วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
วารสารศรีววนาลั
นาลัยยวิวิจจัยัยมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏอุอุบบลราชธานี
ลราชธานีปีปีทที่ 7ี่ 7ฉบั
ฉบับบทีที่ 2่ 2กรกฎาคม
กรกฎาคม––ธัธันนวาคม
วาคม2560
2560
วารสารศรี
วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ผลกระทบของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพ
การดกาเนิ
นงานของธุ
รกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม ททธิธิภภาพ
ผลกระทบของศั
กยภาพการจั
ยภาพการจั
การระบบสารสนเทศที
ประสิ
าพ
ผลกระทบของศั
ดดการระบบสารสนเทศที
่ม่มีตีต่อ่อประสิ
ผลกระทบของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในเขตภาคตะวั
ยงเหนือตอนล่าง ออมม
การดาเนิ
าเนินนงานของธุ
งานของธุรนรกิกิออกเฉี
ขนาดกลางและขนาดย่
การด
จจขนาดกลางและขนาดย่
การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Effects of Information
System
on
ในเขตภาคตะวั
ออกเฉีManagement
งเหนืออตอนล่
ตอนล่าางCapability
ง
ในเขตภาคตะวั
นนออกเฉี
ยยงเหนื
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Operational
Efficiency
Small and
Medium Sized
Enterprises
Effects ofof Information
InformationofSystem
System
Management
Capability
on
Effects
Management
Capability
on
Effects of Information System Management Capability on
the Lower-Northeastern
of Thailand
Operationalin
Efficiency
Small and
and Medium
Medium
Sized Enterprises
Enterprises
Operational
Efficiency
ofof Small
Sized
Operational Efficiency
of
Small
and
Medium
Sized
Enterprises
นาฏลดา ลลิ
ากุลชัLower-Northeastern
ย1* ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 2 และ
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 3
the
Lower-Northeastern
Thailand
ininตthe
ofof Thailand
in the Lower-Northeastern
of Thailand 2 33 3
222 2, Nitiphong Songsrirote
1*1*1*, Supapong Pinveha
Nartlada Lalitakulchai
นาฏลดา ลลิ
ลลิตตากุ
ากุลลชัชัยย1*, ศุศุภภพงษ์
พงษ์ ปิปิ่น่นเวหา
เวหา 2,และ
และ
งษ์
ศรีโโรจน์
รจน์ 3
นาฏลดา
นินิตติพิพส่งษ์
งงศรี
นิติพงษ์
งศรีส่โส่รจน์
นาฏลดา
ลลิ
ต
ากุ
ล
ชั
ย
ศุ
ภ
พงษ์
ปิ
น
่
เวหา
และ
นิ
ต
พ
ิ
งษ์
ส่
ง
ศรี
โ
รจน์ 332
1*
ดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุ
รกิจ มหาวิ
ทยาลัยมหาสารคาม
1*1*, , Supapong
22, , Nitiphong
Nartladaสาขาการจั
Lalitakulchai
Supapong
Pinveha
Nitiphong
Songsrirote
Pinveha
Songsrirote
Nartlada
Lalitakulchai
1*
2
3
2,3
Nartlada
คณะการบัญ,ชีSupapong
และการจัดการPinveha
มหาวิทยาลั, ยNitiphong
มหาสารคาม Songsrirote
1*1*1 Lalitakulchai
สาขาการจัดดการเทคโนโลยี
การเทคโนโลยีสสารสนเทศทางธุ
ารสนเทศทางธุรรกิกิจจมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
สาขาการจั
สาขาการจั
สารสนเทศทางธุ
รกิ: จnartlada.ain@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Corresponding
Author.
E-mail
address
2,32 ดการเทคโนโลยี
2,3
คณะการบัญญชีชีแและการจั
ละการจัดดการ
การ มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยมหาสารคาม
มหาสารคาม
คณะการบั
2,3
คณะการบั
ญ
ชี
แ
ละการจั
ด
การ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหาสารคาม
*
*Corresponding
Author.;E-mail
E-mailaddress
address: :nartlada.ain@gmail.com
nartlada.ain@gmail.com
*Corresponding
Author.
*Corresponding Author. E-mail
บทคัaddress
ดย่อ : nartlada.ain@gmail.com
1*

บทคัดดย่ย่ออ
บทคั
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลกระทบของศั
กยภาพการจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด
น้งงานของธุ
กิระสงค์
จขนาดกลางและขนาดย่
อมในเขตภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนือตอนล่าง โดยท
การวิจจาเนิ
ครั
้งนีนี้ม้มีวีวัตัตถุถุปรประสงค์
ษาผลกระทบของศั
ยภาพการจั
การระบบสารสนเทศที
การวิ
ัยัยครั
เพืเพื่ อ่ อศึศึกกษาผลกระทบของศั
กกยภาพการจั
ดดการระบบสารสนเทศที
่ม่มีตีต่อ่อา
การวิมูจัยลจากผู
ครั้งนี้บมริีวหัตารธุ
ถุประสงค์
เพื่ อศึกษาผลกระทบของศั
กยภาพการจั
ดการระบบสารสนเทศที
่มีต่อ
การเก็ททบธิธิรวบรวมข้
กิขนาดกลางและขนาดย่
จขนาดกลางและขนาดย่
อมในเขตภาคตะวั
นออกเฉี
ออกเฉี
ยงเหนื
งเหนืออตอนล่
อตอนล่
ตอนล่าางางง โดยท
จโดยท
านวน
ประสิ
าพการดอาเนิ
าเนินนงานของธุ
งานของธุรรกิกิจรจขนาดกลางและขนาดย่
มในเขตภาคตะวั
ประสิ
ภภาพการด
ออมในเขตภาคตะวั
นนออกเฉี
ยยงเหนื
าา
ประสิคน
ทธิภและใช้
าพการด
าเนินงานของธุนรเครื
กิจขนาดกลางและขนาดย่
อเคราะห์
มในเขตภาคตะวั
นแก่ออกเฉี
ยงเหนื
อตอนล่
าง โดยท
า
284
แ
บบสอบถามเป็
่
อ
งมื
อ
สถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ใ
ช้
ใ
นการวิ
ข
้
อ
มู
ล
ได้
t-test
F-test
(ANOVA
และ
การเก็บบรวบรวมข้
รวบรวมข้ออมูมูลลจากผู
จากผู้บ้บริริหหารธุ
ารธุรรกิกิจจขนาดกลางและขนาดย่
ขนาดกลางและขนาดย่ออมในเขตภาคตะวั
มในเขตภาคตะวันนออกเฉี
ออกเฉียยงเหนื
งเหนืออตอนล่
ตอนล่าางงจจานวน
านวน
การเก็
การเก็บรวบรวมข้
อคราะห์
มูลจากผู
กิจขนาดกลางและขนาดย่
อมในเขตภาคตะวั
นออกเฉี
งเหนือตอนล่าง จานวน
MANOVA)
การวิแแเบบสอบถามเป็
สหสั้บริมหพันารธุ
นนเครื
ธ์เครื
แรบบพหุ
ูณตและการวิ
เคราะห์
ความถดถอยแบบพหุ
คูณยF-test
284
คนและใช้
และใช้
บบสอบถามเป็
สถิ
ติทิที่ใี่ใช้ช้ใในการวิ
นการวิ
เคราะห์
t-test
F-test (ANOVA
(ANOVAและ
และ
284
คน
่อ่องมืงมืออคสถิ
เคราะห์
ขข้อ้อมูมูลล ได้ได้แแก่ก่ t-test
284 คน และใช้
แบบสอบถามเป็
นผูเครื
่อารธุ
งมือรกิสถิจขนาดกลางและขนาดย่
ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้อมในเขตภาคตะวั
มูล ได้แก่ t-testนออกเฉี
F-testยงเหนื
(ANOVA
และ
ผลการวิ
จ
ย
ั
พบว่
า
้
บ
ริ
ห
อ
ตอนล่
าง
MANOVA)การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์สสหสั
หสัมมพัพันนธ์ธ์แแบบพหุ
บบพหุคคูณูณและการวิ
และการวิเคราะห์
เคราะห์คความถดถอยแบบพหุ
วามถดถอยแบบพหุคคูณูณ
MANOVA)
คราะห์างกั
สหสั
ธ์แบบพหุ
ูณและการวิ
ความถดถอยแบบพหุ
คูณ
ทีMANOVA)
่มีประเภทธุการวิ
รผลการวิ
กิจเแตกต่
น ามมีาพัคผูนวามคิ
เห็รนรกิคเกี
วกับการมีเคราะห์
ศักยภาพการจั
ดการระบบสารสนเทศโดยรวม
และเป็
พบว่
ผู้บ้บริริหหดารธุ
ารธุ
กิจจ่ยขนาดกลางและขนาดย่
ขนาดกลางและขนาดย่
มในเขตภาคตะวั
ออกเฉียยงเหนื
งเหนืออตอนล่
ตอนล่าางนง
ผลการวิ
จจัยัยพบว่
ออมในเขตภาคตะวั
นนออกเฉี
ัย พบว่า ฮาร์
ผู้บดริแวร์
หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่
อมในเขตภาคตะวั
ตอนล่าง
าน ได้แรก่รกิผลการวิ
าแตกต่
นอุปจากรณ์
ด้าบบนโปรแกรมหรื
อซอฟต์
วร์
แตกต่างกันนออกเฉียงเหนือและเป็
ที่ม่มีปีประเภทธุ
ระเภทธุ
กิจด้จแตกต่
างกังกันนหมีรืมีคอความคิ
วามคิ
การมีศศักักยภาพการจั
ยภาพการจั
การระบบสารสนเทศโดยรวม
และเป็นน
ทีรายด้
ดดเห็เห็แนนละ
เกีเกี่ย่ยวกัวกั
การมี
ดดแการระบบสารสนเทศโดยรวม
ที่มีประเภทธุรกิจแตกต่
ารงกักิ จนขนาดกลางและขนาดย่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ศักยภาพการจันดออกเฉี
การระบบสารสนเทศโดยรวม
และเป็น
ห ารธุ
อมในเขตภาคตะวั
ยางเหนื
รายด้าานนได้ได้แแก่ก่ผูด้้บด้าารินอุ
นอุ
กรณ์
ฮาร์ดดแวร์
แวร์แและ
ละ ด้ด้าานโปรแกรมหรื
นโปรแกรมหรื
ซอฟต์แแวร์วร์แตกต่
แตกต่
างกังกันนอตอนล่ าง ที่ มี ทุ น ในการ
รายด้
ปปกรณ์
หหรืรืออฮาร์
ออซอฟต์
ได้แก่ ด้าานวนพนั
นอุปกรณ์กหงานแตกต่
รือฮาร์ดแวร์
านโปรแกรมหรื
แวร์
แตกต่างกั
น ดการระบบสารสนเทศ
ดรายด้
าเนินานงานและจ
างกัแนละมีคด้วามคิ
ดมในเขตภาคตะวั
เห็นเกี่ยวกัอซอฟต์
บการมี
ศักยภาพ
การจั
ารธุรรกิกิจจขนาดกลางและขนาดย่
ขนาดกลางและขนาดย่
ออกเฉี
งเหนื
ตอนล่าางงทีที่ ม่ มี ที ทุ นุ นในการ
ในการ
ผูผู้บ้บริริหหารธุ
ออมในเขตภาคตะวั
นนออกเฉี
ยยงเหนื
ออตอนล่
ผู้บนริหรายด้
ารธุรากินจขนาดกลางและขนาดย่
อฮาร์
มในเขตภาคตะวั
นออกเฉี ยงเหนื
อตอนล่
างด้ าทีนข้
่ มี ทอุ นมูในการ
โดยรวม
และเป็
ได้
แ
ก่
ด้
า
นอุ
ป
กรณ์
ห
รื
อ
ด
แวร์
ด้
า
นโปรแกรมหรื
อ
ซอฟต์
แ
วร์
ล และ
าเนินนงานและจ
งานและจานวนพนั
านวนพนักกงานแตกต่
งานแตกต่าางกังกันนมีมีคความคิ
วามคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบการมี
การมีศศักักยภาพ
ยภาพ การจั
การจัดดการระบบสารสนเทศ
การระบบสารสนเทศ
ดดาเนิ
ดาเนินงานและจานวนพนักงานแตกต่าานระบบเครื
งกัน มีความคิ
นเกี่ยางกั
วกับการมีศักยภาพ การจัดการระบบสารสนเทศ
สารสนเทศของระบบสารสนเทศและด้
าฮาร์
ยดเห็แตกต่
โดยรวม และเป็
และเป็นนรายด้
รายด้าานน ได้ได้แแก่ก่ ด้ด้าานอุ
นอุปปกรณ์
กรณ์หหรือรือข่อฮาร์
แวร์ ด้ด้นาานโปรแกรมหรื
นโปรแกรมหรืออซอฟต์
ซอฟต์แแวร์วร์ ด้ด้าานข้
นข้ออมูมูลลและ
และ
โดยรวม
ดดแวร์
โดยรวม และเป็
นหรายด้
ากินจขนาดกลางและขนาดย่
ได้ แ ก่ ด้ า นอุ ป กรณ์ ห รืออมในเขตภาคตะวั
ฮาร์ ด แวร์ ด้ า นโปรแกรมหรื
ออซอฟต์
แาวร์
ด้่มาีปนข้
อ มู ล และ
ผู
้
บ
ริ
ารธุ
ร
น
ออกเฉี
ย
งเหนื
ตอนล่
ง
ที
ระเภทธุ
รกิจ
สารสนเทศของระบบสารสนเทศและด้าานระบบเครื
นระบบเครืออข่ข่าายยแตกต่
แตกต่าางกังกันน
สารสนเทศของระบบสารสนเทศและด้
นระบบเครืางกั
อข่นายมีแตกต่
น นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ทุสารสนเทศของระบบสารสนเทศและด้
นในการดาเนิ
านวนพนั
กางานแตกต่
ความคิางกัดเห็
หารธุ
ารธุรรกิกิจจขนาดกลางและขนาดย่
ขนาดกลางและขนาดย่
มในเขตภาคตะวั
ออกเฉียยงเหนื
งเหนืออตอนล่
ตอนล่าางงทีที่ม่มีปีประเภทธุ
ระเภทธุรรกิกิจจ
ผูผู้บ้บนริริหงานและจ
ออมในเขตภาคตะวั
นนออกเฉี
ผู้บนริรายด้
หารธุารนกิได้
จขนาดกลางและขนาดย่
อมในเขตภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อตอนล่
าง ที่มีประเภทธุรกิจ
โดยรวม
และเป็
แ
ก่
ด้
า
นผลการด
าเนิ
น
งาน
ด้
า
นต้
น
ทุ
น
และด้
า
นเวลา
แตกต่
า
งกั
น
ในการดาเนิ
าเนินนงานและจ
งานและจานวนพนั
านวนพนักกงานแตกต่
งานแตกต่าางกังกันนมีมีคความคิ
วามคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบการมี
การมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพการด
าพการดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
ทุทุนนในการด
ทุนในการดาเนินงานและจานวนพนักงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการดาเนินงาน
โดยรวมและเป็
และเป็นนรายด้
รายด้าานนได้ได้แแก่ก่ด้ด้าานผลการด
นผลการดาเนิ
าเนินนงาน
งานด้ด้าานต้
นต้นนทุทุนนและด้
และด้าานเวลา
นเวลาแตกต่
แตกต่าางกังกันน
โดยรวม
นรายด้าน ได้ดการระบบสารสนเทศ
แก่ ด้านผลการดาเนินประสิ
งาน ด้ทาธินต้
นทุน และด้
แตกต่
น
คโดยรวม
าสาคัญและเป็
: ศักยภาพการจั
ภาพการด
าเนินานเวลา
งาน และธุ
รกิจางกั
ขนาดกลางและขนาดย่
อม

,และธุ
ธุรกิรรจกิกิจขนาดกลางและขนาดย่
าคัญญ: : ศัศักกยภาพการจั
ยภาพการจัดดการระบบสารสนเทศ
การระบบสารสนเทศประสิ
าพการดาเนิ
าเนินนงาน
งานและธุ
จขนาดกลางและขนาดย่
ขนาดกลางและขนาดย่ออมอมม
คคาสาสาคั
, ประสิททธิธิภภาพการด
คาสาคัญ : ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
51
5151
51

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ABSTRACT
The purposes of the research study were to investigate the potential of information
system management affecting the effectiveness of SME performances in the lower northeastern
area of Thailand. In this study, the sample representatives were a total of 284 SME entrepreneurs
in the area. Additionally, survey questionnaires given to the samples were applied for data
collection while t-test, F-test (ANOVA and MANOVA), Multiple Correlation Analysis, and Multiple
Regression Analysis were used for data analysis.
The findings found in this study demonstrated that SME entrepreneurs in the region,
holding different business types, expressed their different attitudes in both the general
information system management and its each perspective (such as hardware and software
aspects).
Furthermore, the SME entrepreneurs in the area occupying dissimilar working capitals
and officer numbers shown their dissimilar opinions in both the general information system
management and its each perspective such as hardware, software, data and information of the
system, and network system.
It was also indicated that the SME entrepreneurs in the lower northeastern region
occupying different business types/structures and officer numbers manifested their dissimilar
perspectives on both the general information system management and its each perspective such
as business performances, business capital, and times.
Small
andand
Keywords : Information System Management Capability , Operational Efficiency ,and
Small
Medium Sized Enterprises

บทนา
ในปัจจุบันการดาเนินกิจการทางธุรกิจ จาเป็นจะต้องพัฒนาการดาเนินการให้เหมาะสมกับยุคสมัย
โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ถือได้ว่ามีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การ
สร้างรายได้ของประเทศ และยังเป็นส่วนสาคัญของตลาดงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554 : 2) ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดทาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมระบบ
และเครื่องมือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการจัดทาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านอุตสาหกรรม การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในดารบริหารจัดการ การบริการลู กค้า
การประชาสัมพันธ์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนาทักษะบุคลากร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Sized Enterprises : SMEs) จึงเป็นธุรกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับ
สภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ ใช้เงินทุนในจานวนที่ต่ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่และ
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ยังช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถรองรับแรงงานเข้า
มาใหม่เป็นการป้องกันการอพยพของแรงงานเข้ามาหางานทาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งช่วยกระจายการก่อ
ตัวของโรงงานกิจการธุ รกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management Capability) ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยกาหนดเป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ และภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการอานวยความสะดวกในด้านบริการ
แก่ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการนาสารสนเทศมาใช้งานด้านความมั่นคงของประเทศ และการสร้างองค์
ความรู้ ทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ บ ริห ารองค์ก รสามารถน าข้ อมู ลที่ ได้จ ากสารสนเทศมาใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาบริหารจัดการ การกาหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้นาข้อมูลที่ได้จากสารสนเทศมาช่วยในการพิจารณาบริ หารจัดการเช่นกัน การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศนั้นจะต้องมีส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรของระบบ เช่น อุปกรณ์ หรือฮาร์ดแวร์
(Hardware) โปรแกรมหรื อ ซอฟต์ แ วร์ (Software) ข้ อ มู ล และสารสนเทศของระบบสารสนเทศ (Data and
Information) และระบบเครือข่าย (Network) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 : 326) ซึ่งในวงการธุรกิจ
ทั่วไป สามารถนาสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยมีการนามาใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ
การควบคุมและดาเนินงาน รวมถึงการนาไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน (วิโรจน์ ชัยมูลและสุพรรษา ยวง
ทอง, 2552 : 13) โดยในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ระบบสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการบริหาร
จัดการองค์กรและจาเป็นที่จะต้องมีการจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Management) ให้เป็น
หมวดหมู่ รวมถึ งระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database) ซึ่ งเป็ น แหล่ งรวบรวมข้ อ มู ล ขององค์ ก ร และท าหน้ า ที่
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อความสะดวกในการนาสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงสุด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Operational Effciency) เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการไปสู่การพัฒนา
องค์กรไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการผลิต หรือการบริการตามพันธกิจของ
องค์ก ร เป็ น การช่ วยยกระดั บ ศัก ยภาพขององค์ กรให้มี ค วามก้ าวหน้ าในธุรกิจ และทั น ต่อ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการดาเนินงาน ซึ่งสามารถชนะองค์กรคู่แข่ง สามารถสร้างความพึง
พอใจกับลูกค้า สามารถเพิ่มพูนรายได้และผลกาไร ซึ่งองค์กรจะต้องมีการดาเนินงานต่างๆ ตามภารกิจ หน้าที่ของ
องค์กรโดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ รวมถึงกาลังคน อย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด โดยมีลักษณะการ
ดาเนินงานไปสู่ผลวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกาลังคน องค์กรที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่เอื้อต่อการผลิตและบริการได้ตามเป้าหมาย องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ทาให้ก่อเกิดวิธีการทางานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการดาเนินง าน
มีปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้งน้อยที่สุด (สมใจ ลักษณะ, 2552 : 7) โดยในการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจะต้องมีการคานึงถึงผลการดาเนินงาน (Performance) ต้นทุนในการดาเนินงาน (Cost) และระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินงาน (Time) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2548 : 15) เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานในองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Sized Enterprises) สามารถจัดกลุ่ มของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การบริการ 2) การค้าปลีก 3) การค้าส่ง และ 4) การ
ผลิต (ฉัตยาพร เสมอใจและคณะ. 2552 : 20-21) โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดย่อมกันมากขึ้น
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ทั้งนี้มาจากการตระหนักว่าการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต้องอาศัยพลังของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจานวนมากจากทุกพื้นที่ของประเทศ นอกจากนั้น การเกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น ยัง
หมายความถึงการสร้างงานอาชีพ การกระจายรายได้ และการนาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีมากมายนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ปรับตัวในการจัดทางบประมาณสาหรับพัฒนา
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในด้ า นการบริ ห าร จั ด การ การจั ด ท าข้ อ มู ล รวมถึ ง
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาด้านบริการสาหรับลูกค้า และมีผลต่อการลดต้นทุนให้กับองค์กรซึ่งถือได้ว่า
การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องอาศัยระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันต่อไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงผลกระทบของศักยภาพการจัดการระบบ
สารสนเทศที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากการวิ จั ย สามารถน าไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ธุรกิจและเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ยั่งยืนคู่กับธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ทดสอบผลกระทบของศั ก ยภาพการจั ด การระบบสารสนเทศที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ การ
ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง ที่ มี รูป แบบธุรกิจ ประเภทธุรกิ จ ทุ น ในการดาเนิ นงานและจ านวน
พนักงาน แตกต่างกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนในการดาเนิน งานและจานวนพนักงาน
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิด
การวิจัย เรื่อง ผลกระทบของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้
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โมเดลของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ
1. ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์
2. ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
3. ด้านข้อมูลและสารสนเทศของ
ระบบสารสนเทศ
4. ด้านระบบเครือข่าย

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1. ด้านผลการดาเนินงาน
2. ด้านต้นทุน
3. ด้านเวลา

ภาพที่ 1 โมเดลของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ศัก ยภาพการจัด การระบบสารสนเทศ (Information System Management Capability: ISMC)
หมายถึง ความสามารถ ความพร้อมของทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ในการจัดการสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองได้แสดงออกมา
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก จากนั้นนาข้อมูลผ่านกระบวนการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เป็นกล
ยุทธ์ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้บริหารสามารถนา
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 : 326) ประกอบด้วย
1. ด้านอุ ป กรณ์ ห รือ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุ ป กรณ์ เครื่องคอมพิ วเตอร์ หน่ ว ยความจ า
หน่วยประมวลผล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถนามาเชื่อมโยงใช้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการประมวลผลลัพธ์ออกมาได้
อย่างเป็นระบบ
2. ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่ใช้ควบคุมการทางาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทางานตามต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านข้อมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ (Data and Information) หมายถึง ข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลผลออกมาเป็นรายงานสารสนเทศ สาหรับผู้บริหารใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินงาน
4. ด้านระบบเครือข่าย (Network) เครือข่าย หมายถึง การนาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
มาเชื่อมต่อกันในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Operational Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยได้ผลงานที่เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการในการผลิตเป็นสาคัญ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2548 : 15)
1. ด้ า นผลการด าเนิ น งาน (Performance) หมายถึ ง ปริ ม าณผลงานที่ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยผลงานที่สาเร็จแล้วต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งสามารถ
สร้างความพึงพอใจในผลสาเร็จทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นสาคัญ
2. ด้านต้นทุน (Cost) หมายถึง การดาเนินงานที่นามูลค่าทรัพยากรไปใช้ในการผลิตหรือการให้บริการ
เป็นส่วนที่เรียกว่ามูลค่าของปัจจัยนาเข้าของระบบต้นทุน ซึ่งอาจเป็นเงินสดหรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบอื่นที่จ่ายไปเพื่อ
จะให้ได้มาซึ่งบริการหรือผลผลิต
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3. ด้านเวลา (Time) หมายถึง การดาเนินงานที่ใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วกับปริมาณงานที่
ได้รับ ทันเวลาต่อความต้องการผู้ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผลการดาเนิน นั้น
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติ
บุคคล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวนทั้งสิ้น 611 คน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม. 2556 : เว็บไซต์)
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ จ ดทะเบี ย นในรู ป แบบนิ ติ บุ ค คลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2554 : 45) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 284 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนในการดาเนินงานและจานวนพนักงาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพ การดาเนินงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จานวน 7 ข้อ รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ทุนในการ
ดาเนินงาน ระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวนพนักงานในปัจจุ บัน และรายได้เฉลี่ยต่อปีจากการดาเนินงาน และ
สถานที่ตั้ง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 17 ข้อ โดยครอบคลุมแนวคิดการจัดการระบบสารสนเทศ ทั้ง 4
ด้าน ดังนี้ ด้านอุปกรณ์ หรือฮาร์ดแวร์ จานวน 5 ข้อ ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ จานวน 5 ข้อ ด้านข้อมูลและ
สารสนเทศของระบบสารสนเทศ จานวน 4 ข้อ และด้านระบบเครือข่าย จานวน 3 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 13 ข้อ โดยครอบคลุมแนวคิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
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ด้านผลการดาเนินงาน จานวน 4 ข้อ ด้านต้นทุน จานวน 5 ข้อ และด้านเวลา จานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
2. การทดสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองการใช้เครื่องมือวิจัย โดยนาไปทดสอบจานวน 30 คนแรกกับ ผู้บริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประมวลผลค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ซึ่ง
ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.751 - 0.926 และประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.876 - 0.930
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน 611 ชุด ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ที่ผู้บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อมจดทะเบี ย นกับ สถาบั น พั ฒ นาวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม หลั งจากนั้ น จนถึงวัน ที่
31 กรกฎาคม 2556 ได้รับแบบสอบถามที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดจานวน 284 ชุด คิดเป็นร้อยละ 46.48 ซึ่ง
สอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001) ต้องมีอัตราตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ว่า
ข้อมูลมีจานวนเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะของตั ว แปร คื อ การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรอิสระ (Multi collinearity Test) โดยใช้ Variance Inflation Factor (VIFs)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test , F-test (ANOVA และ MANOVA) ,
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Multiple Correlation Analysis) , การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ตารางที
ตาราง ่ 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมและเป็นรายด้านของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระดับ
S.D.
ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ
ความคิดเห็น
X
1. ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์
2. ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
3. ด้านข้อมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ
4. ด้านระบบเครือข่าย
โดยรวม
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3.96
4.02
3.99

0.62
0.62
0.58

4.22

0.52

มาก
มาก
มาก
มาก

4.14

0.65

มาก
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จากตารางที
จากตาราง่ 1 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับศักยภาพการ
จั ด การระบบสารสนเทศโดยรวม อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ าน โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ด้านระบบเครือข่าย ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ และด้าน
ข้อมูลและสารสนเทศของระบบสารสนเทศ

ตาราง่ 22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้านของธุรกิจขนาดกลางและ
ตารางที
ขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระดับความคิดเห็น
S.D.
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
X
1. ด้านผลการดาเนินงาน
2. ด้านต้นทุน
3. ด้านเวลา
โดยรวม

3.82
3.82

0.65
0.65

4.06

0.59

มาก
มาก
มาก

3.90

0.55

มาก

จากตารางที
จากตาราง่ 2 ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเวลา ด้านผลการดาเนินงานและ ด้านต้นทุน
ตารางที3่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศกับประสิทธิภาพ
ตาราง
การดาเนินงานโดยรวมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตัวแปร
OE
HW
SW
DI
NW
VIFs
3.90
3.96
4.02
3.99
4.22

S.D.
0.55
0.62
0.62
0.58
0.52
OE
0.690*
0.449*
0.381*
0.512*
HW
0.819*
0.603*
0.644*
3.310
SW
0.779*
0.686*
4.981
DI
0.730*
3.261
NW
2.493
จากตารางที
จากตาราง่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ศักยภาพ
การจัดการระบบสารสนเทศ มีค่าตั้งแต่ 2.493-4.981 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
แต่ไม่มีนัยสาคัญ (Black, 2006 : 585)
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ตารางที
ตาราง ่44 การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข องสั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของศั ก ยภาพการจั ด การระบบสารสนเทศกั บ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ
ค่าคงที่ (a)
ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ (HW)
ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (SW)
ด้านข้อมูลและสารสนเทศของระบบ
สารสนเทศ (DI)
ด้านระบบเครือข่าย (NW)
F=84.903 p < 0.0001 AdjR2=0.543
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
1.197
0.189
0.839
0.066
-0.451
0.080
0.051
0.070
0.235

0.067

t

p-value

6.394*
12.736*
-5.656*
0.734

<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.463

3.488*

0.001

จากตารางที
จากตาราง่ 44 พบว่า ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ (HW) และ
ด้านระบบเครือข่าย (NW) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ การดาเนินงานโดยรวม และ
ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (SW) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ เชิงลบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตาราง 5่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ โดยรวมและเป็นรายด้าน
ตารางที
ของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วน
t
p-value
ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์
4.32
0.54
3.73
0.55 8.796* <0.0001
2. ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
4.45
0.56
3.75
0.50 10.878* <0.0001
3. ด้านข้อมูลและสารสนเทศของระบบ
10.385* <0.0001
4.38
0.49
3.75
0.49
สารสนเทศ
4. ด้านระบบเครือข่าย
4.50
0.46
4.05
0.48 7.717* <0.0001
โดยรวม
4.39
0.57
3.98
0.65 11.214* <0.0001
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง่ 5 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มี
จากตารางที
รูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมและเป็นราย
ด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ด้านข้อมูลและสารสนเทศของระบบ
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สารสนเทศ และ ด้านระบบเครือข่ายแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีรูปแบบธุรกิ จเป็ นบริษัท จากัด มี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศมากกว่ารูปแบบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วน
ตาราง 6่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมของผู้บริหารธุรกิจ
ตารางที
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน
แหล่งของ
ศักยภาพการจัดการระบบ
df
SS
MS
F
p-value
ความแปรปรวน
สารสนเทศ
ระหว่างกลุม่
โดยรวม
1
2.744 1.372 3.274* 0.039
ภายในกลุ่ม
282 117.722 0.419
รวม
283 120.466
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที
จากตาราง่ 6 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มี
ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที
ตาราง 7่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมของผู้บริหารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีทุนในการดาเนินงานแตกต่างกัน
ศักยภาพการจัดการระบบ
แหล่งของ
df
SS
MS
F
p-value
สารสนเทศ
ความแปรปรวน
โดยรวม
ระหว่างกลุม่
3
12.063 4.021 10.386* <0.0001
ภายในกลุ่ม
280 108.403 0.387
รวม
283 120.465
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที
จากตาราง่ 7 ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีทุน
ในการดาเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 8่ 8 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมของผู้บริ หารธุรกิจ
ตารางที
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีจานวนพนักงานแตกต่างกัน
ศักยภาพการจัดการระบบ
แหล่งของ
df
SS
MS
F
p-value
สารสนเทศ
ความแปรปรวน
โดยรวม
ระหว่างกลุม่
2 20.213 10.107 28.328* <0.0001
ภายในกลุ่ม
281 100.252 0.357
รวม
283 120.465
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง่ 8 ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มี
จากตารางที
จานวนพนักงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง่ 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมและเป็น รายด้านของผู้
ตารางที
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วน
t
p-value
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านผลการดาเนินงาน
4.22
0.64
3.58
0.52
9.099* <0.0001
2. ด้านต้นทุน
4.22
0.64
3.56
0.52
9.325* <0.0001
3. ด้านเวลา
4.26
0.56
3.93
0.58
4.656* <0.0001
โดยรวม
4.23
0.55
3.69
0.45
8.951* <0.0001
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง่ 9 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่
จากตารางที
มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้าน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลการดาเนินงาน ด้านต้นทุน และด้านเวลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีรูปแบบธุรกิจเป็นบริษัท
จากัดมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานมากกว่ารูปแบบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วน
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ตาราง ่ 10
ตารางที
10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมของ ผู้บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน
แหล่งของ
df
SS
MS
F
p-value
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ความแปรปรวน
โดยรวม
ระหว่างกลุม่
2
7.800 3.900 13.616* <0.0001
ภายในกลุ่ม
281 80.485 0.286
รวม
283 88.825
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง่ 10 พบว่า ผู้ บ ริ ห ารธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จากตารางที
ตอนล่าง ที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง ่ 11
ตารางที
11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมของ ผู้บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีทุนในการดาเนินงานแตกต่างกัน
แหล่งของ
df
SS
MS
F
p-value
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
โดยรวม
3
5.516 1.839 6.220* <0.0001
ภายในกลุ่ม
280 82.769 0.296
รวม
283 88.285
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง่ 11
11 พบว่า ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จากตารางที
ที่มีทุนในการดาเนินงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง ่ 12
ตารางที
12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมของ ผู้บริหารธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีจานวนพนักงานแตกต่างกัน
แหล่งของ
df
SS
MS
F
p-value
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ความแปรปรวน
โดยรวม
ระหว่างกลุม่
2
25.951 12.975 58.493* <0.0001
ภายในกลุ่ม
281 62.334 0.222
รวม
283 88.285
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที
จากตาราง่ 12
12 พบว่า ผู้ บ ริ ห ารธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง ที่มีจานวนพนักงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มี ประเภทธุรกิจ
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของแต่ละธุรกิจ
ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานต่อไป โดยทุก
องค์กรมีการตั้งวัตถุประสงค์และดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ จะให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมใจ ลักษณะ (2552 : 1) กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เป็ นสิ่ งสาคัญ ของผู้บ ริหารและผู้ป ฏิ บัติ ในองค์ก รต่ าง ๆ ถ้าองค์กรใดมี ผู้บ ริห ารที่มี ความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน ทั้งด้านการวางแผน การวางระบบงาน และการให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว โดยต้องมีการส่งเสริม
และพัฒ นาด้านทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิ ดความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
2. ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีทุนในการ
ดาเนินงานแตกต่าง มีศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการลงทุนในการจัดการระบบสารสนเทศ โดยการมีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ โปรแกรม หรือติดตั้งเครือข่าย
เพื่อนามาใช้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของธุรกิจเอง เพื่อให้ทันยุคและทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549 : 162-163) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อกระบวนการทางานและ
องค์กร โดยมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายของผู้บริโภคที่ง่ายขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มต้องการ โดยนาการสั่งซื้อของ
ลูกค้า แต่ละรายที่มีการสั่ง ซื้อจานวนไม่มากนักรวบรวมและจัดแยกกลุ่มเข้ากันทาให้สามารถผลิตสินค้าได้ตาม
ต้องการได้ ลดขั้น ตอนการด าเนิ นงาน เทคโนโลยี สารสนเทศถู กน ามาใช้เพื่ อช่วยให้ มี กระบวนการท างานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและลดเวลาที่ต้องใช้ ทาให้การบริการมีสิทธิภาพมากขึ้ น และ
สอดคล้องกับงานวิจัย Prasad (2008 : 1-11) พบว่า ความเข้าใจวิธีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมูลค่า
ทางธุรกิจที่เป็นปัญหาสาคัญ และช่วยในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรเทคโนโลยีในธุรกิจ ในขณะที่มี
ข้อตกลงที่จะก่อให้มูลค่าทางธุรกิจที่เราไม่แน่ใจในวิธีการที่จะก่อให้มูลค่าทางธุรกิจในบริบทที่กว้างขึ้นรวมถึงประเทศ
ที่กาลังพัฒนากับมุมมองที่ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้ ที่อาจให้ข้อมูล
เชิงลึกที่ดีขึ้นในที่มีศักยภาพจากการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่การศึกษานี้จากการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
แสดงผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศกาลังพัฒนาเห็นว่าการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ไม่มีตัวตน
ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่กระบวนการนี้ก่อให้คุณค่าทางธุรกิจ
3. ผู้บ ริห ารธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ตอนล่างที่ มี จ านวน
พนักงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พนักงานในองค์กรก็เป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง หากบางองค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมกับงานที่
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ต้องปฏิ บั ติ จึงต้ องมีการพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถพนัก งานอยู่ตลอดเวลา เพื่ อให้ ส่งผลต่ อประสิท ธิภ าพการ
ดาเนินงานของธุรกิจ บรรลุเป้าตามที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประมวล พระตลับ (2551 : บทคัดย่อ)
พบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรื อแม้แต่
พนั ก งานบริษั ท จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนา วงศ์ เกียรติรัตน์ (2548 : 14) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรใน
บุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบงานออกแบบสินค้า กลุ่มคนที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มคนที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณการบัญชี การตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น การพัฒนา
บุคลากรในจุดปฏิบัติงานที่มีจุดอ่อน จะเป็นการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทางาน ทั้งนี้นาความรู้
ความสามารถทักษะต่าง ๆ ที่ควรปรับปรุงของบุคคลนั้น มาทาเป็นกิจกรรมหรือจัดฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลและองค์กรต่อไป
4. ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับ การมีประสิท ธิภาพการดาเนินงานโดยรวม ด้านผลการดาเนินงาน ด้านต้นทุน และด้านเวลา เนื่องจาก
อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบประหยัดเนื้อที่จัดเก็บและการ
คานวณ การวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถทางานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชุดคาสั่งที่เลือกมาใช้งาน อีก
ทั้งยังประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง สามารถอานวยความสะดวกให้กับการทางาน สามารถประมวลผลข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ว อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์นั้นเป็นระบบการจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ที่สาคัญ ที่ช่วย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทาให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้
อย่างเต็มเวลาและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการแข่งขันของธุรกิจได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
แนวคิดของอุษณา ภัทรมนตรี (2545 : 6-7) กล่าวว่า เครื่องอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกในการทางานใช้ระบบการประมวลผลที่ทาให้ทางานรวดเร็ว แม่นยา มี
ระบบการเชื่อมโยงการสื่อสาร และประสานการทางานเป็นระบบได้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ศั ก ยภาพการจั ด การระบบ
สารสนเทศ ด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ มีการนาไปปรับใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นการส่งเสริมให้องค์กร
ได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นาในด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
2. ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการ
จัดการระบบสารสนเทศ ด้านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ให้กับบุคลากรภายในองค์กร ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
นามาใช้ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสม และสามารถนามาเป็นข้อมูลการตัดสินใจ วางแผน กาหนดเป้าหมาย
ของธุรกิจได้ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ โดยอาจใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
อื่น ๆ เช่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจเครื่องสาอาง ธุรกิจแฟชั่น เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับ
ธุรกิจอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในแต่ละด้าน เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนาปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไข ให้
ตรงประเด็น รวมถึงควรศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคอื่น ๆ ได้
3. ควรศึกษาถึงผลกระทบและปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะทาให้องค์กรทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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