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ความเข้าใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

THE UNDERSTANDING  READINESS AND COMPETENCY OF THE  SMALL 
AND MEDIUM ENTREPRISES OWNERSHIPS OF THAILAND TOWARDS 

THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
  พสิทธ์ิศกัด์ิ  แสนจ าลาห์ 1   ดร.ณกมล  จนัทร์สม 2 

                                       ---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจ  ความพร้อม  และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจ 
ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมี
บางส่วนท่ีมีความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3) ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้
ประเด็นการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบเพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อลดตน้ทุนในการ
ผลิตอยู่ในระดบัมาก 4) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม 
และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 5) เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการท่ีแตกต่างกนั
จะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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6) รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถ
ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 7) ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ : ความเขา้ใจ, ความพร้อม, ขีดความสามารถ, ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to 1) Study the understanding  readiness and 

competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand towards the 
ASEAN Economic Community 2) Study demographic characteristics that affect the level 
to understanding readiness and capacity of the small and medium enterprises ownerships 
of Thailand towards the ASEAN Economic Community. 
 The results showed that: 1) Understanding of the small and medium enterprises 
ownerships of Thailand towards the ASEAN Economic Community (AEC)  as a whole at 
a high level, and have some understanding in medium 2) Readiness of the small and 
medium enterprises ownerships of Thailand towards the ASEAN Economic Community 
as a whole is moderate 3) Competency of  the small and medium enterprises ownerships 
of Thailand towards the AEC as a whole is moderate. Except for the sourcing of raw 
materials to obtain the raw material quality and to reduce production costs in the  4) 
Level of education the difference will affect the understanding of the readiness and 
competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand towards the 
AEC different 5) Investments on the acquisition of different affects to understanding 
readiness and competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand 
towards a per AEC different 6) Monthly income varied to affect understanding readiness 
and competency of the small and medium enterprises ownership of Thailand towards the 
AEC different 7) The duration of the business is different to affect understanding 
readiness and competency of the small and medium enterprises ownerships of Thailand 
towards the AEC different. 
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บทน า 

ปัจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง ส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เทคโนโลยี เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
(Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ไดมี้การเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ยการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ซ่ึงก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการขบัเคล่ือนแผนการด าเนินงาน โดย
จะสามารถท าให้ประชาคมอาเซียนกา้วสู่ทศวรรษท่ี 4 ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัประชาคมใน
ภูมิภาคอ่ืนทัว่โลก  ประชาคมอาเซียนมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอาศยักลไกส าคญัในการปฏิรูปประชาคม
อาเซียนใหเ้ป็นสถาบนัหรือองคก์รท่ีมีศกัยภาพสามารถแข่งขนัทางดา้นการเมืองและความ
มัน่คง เศรษฐกิจ และสังคมและวฒันธรรมกบัประชาคมต่างๆ ในสังคมโลกได้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาคม
อาเซียน และเพื่อสนองตอบต่อประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศสมาชิกฯ แต่ละ
ประเทศมากข้ึน หากประชาคมอาเซียนประสบผลส าเร็จในการก่อตั้ งเป็นประชาคม
อาเซียนคงหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นเร่ืองของการประสานความร่วมมือหรือการสร้างเครือข่ายภาคี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั ในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 8 เม่ือ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ท่ีประชุมไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อรับรอง
ปฏิญญาอาเซียนคอนคอร์ดสอง (Bali Concord II)  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ท า
ใหก้ารจดัตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน การจดัตั้งประชาคม
อาเซียนตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 3 เสาหลกั ประกอบดว้ย ประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community : APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC) โดยผูน้ าประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ณ ขณะนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและตระหนกัวา่ประเทศสมาชิกฯ ควรมีการ
รวมตวักันให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น การประชุมสุดยอดผูน้ า
อาเซียน คร้ังท่ี 12 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือวนัท่ี 9-15 เดือนมกราคม พ.ศ.2550  ประเทศ
สมาชิกฯ จึงไดต้ดัสินใจร่วมกนัท่ีจะเร่งรัดการด าเนินการจดัตั้งประชาคมอาเซียนให้แลว้
เสร็จภายในพ.ศ.2558 และในการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 18-22 
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เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ประเทศสิงคโปร์ ผูน้ าอาเซียนและประเทศสมาชิกฯ ไดร่้วมกนั
ลงนามในกฎบัตรอาเซียนเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าท่ีจะเร่งรัดการก่อตั้ ง
ประชาคมอาเซียนใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วเพื่อท าใหป้ระเทศสมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหวา่งกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการให้ความส าคญั
และการจบัมือกนัของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตาม 3 เสาหลกั  ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาภัย คุกคามรูปแบบต่างๆ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการกบัปัญหาภยัคุกคามต่างๆ มากยิง่ข้ึน 

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการ
แข่งขันสูงอันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการคา้กนัของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขต
การค้าเสรีอเมริกาเหนือผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบเม่ือปี 2545 ให้จดัตั้ ง 
“ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยเสรี ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน ลดช่องว่าง
ของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตวั
เขา้กบัประชาคมโลกไดอ้ย่างเท่าเทียม ซ่ึงกระบวนการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในเสาหลักในการท่ีจะท าให้อาเซียนบรรลุสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” 
ภายในปี 2558 มีรากฐานมาจากการน าความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียน
ไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ มาต่อยอดให้มีผลเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมากยิ่งข้ึน 
อาทิ ความตกลงว่าดว้ยการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน ความตกลงดา้นการส่งเสริมการ
ลงทุนอาเซียน ความตกลงด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน และความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
จะช่วยขยายปริมาณการคา้และการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศท่ี
สาม สร้างอ านาจการต่อรองและศกัยภาพในการแข่งขนัของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก 
เพิ่มสวสัดิการและยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน บน
หลกัการของการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ การประหยดัต่อขนาด การแบ่งงานกนั
ท า และการพฒันาความช านาญในการผลิตของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ.
2558 ประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่ึงใน 5 ของสมาชิกผูก่้อตั้งและเป็นจุดก าเนิดของอาเซียนไทยมี
บทบาทอยา่งแขง็ขนัในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยงัมีส่วนผลกัดนัให้อาเซียนมี
โครงการความร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีทนักบัสถานการณ์และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
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และ สถานการณ์ระหวา่งประเทศ อาทิการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน
วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สนธิสัญญาเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกนัอาเซียนก็มี
ความส าคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้างพนัธมิตรและความเป็นปึกแผ่น  
ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้วยงัช่วยเพิ่มอ านาจต่อรองในการเจรจา
ระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติและการพฒันาขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในอาเซียนไดเ้ปิดโอกาสใหมี้การขยายตวัดา้นการคา้และการลงทุนในประเทศไทยมาก
ข้ึนซ่ึงน าผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนรวม  
ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความเข้าใจ  ความพร้อม และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยในเวทีประชาคมอาเซียน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. ศึกษาความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ศึกษาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4. ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดบัความพร้อมของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 
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2. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 

3. ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตเน้ือหา  การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยโดยศึกษาถึงความเข้าเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขีดความสามารถ และ
แนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ขอบเขตประชากร การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง
โดยก าหนดคุณสมบติัคือเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 518,540 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.58  ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554: 4-6) 

3. ขอบเขตระยะเวลา  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลหรือการลงพื้นท่ีแจก
แบบสอบถาม คือ ช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556  และระยะเวลา
ในการท าวจิยัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงมีนาคม 2557 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถ
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ความพร้อมของผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ

ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั 

2. ทราบถึงความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดในการวจิยั  

3. ทราบถึงขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อน าไปใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามกรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี ส่งผลต่อระดับความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

5. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี ส่งผลต่อระดับความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 6. ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดับขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อาเซียน (ASEAN) หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ปัจจุบนัประกอบดว้ย
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  สหพนัธรัฐมาเลเซีย  สหภาพพม่า  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม  

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง 
การไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวภ้ายใต้วิสัยทศัน์
อาเซียน 2020 ซ่ึงจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก
โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวา้งขวางมากข้ึนผ่านความ
ร่วมมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีชดัเจน ใน
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การจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบติัตามหลักการท่ีจะ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มองบริบทภายนอกและส่งเสริมกลไกตลาด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี และยึดมัน่ในระบบกฎเกณฑ์เพื่อความสอดคลอ้งของการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีในดา้นเศรษฐกิจ 

3. ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ผูท่ี้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs) หมายถึง 
กิจการท่ีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม คือ ภาคการ
ผลิต ภาคบริการ และภาคการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ โดยลกัษณะ
ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มก าหนดจากมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรส าหรับ
กิจการแต่ละกลุ่ม 

4. ความเขา้ใจ หมายถึง การท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยมีความรู้และความเขา้ใจต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. ความพร้อม หมายถึง การเตรียมตวัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีพร้อมจะรับมือกบัการเป็นประชาคมอาเซียน  

6. ขีดความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการแข่งขนักบักลุ่มประเทศสมาชิก
ภายในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาค 

7. ความได้เปรียบในการแข่งขนั หมายถึง ขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนัมากกว่า
ประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคอาเซียนหรือนอกภูมิภาค 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้ิผูว้จิยัไดท้  าการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
แนวคิดความเข้าใจ 

บลูม และคณะ (Bloom et al., 1956: 80) กล่าววา่ ความเขา้ใจ (Comprehension or 
Understand) หมายถึง บุคคลสามารถท าบางส่ิงบางอยา่งไดม้ากกวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ สามารถ
จะเขียนข้อความเหล่าน้ีได้ด้วยถ้อยค าสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ แปลความและ
เปรียบเทียบความคิดอ่ืนๆ หรือคาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้เป็นพฤติกรรมในขั้นท่ีต่อจาก
ความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใช้ความสามารถทางสมอง ความสามารถทางสถิติปัญญา และ
ทักษะท่ีสูงข้ึนเ ก่ียวกับการส่ือสารความหมายในลักษณะของการแปลความ การ
ตีความหมาย และการขยายความปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจในความ
เข้าใจนั้ นเป็นอีกระดับหน่ึงของความรู้และต้องเกิดจากความรู้โดยมีข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ดงันั้น การวดัความรู้จึงสามารถอนุโลมไดว้่าเป็นการวดัความรู้
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และความเข้าใจไปในคราวเดียวด้วย จกัรกริช  ใจดี (2542: 8-9) ได้ให้ความหมายค าว่า 
ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆ
ไดท้ั้งภาษา รหสั สัญลกัษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ 
การขยายความ บลูม (Bloom, 1971: 10) ไดอ้ธิบายความหมายของความรู้ ความเขา้ใจไวว้า่ 
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเน้นการจ า ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึง
หรือระลึกไดก้็ตาม เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวม
สาระต่างๆ เหล่านั้น จนกระทัง่พฒันาไปสู่ขั้นท่ีมีความสลับซับซ้อนยิ่งข้ึนต่อไป โดย
ความรู้น้ีอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะส่ิง ความรู้ในเร่ืองระเบียบการ และความรู้เร่ือง
สากล เป็นตน้ ส่วนความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถทางปัญญาและทกัษะ อนัได้แก่ 
ความสามารถท่ีจะให้ความหมายของค า (การแปล) ความสามารถในการเขา้ใจความหมาย
ของการคิด (การตีความ) และความสามารถในการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ
กระท า (การประเมินค่า) ดังนั้ น บุคคลจะมีความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต้องมี
องคป์ระกอบทั้ง 3 น้ี ซ่ึงมิใช่ ความรู้ หรือจ าได ้บอกไดเ้ท่านั้น แต่จะประกอบดว้ยการใช้
สติปัญญาในการคิดเพิ่มมากขข้ึนเป็นล าดบั คือ ขั้นการรับรู้ (Knowing) ขั้นความเขา้ใจ 
(Comprehension) ขั้นการน าไปใช้ (Application) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้น
สังเคราะห์ (Synthesis) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ตามล าดบั 
แนวคิดความพร้อม 

Good (1973 อา้งถึงในนวรัตน์  สอยเหลือง, 2545: 17 ) ให้ค  านิยามเก่ียวกบัความ
พร้อมวา่เป็นความสามารถตกลงใจ ความปรารถนา และความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม 
ความพร้อมเกิดจากลกัษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการ
พฒันาคนให้มีความสามารถท ากิจกรรมนั้น ๆ Sinclair and Hanks (1987: 1995) กล่าววา่
ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคล 1) ได้มีการเตรียมตวัเพื่อกระท ากิจกรรมบางอย่างให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 2) ความเต็มใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะกระท ากิจกรรมบางอย่าง 
Barrow and Milburn (1990: 259) กล่าววา่ ความพร้อม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจ
และเร่ิมตน้ท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอย่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ สภาพจิตใจ 
กายวิภาค และสรีรวิทยา  ทวี  ท่อแกว้ และอบรม  สินภิบาล (2517: 30) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพร้อมวา่ความพร้อม คือ ลกัษณะทั้งหมดในตวับุคคลท่ีสามารถรวบรวมข้ึนเป็น
เคร่ืองมือให้ใช้ในการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือการเตรียมท่ี
จะเจริญงอกงามต่อไปหรือการท่ีจะกา้วหนา้ต่อไป  ครอนบาด (อา้งถึงในเอนกกุล  กรีแสง, 
2519: 89) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพร้อม หมายถึง ระดบัวุฒิภาวะและความสามารถท่ี
จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ คนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการได้
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หมดทุกอยา่ง ความตอ้งการบางอยา่งก็อยูน่อกเหนือความสามารถ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากยงั
ไม่แข็งแรงพอ ยงัไม่ฉลาดพอ หรือยงัไม่มีวุฒิภาวะ ในกรณีเช่นน้ีเราก็กล่าวว่าเขายงั 
ไม่พร้อมท่ีจะสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน  ดารณี  นฤดมพงศ ์(2544: 16) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพร้อมว่า หมายถึง สภาพท่ีบุคคลมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการปฏิบติังาน  
นนัทนา  วงศ์วฒันาเสถียร (2545: 3) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพท่ี
บุคคลมีความรู้และพร้อมหรือเต็มใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ความพร้อมจึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานประการหน่ึงท่ีจะท าให้บุคคลสามารถกระท ากิจกรรมใดๆ ต่อไปได ้ พลเทพ  
บุญยกาญจน (2545: 6) ไดใ้หค้วามหมายของความพร้อมไวว้า่ หมายถึง สภาพของบุคคลท่ี
มีภาวะท่ีสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ให้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐานของความพร้อมในแต่ละด้าน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นสังคม 
แนวคิดขีดความสามารถ 

ขจรศกัด์ิ  หาญณรงค ์(2542: 9) ความสามารถ (Competency) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดง
คุณลกัษณะและคุณสมบติัของบุคคล ซ่ึงรวมถึงความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ี
ท าให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผลสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป  
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544: 88-84) ขีด
ความสามารถ หมายถึง ระดบัความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มผลผลิตโดยอาศยัปัจจยั
หลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะและองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจดัการ 
การยกระดบัคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ
ผลิตและความคล่องตัวด้านการตลาด โดยค านึงถึงความสมดุลกับการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยงัไดก้ าหนดให้มียุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อเป็นการยกระดบัขีดความสามารถใน
การผลิตในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขนัระหว่างประเทศ โดยการ
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  ตลอดจนการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในการช้ีวดัขีดความสามารถของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อการปฏิบติัภารกิจขององคก์าร 
แนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ธีรยุส  วฒันาศุภโชค (2548: 188-205) ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core 
Competency) นั้นคือจุดแข็งท่ีมีความโดดเด่น อนัจะน าไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กบั
สินคา้และบริการของธุรกิจ หรือสามารถท าให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และตน้ทุนท่ีต ่าลงอยา่งมาก ซ่ึงจะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
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โดยความสามารถหลกัของธุรกิจสามารถจ าแนกไดเ้ป็นส่วนประกอบหลกั 2 ประการคือ 1) 
ทรัพยากร (Resource) ท่ีธุรกิจครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรท่ีจบัต้องได้ เช่น 
โรงงาน เคร่ืองจกัร เงินทุน อาคารส านักงานต่างๆ เป็นตน้ หรือเป็นทรัพยากรท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได้ เช่น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความรู้ ฐานขอ้มูลของธุรกิจ ใบอนุญาตในการท าธุรกิจ 
รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เป็นต้น  ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีคุณค่าและน าสุ่ความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัเหล่าน้ีคือ 1.1) ยากท่ีจะ
ลอกเลียนแบบ (Hard to imitate) โดยหากส่ิงท่ีธุรกิจมีความไดเ้ปรียบนั้น สามารถถูก
ลอกเลียนแบบจากคู่แข่งไดง่้าย ก็เท่ากบัวา่ความไดเ้ปรียบนั้นก็จะไม่น ามาสู่ความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัอีกต่อไป เช่นในกรณีของ บริษทั โพลารอยด์ ซ่ึงมีความสามารถหลกัด้าน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและอดัภาพทนัที ซ่ึงในอดีตไดรั้บการคุม้ครองจากการมีสิทธิบตัร
เม่ือสิทธิบตัรท่ีคุม้ครองหมดอายุ ท าให้คู่แข่งขนัรายอ่ืนสามารถเขา้มาพฒันารูปแบบของ
เทคโนโลยีดังกล่าวได้มากข้ึน ท าให้กล้องของบริษทัมีความโดดเด่นทางการแข่งขนัท่ี
ลดลง เป็นตน้ 1.2) ความสามารถหลกันั้นมีคุณค่า และเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ (Valuable 
and Respond to Customer Needs) ส่ิงท่ีสร้างความโดดเด่นนั้น ตอ้งน าคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม
สู่สายตาของลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากหากลูกคา้ไม่เห็นความส าคญัหรือไม่รับรู้ถึงความโดดเด่น
ของความแตกต่างนั้นแลว้ ความสามารถหลกัดงักล่าวก็จะไม่มีประโยชน์ในเชิงการแข่งขนั
อีกต่อไป จากกรณีเดิมของโพลารอยด์ ท่ีเทคโนโลยีดา้นการถ่ายภาพและอดัลา้งภาพทนัที
เร่ิมมีคุณค่าลดลงในสายตาลูกคา้ เน่ืองจากการเขา้มาทดแทนของเทคโนโลยีดิจิตอล ท าให้
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัดงักล่าวลดลงในท่ีสุด  2) ทกัษะในการใช้ทรัพยากรนั้น 
(Capabilities) นอกจากจะค านึงถึงทรัพยากรแล้ว ความสามารถหลกันั้น ยงัหมายความ
รวมถึงทกัษะในการใชท้รัพยากรนั้น อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย เช่น ระเบียบ กฎ วิธีการใน
การด าเนินการต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการตดัสินใจในธุรกิจด้วยซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ี
เสริมสร้างใหท้รัพยากรท่ีองคก์ารมีนั้นสามารถน าไปสู่การใชง้านท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั
ได ้เช่น การท่ีบริษทัญ่ีปุ่นมีระบบการตดัสินใจ โดยใชที้มงานระดบัรากหญา้เขา้มามีส่วน
เก่ียวข้อง หรือมีระบบข้อแนะน า ท่ี ดี  ท าให้สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากข้ึน ซ่ึงน าความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัมาสู่การจดัการธุรกิจของญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก เป็นตน้ 
แนวคิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 อาเซียนจ าเป็นตอ้งเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในหรือเร่งจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ และแนวโน้มการท าข้อตกลงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากข้ึน ท าให้อาเซียนตอ้งเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มด้วย
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ความมั่นคงมากข้ึนกว่าแต่ก่อนและปรับปรุงการด าเนินการงานให้ทันกระแสการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระแสการแข่งขนัทางการคา้และการแข่งขนัเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีแนวโนม้จะถ่ายโอนไปสู่
ประเทศเศรษฐกิจใหม่มากข้ึน เช่น จีน อินเดีย และรัสเซีย เป็นตน้ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก เน่ืองจากส่งเสริมให้เกิดการเปิด
เสรีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหวา่งประเทศสมาชิกท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน
ทั้งในดา้นการคา้สินคา้ การคา้บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึงความร่วมมือ
ในดา้นการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางดา้นการคา้
และการลงทุนให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันามาตรฐานการ
ครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชนภายในประเทศ และลดช่องว่างการเหล่ือมล ้ า
ทางสังคมใหน้อ้ยลง (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2551: 35) 
แนวคิดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises : SMEs) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสร้างรายได้และจ้างงาน อีกทั้งเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความยกจนในปี 2553 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจรวม
ทั้งส้ินประมาณ 2.9 ลา้นราย โดยร้อยละ 99.8 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การ
จา้งงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็นร้อยละ 78 ของการจา้งงานรวมของ
ประเทศ มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37.1 ของผลิตภณัฑม์วล รวมทั้งประเทศและมูลค่าการ
ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 28.4 ของมูลค่าการส่งออก
รวมของประเทศ (สสว., 2554: 1)  ผูป้ระกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และมีบทบาทส าคญัในการเป็นรากฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเป็นแหล่งสร้างรายได ้สร้าง
การจา้งงานรวมไปถึงเป็นเส้นทางสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน “การสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบักลุ่มธุรกิจ SMEs อนัดบัแรกสุดคือตอ้งเร่ิมท่ีภาครัฐจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อขจดั
จุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนกบัวิสาหกิจ SMEs ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ (Network) ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจ SMEs ในการ
ให้ความรู้ในดา้นการบริหารจดัการหรือดา้นการน านวตักรรมมาใช้เพื่อพฒันาสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ และในขณะเดียวกนั ส่ิงท่ีภาครัฐควรจะท าคู่ขนานไปด้วยก็คือการสร้าง
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ความเข้มแข็งให้กับ SMEsในด้านการส่งออก อาทิ การให้ความรู้เ ก่ียวกับตลาด 
กระบวนการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในตลาดต่างประเทศการหาช่องทางตลาด
ใหม่หรือแมแ้ต่การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดต่างประเทศ” 
(กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554: 4-5) 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สายฝน  ศิริพร (2546: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง “ความพร้อมของ
ผูป้ระกนัตนต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูป้ระกนัตนในเขต
จงัหวดัเพชรบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ และความพร้อมของ
ผูป้ระกนัตนต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผูป้ระกนัตนเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 29.5 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
เป็นส่วนใหญ่ เป็นโสดมากท่ีสุด มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 4,500 บาท อายุการท างานในสถาน
ประกอบการปัจจุบนัเฉล่ีย 3 ปี โดยส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการส านกังานประกนัสังคม 5-6 คร้ัง 
ผูป้ระกนัตนมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการประกนัสังคมกรณีว่างงานและมีความพร้อมต่อ
การประกนัสังคมกรณีว่างงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มีความพร้อมน้อยท่ีสุดใน
เร่ืองความสามารถในการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน และพบว่าผูป้ระกนัตนมีระดบัความ
ต้องการเก่ียวกับการประกันสังคมกรณีว่างงานมากท่ีสุดในเร่ืองความต้องการข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการและการใช้สิทธิจากการประกันสังคมกรณี
ว่างงาน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ นอกจากน้ี ยงั
คาดหวงัวา่จะไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานเป็นเงินชดเชยรายเดือนในช่วงท่ีวา่งงาน
มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผูป้ระกนัตนท่ีมีความแตกต่างทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาสูง มีความรู้ ความเขา้ใจและความพร้อมต่อการประกนัสังคมกรณีวา่งงาน
มากกวา่ 
 กฤษณ์  อคัรพงศ์พิสัย (2548: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความสามารถใน
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเทศไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต”้ การศึกษาฉบบัน้ีจึงมุ่งเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และหา
ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะดงักล่าว ซ่ึงผูเ้ขียนไดเ้ลือกวิธีการศึกษาโดยอาศยัดชันีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าบริหาร  นอกจากน้ี ได้สร้างดชันีวดั
ประสิทธิภาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้พ  านกั ประกอบกบัศึกษาดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) เพื่อ
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พิจารณาสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระดบัการกระจายตลาด 
นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัดชันีอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง (REER) ท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดค้  านวณไว ้โดยอาศยัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นช่วง พ.ศ.2533-2546 ผลการศึกษา
พบวา่ ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเม่ือพิจารณาดว้ยดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและดชันีวดัประสิทธิภาพท่ีสร้างข้ึนยงัคงมีความสามารถมากกวา่ 
คือ ยงัคงมีความสามารถในการแข่งขนัอยู่และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีชะลอตวัซ่ึง
เห็นไดว้่าไม่เป็นผลดีเน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ส าหรับ
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบว่าการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย
ข้ึนอยู่กบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโลกและปัจจยัอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก การ
พฒันาตลาดส่งออกยงัไม่เหมาะสมกบัภาวะการขยายตวัของตลาด นอกจากน้ีพบว่าอตัรา
แลกเปล่ียนไม่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมากนกั  
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 435 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประกอบดว้ยเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ลกัษณะของการประกอบธุรกิจ  
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ  รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จ านวน 15 
ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกับความเข้าใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกับความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 
16 ขอ้ 
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 ลกัษณะแบบสอบถามในส่วนท่ี 2-4 เป็นแบบสอบถามตามแบบ Likert’s 
Scale เป็นค าถามแบบปลายปิด โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบัดงัน้ี โดยระดบั 5 
มากท่ีสุด  ระดบั 4 มากระดบั 3 ปานกลาง  ระดบั 2 นอ้ย  และระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับความเข้าใจ ความ
พร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย
ท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามถึง
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 435 

คน พบวา่ โดยสัดส่วนเป็นเพศหญิงสูงกวา่เพศชาย คือเพศหญิงร้อยละ 57.9 และเพศชายร้อย
ละ 42.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 30-39 ปี ร้อยละ 39.5  รองลงมาคือช่วงอายุ 40-
49 ปี  ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี และช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 27.4  21.1 และ 12 
ตามล าดบั  ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 29.9 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 14.7  ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคกิจการผลิต  กิจการให้บริการ และกิจการคา้ส่ง 
คา้ปลีก การซ่อมแซมยานยนตฯ์ คิดเป็นภาคละร้อยละ 33.3  เท่าๆ กนัทุกภาคกิจการ มีเงิน
ลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการมากกว่า 50,001 บาท ร้อยละ 40.7  รองลงมาคือมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิม
กิจการ 30,001-40,000 บาท  10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท  น้อยกว่า 10,000 
บาท และ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.6   13.3  12.4  9.7  และ 8.3  ตามล าดบั   
ส่วนรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แล้วจะมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 
บาท ร้อยละ 27.8  รองลงมาจะมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท  20,001-30,000 บาท  
30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท  และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.8  
18.2  13.1  12.6 และ 8.5  ส่วนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
จะมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1-5 ปี 11 เดือน ร้อยละ 42.1  รองลงมาจะมีระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจ 6-10 ปี 11 เดือน  11-15 ปี 11 เดือน  16-20 ปี 11 เดือน  และมากกวา่ 
20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 27.8   13.3   9  และ 7.8 

 
 



679 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

2. ผลการวเิคราะห์ความเข้าใจของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้สรุปคือความเขา้ใจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และมีบางส่วนท่ีความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอ้สรุปคือความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมทุกประเด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ผลการวเิคราะห์ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยทีม่ีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อสรุปคือขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเกือบทุกประเด็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ประเด็น การ
แสวงหาแหล่งวตัถุดิบเพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อลดตน้ทุนในการผลิตอยู่ใน
ระดบัมาก 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์  พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
ความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ
มีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่าลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ี
แตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่าเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ
แตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 6 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะ
มีผลต่อความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 7 เปรียบเทียบความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความเขา้ใจความพร้อม  และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม 

และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจะมีความ
เขา้ใจ และความพร้อมมากกวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ส่วนในดา้นขีดความความสามารถ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ี มีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะมี
ขีดความสามารถท่ีเท่ากัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของธรัชศักด์ิ  ค  าเกิด (2543: 
บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การปรับโครงสร้างองคก์าร: ศึกษากรณีธนาคาร ดีบีเอส 
ไทยทนุ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  รุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาขีด
ความสามารถจริงของผูป้ระกอบการกิจการขนาดย่อมสตรีกับขีดความสามารถท่ีพึง
ประสงค์ของผูใ้ช้บริการ: กรณีศึกษากิจการรับเล้ียงเด็กเอกชนในเขตจงัหวดัระยอง ผล
การศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการสตรีส่วนมากมีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ซ่ึงมีขีด
ความสามารถหลักของผูป้ระกอบการสตรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ชัยวฒัน์  ผ่องจิต  
(2548: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 กรณีศึกษา บริษทั สตีลเวอร์คโปรดกัส์ 1994 
จ ากดั” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของบริษทั ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ
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ตอ้งการในการพฒันาความรู้ความเข้าใจ ตามข้อก าหนดทั้ง 5 ด้านท่ีแตกต่างกัน คือ 
ขอ้ก าหนดกา้นการบริหารคุณภาพขอ้ก าหนดความรับผิดชอบ  ขอ้ก าหนดดา้นการบริหาร
ทรัพยากร  ขอ้ก าหนดดา้นกระบวนการ  ขอ้ก าหนดดา้นการวดั วิเคราะห์ ปรับปรุง ในการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาทิตย ์บุญ
คง (2550: บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนต่อเทศบาลต าบลดอกค าใต้ อ  าเภอดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา” ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประชา กุณาสิทธ์ิ 
(2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การเตรียมความพร้อมของพนกังานในองคเ์ฉพาะ
กิจท่ีอยู่ในภาวะการเปล่ียนแปลง” ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงไม่วา่บริษทัจะเปล่ียนแปลงแบบถูกยบุเลิกตามพระราชก าหนดหรือถูก
แปรสภาพละด าเนินการต่อไป ปฏิกิริยาของพนักงานส่วนใหญ่คือยอมรับและน าทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ รวมทั้งพยายามไล่ตามส่ิงท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมไวล่้วงหน้า มีพนักงานเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ทวี  พฤกษาไพรบูลย ์(2550: บทคดัย่อ) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ด้านระดับการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีแตกต่างกนัคือผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงก็
จะมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมากกว่า  
ชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการบริษทัตวัแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรีมีขีด
ความสามารถหลกัและขีดความสามารถทัว่ไปอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และมะลิ  จนัทะศรี 
(2552: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง“การเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปล่ียนระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 : กรณีศึกษา
ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย”์ ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

สมมติฐานท่ี 5 เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ ความ
พร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย
ท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบวา่ เงินลงทุนเม่ือเร่ิม
กิจการท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ความเข้าใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของ
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ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบวา่ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ 30,001-
40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทข้ึนไปจะมีความเขา้ใจ  ความพร้อม  
และขีดความสามารถมากกว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงิน
ลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาขีดความสามารถจริงของผู ้ประกอบการกิจการขนาดย่อมสตรีกับขีด
ความสามารถท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ช้บริการ: กรณีศึกษากิจการรับเล้ียงเด็กเอกชนในเขต
จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการสตรีส่วนมากมีจ านวนเงินลงทุนอยู่
ระหว่าง 500,000-1,000,000 บาท ซ่ึงมีขีดความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการสตรีโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  

สมมติฐานท่ี 6 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม 
และ ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายไดต่้อเดือน 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 
บาท และ 50,001 บาทข้ึนไปจะมีความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถมากกว่า
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีเงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการน้อยกว่า 
10,000 บาท  10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  ส่วนผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป มีขีดความสามารถน้อย
กว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 
บาท ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของประชา  กุณาสิทธ์ิ (2550: บทคัดย่อ)  ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมของพนกังานในองค์เฉพาะกิจท่ีอยู่ในภาวะการ
เปล่ียนแปลง” ผลการศึกษาพบวา่ มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท  พนกังาน
เตรียมความพร้อมดา้นการบริหารจดัการมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการปฏิบติังาน ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อระดบัการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ได้แก่ รายได้ต่อเดือน กล่าวคือ 
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,001 บาท เตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจนอ้ยกวา่
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป นอกจากนั้น พนกังานท่ียอมรับเม่ือ
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บริษทัถูกยุบเลิกตามพระราชก าหนด เตรียมความพร้อมดา้นเศรษฐกิจนอ้ยกว่าพนกังานท่ี
พ ย า ย า ม ไ ล่ ต า ม ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  ส่ ว น พ นั ก ง า น ท่ี ย อ ม รั บ เ ม่ื อ บ ริ ษั ท 
ถูกแปรสภาพและด าเนินการต่อไป เตรียมความพร้อมด้านสังคมน้อยกว่าพนักงานท่ี
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

สมมติฐานท่ี 7 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  
ความพร้อม และขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยท่ีมีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้ความเขา้ใจ  ความพร้อม และขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีมีต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาก
ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ 6-10 ปี 11 เดือน  11-15 ปี 11 เดือน และ 16-20 ปี 11 เดือน มีความเขา้ใจ  
ความพร้อม  และขีดความสามารถมากกว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 1-5 ปี 11 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
รุ่งรัชชา  เกณฑ์วิถี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาขีดความสามารถจริง
ของผูป้ระกอบการกิจการขนาดยอ่มสตรีกบัขีดความสามารถท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ: 
กรณี ศึกษากิจการรับเ ล้ียง เ ด็ก เอกชนในเขตจังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู ้ประกอบการสตรีส่วนมากมีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 5 ปีข้ึนไป  ซ่ึงมีขีด
ความสามารถหลกัของผูป้ระกอบการสตรีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ถนอมจิตต์  ทา้วแดน
ค า (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “แนวทางการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 220 ของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  7”  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างานสอบบญัชีสหกรณ์ 11-20 ปี มีระดบัความรู้ความเขา้ใจในแนว
ทางการปฏิบติัการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 

1. หากดูจากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าเพศ อายุ และลกัษณะของการ
ประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีแตกต่างต่างกนันั้น
ไม่มีผลท าใหค้วามเขา้ใจ ความพร้อม และขีดความสามารถต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลท าให้ความเขา้ใจ ความพร้อม และ
ขีดความสามารถต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนันั้นจะประกอบดว้ย
ระดบัการศึกษา เงินลงทุนเม่ือเร่ิมกิจการ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการประกอบ
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ธุรกิจ  ผลการศึกษาวจิยัแสดงให้เห็นวา่การให้ศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งนั้นย่อมมีความส าคญัมาก  รองลงมาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะท าให้
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี เ งินลงทุนเ ม่ือ เ ร่ิม กิจการ 
ท่ีพอเหมาะกบักิจการนั้น หรือแมแ้ต่รายไดท่ี้ไดจ้ากผลประการกอบการ รวมถึงระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจท่ียิ่งมีเวลานานเท่าไหร่ยิ่งเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิด
ความช านาญในสาขาท่ีผูป้ระกอบการไดป้ระกอบธุรกิจอยูน่ั้น ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท า
ให้ผูป้ระกอบการย่อมจะสามารถเขา้ใจ  มีความพร้อม และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบในกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้หรือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือแมแ้ต่ประชาคมโลกอ่ืนๆ ไดใ้นอนาคต 

2. ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเองควรจะมีการพฒันาตนเอง
เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจด้วยการหาข้อมูล เพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัการรวมตวักันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัตนเอง  หรือแมแ้ต่การเสริมสร้าง
ความพร้อมดา้นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารเพื่อการประกอบธุรกิจ และเรียนรู้กฎหมายของ
ประเทศท่ีตนเองท าการคา้ดว้ยเพื่อเป็นเคร่ืองมือใหใ้หต้นสามารถมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนักบัประเทศในภูมิภาคเดียวกนัหรือแมแ้ต่นานาประเทศ 

3. หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ควรให้ความส าคัญในการเร่งพฒันาความเข้าใจ 
เสริมสร้างความพร้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ทั้งในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และในเวทีโลกไดใ้นอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. การท าวิจยัเก่ียวกบัความเขา้ใจ  ความพร้อม  และขีดความสามารถต่อการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคร้ังต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนควรมีปรับปรุงขอ้มูล (Update) เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายและประชากรอยา่งสม ่าเสมอ  

2. ผูว้จิยัควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้
รอบด้าน อาทิ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภูมิหลังและ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อท่ีจะได้น ามาตั้งเป็นประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
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3. การท าวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดห้วงเวลาในการเก็บขอ้มูลให้รัดกุม
เพื่อความยืดหยุ่นของขอ้มูลท่ีจะได้และน ามาประมวลผลขอ้มูลเพื่ออ่านค่าต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดในระเบียบวธีิวจิยั เพื่อเกิดความแม่นย  า ถูกตอ้ง กระชบักบัเวลาท่ีมี 
บรรณานุกรม 
กตญัญู  หิรัญญสมบูรณ์.  การจัดการธุรกจิขนาดย่อม.  พิมพค์ร้ังท่ี 6 (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง).   
 กรุงเทพมหานคร : เทก็ซ์ แอนด ์เจอร์นลั พบัลิเคชัน่,  2547.   
กนกพร  นอ้ยปรีชา.  “ความพร้อมและความสามารถในการจัดการกองทุหมู่บ้านในจังหวดั 
 สุพรรณบุรี.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาพฒันาชุมชนหาบณัฑิต,  สาขาวชิาพฒันา

ชุมชน  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2546. 
กมลรัตน์  หลา้สุวงษ.์  จิตวทิยาการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วน

จ ากดัศรีเดชา,  2528. 
กรมส่งเสริมการส่งออก.  จุลสารช้ีช่องส่งออก SMEs.  ปีท่ี 1,  ฉบบัท่ี 4.  กรุงเทพมหานคร 

:ม.ป.ท.,  2554. 
กนัยา  สุวรรณแสง.  จิตวทิยาทัว่ไป.   พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร : อกัษรพิทยา,  

2544. 
การต่างประเทศ,  กระทรวง,  มารู้จักอาเซียนกนัเถอะ.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอเราวณัการพิมพ,์  2551. 
แกว้ตา  โอภาสศิริวทิย.์  “การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกีย่วกบัการเลอืกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวนัที ่23 ธันวาคม 2550 กรณศึีกษาพืน้ที่เขตเลอืกตั้ง
ที ่1 กรุงเทพมหานคร.”  ภาคนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการ
บริหาร จดัการ สาธารณะส าหรับนกับริหาร  คณะรัฐศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2551. 

กฤษณ์  อคัรพงษพ์ิสัย.  “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศ
ไทยเปรียบเทยีบกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.”  วทิยานิพนธ์
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  

 2548. 
ขจรศกัด์ิ  หาญณรงค.์  การคิดเชิงวเิคราะห์.  กรุงเทพมหานคร : สมาคมการจดังานบุคคล

แห่งประเทศไทย,  2542. 
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  ส านกังาน.  แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ.2545-2549).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2544. 

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ,  กรม.  การวดัผลการด าเนินงานเพือ่ไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,  2553. 

............   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั  คลัเลอร์ ไอเดีย จ  ากดั,  
2551. 

............   AEC FACT BOOK.  กรุงเทพมหานคร : ป.ม.ท.,  2554   
จริยา  จนัทน์จรุง. “ความพร้อมของพนักงานในการน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

(PMS) มาใช้ในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณพีนักงาน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน).” สารนิพนธ์ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต,  
สาขาวชิาพฒันาแรงงาน และสวสัดิการ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2553. 

จกัรกริช  ใจดี.  “ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาธิปไตยของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตร.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิารัฐศาสตร์  คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  2542. 

จิตราภา  กุณฑลบุตร.  การวิจัยส าหรับนักวจัิยรุ่นใหม่.  พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร :   
 โรงพิมพ ์บริษทัสหธรรมิก จ ากดั,  2550. 
จิตตินนัท ์ ลีเรือง.  “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส าเร็จรูปของ

ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัประเทศจีนในกรณีศึกษา.”  งานวจิยัเฉพาะ
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต   

 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  
2553.   

ชเนตตี พุม่พฤกษ.์  “ ขีดความสามารถของผู้ประกอบการบริษัทตัวแทนคอมพวิเตอร์และ
อุปกรณ์ไอท ีในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.”  งานนิพนธ์
ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  คณะการจดัการและการท่องเท่ียว,  มหาวทิยาลยับูรพา,  2551. 

ชติวฒิุ  บาลทิพย.์  “การศึกษาขีดความสามารถของนักพัฒนาสังคมต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.”  วทิยานิพนธ์
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ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการบริหารและนโยบาย
สวสัดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,  2548. 

ชยัวฒัน์  ผอ่งจิต.  “ ความต้องการในการพฒันาความรู้ ความเข้าใจ ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 : 2000 กรณีศึกษาบริษัท สตีลเวอร์คโปรดักส์ 1994 จ ากดั.”  
วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  คณะ
บริหารธุรกิจ,  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  2548. 

เชียงใหม่นิวส์.  “เตรียมพร้อมท่องเทีย่วรองรับ AEC เต็มพกิดั.”  [ออนไลน์]  เขา้ถึงไดจ้าก 
:http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=50006,  26  เมษายน  2555. 

ฐิติมา  เพชรมุณี.  “ความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติสกระทรวง
ยุติธรรม  : ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครคุมประพฤติในส านักงานคุมประพฤติ 
ภาค8.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต,  สาขาวชิา
พฒันาแรงงานและสวสัดิการ  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  
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