2553) x 100% 

รายได้ปี 2553 
2. การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาด 

(Market Share Growth) 
(จ านวนสินค้าที่ขายไดป้ี 2554-จ านวนสินค้าทีข่ายได้ปี 2553) x 100% 

จ านวนสินค้าที่มีจ าหน่ายในตลาดทั้งหมดปี 2553 
3. การเติบโตของยอดยาย 

(Sale Growth) 
(จ านวนสินค้าที่ขายไดป้ี 2554-จ านวนสินค้าทีข่ายได้ปี 2553) x 100% 

จ านวนสินค้าที่ขายได้ในปี 2553 
4. การเพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน 

(Employee Growth) 
(จ านวนพนักงานปี 2554-จ านวนพนักงานปี 2553) x 100% 

จ านวนพนักงานปี 2553 
5. ก าไรขั้นต้น  

(Gross Profit) 
ก าไรขั้นต้นปี 2554 x 100% 

รายได้ปี 2554 
6. ก าไรสุทธิ 

(Net Profit) 
ก าไรสุทธิปี 2554 x 100% 

รายได้ปี 2554 
7. ก าไรต่อราคาขาย 

(Return on Sale) 
ก าไรสุทธิปี 2554 x 100% 

ส่วนของทุนปี 2554 
8. ผลตอบแทนการลงทนุ 

(Return of Investment) 
ก าไรสุทธิปี 2554 x 100% 

ส่วนของทุนปี 2554 
9. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(Return on Asset Ratio) 
ก าไรสุทธิปี 2554 x 100% 
สินทรัพย์รวมปี 2554 

10. อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ
หนี้สินหมนุเวียน 
(Current Ratio) 

สินทรัพย์หมุนเวียนปี 2554 
หนี้สินหมนุเวียนปี 2554 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ ์

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ค าชี้แจ้ง 
 ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ในคร้ังนี้จะถูกน าไปใช้เพื่อการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมของปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและ
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้  
 
                

     นายปภพพล เติมธีรกิจ  
       นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
              สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..............ชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................................................... 
ชื่อวิสาหกิจชุมชน......................................................................................................................................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................. 
ประเภทสินค้า/ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิต......................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

1. ธุรกิจของท่านได้รับความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใดบ้าง 
            

            
            

2. ธุรกิจของท่านได้รับความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านใดบ้าง 
            

            
            

3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของธุรกิจของท่าน อย่างไรบ้าง 
            

            
            

4. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ใดบ้าง 
            

            
            

5. ธุรกิจของท่านมีปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการสนับสนุนส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือไม่อย่างไร 
            

            
            

6. แหล่งที่มาของเงินทุนในด าเนินงานในธุรกิจของท่านได้มาจากแหล่งใดบ้าง 
            

            
            

7. ธุรกิจของท่านมีปัญหาและอุปสรรค์ในด้านแหล่งที่มาของเงินทุนบ้างหรือไม่อย่างไร 
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8. วัตถุดิบและแรงงานการผลิตส่งผลกระทบต่อด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 
            

            
            

9. ท่านมีกระบวนการควบคุมการผลิตอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อด าเนินงาน 
            

            
            

10. ธุรกิจของท่านมีปัญหากระบวนการควบคุมการผลิตในด้านใด 
            

            
            

11. ท่านมีกระบวนการและมาตรการในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้าอย่างไร  
            

            
            
 

12. ในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้าของท่านมีปัญหาอย่างไร  
            

            
            
 13. ท่านมีการบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาด ในด้านต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่ อย่างไร 

ด้านผลิตภัณฑ์         
           
           
            

ด้านราคา         
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       
           
           
            

การส่งเสริมการตลาด        
           
           
            

14. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการตลาดและการวางแผนการตลาดในด้านใดบ้าง 
           
           
            

 15. ท่านสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และสร้างการท างานเป็นทีมเพื่อ
ก่อให้เกิดความส าเร็จต่อองค์การอย่างไร 
            

            
            
 16. ท่านเลือกกลยุทธ์ใดซึ่งเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่เหมาะสมในแก้ปัญหาการ
ด าเนินงาน 
            

            
            
 17. ท่านมีแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและบริการไห้ทันสมัยหรือมีข้อแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไร 
            

            
            

18. โปรดระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด 
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ตอนท่ี 3 ผลด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 

1. ด้านการเติบโต 
            

            
            

2. ด้านการท าก าไร 
            

            
            

3. ด้านความมั่นคงทางธุรกิจ 
            

            
            
 
 

********************************************* 
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ภาคผนวก ค 
ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ข้อ IOC 
ผลการ
คัดเลือก 

ข้อ IOC 
ผลการ
คัดเลือก 

ข้อ IOC 
ผลการ
คัดเลือก 

ข้อ IOC 
ผลการ
คัดเลือก 

1 1.00  คัดเลือกไว้  23 1.00  คัดเลือกไว้  45 0.67  ปรับปรุง  67 1.00  คัดเลือกไว้  
2 1.00  คัดเลือกไว้  24 0.67  ปรับปรุง  46 1.00  คัดเลือกไว้  68 1.00  คัดเลือกไว้  
3 1.00  คัดเลือกไว้  25 0.67  ปรับปรุง  47 1.00  คัดเลือกไว้  69 1.00  คัดเลือกไว้  
4 1.00  คัดเลือกไว้  26 1.00  คัดเลือกไว้  48 1.00  คัดเลือกไว้  70 1.00  คัดเลือกไว้  
5 1.00  คัดเลือกไว้  27 1.00  คัดเลือกไว้  49 1.00  คัดเลือกไว้  71 1.00  คัดเลือกไว้  
6 1.00  คัดเลือกไว้  28 1.00  คัดเลือกไว้  50 1.00  คัดเลือกไว้  72 1.00  คัดเลือกไว้  
7 1.00  คัดเลือกไว้  29 1.00  คัดเลือกไว้  51 0.33  ปรับปรุง  73 1.00  คัดเลือกไว้  
8 0.33  ปรับปรุง  30 0.67  ปรับปรุง  52 0.67  ปรับปรุง  74 1.00  คัดเลือกไว้  
9 0.33  ปรับปรุง  31 1.00  คัดเลือกไว้  53 0.67  ปรับปรุง  75 1.00  คัดเลือกไว้  

10 0.33  ปรับปรุง  32 1.00  คัดเลือกไว้  54 1.00  คัดเลือกไว้  76 1.00  คัดเลือกไว้  
11 0.33  ปรับปรุง  33 1.00  คัดเลือกไว้  55 1.00  คัดเลือกไว้  77 1.00  คัดเลือกไว้  
12 0.67  ปรับปรุง  34 1.00  คัดเลือกไว้  56 1.00  คัดเลือกไว้  78 1.00  คัดเลือกไว้  
13 1.00  คัดเลือกไว้  35 0.67  ปรับปรุง  57 1.00  คัดเลือกไว้  79 1.00  คัดเลือกไว้  
14 1.00  คัดเลือกไว้  36 0.33  ปรับปรุง  58 0.67  ปรับปรุง  80 1.00  คัดเลือกไว้  
15 0.67  ปรับปรุง  37 0.33  ปรับปรุง  59 1.00  คัดเลือกไว้  81 1.00  คัดเลือกไว้  
16 1.00  คัดเลือกไว้  38 0.67  ปรับปรุง  60 1.00  คัดเลือกไว้  82 1.00  คัดเลือกไว้  
17 1.00  คัดเลือกไว้  39 0.67  ปรับปรุง  61 1.00  คัดเลือกไว้  83 1.00  คัดเลือกไว้  
18 1.00  คัดเลือกไว้  40 1.00  คัดเลือกไว้  62 1.00  คัดเลือกไว้  84 1.00  คัดเลือกไว้  
19 0.67  ปรับปรุง  41 0.67  ปรับปรุง  63 1.00  คัดเลือกไว้  85 1.00  คัดเลือกไว้  
20 1.00  คัดเลือกไว้  42 0.67  ปรับปรุง  64 1.00  คัดเลือกไว้  86 1.00  คัดเลือกไว้  
21 0.67  ปรับปรุง  43 1.00  คัดเลือกไว้  65 1.00  คัดเลือกไว้  87 1.00  คัดเลือกไว้  
22 1.00  คัดเลือกไว้  44 1.00  คัดเลือกไว้  66 1.00  คัดเลือกไว้  88 1.00  คัดเลือกไว้  

 
 
 



202 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 

ก่อนการปรับรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 
ก่อนการปรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

 

DATE:  9/ 3/2012 
TIME: 22:51 

 

 

L I S R E L  8.72 
 

BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file C:\Documents and 

Settings\Administrator\Desktop\4\aaa.dsf.SPJ: 
 

 SYSTEM FILE from file 'C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\4\aaa.dsf' 
 Sample Size = 348 
 Latent Variables  entrep fin produc maket operate plicy 
 Relationships 
 finsourc = fin 
 raw = produc 
 control = produc 
 quality = produc 
 product = maket 
 price = maket 
 place = maket 
 promot = maket 
 leader = entrep 
 decision = entrep 
 chance = entrep 
 manage = entrep 
 growth = operate 
 benefit = operate 
 secure = operate 
 pubpolic = plicy 
 fin = entrep 
 produc = entrep 
 maket = entrep fin 
 operate = entrep fin produc maket 
 entrep = plicy 
 fin = plicy 
 produc = plicy 
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 Path Diagram 
 End of Problem 
 

 Sample Size =   348 
 

                                                                                 
 

         Covariance Matrix        
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       1.00 
  control       0.36       1.00 
  quality       0.35       0.65       1.00 
  product       0.41       0.43       0.50       1.00 
    price       0.34       0.53       0.69       0.52       1.00 
    place       0.19       0.22       0.20       0.16       0.27       1.00 
   promot       0.36       0.46       0.32       0.49       0.31       0.41 
   leader       0.47       0.62       0.70       0.45       0.68       0.26 
 decision       0.32       0.39       0.57       0.42       0.45       0.28 
   chance       0.39       0.29       0.49       0.47       0.43       0.26 
   manage       0.20       0.32       0.41       0.17       0.36       0.26 
   growth       0.00      -0.11      -0.02      -0.01       0.03      -0.32 
  benefit       0.10      -0.06      -0.05       0.04      -0.03      -0.28 
   secure      -0.26       0.00      -0.02      -0.21      -0.05      -0.26 
 finsourc       0.54       0.16       0.12       0.42       0.17       0.20 
 pubpolic       0.32       0.30       0.20       0.43       0.15       0.11 
 

         Covariance Matrix        
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       1.00 
   leader       0.44       1.00 
 decision       0.37       0.59       1.00 
   chance       0.43       0.56       0.69       1.00 
   manage       0.28       0.47       0.54       0.59       1.00 
   growth      -0.10      -0.07      -0.07       0.02      -0.21       1.00 
  benefit      -0.01       0.07       0.08       0.09      -0.01       0.60 
   secure      -0.20       0.02       0.14       0.14       0.19       0.39 
 finsourc       0.43       0.17       0.09       0.28       0.11       0.11 
 pubpolic       0.29       0.17       0.17       0.24       0.01       0.21 
 

         Covariance Matrix        
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       1.00 
   secure       0.50       1.00 
 finsourc       0.13      -0.32       1.00 
 pubpolic       0.10      -0.12       0.50       1.00 
  
 

 

                                                                                 
 



205 
 

 Number of Iterations =135 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 

         Measurement Equations 
 

  
       0.26 
                                   (0.059)            
                                    12.49             
  
   
           (0.081)                 (0.042)            
            9.04                    10.83             
  
   
           (0.088)                 (0.037)            
            9.55                    7.95              
  
   
                                  (0.046)            
                                   11.46             
  
     
           (0.059)                (0.046)            
            11.64                  11.42             
  
     
           (0.057)                (0.065)            
            7.09                   12.87             
  
    
           (0.059)                (0.051)            
            10.71                  12.00             
  
    
                                   (0.030)            
                                    9.09              
  
 decision = 0.75*entrep, Err  
           (0.047)                 (0.039)            
            15.94                   11.28             
  
    
           (0.048)                 (0.042)            
            14.84                   11.66             
  
    
           (0.051)                 (0.053)            
            11.50                   12.42             
  
   = 0.44 
                                    (0.059)            
                                     9.46              
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           (0.098)                  (0.075)            
            9.06                     2.69              
  
    
           (0.062)                  (0.060)            
            9.05                     11.32             
  
  
                                (0.084)            
                                 4.80              
  

  
  
           (0.14)                 (0.22)            
            5.62                   1.63             
  
 

         Structural Equations 
 

  
    
           (0.087)                (0.10)             
            3.06                   8.98              
  
       0.65 
           (0.11)         (0.17)                 (0.21)            
            0.45           4.62                   1.66             
  
    
           (0.097)       (0.055)                (0.050)            
            8.95          3.03                   2.87              
  
     
           (0.068)       (0.073)              (0.048)            
            11.66         5.86                 0.42              
  
  operate = 8.42*entrep + 4.46*fin - 0.61*produc - 9.97*maket, Errorvar.= -  
           (18.71)       (10.33)    (0.33)        (23.69)                 (4.70)            
            0.45          0.43      -1.82         -0.42                   -0.22             
  
 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 
 

 

         Reduced Form Equations 
 

    
           (0.087)                                   
            3.06                                    
  
       
           (0.15)                                   
            5.35                                   
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           (0.098)                                  
            4.06                                   
  
     
           (0.12)                                   
            4.69                                   
  
  operate  
           (0.064)                                     
            1.20                                      
  
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

               plicy    
            -------- 
                1.00 
  
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

              entrep        fin     produc      maket    operate      plicy    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   entrep       1.00 
      fin       0.26       1.00 
   produc       0.91       0.36       1.00 
    maket       0.90       0.63       0.87       1.00 
  operate       0.06       0.14      -0.02      -0.10       1.00 
    plicy       0.27       0.81       0.40       0.55       0.08       1.00 
 

 W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite 
 

 

                           Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 93 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 940.52 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 944.78 (P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 851.78 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (756.87 ; 954.14) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 2.71 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 2.45 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (2.18 ; 2.75) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 0.17) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.97 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.70 ; 3.27) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.78 
                       ECVI for Independence Model = 13.98 
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     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 4820.28 
                            Independence AIC = 4852.28 
                               Model AIC = 1030.78 
                              Saturated AIC = 272.00 
                           Independence CAIC = 4929.92 
                               Model CAIC = 1239.43 
                             Saturated CAIC = 931.90 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.80 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.77 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.82 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.82 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.75 
  
                             Critical N (CN) = 48.09 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.10 
                             Standardized RMR = 0.10 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.75 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.63 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51 
 

        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 raw       fin                67.0                 0.52 
 raw       maket              72.5                 1.30 
 control   entrep             15.5                -0.87 
 quality   entrep             14.8                 0.96 
 quality   fin                31.0                -0.34 
 quality   maket              20.9                -0.82 
 product   entrep             11.4                -0.43 
 product   fin                24.9                 0.37 
 price     entrep             58.7                 0.98 
 price     fin                46.9                -0.51 
 price     produc             82.7                 1.30 
 place     produc              9.3                -0.47 
 place     operate            36.6                -0.34 
 promot    entrep             10.3                -0.41 
 promot    fin                 9.2                 0.23 
 promot    produc             13.3                -0.53 
 leader    produc             24.6                 0.82 
 decision  produc              8.8                -0.50 
 chance    fin                12.0                 0.18 
 chance    produc             13.2                -0.62 
 chance    maket               8.0                 0.31 
 manage    produc              8.2                -0.53 
 benefit   fin                12.3                 0.20 
 secure    fin                73.8                -0.47 
 secure    maket               8.1                -0.14 
 finsourc  produc             11.9                -1.44 
 produc    maket              10.9                 2.92 
 produc    operate            15.7                -0.54 
 maket     produc             11.9                 0.79 
 maket     operate            11.9                -1.31 
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 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 maket     produc             10.9                 0.06 
 quality   raw                18.5                -0.15 
 quality   control            18.1                 0.20 
 price     raw                10.9                -0.12 
 price     quality            50.4                 0.19 
 place     product            13.7                -0.14 
 promot    control            13.8                 0.12 
 promot    quality            27.0                -0.15 
 promot    price              24.6                -0.18 
 promot    place              18.8                 0.18 
 leader    raw                 8.5                 0.09 
 leader    control            14.7                 0.10 
 leader    price              22.2                 0.13 
 decision  control            14.3                -0.11 
 decision  price               8.8                -0.09 
 decision  leader             14.2                -0.10 
 chance    control            47.4                -0.21 
 chance    price              17.9                -0.13 
 chance    leader             13.0                -0.10 
 chance    decision           55.2                 0.22 
 manage    product            26.5                -0.18 
 manage    decision           15.9                 0.13 
 manage    chance             39.3                 0.21 
 growth    quality             9.6                 0.09 
 growth    price               9.1                 0.10 
 growth    place               9.2                -0.12 
 growth    manage             26.9                -0.19 
 benefit   raw                17.0                 0.14 
 benefit   quality             8.7                -0.08 
 benefit   product            10.5                 0.10 
 secure    raw                58.0                -0.31 
 secure    product            17.5                -0.15 
 secure    promot              9.5                -0.11 
 secure    decision            9.8                 0.10 
 secure    manage             27.1                 0.20 
 finsourc  raw                76.9                 0.34 
 finsourc  control             9.6                -0.11 
 finsourc  quality            23.5                -0.17 
 finsourc  price              16.2                -0.16 
 finsourc  promot             16.6                 0.17 
 finsourc  chance             12.6                 0.12 
 finsourc  benefit            11.8                 0.13 
 finsourc  secure             39.1                -0.24 
 pubpolic  product             8.4                 0.12 
 pubpolic  price              11.3                -0.13 
 pubpolic  growth             11.4                 0.12 
 pubpolic  finsourc           11.9                 0.99 
 

                           Time used:    0.125 Seconds 
 

 

 

 
DATE:  9/ 3/2012 
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TIME: 22:51 
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BY 
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         Covariance Matrix        
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       1.00 
  control       0.36       1.00 
  quality       0.35       0.65       1.00 
  product       0.41       0.43       0.50       1.00 
    price       0.34       0.53       0.69       0.52       1.00 
    place       0.19       0.22       0.20       0.16       0.27       1.00 
   promot       0.36       0.46       0.32       0.49       0.31       0.41 
   leader       0.47       0.62       0.70       0.45       0.68       0.26 
 decision       0.32       0.39       0.57       0.42       0.45       0.28 
   chance       0.39       0.29       0.49       0.47       0.43       0.26 
   manage       0.20       0.32       0.41       0.17       0.36       0.26 
   growth       0.00      -0.11      -0.02      -0.01       0.03      -0.32 
  benefit       0.10      -0.06      -0.05       0.04      -0.03      -0.28 
   secure      -0.26       0.00      -0.02      -0.21      -0.05      -0.26 
 finsourc       0.54       0.16       0.12       0.42       0.17       0.20 
 pubpolic       0.32       0.30       0.20       0.43       0.15       0.11 
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         Covariance Matrix        
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       1.00 
   leader       0.44       1.00 
 decision       0.37       0.59       1.00 
   chance       0.43       0.56       0.69       1.00 
   manage       0.28       0.47       0.54       0.59       1.00 
   growth      -0.10      -0.07      -0.07       0.02      -0.21       1.00 
  benefit      -0.01       0.07       0.08       0.09      -0.01       0.60 
   secure      -0.20       0.02       0.14       0.14       0.19       0.39 
 finsourc       0.43       0.17       0.09       0.28       0.11       0.11 
 pubpolic       0.29       0.17       0.17       0.24       0.01       0.21 
 

         Covariance Matrix        
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       1.00 
   secure       0.50       1.00 
 finsourc       0.13      -0.32       1.00 
 pubpolic       0.10      -0.12       0.50       1.00 
  
 

 Number of Iterations =  0 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 

         Measurement Equations 
 

  
       
                                   (0.059)            
                                    12.49             
  
   
           (0.081)                 (0.042)            
            9.04                    10.83             
  
   
           (0.088)                 (0.037)            
            9.55                    7.95              
  
   
                                  (0.046)            
                                   11.46             
  
     
           (0.059)                (0.046)            
            11.64                  11.42             
  
     
           (0.057)                (0.065)            
            7.09                   12.87             
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           (0.059)                (0.051)            
            10.71                  12.00             
  
   leader = 0.85*entrep, E  
                                   (0.030)            
                                    9.09              
  
  
           (0.047)                 (0.039)            
            15.94                   11.28             
  
    
           (0.048)                 (0.042)            
            14.84                   11.66             
  
    = 0.34 
           (0.051)                 (0.053)            
            11.50                   12.42             
  
    
                                    (0.059)            
                                     9.46              
  
   
           (0.098)                  (0.075)            
            9.06                     2.69              
  
    
           (0.062)                  (0.060)            
            9.05                     11.32             
  
  
                                (0.084)            
                                 4.80              
  

  
  
           (0.14)                 (0.22)            
            5.62                   1.63             
  
 

         Structural Equations 
 

  
  
           (0.087)                (0.10)             
            3.06                   8.98              
  
  
           (0.11)         (0.17)                 (0.21)            
            0.45           4.62                   1.66             
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           (0.097)       (0.055)                (0.050)            
            8.95          3.03                   2.87              
  
  
           (0.068)       (0.073)              (0.048)            
            11.66         5.86                 0.42              
  
 operate  = 8.42*entrep + 4.46*fin - 0.61*produc - 9.97*maket, Errorvar.= -  
           (18.71)       (10.33)    (0.33)        (23.69)                 (4.70)            
            0.45          0.43      -1.82         -0.42                   -0.22             
  
 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 
 

 

         Reduced Form Equations 
 

  
           (0.087)                                   
            3.06                                    
  
  
           (0.15)                                   
            5.35                                   
  
  
           (0.098)                                  
            4.06                                   
  
  
           (0.12)                                   
            4.69                                   
  
  
           (0.064)                                     
            1.20                                      
  
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

            plicy       
            -------- 
                1.00 
  
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

            entrep     fin        produc     maket      operate    plicy       
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         1.00 
 fin            0.26       1.00 
 produc         0.91       0.36       1.00 
 maket          0.90       0.63       0.87       1.00 
 operate        0.06       0.14      -0.02      -0.10       1.00 
 plicy          0.27       0.81       0.40       0.55       0.08       1.00 
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 W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite 
 

 

                           Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 93 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 940.52 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 944.78 (P = 0.0) 
         Chi-Square Difference with 0 Degree of Freedom = 0.00 (P = 1.00) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 851.78 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (756.87 ; 954.14) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 2.71 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 2.45 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (2.18 ; 2.75) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.16 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 0.17) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.97 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.70 ; 3.27) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.78 
                       ECVI for Independence Model = 13.98 
  
     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 4820.28 
                            Independence AIC = 4852.28 
                               Model AIC = 1030.78 
                              Saturated AIC = 272.00 
                           Independence CAIC = 4929.92 
                               Model CAIC = 1239.43 
                             Saturated CAIC = 931.90 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.80 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.77 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.82 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.82 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.75 
  
                             Critical N (CN) = 48.09 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.10 
                             Standardized RMR = 0.10 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.75 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.63 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51 
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         Fitted Covariance Matrix 
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       1.00 
  control       0.38       1.00 
  quality       0.43       0.62       1.00 
  product       0.31       0.44       0.50       1.00 
    price       0.31       0.44       0.50       0.47       1.00 
    place       0.18       0.26       0.30       0.28       0.28       1.00 
   promot       0.28       0.40       0.46       0.43       0.43       0.26 
   leader       0.40       0.57       0.65       0.53       0.53       0.31 
 decision       0.35       0.50       0.57       0.46       0.46       0.27 
   chance       0.33       0.48       0.55       0.44       0.44       0.26 
   manage       0.27       0.39       0.45       0.36       0.36       0.21 
   growth      -0.01      -0.01      -0.01      -0.04      -0.04      -0.03 
  benefit      -0.01      -0.02      -0.02      -0.06      -0.06      -0.03 
   secure      -0.01      -0.01      -0.01      -0.04      -0.04      -0.02 
 finsourc       0.14       0.21       0.23       0.33       0.34       0.20 
 pubpolic       0.16       0.23       0.27       0.30       0.30       0.18 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       1.00 
   leader       0.48       1.00 
 decision       0.42       0.64       1.00 
   chance       0.40       0.61       0.53       1.00 
   manage       0.33       0.50       0.44       0.42       1.00 
   growth      -0.04       0.03       0.03       0.03       0.02       1.00 
  benefit      -0.05       0.04       0.04       0.04       0.03       0.59 
   secure      -0.03       0.03       0.02       0.02       0.02       0.37 
 finsourc       0.31       0.17       0.15       0.14       0.12       0.07 
 pubpolic       0.28       0.18       0.16       0.15       0.13       0.04 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       0.99 
   secure       0.50       1.00 
 finsourc       0.09       0.06       1.00 
 pubpolic       0.05       0.03       0.50       1.00 
 

         Fitted Residuals 
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.00 
  control      -0.02       0.00 
  quality      -0.08       0.03       0.00 
  product       0.10      -0.01       0.00       0.00 
    price       0.03       0.09       0.18       0.05       0.00 
    place       0.01      -0.04      -0.10      -0.12      -0.01       0.00 
   promot       0.08       0.06      -0.14       0.06      -0.12       0.16 
   leader       0.07       0.05       0.05      -0.08       0.15      -0.05 
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 decision      -0.03      -0.11      -0.01      -0.04      -0.01       0.01 
   chance       0.06      -0.19      -0.05       0.03      -0.01       0.00 
   manage      -0.08      -0.07      -0.04      -0.19      -0.01       0.04 
   growth       0.01      -0.09       0.00       0.04       0.07      -0.29 
  benefit       0.11      -0.04      -0.03       0.10       0.03      -0.24 
   secure      -0.25       0.01      -0.01      -0.17      -0.01      -0.24 
 finsourc       0.40      -0.04      -0.12       0.08      -0.17       0.00 
 pubpolic       0.16       0.06      -0.07       0.12      -0.15      -0.08 
 

         Fitted Residuals 
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       0.00 
   leader      -0.04       0.00 
 decision      -0.05      -0.05       0.00 
   chance       0.03      -0.05       0.16       0.00 
   manage      -0.05      -0.03       0.10       0.17       0.00 
   growth      -0.06      -0.10      -0.09       0.00      -0.23       0.00 
  benefit       0.04       0.03       0.04       0.05      -0.04       0.01 
   secure      -0.17      -0.01       0.12       0.12       0.17       0.02 
 finsourc       0.13      -0.01      -0.06       0.13      -0.01       0.04 
 pubpolic       0.01      -0.01       0.01       0.08      -0.11       0.17 
 

         Fitted Residuals 
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       0.01 
   secure       0.00       0.00 
 finsourc       0.03      -0.38       0.00 
 pubpolic       0.05      -0.16       0.01       0.00 
 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 

 Smallest Fitted Residual =   -0.38 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.40 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 3|8  
 - 3|  
 - 2|95  
 - 2|443  
 - 1|9977765  
 - 1|42221100  
 - 0|9988887766555555  
 - 0|44444443332111111111111000000000000000000000  
   0|1111111112333333344444  
   0|555556666778889  
   1|000122233  
   1|56667778  
   2|  
   2|  
   3|  
   3|  
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   4|0 
 

         Standardized Residuals   
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw        - - 
  control      -0.61        - - 
  quality      -4.31       4.26        - - 
  product       2.83      -0.48      -0.03        - - 
    price       0.83       3.33       8.04       2.43        - - 
    place       0.17      -1.17      -3.23      -3.70      -0.19        - - 
   promot       2.15       1.90      -5.74       2.40      -4.96       4.34 
   leader       2.88       2.97       3.85      -3.84       7.30      -1.95 
 decision      -0.89      -4.74      -0.37      -1.41      -0.47       0.26 
   chance       1.86      -7.53      -2.58       1.04      -0.44      -0.04 
   manage      -2.04      -2.31      -1.48      -5.71      -0.18       1.07 
   growth       0.18      -2.17      -0.07       0.88       1.61      -5.78 
  benefit       2.50      -1.32      -1.26       3.01       0.79      -5.20 
   secure      -4.95       0.31      -0.15      -3.68      -0.31      -4.75 
 finsourc       9.49      -1.43      -6.27       3.04      -6.05      -0.05 
 pubpolic       3.87       2.25      -3.81       4.23      -5.28      -1.80 
 

         Standardized Residuals   
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot        - - 
   leader      -1.72        - - 
 decision      -1.89      -3.77        - - 
   chance       0.86      -3.60       7.43        - - 
   manage      -1.39      -1.50       3.98       6.27        - - 
   growth      -1.24      -2.59      -2.16      -0.04      -4.87       3.45 
  benefit       1.09       1.20       1.27       1.47      -0.87       2.83 
   secure      -3.58      -0.13       2.56       2.51       3.40       1.30 
 finsourc       4.12      -0.34      -1.92       3.97      -0.18       1.17 
 pubpolic       0.27      -0.56       0.43       2.52      -2.74       4.04 
 

         Standardized Residuals   
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       3.45 
   secure       0.07       3.45 
 finsourc       1.61      -8.75        - - 
 pubpolic       1.57      -3.43       3.45        - - 
 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 

 Smallest Standardized Residual =   -8.75 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual =    9.49 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 8|8  
 - 7|5  
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 - 6|30  
 - 5|8773200  
 - 4|9773  
 - 3|888776642  
 - 2|76632200  
 - 1|9987554443322  
 - 0|996655443322221110000000000000000  
   0|12233348899  
   1|0112233566699  
   2|12445556889  
   3|00034444499  
   4|0001233  
   5|  
   6|3  
   7|34  
   8|0  
   9|5 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for  quality and      raw  -4.31 
 Residual for    place and  quality  -3.23 
 Residual for    place and  product  -3.70 
 Residual for   promot and  quality  -5.74 
 Residual for   promot and    price  -4.96 
 Residual for   leader and  product  -3.84 
 Residual for decision and  control  -4.74 
 Residual for decision and   leader  -3.77 
 Residual for   chance and  control  -7.53 
 Residual for   chance and  quality  -2.58 
 Residual for   chance and   leader  -3.60 
 Residual for   manage and  product  -5.71 
 Residual for   growth and    place  -5.78 
 Residual for   growth and   leader  -2.59 
 Residual for   growth and   manage  -4.87 
 Residual for  benefit and    place  -5.20 
 Residual for   secure and      raw  -4.95 
 Residual for   secure and  product  -3.68 
 Residual for   secure and    place  -4.75 
 Residual for   secure and   promot  -3.58 
 Residual for finsourc and  quality  -6.27 
 Residual for finsourc and    price  -6.05 
 Residual for finsourc and   secure  -8.75 
 Residual for pubpolic and  quality  -3.81 
 Residual for pubpolic and    price  -5.28 
 Residual for pubpolic and   manage  -2.74 
 Residual for pubpolic and   secure  -3.43 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for  quality and  control   4.26 
 Residual for  product and      raw   2.83 
 Residual for    price and  control   3.33 
 Residual for    price and  quality   8.04 
 Residual for   promot and    place   4.34 
 Residual for   leader and      raw   2.88 
 Residual for   leader and  control   2.97 
 Residual for   leader and  quality   3.85 
 Residual for   leader and    price   7.30 
 Residual for   chance and decision   7.43 
 Residual for   manage and decision   3.98 
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 Residual for   manage and   chance   6.27 
 Residual for   growth and   growth   3.45 
 Residual for  benefit and  product   3.01 
 Residual for  benefit and   growth   2.83 
 Residual for  benefit and  benefit   3.45 
 Residual for   secure and   manage   3.40 
 Residual for   secure and   secure   3.45 
 Residual for finsourc and      raw   9.49 
 Residual for finsourc and  product   3.04 
 Residual for finsourc and   promot   4.12 
 Residual for finsourc and   chance   3.97 
 Residual for pubpolic and      raw   3.87 
 Residual for pubpolic and  product   4.23 
 Residual for pubpolic and   growth   4.04 
 Residual for pubpolic and finsourc   3.45 
 

                                                                                 
 

                         Qplot of Standardized Residuals 
 

  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               .        . 
     .                                                             .          x 
     .                                                            .           . 
     .                                                          .             x 
     .                                                        .               x 
     .                                                       .                x 
     .                                                     .                  * 
     .                                                   .                    * 
     .                                                  .                     * 
 N   .                                                .                      ** 
 o   .                                              .                    x  xx. 
 r   .                                             .                x  xxx    . 
 m   .                                           .               x *x         . 
 a   .                                         .         xx  *  x             . 
 l   .                                        .     x***                      . 
     .                                      xxx   xx                          . 
 Q   .                                   *x*x                                 . 
 u   .                                x xx                                    . 
 a   .                             x***.                                      . 
 n   .                     x**  *    .                                        . 
 t   .                xxx **        .                                         . 
 i   .           x *x*            .                                           . 
 l   xx x    xxx                .                                             . 
 e   x                         .                                              . 
 s   *                       .                                                . 
     *                     .                                                  . 
     *                    .                                                   . 
     *                  .                                                     . 
     x                .                                                       . 
     x               .                                                        . 
     x             .                                                          . 
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     .           .                                                            . 
     x          .                                                             . 
     .        .                                                               . 
     .      .                                                                 . 
     .     .                                                                  . 
     .   .                                                                    . 
     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
 

        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 raw       fin                67.0                 0.52 
 raw       maket              72.5                 1.30 
 control   entrep             15.5                -0.87 
 quality   entrep             14.8                 0.96 
 quality   fin                31.0                -0.34 
 quality   maket              20.9                -0.82 
 product   entrep             11.4                -0.43 
 product   fin                24.9                 0.37 
 price     entrep             58.7                 0.98 
 price     fin                46.9                -0.51 
 price     produc             82.7                 1.30 
 place     produc              9.3                -0.47 
 place     operate            36.6                -0.34 
 promot    entrep             10.3                -0.41 
 promot    fin                 9.2                 0.23 
 promot    produc             13.3                -0.53 
 leader    produc             24.6                 0.82 
 decision  produc              8.8                -0.50 
 chance    fin                12.0                 0.18 
 chance    produc             13.2                -0.62 
 chance    maket               8.0                 0.31 
 manage    produc              8.2                -0.53 
 benefit   fin                12.3                 0.20 
 secure    fin                73.8                -0.47 
 secure    maket               8.1                -0.14 
 finsourc  produc             11.9                -1.44 
 produc    maket              10.9                 2.92 
 produc    operate            15.7                -0.54 
 maket     produc             11.9                 0.79 
 maket     operate            11.9                -1.31 
 

 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 maket     produc             10.9                 0.06 
 quality   raw                18.5                -0.15 
 quality   control            18.1                 0.20 
 price     raw                10.9                -0.12 
 price     quality            50.4                 0.19 
 place     product            13.7                -0.14 
 promot    control            13.8                 0.12 
 promot    quality            27.0                -0.15 
 promot    price              24.6                -0.18 
 promot    place              18.8                 0.18 
 leader    raw                 8.5                 0.09 
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 leader    control            14.7                 0.10 
 leader    price              22.2                 0.13 
 decision  control            14.3                -0.11 
 decision  price               8.8                -0.09 
 decision  leader             14.2                -0.10 
 chance    control            47.4                -0.21 
 chance    price              17.9                -0.13 
 chance    leader             13.0                -0.10 
 chance    decision           55.2                 0.22 
 manage    product            26.5                -0.18 
 manage    decision           15.9                 0.13 
 manage    chance             39.3                 0.21 
 growth    quality             9.6                 0.09 
 growth    price               9.1                 0.10 
 growth    place               9.2                -0.12 
 growth    manage             26.9                -0.19 
 benefit   raw                17.0                 0.14 
 benefit   quality             8.7                -0.08 
 benefit   product            10.5                 0.10 
 secure    raw                58.0                -0.31 
 secure    product            17.5                -0.15 
 secure    promot              9.5                -0.11 
 secure    decision            9.8                 0.10 
 secure    manage             27.1                 0.20 
 finsourc  raw                76.9                 0.34 
 finsourc  control             9.6                -0.11 
 finsourc  quality            23.5                -0.17 
 finsourc  price              16.2                -0.16 
 finsourc  promot             16.6                 0.17 
 finsourc  chance             12.6                 0.12 
 finsourc  benefit            11.8                 0.13 
 finsourc  secure             39.1                -0.24 
 pubpolic  product             8.4                 0.12 
 pubpolic  price              11.3                -0.13 
 pubpolic  growth             11.4                 0.12 
 pubpolic  finsourc           11.9                 0.99 
 

                                                                                 
 

 Factor Scores Regressions 
 

         ETA  
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.04       0.09       0.16       0.09       0.09       0.04 
 fin            0.00       0.01       0.01       0.13       0.14       0.05 
 produc         0.09       0.20       0.35       0.05       0.05       0.02 
 maket          0.03       0.06       0.11       0.12       0.13       0.05 
 operate        0.00      -0.01      -0.01      -0.02      -0.02      -0.01 
 

         ETA  
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.07       0.31       0.17       0.14       0.09       0.01 
 fin            0.11      -0.08      -0.04      -0.04      -0.02       0.02 



222 
 

 produc         0.04       0.18       0.09       0.08       0.05       0.00 
 maket          0.10       0.23       0.12       0.10       0.06      -0.02 
 operate       -0.02       0.03       0.02       0.01       0.01       0.19 
 

         ETA  
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.04       0.01      -0.05      -0.04 
 fin            0.07       0.01       0.51       0.29 
 produc        -0.02       0.00       0.01       0.05 
 maket         -0.08      -0.02       0.20       0.10 
 operate        0.71       0.13       0.03       0.01 
 

         KSI  
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 plicy          0.02       0.04       0.06       0.06       0.06       0.02 
 

         KSI  
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 plicy          0.05      -0.05      -0.03      -0.02      -0.01       0.01 
 

         KSI  
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
 plicy          0.02       0.00       0.25       0.61 
 

                                                                                 
 

 Completely Standardized Solution 
 

         LAMBDA-Y     
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw        - -        - -       0.51        - -        - - 
  control        - -        - -       0.74        - -        - - 
  quality        - -        - -       0.84        - -        - - 
  product        - -        - -        - -       0.68        - - 
    price        - -        - -        - -       0.69        - - 
    place        - -        - -        - -       0.41        - - 
   promot        - -        - -        - -       0.63        - - 
   leader       0.85        - -        - -        - -        - - 
 decision       0.75        - -        - -        - -        - - 
   chance       0.71        - -        - -        - -        - - 
   manage       0.58        - -        - -        - -        - - 
   growth        - -        - -        - -        - -       0.66 
  benefit        - -        - -        - -        - -       0.89 
   secure        - -        - -        - -        - -       0.57 
 finsourc        - -       0.77        - -        - -        - - 
 

         LAMBDA-X     
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            plicy       
            -------- 
 pubpolic       0.80 
 

         BETA         
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
 fin            0.05        - -        - -        - -        - - 
 produc         0.87        - -        - -        - -        - - 
 maket          0.79       0.43        - -        - -        - - 
 operate        8.42       4.46      -0.61      -9.97        - - 
 

         GAMMA        
 

            plicy       
            -------- 
 entrep         0.27 
 fin            0.79 
 produc         0.17 
 maket           - - 
 operate         - - 
 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 

            entrep     fin        produc     maket      operate    plicy       
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         1.00 
 fin            0.26       1.00 
 produc         0.91       0.36       1.00 
 maket          0.90       0.63       0.87       1.00 
 operate        0.06       0.14      -0.02      -0.10       1.00 
 plicy          0.27       0.81       0.40       0.55       0.08       1.00 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.93       0.35       0.14       0.02      -1.06 
 

         THETA-EPS    
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.74       0.46       0.29       0.53       0.53       0.83 
 

         THETA-EPS    
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.61       0.27       0.44       0.49       0.66       0.56 
 

         THETA-EPS    
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             benefit     secure   finsourc    
            --------   --------   -------- 
                0.20       0.68       0.41 
 

         THETA-DELTA  
 

            pubpolic    
            -------- 
                0.36 
 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 

            plicy       
            -------- 
 entrep         0.27 
 fin            0.81 
 produc         0.40 
 maket          0.55 
 operate        0.08 
 

                                                                                 
 

 Total and Indirect Effects 
 

         Total Effects of KSI on ETA  
 

            plicy       
            -------- 
 entrep         0.27 
              (0.09) 
                3.06 
  
 fin            0.81 
              (0.15) 
                5.35 
  
 produc         0.40 
              (0.10) 
                4.06 
  
 maket          0.55 
              (0.12) 
                4.69 
  
 operate        0.08 
              (0.06) 
                1.20 
  
 

         Indirect Effects of KSI on ETA   
 

            plicy       
            -------- 
 entrep          - - 
  
 fin            0.01 
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              (0.03) 
                0.49 
  
 produc         0.23 
              (0.08) 
                3.03 
  
 maket          0.55 
              (0.12) 
                4.69 
  
 operate        0.08 
              (0.06) 
                1.20 
  
 

         Total Effects of ETA on ETA  
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 fin            0.05        - -        - -        - -        - - 
              (0.11) 
                0.45 
  
 produc         0.87        - -        - -        - -        - - 
              (0.10) 
                8.95 
  
 maket          0.81       0.43        - -        - -        - - 
              (0.08)     (0.07) 
               10.51       5.86 
  
 operate        0.04       0.21      -0.61      -9.97        - - 
              (0.07)     (0.10)     (0.33)    (23.69) 
                0.58       2.14      -1.82      -0.42 
  
 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 191.147 
 

         Indirect Effects of ETA on ETA   
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 fin             - -        - -        - -        - -        - - 
  
 produc          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 maket          0.02        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
                0.44 
 operate       -8.38      -4.25        - -        - -        - - 
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             (18.71)    (10.33) 
               -0.45      -0.41 
  
 

         Total Effects of ETA on Y    
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.45        - -       0.51        - -        - - 
              (0.05) 
                8.95 
  
  control       0.64        - -       0.74        - -        - - 
              (0.05)                (0.08) 
               12.84                  9.04 
  
  quality       0.73        - -       0.84        - -        - - 
              (0.05)                (0.09) 
               14.87                  9.55 
  
  product       0.55       0.29        - -       0.68        - - 
              (0.05)     (0.05) 
               10.51       5.86 
  
    price       0.56       0.29        - -       0.69        - - 
              (0.05)     (0.05)                (0.06) 
               10.55       5.87                 11.64 
  
    place       0.33       0.17        - -       0.41        - - 
              (0.05)     (0.04)                (0.06) 
                6.81       4.90                  7.09 
  
   promot       0.51       0.27        - -       0.63        - - 
              (0.05)     (0.05)                (0.06) 
                9.83       5.74                 10.71 
  
   leader       0.85        - -        - -        - -        - - 
  
 decision       0.75        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               15.94 
  
   chance       0.71        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               14.84 
  
   manage       0.58        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               11.50 
  
   growth       0.03       0.14      -0.40      -6.59       0.66 
              (0.04)     (0.06)     (0.22)    (15.67) 
                0.58       2.14      -1.82      -0.42 
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  benefit       0.03       0.19      -0.54      -8.86       0.89 
              (0.06)     (0.09)     (0.29)    (21.05)     (0.10) 
                0.58       2.17      -1.84      -0.42       9.06 
  
   secure       0.02       0.12      -0.34      -5.64       0.57 
              (0.04)     (0.06)     (0.19)    (13.40)     (0.06) 
                0.58       2.13      -1.82      -0.42       9.05 
  
 finsourc       0.04       0.77        - -        - -        - - 
              (0.09) 
                0.45 
  
 

         Indirect Effects of ETA on Y     
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.45        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
                8.95 
  
  control       0.64        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               12.84 
  
  quality       0.73        - -        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               14.87 
  
  product       0.55       0.29        - -        - -        - - 
              (0.05)     (0.05) 
               10.51       5.86 
  
    price       0.56       0.29        - -        - -        - - 
              (0.05)     (0.05) 
               10.55       5.87 
  
    place       0.33       0.17        - -        - -        - - 
              (0.05)     (0.04) 
                6.81       4.90 
  
   promot       0.51       0.27        - -        - -        - - 
              (0.05)     (0.05) 
                9.83       5.74 
  
   leader        - -        - -        - -        - -        - - 
  
 decision        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   chance        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   manage        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   growth       0.03       0.14      -0.40      -6.59        - - 
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              (0.04)     (0.06)     (0.22)    (15.67) 
                0.58       2.14      -1.82      -0.42 
  
  benefit       0.03       0.19      -0.54      -8.86        - - 
              (0.06)     (0.09)     (0.29)    (21.05) 
                0.58       2.17      -1.84      -0.42 
  
   secure       0.02       0.12      -0.34      -5.64        - - 
              (0.04)     (0.06)     (0.19)    (13.40) 
                0.58       2.13      -1.82      -0.42 
  
 finsourc       0.04        - -        - -        - -        - - 
              (0.09) 
                0.45 
  
 

         Total Effects of KSI on Y    
 

            plicy       
            -------- 
      raw       0.20 
              (0.05) 
                4.06 
  
  control       0.29 
              (0.07) 
                4.30 
  
  quality       0.33 
              (0.08) 
                4.36 
  
  product       0.38 
              (0.08) 
                4.69 
  
    price       0.38 
              (0.08) 
                4.69 
  
    place       0.23 
              (0.05) 
                4.15 
  
   promot       0.35 
              (0.08) 
                4.62 
  
   leader       0.23 
              (0.07) 
                3.06 
  
 decision       0.20 
              (0.07) 
                3.05 
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   chance       0.19 
              (0.06) 
                3.04 
  
   manage       0.16 
              (0.05) 
                3.00 
  
   growth       0.05 
              (0.04) 
                1.20 
  
  benefit       0.07 
              (0.06) 
                1.20 
  
   secure       0.04 
              (0.04) 
                1.19 
  
 finsourc       0.62 
              (0.12) 
                5.35 
  
 

                                                                                 
 

 Standardized Total and Indirect Effects 
 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.45        - -       0.51        - -        - - 
  control       0.64        - -       0.74        - -        - - 
  quality       0.73        - -       0.84        - -        - - 
  product       0.55       0.29        - -       0.68        - - 
    price       0.56       0.29        - -       0.69        - - 
    place       0.33       0.17        - -       0.41        - - 
   promot       0.51       0.27        - -       0.63        - - 
   leader       0.85        - -        - -        - -        - - 
 decision       0.75        - -        - -        - -        - - 
   chance       0.71        - -        - -        - -        - - 
   manage       0.58        - -        - -        - -        - - 
   growth       0.03       0.14      -0.40      -6.61       0.66 
  benefit       0.03       0.19      -0.54      -8.90       0.89 
   secure       0.02       0.12      -0.34      -5.65       0.57 
 finsourc       0.04       0.77        - -        - -        - - 
 

         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 

            entrep     fin        produc     maket      operate     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.45        - -        - -        - -        - - 
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  control       0.64        - -        - -        - -        - - 
  quality       0.73        - -        - -        - -        - - 
  product       0.55       0.29        - -        - -        - - 
    price       0.56       0.29        - -        - -        - - 
    place       0.33       0.17        - -        - -        - - 
   promot       0.51       0.27        - -        - -        - - 
   leader        - -        - -        - -        - -        - - 
 decision        - -        - -        - -        - -        - - 
   chance        - -        - -        - -        - -        - - 
   manage        - -        - -        - -        - -        - - 
   growth       0.03       0.14      -0.40      -6.61        - - 
  benefit       0.03       0.19      -0.54      -8.90        - - 
   secure       0.02       0.12      -0.34      -5.65        - - 
 finsourc       0.04        - -        - -        - -        - - 
 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 

            plicy       
            -------- 
      raw       0.20 
  control       0.29 
  quality       0.33 
  product       0.38 
    price       0.38 
    place       0.23 
   promot       0.35 
   leader       0.23 
 decision       0.20 
   chance       0.19 
   manage       0.16 
   growth       0.05 
  benefit       0.07 
   secure       0.04 
 finsourc       0.62 
 

                           Time used:    0.031 Seconds 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL version 8.72 
หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

 

 

DATE: 10/ 8/2012 
TIME: 11:36 
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BY 
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Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file G:\SME\lisrel3\aaa.dsf.SPJ: 
 

 SYSTEM FILE from file 'G:\SME\lisrel3\aaa.dsf' 
 Sample Size = 35 
 Latent Variables  entrep finance produci market perform policy 
 Relationships 
 finsourc = finance 
 growth = perform 
 benefit = perform 
 secure = perform 
 raw = produci 
 control = produci 
 quality = produci 
 product = market 
 price = market 
 place = market 
 promot = market 
 leader = entrep 
 decision = entrep 
 chance = entrep 
 manage = entrep 
 pubpolic = policy 
 produci = entrep 
 market = entrep finance 
 perform = entrep finance produci 
 entrep = policy 
 finance = policy 
 produci = policy 
 Path Diagram 
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 End of Problem 
 

         Covariance Matrix        
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw      13.98 
  control       5.98      20.20 
  quality       1.45       3.21       1.18 
  product       0.73       0.92       0.26       0.24 
    price       2.20       4.22       1.33       0.45       3.15 
    place       0.94       1.30       0.27       0.10       0.63       1.60 
   promot       2.76       4.22       0.72       0.49       1.11       1.11 
   leader       6.54      10.42       2.86       0.81       4.48       1.25 
 decision       2.01       2.95       1.05       0.35       1.34       0.63 
   chance       3.01       2.64       1.11       0.47       1.56       0.70 
   manage       1.49       2.87       0.85       0.17       1.23       0.61 
   growth      -0.02      -1.76      -0.06      -0.01       0.15      -1.43 
  benefit       1.29      -1.03      -0.18       0.07      -0.23      -1.26 
   secure      -0.56       0.02      -0.01      -0.06      -0.05      -0.20 
 finsourc       1.91       0.67       0.12       0.19       0.28       0.24 
 pubpolic       1.05       1.16       0.19       0.18       0.23       0.11 
 

         Covariance Matrix        
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       4.30 
   leader       3.41      13.98 
 decision       1.27       3.75       2.87 
   chance       1.81       4.31       2.41       4.30 
   manage       1.16       3.43       1.78       2.37       3.63 
   growth      -0.74      -0.98      -0.42       0.17      -1.42      12.91 
  benefit      -0.14       0.91       0.46       0.64      -0.02       7.69 
   secure      -0.25       0.05       0.15       0.18       0.21       0.84 
 finsourc       0.84       0.58       0.14       0.53       0.21       0.38 
 pubpolic       0.51       0.56       0.26       0.42       0.02       0.66 
 

         Covariance Matrix        
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit      12.91 
   secure       1.07       0.35 
 finsourc       0.42      -0.18       0.89 
 pubpolic       0.32      -0.06       0.41       0.73 
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 Number of Iterations = 63 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 

         Measurement Equations 
 

  
       
                                    (2.66)            
                                     3.92             
  
  control = 3.31*produci, Errorv  
           (1.19)                   (2.72)            
            2.78                     3.40             
  
   
           (0.31)                   (0.14)            
            2.94                     2.38             
  
   
                                   (0.035)            
                                    3.49              
  
     
           (0.33)                  (0.47)            
            3.69                    3.49             
  
     
           (0.23)                  (0.34)            
            2.04                    4.03             
  
    
           (0.39)                  (0.71)            
            3.31                    3.73             
  
    
                                   (1.35)            
                                    2.85             
  
  
           (0.26)                  (0.36)            
            4.96                    3.51             
  
   chance = 1.4  
           (0.32)                  (0.58)            
            4.62                    3.64             
  
    
           (0.31)                  (0.60)            
            3.71                    3.86             
  
    
                                    (2.53)            
                                     2.90             
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  benefit = 3.27*perform, Errorvar.= 2.22  
           (1.22)                   (3.47)            
            2.68                     0.64             
  
    
           (0.12)                   (0.068)            
            2.82                     3.54              
  
  
                                    (0.27)            
                                     1.15             
  

  
  
           (0.24)                  (0.28)            
            2.72                    1.06             
  
 

         Structural Equations 
 

  
    
           (0.22)                  (0.32)             
            1.30                    2.86              
  
   
           (0.32)                  (0.60)            
            2.55                    0.55             
  
  produci = 0.86*entrep + 0.16*policy, Errorvar.  
           (0.31)        (0.17)                  (0.16)            
            2.77          0.92                    0.94             
  
    
           (0.21)        (0.24)                   (0.15)            
            3.75          1.74                     0.28             
  
  perform = 0.41*entrep + 0.14*finance -  
           (0.83)        (0.26)         (0.89)                   (0.55)             
            0.49          0.51          -0.52                     1.76              
  
 

         Reduced Form Equations 
 

    
           (0.22)                                     
            1.30                                     
  
   
           (0.32)                                    
            2.55                                    
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           (0.26)                                    
            1.58                                    
  
    
           (0.27)                                    
            2.06                                    
  
   
           (0.19)                                       
            0.22                                       
  
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

              policy    
            -------- 
                1.00 
  
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

              entrep    finance    produci     market    perform     policy    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   entrep       1.00 
  finance       0.24       1.00 
  produci       0.91       0.33       1.00 
   market       0.89       0.60       0.86       1.00 
  perform       0.02       0.08      -0.05       0.05       1.00 
   policy       0.29       0.82       0.41       0.57       0.04       1.00 
 

 

                           Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 95 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 95.21 (P = 0.47) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 95.20 (P = 0.47) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.20 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 27.24) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 2.80 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0060 
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.80) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0079 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.092) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.69 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.21 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.21 ; 6.01) 
                         ECVI for Saturated Model = 8.00 
                       ECVI for Independence Model = 14.85 
  
      Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 472.97 
                            Independence AIC = 504.97 
                                Model AIC = 177.20 
                              Saturated AIC = 272.00 
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                            Independence CAIC = 545.86 
                               Model CAIC = 281.97 
                             Saturated CAIC = 619.53 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.80 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.63 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.75 
  
                             Critical N (CN) = 47.42 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.47 
                             Standardized RMR = 0.11 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.74 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.63 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.52 
 

        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 price     produci             8.0                 2.19 
 

                           Time used:    0.188 Seconds 
 

DATE: 10/ 8/2012 
TIME: 11:36 
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BY 
 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
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Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
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Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
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         Covariance Matrix        
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw      13.98 
  control       5.98      20.20 
  quality       1.45       3.21       1.18 
  product       0.73       0.92       0.26       0.24 
    price       2.20       4.22       1.33       0.45       3.15 
    place       0.94       1.30       0.27       0.10       0.63       1.60 
   promot       2.76       4.22       0.72       0.49       1.11       1.11 
   leader       6.54      10.42       2.86       0.81       4.48       1.25 
 decision       2.01       2.95       1.05       0.35       1.34       0.63 
   chance       3.01       2.64       1.11       0.47       1.56       0.70 
   manage       1.49       2.87       0.85       0.17       1.23       0.61 
   growth      -0.02      -1.76      -0.06      -0.01       0.15      -1.43 
  benefit       1.29      -1.03      -0.18       0.07      -0.23      -1.26 
   secure      -0.56       0.02      -0.01      -0.06      -0.05      -0.20 
 finsourc       1.91       0.67       0.12       0.19       0.28       0.24 
 pubpolic       1.05       1.16       0.19       0.18       0.23       0.11 
 

         Covariance Matrix        
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       4.30 
   leader       3.41      13.98 
 decision       1.27       3.75       2.87 
   chance       1.81       4.31       2.41       4.30 
   manage       1.16       3.43       1.78       2.37       3.63 
   growth      -0.74      -0.98      -0.42       0.17      -1.42      12.91 
  benefit      -0.14       0.91       0.46       0.64      -0.02       7.69 
   secure      -0.25       0.05       0.15       0.18       0.21       0.84 
 finsourc       0.84       0.58       0.14       0.53       0.21       0.38 
 pubpolic       0.51       0.56       0.26       0.42       0.02       0.66 
 

         Covariance Matrix        
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit      12.91 
   secure       1.07       0.35 
 finsourc       0.42      -0.18       0.89 
 pubpolic       0.32      -0.06       0.41       0.73 
 

 

                                                                                 
 

 Initial Estimates (TSLS) 
 

         Measurement Equations 
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    price = 1.23*market, Errorvar.=  
  
     
  
    
  
    
  
  
  
   chance = 1.48*entre  
  
    
  
    
  
   
  
    
  
 fins  
  

  
  
  
 

         Structural Equations 
 

  
  
  
  
  
 produc  
  
  
  
 perform  = 0.41*entrep + 0.14*finance -  
  
 

         Reduced Form Equations 
 

 entre  
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  = 0.0017 
  
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

            policy      
            -------- 
                1.00 
  
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

            entrep     finance    produci    market     perform    policy      
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         1.00 
 finance        0.24       1.00 
 produci        0.91       0.33       1.00 
 market         0.89       0.60       0.86       1.00 
 perform        0.02       0.08      -0.05       0.05       1.00 
 policy         0.29       0.82       0.41       0.57       0.04       1.00 
  
 

 

                                                                                 
 

 Number of Iterations =  0 
 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 

         Measurement Equations 
 

  
       
                                    (2.66)            
                                     3.92             
  
   
           (1.19)                   (2.72)            
            2.78                     3.40             
  
   
           (0.31)                   (0.14)            
            2.94                     2.38             
  
  product = 0.34*mar  
                                   (0.035)            
                                    3.49              
  
     
           (0.33)                  (0.47)            
            3.69                    3.49             
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           (0.23)                  (0.34)            
            2.04                    4.03             
  
   = 0.38 
           (0.39)                  (0.71)            
            3.31                    3.73             
  
    
                                   (1.35)            
                                    2.85             
  
  
           (0.26)                  (0.36)            
            4.96                    3.51             
  
    
           (0.32)                  (0.58)            
            4.62                    3.64             
  
    
           (0.31)                  (0.60)            
            3.71                    3.86             
  
   growth  
                                    (2.53)            
                                     2.90             
  
   
           (1.22)                   (3.47)            
            2.68                     0.64             
  
    
           (0.12)                   (0.068)            
            2.82                     3.54              
  
 finsourc = 0.76*finance,  
                                    (0.27)            
                                     1.15             
  

  
  
           (0.24)                  (0.28)            
            2.72                    1.06             
  
 

         Structural Equations 
 

  
  
           (0.22)                  (0.32)             
            1.30                    2.86              
  
 finance  = 0  
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           (0.32)                  (0.60)            
            2.55                    0.55             
  
  
           (0.31)        (0.17)                  (0.16)            
            2.77          0.92                    0.94             
  
  
           (0.21)        (0.24)                   (0.15)            
            3.75          1.74                     0.28             
  
 perform  = 0.41*entrep + 0.14*finance -  
           (0.83)        (0.26)         (0.89)                   (0.55)             
            0.49          0.51          -0.52                     1.76              
  
 

         Reduced Form Equations 
 

  
           (0.22)                                     
            1.30                                     
  
 finance  = 0.82*  
           (0.32)                                    
            2.55                                    
  
  
           (0.26)                                    
            1.58                                    
  
  
           (0.27)                                    
            2.06                                    
  
 17 
           (0.19)                                       
            0.22                                       
  
 

         Correlation Matrix of Independent Variables  
 

            policy      
            -------- 
                1.00 
  
 

         Covariance Matrix of Latent Variables    
 

            entrep     finance    produci    market     perform    policy      
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         1.00 
 finance        0.24       1.00 
 produci        0.91       0.33       1.00 
 market         0.89       0.60       0.86       1.00 
 perform        0.02       0.08      -0.05       0.05       1.00 
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 policy         0.29       0.82       0.41       0.57       0.04       1.00 
 

 

                           Goodness of Fit Statistics 
 

                             Degrees of Freedom = 95 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 95.21 (P = 0.47) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 95.20 (P = 0.47) 
         Chi-Square Difference with 0 Degree of Freedom = 0.00 (P = 1.00) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.20 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 27.24) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 2.80 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0060 
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.80) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0079 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.092) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.69 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.21 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.21 ; 6.01) 
                         ECVI for Saturated Model = 8.00 
                       ECVI for Independence Model = 14.85 
  
      Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 472.97 
                            Independence AIC = 504.97 
                                Model AIC = 177.20 
                              Saturated AIC = 272.00 
                            Independence CAIC = 545.86 
                               Model CAIC = 281.97 
                             Saturated CAIC = 619.53 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.80 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.63 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.75 
  
                             Critical N (CN) = 47.42 
  

  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.47 
                             Standardized RMR = 0.11 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.74 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.63 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.52 
 

                                                                                 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw      13.98 
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  control       6.25      20.20 
  quality       1.74       3.06       1.18 
  product       0.55       0.96       0.27       0.24 
    price       2.00       3.51       0.98       0.42       3.15 
    place       0.77       1.35       0.38       0.16       0.58       1.60 
   promot       2.08       3.65       1.02       0.43       1.58       0.61 
   leader       5.45       9.57       2.67       0.96       3.51       1.35 
 decision       2.18       3.82       1.07       0.38       1.40       0.54 
   chance       2.53       4.44       1.24       0.44       1.63       0.63 
   manage       1.96       3.45       0.96       0.35       1.26       0.49 
   growth      -0.21      -0.37      -0.10       0.04       0.14       0.05 
  benefit      -0.29      -0.52      -0.14       0.05       0.20       0.07 
   secure      -0.03      -0.05      -0.01       0.01       0.02       0.01 
 finsourc       0.48       0.84       0.23       0.15       0.56       0.22 
 pubpolic       0.51       0.89       0.25       0.13       0.46       0.18 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       4.29 
   leader       3.65      13.98 
 decision       1.46       4.05       2.87 
   chance       1.69       4.70       1.88       4.30 
   manage       1.31       3.65       1.46       1.69       3.63 
   growth       0.15       0.15       0.06       0.07       0.05      12.90 
  benefit       0.20       0.21       0.08       0.10       0.07       7.73 
   secure       0.02       0.02       0.01       0.01       0.01       0.78 
 finsourc       0.58       0.58       0.23       0.27       0.21       0.14 
 pubpolic       0.48       0.61       0.24       0.28       0.22       0.06 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit      12.90 
   secure       1.08       0.35 
 finsourc       0.20       0.02       0.89 
 pubpolic       0.09       0.01       0.41       0.73 
 

         Fitted Residuals 
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.00 
  control      -0.27       0.00 
  quality      -0.29       0.15       0.00 
  product       0.18      -0.04       0.00       0.00 
    price       0.21       0.71       0.35       0.03       0.00 
    place       0.17      -0.05      -0.10      -0.06       0.04       0.00 
   promot       0.68       0.58      -0.30       0.06      -0.48       0.50 
   leader       1.09       0.85       0.19      -0.15       0.97      -0.10 
 decision      -0.17      -0.88      -0.02      -0.04      -0.06       0.09 
   chance       0.49      -1.80      -0.12       0.02      -0.07       0.07 
   manage      -0.48      -0.58      -0.11      -0.18      -0.03       0.13 
   growth       0.19      -1.38       0.04      -0.05       0.01      -1.49 
  benefit       1.59      -0.51      -0.04       0.02      -0.42      -1.34 
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   secure      -0.53       0.07       0.00      -0.06      -0.07      -0.21 
 finsourc       1.43      -0.17      -0.11       0.04      -0.28       0.03 
 pubpolic       0.54       0.28      -0.06       0.05      -0.22      -0.06 
 

         Fitted Residuals 
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       0.00 
   leader      -0.24       0.00 
 decision      -0.19      -0.30       0.00 
   chance       0.12      -0.39       0.53       0.00 
   manage      -0.15      -0.22       0.32       0.68       0.00 
   growth      -0.89      -1.13      -0.48       0.10      -1.48       0.00 
  benefit      -0.34       0.70       0.38       0.54      -0.10      -0.04 
   secure      -0.27       0.03       0.14       0.17       0.20       0.06 
 finsourc       0.26       0.00      -0.09       0.26       0.01       0.24 
 pubpolic       0.04      -0.05       0.01       0.14      -0.20       0.59 
 

         Fitted Residuals 
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       0.00 
   secure       0.00       0.00 
 finsourc       0.22      -0.20       0.00 
 pubpolic       0.23      -0.07       0.00       0.00 
 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 

 Smallest Fitted Residual =   -1.80 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    1.59 
 

 Stemleaf Plot 
 

 -18|0  
 -16|  
 -14|98  
 -12|84  
 -10|3  
 - 8|98  
 - 6|  
 - 4|8318882  
 - 2|94009877422100  
 - 0|987755211000977766666555444432000000000000000000000  
   0|11122333444456677902344577899  
   2|01234668258  
   4|9034489  
   6|8801  
   8|57  
  10|9  
  12|  
  14|39 
 

         Standardized Residuals   
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                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw        - - 
  control      -0.19        - - 
  quality      -1.32       1.32        - - 
  product       0.90      -0.18      -0.07       0.11 
    price       0.27       1.01       2.54       0.58       0.11 
    place       0.26      -0.07      -0.75      -0.95       0.19       0.11 
   promot       0.72       0.63      -1.65       0.70      -1.65       1.63 
   leader       0.98       0.94       1.21      -1.28       2.25      -0.24 
 decision      -0.26      -1.56      -0.15      -0.55      -0.23       0.37 
   chance       0.59      -2.42      -0.87       0.25      -0.21       0.24 
   manage      -0.56      -0.72      -0.68      -1.90      -0.08       0.40 
   growth       0.09      -0.62       0.08      -0.20       0.01      -1.99 
  benefit       0.83      -0.31      -0.16       0.07      -0.55      -1.86 
   secure      -1.48       0.19       0.02      -1.46      -0.43      -1.68 
 finsourc       2.97      -0.42      -1.94       0.90      -1.89       0.17 
 pubpolic       1.27       0.78      -1.23       1.40      -1.65      -0.43 
 

         Standardized Residuals   
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   promot       0.11 
   leader      -0.42        - - 
 decision      -0.58      -1.19        - - 
   chance       0.29      -1.12       2.30        - - 
   manage      -0.34      -0.55       1.27       2.00        - - 
   growth      -0.78      -0.64      -0.56       0.10      -1.41       0.11 
  benefit      -0.34       0.68       0.59       0.64      -0.11      -1.31 
   secure      -1.38       0.10       0.92       0.91       1.11       1.22 
 finsourc       1.28      -0.01      -0.50       1.13       0.02       0.56 
 pubpolic       0.20      -0.22       0.07       0.71      -0.95       1.34 
 

         Standardized Residuals   
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
  benefit       0.11 
   secure      -0.34       0.11 
 finsourc       1.03      -2.49        - - 
 pubpolic       0.67      -0.93      -0.03        - - 
 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 

 Smallest Standardized Residual =   -2.49 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual =    2.97 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 2|5  
 - 2|40  
 - 1|99997666655  
 - 1|44333221  
 - 0|99998777666666555  
 - 0|444433333222222222111100000000000000  
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   0|111111111111122222233344  
   0|666666777778899999  
   1|0001122333334  
   1|6  
   2|033  
   2|5  
   3|0 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for finsourc and      raw   2.97 
 

                                                                                 
 

                         Qplot of Standardized Residuals 
 

  3.5.......................................................................... 
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     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
 

        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 price     produci             8.0                 2.19 
 

                                                                                 
 

 Factor Scores Regressions 
 

         ETA  
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.01       0.02       0.15       0.18       0.05       0.02 
 finance        0.00       0.00       0.01       0.22       0.06       0.03 
 produci        0.02       0.04       0.35       0.11       0.03       0.01 
 market         0.01       0.01       0.11       0.32       0.09       0.04 
 perform        0.00       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.00 
 

         ETA  
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.03       0.08       0.10       0.07       0.05       0.00 
 finance        0.04      -0.02      -0.02      -0.01      -0.01       0.00 
 produci        0.02       0.04       0.05       0.04       0.03       0.00 
 market         0.06       0.05       0.07       0.05       0.03       0.00 
 perform        0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.05 
 

         ETA  
 

             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
 entrep         0.00       0.00      -0.05      -0.02 
 finance        0.01       0.01       0.62       0.30 
 produci       -0.01      -0.01       0.01       0.05 
 market         0.00       0.00       0.19       0.09 
 perform        0.21       0.19       0.01       0.00 
 

         KSI  
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 policy         0.00       0.01       0.06       0.12       0.03       0.01 
 

         KSI  
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 policy         0.02      -0.01      -0.01      -0.01      -0.01       0.00 
 

         KSI  
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             benefit     secure   finsourc   pubpolic    
            --------   --------   --------   -------- 
 policy         0.00       0.00       0.33       0.64 
 

                                                                                 
 

 Completely Standardized Solution 
 

         LAMBDA-Y     
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw        - -        - -       0.50        - -        - - 
  control        - -        - -       0.74        - -        - - 
  quality        - -        - -       0.85        - -        - - 
  product        - -        - -        - -       0.70        - - 
    price        - -        - -        - -       0.70        - - 
    place        - -        - -        - -       0.37        - - 
   promot        - -        - -        - -       0.62        - - 
   leader       0.85        - -        - -        - -        - - 
 decision       0.75        - -        - -        - -        - - 
   chance       0.71        - -        - -        - -        - - 
   manage       0.60        - -        - -        - -        - - 
   growth        - -        - -        - -        - -       0.66 
  benefit        - -        - -        - -        - -       0.91 
   secure        - -        - -        - -        - -       0.56 
 finsourc        - -       0.81        - -        - -        - - 
 

         LAMBDA-X     
 

            policy      
            -------- 
 pubpolic       0.77 
 

         BETA         
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
 finance         - -        - -        - -        - -        - - 
 produci        0.86        - -        - -        - -        - - 
 market         0.80       0.41        - -        - -        - - 
 perform        0.41       0.14      -0.46        - -        - - 
 

         GAMMA        
 

            policy      
            -------- 
 entrep         0.29 
 finance        0.82 
 produci        0.16 
 market          - - 
 perform         - - 
 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 

            entrep     finance    produci    market     perform    policy      
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep         1.00 
 finance        0.24       1.00 
 produci        0.91       0.33       1.00 
 market         0.89       0.60       0.86       1.00 
 perform        0.02       0.08      -0.05       0.05       1.00 
 policy         0.29       0.82       0.41       0.57       0.04       1.00 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.91       0.33       0.15       0.04       0.96 
 

         THETA-EPS    
 

                 raw    control    quality    product      price      place    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.75       0.46       0.28       0.52       0.52       0.86 
 

         THETA-EPS    
 

              promot     leader   decision     chance     manage     growth    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.62       0.28       0.44       0.49       0.64       0.57 
 

         THETA-EPS    
 

             benefit     secure   finsourc    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.69       0.35 
 

         THETA-DELTA  
 

            pubpolic    
            -------- 
                0.41 
 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 

            policy      
            -------- 
 entrep         0.29 
 finance        0.82 
 produci        0.41 
 market         0.57 
 perform        0.04 
 

                                                                                 
 

 Total and Indirect Effects 
 

         Total Effects of KSI on ETA  
 

            policy      
            -------- 
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 entrep         0.29 
              (0.22) 
                1.30 
  
 finance        0.82 
              (0.32) 
                2.55 
  
 produci        0.41 
              (0.26) 
                1.58 
  
 market         0.57 
              (0.27) 
                2.06 
  
 perform        0.04 
              (0.19) 
                0.22 
  
 

         Indirect Effects of KSI on ETA   
 

            policy      
            -------- 
 entrep          - - 
  
 finance         - - 
  
 produci        0.25 
              (0.21) 
                1.21 
  
 market         0.57 
              (0.27) 
                2.06 
  
 perform        0.04 
              (0.19) 
                0.22 
  
 

         Total Effects of ETA on ETA  
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 finance         - -        - -        - -        - -        - - 
  
 produci        0.86        - -        - -        - -        - - 
              (0.31) 
                2.77 
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 market         0.80       0.41        - -        - -        - - 
              (0.21)     (0.24) 
                3.75       1.74 
  
 perform        0.01       0.14      -0.46        - -        - - 
              (0.21)     (0.26)     (0.89) 
                0.04       0.51      -0.52 
  
 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   1.670 
 

         Indirect Effects of ETA on ETA   
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
 entrep          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 finance         - -        - -        - -        - -        - - 
  
 produci         - -        - -        - -        - -        - - 
  
 market          - -        - -        - -        - -        - - 
  
 perform       -0.40        - -        - -        - -        - - 
              (0.77) 
               -0.52 
  
 

         Total Effects of ETA on Y    
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       1.63        - -       1.89        - -        - - 
              (0.59) 
                2.77 
  
  control       2.86        - -       3.31        - -        - - 
              (0.70)                (1.19) 
                4.06                  2.78 
  
  quality       0.80        - -       0.92        - -        - - 
              (0.17)                (0.31) 
                4.80                  2.94 
  
  product       0.27       0.14        - -       0.34        - - 
              (0.07)     (0.08) 
                3.75       1.74 
  
    price       0.98       0.51        - -       1.23        - - 
              (0.26)     (0.29)                (0.33) 
                3.75       1.74                  3.69 
  
    place       0.38       0.19        - -       0.47        - - 
              (0.18)     (0.14)                (0.23) 
                2.04       1.41                  2.04 
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   promot       1.02       0.53        - -       1.28        - - 
              (0.30)     (0.31)                (0.39) 
                3.35       1.69                  3.31 
  
   leader       3.18        - -        - -        - -        - - 
  
 decision       1.27        - -        - -        - -        - - 
              (0.26) 
                4.96 
  
   chance       1.48        - -        - -        - -        - - 
              (0.32) 
                4.62 
  
   manage       1.15        - -        - -        - -        - - 
              (0.31) 
                3.71 
  
   growth       0.02       0.32      -1.10        - -       2.36 
              (0.50)     (0.63)     (2.09) 
                0.04       0.51      -0.52 
  
  benefit       0.03       0.44      -1.51        - -       3.27 
              (0.69)     (0.85)     (2.86)                (1.22) 
                0.04       0.52      -0.53                  2.68 
  
   secure       0.00       0.04      -0.15        - -       0.33 
              (0.07)     (0.09)     (0.29)                (0.12) 
                0.04       0.51      -0.52                  2.82 
  
 finsourc        - -       0.76        - -        - -        - - 
  
 

         Indirect Effects of ETA on Y     
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       1.63        - -        - -        - -        - - 
              (0.59) 
                2.77 
  
  control       2.86        - -        - -        - -        - - 
              (0.70) 
                4.06 
  
  quality       0.80        - -        - -        - -        - - 
              (0.17) 
                4.80 
  
  product       0.27       0.14        - -        - -        - - 
              (0.07)     (0.08) 
                3.75       1.74 
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    price       0.98       0.51        - -        - -        - - 
              (0.26)     (0.29) 
                3.75       1.74 
  
    place       0.38       0.19        - -        - -        - - 
              (0.18)     (0.14) 
                2.04       1.41 
  
   promot       1.02       0.53        - -        - -        - - 
              (0.30)     (0.31) 
                3.35       1.69 
  
   leader        - -        - -        - -        - -        - - 
  
 decision        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   chance        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   manage        - -        - -        - -        - -        - - 
  
   growth       0.02       0.32      -1.10        - -        - - 
              (0.50)     (0.63)     (2.09) 
                0.04       0.51      -0.52 
  
  benefit       0.03       0.44      -1.51        - -        - - 
              (0.69)     (0.85)     (2.86) 
                0.04       0.52      -0.53 
  
   secure       0.00       0.04      -0.15        - -        - - 
              (0.07)     (0.09)     (0.29) 
                0.04       0.51      -0.52 
  
 finsourc        - -        - -        - -        - -        - - 
  
 

         Total Effects of KSI on Y    
 

            policy      
            -------- 
      raw       0.77 
              (0.49) 
                1.58 
  
  control       1.35 
              (0.77) 
                1.74 
  
  quality       0.38 
              (0.21) 
                1.79 
  
  product       0.19 
              (0.09) 
                2.06 
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    price       0.70 
              (0.34) 
                2.06 
  
    place       0.27 
              (0.17) 
                1.58 
  
   promot       0.73 
              (0.37) 
                1.99 
  
   leader       0.93 
              (0.71) 
                1.30 
  
 decision       0.37 
              (0.29) 
                1.29 
  
   chance       0.43 
              (0.34) 
                1.28 
  
   manage       0.33 
              (0.27) 
                1.26 
  
   growth       0.10 
              (0.44) 
                0.22 
  
  benefit       0.14 
              (0.61) 
                0.22 
  
   secure       0.01 
              (0.06) 
                0.22 
  
 finsourc       0.62 
              (0.24) 
                2.55 
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 Standardized Total and Indirect Effects 
 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.44        - -       0.50        - -        - - 
  control       0.64        - -       0.74        - -        - - 
  quality       0.73        - -       0.85        - -        - - 
  product       0.55       0.29        - -       0.70        - - 
    price       0.55       0.28        - -       0.70        - - 
    place       0.30       0.15        - -       0.37        - - 
   promot       0.49       0.25        - -       0.62        - - 
   leader       0.85        - -        - -        - -        - - 
 decision       0.75        - -        - -        - -        - - 
   chance       0.71        - -        - -        - -        - - 
   manage       0.60        - -        - -        - -        - - 
   growth       0.01       0.09      -0.30        - -       0.66 
  benefit       0.01       0.12      -0.42        - -       0.91 
   secure       0.00       0.08      -0.26        - -       0.56 
 finsourc        - -       0.81        - -        - -        - - 
 

         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 

            entrep     finance    produci    market     perform     
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      raw       0.44        - -        - -        - -        - - 
  control       0.64        - -        - -        - -        - - 
  quality       0.73        - -        - -        - -        - - 
  product       0.55       0.29        - -        - -        - - 
    price       0.55       0.28        - -        - -        - - 
    place       0.30       0.15        - -        - -        - - 
   promot       0.49       0.25        - -        - -        - - 
   leader        - -        - -        - -        - -        - - 
 decision        - -        - -        - -        - -        - - 
   chance        - -        - -        - -        - -        - - 
   manage        - -        - -        - -        - -        - - 
   growth       0.01       0.09      -0.30        - -        - - 
  benefit       0.01       0.12      -0.42        - -        - - 
   secure       0.00       0.08      -0.26        - -        - - 
 finsourc        - -        - -        - -        - -        - - 
 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 

            policy      
            -------- 
      raw       0.21 
  control       0.30 
  quality       0.35 
  product       0.39 
    price       0.39 
    place       0.21 
   promot       0.35 
   leader       0.25 
 decision       0.22 
   chance       0.21 
   manage       0.18 
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   growth       0.03 
  benefit       0.04 
   secure       0.02 
 finsourc       0.66 
 

                           Time used:    0.172 Seconds 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    นายปภพพล  เติมธีรกิจ 
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วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    พ.ศ. 2545 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหาร  
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ประสบการณ์ในการท างาน  
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พ.ศ. 2538 กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้า ต.ธีรกิจ อินเตอร์เทรด 
จ ากัด 
พ.ศ. 2547 กรรมการผู้จัดการบริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น   
จ ากัด 

   พ.ศ. 2550 กรรมการผู้จัดการบริษัท ธีรกิจ สวิทซ์บอร์ด แอนด์  
คอนสตรักชั่น จ ากัด 
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