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บทคดั ย่อภาษาไทย  
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การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค  ์1) เพ่ือศกึษาระดบัความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร   2) เพ่ือตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ และตวัแทนเจา้ของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  จ านวน  320 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหส์มการเชิงโครงสรา้ง ผล
การศึกษาพบว่า 1) ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่  ด้านการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการจัดการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต ตามล าดับ  2) การวิเคราะหส์มการเชิงโครงสรา้งพบว่า 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ์ และการบริหารจดัการองคก์รส่งผลทางตรง
ตอ่ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  สภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร และการบริหารจดัการองคก์รส่งผลทางตรงต่อภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์รสง่ผลทางตรงตอ่การบริหารจดัการองคก์ร 
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The objectives of this study were 1) to study the level of success Small and 

Medium businesses in Bangkok. 2) to examine a Causal relationship model of success 
Small and Medium in Bangkok by using questionnaires as a tool to collect information 
from entrepreneurs, business owners, representatives of success Small and Medium 
business owners 320 people in Bangkok. The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and structural equation analysis. The 
results showed that 1) Overall, the success of SME businesses in Bangkok was at a high 
level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level in 
descending order of average, namely finance, stakeholders. internal management 
process, learning and growing respectively. 2) Structural equation analysis revealed that 
the external environment, strategic leadership, and organizational management directly 
influence the success of success Small and Medium businesses in Bangkok. External 
environment and organization management directly affects strategic leadership. 
External environment directly affects organization management. 

 
Keyword : Success Small and Medium Businesses, External environment, Strategic 
Leadership, Organization Management 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
สภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  ในปี พ.ศ.  2563  ปรบัตวั

ลดลง รอ้ยละ 9.7 มีมูลค่าการส่งออกในช่วงปลายปี พ.ศ.  2563 จ านวน 621,484.6 ล้านบาท 
ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 18.8 โดยมูลค่าการส่งออกปรบัตัวลดลงในเกือบทุกตลาด มีเพียงตลาด
สหรฐัอเมริกาท่ีสามารถขยายตัวไดร้อ้ยละ 31.1 สินคา้ส่งออกท่ีสามารถขยายตวัได ้คือ สินค้า
ประเภทผลไมส้ด อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบยานยนต ์มีการขยายตวัรอ้ยละ 4.9, 2.1 และ 
1.7 ตามล าดบั ดชันีความเช่ือมั่นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในช่วง 9 เดือนแรก 
(มกราคม-กันยายน) ของ ปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ  42.5 แต่หากผลจากมาตรการ
ควบคมุการแพรร่ะบาดของโควิด19 ไดผ้ลดี อาจท าใหป้ระชาชนมีความมั่นใจท่ีจะออกมาใชจ้่าย 
และเดินทางท่องเท่ียว รวมทัง้ผลจากมาตรการสนบัสนนุต่าง ๆ ของภาครฐั ทัง้ในรูปแบบของเงิน
สนบัสนนุ และการลดหย่อนภาษี หรือสิทธิพิเศษตา่ง ๆ และจากสถานการณก์ารระบาดของโรคโค
วิด 19  ส่งผลใหใ้นช่วงปี พ.ศ. 2563 มีการจดทะเบียนของนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ใหม่ จ านวน 50,178 
ราย ลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 12.9 ในขณะท่ีมีกิจการยกเลิก จ านวนมากถึง 10,393 ราย เพิ่มขึน้
จากปีก่อน รอ้ยละ 14.5 (ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2564) 

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ท่ีส่งผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น
องคก์รขนาดใหญ่หรือองคก์รขนาดเล็ก ตา่งไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตของโรคระบาดในครัง้นีเ้ป็น
จ านวนไม่น้อย  โดยปัญหาจากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ประกอบดว้ย 1) ปัญหาความตอ้งการของสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคมีจ านวนลดลง  
ซึ่งปรากฏการณนี์จ้ะเกิดขึน้กับภาคธุรกิจการบริการท่ีมีอยู่จ  านวนมากในภาคธุรกิจ เช่น  ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว โรงแรมและท่ีพกั รา้นอาหารและภัตตาคาร ไดร้บัผลกระทบมากกว่า
ธุรกิจอ่ืน ๆ  2) การขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตสินคา้จากการปิดประเทศ ในกรณีท่ีบางธุรกิจมี
ความจ าเป็นในการพึ่งพาวตัถุดิบหรือสินคา้ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ นโยบายการปิดประเทศ
เพ่ือลดการติดเชือ้โควิด 19 ส่งผลกระทบตอ่การปิดสนามบิน และเสน้ทางการเดินเรือขนส่งสินคา้ 
ส่งผลท าให้ก าลังการก าลังผลิตลดลงในประเทศ ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นในการบริหาร
สินคา้คงคลังใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน   3) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในองคก์ร ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับความ
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ปลอดภัยของพนักงานในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจการ เพ่ือการปรบัตัวในการ
รบัมือกับโรคระบาดท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วไปทั่ วโลก การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตของโรคระบาด โควิด 19 แม้ว่าจะมีความยากล าบาก  เม่ือต้องการ
ปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะสม จากการใหเ้วน้ระยะห่างทางสังคม ซึ่งวิธีการปฏิบัติงานในส่วนท่ีไม่ได้
ออกแบบใหส้ามารถปฏิบตัิงานจากบา้น 4) การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัของนโยบายรฐับาล 
โดยท่ีภาครฐัมีความจ าเป็นในการบริหารจดัการกบัโรคระบาด ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ในแต่ละวัน ซึ่งนโยบายของรฐับาลท่ีประกาศออกมา ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องคก์รท่ีไม่สามารถบริหารจัดการตามนโยบายของรฐับาลได้ และไม่สามารถตอบสนองตาม
ประกาศนโยบายการก ากบัดแูลของรฐับาลไดใ้นทนัที (คมน ์พนัธรกัษ,์ 2563) 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีบทบาทอย่างมากตอ่การพฒันาดา้นเศรษฐกิจการ
สรา้งอาชีพ การจา้งงาน การเช่ือมโยงกบักิจการขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอ่ืน ๆ การเพิ่มมูลค่า
ใหว้ตัถดุิบท่ีผลิตในประเทศสรา้งเงินตราต่างประเทศ และยงัสามารถป้องกันการผูกขาดในระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด เป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจของไทย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบดว้ยการผลิต การคา้ 
และการบรกิาร ส าหรบัประเทศไทย เม่ือพิจารณาตามมลูคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) แลว้เห็นได้
ชดัเจนว่าธุรกิจภาคบริการมีบทบาทมากท่ีสุด ดงันัน้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งใหค้วามส าคญัในการ
ปรบัเปล่ียนองคก์ร เพ่ือสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ดา้นบริการใหม้ากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามดว้ย
ขอ้จ ากัดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่หลายประการ 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรอบรูใ้นธุรกิจ มีการเตรียมความพรอ้มในการ
วางแผนธุรกิจ มีการบริหารจดัการทรพัยากรทางการเงินท่ีดี เพ่ือท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
และด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งประสบความส าเรจ็ (สธีุรา อะทะวงษา, 2560) 

จากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  ส่งผลท าใหธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าว จึงมีการปรบัเปล่ียนองคก์ร เพ่ือใหส้ามารถขบัเคล่ือนองคก์ร
ไปสู่ เป้าหมายให้ประสบความส าเร็จ โดยตัวชี ้วัดท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่นิยมน ามาประเมิน
ความส าเร็จขององคก์รนัน้ ไดแ้ก่ การเงิน ลูกคา้ การจัดการภายในองคก์ร และการเรียนรูแ้ละ
เติ บ โต  (Kaplan & Norton, 2006) ส อดคล้อ งกับ   Cope (2012) ท่ี ได้น  า เสนอถึ งตัว ชี ้วัด
ความส าเร็จของการบริหารองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย 1) เงินสด หมายถึง องคก์รตอ้งมีกระแสเงิน
สดท่ีมั่นคงและมีสภาพคล่อง 2) ผลก าไร ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจท่ีมีผลก าไรขัน้ตน้และรายได้
สุทธิเพิ่มมากขึน้  3) สินทรพัย ์คือองคก์รจะตอ้งมีความมั่นคงทางสินทรพัย์ และมีรายไดแ้ละ
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ผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ย่างต่อเน่ือง 4) การเจริญเติบโต คือองคก์รตอ้งเติบโตและสรา้งผล
ก าไรอย่างต่อเน่ือง  5) คน หมายถึง องคก์รตอ้งมีการบริหารจัดใหพ้นักงาน ลูกคา้ และกลุ่มผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียเกิดความพงึพอใจ   

ความส าเร็จขององคก์รจะเกิดขึน้ได้ ต้องอาศัยปัจจัยมาสนับสนุนให้องคก์รประสบ
ความส าเรจ็ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินงานธุรกิจ 
เน่ืองจากปัจจุบันองคก์รต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ท่ีอาจจะส่งผลให้
องคก์รไดร้บัโอกาสในการด าเนินธุรกิจหรือไดร้บัอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป (เรวตัร ์ชาตรีวิศษิฎแ์ละคณะ, 2554) นอกจากนีผู้บ้รหิารองคก์รจ าเป็นตอ้งมีภาวะ
ผูน้  าเชิงกลยทุธท่ี์มีวิสยัทศัน ์การริเริ่มสรา้งสรรค ์และมีความคดิความเขา้ใจสงูในสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ร รวมทัง้มีความสามารถในการปรบัเปล่ียนสถานการณ์เลวรา้ยหลายอย่างใหก้ลบัมาเป็น
สถานการณท่ี์ดีได ้และยงัเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ขององคก์รใหก้ลายเป็นกลวิธีในการด าเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมอีกดว้ย (Boal & Hooijberg, 2001) สอดคลอ้งกับ นนทกร อาจวิชยั (2564) กล่าว
วา่ ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ตอ้งเป็นผูน้  าองคก์รท่ีมีความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูร้ว่มงาน มี
วิสยัทศันใ์นการมองอนาคตขององคก์ร มีความคิดความเขา้ใจสงู และมีความสามารถเสริมสรา้ง
อ านาจให้กับเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ในการสรา้งสรรคอ์ย่างมีกลยุทธ์  นอกจากนีผู้บ้ริหารตอ้งให้
ความส าคญักบักระบวนการบรหิารจดัการองคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของบคุลากร
เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล (สมยศ นาวีการ, 2558)   

จากความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นตวัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจหลกัของประเทศไทย ก าลงัเผชิญกบัปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท่ีมีสาเหตมุาจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 สง่ผลใหท้กุภาคธุรกิจไดร้บัผลกระทบจากสถานการณใ์นครัง้นี ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวนมาก
ถึง 344,118  ราย (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2564) ท าใหทุ้กองคก์ร
ต่างมีการปรบัเปล่ียนองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ ผูว้ิจัยเกิด
ความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ” 
เพ่ือให้ผูบ้ริหารองคก์รน าขอ้มูลดา้นปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมา
สนบัสนนุองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาระดบัความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดโ้มเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร ไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

2. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน และก าหนดปัจจยั 
ในการสนับสนุนความส าเร็จของธุรกิจ เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการจา้ของธุรกิจ  เจา้ของธุรกิจ และตวัแทนของ

เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 344,118 คน (ส านักงาน
สง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ และตวัแทน

เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยยึดหลกัตามการวิเคราะหแ์บบจ าลองเชิงโครงสรา้ง 
(Structural Equation modeling) มีขอ้เสนอว่าควรมีกลุ่มตวัอย่าง 20 เท่าของตวัแปรสังเกตตาม
แนวคิดของไคลน ์(Kline, 2005) จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ในการศึกษาครัง้นีมี้ตวัแปรสงัเกต
จ านวน 16 ตัวแปร ดังนั้น 20 เท่าของตัวแปรสังเกต จึงได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 320 คน โดยมี
วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

1. ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งตาม
ภาคของธุรกิจเป็นหนว่ยสุม่  
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ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ภาคธุรกิจ จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
1. ภาคบรกิาร 160,377 149 
2. ภาคการคา้ 127,038 118 
3. ภาคการผลิต 56,703 53 

รวม 344,118 320 

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2563 ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 3 ตวั ดงันี ้

1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ตวั ดงันี ้
1.1.1 การเมือง 
1.1.2 เศรษฐกิจ 
1.1.3 สงัคมและวฒันธรรม 
1.1.4 เทคโนโลยี 

1.2 ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ตวั ดงันี ้
1.2.1 การมีวิสยัทศัน ์
1.2.2 การรเิริ่มสรา้งสรรค ์
1.2.3 การมีความคดิความเขา้ใจสงู 

1.3 การบรหิารจดัการองคก์ร ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 5 ตวั ดงันี ้
1.3.1 การวางแผน 
1.3.2 การจดัองคก์ร 
1.3.3 การสั่งการ 
1.3.4 การประสานงาน 
1.3.5 การควบคมุ 
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2. ตัวแปรตาม มี  1 ตัว คือ ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ตวั ดงันี ้ 

2.1 การเงิน 
2.2 ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
2.3 กระบวนการจดัการภายใน  
2.4 การเรียนรูแ้ละเตบิโต 

พืน้ทีแ่ละระยะเวลา 
ศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจเอกชนท่ีจัดตัง้ขึน้ ด  าเนินกิจการโดย

เจา้ของ มีตน้ทนุในการด าเนินงานต ่า ไมต่กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบคุคลหรือธุรกิจอ่ืน มีจ านวนการ
จา้งงานจ านวนไมม่าก 

ความส าเร็จ (Success: SUCC) หมายถึง การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตาม
วตัถปุระสงคข์ององคก์รท่ีก าหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประกอบดว้ย 4 ดา้น
มีรายละเอียดดงันี ้

การเงิน (Financial Perspective: FIPE) หมายถึง การท่ีธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึน้จาก
การขายสินคา้และบริการ การมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการสั่งซือ้สินคา้ของลูกคา้ทัง้รายเก่าและราย
ใหม่ การมีก าไรของธุรกิจมีความแน่นอนและตอ่เน่ือง การมีตน้ทนุตอ่หน่วยผลิตภณัฑท่ี์ลดลง และ
การมีสภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการ 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders: STKE) หมายถึง ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย ไดแ้ก่ พนกังาน ลกูคา้ และผูถื้อหุน้ การท่ีลกูคา้มีทศันคติท่ีดีตอ่องคก์ร และความสามารถ
ในการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ไวอ้ยา่งตอ่เน่ือง การใหค้วามส าคญักบัขอ้รอ้งเรียนของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์รทุกคน และการให้ความส าคัญกับพนักงานผู้ขับเคล่ือนองคก์ร ไปสู่
ความส าเรจ็ 

กระบวนการจัดการภายใน  (Internal Business Process: INBP)  หมายถึง การ
วางแผนการปฏิบตัิงานล่วงหนา้ทกุขัน้ตอน และความสามารถในการปฏิบตัิงานตามแผนท่ีวางไว้
อย่างเป็นรูปธรรม การมุ่งเนน้พัฒนาผลิตภัณฑ ์และบริการขององคก์รอย่างต่อเน่ือง การมุ่งเนน้
พฒันาเครื่องหมายการคา้และการตลาด การจดัจ าหน่าย และการส่งมอบสินคา้และบรกิารไดต้รง
เวลาท่ีก าหนด 
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การเรียนรูแ้ละเติบโต (Learning and Growth Perspective: INBP) หมายถึง การมี
ความพงึพอใจตอ่สิ่งแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน ระบบการปฏิบตัิงาน และระบบการใหผ้ลตอบแทน 
การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาธุรกิจ
ขององคก์ร การส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนในองคก์ร
การมีอัตราการเขา้ออกของพนกังานอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมใน
องคก์ร 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment: EXER) หมายถึง แรงกดดนัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององคก์รในการสรา้งโอกาสหรืออุปสรรคขององคก์ร  โดย
ประกอบดว้ย 4 ดา้น มีรายละเอียดดงันี ้

การเมือง (Political Factor: POFA) หมายถึง ปัจจัยสถานการณ์ทางการเมือง 
เสถียรภาพของรฐับาล นโยบายดา้นส่งเสริมการลงทนุ และนโยบายดา้นการลงทนุท่ีส่งผลกระทบ
ตอ่การด าเนินกิจการ 

เศรษฐกิจ (Economic Factor: ECFA) หมายถึง สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อองคกร 
ได้แก่  อัตราดอกเบี ้ย ราคาวัตถุดิบหรือต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณปูโภคและพลงังาน อตัราคา่จา้งแรงงาน 

สังคมและวัฒนธรรม (Social and Couture Factor: SACF) หมายถึง ปัจจัยท่ีส่ง
กระทบต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการของลกูคา้ การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของลกูคา้
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสนิยมท่ีเพิ่มมากขึน้และรวดเร็ว 

เทคโนโลยี (Technology: TEFA) หมายถึง เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนในการผลิต
สินคา้และบริการขององคก์ร เทคโนโลยีช่วยการติดตอ่ส่ือสารกบัลกูคา้ภายในและภายนอกองคก์ร
ไดส้ะดวกรวดเร็ว และเทคโนโลยีท าให้สามารถสรา้งความได้เปรียบในการบริหารจัดการของ
องคก์ร 

ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership: STLE) หมายถึง คุณลักษณะของผู้น  า
องคก์รท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจสูงในการบริหารองคก์ร และการคาดการณอ์นาคตขององคก์รดว้ย
วิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล ในระยะยาว การยอมรบัความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์โดยประกอบดว้ย 3  ดา้น มี
รายละเอียดดงันี ้

การมีวิสัยทัศน  ์(Vision: VISI) หมายถึง การก าหนดวิสัยทัศนข์ององคก์รท่ีมีความ
เช่ือมโยงกับสถานการณใ์นปัจจุบนัและอนาคต การมุ่งพฒันาท่ียั่งยืน ท่ีสามารถน าไปสู่ปฏิบตัิได้
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จรงิ การมุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ มีความชดัเจน ส่ือสารเขา้ใจง่าย
และเป็นไปได ้

การริเริ่มสรา้งสรรค ์(Creative Thinking: CRTH) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
องคก์รในการน านวตักรรมใหม ่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจการ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้
แสดงความคดิสรา้งสรรค ์เพ่ือหาวิธีการใหม่ ๆ ในการด าเนินงานขององคก์ร การมีความยืดหยุน่ใน
การบริหารทรพัยากรบุคคลในองคก์ร การสรา้งทีมงานท่ีมีคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
องคก์รอยา่งมีประสิทธิผล 

การมีความคิดความเข้าใจสูง (Having a High Level of Understanding: HHLU) 
หมายถึง การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุคน การรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาของ
องคก์รอยา่งถ่องแท ้การมีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในการวิเคราะหร์ะบบงานตา่ง ๆ น าไปสูก่ารปฏิบตัิ
และพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ การเขา้ใจผลลพัธท่ี์จะเกิดจากนโยบายและ
แผนปฏิบตังิานขององคก์ร และการรบัรูแ้ละเขา้ใจฉากทศันข์ององคก์รในอนาคต  

ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร อ งค์ ก ร   (Management: Adminstration: MAAD) ห ม าย ถึ ง 
กระบวนการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร ตามแนวทางท่ีจะบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
โดยประกอบดว้ย 5 ดา้น มีรายละเอียดดงันี ้

การวางแผน (Planning: PLAN) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายในแผนการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีมีความชดัเจน  การจดัท ากรอบเวลาในงานอย่างชดัเจน การก าหนดตวัชีว้ัดการท า
แผนงานการพฒันาการบรหิารองคก์รอย่างเป็นรูปธรรม ตามขัน้ตอนและวิธีการในแผนการบริหาร
จดัการท่ีสามารถน าไปปฏิบตัไิด ้และการวางแผนท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเปา้หมายขององคก์ร 

การจดัองคก์ร (Organization Management: ORMA) หมายถึง เป้าหมายท่ีก าหนด
ขององคก์รท่ีมีความชัดเจน ขอบเขต ความรบัผิดชอบ และหนา้ท่ีของการบริหารองคก์รท่ีชดัเจน 
การก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงานขององคก์รอยา่งชดัเจน 

การสั่งการ (Director: DIRE) หมายถึง การสั่งการแก่พนกังานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
พนกังานแตล่ะคนอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม การมีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในงานท่ีสั่งการ
แก่พนกังานเป็นอย่างดี การรบัฟังความคดิเห็นของพนกังานตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์
ในการท างานท่ีเพียงพอ และการสั่งการดว้ยภาษาท่ีถกูตอ้ง เขา้ใจง่ายแก่พนกังานทกุครัง้ และการ
สั่งการโดยมีการชีแ้นะ นิเทศงาน และติดตามประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไปตามแผนหรือ
เปา้หมายขององคก์ร 
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การป ระส าน งาน  (Coordination: COOR ห ม ายถึ ง  ก า ร มี ช่ อ งท าง ใน ก าร
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทัง้หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร การพฒันาทกัษะในการ
ส่ือสารท่ีดีในการประสานงานแก่พนกังาน การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยัในการประสานงานกบัลกูคา้ 
การมีกระบวนการประสานงานท่ีรวดเร็วสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือรว่มกนัก ากบัดแูลการบรหิารงานขององคก์รใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

การควบคมุ (Control: CONT) หมายถึง การระบตุวัชีว้ดั การควบคมุดแูลการบรหิาร
จดัการขององคก์ร การประเมินผลลพัธแ์ต่ละโครงการหรือกิจกรรมขององคก์รอย่างต่อเน่ือง การ
ประเมินผลการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง การน าผลลพัธใ์ชเ้ป็นการก าหนดนโยบายการแกไ้ขปัญหา
การบรหิารงาน และใชใ้นการตดิตามประเมินผลองคก์ร 
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ตาราง  2 สรุปตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตท่ีใชใ้นการศกึษา 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต 
1. ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดยอ่ม (Success: SUCC) 

1. การเงิน (Financial Perspective: FIPE) 
2. ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholders: STKE) 
3. กระบวนการจดัการภายใน (Internal Business 
    Process: INBP) 
4. การเรียนรูแ้ละเตบิโต (Learning and 
   Growth Perspective: LAGP) 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
   (External Environment: EXER) 
 

1. การเมือง (Politcal Factor: POFA) 
2. เศรษฐกิจ (Economic Factors: ECFA) 
3. สงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture Factors:  
    SACF) 
4. เทคโนโลยี (Technology Factors: TEFA) 

3. ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ 
    (Strategic leadership: STLE) 

1. การมีวิสยัทศัน ์(Vision: VISI) 
2. การรเิริ่มสรา้งสรรค ์(Creative Thinking: CRTH) 
3. การมีความคดิความเขา้ใจสงู  
   (having a high level of understanding: HHLU) 

4. การบรหิารจดัการองคก์ร  
   (Management Administration:  
   MAAD) 
 
 

1. การวางแผน (Planning: PLAN) 
2. การจดัองคก์ร (Organization Management: ORMA) 
3. การสั่งการ (Director: DIRE) 
4. การประสานงาน (Coordination: COOR) 
5. การควบคมุ (Control: CONT) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครขึน้อยู่กับภาวะ

ผูน้  าเชิงกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร และการบรหิารจดัการองคก์ร 
2. ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธข์ึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการบรหิารจดัการองคก์ร 
3. การบรหิารจดัการองคก์รขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
  
 
 

การเงิน             
FIPE การมีวิสยัทศัน ์       

VISI 
ความส าเร็จธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร SUCC 

ผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสีย STKE 

การวางแผน         
PLAN 

การจดัองคก์ร    
ORMA          

กระบวนการจดัการ
ภายใน INBP 

การเรยีนรูแ้ละ
เติบโต LAGP 

การประสานงาน        
COOR 

เศรษฐกิจ          

ECFA 

การเมือง         

POFA  

การรเิริม่สรา้งสรรค ์

CRTH 

การสั่งการ         
DIRE 

การมีความคิดความ

เขา้ใจสงู HHLU 

การควบคมุ    
CONT 

สภาพแวดล้อม
ภายนอกองคก์ร 

EXER 

สงัคมและวฒันะธรรม          

SACF 

เทคโนโลยี         
TEFA 

ภาวะผู้น า 
เชิงกลยุทธ ์

STLE 

การบริหารจัดการ
องคก์ร MAAD 
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แบบจ าลองโครงสร้าง 
ผูว้ิจยัไดต้ัง้สมมติฐานของการวิจยัท่ีตอ้งการทดสอบในรูปแบบของแบบจ าลองสมการ

โครงสรา้ง ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สมการโครงสรา้ง 1: ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SUCC) ขึน้อยู่

กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER) ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ (STLE) และการบริหารจดัการ
องคก์ร (MAAD) 

SUCC= (EXER, STLE, MAAD) ……………………………………. (1) 
(2) สมการโครงสรา้ง 2: ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ (STLE) ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม

ภายนอกองคก์ร (EXER) และการบรหิารจดัการองคก์ร (MAAD) 

STLE= (EXER, MAAD) ……………………………………………. (2) 
(3) สมการโครงสรา้ง 3: การบริหารจดัการองคก์ร (MAAD) ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์ร (EXER)  

MAAD= (EXER) ……………………….…………….…..…………. (3) 
 

แบบวดัจ าลองมาตรวดั (Measurement models) ของตวัแปรแฝงภายใน และภายนอก
แบบจ าลองดงักลา่วนี ้มี 4 ชดุสมการดงันี ้

ชดุท่ี 1 ระหวา่ง 

FIPE =  (SUCC)………………….………………………………. (4) 

STKE =  (SUCC)……….………..……………………………….. (5) 

INBP =  (SUCC)……………….….……………………………… (6) 
ชดุท่ี 2 ระหวา่ง 

POFA=  (EXER)………..……..……..………………………..…. (7) 

ECFA = (EXER)………..……..……..………………………..…… (8) 

SACF= (EXER)……….……………..………………………..…… (9) 

TEFA = (EXER)…….….……………..………………………..….. (10) 
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ชดุท่ี 3 ระหวา่ง  

VISI =  (STLE)…..…...……………….….………..…………….. (11) 

CRTH=  (STLE)…………..……….……………..………..……… (12) 

HHLU=  (STLE)……….……………….……..….………….……. (13) 
ชดุท่ี 4 ระหวา่ง 

PLAN= (MAAD)…………………………..……….….…………… (14) 

ORMA=  (MAAD)…………..………….…….…….…….……….. (15) 

DIRE=  (MAAD) ……………….………………….……….……… (16) 

COOR=  (MAAD) ……………….………………….……….……. (17) 

CONT= (MAAD) ……………….………………….……….……… (18) 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาเรื่อง โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ขอเสนอการทบทวนวรรณกรรม มีดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัความส าเรจ็ขององคก์ร 
3. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
4. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
5. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์ร 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การแข่งขนัในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วในยคุปัจจบุนั นบั

ไดว้่าเป็นทัง้วิกฤตและโอกาสของธุรกิจ วิกฤตของธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้
จากคูแ่ข่งท่ีมีอยู่ในประเทศ และคูแ่ข่งรายใหม่ของธุรกิจตา่งประเทศท่ีอาจมีทรพัยากรเหนือกว่าใน
ทกุดา้น รวมทัง้การแสวงหาปัจจยัการผลิตท่ีมีคณุภาพ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไดว้่าธุรกิจขนาดใหญ่ยอ่ม
มีความไดเ้ปรียบในทุก ๆ ดา้น หากเทียบกับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีเงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีท่ี
น้อยกว่า แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีจ านวนมาก ซึ่งมีความ
คล่องตวัและสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไม่แพธุ้รกิจรายใหญ่ โดยมีความหมายดงันี ้
(สธีุรา อะทะวงษา, 2560) 

Bamford (2011) ไดอ้ธิบายความหมายท่ีบง่บอกถึงธุรกิจขนาดย่อมท่ีบางครัง้เป็นได้
ทัง้การประกอบธุรกิจ (Entrepreneurial Business) ท่ีด  าเนินธุรกิจขนาดย่อม หรือบางครัง้เป็นได้
ทั้งการประกอบธุรกิจหรือกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ซึ่งเป็นค าว่าเรียกในภาษาอังกฤษ 
“ Small to Mazedium Sized Business (SMB) ห รื อ  “ Small of Medium sized Enterprise 
(SME)” ซึ่งเป็นบรษิัทคนเดียว หรือทีมผูป้ระกอบการหลายคนท่ีมี 2 ประเภทดงันี ้

ประเภทแรก เป็นธุรกิจท่ีก าหนดโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตสูงมีการลงทุนใน
เทคโนโลยีท่ีสงู มีลกัษณะเฉพาะและโดยทั่วไป หมายถึง ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีรายละเอียดดงันี ้
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1. เป็นธุรกิจท่ีมีการลงทนุโดยนกัลงทุนท่ีมุ่งหวงัการไดร้บัผลตอบแทนท่ีมาก
ขึน้ 

2. เป็นธุรกิจท่ีมีการก าหนดแผนการเก็บเก่ียวผลประโยชน ์(Harvest Plan) 
จากการลงทนุ เชน่ แผนการออกจากธุรกิจท่ีใหผู้ก้่อตัง้ธุรกิจไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเจรญิเติบโต 
แผนการเก็บเก่ียวอาจรวมถึงการขายธุรกิจใหกิ้จการอ่ืน การขายธุรกิจใหก้ลุม่นกัลงทนุ 

3. ผลลพัธจ์ากแผนการท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอย่างรวดเรว็ ดงันัน้โดยทั่วไปแลว้
ธุรกิจจะมีภาระอยา่งหนกัในดา้นหนีส้ิน  

4. การมีการพฒันาโครงสรา้งขององคก์ร 
5. มีการจา้งผูท่ี้มีประสบการณ ์และความรู ้มาบริหารองคก์รใหธุ้รกิจเกิดการ

เตบิโต 
6. มีการมุง่เนน้การด าเนินการหลายแหง่ ไปพรอ้มกนั 
7. ธรรมชาติค่อนขา้งชอบความเส่ียงในการแสวงหาก าไร เช่น การน าเสนอ

สิ่งประดษิฐ์ใหมท่ี่ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัออกสูต่ลาด 
8. มีจ  านวนการจา้งงานท่ีเพิ่มสงูขึน้เพ่ือใหธุ้รกิจเกิดความเตบิโต 

ประเภทท่ีสอง เป็นธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเป็นท่ีรูจ้กัโดยทั่วไป มีลกัษณะดงันี ้
1. มีการเริ่มตน้ธุรกิจดว้ยเงินทุนของตนเอง หรือเงินทุนส่วนใหญ่เป็นของ

ตนเอง 
2. มีแผนพฒันาการด าเนินงานมุง่เนน้การใชส้ภาพคลอ่งจากเงินสด 
3. มีการออกแบบโครงสรา้งการบริหารจัดการ โดยใช้ความไดเ้ปรียบจาก

ทกัษะของผูก้่อตัง้ 
4. มีการออกแบบการด าเนินงานตามความคดิของผูก้่อตัง้ 
5. มีการท าธุรกิจท่ีมุง่ไปสูเ่ปา้หมายของบคุคลหรือผูก้่อตัง้ 
6. คาดว่าธุรกิจจะเติบโตโดยมีพนักงานมากกว่า 50 คน หรือมากกว่า  

100 คน  
ข้อมู ล อ งค์ก รธุ ร กิ จ ขน าดย่ อม ของอ เม ริก า  (The U.S. Small Business 

Administration: SBA) ซึ่งเป็นองคก์รอิสระภายใตค้วามช่วยเหลือของรฐับาลกลางมีภารกิจเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนเงินกู้ยืม การให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจ การพัฒนาและ
ปกป้องผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับธุรกิจขนาดย่อมในอเมริกาไดใ้หค้วามหมายของธุรกิจขนาด
ยอ่มโดยใชเ้กณฑพื์น้ฐาน 3 ประการ ดงันี ้(U.S.Small Business Admintstration, 2015) 
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1. อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries) ไดแ้ก่ การท าเหมือง
แร ่และอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ (ยกเวน้การคา้สง่) ท่ีมีจ  านวนพนกังาน 500 คน 

2. อุตสาหกรรมบริการ (Non-Manufacturing Industries) ท่ีมีรายไดป้ระจ า
เฉล่ีย 7 ลา้นเหรียญดอลลา่สหรฐั 

3. อุตสาหกรรมการค้าส่ ง  (Wholesale Trade Industries) ท่ี มี จ  าน วน
พนกังาน 100 คนนอกเหนือจากกเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ SBA ยงัพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ อีก
มากมายตามความแตกตา่งของแตล่ะอตุสาหกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น การใชร้ายไดป้ระจ า
ของอตุสาหกรรมนัน้ ๆ มาพิจารณาประกอบ เป็นตน้ 

 
คุณสมบัตขิองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ตามประกาศกฎกระทรวงมีคณุสมบตัิดงันี ้(ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม, 2563) 

1. ธุรกิจขนาดย่อม ภาคการผลิต มีรายไดต้  ่ากว่า 200 ลา้นบาท มีอตัราการจา้ง
งานไมเ่กิน 50 คน ภาคการคา้และบรกิาร มีรายไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นบาท อตัราการจา้งงานไมเ่กิน 30 
คน 

2. ธุรกิจขนาดกลาง ส าหรบัภาคการคา้และบริการ มีรายไดไ้มเ่กิน 300 ลา้นบาท 
มีอตัราการจา้งงานไม่เกิน 100 คน มีรายไดต้  ่ากว่า 300 ลา้นบาท ภาคการผลิตมีรายไดไ้ม่ต  ่ากว่า 
500 ลา้นบาท อตัราการจา้งงาน ไมเ่กิน 200 คน  

 
ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

ประเภทตามภาคธุรกิจของการกิจการ ไดแ้ก่ การบริการ การค้า และการผลิต มี
รายละเอียดดงันี ้(ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2563) 

1. การบริการ (Service Sector) หมายถึง ภาคธุรกิจ ท่ีให้บริการ  เช่น  การ
ใหบ้รกิารสิ่งบนัเทิง การใหบ้รกิารโรงแรมและหอพกั การใหบ้ริการเช่า การใหบ้ริการของรา้นอาหาร
และเครื่องด่ืม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการขนส่งสินค้าและบริการ การก่อสรา้งและ
อสงัหารมิทรพัย ์ความเก่ียวขอ้งกบัการบนัเทิง และการบรกิารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 

2. การคา้ (Trading Sector) หมายถึง การด าเนินธุรกิจเก่ียวกับงานพาณิชยก
รรม สถาบนัผูใ้ชใ้นงานวิชาชีพ การคา้ การใชป้ระโยชนเ์ฉพาะบุคคลในครวัเรือนและการคา้ขาย
เพ่ือการบริโภค การคา้ปลีกและคา้ส่ง โดยลกัษณะเป็นสินคา้ใชแ้ลว้ใหแ้ก่ผูค้า้ปลีก การขายสินคา้
ใหมเ่ป็นการคา้สง่ ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม รวมทัง้การขายกบัผูค้า้เองดว้ย 
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3. ก า รผ ลิ ต  (Production Sector) ห ม าย ถึ ง  ลั ก ษณ ะขอ ง ก า รผ ลิ ต ใน
ภาคอตุสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร ่(Mining) ท่ีมีลกัษณะการประกอบอตุสาหกรรม
ทุกประเภท มีการผลิตสินค้าใหม่ด้วยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปผลิตผล
การเกษตรอยา่งง่ายท่ีเป็นธุรกิจชมุชนและครวัเรือน 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จขององคก์ร  
ความหมายของความส าเร็จ 

Song and Parry (2018) ได ้กล่าวว่า ความส าเร็จขององคก์ร นอกจากความส าเร็จ
ในดา้นการเงินแลว้ องคก์รยงัสามารถประสบความส าเร็จในรูปแบบอ่ืน โดยผูป้ระกอบการควรมี
การตรวจสอบว่า ธุรกิจจะประสบความส าเรจ็ตามท่ีไดต้ัง้เปา้หมายไวส้  าหรบัการด าเนินธุรกิจ โดย
พิจารณาจาก 1) ผลตอบแทนจากการลงทุน 2) ความพึงพอใจของทุกฝ่าย และ 3) ความใส่ใจใน
การบรหิารจดัการองคก์ร  

MacPherson (2016) ได้กล่าวว่า ความพยายามของผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จนัน้วางอยู่บนวิสยัทัศนท่ี์เก่ียวกับการเรียนรู้ และความคิดสรา้งสรรคท่ี์ไดม้า เพ่ือการ
บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค ์

Homaday & Aboud (2012) กล่าวว่า การประสบความส าเร็จของธุรกิจนัน้เกิดจาก
การเริ่มตน้ของธุรกิจท่ีมีผลก าไรมากพออยูไ่ดใ้นระยะถึง 5 ปี หรือมากกวา่ 5 ปี 

Adams (2015) กล่าวว่า การประสบความส าเร็จตอ้งประกอบดว้ยเงิน การบริหาร
ความเส่ียง และผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสนใจกบัพนกังานท่ีขบัเคล่ือนองคก์ร ผูท่ี้มีความมุ่งมั่น 
ความขยนัหมั่นเพียร มีความสามารถ ทุม่เท และเพียรพยายามไปถึงเปา้หมายขององคก์ร  

นิตย ์สมัมาพนัธ ์ (2552 อา้งถึงใน ละออ จนัทรช์มุ, 2560) กล่าวว่า ความส าเร็จของ
องคก์ร หมายถึง ความสามารถขององคก์รท่ีก าหนดแผนปฏิบตัิงาน และด าเนินการด าเนินการ
ตามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพจนบรรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

พวงรตัน ์เกษรแพทย ์(2556, pp. 10-21) กล่าวว่า ความส าเร็จขององคก์ร หมายถึง 
การบรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไวด้า้นการบริหารองคก์ร ดว้ยการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

นนทกร อาจวิชัย (2564)  กล่าวว่า ความส าเร็จขององคก์ร หมายถึง การบรรลุ
เปา้หมายในการปฏิบตังิาน ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์รตามท่ีตัง้ไว ้  

สรุปไดว้่า ความส าเร็จ หมายถึง การบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ความส าเร็จในการพัฒนาองคก์ร 
ศิริพร พงศ์ศรีจันทรโ์รจน์ (2553 อ้างถึงใน น ้าฝน วิประหลาด, 2559)ได้กล่าวว่า 

ความส าเรจ็ขององคก์รขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการดงันี ้
1. ความตัง้ใจของผูบ้ริหารท่ีจะมีสว่นรว่มในความรว่มผิดชอบกบัปัญหาท่ีมีอยูใ่น

องคก์ร 
2. ความเขา้ใจของผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก

ขององคก์ร เพ่ือใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงในเวลาปัจจบุนั 
3. ทศันคติของผูบ้ริหารเก่ียวกบัหลกัการบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารทกุคน

ต้องเตรียมการส าหรบัการเปล่ียนแปลง ความสามารถหลักขององคก์รใดองคก์รหนึ่งในการ
ปรบัปรุงและปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงยอ่มขึน้อยู่กบัผูบ้รหิาร 

4. โครงสรา้งขององคก์รตอ้งสามารถปรบัเปล่ียนแกไ้ขได ้หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็
คือโครงสรา้งขององคก์รควรผกผันตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ท่ีตอ้งปรบัเปล่ียนไดต้ามขอ้มูล
ยอ้นกลบัไดจ้ากการประเมินผลการพฒันาองคก์ร 

5. ระบบการตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคก์ร 
6. การวางแผนและการสรา้งแม่แบบไวท้ั้งระบบ และเป็นโครงการระยะยาวท่ี

ตอ่เน่ือง 
Beckhard (2012) ไดเ้สนอเง่ือนไขการพฒันาองคก์รดงันี ้ 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีมีการวางแผนงาน ในการเปล่ียนแปลงทั้ง
กิจการ ไมค่วรมองแคห่นว่ยยอ่ยระบบหนึ่งระบบใดในองคก์ร 

2. ผูบ้รหิารตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีวิสยัทศันใ์นการมองการณไ์กล 
3. ผู้บริหารระดับสูงรับ รู ้ปัญหาขององค์กร และเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน ตัง้แตก่ารวางแผนงาน จนถึงขัน้การลงมือปฏิบตังิาน และการตดิตามประเมินผล 
4. ผูบ้รหิารตอ้งการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งขององคก์ร เพ่ือใหส้มัพนัธก์บันโยบาย 

และเปา้หมายขององคก์ร 
5. เทคนิ คการพัฒ นาองค์กร ท่ี น าม าใช้  ผู้บ ริห ารต้อ งมี การวิ เค ราะห์

สภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร อีกทัง้ประสบการณท่ี์ไดจ้ากการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ใน
องคก์รดว้ย 

6. การพฒันาองคก์รมีการน าเทคนิคมาใช ้ควรเสริมสรา้งประสบการณท่ี์ไดจ้าก
การเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จรงิดว้ย 
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7. องค์กรต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบใน
ลกัษณะของการปฏิบตังิานท่ีลกัษณะของทีมงานมากกวา่เป็นรายบคุคล 

สามารถสรุปไดว้า่ หลกัการพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีวิสยัทศันใ์นการเปล่ียนแปลง รวมทัง้ตอ้งศกึษาวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ขององคก์ร มีการบริหารจดัการตามแผนท่ีวางไว ้และมีการจดัโครงสรา้งขององคก์รใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายท่ีตัง้ไว ้

 
การประเมินความส าเร็จขององคก์ร 

การบรรลเุปา้หมายขององคก์รตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้การประเมินความส าเรจ็ของ
องคก์ร  โดยในปัจจุบนัมีการน าหลักการประเมินความส าเร็จขององคก์ร การวดัผลองคก์รแบบ
สมดลุ (Balance Scorecard)  ท่ีองคก์รไม่ว่าหน่วยงานภาครฐัหรือหน่วยงานภาคเอกชน ไดน้  ามา
ประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลส าเร็จขององคก์ร ดังท่ี พสุ เชะรินทร ์(2560) ได้กล่าวว่าการวัด
องคก์รแบบสมดลุ (Balance Scorecard) มีส่วนช่วยใหอ้งคก์รสามารถน ากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบตั ิ
โดยอาศยัการวดัหรือการประเมินผลองคก์ร เพ่ือใหท้ิศทางขององคก์รเกิดความเช่ือมโยงกนั อีกทัง้
การมุ่งเนน้สิ่งท่ีน ามาสู่ความส าเร็จองคก์ร การวดัผลแบบสมดลุ (Balance Scorecard) ซึ่งเป็นตวั
แบบท่ีใชใ้นการเปล่ียนแปลงองคก์ร และเพ่ือน าไปสู่แผนงานท่ีชดัเจน การเปล่ียนแปลงองคก์ร เป็น
วัตถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร และก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จ ได้แก่ การเงิน ลูกค้า 
กระบวนการจัดการภายใน และการเรียนรู้และเติบโต ซึ่งอยู่ลักษณะรูปแบบของตัวชี ้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือไดร้บัรูค้วามสามารถขององคก์ร และความรูเ้ฉพาะดา้นทัง้หมด เพ่ือท่ีจะผลกัดนั
ไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รได ้(Kaplan & Norton, 2006)  

ดัง้เดิมผูบ้รหิารองคก์รนิยมประเมินผลองคก์ร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเงินเพียงอยา่งเดียว 
แต่แนวคิดของ Balance Scorecard หรือ BSC มีการประเมินองค์กร ดังนี ้ (นิรมิตร เทียมทัน , 
2562)  

1. การเงิน (Financial Perspective) เป็นวัตถุประสงค์ขององค์กร เก่ียวกับ
ความส าเร็จทางการเงิน การไดผ้ลลพัธท์างดา้นการเงินเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของ เช่น 
ผลก าไรขององคก์ร ผลตอบแทนจากการลงทนุ และยอดขายเป็นตน้ 

2. ลูกคา้ (Customer Perspective) องคก์รตอ้งมุ่งเน้นให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้
สว่นเสียมองเห็นถึงคณุภาพของสินเคา้หรือบริการ โดยตอ้งดงึดดูความสนใจของลกูคา้ขององคก์ร 
การรกัษาลกูคา้รายเก่า และการมีสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียใหมี้ความสมัพนัธ์
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แน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ โดยองคก์รตอ้งหากลยทุธใ์นการเปล่ียนแปลงจากการเป็นลกูคา้ขององคก์รให้
กลายเป็นคูค่า้ท่ีดีขององคก์รตอ่ไป 

3. กระบวนการจดัการภายใน (Internal Business Process) เป็นการพฒันาการ
บรหิารจดัการองคก์ร มุง่ใหค้วามส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ ์เครื่องหมายการคา้และการตลาด 
การขาย การขนสง่สินคา้ และการจดัจ าหนา่ย 

4. การเรียนรูแ้ละการเติบโต (Learning and Growth Perspective) การบริหาร
องคก์รอย่างมีแบบแผน การพฒันาและปรบัปรุงใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์รยิ่งขึน้ไป เช่น พฒันา
ความรูค้วามสามารถและทกัษะทัง้พนกังานและผูบ้รหิารองคก์ร  

นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการไดศ้ึกษาเก่ียวกับการประเมินความส าเร็จขององคก์ร 
ไดแ้ก่ Cevin Cope ซึ่งเขาไดก้ล่าวถึงมมุมองการบรรลคุวามส าเรจ็ของธุรกิจ ท่ีผูบ้ริหารองคก์รตอ้ง
มีความคิดเชิงบวกขององคก์ร ซึ่งจะส่งผลใหธุ้รกิจเติบโต ซึ่งประกอบดว้ย เงินสด สินทรพัย ์ผล
ก าไร การเจรญิเตบิโต และคน (ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย) โดยมีรายละเอียดดงันี ้(Cope, 2012) 

1. เงินสด คือ องคก์รตอ้งมีกระแสเงินสดท่ีมั่นคง มีสภาพคลอ่ง  
2. ผลก าไร คือ การประกอบธุรกิจท่ีมีผลก าไรขัน้ตน้และรายไดส้ทุธิเพิ่มมากขึน้  
3. สินทรพัย ์คือ มีความมั่นคงของสินทรพัย ์และมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจาก

สินทรพัยอ์ยา่งตอ่เน่ือง  
4. การเจริญเติบโต คือ องคก์รตอ้งมีการสรา้งผลก าไรท่ีจ  านวนเพิ่มขึน้ เติบโต

อยา่งตอ่เน่ือง 
5. คน (ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย) คือ ตอ้งมีการบริหารจัดการให้กลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียเกิดความพงึพอใจ เพ่ือรกัษาไวใ้หค้งอยูก่บัองคก์ร  
สมใจ ลกัษณะ (2553 อา้งถึงใน พงศธร ชสูขุ, 2561) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการประเมิน

ความส าเรจ็ขององคก์รดงันี ้ 
1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การ

พิจารณาผลผลิตของการท างานวา่ตรงเปา้หมายท่ีตอ้งการเพียงใด  
2. การจัดหาและการใช้ท รัพ ยากร (Procurement and Resource Using) 

หมายถึง การพิจารณาว่า จะมีผลผลิตไดต้ามเป้าหมายความส าเร็จนัน้ จะตอ้งจดัหาทรพัยากร
อย่างไรเป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากร ว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด 
และไมเ่กิดการสญูเปลา่ของการใชท้รพัยากรในการด าเนินงาน  
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3. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation Process) หมายถึง การพิจารณาว่า
จะตอ้งปฏิบัติงานภายในองคก์ร ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท วิชาชีพ การมี
ประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานท่ีไดง้านครบถว้นใชเ้วลานอ้ย มีการใชน้วตักรรมใหม ่ๆ ในการชว่ย
ปฏิบตังิาน 

4. ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง การพิจารณาว่า
ผลงานมีความส าเร็จดา้นต่าง ๆ ในกระบวนปฏิบตัิงานของตนเอง ตอ้งน ามาซึ่งความพอใจของ
ผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ ตามไปด้วย และการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย  

4.1 การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร (Goal Accomplishment) การพิจารณา
ผลผลิต (Output) ขององคก์รว่าตรงตามเปา้หมายท่ีตอ้งการเพียงใด ความส าเรจ็ในการจดัหาและ
ใชท้รพัยากรท่ีเป็นระบบ (System Resource) การจดัหาและการใชท้รพัยากร (Procurement and 
Resource Using) พิจารณาวา่การปฏิบตัิงานจะไดต้ามเปา้หมายส าเร็จนัน้ จ  าเป็นตอ้งจดัหาและ
ใชปั้จจยัทรพัยากร                

4.2 ความส าเร็จในการจดักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน (Internal Process 
and Operations) พิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติงาน การไหลล่ืนส่งต่อ (Flow) ของงานการมี
ประสิทธิภาพของปฏิบตัิงานท่ีไดอ้ย่างครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย ตน้ทุนนอ้ย มีการใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีมาชว่ยในการด าเนินงาน บคุลากรปฏิบตังิานเตม็ศกัยภาพ  

4.3 ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจารณาว่า
ผลงานความส าเร็จของการปฏิบตัิงาน และกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใช ้น ามาซึ่งความพอใจของ
ผู้เก่ียวข้องต่าง ๆ เพียงใด กลุ่มคนท่ีสมควรพิจารณา คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์กร 
พนกังานและลกูจา้งทกุระดบั ชมุชน หนว่ยงานของภาครฐั 

การศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดพ้ิจารณาตวัแปรสงัเกตของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการจดัการ
ภายใน และด้านการเรียนรูแ้ละเติบโต โดยผู้วิจัยไดย้ึดตัวชีว้ัดการประเมินองคก์รแบบสมดุล 
(Balance Scorecard) เป็นแนวคิดหลกั เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับบริบทของ
องคก์รในปัจจุบันมากท่ีสุด เพราะตอ้งมีการจัดระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ภายในองคก์ร เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบตัิ โดยอาศยัการวดัผลหรือประเมินผล เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกัน และมุ่งเนน้ในสิ่งท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร (Good Material, 2564) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร์ (2562) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันแนวคิด Balance 
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Scorecard ก าลังไดร้บัความสนใจและต่ืนตวัเป็นอย่างมากทัง้จากนักวิชาการและผูบ้ริหารของ
องคก์รตา่ง ๆ องคก์รธุรกิจหลายแห่งไดเ้ริ่มน าเอาแนวคดิในดา้นนีม้าใชใ้นการประเมินความส าเร็จ
ขององคก์ร เช่น AIS  ธนาคารกสิกรไทย เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย ไดน้  าแนวคิดดังกล่าวมาช่วยในการบริหารกันมากขึน้ โดยการน าแนวคิด 
Balance Scorecard มาปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยผู้บริหารขององคก์ร
เหล่านีต้่างเช่ือว่า การน าเอา Balanced Scorecard มาใชจ้ะช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึน้ 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับความส าเร็จขององค์กร พบว่า มี
งานวิจัยได้น าเอาแนวคิดการประเมินองคก์รแบบสมดุล (Balance Scorecard) ทั้ง 4 ด้านมา
ประเมินความส าเร็จขององคก์ร ไดแ้ก่ งานวิจัยของศิริญา ตงันฤมิตร (2558) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพันธก์ับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์    
ผลการศกึษาพบว่า ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
ท่ีวัดจากการประเมินองคก์รแบบสมดุล ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 
และดา้นการเรียนรูแ้ละการเติบโตขององคก์าร อยู่ในระดบัมาก งานวิจยัของ อญัชลี รกัอริยธรรม 
(2559) ท่ีไดศ้ึกษาเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโตขององคก์าร อยูใ่นระดบัมาก 

ผลงานวิจัยของ สุวิทย ์อินเขียน (2559) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับกลยุทธท่ี์มีความสมัพันธ์
กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเครื่องจกัรในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษา
พบว่า ความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ ด้าน
กระบวนการภายในของกิจการ อยู่ในระดบัมาก และดา้นการเติบโตของกิจการ ผลประกอบการอยู่
ในระดบัดีขึน้ และมีจ านวนลกูคา้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ผลงานวิจยัของ เกตนุภัส จิรารุง่ชยักุล (2563) ได้
ศกึษาเก่ียวกับความส าเร็จในการด าเนินงานของอตุสาหกรรมก่อสรา้งขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตพืน้ท่ีจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื ้นท่ีจังหวัดชลบุรี ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้ และการเติบโตขององค์การ อยู่ในระดับมาก และ
ผลงานวิจยัของเจิมขวญั รชัชุศานติ (2561) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
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ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า การ
ประเมินปัจจยัองคก์ารแบบสมดลุของความส าเรจ็ SMEs จงัหวดัเชียงใหม ่อยูใ่นระดบัมาก 

สามารถสรุปไดว้่า จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จ
ขององคก์ร ผูว้ิจยัไดค้น้พบวา่ ในปัจจบุนัหลายองคก์รนิยมน าเอาแนวคดิ Balance Scorecard มา
ประยุกตใ์ช้ในการบริหารจัดการองคก์ร เพ่ือให้องคก์รนั้นประสบความส าเร็จ และยังพบว่ามี
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความส าเร็จขององค์กร ได้น าเอาแนวคิด Balance Scorecard มาเป็นตัว
ประเมินความส าเร็จองคก์ร ดงันัน้ผูว้ิจยัขอสรุปนกัวิชาการและผูว้ิจยัท่ีไดน้  าเสนอแนวคิดและตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครทัง้ 4 ดา้น 
ดงันี ้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ตวัแปรสงัเกตของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SUCC กระบวนการจดัการ

ภายใน INBP 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
STKE 

การเรียนรูแ้ละ
เตบิโต LAGP 

การเงิน 
FIPE 
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ตาราง 3 ตวัแปรสงัเกตของความส าเรจ็ขององคก์ร 
 

นกัวิชาการ/ผูว้ิจยั การเงิน ผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสีย 

กระบวนการ
จดัการภายใน 

การเรียนรูแ้ละ
เตบิโต 

Kaplan and 
Norton,1996 

✓  ✓  ✓  ✓  

Cope, 2012 ✓  ✓   ✓  
นิรมิต เทียมทนั, 2562 ✓  ✓  ✓  ✓  
สมใจ ลกัษณะ ,2553  ✓  ✓   

ศริญิา ตงันฤมิตร (2558) ✓  ✓  ✓  ✓  
อญัชลี รกัอรยิธรรม 
,2559 

✓  ✓  ✓  ✓  

สวุิทย ์อินเขียน ,2559   ✓  ✓  
เกตนุภสั จิรารุง่ชยักลุ 
,2563 

✓  ✓  ✓  ✓  

เจิมขวญั รชัชศุานต ิ
,2561 

✓  ✓  ✓  ✓  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 
การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รเป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร ผู้บริหาร

จะตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษาวิเคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รบางประการ อาจส่งผลต่อองคก์รได้ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ขณะเดียวกนัสภาพแวดลอ้มบางประการ อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าใหอ้งคก์รไดร้บัโอกาสใน
การแสวงหาประโยชนแ์ก่ธุรกิจ เพ่ือสนบัสนุนใหธุ้รกิจมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ดงันัน้ตอ้งมีการคิด
วิเคราะหอ์ย่างรอบคอบ และสามารถประเมินไดว้่าสภาพแวดลอ้มภายนอกใดบา้ง ท่ีส่งผลต่อ
ธุรกิจในดา้นเชิงบวกซึ่งเป็นโอกาส (Opportunities) และดา้นลบท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) อีกทัง้
สามารถคาดการณแ์ละพยากรณแ์นวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพ่ือเป็นการเตรียม
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ความพรอ้ม ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้  โดยมี
นกัวิชาการไดก้ลา่วถึงความหมายของสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงันี ้

Coulter (2008 อ้างถึงใน ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2560) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถ
ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีองคก์รตอ้งประสบในอนาคต โดยโอกาส (Opportuunities) คือ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รท่ีมีผลตอ่การสนบัสนนุตอ่การพฒันาการด าเนินงานของ
องคก์ร ขณะท่ีอุปสรรค (Theats) คือแนวโนม้การเปล่ียนแปลงภายนอกองคก์รท่ีมีผลในแง่ลบต่อ
การด าเนินงานขององคก์ร การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์รในปัจจุบนัเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีท า
ใหผู้บ้ริหารทราบว่า มีอะไรเกิดขึน้กับสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีจะส่งกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นตอ้งมีการปรบักลยุทธ์องคก์รใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งจากสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานขององคก์ร นอกนั้น David (2011 อ้างถึงใน       
ชนงกรณ ์กณุฑลบุตร, 2560)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการวิเคราะหส์ภาพวแวดลอ้มภายนอกเพิ่มเติมว่า 
ในการก าหนดกลยทุธอ์งคก์รใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง กล
ยุทธข์ององคก์รท่ีก าหนดมาใหม่อาจเป็นกลยุทธเ์ชิงรุกหรืออาจะเป็นกลยุทธเ์ชิงรบัก็ได ้ทัง้นีเ้ พ่ือ
ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบจากโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอก หรือพยายามลดผลกระทบจาก
อปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ 

Irelan and Hitt (2009 อ้ า ง ถึ ง ใน  ฐ าน ป น า  ฉ่ิ น ไพ ศ า ล , 2559) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทั่ วไป ได้แก่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม 3) สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี และ 4) สภาพแวดลอ้มทางการเมือง มีรายละเอียดดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) สภาวะทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม ดั้งนั้น องค์กร มี
จ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รอย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้การคาดการณ์ถึงแนวโนม้ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งองคก์รอาจตอ้งมีการปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือให้กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีควรค านงึถึง ไดแ้ก่ 
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1.1 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ หรือผลิตภัณฑใ์นประเทศเบือ้งตน้ (Gross 
Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดท้ายท่ีถูกผลิตใน
ประเทศส าหรบัช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยปกติก าหนดระยะเวลา 1 ปีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สามารถใช้เป็นตัวบ่งชีถ้ึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น  ๆ เพราะ GDP 
ค านวณไดจ้ากผลรวมของรายจ่ายเพ่ือการบริโภค (Consumption) บวก รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
(Investment) บวก รายจ่ายของภาครฐับาล (Govemment Spending) บวก รายจ่ายสุทธิของ
ตา่งประเทศท่ีซือ้สินคา้ผลิตในประเทศ 

ถา้ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศมีการเพิ่มขึน้อย่างสม ่าเสมอ แสดงว่าสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะท่ีดี ประชาชนมีแนวโน้มใชง้่ายมากขึน้ในการซือ้สินคา้และ
บริการ เพราะมีรายรบัสงูขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ GDP มีอตัราท่ีลดลงแสดงว่า ความตอ้งการใน
สินคา้และบริการจะนอ้ยลง เพราะประชาชนมีความตอ้งการท่ีจะใช้จ่ายลดลง เน่ืองจากรายรบัท่ี
ลดลง ดงันัน้ อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การด าเนินงานของธุรกิจ 
ผูบ้ริหารตอ้งท าการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจดงักล่าว ว่าส่งผลกระทบเฉพาะธุรกิจบาง
แห่งเท่านัน้ หรือส่งผลกระทบต่อทัง้อุตสาหกรรม หรือส่งผลกระทบต่อเฉพาะบางภูมิภาคเท่านัน้ 
หรือส่งผลกระทบตอ่ทัง้ประเทศ ซึ่งการจดัการเชิงกลยทุธจ์ะเป็นเรื่องเก่ียวกับการวางแผนอนาคต
ขององคก์ร ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในเรื่องกล
ยุทธ์ขององคก์ร เพราะผู้บริหารต้องก าหนดกลยุทธ์องคก์รให้หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร อาทิ ธุรกิจอาจจะตอ้งมีการปรบั
กลยุทธท์างดา้นราคา หรือกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็น
ส าคัญ ในกรณีท่ีเกิดการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการต่างพยายามกระตุน้การ
บริโภคของลูกคา้ดว้ยการจดัรายการส่งเสริมการจ าหน่ายในหลายรูปเบบ ท าใหก้ารแข่งขันของ
ธุรกิจในอตุสาหกรรมมีความรุนแรง และสง่ผลตอ่ศกัยภาพการท าก าไรใหล้ดลง เป็นตน้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ (Interest Rates) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ 
เพราะเป็นตน้ทุนและค่าใชง้่ายในการลงทุนของธุรกิจ ในเรื่องอตัราดอกเบีย้ เช่น อตัราดอกเบีย้
นโยบาย (Repurchase Rate หรือ Overnight Rate) คือ อัตราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกลางแต่ละ
ประเทศก าหนดขึน้เป็นอัตราดอกเบีย้อา้งอิง เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้รายการอ่ืน ๆ  อาทิ อัตรา
ดอกเบีย้เงินกู ้อตัราดอกเบีย้เงินฝาก หรืออตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล เหล่านั้นมีแนวโนม้ท่ีจะ
ขยบัตามการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้นโยบายทัง้สิน้ 
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1.3 อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rates) เป็นปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัต่อการมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้และอตัรา
แลกเปล่ียน ซึ่งมีผลกระทบตอ่ตน้ทุนการผลิตสินคา้ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดและอ านาจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค  

1.4 อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rates) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนในปัจจบุนัมีความผนัผวนมาก ผูป้ระกอบการในฐานะ       
ผูส้ง่ออกหรือผูน้  าเขา้หรือผูกู้ยื้มจากตา่งประเทศตอ้งตระหนกัถึงอตัราแลกเปล่ียน 

2. สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม  (Society Culture Environment) การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสงัคม มีผลกระทบส าคญัตอ่ทัง้ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ตลาด และ
ลูกคา้ของธุรกิจ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท่ีหวงัก าไรจากการ
ลงทุน และธุรกิจท่ีไม่หวังผลก าไรจากการลงทุน ในทุกอุตสาหกรรมไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียง
ผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลงของปัจจัยตัวแปรสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงนั้น ก่อให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานใหแ้ก่องคก์ร เน่ืองจากโลกทกุวนันีมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งมากนั่นเอง 

แนวโนม้สภาพแวดลอ้มทางสังคม วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อวิถีทางการด าเนินชีวิต 
การท างาน การผลิต และการบรโิภคแนวโนม้ปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงนีก้่อใหเ้กิดประเภทของลกูคา้ท่ีมี
ความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป องคก์รแตล่ะแห่งจ าเป็นตอ้ง
เลือกกลยทุธท่ี์เหมาะสม เพ่ือฉกฉวยโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนไป และพยายาม
หลีกเล่ียงอปุสรรคจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มดงักล่าว  

3. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี (Technological Environment) การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีท่ีส าคัญ ๆ จะปรากฏให้เห็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตและ
วตัถดุิบ ในส่วนของเทคโนโลยีจะรวมถึงสถาบนัและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งสรรคค์วามรู้
ใหม่ ๆ และถ่ายทอดความรูด้งักล่าวใหเ้ป็นรูปธรรม โดยก่อใหเ้กิดผลลัพธใ์หม่ ๆ ผลิตภัณฑใ์หม ่
กระบวนการผลิตใหม ่และวตัถดุบิใหม่  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี  (Poter & Cunningham, 2004 อ้างถึงใน สุดใจ ดิลกทรรศนนท์, 
2562) ความส าคัญของการพยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
เพราะความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีน ามาซึ่งการเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งทางการตลาด และ
อตัราผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ธุรกิจควรท าการตรวจสอบปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกอย่าง
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ตอ่เน่ือง เพ่ือศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทดแทนเทคโนโลยีท่ีธุรกิจใชใ้นการด าเนินงานปัจจุบนั 
ทัง้นีเ้พ่ือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Lavie, 2006 อา้งถึงใน สุดใจ ดิลกทรรศนนท,์ 
2562) 

อิทธิพลของเทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดทัง้โอกาสและอุปสรรคต่อธุรกิจ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
พัฒนาการของเทคโนโลยีส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อองคก์รทัง้ในเรื่องของผลิตภัณฑห์รือบริการ 
ตลาด ผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูแ้ทนจ าหน่าย คู่แข่งขนั ลูกคา้ กระบวนการผลิต การด าเนินงานทาง
การตลาด และต าแหนง่ของการแข่งขนั โดยพฒันาเทคโนโลยีสามารถก่อใหเ้กิดกลุม่ลกูคา้ใหมห่รือ
ขยายฐานลูกคา้เดิม เพราะมีผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ เกิดขึน้มากมายอย่างรวดเร็ว รวมทัง้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับต้นทุนทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม และส่งผลใหผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีมีอยู่ลา้สมัย การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
สามารถช่วยลดอุปสรรคกีดขวางทางด้านต้นทุนระหว่างธุรกิจด้วยกัน ธุรกิจสามารถออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ไดเ้ร็วขึน้ ขจดัปัญหาการขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค และก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านมูลค่ารวมทั้งความคาดหวังของพนักงาน ผู้จัดการ และลูกค้า ดังนั้น
พฒันาการทางเทคโนโลยีสามารถก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหม่ ๆ ท่ีมีพละก าลัง
มากกว่าความไดเ้ปรียบท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่มีองคก์รหรืออุตสาหกรรมในท่ีจะต่อตา้นในเรื่องการ
พฒันาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อตุสาหกรรมไฮเทคไดท้  าการระบแุละประเมินว่า เทคโนโลยี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุในการก่อใหเ้กิดโอกาสและอปุสรรคตอ่การด าเนินธุรกิจ ท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง
ค านึงถึงในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์าร (David, 2011 อา้งถึงใน ชนงกรณ ์
กณุฑลบตุร, 2560)   

จากความส าคญัของการพัฒนาเทคโนโลยีดงักล่าวขา้งตน้ องคก์รขนาดใหญ่จะมี
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าการวิจัยและพัฒนาว่าเป็นอัตรารอ้ยละเท่าใดของ
ยอดขายรวม เพ่ือน างบประมาณดงักลา่วไปใชใ้นการพฒันาการด าเนินงานขององคก์รในดา้นตา่ง 
ๆ อาทิ การพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ การพฒันากระบวนการผลิตและการพฒันากระบวนการ
จดัการ เป็นตน้ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนินงาน และการพฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง
เป็นปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนนุใหอ้งคก์รเป็นผูน้  าในการน าเสนอผลิตภัณฑห์รือบริการใหม่  ๆ ในตลาด
ก่อนคูแ่ข่งขนัรายอ่ืน ๆ ท าใหอ้งคก์รมียอดขายและก าไรท่ีเพิ่มขึน้ หรือกรณีท่ีน าเทคโนโลยีมาใชใ้น
กระบวนการผลิต องคก์รสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฝ่ายผลิตสามารถผลิตสินคา้ไดเ้รว็ขึน้
และลดจ านวนของเสียระหว่างกระบวนการผลิตลง ดงันัน้ การพฒันาเทคโน โลยีก่อใหเ้กิดความ
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ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างยั่งยืน และน ามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหแ้ก่
ประเทศ 

4. สภาพแวดล้อมทางการเมือง (Political Environments) สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เป็นปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ร และกลุ่มผลประโยชนท่ี์เป็นคู่แข่งตอ้งปฏิบัติตาม 
รวมถึงวิธีการและขอ้เรียกรอ้งท่ีเก่ียวกบัสถานการณท์างการเมืองท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

ฐานปนา ฉ่ินไพศาล (2559) ไดก้ล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External 
Organization Environment) หมายถึง แรงผลักดนัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานขององคก์ร โดย
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคกรเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกับสังคม ประชากร และปัจจัย
ดา้นเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึน้ของอัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านีไ้ม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการ
ปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั แต่มีผลต่อองคก์รทัง้หมดในท่ีสุด สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงจะกระทบ
อย่างใกลช้ิดกับองคก์ร รวมถึงการด าเนินธุรกรรมในแตล่ะวนัขององคก์ร และมีผลโดยตรงกับการ
ปฏิบตังิานขัน้พืน้ฐาน สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงรวมถึงคูแ่ขง่ขนั ผูส้ง่วตัถดุบิ และลกูคา้ โดยจะ
น าเสนอสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รดงันี ้(ฐานปนา ฉ่ินไพศาล, 2559) 

1. แรงผลกัดนัทางเทคโนโลยี (Technological) ในปัจจุบนัเทคโนลยีมีผลต่อการ
บริหารจดัการในทางดีและไม่ดี แรงผลกัดนัทางเทคโนโลยีรวมถึงความก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระยะเวลาไม่นานมานีไ้ดเ้กิดการปฏิวตัิในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่างมาก ไดมี้การผลิตเครื่องคอมพิวเตอร ์สามารถปฏิบตัิงานไดร้วดเร็วขึน้ และ
บรรดาบริษัทต่าง ๆ ก็ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หุ่นยนต์ และ
คอมพิวเตอรท่ี์ใชใ้นการควบคมุเครื่องจกัร 

2. แรงผลักดันทางดา้นสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural) แรงผลักดันทางดา้น
สังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาถึงลักษณะของประชากรศาสตร ์เช่น บรรทัดฐาน (Norms) 
จารีตประเพณี (Customs) และค่านิยม (Values) ของประชากร คุณลกัษณะท่ีส าคญัของสังคม
วัฒนธรรมคือการกระจายทางภูมิศาสตรแ์ละความหนาแน่นของประชากร เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา ในปัจจุบันนีก้ารศึกษาถึงคุณลักษณะของประชากรศาสตรน์ั้นเป็นพืน้ฐานในการ
ปฏิบตัิงานและการศกึษาดา้นผูบ้ริโภค บรรดานกัพยากรณท์ัง้หลายต่างไดม้องเห็นถึงการเพิ่มขึน้
ของตลาดผูบ้ริโภคและอปุทานของแรงงานทั่วโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของความแตกตา่งทัง้ภายใน
องคก์รและตลาดของผู้บริโภค เช่น การส ารวจส ามะโนครวัของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1990 
พบวา่ แนวโนม้ประชากรศาสตรมี์ดงันี ้
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1) แอฟริกนัอเมริกนั เป็นกลุ่มท่ีคนท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีอายเุฉล่ียอยู่ระหว่าง 18 
– 35 ปี 

2) พวก baby-boomers เกิดขึน้ระหว่าง ปี ค.ศ. 1946 และ 1964 มีจ  านวน
ถึง 31% -ของจ านวนประชากรศาสตรท์ัง้หมด 

3) ในปี พ.ศ. 1990 มีจ  านวนประชากรท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1963 เท่ากับ 
4.2 ลา้นคน 

4) มีผูอ้พยพเป็นจ านวนมากเขา้ไปอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างตอ่เน่ือง
เป็นชาวเอเชีย 35% และเม็กซิโก 23.7% 

จากการศกึษาดา้นประชากรศาสตรท์  าใหท้ราบถึงบรรทดัฐานและคา่นิยมของสงัคม 
แนวโนม้ทางดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อบรรดาธุรกิจต่าง ๆ ก าลงัซือ้ของคนหนุ่มสาว
จ านวนมากและการเพิ่มขึน้ของผูบ้ริโภคซึ่งเป็นตลาดส าคญัสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมวฒันธรรมนี้
สามารถก าหนดระดบัสตปัิญญา การศกึษาและความคิด ความเช่ือ คา่นิยมของผูค้นในสงัคมนัน้ ๆ 
ซึ่งผู้บริหารในฐานะของผู้น  าองคก์รจะต้องท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จากผู้คน
เหล่านั้น แลว้น าเหตุการณ์เหล่านัน้มาปรบัเปล่ียนองคก์ร เพ่ือให้รบัรูถ้ึงค่านิยมทางสังคมและ
วฒันธรรมนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. แรงผลักดนัทางเศรษฐกิจ (Economic) แรงผลักดนัทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง 
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศหรือภูมิภาคท่ีองคก์รด าเนินธุรกิจอยู่ อ  านาจซือ้ของผูบ้รโิภค 
อัตราการว่างงาน อัตราดอกเบีย้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ องค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไร เช่น สภากาชาด และองคก์รศาสนาคริสตร์ะหว่างประเทศ พบว่า มีความตอ้งการรบั
บริการเพิ่มมากขึน้เป็นจ านวนมากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เช่น แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีมี
นัยส าคัญในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจก็คือ มีการควบรวมกิจการมากขึน้ (Mergers and 
Acquisitions) การควบรวมท่ีเป็นประเด็นรอ้นแรงก็คือ การควบรวมบรษิัท Time ซึ่งเป็นนิตยสารท่ี
ใหญ่ท่ีสดุกบับริษัท Warner Communications ซึ่งท าธุรกิจบนัเทิง ส าหรบัอตุสาหกรรมการส่ือสาร 
บริษัท Sony จ ากดั ไดซื้อ้กิจการของ Fox TV และ Triangle ซึ่งเป็นบริษัทผูน้  าดา้นโฆษณาทาง TV 
Bertelsmann  ไดเ้ขา้ซือ้กิจการของ Doubleday Publishers แล RCA Record ผลกระทบของการ
ซือ้กิจการท่ีมีตอ่พนกังานของบรษิัทดงักล่าวท าให้ขาดความเช่ือมั่นตอ่องคก์ร เพราะอาจจะถกูคดั
ออกเกินครึง่หนึ่งของพนกังานทัง้หมด 

4. แรงผลักดันด้านการเมืองและกฎหมาย (Legal Political) แรงผลักดันด้าน
การเมืองและกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบของรฐับาลในระดบัทอ้งถ่ิน รฐัและสหพนัธรฐัท่ีมีอิทธิพล



  31 

ต่อการด าเนินกิจการ นโยบายการเมืองของสหรฐัอเมริกาให้คอยช่วยเหลือระบบทุนนิยมและ
รฐับาลจะไม่เขา้ไปก้าวก่ายการด าเนินกิจการของธุรกิจ อย่างไรก็ตามรฐับาลก็จะมีกฎขอ้บงัคบั
เป็นการเฉพาะรัฐบาลกลางก็จะมีอิทธิพลต่อธุรกิจโดยการออกกฎหมายโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและสขุภาพ กฎหมายท่ีควบคมุสภาพแวดลอ้ม  ขอ้บงัคบัเก่ียวกับการคา้ท่ีเป็นธรรมและ
เสรี กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค การผลิตสินคา้โดยค านึงถึงความปลอดภัย ขอ้จ ากัดทางด้านการ
สง่ออกและน าเขา้และกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูและขา่วสาร  

ตวัแบบในการพิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร มีดงันี ้(เรวตัร ์ชาตรีวิศิษฎแ์ละ
คณะ, 2554) 

1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factors) ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสนใจ
เก่ียวกบัสถานการณท์างการเมือง เพราะสถานการณท์างการเมืองอาจจะส่งผลเสียตอ่การบริหาร
จดัการองคก์รทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ  

2. ปั จจัยด้าน เศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ เป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัท่ีแสดงสถานะขององคก์ร และปัจจยัทางดา้นเศรฐกิจมีเก่ียวขอ้ง
การบริหารจัดการขององคก์รเป็นอย่างมาก ในการวิเคราะหปั์จจัยด้านเศรษฐกิจ คือเป็นการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้องคก์รไดส้ามารถวางแผนปรบัเปล่ียนการด าเนิน
กิจการไดอ้ยา่งครอบคลมุ 

3. ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ วัฒ น ธ ร รม  (Social and Culture Factors) เ ป็ น
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางลกัษณะสงัคม ท่ีส่งผลตอ่การซือ้สินคา้
และบริการของผู้บริโภค ผู้บริหารต้องรูเ้ท่าทันการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรม อีกทัง้ตอ้งมีความพยามยามในการมองหาโอกาสหรืออุปสรรคท่ีมีต่อองคก์ร เพ่ือใชใ้น
การพิจารณาวางแผนองคก์รในปัจจบุนั เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของลกัษณะทางประชากร  
เจตคติ ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของยุคปัจจุบัน และการพิจารณาถึง
พฤตกิรรมการบรโิภคอปุโภคของลกูคา้ 

4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (Technology Factors) เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างมาก 
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทัง้เป็นสว่นหนึ่งในชีวิตของคนในปัจจบุนั เช่น การน าเครื่องจกัร
ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต การประดษิฐ์คดิคน้เพ่ือพฒันาเครื่องจกัรกลในการผลิตสินคา้ 

เขมมารี รกัษช์ชีูพ (2556) ไดก้ลา่วถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รดงันี ้
1. สภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมและสังคม  วิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงไป ท าพฤติกรรมในความตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกันออกไป มีความ
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แตกต่างกนัทางดา้นพฤติกรรมและค่านิยมการด าเนินชีวิต รวมทัง้มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท่ีในแตล่ะครอบครวั ในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ ระดบัประเทศ ระดบัทวีป เป็นตน้   

2. สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและกฎหมาย การเมืองและกฎหมายมีบทบาทส าคญั
ในองคก์รปัจจุบนั เน่ืองจากการบริหารงานตอ้งไม่ขดัต่อกฎระเบียบของภาครฐั และกฎหมาย ซึ่ง
ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งใหค้วามสนใจในการเปล่ียนแปลงของสถานการณท์างการเมืองและกฎหมาย 
เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ ตลอดจนการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมในองค์กรให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย และความเหมาะสมกบักฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของหนว่ยงานภาครฐั 

การเมือง การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของสถานการณท์างการเมือง ก่อใหเ้กิดความ
ไม่มั่นใจต่อการเมือง อันจะส่งผลต่อความมั่นคงและเช่ือมั่นของประเทศ  และการท าการค้า
ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

3. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นทิศทางท่ี
องคก์รตอ้งเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีอัตราการเจริญเติบโต 
หรือการถดถอยของเศรษฐกิจ หรือการขึน้ลงของอัตราดอกเบีย้ธนาคาร อัตราการแลกเปล่ียน 
อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้  

4. สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อการบริหารจัดการองคใ์น
ปัจจุบนั เน่ืองจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งศึกษา
หรือเท่าทนั เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเ้กิดการผลิตสินคา้และบริการก่อใหเ้กิดนวตักรรม
ใหม่ ๆ เกิดขึน้ และสามารถท าใหอ้งคก์รสามารถติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
เทคโนโลยีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการบริหารองคก์ร เพ่ือลดตน้ทุน ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิานไดม้ากยิ่งขึน้  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ของ
นักวิชาการท่ีได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององคก์รอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้ธุรกิจสามารถวิเคราะหห์าโอกาสหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีธุรกิจตอ้ง
เผชิญ ถือเป็นจดุเริ่มตน้ท่ีดีและส าคญัตอ่การเจรญิเติบโตและความอยู่รอดขององคก์รอย่างยั่งยืน  
โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีองคก์รตอ้งเผชิญในปัจจบุนั ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั  ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจัยดา้นการเมือง 2) ปัจจัยดา้นการเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยดา้นสังคม 4) ปัจัยดา้นเทคโนโลยี 5) 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และ6) ปัจจัยดา้นกฎหมาย แต่ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดพ้ิจารณาตวั
แปรสังเกตของสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร ตามตวัแบบ PEST Analysis  ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้น
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เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม และปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทัง้ 4 ปัจจยั เป็นปัจจยัหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่องคก์รในระยะยาว และ
เป็นปัจจยัระดบัมหภาค ท่ีไม่สามารถควบคมุได ้ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการวางแผนการ
ด าเนินองคก์ร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการประเมินโอกาสและอุปสรรคขององคก์ร  (Wheelen, 
2012) ส่วนอีกปัจจยั 2 ปัจจยั ท่ีผูว้ิจยัไม่ไดน้  ามาศึกษานัน้ เน่ืองจากปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็น
ปัจจยัท่ีธุรกิจขนาดใหญ่จะใหค้วามสนใจกับปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนมาก ซึ่งจะเห็นได้
จากกิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ท่ีเก่ียวกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม เช่น การปลกูป่า 
สรา้งฝาย โดยกิจกรรมเหล่านีต้อ้งใชง้บประมาณในการท ากิจกรรมเป็นจ านวนมาก สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของบริษัท โปรซอฟท ์เอซีเอ็ม จ ากดั (2564) กล่าวว่า  กิจกรรม CSR องคก์รขนาดใหญ่จะ
เป็นผูร้ิเริ่ม เน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีผลิตสินคา้หรือบริการท่ีคนในสงัคมสว่นใหญ่ รูจ้กักนัดี และถือว่า
เป็นนโยบายท่ีตอ้งด าเนินการและให้ความส าคญั เน่ืองจากองคก์รขนาดใหญ่มีงบประมาณ มี
ทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสนบัสนุนมากกว่าองคก์รขนาดเล็ก ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของของ
บรษิัท แดช เอ็มวี จ  ากดั (2564) กล่าวว่า  ปัจจุบนัองคก์รขนาดใหญ่ ซึ่งตอ้งผลิตสินคา้และบริการ
แก่ผู้บริโภค และตอ้งมีสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบอุตสาหกรรม กิจกรรม CSR ท่ีเก่ียวกับการได้
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มจากอตุสาหกรรม กลายเป็นขอ้ก าหนดท่ีองคก์รหรืออตุสาหกรรมขนาด
ใหญ่เหล่านี ้ต้องมีการก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพ่ือมอบความผาสุกและเน้น
ประโยชนแ์ก่ชุมชนโดยรอบอุตสาหกรรม ดงันัน้องคก์รขนาดใหญ่ จึงมีการก าหนดกิจกรรม CSR 
เป็นกิจกรรมระดบัยทุธศาสตร ์มีการวางแผน จดังบประมาณ เตรียมการ  รวมถึงกิจกรรมเหล่านัน้
ตอ้งตอบเปา้หมายขององคก์รอีกดว้ย 

ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย เป็นปัจจยัท่ีทกุองคก์รไม่ว่าองคก์รขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ตามมาตรฐานท่ีรฐัก าหนด เน่ืองกฎหมาย
เป็นหลักปฏิบตัิและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีองคก์รตอ้งปฏิบตัิตาม เพราะกฎหมายท าใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจใชเ้ป็นกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับในการด าเนินงานทางธุรกิจ ท าให้ถูกตอ้ง อีกทั้งท าให้ทราบ
แนวโนม้ของการประกอบธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ของธุรกิจในอนาคต (ประพฒัน ์โพธิวรคณุ, 2563) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง 4 ด้าน ตามตัวแบบ 
PEST Analysis  ท่ีเป็นปัจจยัหลกั และมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 
โดยแนวคิดการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มเชิงธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก) PEST Analysis เป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รธุรกิจในระยะยาว ดงันัน้องคก์รตอ้งมีการวิเคราะห ์เพ่ือใชว้าง
แผนการด าเนินงานขององคก์ร โดยประกอบดว้ย 1) การเมือง แนวโนม้ของสถานการณก์ารเมือง
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ระดบัโลก มีผลกระทบต่อบรรยากาศการท าธุรกิจและตลาดการคา้โดยภาพรวม จึงควรถูกน ามา
ประเมินผลเพ่ือดผูลกระทบต่อธุรกิจของคณุดว้ย ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงทางการเมือง แนวทาง
เสียภาษี ระเบียบทางการค้าและการน าเข้า ระเบียบด้านความ   2) เศรษฐกิจ  สภาวะทาง
เศรษฐกิจ มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงควรตอ้งน ามาประเมินรว่มดว้ย 
เชน่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ การเตบิโตของเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานและนโยบาย วงจรของ
ธุรกิจภายในประเทศ เป็นตน้  3) สังคมและวัฒนธรรม สภาพสังคมและวฒันธรรม โดยรวมก็มี
ผลกระทบต่อธุรกิจของคุณเช่นเดียวกัน เพราะลูกคา้คือคนส าคัญส าหรบัทุกธุรกิจ ดังนั้นควร
วิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ข้อจ ากัดทางสังคม วิถีชีวิต ทัศนคติ การศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้
สามารถเขา้ใจความตอ้งการ สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่ลกูคา้ และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ลกูคา้ยอมซือ้สินคา้ 
และบริการจากองคก์รเหนือสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในตลาด และ 4) เทคโนโลยี  อาจส่งผลไดท้ัง้แง่บวก
และแง่ลบต่อธุรกิจ ตลอดจนการเปิดตัวสินคา้และบริการใหม่ ๆ โดยปัจจัยดา้นนีป้ระกอบดว้ย 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วฐัจักรของเทคโนโลยี บทบาทของอินเตอรเ์น็ต และเงินทุนพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีไดร้บัจากรฐั เป็นต้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,์ 2564) สอดคล้องกับ ชาญนิน        
นิระภยั (2564) ไดก้ล่าววา่ PEST Analysis เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มระดบัมหภาคท่ีองคก์รใชเ้ป็น
กระบวนการหรือเครื่องมือท่ีช่วยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพ่ือใหเ้ห็นปัจจยัภายนอกท่ีมี
ความส าคญั และเป็นสิ่งท่ีเหนือการควบคมุขององคก์ร เพ่ือน าขอ้มูลเหล่านัน้มาใชป้ระโยชนใ์น
การวางแผนและด าเนินธุรกิจตอ่ไป 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีมี
การน าเอา ตวัแบบ PEST Analysis  ทัง้ 4 ดา้น มาก าหนดเป็นตวัแปรในการศึกษา ดงันี ้งานวิจยั
ของจกัวาล วงศม์ณี  (2561)ไดศ้กึษาเรื่องสภาแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลกระทบตอ่องคก์รน าเท่ียว
ไทยและแนวทางการปรบัตวัของธุรกิจน าเท่ียวในสภาวะการณท่ี์เปล่ียนแปลง ผลการศกึษาพบว่า  
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ดา้นปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยี
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจน าเท่ียวไทยในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ผลงานวิจยัของ ทิวากาล 
ดา่นแกว้ (2563) ไดศ้กึษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีสง่กระทบตอ่ศกัยภาพในการท างานของนกับญัชี
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยี ส่งผลตอ่ศกัยภาพ
ในการท างานของนกับญัชีองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในจงัหวดันครราชสีมา งานวิจยัของศิรญิา ตงั
นฤมิตร (2558) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
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วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของอัญชลี รกัอริยธรรม (2559) ท่ีได้
ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ไดแ้ก่  ปัจจัยการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สงัคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมาก  

งานวิจัยของเชาวลิต ประสิท ธ์ิ  (2561) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยภายนอกท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวดัฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี มีความสมัพนัธ์
กับความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจงัหวดัฉะเชิงเทราในระดบัปานกลาง 
และผลงานวิจยัของ พิรดา หงสว์ฒันสขุ (2561) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกและคณุลกัษณะ
ของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการไร่มันส าปะหลัง อ าเภอเลาขวัญ 
จงัหวดักาญจนบรุี ผลการศกึษาพบว่า อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST) โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยผูใ้หข้อ้มูลใหค้วามส าคญักับดา้นเทคโนโลยีมากท่ีสุด ล าดบัถัดมาดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นการเมืองตามล าดบั  

สามารถส รุปได้ว่า  จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ี เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ผูว้ิจยัไดค้น้พบว่า องคก์รมีความจ าเป็นในการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั โดยตวัแบบท่ีนิยมน ามาวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร คือ 
PEST Analysis  โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทัง้ 4 ดา้น เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มหลกัและ
เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมระดับมหภาคท่ีองคก์รควรให้ความส าคญั และยังพบว่ามีงานวิจัยท่ี
ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรหรือส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานขององคก์ร ทได้น าตัวแบบ PEST Analysis   มาเป็นก าหนดตัวแปรสภาพแวดล้อม
ภายนอกองคก์ร ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปนักวิชาการและผู้วิจัยท่ีได้น าเสนอแนวคิดและตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทัง้ 4 ดา้น ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 ตวัแปรสงัเกตของสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 

ตาราง  4 ตวัแปรสงัเกตของสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
 

นกัวิชาการ/ผูว้ิจยั เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและ
สงัคม 

เทคโนโลยี 

Ireland & Hitt, 2009 ✓ ✓ ✓ ✓ 
ฐานปนา ฉ่ินไพศาล, 2559 ✓ ✓ ✓ ✓ 
เรวตัร ์ชาตรีวิศิษฎ ์และคณะ
,2554 

✓ ✓ ✓ ✓ 

เขมมารี รกัษช์ชีูพ, 2556 ✓ ✓ ✓ ✓ 
จกัวาล วงศม์ณี  ,2561 ✓ ✓ ✓ ✓ 
ทิวากาล ดา่นแกว้, 2563 ✓ ✓ ✓ ✓ 
ศริญิา ตงันฤมิตร, 2558 ✓ ✓ ✓ ✓ 
อญัชลี รกัอรยิธรรม, 2559 ✓ ✓ ✓ ✓ 
เชาวลิต ประสิทธ์ิ ,2561 ✓ ✓ ✓ ✓ 
พิรดา หงสว์ฒันสขุ ,2561 ✓ ✓ ✓ ✓ 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก EXER 

สงัคมและ
วฒันธรรม SACF 

เศรษฐกิจ 
ECFA 

เทคโนโลยี 
 TEFA 

การเมือง 
POFA 
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์
ผูบ้ริหารองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงโอกาสในการแสวงหาก าไรของกิจการหรืออปุสรรคขององคก์ร  และผูบ้ริหารของ
องค์กรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น  า       
เชิงกลยทุธ ์ในการบรหิารจดัการองคก์ร  

 
ความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธไ์ดด้งันี ้
สเุทพ พงศศ์รีวฒัน ์(2558) กลา่วว่า ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์

หมายถึง ผูน้  าหรือกลุ่มผูน้  าระดบัสูงท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและ
สรา้งความยืดหยุน่ใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมาย โดยมีขอบเขตความรบัผิดชอบทัง้องคก์ร 

ทรรศนะ  บุญ ขวัญ  (2562) กล่ าวว่ า  ภ าวะผู้น  า เชิ งกลยุท ธ์  ห มายถึ ง 
ความสามารถในการท านายอนาคตดว้ยมีสายตาท่ีกวา้งไกล รกัษาความยืดหยุ่นและใจกวา้ง
พอท่ีจะใหอ้ านาจ หรือรบัฟังบคุคลอ่ืน ในการสรา้งสรรคแ์ละเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธเ์ทา่ท่ีจ  าเป็น 

เนตรพ์ณัณา ยาวิราช (2560) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์หมายถึง รูปแบบ
ของผูน้  าเชิงกลยทุธ ์เริ่มจากการเป็นผูน้  าท่ีมีวิสยัทศัน ์หมายถึง ผูน้  าท่ีมองการณไ์กลในอนาคตถึง
สิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในระยะยาวข้างหน้า เช่น 5 -10 ปี ข้างหน้า วางแผนกลยุทธ์เพ่ือไปสู่
จดุหมายปลายทางท่ีตัง้ใจ ผูน้  าเชิงกลยทุธมี์ความสนใจตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การก าหนดกลยทุธ ์

รงัสรรค ์ประเสรฐิศรี (2560) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์หมายถึง การเป็นผูท่ี้
มีความสามารถในการคาดการณ ์มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีความยืดหยุ่น และสามารถน าวิสยัทศัน์
ไปสูก่ารปฏิบตั ิเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องขององคก์ร 

Dubrin (2010 อา้งถึงใน วรวรรษ เทียมสวุรรณ, 2561) กลา่ววา่ ภาวะผูน้  าเชิงกล
ยุทธ์ หมายถึง การเป็นผู้น  าเชิงกลยุทธ์ (Strategy Leadership) หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดทิศทาง กระตุน้และสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่องคก์ร ในการริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ ให้
องคก์รอยู่รอดตอ่ไปได ้การเป็นผูน้  าเชิงกลยทุธย์งัเป็นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผูน้  าท่ีจะเป็นตัว
ผลกัดนัใหก้ารบรหิารเชิงกลยทุธป์ระสบความส าเรจ็ลลุว่งดว้ยดี 

 David (2011 อา้งถึงในชนงกรณ ์กุณฑลบุตร, 2560)  กล่าวว่าการบริหารเชิงกล
ยทุธ ์(strategy Management) หมายถึง การกระบวนการบริหารท่ีจะใหป้ฏิบตัิภารกิจขององคก์ร
ให้ส  าเร็จ ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีขององค์กร และสภาพแวดล้อมไว ้
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ลกัษณะการบริหารเชิงกลยทุธเ์ป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการก าหนดการปฏิบตักิาร การประเมินผล
องคก์รท่ีผูบ้ริหารองคก์รตอ้งมีลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ในการมีวิสยัทศัน ์การมีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคพ์ฒันาสิ่งใหม ่ๆ มาปรบัใชใ้นองคก์ร และการมีความคดิความเขา้ใจเก่ียวกบัการบรหิาร
จดัการองคก์รสงู 

สามารถสรุปไดว้่า ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้น  ามีความรู ้
ความเขา้ใจสงูในการบริหารองคก์รในการคาดการณอ์นาคตดว้ยวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล ในระยะยาว 
และยอมรบัความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 

 
บทบาทของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์

ทรรศนะ บญุขวญั (2562) ไดก้ล่าวว่า บทบาทผูน้  าเชิงกลยุทธน์ัน้เป็นผูท่ี้รบัผิดชอบ
ในการสรา้งและการเปล่ียนแปลงปัจจัยทั้ง  6 ประการขององคก์ร ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม 
วฒันธรรม  กลยุทธ ์โครงสรา้งภาวะผูน้  า และเทคโนโลยีดงักล่าวมาแลว้ และยงัมีหนา้ท่ีในการจูง
ใจให้พนักงานน าการตัดสินใจของตนลงสู่การปฏิบัติ ผู้น  าเชิงกลยุทธ์มีบทบาทสองดา้นท่ีเป็น
บทบาทคูข่นานกนั กลา่วคือ บทบาทแรกในฐานะเป็นผูว้างแผนออกแบบหรือก าหนดวิสยัทศันแ์ละ
กลยุทธใ์หแ้ก่ องคก์ร ส่วนบทบาทท่ีสองในฐานะของผูท่ี้น  าเอากลยุทธไ์ปสู่การปฏิบตัิ ดงันัน้ผูน้  า             
เชิงกลยทุธจ์งึเป็นทัง้ผูก้  าหนดและผูน้  าสูก่ารปฏิบตัิ 

ชยัพชัร ์เลิศรกัษท์วีกลุ (2560) ไดก้ลา่ววา่ ผูน้  าเชิงกลยทุธค์วรมีบทบาท ดงันี ้
1. ก าหนดทิศทาง ผูน้  าเชิงกลยุทธต์อ้งก าหนดทิศทางขององคก์รใหช้ดัเจน มอง

ภาพอนาคต เช่น มององคก์รว่าในอีกหา้ปีขา้งหนา้องคก์รจะเป็นอะไร เดินไปในทิศทางไหน ผูน้  า
ควรเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงาน พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงเป้าหมาย 
อนาคตและทิศทางขององคก์รดว้ย เพราะจะท าใหท้กุคนมีความผกูพนักบัเปา้หมายรว่มกนัดว้ย 

2. การคิดเชิงกลยุทธ ์ผูน้  าเชิงกลยุทธร์อบรูส้ถานการณ์ภายนอกองคก์ร เขา้ใจ
สภาวะของตลาดว่าเป็นช่วงขาขึน้หรือขาลง รูท้ันความคิดความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขัน  เพ่ือ
ปรบัตวัและรบัมือไดท้นั เขา้ใจพฤติกรรมของลกูคา้ท่ีนบัวนัจะมีความจงรกัภกัดีท่ีลดนอ้ยลง เขา้ใจ
จุดแข็งจุดอ่อนขององคก์ร เพ่ือหาทางเสริมจุดแข็งใหแ้ข็งยิ่งขึน้ และหาทางขจดัจุดอ่อนท่ีส าคญั
ก่อน ผูน้  าเชิงกลยทุธก์ารพฒันาการคิดแบบวิเคราะห ์มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีมมุมองวิธีคิดท่ี
เป็นระบบ ทัง้นี ้เพ่ือจะไดม้องเห็นทัง้ภาพกวา้งและภาพลกึ 

3. มองโอกาสมากกว่าปัญหา ผูน้  าเชิงกลยุทธม์ุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับโอกาส
มากกว่าปัญหา เพราะการจบัจงัหวะของโอกาสภายนอกจะเหมือนพลงัท่ีสง่ผลใหอ้งคก์รขบัเคล่ือน
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ไปข้างหน้าไดอ้ย่างรวดเร็ว (นึกภาพตัวอย่างองคก์รท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว เม่ือผู้น  าองคก์รนั้น
เล็งเห็นโอกาสดี ๆ ท่ีเกิดขึน้) อย่างไรก็ตาม ไม่ไดห้มายความว่าผูน้  าควรละเลย ปกปิดหรือนั่งทบั
ปัญหาในองคก์รเอาไว ้แต่การท่ีไม่ใหค้วามส าคญักับการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในองคก์รไม่ได้
ชว่ยใหอ้งคก์รพฒันาเตบิโตในระยะยาว แตเ่ป็นเพียงการปอ้งกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้เทา่นัน้ 

4. การส่ือสาร ผูน้  าเชิงกลยทุธต์อ้งส่ือสารแผนงาน และขอ้มลูส าคญัใหพ้นกังาน
ทุกคนไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ ผูน้  าตอ้งใชเ้ครื่องมือส่ือสารทุกรูปแบบ เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนในองคก์ร
ทราบว่าเปา้หมายขององคก์รคืออะไร องคก์รมีกลยทุธอ์ะไรท่ีตอ้งท าเพ่ือไปใหถ้ึงเปา้หมาย องคก์ร
คาดหวงัใหพ้นกังานทกุคนท าอะไร เพ่ืออะไร และท าใหพ้นกังานรูว้า่งานท่ีพวกเขาท าอยูมี่ความทา้
ทายขนาดไหน ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ส่งผลตอ่ความส าเร็จขององคก์รอย่างไร เหมือนเรื่องอปุมาอปุไมย
ท่ีวา่มีพนกังานสองบรษิัทท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนกนั แตมี่ความภาคภมูิใจในงานท่ีท าแตกตา่งกนั ดงันัน้
จงึเป็นหนา้ท่ีของผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ท่ีตอ้งสรา้งคณุคา่ในงานของพนกังานทกุคน เพ่ือความส าเร็จของ
องคก์ร 

5. สรา้งแรงบนัดาลใจ ผูน้  าเชิงกลยุทธเ์ปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น
ต่อแผนงาน รบัฟังอย่างจริงใจไม่สั่งการ แต่ใชว้ิธีการถามค าถามปลายเปิด  เพ่ือใหพ้นักงานได้
เรียนรูไ้ดค้ิดและแสดงความสามารถท่ีมีอยู่ กระตุน้ให้พนักงานคิดหาทางแก้ไขปัญหาดว้ยตัว
พนกังานเองกล่าวชมเชยพนกังานเสมอเม่ือท างานส าเร็จ (อาจจะใชก้ารด์ขอบคณุหรือชมเชยใน
หอ้งประชมุหรือติดบอรด์ประกาศ) สนบัสนนุใหพ้นกังานกลา้คิดนอกกรอบ กลา้ท าสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือ
ความส าเร็จขององคก์รและพรอ้มท่ีจะให้อภัย และเรียนรูจ้ากความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ร่วมกับ
พนกังาน 

6. สรา้งความเช่ือมั่นและจริงใจ ผูน้  าเชิงกลยทุธต์อ้งแสดงออกทัง้ทางการกระท า 
การพูดการแสดงออกให้พนักงานมีความเช่ือมั่นและรูส้ึกไดถ้ึงความจริงใจท่ีผูน้  ามีต่อพวกเขา 
(ความจริงใจเป็นสิ่งท่ีไม่ยาก เพียงแต่ผูน้  าคนนัน้จริงใจกับพนกังานมากนอ้ยเพียงใด) ผูน้  าเพียง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เลิกใชค้  าว่าผมแตใ่ชค้  าว่าเรา รบัผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด ไม่โทษผูอ่ื้นและ
เม่ือเกิดความชอบความส าเร็จก็ยกความดีความชอบนีใ้ห้ลูกนอ้ง เป็นผูเ้สียสละ เป็นผูใ้หต้ามค า
สุภาษิตท่ีว่า ท่านต้องให้ความจริงใจกับผู้อ่ืนก่อน ท่านจึงจะได้รับความจริงใจนั้นกลับมา  
นอกจากนีผู้น้  าควรสง่เสรมิใหโ้อกาสพนกังานไดเ้รียนรู ้พฒันาและเตบิโตไปกบัองคก์ร 

7. สรา้งวฒันธรรมการท างานเป็นทีม ผูน้  าเชิงกลยุทธเ์ขา้ใจดีว่าการท างานเป็น
ทีมเป็นหนทางสู่ความส าเร็จขององคก์ร เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะมียอดมนุษย ์ในองคก์รท่ีเก่งไปหมด
ทุกอย่าง ดังนั้น ผู้น  าจึงตอ้งสรา้งวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมการ
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ท างานเป็นทีมปีละครัง้แลว้ ผูน้  าเชิงกลยุทธค์วรสนับสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัชัน้ไดป้ฏิบตัิงาน
รว่มกนั ช่วยเหลือกนั ส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย แกไ้ขปัญหารว่มกนั ใหอ้ภยักนั ใหก้ าลงัใจกนั ไม่หา
คนผิด แต่หาสาเหตุท่ีผิดพลาด ท่ีส าคัญควรหาจังหวะโอกาสในการฉลองความส าเร็จ ร่วมกัน
เสมอๆ 

ธีรศกัดิ์ ชนะบางแก้ว (2557)  กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์มีบทบาท 4 ประการ
ดงันี ้

1. แนวทางหลัก การมีแนวความคิดท่ีมีความชัดเจน การก าหนดแบบแผนท่ีดี
ใหแ้ก่องคก์ร ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งความเป็นจริง และใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิใหแ้ก่พนกังานก่อนลง
มือปฏิบตัิจริง และการส่งเสริมสนับสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และการ
ส่ือสารภาพลกัษณข์ององคก์ร  

2. ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน การสรา้งระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนัได ้

3. การมอบอ านาจให้แก่สมาชิกในองคก์ร การก าหนดโครงสรา้งการบริหาร
จัดการใหม่ ๆ มีการมอบอ านาจการตัดสินใจของพนักงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ภายในองคก์รมีความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั  

4. การสรา้งตวัแบบ การสรา้งความน่าเช่ือถือแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกคน เป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตั ิเพ่ือใหเ้กิดความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้  

สามารถสรุปไดว้่า บทบาทของภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์นัน้ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีการก าหนด
ทิศทางใหแ้ก่องคก์ร และใชท้กัษะในการคดิวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์ร  
 

องคป์ระกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์
อารีวรรณ  ประสาน (2553 อ้างถึ งใน  พิ มพ์พ ร จา รุจิตร์, 2559) ได้กล่าวถึ ง 

องคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธไ์วด้งันี ้
1. แรงกดดนักลยทุธ ์ปัจจยัท่ีน ามาประกอบการจดัท ากลยุทธข์ององคก์ร นัน้คือ 

วฒันธรรม ใหค้วามหมายไวเ้ป็นสมมตฐิานและความเช่ือตา่ง ๆ ท่ีสมาชิกขององคก์รยดึถือรว่มกนั 
1.1 โครงสรา้ง หมายถึง การออกแบบองคก์รท่ีมีความส าคญัขององคก์ร เช่น 

การกระจายอ านาจ ระบบในการบรหิารจดัการ การบงัคบับญัชา เป็นตน้ 
1.2 สภาพแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบขององค์กรท่ี เกิดขึน้ จากการ

เปล่ียนแปลงภายนอก เชน่ เทคโนโลยี  



  41 

2. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการวางแผนการ
ด าเนินงาน ให้แก่องคก์ร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และท าให้
องคก์รสามารถมีทิศทางในการปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม  

3. การมีความคิดความเขา้ใจเก่ียวกับองคก์ร การมีความคิดและความเข้าใจ
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกขององคก์ร ประเภทขององคก์รหรืออตุสาหกรรม การ
เตบิโตตา่ง ๆ ดา้นกฎหมาย ความมั่นคง เพ่ือสามารถตดัสินใจไดดี้มากขึน้  

4. การมีวิสยัทศัน ์ไดแ้ก่ การมีวิสยัทศัน ์ซึ่งเป็นการมองภาพในอนาคต หรือมอง
เปา้หมายในการเดินทางไปสู่อนาคตขององคก์ร มีมมุมองและวิสยัทศันก์วา้งไกล เขา้ใจธรรมชาติ
ของการด าเนินงานและการบรหิารองคก์ร 

องคป์ระกอบของผูน้  าเชิงกลยทุธ์ ประกอบไปดว้ยคณุลกัษณะเฉพาะ ซึ่งคณุลกัษณะ
โดยรวมนัน้ตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจ มีความสามารถ และเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงโดยมี
องคป์ระกอบดงันี ้(Dubrin, 2010 อา้งถึงใน วรวรรษ เทียมสวุรรณ, 2561) 

1. ความคิดความเขา้ใจระดบัสงู การมีความคิดวิเคราะหใ์นเชิงกลยทุธ์ มีทกัษะ
ดา้นความคิดความเขา้ใจสงู เช่น ความสามารถในการคิดในการมองการณไ์กล และรบัรูแ้นวโนม้
ทิศทางขององคก์รอย่างสมเหตสุมผล และมีความสามารถในคดิวิเคราะห ์สรุปผลจากขอ้มลูตา่ง ๆ 
และน าไปเป็นขอ้มลูท่ีใชใ้นการประกอบการจดัท าแผนปฏิบตักิารขององคก์ร   

1.1 ค  านงึถึงความเช่ือมโยงของขอ้มลู และความเป็นอิสระตอ่กนั 
1.2 การคดิวิเคราะห ์และการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีมีความจ าเป็น 
1.3 การแยกระบบงานดา้นบริหารจัดการในองคก์รออกเป็นระบบ มีความ

เขา้ใจในความแตกตา่งและความจ าเป็นในทกัษะตา่ง ๆ ของแตล่ะระดบั  
1.4 ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานมีความจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการแกไ้ข

ปัญหา เน่ืองจากผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานมีการสั่งสมประสบการณม์าเป็นระยะเวลานาน ย่อมมี
ทกัษะการแกไ้ขปัญหาท่ีดี  

1.5 นักคิดเชิงระบบ การมองภาพอนาคตขององคก์รไดก้วา้งไกล สามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจจะเกิดขึน้กบัองคก์ร ในแตล่ะองคก์รหากมีผูน้  าท่ีมีความคดิความเขา้ใจสงู จะมี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในทางสรา้งสรรค ์ 

2. การก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ร การมีระดบัสมาธิสูง ยอมรบัฟังขอ้เสนอแนะ
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคน ดังนั้นต้องมีการท าความเข้าใจเก่ียวกับอนาคตขององคก์ร เป็นการ
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คาดการณ์อย่างกวา้งไกลและระยะยาว ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจถึง ค่านิยม รสนิยม และ
ความตอ้งการของลกูคา้เปา้หมายเป็นอยา่งดี 

3. การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งหลายองค์กรผู้น  าไม่มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ได้ แนวความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์จึงเป็นเรื่องของการศึกษา
แนวความคิดใหม่เก่ียวกบัสินคา้ บริการ ตลาด และสถานการณอ์ตุสาหกรรม ซึ่งสามารถก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่องคก์ร 

4. การมีวิสยัทัศน ์การมีวิสัยทัศนใ์นการบริหารองคก์รท่ีมีเป้าหมายท่ีกวา้งไกล
และชดัเจน มีการมองภาพความตอ้งการของตลาดในอนาคต  

Irelan and Hitt (2009 อ้า งถึ ง ใน  ฐานปน า  ฉ่ิ น ไพ ศาล , 2559) ได้กล่ าวถึ ง 
องคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การมีวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีมีความชัดเจน และมี
ลกัษณะท่ีมีความจงูใจ เป็นวิสยัทศันท่ี์ไดม้าจากการระดมความคิดจากผูท่ี้มีสว่นไดส้่วนเสียทกุคน
ในองคก์ร 

2. การมีความคดิความเขา้ใจ การมีทกัษะมีความคดิความเขา้ใจ ในการมองฉาก
ทศันข์ององคก์รอยา่งเขา้ใจถึงอนาคตขององคก์ร 

3. การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การมุง่เนน้ในการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หมี้การ
เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ผูน้  าจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อพนกังานทกุคนและมีแนวความคิดว่า ทรพัยากร
มนษุยเ์ป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุคา่ขององคก์ร 

4. สง่เสริมวฒันธรรมองคก์ร การสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รอยา่งสรา้งสรรค ์มีการ
กระตุน้และส่งเสริมใหท้รพัยากรบคุคลในองคก์รมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์รว่มกัน
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนด 

5. การปฏิบตัิตนอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม การมีจริยธรรมในการบริหารจดัการ
องคก์ร ด าเนินธุรกิจความซ่ือสัตยมี์คุณธรรมสูง ยึดมั่นในความยุติธรรม มีความสามารถในการ      
จูงใจพนักงาน ปฏิบตัิงานบนหลักของความมีจริยธรรม นอกจากนีต้อ้งเป็นผูท่ี้มีการเรียนรู ้และ
เขา้ใจอยา่งลกึซึง้ตอ่คา่นิยม และวฒันธรรมขององคก์ร 

6. การริเริ่มสรา้งสรรค ์การมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ให้แก่องคก์ร 
มุ่งเนน้การปฏิบตัิงานท่ีมีความยืดหยุ่น และการร่วมกันแสดงความคิดสรา้งสรรคใ์นการวางแผน
งานแก่องคก์ร 
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จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ของนักวิชาการ ท่ีได้
กล่าวถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารองคก์รท่ีควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายประการ โดย
ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตวัแปรสงัเกตของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ไดแ้ก่ การมีวิสยัทศัน ์การรเิริ่มสรา้งสรรค ์
และการมีความคิดความเขา้ใจสูง เน่ืองจากบริหารองคก์รในยุคปัจจุบนั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้  า         
เชิงกลยุทธ ์เป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ ๆ เขา้มาพฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ โดยท่ี
ผู้น  านั้นต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององคก์ร มีความริเริ่ม สรา้งสรรค ์และ
ความคิดความเขา้ใจสูง (จตุพร สังขวรรณ , 2564) สอดคล้องกับวรวรรษ เทียมสุวรรณ (2561) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21  ตอ้งเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะมีความคิดเชิงบวก
ในทางสรา้งสรรค ์มีการทบทวนวิสยัทัศนเ์พ่ือปรบัเปล่ียนกลยุทธข์ององคก์รใหเ้หมาะสม และมี
ความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นองค์กร ท่ีตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีดา้นคณุธรรม
จริยธรรม มีการสรา้งขวัญก าลังใจและการจูงใจ และการบริหารทีมและความขัดแย้ง และการ
ตดิตอ่ส่ือสารอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

นอกจากนีไ้ดศ้ึกษาแนวคิดของมนัฑนา กองเงิน (2558) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงกล
ยุทธ ์คือการเป็นท่ีมีความสามารถในการมีวิสัยทศันก์วา้งไกล มีความริเริ่มสรา้งสรรค ์และการมี
ความคิดความเขา้ใจสูง เพ่ือใหส้ามารถน าวิสยัทศันไ์ปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์อง
องค์กร และแนวคิดของ Daft (2015) กล่าววว่า ภาวะผู้น  าน าเชิ งกลยุทธ์ ต้องเป็นผู้ ท่ี มี
ความสามารถในการก าหนดวิสยัทัศนข์ององคก์ร มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์เพ่ือใชจ้ดัการกลยทุธ์
ขององคก์รริเริ่มให้เกิดการเปล่ียนแปลง เพ่ือเกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน เช่น เดียวกับ       
นนัทธร สขุุมคิด (2559) กล่าวว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์คือการเป็นบุคคลท่ีมีวิสยัทศัน ์มีความคิด
สรา้งสรรค ์รบัฟังและเขา้ใจผูร้ว่มงาน เพ่ือก าหนดและใชแ้ผนกลยทุธด์ว้ยความยืดหยุ่น และเป็นผู้
รเิริ่มการเปล่ียนแปลง สรา้งสรรคอ์งคก์รในอนาคตใหเ้กิดความส าเรจ็ 

ผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์และไดค้น้พบวา่ งานวิจยั
ท่ีไดน้  าตวัแปรภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ดา้นการมีวิสยัทศัน ์การริเริ่มสรา้งสรรค ์และการมีความคิด
ความเข้าใจสูง มาก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ดังนี ้งานวิจัยของ นิศรา หงษา (2560) ได้
ศกึษาเรื่องภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธท่ี์มีผลตอ่การพฒันาองคก์าร: การกา้วเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสงู
ของส านกังานพฒันาชมุชนอ าเภอในเขตจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผลการศกึษาพบวา่ ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
ดา้นการมีวิสัยทศัน ์การริเริ่มสรา้งสรรค ์และการมีความคิดความเขา้ใจสูง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
และผลงานวิจยัของ ปญุญภร เทพประสิทธ์ิ ไดศ้กึษาภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธก์ับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการองคก์ร ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้  าน าเชิงกลยุทธ์ดา้นการมีวิสัยทัศน ์การริเริ่ม
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สรา้งสรรค ์และการมีความคิดความเขา้ใจสูง ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการองคก์ร 
และผลงานวิจยัของสุภัทรา สงคราศรี (2564) ไดศ้ึกษา แบบจ าลองความสมัพันธข์องภาวะผูน้  า
เชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพการจัดการทรพัยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงานของสถาบันการ
อาชีวศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธท่ี์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ประสิทธิภาพ
การจดัการทรพัยากรมนษุย ์ไดแ้ก่ การก าหนดวิสยัทศันใ์นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 

สามารถสรุปไดว้่า จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวกับภาวะผูน้  า          
เชิงกลยทุธ ์ผูว้ิจยัไดค้น้พบว่า การบรหิารองคก์รปัจจบุนัใหป้ระสบความส าเรจ็ ผูบ้รหิารองคก์รตอ้ง
มีภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ท่ีผูบ้รหิารตอ้งมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การมีวิสยัทศัน ์การ
ริเริ่มสรา้งสรรค ์และการมีความคิดความเข้าใจสูง  เน่ืองจากผูบ้ริหารองคก์ร หากมีวิสัยทัศนท่ี์
กวา้งไกล เปิดรบัสิ่งใหม่ ๆ  ทนัตอ่สถานการณ ์และมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคน์  าสิ่งใหม่มาปรบัใช้
ในองคก์ร อีกทัง้มีความคิดเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารนัน้ ผูบ้ริหารจะเห็นทิศทางของการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร สามารถชีน้  าใหผู้ร้่วมงานไดเ้ห็นถึงเสน้ทางไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ  
และผู้วิจัยพบว่า มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์  ไดน้  าตัวแปรทั้ง 3 ด้านมา
ก าหนดเป็นตวัแปรภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ ดงันัน้ผูว้ิจยัขอสรุปนักวิชาการและผูว้ิจยัท่ีไดน้  าเสนอ
แนวคดิและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธท์ัง้ 3 ดา้น ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ตวัแปรสงัเกตของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
 

 

ภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ ์STLE 

การรเิริ่มสรา้งสรรค ์
CRTH 

การมีความคิดความ
เขา้ใจสงู HHLU 

การมีวิสยัทศัน ์
VISI 
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ตาราง 5 ตวัแปรสงัเกตของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
 

นกัวิชาการ/ผูว้ิจยั การมีวิสยัทศัน ์ การรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์

การมีความคิด
ความเขา้ใจสงู 

อารีวรรณ ประสาน ,2553 ✓ ✓ ✓ 
Dubrin ,2019 ✓ ✓ ✓ 
Ireland and Hitt ,2009 ✓ ✓ ✓ 
วรวรรษ เทียมสวุรรณ,2561 ✓ ✓ ✓ 
มนัฑนา กองเงิน, 2558 ✓ ✓ ✓ 
Daft, 2015 ✓ ✓ ✓ 
นนัทธร สขุมุคดิ, 2559 ✓ ✓ ✓ 
นิศรา หงษา, 2560 ✓ ✓ ✓ 
สภุทัรา สงคราศรี, 2564 ✓   

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคก์ร 
การบริหารจดัการองคก์ร ซึ่งเป็นการวดัการบรรลุผลตามนโยบายและวตัถุประสงคข์อง

องคก์ร โดยค าว่า การบริหารจดัการตามแนวคิดของการบริหารจดัการใชค้วามหมาย มีอยู่สองค า
คือ “การบรหิาร” (Administration) และ “การจดัการ” (Management) การบริหาร มกัจะใชก้บัการ
บริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนค าว่า การจัดการ ใช้กับการบริหารธุรกิจ
เอกชน เราจึงเรียกผู้ท่ีด  ารงต าแหน่งระดบับริหารในหน่วยงานราชการว่า “ผู้บริหาร” ในขณะท่ี
บริษัท ห้างรา้นใช้เรียกช่ือต าแหน่งดังเช่นกล่าวว่า “ผู้บริหาร” หากผู้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าใน
สถานศึกษา เรียกว่า “ผูบ้ริหารสถานศึกษา” และในปัจจุบนัในองคก์รเอกชน ค าว่าผูบ้ริหารนิยม
น ามาเรียกใช้ เช่น “ผู้บริหารองคก์ร” หรือ “ผู้บริหารระดับสูง” เป็นตน้  โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายการบรหิารจดัการ ดงันี ้  
 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
 Koontz (2001 อา้งถึงใน อรุณี ทองนพคุณ, 2558) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 

การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทัง้หลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ สิ่งของ
เป็นอปุกรณก์ารจดัการนัน้ใหบ้รรลเุปา้หมาย 
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  Perter (2004) กล่าวว่า การบริหารเป็นศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
รว่มกบัผูอ่ื้น การท างานตา่ง ๆ ใหล้ลุ่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  าภายในสภาพขององคก์รท่ีกลา่ว
นัน้ ทรพัยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรพัยากรหลกัขององคก์รท่ีเขา้มารว่มกันท างานในองคก์ร ซึ่งคน
เหล่านัน้จะเป็นผูใ้ชท้รพัยากรดา้นวตัถุอ่ืน ๆ เครื่องจกัร อปุกรณ ์วตัถดุิบ รวมทัง้ขอ้มูลสารสนเทศ    
ตา่ง ๆ เพ่ือผลิตสินคา้หรือบรกิารจ าหนา่ย และตอบสนองความพอใจใหก้บัสงัคม 

สมพงษ์ เกษมสิน (2559) ไดก้ล่าวว่าการบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตรแ์ละศิลป์
น าเอาทรพัยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบรหิาร ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  อนันต ์เกตุวงศ ์(2553 อา้งถึงใน สุภาภรณ์ วงศก์รเชาวลิต, 2560) กล่าวว่า การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลอย่างนอ้ย 2 คน ประสานความรว่มมือกันน าทรพัยากรท่ีมี
อยูใ่นองคก์รไปใชเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

จึงสรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานบริหาร คน เงิน วัสดุสิ่งของ ให้
บรรลเุปา้หมายขององคก์รท่ีวางไว ้

นอกจากนัน้ ค  าวา่ การจดัการ (Management) ยงัมีความหมายดงันี ้
พะยอม วงศส์ารศรี (2562) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการหรือ

กิจกรรมเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมั่นไดว้่า กิจกรรมตา่ง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะ
บรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้

เนตรพ์ณัณา ยาวิราช (2560) กล่าวว่า  การจดัการ หมายถึง  การท่ีผูบ้รหิารของ
องคก์รมีการจดัการทรพัยากร เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามเปา้หมายขององคก์ร ท่ีวางไว ้โดยอาศยัการมี
สว่นรว่มของทรพัยากรบคุคล และการใชท้รพัยากรทางการบรหิาร 

สามารสรุปไดว้่า การจดัการ หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินตามกิจกรรมขององคก์ร
ใหบ้รรลผุลวตัถปุระสงคข์ององคก์ร โดยอาศยัการมีสว่นรว่มของทรพัยากรบคุคล และทรพัยากรใน
การบรหิาร  

เม่ือน าค าว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” มารวมกัน ดงันัน้ การบริหารจัดการ 
หมายถึง การวางแผน การจัดองคก์ร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคมุทรพัยากรใน
การบริหารไดเ้ป็นผลส าเร็จ (สมยศ นาวีการ, 2558) ในขณะท่ี Robbin and Coulter (2018) กล่าว
ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการด าเนินการตามกิจกรรมในขององคก์ร ท่ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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บรรจง อภิรติกลุ (2559) ไดก้ล่าวว่า “การบริหารจดัการ” หมายถึง การใชท้รพัยากร
ในการบรหิารตา่ง ๆ ภายในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและประสบผลส าเร็จตามเปา้หมาย
ขององคก์ร 

Longenecker (2010) ได้กล่าววว่า การบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของ
บคุคลในองคก์รท่ีตอ้งรว่มกนัน าทรพัยากรมาใชใ้นการปฏิบตังิานใหป้ระโยชนส์งูสดุกบัองคก์ร 

Fayol (1964) การจัดการ (Management) หมายถึง ศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงานให้แก่องคก์ร โดยการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสใหเ้ขา
เหลา่นัน้มีความเจรญิกา้วหนา้ในการท างาน 

สมยศ นาวีการ (2558) การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผน 
การจดัองคก์ร การมีสว่นรว่ม และการควบคมุก าลงัความพยายามของสมาชิกขององคก์ร และการ
ใชท้รพัยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความส าเรจ็ของเปา้หมายขององคก์รท่ีก าหนดไว ้  

สามารถสรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร ตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว ้ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 

 
กระบวนการการบริหารจัดการ 

Fayol (1964) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหารจดัการประกอบดว้ยขัน้ตอนท่ีส าคญั 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง เป็นการก าหนดแผนปฏิบตัิการหรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบตัิงานไวต้ัง้แต่ตน้จนจบ ใหค้รอบคลุมทุกกระบวนการ เป็นแนวทางท่ีวางไวส้  าหรบัการ
ท างานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนีจ้ะเกิดขึน้จากวิสยัทศันบ์วกกบัจินตนาการในการบริหารจดัการ
ท่ีคาดการณล์่วงหนา้ ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบตัิการการท างานและเปา้หมายท่ีจะตอ้ง
บรรลสุูค่วามส าเรจ็ 

2. การจัดองคก์ร (Organization Management) หมายถึง การก าหนดต าแหน่ง
งาน ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนจ านวนคน ให้ค รอบคลุมการท างานครบทุก
กระบวนการ รวมถึงการจดัโครงสรา้งต าแหน่ง โครงสรา้งองคก์ร เพ่ือจดัล าดบัการบริหารและสั่ง
การดว้ย หากองคก์รมีการจดัการองคก์รท่ีเป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชดัเจน ไม่ทบัซอ้น มีหนา้ท่ี
ครบ มีปริมาณคนพอกับท่ีตอ้งการ ก็ย่อมท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผล
ส าเรจ็ท่ีสงู 
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3. การสั่งการ (Command)  หมายถึง การจดัองคก์รตลอดจนจดัโครงสรา้งการ
ท างานนั้นจะท าให้เราเห็นสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน เห็นล าดับความส าคัญ ตลอดจนอ านาจ
หนา้ท่ีในการสั่งการ เพราะการท างานหมู่มากจ าเป็นตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือใหก้ารท างานด าเนิน
ไปไดอ้ย่างราบรื่น มีคนคอยควบคมุ สั่งการ ดภูาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหาเพ่ือหาทางแกไ้ข
ให้ไวท่ีสุด ขอ้ดีในการมีอ านาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจอย่างทันท่วงที ผูท่ี้มี
อ านาจการตดัสินใจจะตอ้งสามารถวิเคราะหส์ิ่งตา่ง ๆ ไดอ้ย่างรอบคอบ และตดัสินใจไดเ้ฉียบขาด 
วอ่งไว ตลอดจนมีความรบัผิดชอบในการตดัสินใจของตนดว้ย และผูบ้งัคบับญัชาท่ีดียงัสามารถท่ี
จะสรา้งแรงจงูใจในการท างาน เขา้ใจและเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหก้ าลงัใจ รวมถึงอยูข่า้งๆ ใน
ยามท่ีเกิดวิกฤต 

4. การประสานงาน (Coordination)  หมายถึง ภาระหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงงาน
ตลอดจนการปฏิบตัิการทกุอย่างรวมไปถึงก าลงัคนท่ีหน่วยใหท้  างานเขา้กันใหไ้ด ้ก ากบัใหมุ้่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน อ านวยใหเ้กิดการท างานท่ีราบรื่น เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จตามท่ีวางไว ้ทุกอย่าง
หากขาดการประสานงานท่ีดีก็อาจท าใหเ้กิดความลม้เหลวได ้เม่ือมีการแบ่งโครงสรา้งตลอดจน
มอบหมายงานใหก้ับแตล่ะส่วนชดัเจนแลว้การประสานงานใหเ้กิดการท างานท่ีดีท่ีสุดนัน้  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนตอ้งท างานสอดประสานกันเพ่ือผลส าเร็จเดียวกันนั่นเอง การ
ประสานงานท่ีดีนัน้จ  าเป็นจะตอ้งมีในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบับคุคลตอ่บคุคล หวัหน้างานตอ่ลกูนอ้ง 
แผนกตอ่แผนก ไปจนถึงผูบ้รหิารตอ่ทกุหนว่ยงานในองคก์รเชน่กนั 

5. การควบคมุ (Control) หมายถึง การก ากบัตลอดจนบริหารจดัการทกุอย่างให้
ส  าเร็จลลุ่วงไปตามแผนท่ีวางไว ้ประครองการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด ทัง้ในเรื่อง
ของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบตัิการ ขัน้ตอนการท างาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้
เกิดความราบรื่น การควบคมุนีย้งัรวมไปถึงการบริหารท่ีไม่ใช่ทรพัยากรบุคคลอีกดว้ย แต่รวมถึง
ทรพัยากรท่ีเป็นวตัถุดิบ เครื่องจกัร ผลผลิตท่ีได ้ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงานทัง้หมด
ดว้ย เพ่ือใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพท่ีสดุ 

วิรชั นิภาวรรณ (2558) กระบวนการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ยกระบวนการบริหาร 
3 ขัน้ตอนคือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการ
ประเมินผล (Evaluating)  

Gulick (2005 อา้งถึงใน กลุนดัดา สายสอน, 2560) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการในการ
บรหิารจดัการ ประกอบดว้ย 7 ประการดงันี ้ 
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1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนในการปฏิบัติงานของ
องคก์ร เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รตามท่ีก าหนดไว ้

2. การจัดองคก์ร (Organization Management) หมายถึง การจดัท าโครงสรา้ง 
การบริหารงานแบบเป็นทางการ การก าหนดการบงัคบับญัชา การสั่งการ ซึ่งใชใ้นการจดัแบ่งการ
ประสานงานของฝ่ายงานยอ่ย ๆ 

3. การบริหารบุคคล (Personal Management) หมายถึง การจดัการดา้นบุคคล
ทัง้หมด ตัง้แตก่ารรบัเขา้การปฏิบตังิาน การฝึกอบรม การรกัษาสภาพการปฏิบตังิานใหดี้อยูเ่สมอ  

4. การสั่งการ (Director) หมายถึง การด าเนินการในการตดัสินใจ และการสั่งการ
ใหกิ้จการตา่ง ๆ ซึ่งมีระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และการอธิบายค าแนะน าแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในองคก์ร  

5. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การผสมกลมกลืนใหส้อดคลอ้งกนั 
การประสานความรว่มมือกนัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ใหมี้ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั  

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การจัดท าบันทึกรายงาน และการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ร  

7. งบประมาณ (Budget) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบการ
วางแผน การเงิน การท าบญัชี และการควบคมุการเงิน  

Gregg (2001 อ้างถึงใน  ณรงค์ อภัยใจ, 2560) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร 
ออกเป็น 7 ขัน้ ดงันี ้

1. การตดัสินใจสั่งการ (Decision Marking) การตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
ปฏิบตังิานภายในองคก์ร เพ่ือเป็นหลกัการในการบรหิารจดัการองคก์ร  

2. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหาร  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งมีการการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ และใหอ้งคก์รบริหารจดัการตามแนวทางของแผนท่ี
วางไว ้เพ่ือด าเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. การจัดองคก์ร (Organization Management) กระบวนการบริหารจัดองคก์ร
ใหมี้ความเป็นระเบียบในการปฏิบตัิงานในองคก์ร มีวางโครงสรา้งการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน การ
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

4. การติดตอ่ส่ือสาร (Communication) องคก์รตอ้งมีกระบวนการตดิตอ่ส่ือสารท่ี
เป็นรูปธรรม มีกระบวนการส่งข่าวสาร พรอ้มทัง้การอธิบายค าสั่งใหมี้ความชดัเจน ทัง้การส่ือสาร
ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั  
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5. การสั่งการ (Influence) การบริหารจัดการองคก์รตอ้งมีระบบการสั่งการท่ีมี
ความชัดเจน มีระบบการบังคับบัญชาในแต่ละบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้องคก์รขับเคล่ือนไปอย่าง
ราบรื่น โดยเป็นลกัษณะของค าสั่งท่ีใหผู้ป้ฏิบตัหินา้ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตาม 

6. การประสานงาน (Coordination) การประสานงานท่ีดีตอ้งอาศยัความรว่มมือ
ระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือองคก์รต่อองคก์ร ท่ีตอ้งมีการติดต่อประสานงานและมีความสมัพนัธ์
กนั 

7. การประเมินผล (Evaluation) การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์รตอ้งมี
การประเมินผลการด าเนินการขององคก์รอย่างต่อเน่ืองกนั และน าผลการประเมินไปเป็นแนวทาง
ในการบรหิารจดัการองคก์ร  

สมยศ นาวีการ (2558) ไดก้ลา่วถึง กระบวนการบรหิารประกอบดว้ย 4 ประการดงันี ้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางตามตอ้งการขององคก์ร 

พิจารณาถึงความพรอ้มขององคก์ร ตลอดจนปัจจยัท่ีช่วยใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานบรรลเุปา้หมาย 
และจดัท าแผนงานขึน้มาเพื่อด าเนินงาน  

2. การจัดองคก์ร (Organization Management) หมายถึง เป็นการวางแนวทาง
ขององคก์รใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถด าเนินงานตามแผนท่ีปฏิบตัิไดอ้ย่างราบรื่น มี
การจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการ  

3. การจงูใจ (Persuasion) หมายถึง เป็นกระบวนการบรหิารจดัการท่ีตอ้งกระตุน้ 
จงูใจ ทรพัยากรบคุคลภายในองคก์รใหไ้ปรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร  

4. การควบคมุ (Control) หมายถึง การก าหนดขอ้บงัคบัขององคก์ร การออกแบบ
ระบบข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้ และองคก์รสามารถน าข้อมูลไปท าการแก้ไข
ปรบัปรุงการด าเนินการขององคก์ร   

จากศกึษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตวัแปร
สงัเกตของการบริหารจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์ร  การประสานงาน และการ
ควบคุม ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาตัวแปรโดยยึดตามทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC เน่ืองจากเป็น
หลกัการจดัองคก์รสูค่วามส าเรจ็ และมุง่เนน้การบรหิารจดัการรอบดา้นและครอบคลมุตัง้แตเ่ริ่มตน้
จนถึงกระบวนการสดุทา้ยของการท างาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไวใ้นการปฏิบตัิ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้จัดการในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันหลกัการนีส้ามารถปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะสมไดต้ามลกัษณะขององคก์รในปัจจบุนัอีก
ดว้ย ท าใหก้ารบรหิารจดัการเป็นระบบ ระเบียบ และปฏิบตัไิดอ้ย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สง่เสริม
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ใหอ้งคก์รมีศกัยภาพสูง และประกอบกิจการไดอ้ย่างประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี (Bartol & 
Martin, 2017)  นอกจากนีอ้ทุยั เหลาหวิเชียร (2558) ไดอ้ธิบายว่า การบริหาร โดยสอดแทรกเรื่อง
พฤตกิรรมมาใชใ้นการอ านวยการ ซึ่งประกอบดว้ย การวางแผน การจดัการองคก์ร การสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม และทฤษฎีการบริหารจัดการในยุคใหม่ของ Drucker (2015) ท่ี
กล่าวว่า องคก์รควรมีหลกัการบริหารจดัการประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การสั่งการ 
การควบคุม และ แนวคิดความสัมพันธข์องหนา้ท่ีในการบริหารขัน้พืน้ฐาน ของ Hellriegel and 
Slocum (2015, p. 9) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของหน้าท่ีในการบริหารขั้นพื ้นฐาน 4 ประการ
ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการหรือการน า และการควบคมุ  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้น า ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC 
 มาก าหนดเป็นตวัแปรการบริหารจดัการองคก์ร ดงันี ้กฤช จรินโท (2563) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการ
บริหารจดัการองคก์ร และแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในธุรกิจ
ผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ผลการศกึษาพบว่า  การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดักองคก์ร การสั่งการ การประสานงานและการควบคมุ  
ผลงานวิจยัของ นารีรตัน ์ เถ่ือนคุม้ (2560) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีส่งผลตอ่แรงจงูใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท นฐัพงษ ์เซลสแ์อนดเ์ซอรว์ิส จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า  การ
บรหิารจดัการองคก์รภาพรวมอยุ่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยดา้นการจดัการองคก์าร มาเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาดา้นการควบคุม ดา้นการน าและการสั่งการ การประสานงาน และดา้นการวางแผน 
ตามล าดบั และผลงานวิจยัของ กิตติพงศ ์อินโน (2561) ไดศ้กึษา ผลกระทบของการบริหารจดัการ
สมัยสมัยใหม่ท่ีดีท่ีมีต่อความส าเร็จขององคก์รธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
การบริหารองค์กรสมัยใหม่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการสั่ งการ ด้านการ
ประสานงาน และดา้นการควบคมุ สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ขององคก์รธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  

สามารถสรุปได้ว่า จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับบริหาร
จดัการองคก์ร ผูว้ิจยัไดค้น้พบว่า องคก์รมีความจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการองคก์รไว้
เป็นแนวปฏิบัติ โดยองค์กรส่วนใหญ่นิยมน าเอาทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC มาใช้ใน
แนวทางปฏิบตัิในการบริหารองคก์รปัจจบุนั เน่ืองจากทฤษฎีการบริหารจดัการ POCCC  มุ่งเนน้
การบริหารจดัการองคก์รท่ีรอบดา้นและครอบคลมุ ตัง้แต่ การวางแผน การจดัองคก์ร การสั่ งการ 
การประสานงาน และการควบคมุ ซึ่งเป็นขอ้ดีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งมีความ
เก่ียวข้องกับทรพัยากรการผลิต ทรพัยากรในการประกอบธุรกิจ ไปจนถึงทรพัยากรมนุษย ์ซึ่ง
กระบวนการบริหารนี ้เนน้ย า้ความเป็นเอกภาพ ตัง้แตก่ารมีจดุหมายรว่มกนัมีทิศทางเดียวกนั ไป
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จนถึงมีความสามัคคีกันมุ่งสู่ความส าเร็จขององคก์ร อีกทั้งผู้วิจัยยังพบว่ามีงานวิจัยท่ีศึกษา
เก่ียวกับการบริหารจดัการองคก์ร  ไดก้ระบวนการบริหารจดัการทัง้ 5 ดา้นมาก าหนดเป็นตวัแปร
การบริหารจัดการ ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปนักวิชาการและผู้วิจัยท่ีไดน้  าเสนอแนวคิดและตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้งการบรหิารจดัการองคก์ร 5 ดา้น ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ตวัแปรสงัเกตของการบริหารจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ
องคก์ร MAAD 

การสั่งการ DIRE 

การจดัการองคก์ร 
ORMA 

การประสานงาน 
 COOR 

การวางแผน 
PLAN 

การควบคมุ 
CONT 
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ตาราง 6 ตวัแปรสงัเกตของการบรหิารจดัการ 
 

นกัวิชาการ การ
วางแผน 

การ 
จดัองคก์ร 

การ 
สั่งการ 

การ
ประสาน 

การ
ควบคมุ 

Fayol,1964 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
วิรชั วิรชันิภาวรรณ, 2558 ✓ ✓    
Gulick,2001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Gregg, 2001 ✓ ✓ ✓ ✓  
สมยศ นาวีการ , 2558 ✓ ✓   ✓ 
อทุยั เหลาหวิเชียร, 2558 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Drucker, 2015) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Hellriegel and Slocum, 2015 ✓ ✓ ✓  ✓ 
กฤช จรนิโท, 2563) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
นารีรตัน ์ เถ่ือนคุม้, 2560) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
กิตตพิงศ ์อินโน, 2561) ✓ ✓ ✓  ✓ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 

ศิรินาถ นิรมิตวรรธนะ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรูข้ององคก์รเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพล
ของปัจจยัดา้นการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการความรูข้ององคก์รเอกชน ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการองคก์รส่งผลตอ่
ความส าเรจ็ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการความรูข้ององคก์รเอกชน  

อมรศิริ ดิสสร (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประยุกตใ์ช ้
Balanced Scorecard ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อความ ส า เร็จ ในการประยุกต์ใช้  Balanced Scorecard ของบริษั ท ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ปัจจยัดา้นโครงสรา้งขององคก์ร และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรส่งผลต่อความส าเร็จจากการน าแนวคิด Balanced 
Scorecard มาใชใ้นองคก์ร  
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จกัรวาล วงศม์ณี (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจน าเท่ียวไทยและแนวทางการปรบัตวัของธุรกิจในสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลง มีจดุมุง่หมายใน
การน าเสนอการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีสง่ตอ่ธุรกิจน าเท่ียวไทย และเพื่อหาแนวทางใน
การปรบัตวัของธุรกิจน าเท่ียวไทยใหป้ระสบความส าเร็จในสภาวการณท่ี์เปล่ียนไปในอนาคต ผล
การศึกษาพบว่า  การประกอบธุรกิจน าเท่ียวของไทยในปัจจุบันมีความท้าทายเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากก าลังเผชิญหนา้กับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ตามกระแสหลักของโลก (Mega Trends) 
เช่น การกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยัของโลก การสลบัขัว้เศรษฐกิจ สู่กลุ่ม BRIC ไดแ้ก่ ประเทศบราซิล 
รสัเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดและมีอ านาจซือ้มากท่ีสดุในโลก 
การเขา้สู่สงัคมเทคโนโลยีและนวตักรรมตลอดจนกระแสการใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม สวสัดิภาพและ
ความปลอดภัย สถานการณเ์หล่านีส้่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว ท าใหร้สนิยมในการ
เดินทางเปล่ียนไป อีกทัง้สถานการณภ์ายในประเทศ ไดแ้ก่ การแข่งขนัท่ีคอ่นขา้งรุนแรงของธุรกิจ
น าเท่ียวภายในประเทศสถานการณก์ารเมืองท่ียงัไม่มั่นคง ซึ่งสง่ผลตอ่การด าเนินกิจการของธุรกิจ
น าเท่ียวดว้ยเชน่กนั  และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกมีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการของธุรกิจ
น าเท่ียว 

ชินณิชา วงศส์วสัดิ์ (2562) ไดศ้ึกษาเรื่องการสรา้งแบบจ าลองสมการโครงสรา้งของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของรา้นขายโทรศพัทมื์อถือแฟรนไชสใ์นประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และการบริหารจดัการส่งผลต่อความส าเร็จของรา้นขาย
โทรศพัทมื์อถือแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 

ปรชัญา เหินสว่าง (2562) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จของการประกอบธุรกิจ
รา้นอาหารไทยในประเทศสหรฐัอเมริกา มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความส าเร็จของการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐเวอรจ์ิ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐ 
เวอรจ์ิเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
อยูใ่นระดบัมาก 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกมีอิทธิพลตอ่ความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจ 

กัณฑก์ณัฐ สุวรรณรชัภูม ์(2563) ไดศ้ึกษาเรื่องภาวะผูน้  ากลยุทธ์: รูปแบบของผูน้  า
ยคุใหม ่ ผลการศกึษาพบวา่ ภาวะผูน้  ากลยทุธเ์ป็นรูปแบบการบรหิารจดัการของผูน้  าองคก์รในยคุ
ใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ งเป็นผู้มี
ความสามารถในการมองอนาคตขององคก์รในระยะยาว และมีความสามารถในการสรา้งความ
ยืดหยุ่นใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมาย มีความคิดในการบรหิารจดัการเชิงกลยทุธ ์ในการก าหนดแผนกล
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ยทุธ ์เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้ผูน้  าท่ีมีภาวะผูน้  ากลยทุธ ์ควรมีลกัษณะส าคญัคือ การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนในการส่ือสารไดเ้ป็นอย่างดี รวมทัง้มีการ
เจรจาต่อรองใหป้ระสบผลส าเร็จ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาและตดัสินใจอย่างชาญ
ฉลาด 

  
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องต่างประเทศ 

April (2005) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Critical factors that influence the success 
and failure of SMEs in Namibia in the Khomas Region โดยการศกึษานีพ้ยายามท่ีจะวิเคราะห์
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จและความลม้เหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) ใน Namibia ภูมิภาค Khomas ผลการศึกษาพบว่า ทักษะในการบริหารจัดการ การ
จดัการกระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ กลยทุธท์างการตลาด การวางแผนท่ีดี ส่งผลตอ่
ความส าเร็จของ SMEs ส่วนปัจจยัการขาดทกัษะของผูบ้ริหาร การขาดทกัษะในการบรหิารจดัการ 
การขาดการควบคมุภายใน สง่ผลตอ่ความลม้เหลวของ SMEs 

 Gunaratne (2008) ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Conceptualising a model to 
promote post start-up small business growth in Sri Lanka  ผลการวิจัยพบว่า  ปั จจัย ท่ี มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นปัจจยัปัจเจกบุคคล ภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหาร ทกัษะในการบริหารจดัการ การวางแผน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และการเขา้ถึง
สถาบนัการเงิน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเตบิโตของธุรกิจขนาดเล็กในศรีลงักา 

Eriksson and Li (2012) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง Success factors of entrepreneurial 
small and medium sized enterprises in the Gnosjö municipality มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลกีนอสโจ ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยภายในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ปัจจัยองคก์ร ปัจจัยการบริหารของบริษัทและปัจจัย
ภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นกฎหมาย ดา้นวัฒนธรรมและสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลยี
บรษิัทมีอิทธิพลตอ่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลกีนอสโจ 

Ummah (2012) ได้ท าก า รศึ กษ า เรื่ อ ง  Personal factors and entrepreneurial 
success: a study of women headed families in Ampara district ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น
การศกึษา ปัจจยัดา้นบคุลิกภาพ ปัจจยัทกัษะในการบริหารจดัการ และปัจจยัแรงจูงใจ มีอิทธิพล
ตอ่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการสตรีในธุรกิจขนาดเล็ก  
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Chowdhury, Alam, and Arif (2013) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง  Success factors of 
entrepreneurs of small and medium sized enterprises: Evidence from Bangladesh มี
วตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศบงัคลาเทศ ผลการศกึษาพบว่า โครงสรา้งของสภาพแวดลอ้มทางการเมือง การ
เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ สง่ผลตอ่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ และ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจสง่ผลตอ่
ความเป็นผูน้  าของผูป้ระกอบการ 

K. Khan, Turner, and Maqsood (2013) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Usine Mplus for 
Structural Equation Modleing: A Researcher' Guide. CA: Sage Publications จุดมุ่ งหมาย
ของการศึกษาครั้งนี ้คือการพัฒนาโครงสร้างส าหรับปัจจัยความส าเร็จของโครงการและ
ความส าเร็จของโครงการ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความส าเร็จมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัเกณฑ์
ความส าเร็จ ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององคก์ร การบริหารจัดการ น าไปสู่ผู้น  าท่ีมีการบริหาร
เปล่ียนแปลงท่ีดี และน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ และยังพบว่า สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
และการบรหิารจดัการมีความสมัพนัธท์างบวกการจดัการเชิงกลยทุธข์ององคก์ร 

Strielkowski, Krejcí, and Cabelková (2015) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  Factors that 
influence the success of small and medium enterprises in ICT: a case study from the 
Czech Republic มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีครอบครองช่องทางขนาดใหญ่ในขอ้มูล และภาคเทคโนโลยี 
(ICT) และมีความส าคญัในการท างานในสาธาณรฐัเช็ก บทความนีมุ้่งเน้นไปท่ีตลาดท้องถ่ินท่ี
เฉพาะเจาะจงและใชส้าธารณรฐัเช็ก เป็นกรณีศึกษาเพ่ือสรา้งปัจจัยท่ีส าคัญส าหรบัการบรรลุ
ความส าเรจ็ของธุรกิจ ผลการวิจยัพบวา่ ผลลพัธแ์สดงใหเ้ห็นว่าการบริหารจดัการ ภาวะผูน้  า และ
สภาพแวดลอ้มภายนอกทางธุรกิจ สง่ผลผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ SMEs ในสาธารณรฐัเช็ก  

Guled (2017) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง Factors influencing Woment Entrepreneurs 
Businessuccess in Somalia ผลการวิจัยพบว่ า  ปัจจัยการสนับสนุนของรัฐบาล ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ปัจจยัทางการบรหิารจดัการภายใน ปัจจยัทกัษะของผูบ้รหิาร ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลตอ่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการสตรีในโซมาเลียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และ
ผลการศกึษายงัพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจสง่ผลตอ่การบริหารจดัการภายในองคก์รอีกดว้ย  

Edoun and Mbohwa (2017) ได้ ท า ก า รศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Factors influencing the 
success and failure of small and medium-sized enterprises in Tembisa township, South 
Africa  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการตรวจสอบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความลม้เหลวหรือความส าเร็จ
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ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเมือง Tembisa ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดแ้ก่ การจัดการทางการเงิน การ
บริหารจดัการภายในองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์และมีทกัษะในการส่ือสารระหว่างกนัส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความลม้เหลวของธุรกิจไดแ้ก่ 
การตลาด การจดัการเวลาและ เทคนิคการด าเนินงานส่งผลต่อความลม้เหลวของธุรกิจ และใน
การศกึษาครัง้นีย้งัพบวา่ การบรหิารจดัการภายในองคก์รสง่ผลตอ่ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ์ 

Alfoqahaa (2018)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  Critical success factors of small and 
medium-sized enterprises in Palestine มีวัตถุประสงค ์เพ่ือตรวจสอบปัจจัยความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางของขนาดย่อม (SMEs) ในปาเลสไตน์และเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จท่ีส าคัญ 
(CSFs) ของ SMEs ในปาเลสไตน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวสตแ์บงก ์ผลลัพธ์แสดงใหเ้ห็นว่า การ
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจจะช่วยใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี ซึ่งน าไปสู่ผูน้  าองคก์รท่ีมีความ
เป็นเลิศ เป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปาเลสไตน์ และยัง
พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจยงัเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 

Hambrick (2018) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง Environment, strategy, and power within 
top management teams การศึกษานีแ้ยกแยะสองแหล่งท่ีมาของเหตุฉุกเฉินท่ีส าคัญส าหรับ
องคก์ร: สิ่งแวดลอ้มและกลยทุธ ์ในทางกลบักนัจะส ารวจว่าการรบัมือกบัเหตฉุกุเฉินแตล่ะประเภท
เก่ียวข้องกับอ านาจภายในทีมผู้บริหารระดับสูงอย่างไร ผู้บริหารจะมีอ านาจสูงได้ต้องมีการ
ประเมินสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรม เพ่ือสรา้งรูปแบบการบริหารงานในแต่ละอุตสาหกรรม
เพ่ือไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบในการบริหารองคก์ร ท่ีผูบ้รหิารตอ้งรบัมือกบัเหตกุารณฉ์ุกเฉินท่ีเกิดจาก
กลยทุธเ์ฉพาะขององคก์ร 

Haynes, Danes, Schrank, and Lee (2019)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  Survival and 

success of family‐owned small businesses after hurricane Katrina: Impact of disaster 
assistance and adaptive capacity  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความส าเร็จของ
ธุรกิจครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารการเงิน ภาวะผู้น  าของผู้บริหารครอบครัว และ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของธุรกิจครอบครวั และผลการศกึษายงั
พบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารการเงินมีความเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
ครอบครวั 

Soomro, Shah, and Mangi (2019) ได้ท าการศึ กษ า เรื่ อ งactors affecting the 
entrepreneurial leadership in small-and medium-sized enterprises (SMEs) of Pakistan: 
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An empirical evidence ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัในการวิเคราะหน์ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
ท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในการบริหารจดัการในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
เพ่ือปรบัเปล่ียนองคก์ร อนัจะมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ของปากีสถาน 

Kemp (2020)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง Factors that lead to business success ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจประกอบดว้ย ปัจจยัการบริหารจดัการและ
มองภาพอนาคตของธุรกิจไดช้ดัเจน และปัจจัยภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจ ซึ่งยังพบว่าภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึน้ได้ ผู้น  าต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรเพ่ือแผนท่ีวางไว้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจัยด้านการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือการตดัสินใจเลือกเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ และแกปั้ญหาอย่างชดัเจนและ
น าไปสู่การกระท าท่ีรวดเร็ว และปัจจยัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์รธุรกิจตอ้งมีการส่ือสาร
อยา่งเป็นระบบทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

R. U. Khan, Salamzadeh, Shah, and Hussain (2021) ได้ท าก า รศึ กษ า เรื่ อ ง 
Factors affecting women entrepreneurs’ success: a study of small-and medium-sized 
enterprises in emerging market of Pakistan ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในรวมถึงความ
จ าเป็นในการประสบความส าเร็จความเส่ียงและตนเอง ความเช่ือมั่นและปัจจยัภายนอกรวมถึง
ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมม มีอิทธิพลเชิงบวกกับความส าเร็จองคก์ร
สตรีอยา่งมีนยัส าคญั  
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ตาราง 7 สรุปการเช่ือมโยงระหวา่งตวัแปรในกรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมตฐิานในการวิจยั 
 

ตวัแปร ไดร้บัอิทธิพล ผูเ้ขียน/ผูว้ิจยั 
ความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในกรุงเทพมหานคร 

- สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
- ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
- การบรหิารจดัการองคก์ร 

Gunaratne (2008), Ummah 
(2012), Strielkowski et al. 
(2015), จกัรวาล วงศม์ณี (2561); 
ชินณิชา วงศส์วสัดิ ์(2562) 

ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ - สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
-การบรหิารจดัการองคก์ร 

R. U. Khan et al. (2021), 
Alfoqahaa (2018),Kemp 
(2020),Chowdhury et al. 
(2013), Haynes et al. (2019), 
Edoun and Mbohwa (2017) 

การบรหิารจดัการองคก์ร - สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร Soomro et al. (2019), Guled 
(2017),Hambrick (2018) 

 

จากตาราง 7 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งตวัแปรในกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

1. ความเช่ือมโยงระหว่างสภาพแวดลอ้มภายในนอกองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกล
ยุทธ์ และการบริหารจัดการองคก์รท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  Gunaratne (2008) ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหาร ทักษะในการบริหารจดัการ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เติบโตของธุรกิจขนาดเล็กในศรีลังกา  Ummah (2012) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทักษะในการ
บริหารจดัการ มีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการสตรีในธุรกิจขนาดเล็ก  Strielkowski et 
al. (2015) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการ ภาวะผูน้  า และ สภาพแวดล้อมภายนอกทาง
ธุรกิจ ส่งผลตอ่ความส าเรจ็ของธุรกิจ SMEs ในสาธารณรฐัเช็ก จกัรวาล วงศม์ณี (2561); ชินณิชา 
วงศส์วสัดิ์ (2562) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และการบริหารจัดการ
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของรา้นขายโทรศพัทมื์อถือแฟรนไชสใ์นประเทศไทย 

2. ความเช่ือมโยงระหว่างตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร การบริหาร
จัดการองคก์รท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องไดแ้ก่  R. U. 
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Khan et al. (2021) ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมขององค์กร และการบริหารจัดการมี
ความสมัพนัธท์างบวกการจดัการเชิงกลยุทธข์ององคก์ร  Alfoqahaa (2018) ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจยังเป็นปัจจัยส าคญัต่อภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงขององคก์ร   Kemp 
(2020) ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ ้นได้ ผู้น  าต้องมีการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รเพ่ือแผนท่ีวางไว้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร Chowdhury et al. 
(2013) ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจส่งผลต่อความเป็นผูน้  าของผูป้ระกอบการ  
Haynes et al. (2019) ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารการเงินมีความ
เก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารครอบครวั และ  Edoun and Mbohwa (2017) ผลการศึกษา
พบวา่  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจสง่ผลตอ่การบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

3. ความเช่ือมโยงระหว่างตวัแปรสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจัดการองค์กร  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ี ยวข้องได้แก่   Soomro et al. (2019) ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ท่ีผู้บริหารจ าเป็นตอ้งมี
ทกัษะในการบริหารจดัการในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพ่ือปรบัเปล่ียนองคก์ร 
Guled (2017) ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจส่งผลต่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กร Hambrick (2018) ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหารต้องประเมินสภาพแวดล้อมของ
อตุสาหกรรม เพ่ือสรา้งรูปแบบพลงังานในแตล่ะอตุสาหกรรมไดร้บัผลกระทบในการบริหารองคก์ร 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีด  าเนินการวิจยัดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ และตวัแทนของเจา้ของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 344,118 คน (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2563) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และตัวแทนของ

เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยยึดหลกัตามระเบียบการวิเคราะหแ์บบจ าลองเชิง
โครงสรา้ง (Structural Equation modeling) มีขอ้เสนอว่าควรมีกลุ่มตวัอย่าง 20 เท่าของตวัแปร
สงัเกตตามแนวคิดของไคลน ์(Kline, 2005) จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยัไดก้ าหนดตวัแปร
สังเกตท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 16 ตัวแปร ดังนั้น 20 เท่าของตวัแปรสังเกต ไดก้ลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
320 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

1. ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่ง
ภาคธุรกิจเป็นหนว่ยสุม่  
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ตาราง 8 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามภาคของธุรกิจ 
 

ภาคธุรกิจ จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
1. ภาคบรกิาร 160,377 149 
2. ภาคการคา้ 127,038 118 
3. ภาคการผลิต 56,703 53 

รวม 344,118 320 

 

ท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2563 ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

2. วิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูตาม
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือในการวิจยัดงันี ้
1. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความส าเร็จขององค์กร 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์และการบรหิารจดัการองคก์ร 
2. สรา้งแบบสอบถามท่ีครอบคลมุเนือ้หาและวตัถปุระสงค ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนทัง้กิจการ  และภาคธุรกิจ โดยใชก้ารวดัระดบัขอ้มูลประเภท 
(Nominal Scale) จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ ประเภทธุรกิจ และขอ้มูลประเภทจัดอันดบั (Ordinal 
Scale) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนทั้งกิจการ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ขอ้ท่ี 1 เพศใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 1) เพศชาย 
 2) เพศหญิง 
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ข้อ 2 อายุใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดย
ก าหนดชว่งอาย ุดงันี ้

1) 25 – 32 ปี 
2) 33 – 40 ปี 
3) 41 – 48 ปี 
4) 49 – 56 ปี 
5) ตัง้แต ่57 ปีขึน้ไป 

ขอ้ 3 ระดบัการศึกษาใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal 
Scale) 

1) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาตร ี
3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ข้อ 4 รายได้เฉ ล่ียต่อเดือนทั้ง กิจการ จากการส ารวจของมูล  พบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนทั้งกิจการ (ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนทั้งกิจการ
โดยประมาณ) สูงสุดเท่ากับ 12,000,000 บาท และต ่าสุดมีรายได้เฉล่ียต่อกิจการ  5,000,000 
บาท ดงันัน้จงึมีการก าหนดชว่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนทัง้กิจการออกเป็น 5 ชว่งดงันี ้

1) 5,000,000 – 6,400,000 บาท 
 2) 6,400,001 – 7,800,001 บาท 
 3) 7,800,002 – 9,200,002 บาท 
 4) 9,200,003 – 10,600,003 บาท  
 5) 10, 600,004 บาทขึน้ไป   

ขอ้ 5 ภาคธุรกิจ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 1) ภาคการบรกิาร 
 2) ภาคการคา้ 
 3) ภาคการผลิต 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  จ  านวน 14 ขอ้ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรมและสังคม และด้านเทคโนโลยี ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยก าหนดใหมี้ 5 
ระดบัดงันี ้
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คะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มาก 
คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ    

การแปลความหมายค่าเฉล่ียน า้หนักของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑพ์ิจารณา
แบง่ระดบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดงันี ้

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รอยู่ในระดบั
มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รอยู่ในระดบั
นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ จ  านวน 15 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นการมีวิสัยทัศน ์ดา้นการริเริ่มสรา้งสรรค ์และด้านการมีความคิดความเข้าใจสูง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยก าหนดใหมี้ 5 
ระดบัดงันี ้

คะแนน  5  หมายถงึ มากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง มาก 
คะแนน  3  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง นอ้ย 
คะแนน  1   หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 
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การแปลความหมายค่าเฉล่ียน า้หนักของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑพ์ิจารณา
แบง่ระดบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธอ์ยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองคก์ร จ านวน 25 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการจัดการองคก์ร ดา้นการสั่ งการ ดา้นการประสานงาน และด้านการ
ควบคมุ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ของลิเคริท์ (Likert Scale) โดย
ก าหนดใหมี้ 5 ระดบัดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มาก 
คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียน า้หนักของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑพ์ิจารณา
แบง่ระดบัการบรหิารจดัการองคก์ร ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รอยู่ในระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รอยู่ในระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง การบรหิารจดัการองคก์รอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

จ  านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการจดัการภายใน และ
ดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต ลกัษณะแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณคา่ของลิเคิรท์ 
(Likert Scale) โดยก าหนดใหมี้ 5 ระดบัดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
คะแนน  4  หมายถึง  มาก 
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คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ    

การแปลความหมายค่าเฉล่ียน า้หนักของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑพ์ิจารณา
แบง่ระดบัความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ความส าเรจ็อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง ความส าเรจ็อยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง ความส าเรจ็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง ความส าเรจ็อยูใ่นระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ความส าเรจ็อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

3. น าแบบสอบถามท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของเนือ้หา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

4. ท าการปรบัปรุงแบบสอบถามใหส้มบรูณต์ามท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษาเสนอแนะ 
5. น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ท าการแตง่ตัง้ผูเ้ ช่ียวชาญ

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) ไดเ้ทา่กบั 0.981 

6. ท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และท าการ
ตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามอีกครัง้ ก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 

7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กับผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดันนทบุรี 
จ  านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ไดค้า่ความเช่ือมั่น
ดงันี ้

7.1 สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เทา่กบั 0.972 
7.2 ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์เทา่กบั 0.960 
7.3 การบรหิารจดัการองคก์ร เทา่กบั 0.979 
7.4 ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เทา่กบั 0.972 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การตอบแบบสอบถาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู 

1.2 จัดส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์และส่งแบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Google 
from) แก่ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ และตวัแทนเจา้ของธุรกิจ จ านวน 320 คน โดยจะสรา้ง QR 
Code เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม สแกน ในการตอบแบบสอบถาม และส่งไปทางอีเมลท่ีไดข้อ้มูล
จากส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

1.3 ในแบบสอบถามผูว้ิจยัไดอ้ธิบายและชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์อง
แบบสอบถาม ชีแ้จงการท าวิจยั และวิธีการกรอกขอ้มลูแก่ผูต้อบแบบสอบถามอยา่งละเอียด 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาและคน้ควา้
จากหนงัสือ วิทยานิพนธ ์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ จากหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน 
แหลง่ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั 
1. การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้

อธิบายแบบสอบถามปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation ใชอ้ธิบายแบบสอบถามสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
จดัการองคก์ร และความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสรา้ง (Structural Equation Model: SEM) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน  
สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูมีดงันี ้
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  
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1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 

   P = 
f

n
 (100) 

เม่ือ P หมายถึง คา่รอ้ยละ หรือ % (Percentage) 
 f หมายถึง คา่ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
 n หมายถึง จ  านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนประชากร 

 
1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2552)    

x=̅ 
∑ x

n
 

 

เม่ือ x ̅ หมายถึง คา่คะแนนเฉล่ีย 
x หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

n หมายถึง ขนาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.3 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ

, 2552) 

S= √
nΣx2-(Σx)2

n(n-1)
 

เม่ือ S  หมายถึง คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

n หมายถึง จ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
(Σx)2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

Σx2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 

2. สถิตสิ  าหรบัวิเคราะหค์ณุภาพแบบสอบถาม 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยหาความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้

สตูรดงันี ้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550)  
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α= 
k 

covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1)
covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

 

เม่ือ α  แทน คา่ความเช่ือมั่นหรือ Alpha coefficient 

k  แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถาม                      

 variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทนคา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าตอบ 

3. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึ่งใชท้ดสอบสมมตฐิานดงันี ้
การวิ เคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน และมีการทดสอบตามขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1 ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson product-moment 

correlation) เพ่ือดคูา่ความสมัพนัธข์องตวัแปรใหไ้มเ่กิน 0.800 
3.2 วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือ

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลย่อย โดยมีค่าน า้หนกัขององคป์ระกอบตัง้แต่ 0.60 
ขึน้ไป 

3.3 วิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรในเชิงเหตุ
และผล  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ดงัตอ่ไปนี ้

 n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 X  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
 S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(pearson’s product moment correlation 
                          coefficient) 

  แทน คา่คงท่ีของตวัแปร 

 2 แทน คา่สถิตไิค-สแควร ์(Chi-Square) 
 SE แทน คา่ดชันีความคาดเคล่ือนมาตรฐานของน า้หนกัองคป์ระกอบ 
 t แทน คา่ทดสอบนยัส าคญัทางสถิตขิองสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปร 
 R2  แทน คา่สหสมัพนัธพ์หคุณูยกก าลงัสอง 

 c  แทน คา่ความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสงัเกต 

 v  แทน คา่เฉล่ียของการผนัแปรท่ีสกดัได ้
 TE  แทน ขนาดอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
 DE แทน ขนาดอิทธิพลทางตรง (direct effects) 
 CFI แทน ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(comparative fit index) 
 GFI แทน ดชันีระดบัความกลมกลืน (goodness of fit index) 
 AGFI แทน ดชันีระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้ (Adjusted goodness of fit 
                          index) 
 RMSEA แทน ดชันีรากท่ีสองของคา่เฉล่ียความคาดเคล่ือนโดยประมาณ (root mean 
                           square error of approximation) 
 SRMR แทน ดชันีรากท่ีสองของคา่เฉล่ียก าลงัสองของสว่นเหลือมาตรฐาน  
          (Standardized Root Mean Square Residual) 
 SUCC แทน ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 FIPE แทน การเงิน 
 STKE แทน ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
 INBP แทน กระบวนการจดัการภายใน 
 LAGP แทน การเรียนรูแ้ละเตบิโต 
 EXER แทน สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
 POFA แทน การเมือง 
 ECFA แทน เศรษฐกิจ 
 SACF แทน สงัคมและวฒันธรรม 
 TEFA แทน เทคโนโลยี 
 STLE แทน ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
 VISI แทน การมีวิสยัทศัน ์
 CRTH แทน การรเิริ่มสรา้งสรรค ์
 HHLU แทน การมีความคดิความเขา้ใจสงู 
 MAAD แทน การบรหิารจดัการองคก์ร 
 PLAN แทน การวางแผน 
 ORMA แทน การจดัการองคก์ร 
 DIRE แทน การสั่งการ 
 COOR แทน การประสานงาน 
 CONT แทน การควบคมุ 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลการวิจัยครัง้นี ้โดยการแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 

สว่นตามล าดบัดงันี ้
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา โดยแบง่ผลการวิเคราะหข์อ้มูลออก เป็น 5 

ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลูการบรหิารจดัการองคก์ร  
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร  

สว่นท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้
1. ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครขึน้อยู่กบั

ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร และการบรหิารจดัการองคก์ร 
2. ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธข์ึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกและการบรหิารจดัการ

องคก์ร 
3. การบรหิารจดัการองคก์รขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
สว่นท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 5 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล  
 

ตาราง 9 คา่ความถ่ีและคา่รอ้ยละของปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
146 
174 

 
45.63 
54.37 

รวม 320 100.00 
อาย ุ
       25 - 32 ปี 
       33 – 40 ปี 
       41 – 48 ปี 
       49 – 56 ปี 
       57 ปีขึน้ไป 

 
40 
126 
75 
46 
33 

 
12.50 
39.38 
23.44 
14.38 
10.30 

รวม 320 100.00 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล จ านวน รอ้ยละ 
ระดบัการศกึษา 
       ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
       ปรญิญาตร ี
       สงูกวา่ปรญิญาตรี 

 
73 
179 
68 

 
22.81 
55.94 
21.25 

รวม 320 100.00 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนทัง้กิจการ 
     5,000,000 – 6,400,000 บาท 
     6,400,001 – 7,800,001 บาท 
     7,800,002 – 9,200,002 บาท 
   9,200,003 – 10,600,003 บาท  
      10, 600,004 บาทขึน้ไป   

 
63 
87 
82 
52 
36 

 
19.69 
27.19 
25.62 
16.25 
11.25 

รวม 320 100.00 
ภาคธุรกิจ 
      ภาคบรกิาร 
      ภาคการคา้ 
      ภาคการผลิต 

 
149 
118 
53 

 
46.56 
36.88 
16.56 

รวม 320 100.00 

 
จากตาราง 9  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในการวิจัยครัง้นี ้มี

จ  านวน 320 คน มีรายละเอียดดงันี ้
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 174 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 54.37 และเป็นชาย จ านวน 146  คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.63 ตามล าดบั 
อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 33 – 40 ปี จ  านวน 126 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.38 อายุระหว่าง 41 – 48 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.44 อายุ
ระหว่าง 49 – 56 ปี จ  านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.38 อายุระหว่าง 25 – 32 ปี จ  านวน 40 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 และอายตุัง้แต ่57 ปีขึน้ไป จ านวน 33 คนคดิเป็นรอ้ยละ 10.30 ตามล าดบั 
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ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ  านวน 179 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.94 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.81 และสงูกวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.25 คน ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนทั้งกิจการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียทั้งกิจการต่อเดือนระหว่าง 6,400,001 – 7,800,001 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
27.19 รายไดเ้ฉล่ียทั้งกิจการต่อเดือนระหว่าง 7,800,002 – 9,200,002 บาท จ านวน 82 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 25.62 รายไดเ้ฉล่ียทัง้กิจการต่อเดือนระหว่าง 5,000,000 – 6,400,000 บาท จ านวน 
63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.59 รายไดเ้ฉล่ียทั้งกิจการต่อเดือนระหว่าง 9,200,003 – 10,600,003 
บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.25 และ รายไดเ้ฉล่ียทัง้กิจการต่อเดือน 10,600,004 บาท 
จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามล าดบั 

ภาคธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ จ านวน 
149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.56 ภาคการคา้ จ  านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.88  และภาคการ
ผลิต จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.56 ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  
 

ตาราง 10 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รในภาพรวม 
 

 ภาพรวม X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการเมือง 3.54 0.641 มาก 
2. ดา้นเศรษฐกิจ 3.61 0.608 มาก 
3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 3.69 0.551 มาก 
4. ดา้นเทคโนโลยี 3.68 0.639 มาก 

 คา่เฉล่ียรวม 3.62 0.493 มาก 

 
จากตาราง 10 พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ในด้านสังคมและวัฒนธรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ด้าน
เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  ดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 และดา้นการเมือง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 ตามล าดบั 
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ตาราง  11 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นการเมือง 
 

ดา้นการเมือง X  S.D. แปลผล 
1. สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมส่งผลต่อ

ธุรกิจ 
3.61 0.963 มาก 

2. เสถียรภาพของรฐับาลส่งผลต่อความมั่นคง
ของธุรกิจ 

3.46 0.979 มาก 

3. นโยบายดา้นการลงทุนของรฐับาลมีผลต่อ
ธุรกิจ 

3.55 0.837 มาก 

4. นโยบายด้านการเงินของรัฐบาลมีผลต่อ
ธุรกิจ 

3.53 0.913 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.54 0.641 มาก 

 
จากตาราง 11 พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นการเมือง ในภาพรวมและ

รายขอ้ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.54 ไดแ้ก่ สถานการณท์างการเมืองโดยรวมส่งผลต่อ
ธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 นโยบายดา้นการลงทุนของรฐับาลมีผลต่อธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.55  นโยบายดา้นการเงินของรฐับาลมีผลต่อธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และเสถียรภาพของ
รฐับาลสง่ผลตอ่ความมั่นคงของธุรกิจ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเศรษฐกิจ 
 

ดา้นเศรษฐกิจ X  S.D. แปลผล 
1. อตัราดอกเบีย้มีผลตอ่ธุรกิจ 3.74 0.833 มาก 
2. ราคาของวตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้มี

ผลตอ่ธุรกิจ 
3.58 0.990 มาก 

3. อตัราคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่ธุรกิจของทา่น 3.54 0.869 มาก 
4. คา่ใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคและพลงังานท่ี

เพิ่มขึน้สง่ผลตอ่ธุรกิจของทา่น 
3.56 0.897 มาก 

5. ค่าใช้จ่ายดา้นขนส่งสินคา้และบริการมีผล
ตอ่ธุรกิจ 

3.61 0.980 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.61 0.608 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเศรษฐกิจ ในภาพรวมและ

รายขอ้ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61 ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้มีผลตอ่ธุรกิจมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.71 คา่ใชจ้่ายดา้นขนส่งสินคา้และบรกิารมีผลตอ่ธุรกิจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61  ราคาของวตัถดุิบ
ท่ีน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้มีผลต่อธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58  ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคและ
พลงังานท่ีเพิ่มขึน้ส่งผลตอ่ธุรกิจ มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.56 และอตัราคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่ธุรกิจ มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นสงัคมและ   
วฒันธรรม 

 

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม X  S.D. แปลผล 
1. พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบรกิารของลกูคา้

มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ เช่น
การสั่ งสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึน้ใน
ปัจจบุนั 

3.78 0.788 มาก 

2. ลูกค้ามีพฤติกรรมเป ล่ียนแปลงไปตาม
กระแสคา่นิยมเพิ่มมากขึน้ เชน่ การซือ้สินคา้
ตาม trend ท่ีนิยม 

3.74 0.991 มาก 

3. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
สมยัใหมมี่การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

3.55 0.802 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.69 0.551 มาก 

 
จากตาราง 13 พบว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ใน

ภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซือ้สินคา้และ
บริการของลกูคา้มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ ์เชน่ การสั่งสินคา้ผา่นออนไลนเ์พิ่มมากขึน้
ในปัจจบุนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ลูกคา้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามกระแสคา่นิยมเพิ่มมาก
ขึน้ เช่น การซือ้สินคา้ตาม trend ท่ีนิยม มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.74  และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและ
วฒันธรรมสมยัใหมมี่การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเทคโนโลยี 
 

ดา้นเทคโนโลยี X  S.D. แปลผล 
1. เทคโนโลยีสามารถช่วยลดตน้ทนุในการผลิต

สินคา้และบรกิารขององคก์รของทา่นได ้
3.46 0.780 มาก 

2. การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลตอ่การ
ส่ือสารกับลูกค้าและองค์กรภายนอกได้
สะดวกรวดเรว็ 

3.76 0.785 มาก 

3. การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีช่วย
เสรมิ  กลยทุธใ์นการบรหิารจดัการใหมี้ความ
ไดเ้ปรียบในตลาดสินคา้และบรกิาร 

3.82 0.845 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.68 0.763 มาก 

 
จากตาราง 14 พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเทคโนโลยี ในภาพรวม อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และรายขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยีช่วยเสริม  กลยทุธใ์นการบริหารจดัการใหมี้ความไดเ้ปรียบในตลาดสินคา้และ
บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการส่ือสารกับลูกคา้และ
องคก์รภายนอกไดส้ะดวกรวดเร็ว มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.76  และเทคโนโลยีสามารถลดตน้ทนุในการ
ผลิตสินคา้และบรกิารขององคก์ร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลูภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ 
 

ตาราง  15 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ในภาพรวม 
 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ 3.52 0.780 มาก 
2. ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 3.46 0.785 มาก 
3. ดา้นการมีความคดิความเขา้ใจสงู 3.43 0.845 มาก 
 คา่เฉล่ียรวม 3.47 0.763 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.47 และรายดา้น อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.52 ดา้นการริ่เริ่มสรา้งสรรค ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46  และดา้นการมีความคิดความเขา้ใจสูง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 ตามล าดบั 
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ตาราง  16 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ดา้นการมีวิสยัทศัน ์
 

ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านก าหนดวิสัยทัศนข์ององคก์รท่ีเช่ือมโยง

กบัสถานการณปั์จจบุนัและอนาคต 
3.30 0.851 ปานกลาง 

2. ทา่นก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุง่สง่เสริมการพฒันา
ท่ียั่งยืน 

3.53 0.979 มาก 

3. ทา่นก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร 
ท่ีสามารถน าไปสูป่ฏิบตัไิดจ้รงิ 

3.54 0.874 มาก 

4. ท่านก าหนดวิสัยทัศนท่ี์มุ่งเน้นการสรา้งผล
ก าไรทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

3.38 0.979 ปานกลาง 

5. วิสัยทัศน์องค์กรของท่านมีความชัดเจน 
ส่ือสารเขา้ใจง่ายและเป็นไปได ้

3.73 0.964 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.53 0.780 มาก 

 
จากตาราง 16 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และรายข้อ อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ วิสัยทัศนอ์งคก์รมีความ
ชดัเจน ส่ือสารเขา้ใจง่ายและเป็นไปได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 การก าหนดวิสยัทัศนแ์ละพนัธกิจ
ขององคก์ร ท่ีสามารถน าไปสู่ปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54  การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีมุ่ง
สง่เสรมิการพฒันาท่ียั่งยืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุ่งเนน้
การสร้างผลก าไรทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 และการก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 
ตามล าดบั 
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ตาราง 17 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์

 

ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์ X  S.D. แปลผล 
1. องค์กรของท่านน านวัตกรรมใหม่  ๆ มา

ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานขององคก์ร 
3.23 0.749 ปานกลาง 

2. ทา่นเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือหาวิ ธีการใหม่  ๆ ในการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

3.48 0.923 มาก 

3. ท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรพัยากร
บคุคลในองคก์ร 

3.46 0.998 มาก 

4. ท่านสรา้งทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ร่วม กั น ใน อ งค์ก รอ ย่ า ง มี
ประสิทธิผลใหก้บัองคก์ร 

3.42 0.988 มาก 

5. ท่านมีความสามารถในการสรา้งและบริหาร  
ดลุยภาพแก่องคก์ร 

3.78 0.919 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.46 0.785 มาก 

 
จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ดา้นการริเริ่มสรา้งสรรค ์ในภาพรวม อยู่

ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 และรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการ
สรา้งและบริหารดุลยภาพแก่องคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 การเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดง
ความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือหาวิธีการใหม ่ๆ ในการด าเนินงานขององคก์ร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48  การ
มีความยืดหยุ่นในการบริหารทรพัยากรบุคคลในองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 สรา้งทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานรว่มกนัในองคก์รอย่างมีประสิทธิผลใหก้บัองคก์ร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.42 และการน านวตักรรมใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชก้ับการด าเนินงานขององคก์ร  อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ดา้นการมีความคิดความ
เขา้ใจสงู 

 

ดา้นการมีความคิดความเขา้ใจสงู X  S.D. แปลผล 
1. ท่านรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูมี้ส่วนได้

สว่นเสียทกุคน 
3.25 0.866 ปานกลาง 

2. ท่านรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาขององคก์รอย่าง     
ถ่องแท ้

3.37 0.875 ปานกลาง 

3. ท่านมีความรอบรูแ้ละเข้าใจ การวิเคราะห์
ระบบงานต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบัติและ
พัฒนาองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ 

3.47 0.982 มาก 

4. ท่านเข้าใจผล ท่ีจะเกิดตามมาจากการ
ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานของ
องคก์ร 

3.34 0.855 ปานกลาง 

5. ท่านรบัรูแ้ละเข้าใจฉากทัศนข์ององคก์รใน
อนาคต 

3.74 0.987 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.43 0.845 มาก 

 
จากตาราง 18 พบว่า ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ ดา้นการมีความรูค้วามเข้าใจสูง ใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การรบัรูแ้ละ
เขา้ใจฉากทัศนข์ององคก์รในอนาคต  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 การมีความรอบรูแ้ละเขา้ใจ การ
วิเคราะหร์ะบบงานตา่ง ๆ น าไปสู่การปฏิบตัิและพฒันาองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.47  ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาขององคก์รอย่างถ่องแท ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 การเขา้ใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบตัิงาน
ขององคก์รมี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 การรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกคน  มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25 ตามล าดบั 

 
 



  83 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลูการบรหิารจดัการองคก์ร  
 

ตาราง  19 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ในภาพรวม 
 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการวางแผน 3.52 0.742 มาก 
2. ดา้นการจดัองคก์ร 3.46 0.750 มาก 
3. ดา้นการสั่งการ 3.47 0.737 มาก 
4. ดา้นการประสานงาน 3.49 0.765 มาก 
5. ดา้นการควบคมุ 3.44 0.804 มาก 

 คา่เฉล่ียรวม 3.48 0.705 มาก 

 
จากตาราง 19 พบว่า การบริหารจดัการองคก์ร ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบั

มาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48 ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.52 ดา้นการประสานงาน 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.49 ดา้นการสั่งการ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.47 ดา้นการจดัองคก์ร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.46   และดา้นการควบคมุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.44 ตามล าดบั 
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ตาราง  20 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นการวางแผน 
 

ดา้นการวางแผน X  S.D. แปลผล 
1. ท่ าน มี การก าห นดวัต ถุป ระส งค์  แล ะ

เป้าหมายในแผนการบริหารจดัการองคก์รท่ี
ชดัเจน 

3.23 0.830 ปานกลาง 

2. องคก์รของท่านมีการจดัท ากรอบเวลาในงาน
อยา่งชดัเจน 

3.47 0.930 มาก 

3. องค์กรของท่ านก าหนดตัวชี ้วัดการท า
แผนงานการพัฒนาการบริหารองคก์รอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.57 0.927 มาก 

4. องค์กรของท่านมีการก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในแผนการบริหารจัดการองคก์รท่ี
สามารถน าไปปฏิบตัไิด ้

3.44 0.925 มาก 

5. องคก์รของท่านมีการวางแผนงานท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัเปา้หมายขององคก์ร 

3.76 0.908 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.49 0.742 มาก 

 
จากตาราง 20 พบว่า การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการวางแผน ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.49 และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ องคก์รมีการวางแผนงานท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัเปา้หมายขององคก์ร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.76 การก าหนดตวัชีว้ดัการท าแผนงาน
การพัฒนาการบริหารองคก์รอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  การจัดท ากรอบเวลาใน
งานอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 การก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในแผนการบริหารจดัการ
องค์กรท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในแผนการบริหารจดัการองคก์รท่ีชดัเจน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 
ตามล าดบั 
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ตาราง 21 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นการจดัองคก์ร 
 

ดา้นการจดัองคก์ร X  S.D. แปลผล 
1. องคก์รของท่านมีการก าหนดเป้าหมายของ

องคก์รท่ีชดัเจน 
3.23 0.848 ปานกลาง 

2. องคก์รของท่านมีการก าหนดขอบเขต ความ
รบัผิดชอบและอ านาจหนา้ท่ีของการบริหาร
องคก์รท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

3.57 0.900 มาก 

3. องคก์รของท่านมีการก าหนดโครงสรา้งการ
บรหิารงานขององคก์รอยา่งชดัเจน 

3.46 0.910 มาก 

4. อ งค์ก รข อ งท่ าน มี ค วาม ร่ว ม มื อ แ ล ะ
ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น ที ม แล ะ มี ก ารแข่ งขั น
ตลอดเวลา 

3.43 0.705 มาก 

5. องคก์รของทา่นมีฐานขอ้มลูเพ่ือมาสนบัสนนุ
การบรหิารงานขององคก์ร 

3.75 0.873 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.49 0.750 มาก 

 
จากตาราง 21 พบวา่ การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการจดัองคก์ร ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 และรายข้อ อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ การมีฐานข้อมูลเพ่ือมา
สนบัสนนุการบริหารงานขององคก์ร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.75 การก าหนดตวัชีว้ดัการท าแผนงานการ
พัฒนาการบริหารองคก์รอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  การก าหนดโครงสรา้งการ
บริหารงานขององคก์รอย่างชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 การมีความรว่มมือและปฏิบตัิงานเป็น
ทีมและมีการแข่งขันตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 และการก าหนดเป้าหมายขององคก์รท่ี
ชดัเจน อยูร่ะดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 ตามล าดบั 
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ตาราง 22 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นการสั่งการ 
 

ดา้นการสั่งการ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านสั่งการแก่พนักงานตามบทบาทหน้าท่ี

ของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม  

3.26 0.766 ปานกลาง 

2. ทา่นมีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในงาน
ท่ีสั่งการแก่พนกังานเป็นอยา่งดี 

3.51 0.920 มาก 

3. ท่ าน รับ ฟั งความคิด เห็ น ของพนัก งาน
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนนุ เช่น วสัด ุอปุกรณ ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

3.45 0.919 มาก 

4. ท่านสั่งการดว้ยภาษาท่ีถูกต้อง เข้าใจง่าย 
แก่พนกังานทกุครัง้ 

3.41 0.994 มาก 

5. ท่านสั่งการโดยมีการชีแ้นะ นิเทศงาน และ
ติดตามประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไป
ตามแผนหรือเปา้หมายขององคก์ร 

3.74 0.871 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.47 0.737 มาก 

 
จากตาราง 22 พบว่า การบริหารจัดการองคก์ร ดา้นการสั่งการ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การสั่งการโดยมีการชีแ้นะ 
นิเทศงาน และติดตามประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไปตามแผนหรือเป้าหมายขององคก์ร มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.74 การมีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในงานท่ีสั่งการแก่พนกังานเป็นอย่างดี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51  รับฟังความคิดเห็นของพนักงานตลอดจนให้การสนับสนุน เช่น วัสด ุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 สั่ งการดว้ย
ภาษาท่ีถกูตอ้ง เขา้ใจง่าย แก่พนกังานทุกครัง้  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และการสั่งการแก่พนกังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับปานกลาง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.26 ตามล าดบั 
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ตาราง 23 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นประสานงาน 
 

ดา้นการประสานงาน X  S.D. แปลผล 
1. อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น มี ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร

ติดต่อ ส่ือสารท่ี มีประสิท ธิภาพ เพ่ือการ
ประสานงานท่ีดีทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร 

3.28 0.980 ปานกลาง 

2. องคก์รของท่านมีการพัฒนาทักษะในการ
ส่ือสารท่ีดีในการประสานงานแก่พนกังาน 

3.45 0.825 มาก 

3. ท่านใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีทันสมัย 
เช่น Line Facebook ในการประสานงานกับ
ลกูคา้ 

3.51 0.885 มาก 

4. องค์กรของท่านมีกระบวนการประสานท่ี
รวดเร็วสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

3.41 0.731 มาก 

5. ท่ าน มี การป ระสานงานกับหน่ วยงาน
ภ ายน อก เพ่ื อ ร่ว ม กั น ก า กั บ ดู แ ล ก า ร
บ ริห ารงานขององค์ก รให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานก าหนด 

3.81 0.870 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.49 0.765 มาก 

 
จากตาราง 23 พบว่า การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการประสานงาน ในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 และรายข้อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมกันก ากับดูแลการบริหารงานขององคก์รให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.81 การใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น Line Facebook ใน
การประสานงานกับลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51  การมีกระบวนการประสานท่ีรวดเร็วสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 การสั่งการดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง เขา้ใจ
ง่าย แก่พนักงานทุกครั้ง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และการมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีมี
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ประสิทธิภาพเพ่ือการประสานงานท่ีดีทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 ตามล าดบั 

 
ตาราง 24 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบรหิารจดัการองคก์ร ดา้นการควบคมุ 

 

ดา้นการควบคมุ X  S.D. แปลผล 
1. ท่านก าหนดตัวชี ้วัด  การก ากับดูแลการ

บรหิารขององคก์ร 
3.29 0.936 ปานกลาง 

2. ท่านมีการประเมินผลลัพธ์แต่ละโครงการ
หรือกิจกรรมขององคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

3.46 0.841 มาก 

3. ท่านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ตอ่เน่ือง 

3.45 0.962 มาก 

4. ท่านน าผลลัพธ์จากการประเมินมาเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายในการแกไ้ข
ปัญหาการบรหิารงานขององคก์ร 

3.33 0.976 ปานกลาง 

5. อ งค์ก รข อ งท่ าน มี ก า รน า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการก ากับติดตาม
งาน 

3.68 0.814 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.44 0.804 มาก 

 
จากตาราง 24 พบว่า การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการควบคมุ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.44 และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาชว่ยในการก ากบัติดตามงาน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.68 การประเมินผลลพัธแ์ตล่ะโครงการหรือ
กิจกรรมขององคก์รอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46  การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคก์รเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
การน าผลลัพธ์จากการประเมินมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และก าหนดตวัชีว้ดั การก ากับดแูลการบริหารของ
องคก์ร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.29 ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร  

 
ตาราง  25 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
 

ภาพรวม X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการเงิน 3.55 0.730 มาก 
2. ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 3.53 0.733 มาก 
3. ดา้นกระบวนการจดัการภายใน 3.50 0.696 มาก 
4. ดา้นการเรียนรูแ้ละการเตบิโต 3.41 0.786 มาก 

 คา่เฉล่ียรวม 3.50 0.680 มาก 

 
จากตาราง  25 พบว่า  ค วาม ส า เร็จ ธุ ร กิ จ ขน าดกลางและ ขนาดย่ อม ใน

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ได้แก่ ดา้น
การเงิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ดา้นกระบวนการ
จัดการภายใน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และด้านการเรียนรูแ้ละเติบโต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 
ตามล าดบั 
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ตาราง  26 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นการเงิน 
 

ดา้นการเงิน X  S.D. แปลผล 
1. ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึน้จากการขายสินค้า

หรือบรกิาร 
3.55 0.892 มาก 

2. ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึน้จากการสั่ งซือ้สินค้า
ของลกูคา้ทัง้รายเก่าและรายใหม ่

3.50 0.905 มาก 

3. ก าไรของธุรกิจมีความแนน่อนและตอ่เน่ือง 3.44 0.977 มาก 
4. ธุรกิจมีตน้ทนุตอ่หนว่ยผลิตภณัฑท่ี์ลดลง 3.41 0.980 มาก 
5. ธุรกิจมีสภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการ 3.81 0.950 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.55 0.730 มาก 

 
จากตาราง  26 พบว่า  ค วาม ส า เร็จ ธุ ร กิ จ ขน าดกลางและ ขนาดย่ อม ใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการเงิน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 และรายขอ้ อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ธุรกิจมีสภาพคล่องในการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ธุรกิจมี
ยอดขายเพิ่มขึน้จากการขายสินคา้หรือบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55  ธุรกิจมีรายไดเ้พิ่มขึน้จาก
การสั่งซือ้สินคา้ของลูกคา้ทัง้รายเก่าและรายใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ก าไรของธุรกิจมีความ
แน่นอนและต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และธุรกิจมีต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ท่ีลดลง มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.41 ตามล าดบั 
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ตาราง  27 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
 

ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย X  S.D. แปลผล 
1. ลูกค้าแสดงความพึงพอใจในสินค้าและ

บรกิาร 
3.38 0.876 ปานกลาง 

2. ลกูคา้มีทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ร 3.49 0.998 มาก 
3. ธุรกิจสามารถรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ลกูคา้ไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
3.56 0.955 มาก 

4. ท่านให้ความส าคญักับขอ้รอ้งเรียนของผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสียขององคก์รทกุคน 

3.44 0.960 มาก 

5. ท่านใหค้วามส าคญักบัพนกังานผูข้บัเคล่ือน
องคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

3.79 0.917 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.53 0.733 มาก 

 
จากตาราง  27  พบว่า  ค วามส า เร็จ ธุ ร กิ จขนาดกลางและ ขนาดย่ อม ใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.53 และ
รายข้อ อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ความส าคัญกับพนักงานผู้ขับเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จ มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.79 ธุรกิจสามารถรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคา้ไวไ้ดอ้ย่างตอ่เน่ือง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.56  ลูกคา้มีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49  การให้ความส าคัญกับข้อ
รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์รทกุคน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.44 และลกูคา้แสดงความพึง
พอใจในสินคา้และบรกิารมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.38 ตามล าดบั 
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ตาราง 28 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการจดัการภายใน 
 

ดา้นกระบวนการจดัการภายใน X  S.D. แปลผล 
1. ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า

ทกุขัน้ตอน 
3.35 0.890 ปานกลาง 

2. พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปตาม
แผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.54 0.870 มาก 

3. ทา่นมุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการของ
องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

3.55 0.877 มาก 

4. ท่านมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องหมายการคา้และ
ตลาดการขาย การจดัจ าหนา่ย 

3.43 0.999 มาก 

5. ท่านส่งมอบสินคา้และบริการไดต้รงเวลาท่ี
ก าหนด 

3.70 0.950 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.50 0.696 มาก 

 
จากตาราง 28  พบว่า ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและย่อมในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นกระบวนการจดัการภายใน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และรายขอ้ 
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การส่งมอบสินคา้และบริการไดต้รงเวลาท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 
การมุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์รอย่างตอ่เน่ือง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55  พนกังาน
ทุกคนสามารถปฏิบตัิงานไปตามแผนงานท่ีวางไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54  การ
มุ่งเนน้พฒันาเครื่องหมายการคา้และตลาดการขาย การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และ
การวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกขั้นตอน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 
ตามล าดบั 
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ตาราง 29 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต 
 

ดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต X  S.D. แปลผล 
1. พนกังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบตัิงาน ระบบการปฏิบตัิงาน และ
ระบบการใหผ้ลตอบแทน 

3.27 0.904 ปานกลาง 

2. ท่านเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการ
แสดงความคดิท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพฒันา
ธุรกิจขององคก์ร 

3.56 0.869 มาก 

3. ท่านส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโต
ในต าแหนง่หนา้ท่ีของพนกังานทกุคนองคก์ร 

3.41 0.800 มาก 

4. อตัราการเขา้ออกของพนกังานในองคก์รอยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

3.38 0.822 ปานกลาง 

5. ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตา่ง ๆ ของธุรกิจ 

3.44 0.940 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.41 0.786 มาก 

 
จากตาราง 32  พบว่า ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและย่อมในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 และรายขอ้ อยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดท่ีเป็นประโยชนต์่อการ
พฒันาธุรกิจขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของธุรกิจ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.44  ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ี
ของพนกังานทุกคนองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  อัตราการเขา้ออกของ
พนกังานในองคก์รอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.38 และพนกังานมีความพึงพอใจตอ่
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน ระบบการปฏิบตัิงาน และระบบการใหผ้ลตอบแทน มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.27 ตามล าดบั 
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สว่นท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมตฐิาน  
การตรวจสอบโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ผูท้  าวิเคราะหด์  าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรสังเกต เพ่ือเป็นการวิเคราะหค์่า

สหสมัพนัธ ์โดยพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)  
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จากตาราง 30 พบว่า คา่สมัประสทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตทัง้ 16 ตวั 
มีมีความสมัพนัธข์องตวัแปรมีทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบว่า
ตวัแปรทุกตวัแปรมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธไ์ม่เกิน 0.80 ความสมัพนัธด์งักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า
ตัวแปรสังเกตไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้ง โดยพบวา่ มีความสมัพนัธต์  ่าสดุเท่ากบั 0.446 
และสงูสดุเทา่กบั 0.708 

2. การวิเคราะหป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor : CFA) โดยพิจารณา
จากคา่น า้หนกัปัจจยัคา่ความสามารถในการอธิบาย (R2) ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัอธิบายการผนัแปรตวัแปร
สังเกตของแต่ละกลุ่มตัวแปร รวมถึงค่าผิดพลาดการคาดประมาณ และค่า t เพ่ือแสดงผลการ
วิเคราะหแ์บบจ าลองการวดัของตวัแปรแตล่ะตวั 

   
ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

 

ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองการวดัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
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ตาราง 31 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

ตัวแปร   SE t R2 
1. การเมือง 0.83 0.06 11.93 0.69 
2. เศรษฐกิจ 0.70 0.07 11.21 0.49 
3. สงัคมและวฒันธรรม 0.70 0.06 11.91 0.49 
4. เทคโนโลยี 0.64 0.07 10.72 0.41 

 
จากภาพประกอบ 6  และตาราง 31 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER) ประกอบดว้ย การเมือง (POFA) เศรษฐกิจ (ECFA) สงัคม
และวัฒนธรรม (SACF) และเทคโนโลยี (TEFA) โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83, 
0.70,0.70 และ 0.64 ตามล าดับ และพบว่าสามารถอธิบายความผันแปรของสภาพแวดล้อม
ภายนอกไดร้อ้ยละ 69,49,49 และ 41 ตามล าดบั ถือไดว้่ามาตรวดัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปรสังเกตสามารถอธิบายตัวแปรแฝงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์รไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 41 โดยมีตัวแปรการเมืองสามารถอธิบาย
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รไดส้งูท่ีสดุ  

 

ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองการวดัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
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ตาราง 32 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
 

ตัวแปร   SE t R2 
1. การมีวิสยัทศัน ์ 0.91 0.03 28.83 0.82 
2. การรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 0.92 0.04 28.88 0.84 
3. การมีความคิดความเขา้ใจสงู 0.87 0.04 20.49 0.76 

 
จากภาพท่ี 7 ตาราง 32 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของภาวะผูน้  าเชิงกล

ยทุธ ์(STLE) ประกอบดว้ย การริเริ่มสรา้งสรรค ์(CRTH) การมีวิสยัทศัน ์(VISI) และการมีความคิด
ความเขา้ใจสูง (HHLU) โดยมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.92, 0.91 และ 0.87 ตามล าดับ 
และพบว่าสามารถอธิบายความผันแปรของภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ได้รอ้ยละ 84, 82 และ 76 
ตามล าดับ ถือไดว้่ามาตรวัดมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และตวัแปรสังเกตสามารถอธิบายตวัแปรแฝงภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 76 
โดยมีตวัแปรการรเิริ่มสรา้งสรรคอ์ธิบายภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธไ์ดส้งูท่ีสดุ  

 
 

ภาพประกอบ 8 แบบจ าลองการวดัการบรหิารจดัการองคก์ร 
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ตาราง 33 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของการบรหิารจดัการองคก์ร 
 

ตัวแปร   SE t R2 
1. การวางแผน 0.87 0.04 27.40 0.76 
2. การจดัองคก์ร 0.87 0.04 28.50 0.76 
3. การสั่งการ 0.89 0.04 25.64 0.78 
4. การประสานงาน 0.89 0.04 26.17 0.80 
5. การควบคมุ 0.90 0.04 26.76 0.82 

 
จากภาพประกอบ 8  ตาราง 33 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของการ

บริหารจัดการองค์กร (MAAD) ประกอบด้วย  การควบคุม (COOR) การสั่ งการ (DIRE) การ
ประสานงาน (COOR) การวางแผน (PLAN) และการจัดองค์กร (ORMA) โดยมีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.90,0.89,0.89, 0.87, และ 0.87 ตามล าดบั และพบว่าสามารถอธิบายความ
ผนัแปรของการบริหารจดัการองคก์ร ไดร้อ้ยละ 82, 80,78, 76 และ 76 ตามล าดบั ถือไดว้่ามาตร
วัดมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และตัวแปรสังเกต
สามารถอธิบายตัวแปรแฝงการบริหารจัดการองคก์รไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 76 โดยมีตัวแปรการ
ควบคมุอธิบายการบรหิารจดัการองคก์รไดส้งูท่ีสดุ  
 

 

ภาพประกอบ 9 แบบจ าลองการวดัของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตาราง  34 องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ตัวแปร   SE t R2 
1. การเงิน 83 0.05 11.38 0.69 
2. ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 90 0.05 22.01 0.82 
3. กระบวนการจดัการภายใน 93 0.05 19.44 0.86 
4. การเรียนรูแ้ละเติบโต 82 0.04 10.15 0.66 

 
จากภาพประกอบ 8 และตาราง 34 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันของ

ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  (SUCC) ประกอบด้วย
กระบวนการจดัการภายใน (INBP) ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย (STKE) การเงิน (FIPE) และการเรียนรูแ้ละ
การเติบโต โดยมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93, 0.90,0.83 และ 0.82 ตามล าดบั และพบว่า
สามารถอธิบายความผนัแปรของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
ไดร้อ้ยละ 86, 82, 69 และ 66 ตามล าดบั ถือไดว้่ามาตรวดัมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตวัแปรสังเกตสามารถอธิบายตวัแปรแฝงความส าเร็จธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ไดไ้ม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 66 โดยมีตวัแปรกระบวนการ
จดัการภายในอธิบายความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง (composite reliability: CR or c) 

และคา่เฉล่ียความผนัแปรท่ีสกดัได ้(average variance extracted: AVE or v) 
ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง (composite reliability: CRor 

c) หากค่านี ้สูงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบนั้น ๆ ประกอบด้วยข้อค าถามหรือตัวชีว้ัดท่ีมี
ความสัมพันธ์ภายในดี (Internal Consistency) ค่าท่ียอมรบัไดข้องความเช่ือมั่น ไม่ควรต ่ากว่า 
0.70 และพิจารณาไดจ้ากค่าเฉล่ียความผันแปรท่ีถูกสกัดได ้(Average Variance  E xtracted: 
AVE) คา่ท่ียอมรบัไดข้องความเท่ียงตรง ไมค่วรต ่ากวา่ 0.50 (Hair & Black, 2010)  
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ภาพประกอบ 10 แบบจ าลองการวดัตวัแปรแฝง 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามนา่เช่ือถือทางโครงสรา้ง และคา่เฉล่ียความผนัแปรท่ีสกดัได ้
 

ตัวแปร   
C  V  

1. สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 0.64 – 0.83  0.800 0.502 
2. ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ 0.87 – 0.92 0.937 0.834 
3. การบรหิารจดัการองคก์ร 0.87 – 0.90 0.948 0.785 
4. ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 0.82 – 0.93 0.923 0.750 

c 0.70, v 0.50 (Hair, et al., 2010) 
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จากภาพ 10 เป็นการตรวจสอบมาตรวัดของตัวแปรแฝงหลังการปรบัแบบจ าลอง 
พบวา่ มาตรวดัของตวัแปรแฝงของแตล่ะตวัมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบไมต่  ่ากวา่ 0.63 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER) ประกอบดว้ย การเมือง (POFA) เศรษฐกิจ
(ECFA) สังคมและวัฒนธรรม (SACF) และเทคโนโลยี (TEFA) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ท่ี

ระดบั 0.80, 0.75 และ 0.63 ตามล าดบัความน่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง  (c) เท่ากับ 0.800 และ

คา่เฉล่ียความผนัแปรท่ีสกดัได ้(v) เทา่กบั 0.502 
ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์  (STLE) ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ (VISI) การริเริ่ม

สรา้งสรรค ์(CRTH) และการมีความคิดความเข้าใจสูง (HHLU) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ท่ี

ระดบั 0.93, 0.91 และ 0.90 ตามล าดบัความน่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง  (c) เท่ากับ 0.834 และ

คา่เฉล่ียความผนัแปรท่ีสกดัได ้(v) เทา่กบั 0.937 
การบริหารจดัการองคก์ร (MAAD) ประกอบดว้ยการวางแผน (PLAN) การจดัองคก์ร

(ORMA) การสั่งการ (DIRE) การประสานงาน (COOR) และการควบคุม (CONT) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบอยู่ ท่ี ระดับ 0.90, 0.89,0.88,0.88. และ 0.88 ตามล าดับ ความน่าเช่ือถือทาง

โครงสรา้ง (c) เทา่กบั 0.785 และคา่เฉล่ียความผนัแปรท่ีสกดัได ้(v) เทา่กบั 0.948 
ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SUCC) ประกอบดว้ยการเงิน (FIPE) ผู้

มีส่วนไดส้่วนเสีย (STKE) กระบวนการจัดการภายใน (INBP) และการเรียนรูแ้ละเจริญเติบโต 
(LAGP) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ ท่ี ระดับ 0.91,0.91, 0.83 และ 0.81 ตามล าดับความ

น่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง (c) เท่ากับ 0.750 และค่าเฉล่ียความผันแปรท่ีสกัดได้(v) เท่ากับ 
0.923 

จากตางราง 35  จากการตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางโครงสรา้ง และคา่เฉล่ียความ
ผนัแปรท่ีสกัดไดข้องมาตรวดัแต่ละตวัแปรแฝงสามารถวดัตวัแปรแฝงไดดี้ และมีความเช่ือถือได ้
สามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะหส์มการโครงสรา้งได ้ 

ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้ง  
การวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสรา้ง ซึ่งเป็นการวิเคราะหเ์สน้ทางความสมัพันธ์

ของตวัแปร โดยวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลของตวัแปรหลกัท่ีระบไุวใ้นแบบจ าลองมาตร
วดั และชีใ้หเ้ห็นวา่แบบจ าลองโครงสรา้งเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแฝงดว้ยกนัมาก
นอ้ยเพียงใด และแบบจ าลองควรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร จงึจะเขา้กบัขอ้มลูไดดี้ท่ีสดุ  
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ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้งก่อนปรบัแบบจ าลอง 

 
จากภาพประกอบ 11 พบวา่ แบบจ าลองยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยั

ไดท้  าการปรบัแบบจ าลอง (Modification Indices) และค านึงถึงเหตผุลเชิงทฤษฎี โดยยินยอมให้
ผอ่นคลายขอ้ตกลงเบือ้งตน้โดยปรบัทีละพารามิเตอร ์ใหค้า่ความคลาดเคล่ือนสมัพนัธก์นัได ้ดงันัน้
เพ่ือแสดงความสมัพนัธเ์ชิงทฤษฎีท่ีไดร้ะบไุวใ้นขัน้ตอนของการก าหนดแนวความคิด การวิเคราะห์
ดว้ยสมการโครงสรา้งนัน้ ตอ้งประเมินภาพรวมของแบบจ าลองวา่ แบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้มานัน้เขา้
ไดดี้(fit) กบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์รือไม่ ซึ่งผลจากการทดสอบแบบจ าลองท่ีไดจ้าการวิเคราะหใ์นครัง้
แรก พบว่ามีดชันีการเขา้ไดดี้ (Fit index) ดชันียังไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากดชันีท่ีได ้คือ 
ค่าไคสแควรส์ัมพัทธ์ (Chi-square/df) = 4.76 และค่า RMSEA = 0.083 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดไว ้ แสดงว่าแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการวิเคราะหใ์นครัง้แรกไม่สอดคลอ้ง หรือกลมกลืนกนักบั
ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
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ภาพประกอบ 12 ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองสมการโครงสรา้งหลงัปรบัแบบจ าลอง 

จากภาพประกอบ 12 ผู้วิจัยจึงท าการปรบัปรุงแก้ไข ด้วยการปรบัเปล่ียนเส้นทาง
ความสมัพนัธใ์นแบบจ าลองตามค่าดชันีการปรบัเปล่ียนแบบจ าลอง (Modification Indices) โดย
การปรับปรุงให้มีเหมาะสมเข้ากับข้อมูลได้ดีท่ีสุด ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงแบบจ าลองนี ้
โปรแกรมแบบจ าลองสมการโครงสรา้งไดแ้นะน าผูว้ิจยั โดยใหข้อ้สนเทศเพ่ือการพิจารณาจากดชันี
การปรบัเปล่ียนแบบจ าลอง (Modification Indices) ท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห ์ ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการ
ปรบัปรุงแบบจ าลองตามดชันีการดดัแปลง ท าใหไ้ดผ้ลการวิเคราะหท่ี์เหมาะสม และไดแ้บบจ าลอง
ท่ีเขา้กบัขอ้มลูดีขึน้   
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ตาราง 36 ดชันีการเขา้ไดดี้กบัขอ้มลู  
 

ตวัชีว้ดั 
เกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดีกับ
ขอ้มลู 

ก่อนปรบัปรุง
แบบจ าลอง 

ภายหลงัปรบัปรุง
แบบจ าลอง 

Chi-square/df < 2.00 4.76 1.97 
RMSEA <0.05 0.083 0.050 
SRMR < 0.05 0.030 0.025 

GFI > 0.90 ขึน้ไป 0.900 0.920 
CFI > 0.90 ขึน้ไป 0.990 1.00 
NFI > 0.90 ขึน้ไป 0.980 0.990 

PGFI > 0.50 ขึน้ไป 0.650 0.570 

  
ผลจากการปรบัเปล่ียนเส้นทางความสัมพันธ์ในแบบจ าลอง ได้ผลลัพธ์ของการ

ปรบัปรุงแบบจ าลองโดยรวมดังภาพประกอบ 9 ท่ีแสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยปรบัมาตรฐาน 
(standardized regression coefficient) ภายหลงัการปรบัปรุงแบบจ าลอง พบว่า ตวัชีว้ดัการเขา้
ไดดี้กบัขอ้มลู เป็นไปตามเกณฑข์องอตัราเขา้ไดดี้กบัขอ้มลู ดงัตาราง 36 ซึ่งสามารถอธิบายไดต้าม
เกณฑด์งันี ้(Kelloway, 2015) 

1. คา่ Chi-square/df มีคา่เทา่กบั 1.97 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 2.00 
2. คา่ RMSEA มีคา่เทา่กบั 0.005 ซึ่งมีนอ้ยกวา่  0.05 
3. คา่ SRMR มีคา่เทา่กบั 0.025 ซึ่งมีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 
4. คา่ GFI มีคา่เทา่กบั 0.990 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.90 
5. คา่ CFI มีคา่เทา่กบั 1.00 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.90 ขึน้ไป  
6. คา่ NFI มีคา่เทา่กบั 0.99 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 0.90 
7. PGFI มีคา่เทา่กบั 0.570 ซึ่งมีคา่มากกวา่0.50 ขึน้ไป  
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ตาราง 37 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมของปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีศกึษา 
 

อิทธิพลของตวัแปร 
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุละผล 

ทางตรง ทางออ้ม ผลรวม 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER) 0.31** 0.57** 0.88** 
ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์(STLE) 0.37** - 0.37** 
การบริหารจดัการองคก์ร (MAAD) 0.34** 0.10** 0.44** 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง  37 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมี อิทธิพลโดยรวมต่อ
ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ การบรหิาร
จดัการองคก์ร และภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  107 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 38 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานการวิจยั สมัประสิทธ์ิ t 
statistic 

ผลลพัธ ์

สมมติฐานท่ี 1 ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SUCC) ขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
(EXER) ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ (STLE) และการบริหาร
จดัการองคก์ร (MAAD) 

   

1.1 ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
        (SUCC) ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
        (EXER) (EXER-->SUCC) 

0.31 4.33 ยอมรบั 

1.2 ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
       (SUCC) ขึน้อยู่กบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์(STLE) 
       (STLE--> SUCC) 

0.37 6.57 ยอมรบั 

1.3 ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
      (SUCC) ขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการองคก์ร (MAAD) 
     (MAAD-->SUCC) 

0.34 6.35 ยอมรบั 

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ (STLE) ขึน้อยู่กับ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER) และการบริหาร
จดัการ (MAAD) 

   

2.1 ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์(STLE) ขึน้อยูก่บั 
      สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER)  
      (EXER -->STLE) 

0.60 7.46 ยอมรบั 

2.2 ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์(STLE) ขึน้อยูก่บั 
      การบรหิารจดัการองคก์ร (MAAD)  
      (MAAD -->STLE) 

0.25 3.41 ยอมรบั 
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ตาราง 39 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจยั สมัประสิทธ์ิ t 
statistic 

ผลลพัธ ์

สมมติฐานท่ี 3 การบริหารจดัการองคก์ร (MAAD) ขึน้อยู่
กบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER)  

   

3.1 การบริหารจดัการองคก์ร (MAAD) ขึน้อยู่กบั 
      สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (EXER)  
      (EXER --> MAAD) 

0.79 14.66 ยอมรบั 

หมายเหต ุ** หมายถึง p value  0.01 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าโมเดลและ
ผลท่ีได้จากโมเดลองค์ประกอบย่อยเป็นข้อมูลในการวางแผน และก าหนดนโยบายต่าง ๆ 
สนบัสนนุการพฒันาองคก์ร เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในสถานการณปั์จจบุนัใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ทั้งนี ้ผู้วิจัยเจาะจงศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครมีผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจ านวนมาก อีกทัง้ เป็นธุรกิจ
ท่ีมีความส าคญัในการพฒันาการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ื อศึกษ าระดับความส า เร็จของธุ ร กิจขนาดกลางและ ขนาดย่ อม ใน
กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของความส าเร็จธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. ไดโ้มเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

2. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน และก าหนด
ปัจจยั เพ่ือสนบัสนนุความส าเรจ็ของธุรกิจ เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในสถานการณปั์จจบุนัใหมี้
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครขึน้อยู่กับ
ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร และการบรหิารจดัการ 
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2. ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกและการบริหารจัดการ
องคก์ร 

3. การบรหิารจดัการองคก์รขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผูป้ระกอบการ เจา้ของธุรกิจ และตวัแทนเจา้ของ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 344,118 คน (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2564) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และตัวแทน
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุงเทพมหานคร   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามพิจารณาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยยึดหลกัตามระเบียบการวิเคราะหแ์บบจ าลองเชิง
โครงสรา้ง (Structural Equation modeling) มีขอ้เสนอว่าควรมีกลุ่มตวัอย่าง 20 เท่าของตวัแปร
สังเกตตามแนวคิดของไคลน ์(Kline, 2005) จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดตัวแปร
สังเกตท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 16 ตัวแปร ดังนั้น 20 เท่าของตวัแปรสังเกต ไดก้ลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
320 คน 

ข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) โดยการแบ่งภาค

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหนว่ยสุม่  
2. วิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ท่ีผู้วิจัย
สรา้งขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนทัง้กิจการ   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  จ  านวน 15 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นวฒันธรรมและสงัคม และดา้นเทคโนโลยี 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ จ  านวน 15 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์และดา้นการมีความคดิความเขา้ใจสงู 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการองคก์ร จ านวน 25 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการสั่งการ ดา้นการประสานงาน และดา้นการควบคมุ 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร  จ  านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการ
จดัการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละเตบิโต  

 
การวิเคราะข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ
วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั 

1.1 การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้
อธิบายแบบสอบถามปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 การวิเคราะหห์าค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation ใชอ้ธิบาย สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์การบริหารจดัการองคก์ร 
และความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร    

2. การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสรา้ง (Structural Equation Model: SEM) ใน

การทดสอบสมมตฐิาน  

สรุปผล 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายรุะหว่าง 33 – 40 ปี จบการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียทัง้กิจการตอ่เดือนระหว่าง 6,400,001 – 7,800,001 บาท และอยู่ในภาค
ธุรกิจบรกิาร  

ตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร  
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ดา้นการเมือง สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นการเมือง ในภาพรวมและ
รายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานการณท์างการเมืองโดยรวมสง่ผลตอ่ธุรกิจ นโยบายดา้นการ
ลงทนุของรฐับาลมีผลตอ่ธุรกิจ นโยบายดา้นการเงินของรฐับาลมีผลตอ่ธุรกิจ และเสถียรภาพของ
รฐับาลสง่ผลตอ่ความมั่นคงของธุรกิจ ตามล าดบั 

2. ดา้นเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเศรษฐกิจ ในภาพรวมและ
รายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้มีผลตอ่ธุรกิจ คา่ใชจ้่ายดา้นขนส่งสินคา้และบรกิารมี
ผลตอ่ธุรกิจ ราคาของวตัถดุิบท่ีน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้มีผลตอ่ธุรกิจ คา่ใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค
และพลงังานท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลตอ่ธุรกิจ และอตัราคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่ธุรกิจ ตามล าดบั 

3. ดา้นสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร ดา้นสังคมและ
วฒันธรรม ในภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการของ
ลกูคา้มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ ์เชน่ การสั่งสินคา้ผ่านออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ในปัจจบุนั 
ลูกคา้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามกระแสค่านิยมเพิ่มมากขึน้ เช่น การซือ้สินคา้ตาม trend 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ตามล าดบั 

4. ดา้นเทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ดา้นเทคโนโลยี ในภาพรวม
และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีช่วยเสริมสรา้งกลยุทธใ์น
การบริหารจดัการใหมี้ความไดเ้ปรียบในตลาดสินคา้และบริการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
สง่ผลตอ่การส่ือสารกบัลกูคา้และองคก์รภายนอกไดส้ะดวกรวดเรว็ และเทคโนโลยีสามารถชว่ยลด
ตน้ทนุในการผลิตสินคา้และบรกิารขององคก์ร ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 การวิเคราะหข้์อมูลภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์ 

ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการริเริ่มสรา้งสรรค์  และด้านการมี
ความคดิความเขา้ใจสงู  ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ์ ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ วิสยัทศันอ์งคก์รมีความชดัเจน ส่ือสารเขา้ใจง่าย
และเป็นไปได ้การก าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจขององคก์ร ท่ีสามารถน าไปสู่ปฏิบตัิไดจ้ริง การ
ก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุ่งส่งเสริมการพฒันาท่ียั่งยืน ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุ่งเนน้
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การสรา้งผลก าไรทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ และการก าหนดวิสยัทศันข์ององคก์รท่ีเช่ือมโยง
กบัสถานการณปั์จจบุนัและอนาคต ตามล าดบั 

2. ดา้นการริเริ่มสรา้งสรรค์ ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ ดา้นการริเริ่มสรา้งสรรค ์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการสรา้งและ
บรหิาร  ดลุยภาพแก่องคก์ร การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดสรา้งสรรค ์เพ่ือหาวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการด าเนินงานขององคก์ร การมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรพัยากรบุคคลในองคก์ร  
สรา้งทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานร่วมกันในองคก์รอย่างมีประสิทธิผลใหก้ับองคก์ร  
และการน านวตักรรมใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชก้ับการด าเนินงานขององคก์ร  อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดบั 

3. ดา้นการมีความคิดความเข้าใจสูง ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ ดา้นการมีความรู้
ความเขา้ใจสงู ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การรบัรูแ้ละเขา้ใจ
ฉากทศันข์ององคก์รในอนาคต การมีความรอบรูแ้ละเขา้ใจ การวิเคราะหร์ะบบงานต่างๆ น าไปสู่
การปฏิบตัิและพฒันาองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรบัรู ้
และเขา้ใจปัญหาขององคก์รอย่างถ่องแท้ การเขา้ใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการก าหนดนโยบาย
และแผนปฏิบัติงานขององคก์รมี การรับรูแ้ละเข้าใจความรูส้ึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 
ตามล าดบั 

 
ตอนที ่4 การวิเคราะหข้์อมูลการบริหารจัดการองคก์ร  

การบริหารจดัการองคก์ร ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
การวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการสั่ งการ ด้านการจัดองคก์ร และด้านการควบคุม  
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ดา้นการวางแผน การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการวางแผน ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ องคก์รมีการวางแผนงานท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
เป้าหมายขององคก์ร การก าหนดตวัชีว้ดัการท าแผนงานการพัฒนาการบริหารองคก์รอย่างเป็น
รูปธรรม การจดัท ากรอบเวลาในงานอยา่งชดัเจน การก าหนดวิธีการและขัน้ตอนในแผนการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้ และการก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในแผนการ
บรหิารจดัการองคก์รท่ีชดัเจน อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

2. ดา้นการจัดองคก์ร การบริหารจัดการองคก์ร ดา้นการจัดการองคก์ร ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การมีฐานขอ้มลูเพ่ือมาสนบัสนนุการ
บริหารงานขององคก์ร การก าหนดตวัชีว้ดัการท าแผนงานการพฒันาการบริหารองคก์รอย่างเป็น
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รูปธรรม การก าหนดโครงสรา้งการบริหารงานขององคก์รอย่างชัดเจน การมีความร่วมมือและ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมและมีการแข่งขนัตลอดเวลา และการก าหนดเป้าหมายขององคก์รท่ีชดัเจน อยู่
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

3. ดา้นการสั่งการ การบริหารจดัการองคก์ร ดา้นการสั่งการ ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การสั่งการโดยมีการชีแ้นะ นิเทศงาน และติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไปตามแผนหรือเปา้หมายขององคก์ร การมีความรูค้วามสามารถ
และเขา้ใจในงานท่ีสั่งการแก่พนกังานเป็นอย่างดี รบัฟังความคิดเห็นของพนกังานตลอดจนใหก้าร
สนบัสนนุ เชน่ วสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอ  สั่งการดว้ยภาษาท่ี
ถกูตอ้ง เขา้ใจง่าย แก่พนกังานทกุครัง้ และการสั่งการแก่พนกังานตามบทบาทหนา้ท่ีของพนกังาน
แตล่ะคนอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

4. ดา้นประสานงาน การบริหารจัดการองคก์ร ดา้นการสั่งการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
รว่มกันก ากับดแูลการบริหารงานขององคก์รใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก าหนด การใชเ้ทคโนโลยีใน
การส่ือสารท่ีทันสมัย เช่น Line Facebook ในการประสานงานกับลูกค้า การมีกระบวนการ
ประสานท่ีรวดเรว็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ การสั่งการดว้ยภาษาท่ีถกูตอ้ง เขา้ใจ
ง่าย แก่พนักงานทุกครั้ง   และการมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
ประสานงานท่ีดีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง  ตามล าดบั 

5. ดา้นการควบคุม การบริหารจัดการองคก์ร ดา้นการควบคุม ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก  และรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการ
ก ากับติดตามงาน การประเมินผลลพัธแ์ต่ละโครงการหรือกิจกรรมขององคก์รอย่างต่อเน่ือง การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในองคก์รเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ือง   ระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ การน าผลลพัธ์จากการประเมินมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
การบรหิารงานขององคก์ร มี และก าหนดตวัชีว้ดั การก ากบัดแูลการบรหิารขององคก์ร ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร  
ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและราย

ดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน  ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการจดัการภายใน  
และดา้นการเรียนรูแ้ละเตบิโต ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. ดา้นการเงิน ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการเงิน ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจมีสภาพคล่องในการบริหาร
จดัการ ธุรกิจมียอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากการขายสินคา้และบริการ ธุรกิจมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการสั่งซือ้
สินคา้ของลูกคา้ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ก าไรของธุรกิจมีความแน่นอนและต่อเน่ือง และธุรกิจมี
ตน้ทนุตอ่หนว่ยผลิตภณัฑท่ี์ลดลง ตามล าดบั 

2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ความส าคญักบัพนกังานผูข้บัเคล่ือนองคก์รให้องคก์รไปสู่ความส าเร็จ ธุรกิจสามารถรกัษา
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ลกูคา้มีทศันคติท่ีดีตอ่องคก์ร การใหค้วามส าคญักบั
ขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์รทกุคน  และลกูคา้แสดงความพึงพอใจในสินคา้และ
บรกิาร ตามล าดบั 

3. ดา้นกระบวนการจดัการภายใน ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการจดัการภายใน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การสง่มอบสินคา้และบรกิารไดต้รงเวลาท่ีก าหนด การมุง่เนน้พฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการขององคก์รอย่างต่อเน่ือง พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปตามแผนงานท่ีวางไว้
อย่างเป็นรูปธรรม การมุ่งเนน้พฒันาเครื่องหมายการคา้และตลาดการขาย การจดัจ าหน่าย และ
การวางแผนการปฏิบตังิานลว่งหนา้ทกุขัน้ตอน อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

4. ด้านการเรียนรูแ้ละเติบโต ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และรายขอ้ อยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดท่ีเป็นประโยชนต์่อการพัฒนา
ธุรกิจขององคก์ร ท่านสง่เสริมการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโตในต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานทกุคน 
ระดับปานกลาง ไดแ้ก่  อัตราการเข้าออกของพนักงานในองคก์รอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  และ
พนกังานมีความพึงพอใจต่อ สิ่งแวดลอ้มในการปฏิบตัิงาน ระบบการปฏิบตัิงานและระบบการให้
ผลตอบแทน ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่การทดสอบสมมตฐิาน  

1. ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์และการบรหิารจดัการองคก์ร 
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พบว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์และการบริหารจดัการ
สง่ผลทางตรงตอ่ความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 

2. ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์ขึน้อยู่กับ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร และการบริหาร
จดัการองคก์ร  

พบว่า สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการบริหารจดัการองคก์ร สง่ผลทางตรงตอ่ภาวะ
ผูน้  าเชิงกลยทุธ ์

3. การบรหิารจดัการองคก์ร ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รสง่ผลทางตรงตอ่การบรหิารจดัการองคก์ร  

อภปิรายผล 
1. สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก ในดา้น

สงัคมและวฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง ตามล าดบั  กรณีดงักล่าว
น่าจะมีเหตผุลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ซึ่งเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคมุ
ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนัระบบเศรษฐกิจก าลงัประสบปัญหาของการระบาดของโรคโควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม เสถียรภาพทางดา้นการเมืองของ
ประเทศ อีกทัง้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ตามค่านิยมต่าง ๆ ท าใหว้ฒันธรรมในการซือ้
สินคา้และบริการมีการเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีตอ้งศกึษา
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพ่ือการปรบัเปล่ียนองคก์รใหท้ันกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่ งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร ท่ีผูป้ระกอบการ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศกึษาสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ เน่ืองจากความส าเร็จของธุรกิจส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจบุนั โดยมีตวัแบบในการพิจารณาคือ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และ
เทคโนโลยี (เรวตัร ์ชาตรีวิศิษฎแ์ละคณะ, 2554) และแนวคิดของ ฐานปนา ฉ่ินไพศาล (2559) ได้
กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เป็นแรงผลกัดนัท่ีมีอิทธิพลตอ่การบรหิารงานขององคก์ร 
โดยสภาพแวดลอ้มภายนอกองคกรเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั่วไปท่ีเก่ียวกบัสงัคม ประชากร และ
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัเหล่านีไ้ม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบตัิงานในแต่ละวนั แต่มีผล
ตอ่องคก์รทัง้หมดในท่ีสุด สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงจะกระทบอย่างใกลช้ิดกับองคก์ร รวมถึง
การด าเนินธุรกรรมในแต่ละวันขององค์กร และมีผลโดยตรงกับการปฏิบัติงานขั้นพื ้นฐาน 
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงรวมถึงคูแ่ขง่ขนั ผูส้ง่วตัถดุบิ และลกูคา้ 
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2. ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ในดา้นการมีวิสยัทศัน ์
ดา้นการริเริ่มสรา้งสรรค ์ และดา้นการมีความคิดความเขา้ใจสูง กรณีดงักล่าวน่าจะมีเหตผุลมา
จากวา่องคก์รจะมีความส าเรจ็ไดน้ัน้ สว่นหนึ่งมาจากผูบ้รหิารองคก์รมีภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธใ์นการ
โนม้นา้วชกัจงูใหบ้คุคลปฏิบตังิานใหแ้ก่องคก์รตามเปา้หมายท่ีวางไว ้ ดงันัน้การมีภาวะผูน้  าเชิงกล
ยทุธเ์พ่ือใชใ้นการปรบัเปล่ียนทิศทางขององคก์ร ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์และการเพิ่มผลผลิต
หรือประสิทธิภาพขององคก์ร ซึ่งมีส่วนท าใหก้ระบวนการในการก าหนดทิศทางขององคก์ร โดยมี
วิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล  มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งตา่ง ๆ ใหอ้งค์กร และมีความคิดความเขา้ใจสงู
ในการบริหารองคก์ร กรณีดงักล่าวเป็นไปตามแนวคิดภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธท่ี์กล่าวว่า ผูบ้ริหารมี
ส่วนส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมีทกัษะหลายอย่างไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ ความคิด ท่ีตอ้งมีทัง้เหตแุละผล 
ในสรา้งความส าเร็จใหเ้กิดกบัองคก์รในแบบต่าง ๆ และการปรบัเปล่ียนสถานการณเ์ลวรา้ยหลาย
อย่างให้กลับมาดีได ้และเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ให้กลายเป็นกลวิธีในการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมอีกดว้ย (Boal & Hooijberg, 2001) และอีกทัง้สามารถสรา้งแรงจงูใจแก่ผูร้ว่มงานให้ใช้
ความสามารถท่ีมีอยู่มาปฏิบตัิงาน เพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จของทีมงานและองคก์ร โดยผูน้  าองคก์ร
ตอ้งมีความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์รดว้ยความยืดหยุน่ (นนทกร อาจวิชยั, 2564)  

3. การบริหารจัดการองค์กร ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ในด้านการ
วางแผน ด้านการประสานงาน ด้านการสั่ งการ ด้านการจัดองค์กร และด้านการควบคุม  
ตามล าดบั  กรณีดงักลา่วนา่จะมีเหตผุลมาจาก ผูบ้รหิารองคก์รใหค้วามส าคญัในการวางแผน การ
จดัองคก์าร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคมุ ภายใตก้ารบริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการบริหารจดัการเป็นการแสวงหา
วิธีการปฏิบตัิงานท่ีดีท่ีสดุมาสู่องคก์ร  ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบรหิารจดัการองคก์ร ท่ีกล่าวว่า
บริหารจดัการนัน้ เป็นกระบวนการของการประสานงานและรว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าท่ีหลักเบือ้งตน้ท่ี
ผู้บริหารหรือผู้จัดการองคก์ร ซึ่งประกอบไปดว้ย การวางแผน  การจัดองคก์ร การสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม (สมยศ นาวีการ, 2558)  และสอดคลอ้งกับ Robbin and Coulter 
(2018) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ กระบวนการของกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในองคก์รโดยอาศยัการมีสว่นรว่มของสมาชิกทกุคนในองคก์ร 

4. ความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและราย
ดา้น อยู่ในระดบัมาก ใน ดา้นการเงิน  ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการจัดการภายใน 
และดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต ตามล าดบั ซึ่งกรณีดงักล่าวน่าจะมาจากเหตุผลท่ีผูบ้ริหารมีการ
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ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร ท าให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์มากขึน้ โดยมี
วิสยัทศันใ์นการบริหารองคก์รท่ีกวา้งไกล มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการพฒันาองคก์รในดา้น
ตา่ง ๆ  ตลอดจนมีการปรบัเปล่ียนการบริหารจดัการองคก์ร เพ่ือใหข้บัเคล่ือนสู่ความส าเรจ็ในดา้น
ต่าง ๆ ไม่ว่า ดา้นการเงิน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการจัดการภายใน และดา้นการ
เรียนรู้และเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการวัดผลองค์กรแบบสมดุล หรือ Balance 
Scorecard ท่ีน  าเสนอว่า การประเมินผลความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ การเงิน ลูกค้า การ
ปฏิบตัิการภายในองคก์ร และการเรียนรูแ้ละเติบโต (Kaplan & Norton, 2006) ในขณะเดียวกัน 
Cope (2012) ไดน้  าเสนอถึงตวัชีว้ดัความส าเร็จของการบริหารองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย 1) เงินสด 
ซึ่หมายถึง องคก์รตอ้งมีกระแสเงินสดท่ีมั่นคงและมีสภาพคล่อง 2) ผลก าไร ไดแ้ก่ การประกอบ
ธุรกิจท่ีมีผลก าไรขัน้ตน้และรายไดส้ทุธิเพิ่มมากขึน้ 3) สินทรพัย ์คือองคก์รจะตอ้งมีความมั่นคงทาง
สินทรพัย ์และมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจากสินทรพัยอ์ย่างตอ่เน่ือง 4) การเจริญเติบโต คือองคก์ร
ตอ้งมีการสรา้งผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้และเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 5) คน หมายถึง องคก์รตอ้งมีการบริหาร
จดัใหพ้นกังาน ลกูคา้ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเกิดความพึงพอใจ  นอกจากนี ้(สมใจ ลกัษณะ, 
2561) และผลงานวิจยัของ ปรชัญา เหินสวา่ง (2562) ไดศ้กึษาปัจจยัความส าเรจ็ของการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบว่า  ระดับความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจรา้นอาหารไทยในรฐัเวอรจ์ิเนีย ประเทศ สหรฐัอเมรกิา พบวา่ มี
ระดบัความส าเรจ็จากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก 

5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
5.1 ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ ์และ

การบริหารจัดการองค์กรส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร กรณีดังกล่าวน่าจะมาจากเหตุผลว่า ผู้บริหารองคก์รมีการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร เน่ืองจากในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น การเมือง สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี เป็นตน้ นอกจากนัน้การบริหารองคก์รภายในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มนัน้ ผูบ้ริหารซึ่งเป็นผูน้  าขององคก์รมีความจ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนตนเองใหมี้การ
บริหารในเชิงกลยทุธม์ากยิ่งขึน้ เพราะการมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล การมีความริเริ่มสรา้งสรรค ์และ
การมีความคิดความเข้าในสูง มีการกระบวนบริหารจัดการองคก์รท่ีดีจะช่วยน าพาให้องคก์ร
ประสบความส าเร็จได ้ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชินณิชา วงศส์วัสดิ ์
(2562) ไดศ้กึษาเรื่องการสรา้งแบบจ าลองสมการโครงสรา้งของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
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รา้นขายโทรศพัทมื์อถือแฟรนไชสใ์นประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ร และการบริหารจัดการส่งผลต่อความส าเร็จของรา้นขายโทรศัพท์มือถือแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย ผลงานวิจยัของ Gunaratne (2008) ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจของผูบ้ริหาร ทกัษะ
ในการบริหารจดัการ การวางแผน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และการเขา้ถึงสถาบนัการเงิน 
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กในศรีลงักา  ผลงานวิจยัของ Eriksson and 
Li (2012) ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัภายในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ปัจจยัองคก์ร ปัจจยัการบรหิาร
ของบรษิัทและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกฎหมาย ดา้นวฒันธรรมและสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นเทคโนโลยีบริษัทมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลกีนอสโจ 
ผลงานวิจัยของ Ummah (2012) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ 
ปัจจยัทกัษะในการบริหารจดัการ และปัจจยัแรงจงูใจ มีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
สตรีในธุรกิจขนาดเล็ก ผลงานวิจยัของ Strielkowski et al. (2015) ผลการศกึษาพบว่า การบริหาร
จดัการ ภาวะผู้น  า และ สภาพแวดลอ้มภายนอกทางธุรกิจ มีบทบาทส าคญัในความส าเร็จของ
ธุรกิจ SMEs ในสาธารณรฐัเช็ก  

5.2 ผลการศกึษาพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการบรหิารจดัการองคก์ร สง่ผล
ทางตรงต่อภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธ์ ท่ีเป็นเช่นนีน้่าจะมาจากเหตุผลท่ีผู้บริหารองคก์รต้องมีความ
จ าเป็นในการศกึษาวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพ่ือปรบัเปล่ียนการบรหิารองคก์รเพ่ือ
รองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั อีกทัง้ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีทักษะในการเป็นผูน้  าใน
เชิงกลยุทธ์ท่ีต้องมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ เพ่ือช่วย
ขับเคล่ือนองคก์รให้ประสบความส าเร็จ  ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ 
Alfoqahaa (2018) ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะช่วยให้มีการ
บริหารจดัการท่ีดี ซึ่งน าไปสู่ผูน้  าองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศ เป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในปาเลสไตน์ ผลงานวิจัยของ K. Khan et al. (2013) ผลการศึกษา
พบวา่  ปัจจยัความส าเรจ็มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัเกณฑค์วามส าเร็จ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของ
องคก์ร การบริหารจดัการ น าไปสู่ผูน้  าท่ีมีการบริหารเปล่ียนแปลงท่ีดี และน าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการ  และผลวิจยัของ Kemp (2020) ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีน าไปสูค่วามส าเรจ็ของธุรกิจ
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผูน้  าท่ีตอ้งมีความสามารถในการบริหารจดัการและมองภาพในอนาคต
ของธุรกิจไดช้ัดเจน และปัจจัยดา้นกลยุทธ์ ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะประสบ
ความส าเรจ็ไดต้อ้งมีการวางแผนงานดา้นกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ร 



  120 

5.3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลการบริหารจัดการ กรณี
ดงักล่าวน่าจะมีเหตผุลมาจาก ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการบริหารจัดการองคก์ร หรือเพ่ือวิ เคราะหห์าอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึน้กับองคก์ร ในการหาแนวทางในการหลีกเล่ียงอุปสรรค และสามารถพัฒนาการ
บริหารจัดการองคก์รไดเ้ป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Soomro et al. (2019)  ผล
การศกึษาพบวา่ ปัจจยัในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ท่ีผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพ่ือปรบัเปล่ียนองคก์ร อนัจะ
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของ
ปากีสถาน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ผลการศกึษาพบว่า สภาพแวดลอ้มส่งผลตอ่ความส าเร็จตอ่ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมีการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งนอกจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีไดศ้กึษาแลว้ มีความจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาสิ่งแวดลอ้มภายนอกระดบัมหภาค เช่น การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค เป็นตน้  

2. ผลการศกึษาพบว่า การบริหารจดัการองคก์รส่งผลตอ่ความส าเร็จต่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักับกระบวนการ
บริหารอนัท่ีน ามาสู่ความส าเร็จ โดยอาศยัการศกึษาวิเคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร
และน ามาปรบัเปล่ียนบรหิารจดัการองคก์รใหเ้ทา่ทนัการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจบุนั 

3. ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น  าเชิงกลยุทธส์่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะใน
การบริหารจัดการองคก์รในเชิงกลยุทธ ์มีวิสัยทัศนใ์นการมองการณ์ไกล การริเริ่มสรา้งสรรคส์ิ่ง
ใหม่ๆ  มาพฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็มากย่ิงขึน้ 

4. ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นเก่ียวกับการมีก าไรมีความแน่นอนและต่อเน่ืองมี
คา่เฉล่ียระดบัความส าเร็จนอ้ยท่ีสดุ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ ตอ้งมุ่งเนน้ความส าเร็จในการลดตน้ทนุ
ตอ่หน่วยผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากการลดตน้ทนุของหน่วยการขายนัน้จะช่วยเพิ่มรายไดแ้ละก าไรของ
ธุรกิจมากย่ิงขึน้ 
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5. ผลการศกึษาพบว่า ประเด็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในสินคา้และบรกิารมีคา่เฉล่ีย
ระดบัความส าเร็จนอ้ยท่ีสุด ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ ตอ้งมีการรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกับลกูคา้ โดย
มุง่ใหล้กูคา้มีความพงึพอใจในสินคา้และบรกิารมากยิ่งขึน้ 

6. ผลการศึกษาพบว่าประเด็นการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกขั้นตอน มี
ค่าเฉล่ียระดับความส าเร็จน้อยท่ีสุด ดังนั้นผู้ประกอบการ ตอ้งมีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าทุกขั้นตอน เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการบริหารจัดการองคก์รในขัน้ตอนต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลมุ 

7. ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นพนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ระบบการท างาน และระบบการให้ผลตอบแทนมีค่าเฉล่ียระดับความส าเร็จน้อยท่ีสุด 
ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ ตอ้งเสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแก่พนักงานในองคก์ร ตลอดจน
คณุภาพชีวิตในการปฏิบตัิงานของทรพัยากรบุคคลในองคก์ร เพ่ือใหท้รพัยากรบุคคลเหล่านัน้มี
ทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ร และปฏิบตัิงานกบัองคก์รไปอยา่งราบรื่น เน่ืองจากพนกังานเป็นสิ่งส าคญัใน
การขบัเคล่ือนองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาในเชิงผสมผสาน โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูบ้ริหารองคก์ร เจา้หนา้ท่ีภาครฐัท่ีสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสียทกุฝ่าย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามนีมี้ความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาระดบัความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร สภาพแวดลอ้มภายนอก ภาวะผูน้  าเชิงกลยุทธ์ และการบริหาร
จดัการองคก์ร 2)  เพ่ือตรวจสอบโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองความส าเร็จธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในกรุงเทพมหานคร 

  โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
 สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร จ านวน 15 ขอ้ 
 สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์จ  านวน 15 ขอ้ 
 สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์ร จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความส าเร็จธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ขอ้ 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามใน
การวิจยัครัง้นี ้
 
        นางสาวป่ินฤทยั สธีุรพงศ ์
      นกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
      สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรโรฒ 
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สว่นท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่นมากท่ีสดุ 
 
1. เพศ 

   หญิง     ชาย 
 
2. อาย ุ

   25 – 32 ปี     33 – 40 ปี 

  41 - 48 ปี     49 – 56 ปี 

  57 ปี ขึน้ไป 
 
3. ระดบัการศกึษา 

  ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี   ปรญิญาตร ี

  สงูกวา่ปรญิญาตรี 
 
4. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนทัง้กิจการ 

  5,000,000 – 6,400,000 บาท 

  6,400,001 – 7,800,001 บาท 

  7,800,002 – 9,200,002 บาท 

  9,200,003 – 10,600,003 บาท 

  10,600,004 บาทขึน้ไป 
 
5. ภาคธุรกิจ 

  ภาคบรกิาร 

  ภาคการคา้ 

  ภาคการผลิต 

  ภาคการเกษตร 
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สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

1. ดา้นการเมือง      
1.1 สถานการณท์างการเมืองโดยรวมสง่ผลตอ่ธุรกิจ      
1.2 เสถียรภาพของรฐับาลส่งผลต่อความมั่นคงของ

ธุรกิจ 
     

1.3 นโยบายดา้นการลงทนุของรฐับาลมีผลตอ่ธุรกิจ      
1.4 นโยบายดา้นการเงินของรฐับาลมีผลตอ่ธุรกิจ      
2. ดา้นเศรษฐกิจ      
2.1 อตัราดอกเบีย้มีผลตอ่ธุรกิจ      
2.2 ราคาของวตัถุดิบท่ีน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้มีผล

ตอ่ธุรกิจ 
     

2.3 อตัราคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่ธุรกิจของทา่น      
2.4 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและพลังงานท่ี

เพิ่มขึน้สง่ผลตอ่ธุรกิจของทา่น 
     

2.5 ค่าใช้จ่ายดา้นขนส่งสินค้าและบริการมีผลต่อ
ธุรกิจ 

     

3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม      
3.1 พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการของลูกคา้มี

การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ ์เชน่ การสั่ง
สินคา้ผา่นออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ในปัจจบุนั 

     

3.2 ลูกคา้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามกระแส
คา่นิยมเพิ่มมากขึน้ เช่น การซือ้สินคา้ตาม trend 
ท่ีนิยม 

     

3.3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒ นธรรม
สมยัใหมมี่การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
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สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

4. ดา้นเทคโนโลยี      
4.1 เทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต

สินคา้และบรกิารขององคก์รของทา่นได ้
     

4.2 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ส่ือสารกับลูกคา้และองคก์รภายนอกไดส้ะดวก
รวดเรว็ 

     

4.3 การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีช่วยเสริม  
กลยทุธใ์นการบริหารจดัการใหมี้ความไดเ้ปรียบ
ในตลาดสินคา้และบรกิาร 

     

 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

1. ดา้นการมีวิสยัทศัน ์      
1.1 ท่านก าหนดวิสัยทัศนข์ององคก์รท่ีเช่ือมโยงกับ

สถานการณปั์จจบุนัและอนาคต 
     

1.2 ท่านก าหนดวิสัยทัศนท่ี์มุ่งส่งเสริมการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

     

1.3 ท่านก าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจขององคก์ร ท่ี
สามารถน าไปสูป่ฏิบตัไิดจ้รงิ 

     

1.4 ท่านก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุ่งเนน้การสรา้งผลก าไร
ทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

     

1.5 วิสัยทศันอ์งคก์รของท่านมีความชดัเจน ส่ือสาร
เขา้ใจง่ายและเป็นไปได ้
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ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

2. ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์      
2.1 องค์ก รของท่ านน าน วัต ก รรม ใหม่  ๆ  ม า

ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานขององคก์ร 
     

2.2 ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด
ส ร้า งส รรค์  เ พ่ื อห าวิ ธี ก ารใหม่  ๆ  ใน การ
ด าเนินงานขององคก์ร 

     

2.3 ท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากร
บคุคลในองคก์ร 

     

2.4 ท่านสร้างทีมงาน ท่ี มีประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกันในองคก์รอย่างมีประสิทธิผล
ใหก้บัองคก์ร 

     

2.5 ท่านมีความสามารถในการสร้างและบริหาร  
ดลุยภาพแก่องคก์ร 

     

3. ดา้นการมีความคดิความเขา้ใจสงู      
3.1 ท่านรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียทกุคน 
     

3.2 ท่านรับรู ้และเข้าใจปัญหาขององค์กรอย่าง     
ถ่องแท ้

     

3.3 ท่านมีความรอบรู้และเข้าใจ การวิ เคราะห์
ระบบงานต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบตัิและพัฒนา
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

     

3.4 ท่านเข้าใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการก าหนด
นโยบายและแผนปฏิบตังิานขององคก์ร 

     

3.5 ท่านรับ รู ้และเข้าใจฉากทัศน์ขององค์กรใน
อนาคต 
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สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์ร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

การบริหารจดัการองคก์ร มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

1. ดา้นการวางแผน      
1.1 ทา่นมีการก าหนดวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายใน

แผนการบรหิารจดัการองคก์รท่ีชดัเจน 
     

1.2 องค์กรของท่านมีการจัดท ากรอบเวลาในงาน
อยา่งชดัเจน 

     

1.3 องคก์รของท่านก าหนดตวัชีว้ัดการท าแผนงาน
การพฒันาการบรหิารองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

1.4 องคก์รของท่านมีการก าหนดวิธีการและขัน้ตอน
ในแผนการบรหิารจดัการองคก์รท่ีสามารถน าไป
ปฏิบตัไิด ้

     

1.5 องค์กรของท่านมีการวางแผนงานท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัเปา้หมายขององคก์ร 

     

2. ดา้นการจดัองคก์ร      
2.1 องค์กรของท่านมีการก าหนดเป้าหมายของ

องคก์รท่ีชดัเจน 
     

2.2 องค์กรของท่านมีการก าหนดขอบเขต ความ
รับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของการบริหาร
องคก์รท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

     

2.3 องค์กรของท่านมีการก าหนดโครงสร้างการ
บรหิารงานขององคก์รอยา่งชดัเจน 

     

2.4 องคก์รของท่านมีความร่วมมือและปฏิบัติงาน
เป็นทีมและมีการแขง่ขนัตลอดเวลา 

     

2.5 องคก์รของท่านมีฐานขอ้มลูเพ่ือมาสนบัสนนุการ
บรหิารงานขององคก์ร 
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การบริหารจดัการองคก์ร มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

3. ดา้นการสั่งการ      
3.1 ท่านสั่งการแก่พนักงานตามบทบาทหน้าท่ีของ

พนกังานแตล่ะคนอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  
     

3.2 ท่านมีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในงานท่ี
สั่งการแก่พนกังานเป็นอยา่งดี 

     

3.3 ทา่นรบัฟังความคดิเห็นของพนกังานตลอดจนให้
การสนับสนุน เช่น วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการปฏิบตังิานอยา่งเพียงพอ 

     

3.4 ท่านสั่ งการดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง เข้าใจง่าย แก่
พนกังานทกุครัง้ 

     

3.5 ท่านสั่ งการโดยมีการชี ้แนะ นิ เทศงาน และ
ติดตามประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไปตาม
แผนหรือเปา้หมายขององคก์ร 

     

4. ดา้นการประสานงาน      
4.1 องคก์รของท่านมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ี

มีประสิทธิภาพเพ่ือการประสานงานท่ี ดีทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 

     

4.2 องคก์รของท่านมีการพฒันาทกัษะในการส่ือสาร
ท่ีดีในการประสานงานแก่พนกังาน 

     

4.3 ท่านใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีทันสมัย เช่น 
Line Facebook ในการประสานงานกบัลกูคา้ 

     

4.4 องคก์รของท่านมีกระบวนการประสานท่ีรวดเร็ว
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

     

4.5 ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือรว่มกนัก ากับดแูลการบริหารงานขององคก์ร
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
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การบริหารจดัการองคก์ร มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

5. ดา้นการควบคมุ      
5.1 ท่านก าหนดตัวชีว้ัด การก ากับดูแลการบริหาร

ขององคก์ร 
     

5.2 ท่านมีการประเมินผลลัพธ์แต่ละโครงการหรือ
กิจกรรมขององคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

     

5.3 ท่าน มีการประเมิ นผลการป ฏิบัติ งานของ
พนกังานในองคก์รเป็นประจ าทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 

     

5.4 ท่านน าผลลพัธจ์ากการประเมินมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการ
บรหิารงานขององคก์ร 

     

5.5 องคก์รของท่านมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาชว่ยในการก ากบัตดิตามงาน 
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สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
             ในกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

1. ดา้นการเงิน      
1.1 ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึน้จากการขายสินคา้หรือ

บรกิาร 
     

1.2 ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึน้จากการสั่ งซือ้สินค้าของ
ลกูคา้ทัง้รายเก่าและรายใหม ่

     

1.3 ก าไรของธุรกิจมีความแนน่อนและตอ่เน่ือง      
1.4 ธุรกิจมีตน้ทนุตอ่หนว่ยผลิตภณัฑท่ี์ลดลง      
1.5 ธุรกิจมีสภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการ      
2. ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย      
2.1 ลกูคา้แสดงความพงึพอใจในสินคา้และบรกิาร      
2.2 ลกูคา้มีทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ร      
2.3 ธุรกิจสามารถรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ไว้

ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
     

2.4 ท่านใหค้วามส าคญักับขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วน
ไดส้ว่นเสียขององคก์รทกุคน 

     

2.5 ท่านให้ความส าคัญกับพนักงานผู้ขับเคล่ือน
องคก์รใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้
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ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

3. ดา้นกระบวนการจดัการภายใน      
3.1 ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุก

ขัน้ตอน 

     

3.2 พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปตาม
แผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

     

3.3 ท่านมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ
องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

     

3.4 ท่านมุ่งเนน้พฒันาเครื่องหมายการคา้และตลาด
การขาย การจดัจ าหนา่ย 

     

3.5 ท่านส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงเวลาท่ี
ก าหนด 

     

4. ดา้นการเรียนรูแ้ละเตบิโต      
4.1 พนักงานมีความพึงพอใจต่อสภาพสิ่งแวดลอ้ม

ในการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงาน และ
ระบบการใหผ้ลตอบแทน 

     

4.2 ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจขององคก์ร 

     

4.3 ท่านส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโตใน
ต าแหนง่หนา้ท่ีของพนกังานทกุคนองคก์ร 

     

4.4 อัตราการเขา้ออกของพนักงานในองคก์รอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
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ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มาก
ท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสดุ 
(1) 

4.5 ทา่นเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของธุรกิจ 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
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สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

1. ดา้นการเมือง      
1.1 สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมส่งผลต่อ

ธุรกิจ 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 เสถียรภาพของรัฐบาลส่งผลต่อความมั่นคง
ของธุรกิจ 

+1 +1 +1 3 1 

1.3 นโยบายด้านการลงทุนของรัฐบาลมีผลต่อ
ธุรกิจ 

+1 +1 +1 3 1 

1.4 นโยบายดา้นการเงินของรฐับาลมีผลตอ่ธุรกิจ +1 +1 +1 3 1 
2. ดา้นเศรษฐกิจ      
2.1 อตัราดอกเบีย้มีผลตอ่ธุรกิจ +1 +1 +1 3 1 
2.2 ราคาของวตัถดุิบท่ีน ามาใชเ้พ่ือผลิตสินคา้มีผล

ตอ่ธุรกิจ 
+1 +1 +1 3 1 

2.3 อตัราคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้มีผลตอ่ธุรกิจของทา่น +1 +1 +1 3 1 
2.4 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและพลังงานท่ี

เพิ่มขึน้สง่ผลตอ่ธุรกิจของทา่น 
+1 +1 +1 3 1 

2.5 ค่าใชจ้่ายดา้นขนส่งสินคา้และบริการมีผลต่อ
ธุรกิจ 

+1 +1 +1 3 1 

3. ดา้นสงัคมและวฒันธรรม      
3.1 พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการของลกูคา้มี

การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ เช่น การ
สั่งสินคา้ผา่นออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ในปัจจบุนั 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 ลูกคา้มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามกระแส
ค่านิยมเพิ่มมากขึน้ เช่น การซื ้อสินค้าตาม 
trend ท่ีนิยม 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
สมยัใหมมี่การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

+1 +1 +1 3 1 
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สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

4. ดา้นเทคโนโลยี      
4.1 เทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต

สินคา้และบรกิารขององคก์รของทา่นได ้
+1 +1 +1 3 1 

4.2 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ส่ือสารกบัลกูคา้และองคก์รภายนอกไดส้ะดวก
รวดเรว็ 

+1 +1 +1 3 1 

4.3 การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีช่วยเสริม
กลยุท ธ์ ในการบ ริห ารจัดการให้ มี ค วาม
ไดเ้ปรียบในตลาดสินคา้และบรกิาร 

+1 +1 +1 3 1 

 
ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน

รวม 
เฉล่ีย 

1 2 3 
1. ดา้นการมีวิสยัทศัน ์      
1.1 ท่านก าหนดวิสัยทัศนข์ององคก์รท่ีเช่ือมโยงกับ

สถานการณปั์จจบุนัและอนาคต 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 ท่านก าหนดวิสัยทัศนท่ี์มุ่งส่งเสริมการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

+1 +1 +1 3 1 

1.3 ท่านก าหนดวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจขององคก์ร ท่ี
สามารถน าไปสูป่ฏิบตัไิดจ้รงิ 

+1 +1 +1 3 1 

1.4 ท่านก าหนดวิสยัทศันท่ี์มุ่งเนน้การสรา้งผลก าไร
ทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

+1 +1 +1 3 1 

1.5 วิสัยทศันอ์งคก์รของท่านมีความชดัเจน ส่ือสาร
เขา้ใจง่ายและเป็นไปได ้

+1 +1 +1 3 1 

 
 
 
 



  143 

ภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

2. ดา้นการรเิริ่มสรา้งสรรค ์      
2.1 องค์ก รของท่ านน าน วัต ก รรม ใหม่  ๆ  ม า

ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานขององคก์ร 
+1 +1 +1 3 1 

2.2 ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด
ส ร้า งส รรค์  เ พ่ื อห าวิ ธี ก ารใหม่  ๆ  ใน การ
ด าเนินงานขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 ท่านมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากร
บคุคลในองคก์ร 

0 +1 +1 2 1 

2.4 ท่านสร้างทีมงาน ท่ี มีประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกันในองคก์รอย่างมีประสิทธิผล
ใหก้บัองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

2.5 ท่านมีความสามารถในการสร้างและบริหาร  
ดลุยภาพแก่องคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

3. ดา้นการมีความคดิความเขา้ใจสงู      
3.1 ท่านรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึกของผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียทกุคน 
+1 +1 +1 3 1 

3.2 ท่านรับรู ้และเข้าใจปัญหาขององค์กรอย่าง     
ถ่องแท ้

+1 +1 +1 3 1 

3.3 ท่านมีความรอบรู้และเข้าใจ การวิ เคราะห์
ระบบงานต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบตัิและพัฒนา
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 ท่านเข้าใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการก าหนด
นโยบายและแผนปฏิบตังิานขององคก์ร 

0 +1 +1 2 1 

3.5 ท่านรับ รู ้และเข้าใจฉากทัศน์ขององค์กรใน
อนาคต 

+1 +1 +1 3 1 
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การบริหารจดัการองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

1. ดา้นการวางแผน      
1.1 ทา่นมีการก าหนดวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายใน

แผนการบรหิารจดัการองคก์รท่ีชดัเจน 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 องคก์รของท่านมีการจัดท ากรอบเวลาในงาน
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1 

1.3 องคก์รของท่านก าหนดตวัชีว้ัดการท าแผนงาน
การพฒันาการบรหิารองคก์รอยา่งเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 3 1 

1.4 องคก์รของท่านมีการก าหนดวิธีการและขัน้ตอน
ในแผนการบริหารจดัการองคก์รท่ีสามารถน าไป
ปฏิบตัไิด ้

+1 +1 +1 3 1 

1.5 องค์กรของท่านมีการวางแผนงานท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัเปา้หมายขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

2. ดา้นการจดัองคก์ร      
2.1 องค์กรของท่านมีการก าหนดเป้าหมายของ

องคก์รท่ีชดัเจน 
+1 +1 +1 3 1 

2.2 องค์กรของท่านมีการก าหนดขอบเขต ความ
รับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีของการบริหาร
องคก์รท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 3 1 

2.3 องค์กรของท่านมีการก าหนดโครงสร้างการ
บรหิารงานขององคก์รอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1 

2.4 องคก์รของท่านมีความร่วมมือและปฏิบัติงาน
เป็นทีมและมีการแขง่ขนัตลอดเวลา 

+1 +1 +1 3 1 

2.5 องคก์รของท่านมีฐานขอ้มลูเพ่ือมาสนบัสนนุการ
บรหิารงานขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

3. ดา้นการสั่งการ      
3.1 ท่านสั่งการแก่พนักงานตามบทบาทหนา้ท่ีของ

พนกังานแตล่ะคนอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  
+1 +1 +1 3 1 
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การบริหารจดัการองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน

รวม 
เฉล่ีย 

1 2 3 
3.2 ท่านมีความรูค้วามสามารถและเขา้ใจในงานท่ี

สั่งการแก่พนกังานเป็นอยา่งดี 
+1 +1 +1 3 1 

3.3 ทา่นรบัฟังความคดิเห็นของพนกังานตลอดจนให้
การสนับสนุน เช่น วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการปฏิบตัอิยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 ท่านสั่ งการดว้ยภาษาท่ีถูกตอ้ง เข้าใจง่าย แก่
พนกังานทกุครัง้ 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 ท่านสั่ งการโดยมีการชี ้แนะ นิ เทศงาน และ
ติดตามประเมินผลเพ่ือใหง้านด าเนินการไปตาม
แผนหรือเปา้หมายขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

4. ดา้นการประสานงาน      
4.1 องคก์รของท่านมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ี

มีประสิทธิภาพเพ่ือการประสานงานท่ี ดีทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 องคก์รของท่านมีการพฒันาทกัษะในการส่ือสาร
ท่ีดีในการประสานงานแก่พนกังาน 

+1 +1 +1 3 1 

4.3 ท่านใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารท่ีทันสมัย เช่น 
Line Facebook ในการประสานงานกบัลกูคา้ 

+1 +1 +1 3 1 

4.4 องค์กรของท่านมีกระบวนการประสานงานท่ี
รวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดท้นัที 

+1 +1 +1 3 1 

4.5 ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือรว่มกนัก ากับดแูลการบริหารงานขององคก์ร
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 

+1 +1 0 2 1 
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การบริหารจดัการองคก์ร ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน

รวม 
เฉล่ีย 

1 2 3 
5. ดา้นการควบคมุ      
5.1 ท่านก าหนดตัวชีว้ัด การก ากับดูแลการบริหาร

ขององคก์ร 
+1 +1 +1 3 1 

5.2 ท่านมีการประเมินผลลัพธ์แต่ละโครงการหรือ
กิจกรรมขององคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

+1 +1 +1 3 1 

5.3 ท่าน มีการประเมิ นผลการป ฏิบัติ งานของ
พนกังานในองคก์รเป็นประจ าทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 

+1 +1 +1 3 1 

5.4 ท่านน าผลลพัธจ์ากการประเมินมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการ
บรหิารงานขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

5.5 องคก์รของท่านมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขา้มาชว่ยในการก ากบัตดิตามงาน 

+1 +1 +1 3 1 

 
ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

กรุงเทพมหานคร 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน

รวม 
เฉล่ีย 

1 2 3 
1. ดา้นการเงิน      
1.1 ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึน้จากการขายสินคา้หรือ

บรกิาร 
+1 +1 +1 3 1 

1.2 ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึน้จากการสั่ งซือ้สินค้าของ
ลกูคา้ทัง้รายเก่าและรายใหม ่

+1 +1 +1 3 1 

1.3 ก าไรของธุรกิจมีความแนน่อนและตอ่เน่ือง +1 +1 +1 3 1 
1.4 ธุรกิจมีตน้ทนุตอ่หนว่ยผลิตภณัฑท่ี์ลดลง +1 +1 +1 3 1 
1.5 ธุรกิจมีสภาพคลอ่งในการบรหิารจดัการ +1 +1 +1 3 1 
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ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
กรุงเทพมหานคร 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

2. ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย      
2.1 ลกูคา้แสดงความพงึพอใจในสินคา้และบรกิาร +1 +1 +1 3 1 
2.2 ลกูคา้มีทศันคตท่ีิดีตอ่องคก์ร +1 +1 +1 3 1 
2.3 ธุรกิจสามารถรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ไว้

ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
+1 +1 +1 3 1 

2.4 ท่านใหค้วามส าคญักับขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วน
ไดส้ว่นเสียขององคก์รทกุคน 

+1 +1 +1 3 1 

2.5 ท่านให้ความส าคัญกับพนักงานผู้ขับเคล่ือน
องคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ 

+1 +1 +1 3 1 

3. ดา้นกระบวนการจดัการภายใน      
3.1 ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุก

ขัน้ตอน 

+1 +1 +1 3 1 

3.2 พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปตาม
แผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 3 1 

3.3 ท่านมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ
องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง 

+1 +1 +1 3 1 

3.4 ท่านมุ่งเนน้พฒันาเครื่องหมายการคา้และตลาด
การขาย การจดัจ าหนา่ย 

+1 +1 +1 3 1 

3.5 ท่านส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงเวลาท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 3 1 
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ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
กรุงเทพมหานคร 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี คะแนน
รวม 

เฉล่ีย 
1 2 3 

4. ดา้นการเรียนรูแ้ละเตบิโต      
4.1 พนักงานมีความพึงพอใจต่อสภาพสิ่งแวดลอ้ม

ในการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงาน และ
ระบบการใหผ้ลตอบแทน 

+1 +1 +1 3 1 

4.2 ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ธุรกิจขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

4.3 ท่านส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเจริญเติบโตใน
ต าแหนง่หนา้ท่ีของพนกังานทกุคนองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 

4.4 อัตราการเขา้ออกของพนักงานในองคก์รอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

4.5 ทา่นเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของธุรกิจ 

+1 +1 +1 3 1 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  150 

คา่ความเช่ือมั่นของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เทา่กบั 0.972 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
E.1.1 61.80 209.200 .675 .972 
E1.2 62.00 208.276 .832 .970 
E1.3 61.70 203.321 .873 .970 
E1.4 61.63 208.102 .818 .970 
E2.1 61.70 206.217 .796 .970 
E2.2 61.63 206.516 .744 .971 
E2.3 61.67 204.989 .914 .969 
E2.4 61.77 208.737 .746 .971 
E2.5 61.50 207.845 .780 .971 
E3.1 61.77 204.047 .800 .970 
E3.2 61.50 205.845 .791 .971 
E3.3 61.53 203.499 .917 .969 
E4.1 62.40 207.421 .736 .971 
E4.2 61.80 204.234 .864 .970 
E4.3 61.77 209.495 .792 .971 
L1.1 61.93 209.926 .762 .971 
L1.2 61.83 206.213 .767 .971 
L1.3 61.87 208.740 .683 .972 
L1.4 61.63 206.861 .732 .971 
L1.5 61.57 208.185 .735 .971 
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คา่ความเช่ือมั่นของภาวะผูน้  าเชิงกลยทุธ ์เทา่กบั 0.960 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
L1.1 45.9333 112.961 .737 .958 
L1.2 45.8333 110.351 .739 .958 
L1.3 45.8667 112.120 .658 .959 
L1.4 45.6333 110.654 .712 .958 
L1.5 45.5667 111.564 .718 .958 
L2.1 45.8000 111.683 .690 .959 
L2.2 46.0000 111.241 .839 .956 
L2.3 45.7000 107.734 .873 .955 
L2.4 45.6333 111.206 .819 .956 
L2.5 45.7000 109.803 .797 .957 
L3.1 45.6333 109.964 .747 .958 
L3.2 45.6667 108.989 .913 .954 
L3.3 45.7667 111.633 .748 .958 
L3.4 45.5000 110.948 .784 .957 
L3.5 45.7667 108.392 .792 .957 
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คา่ความเช่ือมั่นของการบรหิารจดัการองคก์ร เทา่กบั 0.979 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
M1.1 77.5000 333.914 .799 .978 
M1.2 77.5333 331.016 .921 .977 
M1.3 78.4000 335.490 .758 .978 
M1.4 77.8000 331.614 .879 .978 
M1.5 77.7667 338.392 .807 .978 
M2.1 77.9333 339.030 .774 .978 
M2.2 77.8333 334.213 .781 .978 
M2.3 77.8667 337.499 .695 .979 
M2.4 77.6333 335.206 .741 .978 
M2.5 77.5667 336.944 .742 .978 
M3.1 77.8000 338.855 .665 .979 
M3.2 78.0000 337.448 .825 .978 
M3.3 77.7000 331.045 .870 .978 
M3.4 77.6333 337.137 .815 .978 
M3.5 77.7000 334.769 .793 .978 
M4.1 77.6333 335.206 .741 .978 
M4.2 77.6667 333.126 .911 .977 
M4.3 77.7667 337.978 .743 .978 
M4.4 77.5000 336.879 .775 .978 
M4.5 77.7667 331.840 .802 .978 
M5.1 77.5000 333.914 .799 .978 
M5.2 77.5333 331.016 .921 .977 
M5.3 78.4000 335.490 .758 .978 
M5.4 77.8000 331.614 .879 .978 
M5.5 77.7667 338.392 .807 .978 
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คา่ความเช่ือมั่นของความส าเรจ็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เทา่กบั 0.972 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
S1.1 61.9333 209.926 .762 .971 
S1.2 61.8333 206.213 .767 .971 
S1.3 61.8667 208.740 .683 .972 
S1.4 61.6333 206.861 .732 .971 
S1.5 61.5667 208.185 .735 .971 
S2.1 61.8000 209.200 .675 .972 
S2.2 62.0000 208.276 .832 .970 
S2.3 61.7000 203.321 .873 .970 
S2.4 61.6333 208.102 .818 .970 
S2.5 61.7000 206.217 .796 .970 
S3.1 61.6333 206.516 .744 .971 
S3.2 61.6667 204.989 .914 .969 
S3.3 61.7667 208.737 .746 .971 
S3.4 61.5000 207.845 .780 .971 
S3.5 61.7667 204.047 .800 .970 
S4.1 61.5000 205.845 .791 .971 
S4.2 61.5333 203.499 .917 .969 
S4.3 62.4000 207.421 .736 .971 
S4.4 61.8000 204.234 .864 .970 
S4.5 61.7667 209.495 .792 .971 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและหนังสือแต่งตัง้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 

1. ดร.ณฐิัณี ฐานะจาโร อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. คณุลกัขณา ตัง้จิตนบ ผูอ้  านวยการฝ่ายสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
3. คณุภาคนิ ลิขิตธนกลู กรรมการผูจ้ดัการบรษิัท โนวจิสตกิส ์จ  ากดั (SMEs) 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหข้์อมูล และขอความอนุเคราะหเ์กบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ช 
หนังสือรับรองการลงวารสารวิชาการ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ป่ินฤทยั สธีุรพงศ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 27 มีนาคม 2520 
สถานทีเ่กิด แพร ่
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ   

จาก สถาบนัรชัตภ์าคย ์ 
ปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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