
 
วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่18  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธนัวาคม  2558 

 

37 

การจดัการความรู้ของผูป้ระกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Knowledge Management of the Small and Medium Enterprises (SMEs)  
to Prepare for ASEAN Economic Community 
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บทคดัย่อ 
 
การวิจยันี้เป็นการศึกษาการจดัการความรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสภาพและข้อเท็จจริงการจดัการความรู้ของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิ และเพื่อสร้างรูปแบบ 
การจดัการความรูข้องผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซยีน  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ประเทศ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 500 คนใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งกลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัวชิาการ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกจิอุตสาหกรรม และกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีในธุรกจิท่องเทีย่ว รวม จ านวน 21 คน 

 ผลการวจิยั พบว่า ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
57.00 อายุ 35 - 50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 53.80 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 52.80 มอีายุท างานต ่ากว่า 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 41.60 มีจ านวนรวมพนักงานของกิจการ ไม่เกิน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 28.80 และมทีี่ตัง้ธุรกิจอยู่ภาคใต้ คดิเป็นร้อยละ 23.80 และ (1) จาก
การศกึษาสภาพและขอ้เทจ็จรงิการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X =3.70) เมื่อพจิารณาเป็นรายมติ ิพบว่า อยู่ในระดบัมาก  
3 มติ ิคอื มติคิุณสมบตัขิองการเป็นผูป้ระกอบการ ( X =3.93) มติกิระบวนการด าเนินการ (X =3.93) มติเิทคโนโลยี
สารสนเทศ (X =3.50) อยู่ในระดบัมาก และ อยู่ในระดบัปานกลาง 1 มติ ิคอื มติิการจดัการความรู ้(X =3.48) และ  
(2) ผลการประชุมสนทนากลุ่มในการพจิารณารูปแบบการจดัการความรู้ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมเพื่อเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบดว้ย กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มนักวชิาการ และ
ผู้มสี่วนได้เสยี ผลการประเมนิความเหมาะสมและความตรงตามเนื้อหา พบว่า ทุกกลุ่มประเมนิผลอยู่ในระดบัมาก 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้รูปแบบการจดัการความรู้ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่ อมเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และน าไปเผยแพร่แก่สาธารณชนไดต่้อไป 

  
ค าส าคญั : ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ผูป้ระกอบการ การจดัการความรู ้ 
 

ABSTRACT 
 
This research was to study the knowledge management of Small and Medium Enterprises to 

prepare for ASEAN Economic Community. With the purpose of (1) to study the facts of knowledge 
management of the Small and Medium Enterprises to prepare for ASEAN Economic Community (2) to create 
a model of knowledge management of the Small and Medium Enterprises to prepare for ASEAN Economic 
Community.  

The population used in this research are as follows: (1) the manager or owner of Small and Medium 
Enterprises for a total sample of 500 people using accidental sampling and using a questionnaire as a tool in 
research by statistics that are used to analyze the data, including the frequency, mean, percentage, standard 
deviation, and ChI-Square (2) Focus Group Discussion that has a knowledge and expertise regarding local 
business tourism in Thailand divided into 3 groups: (1) academics group, (2) industry entrepreneur group and 
(3) group of stakeholders in the business in total 21 people. 

The research results showed that operators of Small and Medium Enterprises, (1) mainly female is 
57%, aged 35-50 years is 53.80%, holding Bachelor Degree is 52.80% and have working experience below 
10 years are 41.60%. The total amount of employees is less than 15 persons is 51.20%, mainly business is 
food and beverage are 28.80%, Business Area is Located Southern Thailand is 23.80%. The preparation 
level of the Small and Medium Enterprises knowledge management is in Good Level (X =3.70) when 
considering the dimensions were in Good Level 3: Dimensions of Entrepreneurship (X =3.93) Dimensions of 
Operation Process (X =3.93) Dimensions of Information Technology (X  =3.50) level is in Good Level and 
there is a Moderate Level 1 which is Knowledge Management Dimension (X  =3.48). 

The result of Focus Group Discussion to consider the model of Small and Medium Enterprises of 
Knowledge Management for AEC preparation. The group consists of a group of Entrepreneurs, Academics, 
and Stakeholders. Appropriate assessment and meet the content result was found the evaluation in Good 
Levels which means that the small and medium enterprise knowledge management model for AEC 
preparation be applicable and able to be used for the public. 

 
Keywords : ASEAN Economic Community, entrepreneurs, knowledge management 
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บทน า
รัฐบาลในปจัจุบันมีการสนับสนุนให้มีการ

พฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการโดยการเน้น
แนวทางจดัการและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพื่อส่งผล
ต่อการด าเนินธุรกิจการค้า และการลงทุนของสถาน
ประกอบการ และจะส่งผลโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจ
ประเทศในที่สุด อีกทัง้การที่ประเทศไทยเข้าร่วมการ
เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งปจัจุบันมี
จ านวนประเทศ 10 ประเทศจึงถือว่าเป็นเศรษฐกิจ
ภูมิภาคขนาดใหญ่ที่ต้องร่วมมอืกนั เพื่อท าให้มีความ
เขม้แขง็ในด้านต่าง ๆ มากขึน้ ซึ่งมกีารร่วมลงนามใน
ปฏญิญาใหเ้ป็นประชาคมเดยีวกนัใหส้ าเรจ็ภายใน พ.ศ. 
2558 ทัง้นี้ในการน าอาเซยีนไปสู่การเป็นตลาดและฐาน
การผลติร่วมกนั (Single Market and Production 
Base) ซึ่งหมายถึงผลกระทบในการท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วยสินค้า 
บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงนิทุน และแน่นอน
ว่าการเปิดเสรดีงักล่าว ถอืไดว้่าเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่
ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย ในส่วนของ
แนวทางปรบัตวัของสนิคา้อุตสาหกรรมนัน้ ผูป้ระกอบการ 
ควรหันมาแข่งขนัด้านคุณภาพแทนการแข่งขนัด้าน -
ราคา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ผลิต -
สนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคและ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

นอกจากนี้ส าหรบัเศรษฐกจิของประเทศไทยที่
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกจิไทย โดยปจัจุบนัมกีารก าหนดเป็นแม่บทของ
การท่องเทีย่วและมอบหมายใหก้ระทรวงการท่องเทีย่ว
และกฬีามหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษาเพื่อจดัท าแผนพฒันาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โดยก าหนด
นโยบายจัดท ายุทธศาสตร์ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
เมื่อวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552 และก าหนดให้การ
ท่องเทีย่วเป็นวาระแห่งชาต ิ(National Agenda) โดยให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเทีย่วในระดบั
โลกสามารถสรา้งรายไดแ้ละกระจายรายไดโ้ดยค านึงถงึ
ความเป็นธรรมสมดุลและยัง่ยนื (กระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกฬีา, 2554) โดยรฐับาลเหน็ความส าคญัในธุรกจิ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และให้การสนับสนุน 
การท่ อ ง เที่ ย วของประ เทศไทย  ได้แก่  ธุ ร กิ จ -
อุตสาหกรรมโรงแรม และธุรกจิอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพราะ
เป็นแหล่งสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย จะเหน็ไดจ้าก ปี พ.ศ. 2556 มจี านวน
เงิน 1,207,145.82 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 
26,546,725 คน ถือว่าเป็นรายได้ที่เป็นสดัส่วนส าคญั
และเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2556) 

ส าหรบัประเทศไทย นายอุดม ศรมีหาโชตะ ที่
ปรึกษากิตติมศักดิส์มาคมโรงแรมไทยและอุปนายก
สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวนัตก กล่าวว่า ขอ้ตกลงการ
เปิดตลาดบรกิารสาขาท่องเที่ยว ตามกรอบประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้น ปี พ.ศ. 2558 จะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระดบัธุรกจิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่คดิเป็น
สดัสว่นกว่ารอ้ยละ 70 เน่ืองจากธุรกจิท่องเทีย่วไทยนัน้
ไม่ได้แข่งขันเฉพาะ 10 ประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเท่านัน้ แต่หลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนกลุ่มประเทศนอกประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน เช่น ประเทศในยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา  
กส็ามารถเขา้มาใชส้ทิธขิองประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
เขา้มาลงทุนแขง่ได ้

อกีทัง้นโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัของรฐับาลยุค
ปจัจุบนัที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารมาปฏิรูปเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดย
เน้นการขบัเคลื่อนด้วยภาคเอกชน ดงันัน้ความส าคญั
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงถือเป็น
เทคโนโลยหีรอืเครื่องมอืในการท างานโดยเฉพาะขอ้มูล
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ข่าวสารทีม่อีทิธพิลต่อขอ้มูลเพื่อการตดัสนิใจ และเป็น
ตวัควบคุมในการด าเนินธุรกจิไดถู้กน ามาสนับสนุนเพื่อ
การเพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิบนสงัคมฐานความรู้ที่
ใหบ้รกิารในลกัษณะทีเ่ป็นในการสรา้งสนิคา้และบรกิาร
ทีม่มีลูค่าสงู (High Value Service)  

จากประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น พบว่า 
หลายองค์กรธุรกจิในปจัจุบนัเหน็ความส าคญัในการน า
แนวคดิการจดัการความรูเ้พื่อใหเ้กดิการท าธุรกจิทีป่ระสบ
ความส าเรจ็จากการเรยีนรู้ เป็นแนวทางในการจดัการ
ความรู้ที่เน้นความสนใจที่ระบบเทคโนโลยี โดยน า
เทคโนโลยมีาใชจ้ดัระบบขอ้มูลข่าวสาร ความรูต่้าง ๆ ใน
องค์กร ตลอดจนแบ่งปนัความรู้และนวตักรรมทุกอย่าง
ระหว่างกันได้ทัว่ทัง้องค์การผ่านการให้รหัสข้อมูล 
ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในองคก์าร (Morten et al., 2002) ท าใหค้ณะ-
ผู้วิจ ัยมีความสนใจในเรื่องการจัดการความรู้ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน ในมิติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อใหส้ามารถ
เติบโตอย่างสมดุล ต่อเนื่อง และยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัและการท าธุรกจิของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยฐานความรู ้ 
และความสามารถในเชงิทกัษะฝีมอื (Knowledge-Skill 
Based) ซึง่จะท าใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถมีบทบาทเป็นกลไกหลกัขบัเคลื่อนสู่การปรบั
โครงสร้างทางเศรษฐกจิและการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

วิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey 
research)  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ้งนี้  เ ป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ประเทศ
จ านวน 2,763,997 ราย (ใชข้อ้มูลอา้งองิจากส านักงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม (สสว. )  จาก
รายงานสถิติจ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมในปี พ.ศ. 2556) โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยใช้
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ จ านวน 500 
ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัจดัท าตารางคดัเลอืก เป็นภาค และ
จงัหวดั ดงันี้ ภาคกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุร ี
สมุทรปราการ ภาคเหนือ ได้แก่ เชยีงใหม่ นครสวรรค์ 
ภาคอสีาน ไดแ้ก่ นครราชสมีา ศรสีะเกษ ภาคใต้ ไดแ้ก่ 
นครศรธีรรมราช ชุมพร  
  กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิทีใ่ชใ้นการประชุมกลุ่มย่อย 
เป็นผู้ทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกลุ่มธุรกจิ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วในประเทศไทย ประกอบดว้ย 3 
กลุ่ม ได้แก่  ก ลุ่มนักวิชาการ จ านวน 5 คน กลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน  
11 คน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีในธุรกจิ จ านวน 5 คน 
เช่น ลกูคา้ มคัคุเทศน์รวม จ านวน 21 คน 

เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
คือ แบบสอบถาม เรื่ อง  การจัดการความรู้ของ
ผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนก
ตามองค์ประกอบ จ านวน 4 มติดิงันี้ (1) มติิคุณสมบตัิ
ของการเป็นผู้ประกอบการ  (2) มิติกระบวนการ
ด าเนินการ (3) มิติเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (4) มิติ
การจดัการความรู ้ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแนวคดิ
ของ Likert โดยผูว้จิยัมวีธิกีารสรา้งเครื่องมอื โดยศกึษา
จาก เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมา
สร้างเป็นแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจภาษาและความถูกต้องทาง
วิชาการ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน า เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงน า
แบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้(Try Out) 
กบักลุ่มทีค่ลา้ยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด หลงัจากนัน้
น าขอ้มูลแบบสอบถามทีไ่ดบ้นัทกึลงไปยงัฐานขอ้มูลใน
เครื่องคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ
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ประมวลผล เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือโดยหาค่า
สมัประสทิธิ ์Alpha ด้วยวธิขีอง Cronbach (อ้างถงึใน 
สมบูรณ์ และคณะ, 2543) ค่า Cronbach’s Alpha ที ่
0.884 ซึ่งค่าที่ได้ถือว่าเป็นแบบสอบถามมรีะดบัความ
เชื่อมัน่สงู 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจยัด าเนินการเก็บ
ขอ้มลูทัว่ประเทศ โดยการเกบ็ขอ้มลูจากการสุม่ตวัอย่าง 
แบบบัง เอิญ  และตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามในแต่ละชุด เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
จนครบ 500 ฉบับเพื่ อมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส า เร็จ รูปทางสถิติ  ซึ่งสถิติที่ ใ ช้ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
อธิบายตัวแปรปจัจยัส่วนบุคคล และใช้ค่ามชัฌมิเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) อธบิายตวัแปรด้าน
การจดัการความรู้ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการวิเคราะห์ในการศึกษา
ความสมัพนัธป์จัจยัส่วนบุคคลทีม่ต่ีอการจดัการความรู้
ของผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยใชว้ธิกีาร ไค–สแควร ์(Chi–Square) 

การจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผู้วจิยัได้น าข้อมูลจากการศึกษาใน 
ขัน้แรก มาจดัท าเป็น (ร่าง) รูปแบบการจดัการความรู้
ของผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
มาจดัประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อพจิารณาความเหมาะสม
ตรงตามเนื้อหาของรูปแบบการจัดการความรู้ของ
ผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวชิาการ จ านวน 5 คน 
กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว จ านวน  
11 คน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีในธุรกจิ จ านวน 5 คน 
รวม จ านวน 21 คน 

 
ผลการวิจยั 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 57.00 อายุ 35 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.80 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 52.80 
มอีายุท างานต ่ากว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 41.60   

2.  การศกึษาสภาพและขอ้เทจ็จรงิการจดัการ
ความรูข้องผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจโดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ ในระดับมาก ( X =3.70)  เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายมติิ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 3 มติิ คอื 
มติคิุณสมบตัขิองการเป็นผูป้ระกอบการ (X =3.93) มติิ
กระบวนการด าเนินการ (X =3.93) มิติเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( X =3.50) อยู่ในระดับมาก และ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 1 มติ ิคอื มติิการจดัการความรู ้( X =
3.48) ดงัแสดงในภาพ 1 
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ภาพท่ี 1  รูปแบบการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 

 

3. ผลการประชุมสนทนากลุ่มในการพจิารณา
รูปแบบการจดัการความรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้ประกอบการ กลุ่มนักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
ผลการประเมนิความเหมาะสมและความตรงตามเน้ือหา 
พบว่า การประเมนิผลของทุกกลุ่มอยู่ในระดบัมาก และ
การพจิารณาประเมนิความเหมาะสมและความตรงตาม

เนื้อหาของแต่ละกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า ทัง้ 3 กลุ่มมี
ความเหน็ในการประเมนิว่ามคีวามเหมาะสมและความ
ตรงตามเนื้อหาอยู่ในระดบัมาก โดยเหน็ว่ารูปแบบการ
จดัการความรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช ้และน าไป
เผยแพร่แก่สาธารณชนได ้ดงัภาพ 2 

 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

ภาวะผูน้ า 

การวางแผน (Planning) 
การจดัองคก์ร (Organizing) 
การน า (Leading) 
การควบคุม (Controlling) 

สารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจ 

สารสนเทศเพือ่การควบคุม 

การบ่งชี/้สรา้ง 
 
การจดัเกบ็ขอ้มลู 

การแบ่งปนั 

การเรยีนรู ้

 
1. มติผิูป้ระกอบการ 

 

2. มติกิระบวนการ 

3. มติเิทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
4. มติกิารจดัการความรู ้

 
AEC 

รปูแบบการจดัการ 
ความรูข้อง 

ผูป้ระกอบการ 
วสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

(SMEs) 
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ภาพท่ี 2  ผลการประเมนิรูปแบบการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

สรปุและวิจารณ์ผล 
จากการศึกษา เรื่อง การจัดการความรู้ของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายมติ ิ
ผู้ประกอบการจะมีความเห็นให้ความส าคัญ เรยีง
ตามล าดบั ดงันี ้ คอืดา้นมติคิ ุณสมบตัขิองการเป็น
ผูป้ระกอบการ มติกิระบวนการด าเนินการ มติเิทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้ความส าคญัในมิติการจัดการความรู้
น้อยทีส่ดุ ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. สภาพการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในมิติ
คุณสมบตัิของการเป็นผู้ประกอบการบรหิารธุรกิจนัน้ 
แนวทางการจดัการในการขายหรือบริการจะต้องยึด
หลกับนความตอ้งการของผูร้บับรกิาร โดยผูป้ระกอบการ 
ต้องมคีวามมุ่งมัน่ในการท างานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 
ซึง่สอดคลอ้งกบั พนารตัน์ (2551) ศกึษา เรื่องการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดบัปริญญาสาขา-
วชิาการตลาด ส าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) พบว่า คุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ ประกอบดว้ย  

 1.1 การกล้าเสีย่ง (Risk Taking) โดย
ผูป้ระกอบการตอ้งรูจ้กัหาทางเลอืกไวห้ลายทาง และใช้
เวลาศึกษาวางแผนทางการตลาด มีหลักการบริหาร
ภายใต้เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และหน่วยงานของ
รฐับาลซึง่ตอ้งศกึษาอย่างละเอยีดและต่อเนื่อง  

 1.2 โดยมองโอกาสแห่งความเป็นไปได ้มี
การพิจารณาละเอียดถี่ถ้วน ใช้ความคิดสติปญัญา 
ความสามารถ ท างานหนัก ทุ่มเทเวลาให้กบังาน รู้จกั
น ามาแก้ไขความผิดพลาดเพื่อให้ไปสู่ความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมายอาจไม่ได้อยู่แค่ก าไรอย่างเดยีว แต่จะท า
เพื่อขยายความเจรญิแก่กจิการ  

 1.3 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ (Creativity 
Thinking) ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ 
ทีด่กีว่าเดมิมาใชก้บัการบริหารธุรกจิ เขา้ถงึปญัหาแลว้
หาทางแก้ไข หาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิาร 
ปรบัปรุงการผลติตลอดเวลา น าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้
เพื่อปรบัปรุงการด าเนินการและลดตน้ทุน  
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 1.4 รู้จ ักผูกพันต่อเป้าหมาย โดยการ
ตัง้เป้าหมายและพยายามท าไปให้ถึงเป้าหมาย เพื่อให้
เกดิความส าเรจ็ตามเป้าหมายจะต้องคดิว่าท าอย่างไร จะ
เกิดอะไร จะแก้ไขอย่างไร มีการวิเคราะห์ปญัหา  
อุปสรรค เพื่อเตรยีมป้องกนัทีจ่ะเอาชนะ อุปสรรคนัน้  

ทัง้นี้ผู้ประกอบการจะต้องมีจิตส านึกของ
จริยธรรมทางธุรกิจในด้านคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับ 
Deborah (2008) วจิยัเรื่อง บุคลกิภาพส่วนบุคคล และ
วสิยัทศัน์ของผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ กล่าวว่า 
รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งปรากฏในงานวิจัยนี้ พบว่ า ผู้ประกอบการที่มี
บุคลกิภาพในเชงิรุกทีส่ามารถรองรบัต่อปจัจยัต่าง ๆ ที่
จะส่งผลเป็นแรงผลกัดนัและดึงดูดของการกระท า คือ 
การที่ผู้ประกอบการเหล่านี้มกีารจดัการด้านการสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะมีแนวโน้มต่อการ
เป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จ ทัง้นี้ใน
งานวิจัยนี้จะมีการอธิบายขัน้ตอนการให้ค าปรึกษากับ
ผู้ประกอบการที่จะพฒันาของศูนย์รูปแบบที่ปรกึษาทาง
วิชาการด้านสังคมและธุรกิจของผู้ประกอบการ 
(ACSBE) ซึ่งในงานวิจยัต่าง ๆ นี้ต้องการสนับสนุนกับ
กลุ่มผูป้ระกอบการใหเ้หน็ถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็
ของพวกเขานัน้เป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจและ
ประสิทธิภาพการท างาน ที่มีความเชื่อมโยงกนั โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเขา้ใจและฝึกฝนพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) 

2. สภาพการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน มิติ
กระบวนการด าเนินการนั ้น ผู้ประกอบการต้องให้
ความส าคญัต่อการสือ่สารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
สื่อสารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศในการใช้ติดต่อ 
สื่อสารนัน้เป็นสิง่จ าเป็น นอกจากนัน้ ผู ้ประกอบการ
ต้องรูจ้กัการบรหิารธุรกจิโดยยดึลูกคา้และผูม้สี่วนได้
เสยีเป็นส าคญั รวมทัง้การบรหิารจดัการบุคลากรเพื่อให้
เกดิความรกัและผกูพนัต่อองคก์ร เพราะแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจปจัจุบันจะมุ่งเน้นและให้ความส าคญักับ

บุคลากรที่มีศกัยภาพเพราะถือได้ว่าเป็นปจัจยัส าคญั 
ต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการขององค์กร ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Levent (2001) เรื่อง อทิธพิล
ทางดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทางดา้นสงัคม-
วัฒนธรรม  ที่มีผลต่อการวางแนวทางของการเป็น
ผู้ประกอบการบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งจากผลการศึกษา
แสดงให้เหน็ว่าความส าเร็จของผูป้ระกอบการจะเป็น
ปจัจยับวกทีส่ ่งผลกระทบต่อการวางแนวทางของ
ผูป้ระกอบการในบริษัทที่ส าเร็จ ซึ่งในการการศึกษา
เจา้ของธุรกจิทีม่ทีกัษะและมคีวามตัง้ใจซึง่แสดงใหเ้หน็ ถงึ
การที่ผู้ประกอบการนัน้มีความเข้าใจในตัวลูกค้าและ
สามารถตอบสนองไดต้รงกบัความต้องการของพวกเขา
เหล่านัน้  

อน่ึง ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในการ
ก าหนดวสิยัทศัน์และด าเนินกลยุทธ์ ตามทีท่่านไดว้างไว ้
และท่าน   ใชเ้ทคนิคในการสัง่การตามอ านาจหน้าทีซ่ึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sooksan (2007) ศกึษาเรื่อง 
ผลกระทบด้านวิสยัทศัน์ของลูกค้าและความพึงพอใจ
ของพนักงาน จากการสงัเกตการณ์โดยการสอบยนัใน
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของวสิยัทศัน์ ที่มี
ความกระชบั ชดัเจนและน าเสนอในความทา้ทายทีเ่ป็น
นามธรรม  ซึง่จะมคีวามหมายในการวางแนวทางใน
อนาคตและสิ่งที่ปรารถนาไว้ในวิสยัทศัน์ และเนื้อหา 
ต่าง ๆ จะระบุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้และในส่วนของพนักงาน ซึง่จะเป็นปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการสื่อสารวสิยัทศัน์ในการจัดวางต าแหน่งของ
องคก์รเพื่อการสรา้งแรงจูงใจใหเ้พิม่ขดีความสามารถให้
พนกังานมคีวามรูส้กึมุ่งมัน่ต่อการใชว้สิยัทศัน์ดงักล่าว 

3. สภาพการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน มิติ
เทคโนโลยีสา รสนเทศนั ้น  ผู้ ป ร ะกอบการ เห็น
ความส าคญัในการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพราะถือว่ ามีความจ าเ ป็นส าหรับกิจการในการ
ด าเนินงานในปจัจุบนั เพราะระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
จะเป็นเครื่องมอืทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ และถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ส าคัญของบุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั วจิยัของ Anil et al. (2011) ศกึษาเรื่อง 
การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนัในธุรกจิโรงแรม กล่าวว่า หลาย ๆ องคก์าร 
ต้องรูจ้กัในการประเมนิเพื่อการพฒันาและน าโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาสนับสนุนงานให้
สามารถน าไปสู่การไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ซึง่ปจัจุบนั
การตัดสินใจที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ต้อง
พจิารณาและต้องค านึงถึง คอื ประเภทของการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความซับซ้อนของเทคโนโลย ี
ทกัษะการจดัการและการทีจ่ะบรูณาการทรพัยากรทีม่อียู่ 
รวมทัง้เงนิลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่ประโยชน์
ที่จะได้ คือ การที่องค์การสามารถน าไปสู่การที่มี
สมรรถนะเหนือกว่าคู่แขง่ขนั ดว้ยปจัจุบนัความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่าย 
ความคล่องตวัทางดา้นนวตักรรมเพิม่มูลค่าใหก้บัลูกคา้ 
รวมทัง้การให้บรกิารลูกคา้ทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้สอดคลอ้ง
กบั Lee (2006) อธบิายวธิกีารสร้างสงัคมการเรยีนรู้
ผ่านกระบวนการ e-Learning ในประเทศเกาหลีว่า  
ตวัแปรส าคญัในการพฒันาดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของ
สงัคมการเรยีนรูค้อื การแบ่งสรรและขยายขอบเขตของ
องคค์วามรูแ้ละขอ้มลูข่าวสาร เพื่อรองรบัความต้องการ
ทางดา้นการสง่ต่อขอ้มลู ทัง้นี้ ความรวดเรว็ในการรบัสง่
ข้อมูลข่าวสารได้รับการพัฒนาและท าให้การติดต่อ 
สื่อสารมคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อ
ขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การส่งผ่านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งใน 
ตวัแปรที่มคีวามส าคญัของสงัคมการเรยีนรู้ และเนื่อง
ดว้ยเหตุผลทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้ ประเทศหลายประเทศ
ทัว่โลกได้ก าหนดมาตรการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยมุ่งเน้นที่การรบัส่งและขยายขอบเขตขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ โดย e-Learning ไดก้ลายเป็นทางเลอืก
ใหม่ในการให้ความรู้และฝึกฝนทรัพยากรมนุษย ์ 
ในประเทศที่เน้นสงัคมแบบการเรียนรู้ ทัง้นี้ ประเทศ
เกาหลไีดม้คีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะน า e-Learning มาเป็นสื่อ

ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิโดยวธิดีงักล่าว
ได้รับการยอมรับและมีการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง 
เพราะไม่มีอุปสรรคทางด้านเวลาและการจัดเก็บของ
ข้อมูล อีกทัง้ยังเหมาะสมกับการขยายขอบเขตของ
ความรูผ้่านการปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างมนุษยอ์กีดว้ย  

4. สภาพการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีม
ความพร้อม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนใน มิติการ
จดัการความรู้นัน้ ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคญัต่อ
การก าหนดองค์ความรู้  ที่จ าเป็นขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิจัยของ สมนึก (2553) ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้
ของผูป้ระกอบการทีม่นีวตักรรมในประเทศไทย กล่าวว่า 
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบของกระบวนการ
จดัการความรู้ คอื การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู ้
การเก็บความรู้ และการใช้ความรู้ เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของความสามารถของผู้ประกอบการที่มี
นวตักรรมในประเทศไทย โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
ย่อยความสามารถในการจดัการความรู ้ใน 6 ดา้น คอื 
เทคโนโลย ีโครงสรา้ง  วัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญ  
การเรียนรู้ และสารสนเทศ มีความสมัพนัธ์ เชิงบวกกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัวจิยัของ Squier and Snyman (2004) 
ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรทางการเงิน  
3 แห่ง ในแอฟริกา เพื่อส ารวจการใช้เครื่องมือใน 
การจดัการความรูโ้ดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารขององคก์ร 
และส่งแบบสอบถามทางอีเมล์ จากการศึกษาพบว่า  
กลยุทธท์ี่ส าคญัในการท าใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ 
ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัที่รุนแรงขณะนี้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ องค์กรต้องมีการจัดการความรู ้ 
และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดการความรู ้ 
โดยเรยีงล าดบัความส าคญั ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อเีมล ์
แหล่งเก็บข้อมูล และการจัดการเอกสาร และ Yu,  
Kim, and Kim (อ้างถึงใน เมืองปาย, 2555) ได ้
ศึกษาการเชื่อมโยง การจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ
ศึกษาปจัจัยในการขับเคลื่อนความสามารถในการ
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จัดการองค์ความรู้ขององค์กรจากบริษัทในประเทศ
เกาหลี ทัง้หมด 66 บริษัท ผลการศึกษา พบว่า การ
จัดการความรู้เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนของ
องคก์ร และการจดัการความรูใ้นลกัษณะท างานร่วมกนั
แบบทมีงานจะมคีวามส าคญัมากกว่า เนื่ องจากบุคคล
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ และ
ก่ อ ให้ เ กิด วัฒนธรรมองค์ก ร  และมีทัศนคติที่ ด ี
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องให้บุคลากรน าความรู้ไป
พฒันางานที่ตนเองรบัผดิชอบ โดยผู้ประกอบการต้อง
มอบหมายใหบุ้คลากรทุกคนจดัท าระบบงานใหส้ามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้ และต้องสนับสนุนให้
องค์กรเห็นความส าคัญในการจัดประชุม/สัมมนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ประชา  
(2550) เรื่อง                                      
                                     (     ) 
ใ                         ีี       ศ     
                                    ศ    โดย
พบว่า                                  ใน
                                                
                  คอื                          
                                                    
                                                
               ศ                                 
                                               
                                                
                       โดยพบว่า                
                คือ                           
                                          
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

1. ผลจากการวิจัยสภาพการเตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพบว่า คุณสมบัติของการเป็ น
ผู้ประกอบการบริหารธุ รกิจนั ้น  มิติกระบวนการ
ด าเนินการ มีน ้ าหนักความส าคัญสูงที่สุด กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความความส าเรจ็นัน้ ควรมแีนว

ทางการจดัการในการขายหรอืบรกิารที่จะต้องยดึหลกั
ในดา้นความต้องการของผูร้บับรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบการ
จะต้องมีความมุ่ งมัน่ในการท างานได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้จิตส านึกของจริยธรรมทางธุรกิจใน
ด้านคุณธรรมนั ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการและถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคญัดอกหนึ่ง 
(Key Success) ในการสร้างองค์กรในการก าหนด 
นโยบาย แผนกลยุทธต่์างๆ ขององคก์ร น าสู่การปฏบิตั ิ
และเป็นผู้ประกอบการจะเป็นผูช้ี้น า สื่อให้บุคลากรทุก
ระดบัเข้าใจ และเกดิการเรยีนรู้จนสามารถน าไปใช้ได้
กบัการปฏบิตังิานได ้นอกจากนัน้ควรสรา้งแรงจูงใจต่อ
การแก้ปญัหาจากการท างาน มากว่าการท างานตาม
ค าสัง่เท่านัน้ซึ่งจะไม่เป็นการพัฒนาความสามารถ
บุคลากรไดอ้ย่างแทจ้รงิ ซึง่ในการพฒันาตนเองส าหรบั
ผูป้ระกอบการทีค่วรมกีารพฒันาศกัยภาพของตนเองใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น จรยิธรรมทางธุรกจิ การติดต่อสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ และสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บังาน
ต่าง ๆ ท าให้เกดิเป็นองค์ความรู้ใหม่นอกจากนัน้จาก
การวิจัยยังพบว่า การบริหารองค์กรในรูปแบบการ
ท างานเป็นทมี โดยจดัให้มกีารเปลี่ยนแปลงและค้นหา
วัฒนธรรมใหม่ที่ เหมาะสมกับองค์กร  น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมองคก์รของบุคลากร รวมทัง้การ
สร้างมิติกระบวนการด าเนินการของผู้ประกอบการที่
ร่วมกนัในการก าหนดเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื
แ ล ะบ ร รย าก า ศ ในกา รท า ง า น เ ป็ นทีม  ดั ง นั ้น
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัของการคดิแบบ เป็น
ระบบที่สะท้อนถึงวิถีการด าเนินชีวิตมีค่านิยมในการ
สรา้งองคก์รแห่งความสขุ  

2. ผลจากการประเมินความเหมาะสมและ
ความตรงตามเนื้อหาของความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การจัดการความรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ดังนัน้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็น
แนวคดิในการพฒันาองคก์ร โดยน ารูปแบบเพื่อพฒันา
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ผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมนี้  สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารและการพัฒนา
องค์กรของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและก่อให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์รอย่างแทจ้รงิ  
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ผลการวิจยัได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัประเด็น
ปญัหาที่ควรศกึษาวิจยัต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์
ทางวชิาการและการจดัการในอนัที่จะใหไ้ดอ้งคค์วามรู้
และข้อยืนยันที่กว้างขว้างชัดเจนและแน่นอนยิ่งขึ้น 
ผู้วิจ ัยจึงขอเสนอแนะว่า ควรท าการวิจยัเชิงลึก เพื่อ
ศกึษารูปแบบเพื่อการจดัการความรูข้องผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเตรยีม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ของ 
ผูป้ระกอบการ โดยศกึษาว่ามปีจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิล 
ต่อความส าเรจ็ขององคก์ร โดยการมองในลกัษณะองคร์วม 
เป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้ได้ประเด็นต่าง ๆ ว่าองค์กร 
ทีไ่ด้เปรยีบการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืนัน้มวีธิหีรอืรูปแบบ
การจดัการขององค์กรของผู้ประกอบที่ส่งเสริมให้การ
ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นทีย่อมรบั
ของทุกคน 
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