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การวิจยันีเป็นวิจยัเชิงประเมิน มีวตัถุประสงค์เพือ (1) ประเมินปัจจยัการดาํเนินงาน ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในด้าน บุคลากร เงินทุน เครืองมือเครืองจักรทีใช้ในการผลติ 
สถานที และสิงอาํนวยความสะดวก (2) ประเมินกระบวนการดาํเนินงาน ในด้านการวางแผนงาน 
การจดัองค์กร การจดัคน เขา้ทาํงาน การสังการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบตัิงาน และ
การจดัทาํงบประมาณของ การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (3) ประเมินผลสําเร็จของ
การดาํเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (4) ศึกษาความสัมพนัธ์ และระดบัการส่งผลของ
ปัจจยัการดาํเนินงาน และกระบวนการ ดาํเนินงานต่อผลสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 20 ของกลุ่มประชากร ได้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 95 กลุ่ม แล้ว
สุ่มมาด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชนั ทงันีแต่ละกลุ่มทีสุ่มมามีผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มละ 12 คน ประกอบด้วย ฝ่าย
บริหารของกลุ่ม 1 คน ผา่ยปฏิบตัิ 1 คน และสมาชิกของกลุ่ม 10 คนรวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 1,140 คน
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.9728 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
สถิติทีใช้วิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่ าความถี  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลีย ค่ าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน                     
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบเพิมตัวแปรเป็นขัน รวมทังวิเคราะห์ ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์ เนือความ

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี
1. ผลการประเมินปัจจยัการดาํเนินงาน พบวา่ ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ( X = 3.35 , S.D.= 0.27) เมือพิจารณารายละเอียด พบว่า ดา้นบุคลากร
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ( X = 3.51 , S.D.= 0.36) ส่วนด้านเครืองจกัร
ในการผลิต ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก และดา้นเงินทุน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ทงั 3 ดา้น ( X = 3.44, 3.53, 3.09 , S.D.= 0.44, 0.39, 0.47) เมือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจเป็นส่วนใหญ่

2. ผลการประเมินกระบวนการดาํเนินงาน พบวา่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ( X = 3.43 , S.D.= 0.24) เมือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ดา้นการ
ประสานงาน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ( X = 3.52 , S.D.= 0.33) ส่วนดา้น
การวางแผน ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการสังการ ดา้นการรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน และด้านการจัดงบประมาณ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ
ทงั 6 ด้าน ( X = 3.42, 3.40, 3.45, 3.47, 3.48, 3.25 , S.D.= 0.27, 0.34, 0.11, 0.34, 0.55, 0.34) เมือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจเป็นส่วนใหญ่

3. ผลการประเมินผลสําเร็จการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด พบวา่ ผลสาํเร็จการ
ประกอบธุรกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ( X = 3.47 , S.D.= 0.22) เมือ
พิจารณาผลสําเร็จรายดา้น พบวา่ ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่ผา่นเกณฑ์ที
น่าพอใจ ( X = 3.39 , S.D.= 0.23) ส่วนผลสําเร็จด้านความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ทีน่า
พอใจ ( X = 3.54 , S.D.= 0.29) 

4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์และระดบัการส่งผลต่อผลสําเร็จการประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม จากปัจจยัดาํเนินงาน กระบวนการดาํเนินงาน ซึงสามารถสรุปไดด้งันี

4.1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์ในภาพรวม 2 ตวั ประกอบด้วย
ปัจจยัการดาํเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์ คือ ผลสําเร็จ
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาพรวม ผลสําเร็จตามเป้าหมาย และผลสําเร็จด้าน
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดับปานกลางและสูง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าระหวา่ง
0.512 ถึง 0.749 กรณีแยกตัวพยากรณ์เป็นตวัแปรยอ่ย 11 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัการดาํเนินงาน 4 ตวั คือ 
ดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน ดา้นเครืองมือเครืองจกัรทีใช้ในการผลิต ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความ
สะดวก กระบวนการดาํเนินงาน 7 ตวั คือ ดา้นการวางแผนงาน ดา้นการจดัองค์กร ด้านการจดัคนเขา้
ทาํงาน ด้านการสังการ ดา้นการประสานงาน ดา้นการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และ ดา้นการจดัทาํ
งบประมาณ มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก กบัผลสําเร็จของการประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม
ในภาพรวม ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ และ ผลสําเร็จด้านความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัตาํและสูง โดยมี
ค่าระหวา่ง 0.299 ถึง 0.612 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05

4.2 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อผลสําเร็จการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
จากการคน้หาตวัพยากรณ์ทีดี พบวา่
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4.2.1 กรณีตวัพยากรณ์ในภาพรวม 2 ตวั ประกอบด้วย ปัจจยัการดาํเนินงาน และ
กระบวนการดาํเนินงาน ส่งผลต่อผลสําเร็จของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.750 หรือร้อยละ 56.20 เมือพิจารณา ผลสําเร็จรายด้านพบวา่
ตวัพยากรณ์ดงักล่าว ส่งผลต่อผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.736 หรือร้อย
ละ 54.20 และส่งผลต่อผลสําเร็จด้านความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.619 หรือร้อยละ
38.30 ซึงทดสอบแลว้ พบวา่ มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05

4.2.2 กรณีแยกตวัพยากรณ์เป็นตัวแปรย่อย 11 ตวั ประกอบด้วย ปัจจยัการ
ดาํเนินงาน 4 ปัจจัย คือ ดา้นบุคลากร ดา้นเงินทุน ดา้นเครืองมือเครืองจักรทีใช้ในการผลิต ด้านสถานที
และสิงอาํนวยความสะดวกกระบวนการดําเนินงาน 7 ปัจจัย คือ ด้านการวางแผนงาน ด้านการจดัองค์กร
ดา้นการจัดคนเข้าทาํงาน ด้านการสังการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบตัิงาน และ
ดา้นการจดัทาํงบประมาณ พบดงันี

1) ผลสําเร็จในภาพรวม มีตวัพยากรณ์ทีดี 8 ตวั ประกอบด้วย ปัจจยั
การดาํเนินงาน 1 ตวั ได้แก่ ด้านเงินทุน และกระบวนการในการดําเนินงาน 7 ตวั ได้แก่ ด้านการวางแผน
ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการสังการ ดา้นการประสานงาน ด้านการรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน และด้านการจดังบประมาณ ร่วมกนัส่งผลต่อความสําเร็จในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง
มีค่าเท่ากบั 0.759 หรือร้อยละ 57.70 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05

2) ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ มีตวัพยากรณ์ทีดี 9 ตวั ประกอบด้วย 
ปัจจัยการดําเนินงาน 2 ตวั ได้แก่ ดา้นเงินทุน ด้านสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกและกระบวนการ
ในการดาํเนินงาน 7 ตวั ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การสังการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการจัดงบประมาณ 
ร่วมกนัส่งผลต่อความสําเร็จในภาพรวมอยูใ่นระดับสูง มีค่าเท่ากบั 0.742 หรือร้อยละ 57.10 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05

3) ผลสําเร็จด้านความพึงพอใจ มีตวัพยากรณ์ทีดี 6 ตวั ประกอบด้วย 
ปัจจยัการดาํเนินงาน 1 ตวั ได้แก่ ด้านเงินทุน และกระบวนการในการดาํเนินงาน 5 ตวั ได้แก่ ด้าน
การวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการสังการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน ร่วมกนัส่งผลต่อผลสําเร็จด้านความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.634 หรือ
ร้อยละ 40.02 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05
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5. ผลการสร้างสมการพยากรณ์จากตวัพยากรณ์ทีดี ดงันี
5.1 กรณีตวัพยากรณ์ในภาพรวม ตวัพยากรณ์ทีดี คือ ปัจจัยการดาํเนินงาน กระบวนการ

ดาํเนินงาน มีสมการพยากรณ์ผลสําเร็จการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวม ในรูป
สมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี

สมการคะแนนดิบเป็นดงันี
ผลสําเร็จ = 0.996 + 0.079Xปัจจยั+ 0.644Xกระบวนการ

สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงันี
ผลสําเร็จ = 0.097Zปัจจยั + 0.687Zกระบวนการ

5.2 กรณีแยกตวัพยากรณ์ 11 ตวั มีพยากรณ์ทีดี 8 ตวั ประกอบด้วย ปัจจัยการดําเนินงาน
1 ตวั ได้แก่ ดา้นเงินทุน และกระบวนการในการดาํเนินงาน 7 ตวั ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการสังการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน และด้านการจัดงบประมาณ มีสมการพยากรณ์ผลสําเร็จการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม SMEs ในภาพรวม ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงันี

สมการคะแนนดิบเป็นดงันี
ผลสําเร็จ = 1.038 + 0.027Xเงินทุน+ 0.145Xวางแผน

+ 0.051Xองค์กร+ 0.115Xบริหาร + 0.130Xสังการ + 0.131Xประสาน

+ 0.068Xรายงาน + 0.042Xงบประมาณ

สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงันี
ผลสําเร็จ = 0.056Zเงินทุน+ 0.177Zวางแผน

+ 0.079Zองค์กร+ 0.158Zบริหาร + 0.196Zสังการ + 0.195Zประสาน

+ 0.160Zรายงาน + 0.063Zงบประมาณhtt
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The purpose of this evaluation research were to (1) evaluate the input factors of enterprises
small and medium enterprises in aspects of personnel, financial, tools/machinery and location/facilities
(2) evaluate the process factors in aspects of planning, organizing, staffing, directing, coordinating,
reporting and budgeting of small and medium enterprises (3) evaluate the success of small and 
medium enterprises (4) study the correlation and the effective level between the input factors, process
factors and the success of small and medium enterprises. The samples sizes were 20 percentages
of groups of enterpriser small and medium enterprises. There were 95 groups of samples selected 
by the stratified random sampling and each group of samples had 12 informants such as 1 of 
administrative, 1 of minister, and 10 of members. Total of informants were 1,140. The research 
tool to collect data was the   5-leveled rating scale questionnaire with reliability 0.9728. The data 
were analyzed by using SPSS program for Windows and used statistics such as frequency, 
percentage, mean , standard deviation, Pearson’s simple correlation coefficient, multiple 
regression and stepwise multiple regression analysis. The opinions and suggestions of open ended 
questionnaire were analyzed by using content analysis.

Research findings were as follows;
1. The results of input factors evaluation were found that the overall aspect was 

suitable at middle level which didn’t pass the satisfactory criterion ( X = 3.35, S.D. = 0.27). When 
it was considered at each aspect, personnel aspect was suitable at high level which passed the 
satisfactory criterion ( X = 3.51, S.D. = 0.36) but tools/machinery, location/facilities and financial
aspects were suitable at middle level which didn’t pass the satisfactory criterion ( X = 3.44, 3.35, 
3.09, S.D. = 0.44, 0.39, 0.47). When it was considered at each item, they were suitable at middle
and most of them didn’t pass the satisfactory criterion.
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2. The results of process factors evaluation were found that the overall aspect was
suitable at middle level which didn’t pass the satisfactory criterion ( X = 3.43, S.D. = 0.24). When
it was considered at each aspect, coordinating aspect was suitable at high level which passed the 
satisfactory criterion ( X = 3.52 , S.D.= 0.33) but planning, organizing, staffing, directing, reporting, 
and budgeting aspects were suitable at middle level which didn’t pass the satisfactory criterion      
( X = 3.42, 3.40, 3.45, 3.47, 3.48, 3.25 , S.D.= 0.27, 0.34, 0.11, 0.34, 0.55, 0.34). When it was 
considered at each item, they were suitable at middle level and most of them didn’t pass the 
satisfactory criterion.

3. The results of success factors evaluation were found that the overall aspect was 
successful at middle level which didn’t pass the satisfactory criterion ( X = 3.47, S.D. = 0.22). 
When it was considered at each aspect, the success of goal aspect was successful at middle level 
which didn’t pass the satisfactory criterion ( X = 3.39, S.D. = 0.23) and the success of satisfaction
aspect was successful at high level which passed the satisfactory criterion ( X = 3.54, S.D. = 0.29)

4. The overall results of the relationship and influencing of the success of the small and 
medium enterprises with input factors and process factors aspects can be summarized as follows:

4.1 The results of overall correlation coefficient among predictors with criterion variable,
indicated that 2 predictors (the input factors and process factors aspects) were correlated with the 
overall success of the small and medium enterprises, the success of goal aspect and the success of 
satisfaction aspect were at middle to high level which yielded statistical significance .05 and whose 
range were from 0.512 to 0.749. In case of predictors were divided into 11 factors; 4 input factors
such as personnel, financial, tools/machinery and location/facilities and 7 process factors such as 
planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. All of them had 
the positive relationship which the success of small and medium enterprises, the success of goal 
and the success of the satisfaction were at lowness to high level which yielded statistical 
significance .05 and whose range were from 0.299 to 0.612.

4.2 The results of influencing level towards the success of the small and medium 
enterprises, summarized as follows:

     4.2.1 In case of the two overall predictor consisted of the input factors and 
process factors have influenced on the success of small and medium enterprises at high level       
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(R= 0.750 or 56.20%).When it was considered at each aspect, there have influenced at high level on
the success of goal and the success of the satisfaction (R = 0.736 or 54.20%, R = 0.619 or 38.30 %) 
which yielded statistical significance .05

4.2.2 In case of predictors were divided into 11 factors (4 input factors such 
as personnel, financial, tools/machinery and location/facilities and 7 process factors such as
planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting) were as follows:

1)  The overall success were 8 good predictors consisted of the 
input factor was financial and 7 process factors were planning, organizing, staffing, directing, 
coordinating, reporting and budgeting. All of them influenced at high level (R = 0.759 or 57.70%)
which yielded statistical significance .05

2)  The success of goal were 9 good predictors consisted of the 2 
input factors were financial and location/facilities and 7 process factors were planning, 
organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. All of them influenced at
high level (R = 0.742 or 57.10%) which yielded statistical significance at .05.

3)  The success of satisfaction were 6 good predictors such as the 
input factor was financial and 5 process factors were planning, staffing, directing, coordinating, 
and reporting. All of them have influenced at high level (R = 0.634 or 40.02%) which yielded 
statistical significance at .05.

5. Results of equation construction from good predictors were as follows:
5.1 In case of overall predictors, the good predictors of the success of small and 

medium enterprises were input factors and process factors which can be constructed the 
predicting estimation equation in form of un-standardized estimation equation and standardized
estimation equation as follows:

Un-standardized estimation equation:
Success = 0.996 + 0.079Xinput + 0.644Xprocess

Standardized estimation equation:
Success = 0.079Zinput + 0.687Zprocess

5.2 In case of predictors were divided into11 factors, the good predictors of the 
success of small and medium enterprises were 8 good predictors consisted of the input factor was
financial and the process factors were planning, organizing, staffing, directing, coordinating, 

htt
p:/
dr-
tho
ng
soo
k.c
om



ฎ

reporting and budgeting which can be constructed the predicting estimation equation in form of       
un-standardized estimation equation and standardized estimation equation as follows:

Un-standardized estimation equation:
Success   = 1.038 + 0.027Xfinancial + 0.145Xplanning + 0.051Xorganizing

       + 0.115Xstaffing + 0.130Xdirecting + 0.131Xcoordinating

       + 0.068Xreporting + 0.042Xbudgeting

Standardized estimation equation:
Success  = 0.056Zfinancial + 0.177Zplanning + 0.079Zorganizing

      + 0.158Zstaffing + 0.196Zdirecting + 0.195Zcoordinating

      + 0.160Zreporting + 0.063Zbudgeting
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