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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาค
การค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศและอายุของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการค้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าจ านวน 260 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยคือแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test, F-test และสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ผลวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าที่มีเพศและอายุต่างกันมีความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ความสามารถในการแข่งขัน ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้า  
 
Abstract 
 This research aims to compare the capability in trade competition of Small and Medium 
Enterprises in trade classified by age and gender factor data of Small and Medium entrepreneurs, and to 
study the relationship between environmental factor in the organization and the capability in trade 
competition of Small and Medium Enterprises. Sample group of this research are Small and Medium 
entrepreneurs amounting to 260 people, selected by accidental sampling. Research tool is questionnaire. 
The data analysis is implemented by package software. The statistic that use in data analyzing are t-test, 
F-test, and Pearson Correlation. The research results that the comparison of the capability in competition 
found that Small and Medium entrepreneurs with different gender and ages have no difference in the 
overall business competition and also found that environmental factors in the organization have 
relationship with trade competition of Small and Medium Enterprises with statistical significance.  
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บทน า 
 การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) โด ย เฉพ าะ
ภาคการค้าอาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการให้
ความสนใจโดยเฉพาะในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ที่เป็นพ้ืนที่ส าคัญในภาคใต้โดยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อม

ต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ได้ง่ายอีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซียได้ด้วย
จึงท าให้ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่เกิดธุรกิจข้ึนอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือสนองความต้องการซื้อของบุคคลทั้งในพ้ืนที่และนอก
พ้ืนที่ที่หลั่งไหลเข้ามาโดยยังคงมีก าลังซื้อสูงโดยเฉพาะธุรกิจ
ภาคการค้าที่เพ่ิงมีการจัดต้ังหรือที่ได้ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 
ระยะหน่ึงที่มีความโดดเด่นโดยมีความส าเร็จในอดีตแต่
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อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาธุรกิจเพ่ือให้สามารถรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์แล้ว
และปัจจุบันที่รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทุนให้กับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือให้ เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยและท าการค้าได้ ในอนาคตนัก
ลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยจึงอาจต้องเผชิญกับ
การจัดการธุรกิจที่มีความยุ่งยากมากข้ึนจึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือการ พัฒนาคุณภาพและ
ความสามารถของธุรกิจให้ทัดเทียมกับประเทศในอาเซียนได้
เพราะหากมีการเตรียมการช้าไปก็อาจท าให้ยากที่จะประสบ
ความส าเร็จในอนาคต (ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ, 2559)  
 โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาคการค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีวัฒนธรรม ศาสนา 
ภาษาและประเพณีที่คล้ายกับวัฒนธรรมหลักของประชากร
ในประชาคมอาเซียน ซึ่ ง ถือเป็นโอกาสที่ ดีที่ จะท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าจะท าหน้าท่ีเป็นสะพานเชื่อมของ
เศรษฐกิจ ดังน้ัน การพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคถือเป็นสิ่งส าคัญที่
รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องรีบด าเนินการต่อไป (มีเดียน จูมะ, 2561)  
 ดังน้ัน เมื่อผู้วิจัยได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคการค้าในอ าเภอ
หาด ให ญ่ พบ ว่าส่ วน ให ญ่ จะให้ ความส าคัญ ไปที่ ขี ด
ความสามารถและคุณภาพการจัดการด้านการผลิตและการ
จัดการการตลาดเป็นส่วนใหญ่ การจัดการภายในองค์กรส่วน
ใหญ่ด าเนินการไปแบบวันต่อวันหรือตามสภาพการณ์ที่
เผชิญและจากการสืบค้นข้อมูลการวิจัยก็ยังไม่พบว่ามีข้อมูล
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจภาคการค้าที่ส่วนใหญ่ยัง
ไม่สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การได้อย่าง
เต็มที่อาจเป็นเพราะขาดความช านาญในการจัดการจึงท าให้
ยังคงมีปัญหาภายในกิจการที่จะต้องท าการแก้ไขกันต่อไป 
ดังน้ัน หากผู้ประกอบการเพียงแต่มีความมุ่งมั่นในด้าน
พัฒนาการผลิตและการท าตลาดแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มี
ข้อมูลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรก็อาจเป็น
ความยากที่จะพัฒนาความสามารรถในการจัดการและ
พัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเพ่ือให้รองรับประชาคม
อาเซียนและอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้และอาจจะไม่สามารถ
ท าให้องค์กรและผู้ประกอบการสามารถก้าวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการจัดการธุรกิจได้ 
(อนิวัช แก้วจ านงค์, 2562) 
 

 ส าหรับอีกเหตุผลที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
ภาคการค้าจะต้องพัฒนาความสามารถเชิงการแข่งขัน
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจจาก
ต่างประเทศที่ก าลังจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึนใน
อนาคต ในการประกอบธุรกิจทุก ๆ องค์การทางธุรกิจย่อมมี
ความต้องการเห็นความส าเร็จขององค์กร ซึ่งความส าเร็จ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้ังความหวัง
หรือคาดหวังไว้จึงด าเนินการโดยน าเครื่องมือและกลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความส าคัญและสามารถสร้าง
ความส าเร็จให้กับองค์กรได้ (Kaplan and Norton, 1996)  
 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการองค์การทางธุรกิจ
ในปัจจุบันที่ผู้บริหารควรมีรูปแบบการจัดการเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่ เหมาะสม โดยผู้บริหาร
จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีในการบริหารเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์การให้สามารถน าไปใช้ในการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์การ
แข่งขันต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนเพ่ือเป้าหมายให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จได้ (ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล กิตติชัย เจริญชัย 
และนิศารัตน์ โชติเชย, 2562)  
 ส าหรับการจัดการการปัจจัยภายในองค์การเพ่ือ
การแข่งขันที่ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลพบว่ายังมีน้อยมากที่ได้ท า
วิจัยหรือท าการส ารวจเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
หากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจะ
สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือการจัดการและ
พัฒนาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ เน่ืองจากความส าเร็จใน
การจัดการและด าเนินงานทางธุรกิจส่วนหน่ึ งมาจาก
ความส าเร็จในการจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2559) 
ที่ได้เสนอความคิดเห็นว่าสถานประกอบการจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการแข่งขันเชิงธุรกิจส่วนหน่ึง
ข้ึนอ ยู่กับสภาพแวดล้อมและความสามารถ ในการ
ประกอบการดังน้ันผู้ประกอบการที่ต้องการท าการแข่งขันได้
และต้องการความส าเร็จของกิจการจึงต้องให้ความส าคัญ
และศึกษาเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จินตนา บุญบงการ (2552) ที่ กล่าวถึงพลังของปั จจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การว่ามีอิทธิพลอย่างมากองค์กร
จึงต้องด าเนินการกับพลังภายในให้ได้จึงจะท าให้การจัดการ
องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจะต้องรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพ่ือน าไปใช้ใน
การตัดสินใจว่าจะปรับตัวเพ่ือให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์กรได้อย่างไรเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ 
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ท าการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ได้เพราะเมื่อสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การเปลี่ยนไปจะท าให้เกิดความไม่แน่นอน ดังน้ัน 
ในการบริหารและการจัดการองค์การทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผู้บริหารมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาการจัดการโดยท าการวิเคราะห์หรือวินิจฉัยว่า
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีอิท ธิพลต่อความสามารถของ
องค์การอย่างไร โดยเมื่อจะท าการตัดสินใจเพ่ือการปรับและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม (Adaptation to Environment)  
ให้เหมาะสมแล้วจ าเป็นต้องท าการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ภายในองค์การด้วยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความสามารถของ
องค์กรโดยต้องให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกองค์การ
ที่เกิดข้ึนและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
 ทั้งน้ี ผู้บริหารองค์การทางธุรกิจซึ่งโดยทั่วไปอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นผู้น าองค์การและต้องน าพาองค์การไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจจึงต้องตัดสินใจ
เลือกวิธีการในการบริหารจัดการที่มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด
ที่จะท าให้องค์การก้าวสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงที่มี
ความสามารถในการท าการแข่งขันและประสบความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจ (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2061) จากเหตุผลและ
ความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท าวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยผลวิจัยเป็นข้อมูลส าคัญ
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าไปใช้
ประโยช น์ ด้านสาธารณ ะเพ่ื อการถ่ายทอดความรู้ สู่
ผู้ประกอบการธุรกิจ ใช้ประโยชน์เชิงนโยบายในการจัดท า
แผนปฏิบั ติการและแผนพัฒนาธุรกิจและเป็นประโชน์ 
เชิงพาณิชย์เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ ให้รองรับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศและ
อายุของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพัน ธ์ระห ว่างปั จจั ย
สภาพแวดล้อมภายในกับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) และสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจภาคใต้สามารถ
น าข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะเพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถพัฒนาการ
จัดการภายในองค์กรได้  
   2. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนาและก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มีผลการปฏิบัติงานสูง มีความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้  
 3. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
สงขลา สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
เชิงพาณิชยกรรม/การค้า โดยการจัดท าเป็นโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ยุค 4.0 ได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1.  ด้านเน้ือหา ได้ปรับปรุงเน้ือหาจากแนวคิด
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของ อนิวัช แก้วจ านงค์ (2558) 
ได้แก่ ด้านบุคลากร การตลาดและการขาย การจัดหาหรือ
จัดซื้อ การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับข้อมูลด้าน
ความสามารถในการแข่งขันได้น ามาจากแนวคิดของ สุมน 
มาลาสิทธ์ิ (2546) ประกอบด้วยคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า 
การจัดส่ง ความยืดหยุ่นและการบริการลูกค้า 
2. ด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวน
ธุรกิจภาคการค้าจ านวนมากที่มีการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าทั้ง
ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังมีการท าธุรกิจ
การค้ากับนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และ
อินโดนีเซียที่เข้ามาติดต่อธุรกิจการค้าจึงถือเป็นตัวแทนด้าน
พ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา 
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 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ภาคการค้าที่จดทะเบียนในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวน 729 คน (ส านักงานจดทะเบียน
พาณิชย์เทศบาลนครหาดใหญ่. 2561) ในการก าหนดเป็น
กลุ่มตัวอย่างได้ใช้การค านวณโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) (สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
260 คน โดยในชั้นแรกได้เลือกตัวอย่างแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ภาคการค้าหรือบุคคลที่ผู้ประกอบการได้มอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแทน หลังจากน้ันจึงท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Simple Random Sampling)   
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Self-administrative Questionnaire)  ที่ พั ฒ น า แ ล ะ
ออกแบบข้ึนจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัย ในการ
ออกแบบและสร้างแบบสอบถามจะมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในองค์การและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเครื่องมือ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ด้วย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งต้ังอย่าง
เป็นทางการจ านวน 3 ท่ านและหาค่ าค วาม เชื่อมั่ น 
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Coefficients of Alpha) ได้ค่าเท่ากับ .933 ผู้วิจัย
ได้ปรับแก้ไขข้อค าถามในแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริงให้
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วและเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักจริยธรรมในการวิจัย 
 5. การสร้างเครื่องมือในการท าวิจัย ได้ออกแบบ
สอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน SMEs ภาคการค้า 
ได้แก่ ด้านการจัดส่งสินค้า การตลาดและการขาย การจัดหา
หรือจั ดซื้ อสินค้ า การพัฒนาเทค โน โล ยี/เทค โนโล ยี

สารสน เทศและการจั ดก ารท รัพยากรม นุษ ย์  และ
ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ภาคการค้า ได้แก่ 
ด้านคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า การจัดส่งสินค้า ความ
ยืดหยุ่นและด้านการให้บริการลูกค้า 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก 2 ทาง ได้แก่ การเก็บ
ข้อ มู ล ป ฐมภู มิ  (Primary Data) แล ะ ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ 
(Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิได้เก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามที่ผ่านการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่านแล้ว ส าหรับข้อมูลทุ ติยภูมิ ได้ เก็บ
รวบรวมจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
 7. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยสถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า t-test,  F-test และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพัน ธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยก าหนดนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ดังน้ี  (กัลยา วาณิ ชย์บัญชา,  
2545 : 62)   
  ± 0.81 ถึง ±1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์
ระดับสูงมาก 
  ± 0.61 ถึง ±0.80  หมายถึง  มีความสัมพันธ์
ระดับสูง 
  ± 0.41 ถึง ±0.60  หมายถึง  มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง 
  ± 0.21 ถึง ±0.40  หมายถึง  มีความสัมพันธ์
ระดับต่ า 
  ± 0.00 ถึง ±0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธ์
ระดับต่ ามาก 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

                     ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 1. ด้านบุคลากร 
 2. ด้านการตลาดและการขาย 
 3. ด้านการจัดหาหรือจัดซื้อ 
 4. ด้านการเงิน 
  5. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

1. ด้านคุณภาพสินค้า 
2. ด้านราคาสินค้า 
3. ด้านการจัดส่งสินค้า 
4. ด้านความยืดหยุ่น 
5. ด้านการให้บริการลูกค้า 
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สรุปผลวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศและอายุของผู้ประกอบการ 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพศ N x  SD t df Sig. 

1. ด้านคุณภาพสินค้า ชาย 64 4.26 0.56 0.47 258 .64 
หญิง 196 4.29 0.47 0.43  .67 

2. ด้านราคาสินค้า ชาย 64 4.27 0.50 0.31 258 .75 
หญิง 196 4.29 0.42 0.29  .78 

3. ด้านการจัดส่งสินค้า ชาย 64 4.18 0.57 2.15 258 .03* 
หญิง 196 4.33 0.47 1.95  .05 

4. ด้านความยืดหยุ่น ชาย 64 4.26 0.56 0.49 258 .62 
หญิง 196 4.29 0.43 0.43  .67 

5. ด้านการให้บริการลูกค้า ชาย 64 4.27 0.50 0.13 258 .90 
หญิง 196 4.27 .43 0.12  .91 

ภาพรวม 
ชาย 64 4.27 0.47 0.22 258 .83 
หญิง 196 4.28 0.37 0.19  .85 

    * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้า
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ 
พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาค
การค้ามีเพศต่างกันมีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของผู้ประกอบการ
เพศหญิง ( x = 4.28) มีความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าสูงกว่าเพศชาย 
( x = 4.27) ยกเว้นการจัดส่งสินค้า (Sig=0.05) ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
อาย ุ SS df MS F Sig. 

1. ด้านคุณภาพสินค้า ระหว่างกลุ่ม  1.78 3 .59 2.50 .06 
 ภายในกลุ่ม 60.69 256 .24   
 รวม 62.47 259    
2. ด้านราคาสินค้า ระหว่างกลุ่ม  .66 3 .22 1.15 .33 
 ภายในกลุ่ม 49.20 256 .19   
 รวม 49.87 259    
3. ด้านการจัดส่งสินค้า ระหว่างกลุ่ม  3.22 3 1.07 4.43 .00** 
 ภายในกลุ่ม 61.98 256 .24   
 รวม 65.20 259    
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ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

อาย ุ SS df MS F Sig. 

4. ด้านความยืดหยุ่น ระหว่างกลุ่ม  1.67 3 .56 2.65 .05* 
 ภายในกลุ่ม 53.80 256 .21   
 รวม 55.47 259    
5. ด้านการให้บริการลูกค้า ระหว่างกลุ่ม  .89 3 .30 1.49 .22 
 ภายในกลุ่ม 51.28 256 .20   
 รวม 52.17 259    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม  .93 3 .31 1.99 .12 
ภายในกลุ่ม 40.03 256 .16   
รวม 40.96 259    

     ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
      * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ าแนกตามอายุ 
ผลวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการค้าท่ีมีอายุต่างกันมีความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในภาพรวมและ
รายด้านไม่ แตก ต่างกัน  ยก เว้น ด้านการจัดส่ งสินค้ า 

(Sig=0.01) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และด้านความยืดหยุ่น (Sig= 0.05) ท่ีแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการค้า 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

r P value ระดับความสัมพันธ์ 
1. ด้านบุคลากร  
2. ด้านการตลาดและการขาย 
3. ด้านการจัดหาและจัดซื้อ 
4. ด้านการเงินและงบประมาณ 
5. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

.600** 

.546** 

.441** 

.410** 

.450** 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

รวม .609** .00 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลวิจัยพบว่าในภาพรวมปัจจัย
สภ าพ แวดล้ อ มภ าย ในอ งค์ ก รมี ค วาม สั ม พั น ธ์กั บ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในระดับปานกลาง (r=.609**, Sig=.00) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านที่มีค่าระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางโดยอยู่ในล าดับแรก คือ ด้าน
บุคลากร (r=.600**, Sig=.00) ตามมาด้วยด้านการตลาดและ
การขาย (r=.546**, Sig=.00) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(r=.450**, Sig=.00)  แ ล ะ ด้ า น ก า ร จั ด ห า แ ล ะ จั ด ซื้ อ 
(r=.441**, Sig=.00) และด้านการเงินและงบประมาณ 
(r=.410**, Sig=.00) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศผล
วิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการค้าที่มีเพศต่างกันมีความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเพศไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่จะระบุว่า
เป็นความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจได้เสมอไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ท่ีท าวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดต้ังเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 
ผลวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ าแนกตามเพศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุ ผล
วิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภาคการค้าท่ีมีอายุต่างกันมีความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าอายุของผู้ประกอบการไม่ได้มีผล
ต่อความสามารถในการท าการแข่งขันทางธุรกิจ  และใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องให้บริการกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ
แตกต่างกันและต้องให้บริการได้เป็นที่ พึ งพอใจไม่ ว่า
ผู้ใช้บริการจะมีอายุแตกต่างกับผู้ประกอบการมากน้อย
เพียงพใดและผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ตัดสินใจทางธุรกิจจึง
อาจต้องใช้ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดหลายปัจจัย
เพ่ือให้สามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ ประกอบเข้าด้วยกัน
เพ่ือให้สามารถท าการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้ของคู่แข่งขันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรัชญา ธรรมกุลและอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรันตร์ (2560) ท่ีท า
วิจัยเรื่องการพัฒนาการให้บริการบัตรออมสินวีซ่า เดบิต
ธนาคารออมสินสาขาแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ท่ีผลวิจัยพบว่า
อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
กระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดใจ ผ่องแผ้วและนุ
จรี ภาคาสัตย์ (2559) ท่ีท าวิจัยเรื่องรูปแบบความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็น SMEs ใน
ประเทศไทย โดยผลวิจัยพบว่าตัวแบบความสัมพันธ์ภายใน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถทางการแข่งขันมี

อิทธิพลต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งน้ี มีผลการยืนยัน
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางการแข่งขัน
ที่มีความสัมพันธ์กันกับความเป็นไปได้และความถูกต้องใน
การด าเนินงานโดยสามารถน าไปประยุกต์ได้จริง 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมภาคการค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จั งห วัดสงขลา โดยในภาพรวมผล วิจั ยพบ ว่าปั จจั ย
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ระดับความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้
เห็นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรธุรกิจผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยเป็น
ปัจจัยหลักส าคัญที่มีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและ
สามารถแข่งขันในตลาดได้ผลวิจัยเรื่องน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วลัยพรรณ  พรไพรสาร (2557) ได้ท า วิจัย  เรื่อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มอะไหล่
รถยนต์ จังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฤชากร รัตนมาลา (2560) ที่ท าวิจัยเรื่องปัจจัยด้านจิตวิทยา
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสร้างความส าเร็จในการจัดการของกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า จังหวัดสงขลา โดยผล
วิจัยพบว่าปัจจัยด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างความส าเร็จ
ในการจัดการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. ผลวิจัยที่พบว่าความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าจ าแนก 
ตามเพศและอายุไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยแนะน าให้หน่วยงาน
ภาครัฐและนักวิชาการข้อมูลน้ีไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ
เพ่ือการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งเพศชายและเพศหญิงในทุก
ช่วงอายุให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจและแข่งขัน
กับคู่แข่งขันต่อไป 
  2. จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้า ผู้วิจัยแนะน าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้ประกอบการได้น า
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ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายโดยน าไปประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และองค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศต่อไปได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1. ควรท า วิจัยเรื่ องการ เพ่ิ มสมรรถนะ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถสร้างนวัตกรรมในการแข่งขัน
ทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
สงขลาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หรือท า วิจัยเรื่องแนว
ทางการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาเพ่ือการต่อยอด
ในการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  
  2. ควรท าวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากขีด
ความสามารถภายในของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ือให้พัฒนาธุรกิจให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
หรือท าวิจัยเรื่องแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาได้รับ
การรับรอง เป็นต้น 
  3. ควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้วยโดยท าวิจัยเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา หรือ หรือนโยบายการ
พั ฒ น าน วัตก ร รม ก าร ใช้ ค วาม คิ ด ส ร้ า งส รรค์ ข อ ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
สงขลา หรือเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
สงขลาให้สามารถรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นต้น 
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