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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการองค์กรของธุรกิจขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของศักยภาพบุคลากรในองค์กรขนาดย่อม 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน และ 4) เพื่อจัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงประมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม การประชุมสนทนา 
กลุ่มย่อย และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การสํารวจ การใช้แบบสอบถาม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
SPSS ประชากร ได้แก่ (1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสําหรับการสํารวจและสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประชุมสนทนากลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบรูปแบบและประเมินคู่มือ และ (3) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงสร้าง
องค์กรแบนราบ ส่วนที่ 2 ได้แก่ 1) กลุ่มงานหลัก: กลุ่มงานผลิต/บริการ 2) กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ (1) งานตลาด 
(2) งานขาย (3) งานบัญชี (4) งานการเงิน (5) งานจัดซื้อ (6) งานบุคคล และ (7) งานทั่วไป และส่วนที่ 3 ศักยภาพ
บุคลากรในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) ความ
รอบรู้สภาพแวดล้อมธุรกิจ 3) คุณลักษณะของบุคลากรด้านธุรกิจ 4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 5) การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 6) การบริหารธุรกิจ รูปแบบการพัฒนาการจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันได้รับการลงมติเห็นชอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ส่วน
คู่มือแนวทางการพฒันาการจัดการองค์กรธรุกจิอตุสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการแขง่ขันได้รบัการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและสามารถนําไปใช้ได้จริง 
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Model Development of Small Industrial Business Organization  
Enhancing Effectiveness in Competition  

 
 Tipsuda  Chaiyasam1* Supatta Pintapaet2 and Preeda Attavinijtrakarn3 

 
Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study the management factors of a small industrial 
business organization, 2) to study job description and potential of employees in a small industrial 
business organization, 3) to develop an organizational model of small industrial business enhancing 
effectiveness in competition, 4) to construct a guideline manual enhancing effectiveness of a small 
industrial business organization in competition. The research applied a mixed method of qualitative and 
quantitative approach. The tools for qualitative research were behavioral event interview (BEI), focus 
group discussion and the data were analyzed by content analysis. The tools for quantitative research 
were survey reports and questionnaires and the data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation by SPSS. The participants were (1) the experiential groups for survey exploratory and 
behavioral event interview, (2) the expert group for focus group discussion, (3) the respondents for 
answering the questionnaires. The research revealed that the structure of a small industrial business 
should be flat in structure. There were two main functions of the organization: production or service. 
The job functions supporting the business were (1) marketing, (2) sale, (3) accounting, (4) finance, (5) 
procurement, (6) human resource, and (7) administration work. There were 6 components of 
employee’s potential in working in a small industrial business. They were (1) vision in business, (2) 
awareness of business environment, (3) employees’ specification characteristics in business, (4) business 
acumen knowledge, (5) human resource management and development, and (6) business 
management. The model of the small industrial business enhancing effectiveness in competition was 
verified by the experts in the focus group discussion with consensus agreement. The guideline manual 
for the development of a small industrial business organization enhancing effectiveness in competition 
was approved by the professionals for its appropriateness in application.  
 
Keywords: small industrial business, organizational structure, job description, potentiality, 

competition 
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1. บทนํา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่มีความ 
สําคัญสําหรับประเทศเล็ก ๆ เช่น ในประเทศไทย
เนื่องจากการก่อตั้งกิจการ SMEs ใช้เงินทุนจํานวนไม่สูง
มากนัก และมีการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว [1], [2] กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงมีความสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยและประชาคมอาเซียน สามารถ
พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กระจายสู่
ภูมิภาคได้ [3], [4] แต่ SMEs ประสบปัญหาหลายด้าน 
เช่น ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการผลิต ด้าน
การตลาด ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการจัดซื้อและ
ปัจจัยการผลิต ด้านการบริหารองค์กรและกลยุทธ์ [5], 
[6], [7] SMEs ส่วนใหญ่ยังคงต้องการความรู้และทักษะ
ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจ
ได้ทันเหตุการณ์  จากการที่สถานการณ์โลกมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การประกอบธุรกิจ
ต้องเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน สามารถขยาย
ตลาดการค้าหรือการลงทุนได้ และเพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ในที่สุด [7] จากการที่ SMEs มีความสําคัญในการ
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 
บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและพนักงาน จึงเป็น
ส่วนสําคัญยิ่งในการทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้ด้วยดี จึง
จําเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าของกิจการและพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม เพื่อให้มีความรู้ความ สามารถ มีทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การแข่ งขั น  จะเป็นอง ค์ความรู้ ที่ จะนํ าทางไปสู่
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากร เพื่อยกระดับ
ธุรกิจ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน รวมทั้ง
จัดทําคู่มือแนวทาง การพัฒนาการจัดการองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้มี ศักยภาพรองรับการ

ปฏิบัติงานในยุคการแข่งขัน โดยมีความคาดหวังว่า ผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ บุคลากรใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมและผู้ที่สนใจ 
 
2.  วัตถปุระสงค์การวิจยั 

  2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการองค์กรของ
ธุรกิจขนาดย่อม  

2.2  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรขนาดย่อม  

2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน  

2.4  เพื่อจัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาการจัดการ
องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 
3. ขอบเขตของการวิจยั 

3.1 ด้านเน้ือหา   
 ขอบเขตทางด้านเน้ือหา ประกอบด้วย การบริหาร 
ธุรกิจขนาดย่อม การจัดโครงสร้างองค์กร ภาระงาน การ
บริหารจัดการองค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 3.2  ด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ มีการดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

ภาระงาน (Job Description) และตําแหน่งงานในกลุ่ม
งานสนับสนุนธุรกิจ โดยตอบแบบสอบถามปลายเปิด 
ได้แก่ (1) เจ้าของ/ผู้ประกอบการ (2) ผู้บริหาร และ (3) 
บุคลากรปฏิบัติงานให้การสนับสนุนธุรกิจ 

2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ได้แก่ (1) เจ้าของธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ (2) ผู้บริหาร และ (3) บุคลากรปฏิบัติงาน
ให้การสนับสนุนธุรกิจ 
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3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ กลุ่มที่ 3 ผู้ประเมินผลคู่มือการ
พัฒนาการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม  
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง 
ความตรงตามเนื้อหาในการจัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนา 
การจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย 
เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการขององค์กร
ธุรกิจเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิาร ด้านการตลาด ด้านการผลิต 
นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กลุ่มที ่3 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเชิงปรมิาณประกอบดว้ย 
เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และบุคลากร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากอัตราส่วนระหว่างจํานวนตัวแปรอย่างน้อยควรมี
อัตราส่วนจํานวนตัวแปรต่อกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 1:5) [8] 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเพื่อวางกรอบการวิจัย ดังรูปที่ 1 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. วิธีดําเนินการวิจัย  
วิธีการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบผสมผสานการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง สํารวจภาระงาน สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม สร้าง
แบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น  

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2) สํารวจภาระงานด้วยการตรวจสอบรายการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในงานที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
จํานวน 30 คน ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

3) สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม  (Behavioral Event 
Interview: BEI) ผู้บริหารที่จบปริญญาตรีขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จํานวน 10 คน และผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่จํากัดวุฒิการศึกษาแต่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
จํานวน 12 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กร ภาระงานและ
ศักยภาพของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสัมภาษณ์เชิง
พฤติกรรม  

5) สร้างแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับค่า
มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับในแบบสอบถาม 
ด้วยการกาํหนดระดับค่าความสําคัญจากมากท่ีสุดถงึน้อย
ที่สุด คือ จากคะแนน 5 ถึง 1 ตามลําดับ จํานวน 105 ข้อ 

6) ประเมินความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ด้วยการคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า 
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .05 นําแบบสอบถามที่ผ่านการ
ประเมินจํานวน 92 ข้อ ไปทดลอง (Try-out) ได้ค่า 
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .991 แสดงว่าแบบสอบถาม
มีความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
จัดทําโครงร่างรูปแบบและโครงร่างคู่มือ  

รูปแบบการจัดการองค์กรใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธภิาพใน
การแข่งขัน 

องค์ประกอบ
การจัดการ
องค์กร 

คู่มือ 

สภาพสิ่งแวดล้อม 
สภาพการแข่งขัน
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1) นําแบบสอบถามปลายปิด ให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้
เลือกตัวอย่างแบบงา่ย (Simple Sampling) จํานวน 650 
ราย เพื่อตอบแบบสอบถาม  

2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้แบบสอบถามกลับมา 
จํานวน 549 ฉบับ ทําความสะอาดข้อมูล (Cleaning) 
ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ จํานวน 
506 ฉบับ  

3) นําข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Exploratory 
Factor Analysis : EFA  
ระยะที่ 3 จัดทําร่างรูปแบบและร่างคู่มือเข้าประชุม
สนทนากลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสม  
ระยะที่ 4 จัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทําการประเมินและให้ความเห็นชอบในด้านความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาและสามารถนําไปใช้ได้จริง 
 
6.  ผลการวิจัย 

6.1 ผลการสํารวจและการสัมภาษณ์เชงิพฤติกรรม 
(BEI) 

6.1.1 ผลการสํารวจภาระงานและการสัมภาษณ์
เชิงพฤติกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้เป็น 7 กลุ่มภาระงาน 
ได้แก่ (1) งานตลาด (2) งานขาย (3) งานบัญชี (4) งาน
การเงิน (5) งานจัดซื้อ (6) งานบุคคล และ (7) งานทั่วไป 
โดยมีผลค่าสถิติร้อยละดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติรอ้ยละของความคิดเห็นจากการสํารวจ

และการสัมภาษณ์เชงิพฤติกรรม  (BEI) n=30 

การบริหารองค์กร ความถ่ี ร้อยละ 
โครงสร้างควรแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
กลุ่มงานผลิต/งานบริการ และกลุ่มงาน
ทั่วไป 

28 93.33 

งานด้านการผลิต และงานด้านการบริการ  
ควรแยกออกไปจากงานอ่ืน 

30 100.00 

งานบัญชีการเงินควรแยกต่างหาก  30 100.00 
งานตลาดมีความสําคัญ ควรแยกต่างหาก
จากกลุ่มงานทั่วไป 

25 83.33 

ควรมีลําดับขั้นการบังคับบัญชา 1-2 ชั้น  30 100.00 
ควรมีกลุ่มงานทั่วไป/กลุ่มงานสนับสนุน 28 93.33 

 

6.1.2 ผลการสํารวจโครงสร้างองค์กรสําหรับ
ธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 การสํารวจโครงสร้างองค์กรและกลุ่มงาน   

 (n = 30) 
โครงสร้าง
องค์กร กลุ่มงาน ความถ่ี ร้อยละ

แบบท่ี 1 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มผลิต/บริการ 
และกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ 

1 3.33 

แบบท่ี 2 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มผลิต/บริการ 
กลุ่มบัญชีการเงิน และกลุ่มงาน
สนับสนุนธุรกิจ 

2 6.67 

แบบท่ี 3 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มผลิต/บริการ 
กลุ่มตลาด กลุ่มบัญชีการเงิน 
และกลุ่มสนับสนุนธุรกิจ 

27 90.00 

ผลการสํารวจโครงสร้างองค์กรและภาระงาน พบว่า 
แบบที่ 3 มีความเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม
งาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานผลิต/บริการ (2) กลุ่มงานตลาด 
(3) กลุ่มงานบัญชีการเงิน และ (4) กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ 

6.1.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์ศักยภาพของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พบว่า (1) คุณสมบัติบุคลากร (2) คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ (3) ความรอบรู้ทางกฎหมาย และ (4) 
การวางแผนธุรกิจ 

6.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

6.2.1 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มงานผลิต สําหรับ
ธุรกิจผลิต หรือกลุ่มงานบริการสําหรับธุรกิจบริการ  

6.2.2 กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ ประกอบด้วย 3 
กลุ่มงาน คือ ตลาด บัญชีการเงิน และงานสนับสนุนธรุกจิ 
และ 7 ภาระงาน ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติร้อยละของการวิเคราะห์กลุ่มงาน 

ภาระงาน กลุ่มงาน ความถ่ี 
(n = 506) 

ร้อยละ 

1) ตลาด ตลาด 481 95.06 
2) ขาย ตลาด 463 91.50 
3) บัญช ี บัญชีการเงิน 483 95.45 
4) การเงิน บัญชีการเงิน 482 95.26 
5) จัดซื้อ สนับสนุนธุรกิจ 377 74.51 
6) บุคคล สนับสนุนธุรกิจ 371 73.32 
7) งานทั่วไป สนับสนุนธุรกิจ 298 58.89 
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6.2.3 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกโครงสร้างองค์กร
สําหรับธุรกิจผลิต และโครงสร้างองค์กรสําหรับธุรกิจ
บริการที่มีรูปแบบโครงสร้างที่เหมือนกัน ตามภาระงาน
ที่กําหนดไว้ 7 ภาระงาน คือ งานตลาด งานขาย งาน
บัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานบุคคลและงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  โครงสร้างองค์กร – ธุรกิจผลิต/บรกิาร 
6.2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบศักยภาพ

บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ได้ 7 องค์ประกอบ 92 ตัวแปร 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรด้าน
ธุรกิจ 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 องค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ 14 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 21 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่  4 การบริหารธุ รกิจ  16 ตั วแปร 
องค์ประกอบท่ี 5 วิสัยทัศน์ 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 
ความรอบรู้ สภาพแวดล้อมธุรกิจ 9 ตัวแปร และ
องค์ประกอบที่ 7 แรงงานสัมพันธ์ 2 ตัวแปร 

 

 
 

รูปที่ 3 รูปแบบศักยภาพบุคลากรในธุรกิจอตุสาหกรรม
   ขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
   แข่งขัน  

 
 6.3  ผลการจัดทํารูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน 

6.3.1 ผลจากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion)  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบโครงสร้างองค์กร ภาระงาน และให้ปรับ
องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
จาก 7 องค์ประกอบ เป็น 6 องค์ประกอบ 92 ตัวแปร 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะของบุคลากรด้าน
ธุรกิจ 21 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2 องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 16 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 21 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่  4 การบริหารธุรกิจ  16 ตัวแปร 
อ ง ค์ ป ร ะกอบที่  5  วิ สั ย ทั ศ น์  9  ตั ว แป ร  และ
องค์ประกอบที่ 6 ความรอบรู้สภาพแวดล้อมธุรกิจ 9 
ตัวแปร   

 

1. คุณลักษณะของ
บุคลากรด้านธุรกิจ

2. องค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้อง      
กับธุรกิจ

3. การบริหารและ
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. การบริหาร   
ธุรกิจ

5. วิสัยทัศน์

6. 
ความรอบรู้ 
สภาพแวดล้อม
     ธุรกิจ

องค์ประกอบ
ศักยภาพบุคลากร

ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน

หุ้นส่วนผู้จัดการ/
กรรมการผู้จัดการ 

ผลิต/บริการ 

ตลาด บัญชีการเงิน สนับสนุน

ตลาด 

ขาย 

บัญชี 

การเงิน 

จัดซื้อ 

บุคคล 

ท่ัวไป 
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รูปที่ 4 รูปแบบศักยภาพบุคลากรในธุรกิจอตุสาหกรรม
   ขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
   แข่งขัน 

6.3.2 ผลการพัฒนารปูแบบการจัดการองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โครงสร้าง
องค์กร และ ส่วนที่ 2 ศักยภาพบุคลากรในธุรกิจ 
ขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 6.4  ผลการสร้างและประเมินคู่มือ 
 คู่มือการพัฒนาการจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การแนะนําการใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 
แนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรและภาระงาน และ
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการบุคลากรใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน  คู่มือที่ ได้พัฒนาขึ้นมาได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ เชี่ ยวชาญในด้านความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเน้ือหา และสามารถนําไปใช้ได้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 5 รูปแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรม 
       ขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน  

   การแข่งขัน 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
องค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผลการวิจัยประกอบด้วย 

1. คุณลักษณะของ
บุคลากรด้านธุรกิจ

2. องค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้อง      
กับธุรกิจ

3. การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. การบริหาร 
ธุรกิจ

5. วิสัยทัศน์

6. ความ
รอบรู้สภาพ
แวดล้อมธุรกิจ

องค์ประกอบ
ศักยภาพบุคลากร

ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน

หุ้นส่วนผู้จัดการ/
กรรมการผู้จัดการ

ผลิต/บริการ

ตลาด บัญชีการเงิน สนับสนุนธรุกจิ

ตลาด

ขาย

บัญชี

การเงิน

จัดซ้ือ

บุคคล

ทั่วไป

1. คุณลักษณะของ
บุคลากรด้านธุรกิจ

2. องค์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้อง      
กับธุรกิจ

3. การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. การบริหาร 
ธุรกิจ

5. วิสัยทัศน์

6. ความ
รอบรู้สภาพ
แวดล้อมธุรกิจ

องค์ประกอบ
ศักยภาพบุคลากร

ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน
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โครงสร้างองค์กร 2 กลุ่มงานหลัก และ 7 ภาระงาน 
ดังนี้ 

การจัดกลุ่มงานและภาระงานในองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ควรแบ่งกลุ่มงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มงานผลิตหรือกลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานสนับสนุน
ธุรกิจ ซึ่งภายในกลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ ประกอบด้วย 3 
กลุ่มงาน คือ งานตลาด งานบัญชีการเงิน และงาน
สนับสนุนธุรกิจ และ 7 ภาระงาน ได้แก่ (1) งานตลาด (2) 
งานขาย (3) งานบัญชี (4) งานการเงิน (5) งานจัดซื้อ (6) 
งานบุคคล (7) งานทั่วไป  

ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมส่วนใหญ่ จึงมีพนักงาน
จํานวนเท่าที่จําเป็น และต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน 
ซึ่งในบางงานพนักงานอาจไม่มีความรู้และมีความลําบาก
ในการปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องพึ่งพาการดําเนินการโดยใช้
บุคคลภายนอก (Outsource) ซึ่งประเด็นนี้มีความ
สอดคล้องกับระบบการจัดการองค์กรแบบใหม่ ที่เรียกว่า 
ระบบการจัดสร้างองค์กรแบบ Holacracy ที่คิดค้นโดย 
Robertson [9] และเนื่องจากในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมมีจํานวนพนักงานที่จํากัด การดําเนินงาน
เป็นไปตามภาระงานประจํา การมีโครงสร้างที่มีลําดับขั้น
ของการบังคับบัญชาที่ซับซ้อนเกินไปอาจทําให้เกิดความ
ล่าช้าในงาน ดังน้ัน จึงพบว่า ระบบงานที่ไม่มีสายการ
บังคับบัญชา เป็นแนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย
ระบบอะมีบา (Holacracy) [9] ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
โครงสร้างองค์กรขนาดย่อมของ Mintzberg [10] ที่
กล่าวถึงประเภทแบบโครงสรา้งองค์กรอยา่งง่าย (Simple 
Structure)  

องค์ประกอบศักยภาพบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม องค์ประกอบที่ได้จากการวิจัย ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของบุคลากรด้าน
ธุรกิจ 2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3) การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4) การบริหารธุรกิจ 5) 
วิสัยทัศน์ และ 6) ความรอบรู้สภาพแวดล้อมธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Holden “Principle of Entrepreneur” 
[11]  เนื่องจากผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ เหมือนกัน เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ภาวะผู้นํา ความรู้หรือประสบการณ์ในธุรกิจ 
ความเป็นมืออาชีพ ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1  ข้อเสนอแนะเพือ่การนําผลการวิจยัไปใช ้ 

1) เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคลากร
ในธุรกิจอุสาหกรรมขนาดย่อม ควรศึกษาแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน 

2)  องค์กรขนาดย่อมควรมีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบองค์รวมและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในหลายหน้าที่ 

3)  เจ้าของและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
ควรพิจารณาคัดเลือกผู้เป็น Outsource ที่มีความรู้และ
เข้าใจบรบิทของธุรกจิ เพื่อช่วยให้การบริหารธุรกิจเป็นไป
อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล 
 8.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัในครั้งต่อไป  

1) ควรศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะด้านความรู้
ของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม เฉพาะ
ตําแหน่งงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะวิชาชีพ
โดยตรง  

2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจอุสาหกรรมขนาดย่อม ตามระดับองค์ประกอบของ
ศักยภาพ 

3) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
จัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย 
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