
Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 2 May – August 2019 87

มาตรฐาน SME ก้าวไกล ด้วยระบบ M-Commerce

Advanced SME with M - Commerce System
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บทคัดย่อ
	 การวิจัย	เรื่องมาตรฐาน	SME	ก้าวไกล	ด้วยระบบ	M-commerce	มีวัตถุประสงค์	1.	เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธุรกิจ	 SME	 ในประเทศไทย	 2.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง

ของตัวแบบสมการโครงสร้างของธุรกิจ	SME	ต่อการใช้ระบบ	M-commerce	3.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

ธุรกิจ	 SME	 ในประเทศไทย	 ต่อการใช้ระบบ	M-commerce	 4.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการธุรกิจ	 SME	 ใน

ประเทศไทย	ต่อการใช้ระบบ	M-commerce

	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ	 ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 กลุ่ม

ประชากรคือ	 ผู้ประกอบการธุรกิจ	 SME	 และผู้ใช้บริการธุรกิจ	 SME	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 400	 ตัวอย่าง	 แต่เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการแปลผลให้มีความแม่นย�ามากขึ้น	จึงท�าการบวกเพิ่มอีก	10%	ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	440	ตัวอย่าง	

และรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นองค์ประกอบด้านต่างๆของการประกอบธุรกิจ	 SME	 ท่ีด�าเนินงาน

วิจัยอย่างมีล�าดับขั้นตอน

	 ผลการวิจัยพบข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ	SME	ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	220	คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	31	–	40	ปี	มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	

มีต�าแหน่งเจ้าของกิจการพบว่าข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ	 SME	 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ

ประเภท	มีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจส่วนใหญ่	น้อยกว่า	30	ล้านบาท	มีการจ้างแรงงานน้อยกว่า	30	คนพบว่าข้อมูลทั่วไป

ของผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	220	

คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ31–	 40	 ปี	 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทมีสถานภาพโสดมีรายได้

เฉลี่ย	10,001	–	20,000	บาท	การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจ	SME	

ด้วยระบบ	M-commerce	ของผู้ประกอบการธุรกิจ	SME	โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	

ค่าน�้าหนักของตัวแปรสังเกตได้	 ในแต่ละปัจจัยแฝง	 และค่าสัมประสิทธิ์เส้นระหว่างปัจจัยแฝง	 พบว่า	 ค่าดัชนีในการวัด

ความเหมาะสมของแบบจ�าลอง	ได้แก่	x2	/	df	=	18	,	GFI	=	.975	,	RMSEA	=	.046	,	RMR	=	.003	,	NFI	=	.994	,	CFI	=	

.998	และ	p	=	.002	ซึ่งมีค่าใกล้เคียงเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ค�าส�าคัญ: มาตรฐาน	SME	และ	ระบบ	M-commerce	
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Abstract
	 "M-commerce	with	SME	standards"	Research	aimed	to	analyze	the	causal	pathways	that	influ-

ence	the	sustainable	development	of	SME	business	in	Thailand	which	examined	the	consistency	of	the	

structural	equation	model	of	SME	business	using	M-commerce	system.	Moreover,	it	aimed	to	study	the	

opinions	of	SME	business	entrepreneurs	in	Thailand	toward	the	use	of	M-commerce	system	and	study	

the	opinions	of	SME	users	in	Thailand	toward	the	use	of	M-commerce	system.

		 This	research	was	designed	as	quantitative	research	which	collected	data	from	questionnaires	

and	used	the	survey	as	research	methodology	and	tools.	The	population	is	SME	entrepreneurs	and	SME	

users	who	have	a	sample	size	of	400	samples	but	to	be	more	efficient	in	analyzing	the	results.	The	

sample	size	is	suggested	more	10%	at	440	samples.	Then,	the	relevant	literature	is	summarized	with	

the	SME	business	component	as	conducted	research	in	a	sequential	manner.

		 It	was	found	that	the	majority	of	SMEs	surveyed	responded	to	the	questionnaire.	The	most	SME	

businesses,	which	their	fixed	assets	are	less	than	30	million	baht,	are	employing	less	than	30	employees.	

In	the	general	information	section	of	the	questionnaire,	Most	of	SME's	respondents	were	220	female	

respondents,	aged	from	31	to	40	years	old,	with	bachelor's	degree,	with	current	occupation	as	officers	

in	the	company,	and	average	income	ranged	from	10,001	to	20,000	baht.	The	using	the	model	of	the	

structural	equation	for	the	satisfaction	of	SMEs	was	analyzed	with	SME	entrepreneurs	toward	the	use	

of	the	M-commerce	system.	The	weight	of	the	observed	variable	for	each	latent	factor	had	linear	co-

efficients	between	each	other’s.	It	was	found	that	the	index	of	suitable	for	the	model	was	x2	/	df	=	18	

,	GFI	=	.975	,	RMSEA=	.046,	RMR=	.003,	NFI=	.994,	CFI=	.998	และ	p	=	.002	which	are	approximate	accept-

able criteria.

Keyword:  Advanced	SME	and	M	-	Commerce	System

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ในหลายประเทศ	 SME	 ถือว่าเป็นกลไกส�าคัญที่มี

บทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยประเทศไทย

เองมีจ�านวน	 SME	 มากถึงร้อยละ	 99	 แต่	 SME	 เหล่านี้

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ได้เพียง

ร้อยละ	 42.35	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศเท่านั้น	

ภาครัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน	 SME	 ให้มี

ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันได้	 ผ่าน

โครงการต่างๆ	อาทิ	การอบรม	การบ่มเพาะธุรกิจ	การสร้าง

เครือข่ายผู ้ประกอบการ	 เป็นต้น	 เพื่อพัฒนาให้	 SME	

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ได้มาก

ขึ้น	 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการรวมตัวกัน

เป ็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย ่างสมบูรณ ์แบบ	

ประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ท�า

หน้าที่ในการค้นคว้า	 และน�าเทคนิคนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้	

แต่ส�าหรับ	SME	นั้นยังไม่มีการน�าเทคโนโลยี	และนวัตกรรม

ใหม่ๆมาใช้มากเท่าที่ควร	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของ	 SME	 ต่อ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนั้น	เกิดจากบทบาทใน

การเป็นกิจการที่สามารถสร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจให้

กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล	 ทั้งในด้านของการสร้าง

งาน	สร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างรายได้ทั้งในบทบาทของผู้

ผลิต	 การขายสินค้า	 รวมถึงในบทบาทของผู ้ให้บริการ	

(สุวิมล	ติรกานันท์.	2554)

	 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวน	 SME	 เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้ประกอบการทั้งประเภทที่เป็น	 SME	มี

จ�านวน	2.92		ล้านราย	คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ	99.6	ของ

จ�านวนวิสาหกิจทั้งหมด	 โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม	

จ�านวน	2,894,780	ราย	วิสาหกิจขนาดกลาง	จ�านวน	18,387	
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ราย	และวิสาหกิจขนาดใหญ่		จ�านวน	9,140	ราย	SME	เป็น

กลไกขับเคลื่อนที่ส�าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย	

โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	 	 และขนาดย่อม	

(สสว.)	 ได้ศึกษาถึงจ�านวนวิสาหกิจในประเทศไทย	 เม่ือป	ี

พ.ศ.	 2555	พบว่า	 สามารถสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศมาก

ถึง		1.8		ล้านล้านบาท	อีกทั้ง	SME	ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน

ถึง	10.5	ล้านคน		ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	80	ของจ�านวน

การจ้างงานรวม	 ตลอดจน	 	 SME	 ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่

ส�าคัญของภาคการส่งออกของไทย	 	 โดยมีมูลค่าการส่งออก

ถึง	 1.7	 ล้านล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 	 28.4	 ของ

มูลค่าส่งออกรวม	 โดยลักษณะของอุตสาหกรรมของ	 	 SME	

ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น	4	ประเภทหลักด้วยกัน	คือ		

กิจการผลิตสินค้า	 กิจการค้าส่ง	 กิจการค้าปลีก	 กิจการให้

บริการ	 	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	

และขนาดย่อม		พ.ศ.	2543	ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะ

การประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกันไป	 โดยแต่ละประเภทของ	

SME	 ก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	 อยู่ภายในอีกที	 โดยที่

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะมีการให้ความส�าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศนั้นเรียกว่า	 High	 Impact	 Sectors	

ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเหล่าน้ีสามารถสร้างราย

ได้ต ่อปีให ้แก่ประเทศเป็นจ�านวนมาก	 (กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม,	2559)

	 ส�าหรับการส่งเสริมพัฒนา	SME	ของประเทศไทย	

ภาครัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลช่วยเหลือ	SME	

อาทิ	 กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 กระทรวงพาณิชย์สภา

หอการค้าไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 โดย

รัฐบาลได้ระดมเงินประมาณ	 10,000	 ล้านบาท	 ในการส่ง

เสริมภาค	 SME	 แต่ส่ิงที่ประเทศไทยยังขาดคือ	 นวัตกรรม

ทางวัฒนธรรม	 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดตั้ง

ศูนย์ประสานงาน	 และบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	หรือศูนย์	AEC	เพื่อสร้างความตื่นตัว	การกระจาย

ข้อมูล	 และอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ	

AEC	 ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริม	SME	ได้มีการด�าเนินกิจกรรมในการส่งเสริม	

และช่วยเหลือ	 SME	 ตามนโยบายของภาครัฐบาลผ่าน

โครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว	อาทิ	โครงการ	SME	Power	

โครงการ	 GO	 SME	 นอกจากนี้ประเทศไทยยังเร่งส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพของ	 SME	 โดยเสริมสร้างขีดความ

สามารถให้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ	 เพ่ือยกระดับ

ประเทศให้เข้าสู่ความเป็นสากล	ผ่านการเปิดโอกาสให้	SME	

ไทย	 ได้มีช่องทางการท�าธุรกิจไปยังต่างประเทศจนถึงระดับ

ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคและใน

ระดับโลกได้	 หรือท่ีเรียกว่าการมุ่งสู ่ความเป็นนานาชาต	ิ

หรือ	 SMEs	 Internationalization	 	 (ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.2554)	

	 การด�าเนินธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบ

ใหม่ตลอดเวลา	 เช่นเดียวกันกับพาณิชยกรรมออนไลน	์

E-commerce	 ที่มีการน�าเอาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์พกพามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือใช้เป็นช่องทางใหม่	 ในการซื้อขายจนกลาย

เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ที่มีมากกว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

หลายเท่าตัวคือราคาถูก	 สะดวก	 และคล่องตัวในการพกพา	

สะดวกสบายในการเข้าถึงบริการได้ทุกที่	และทุกเวลา	ส่งผล

ให้เกิดการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบของ	 Mobile	 com-

merce	หรือ	M-commerce	เพิ่มมากขึ้น	และมีแนวโน้มที่

จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยเหตุนี้เองที่ท�าให้ธุรกิจต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ธุรกิจที่ท�าการค้า

ผ่านเว็ปไซต์	และผู้ประกอบธุรกิจอื่น	ให้ความสนใจ	และหัน

มาด�าเนินธุรกิจในการท�าธุรกรรมทางการค้าในรูปแบบของ	

M-commerce	 มากยิ่งขึ้น	 (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม.	2559)

	 M-commerce	 หมายถึง	 การท�าธุรกรรมใดๆ	

ด้วยมูลค่าเงินตราที่ถูกชักน�าโดยผ่านเครือข่ายการติดต่อ

สื่อสารโทรคมนาคมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ดังนั้น	M-com-

merce	 จึงเป็นการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกรรมทางธุรกิจหรือทางการเงินโดยผ่านเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบแนวความคิด

ของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์	 ที่ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สาย

เป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและขายสินค้า	 การส่ังซื้อสินค้า

และบริการ	 รวมทั้งการรับส่งอีเมล์โดย	M-commerce	 ใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซึ่งสามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่จ�ากัด

สถานที่และเวลา	 ท�าให้ตลาดการค้าออนไลน์	 หรือการท�า

ธุรกรรมเชิงพาณิชย์โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตลาดที่มี

ศักยภาพ	 เพราะสะดวกสบาย	 ไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาและ

สถานที่ในการจับจ่าย	 อีกท้ังคนในสังคมไทยมีความคุ้นเคย
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กับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้ว	 ด้วยความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีระบบไร้สายได้ส่งผลให้จ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือ

ถือเกิดการขยายตัวรวดเร็ว	 และสร้างโอกาสการพัฒนาช่อง

ทางการด�าเนินธุรกรรมแบบใหม่	 โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์

เคลื่อนที่	 ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไร้ข้อจ�ากัด	

โดยการน�าระบบ	M-commerce	เข้ามาเป็นระบบที่ช่วยให้

ระบบการการท�าธุรกิจให้ตอบโจทย์กับการค้าเศรษฐกิจโลก

ในยุดปัจจุบันถือว่าเป็นระบบที่ดีมากในช่วงนี้	 และการน�า

ระบบ	M-commerce		มาใช้ในประเทศไทยบก็เป็นโอกาศ

ที่ดีมากที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทืศไทยให้โต

มากยิ่งขึ้น	 เพราะปัจจุบันเขตธุรกิจพิเศษจ�าเป็นอย่างมากท่ี

จะต้องพึ่งพา	 M-commerce	 มาเป็นตัวช่วยในการขับ

เคลื่อนอย่างมาก	 เพราะปัจจุบัน	 AEC	 หรือ	 Asean	 Eco-

nomics	Community	คือ	การรวมตัวของชาติใน	ASEAN	

จ�านวน	10	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	ไทย,	เวียดนาม,	พม่า,	

ลาว,	มาเลเซีย,	สิงคโปร์,	อินโดนีเซีย,	บรูไน,	ฟิลิปปินส์	และ	

กัมพูชา	เพื่อจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	จะมี

รูปแบบคล้ายๆ	 กลุ่ม	 Euro	 Zone	 นั่นเอง	 จะท�าให้มีผล

ประโยชน์,	 อ�านาจต่อรองต่างๆ	 กับคู่ค้าได้มากขึ้น	 และ

การน�าเข้า	ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี	ยกเว้นสินค้า

บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน�าเข้า	

(Roger.	1995)

	 จากกระบวนการพัฒนาที่ไร้ขีดจ�ากัด	 ที่เป็นการ

น�าเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย	 มาประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่	 ท�าให้เกิด	M-commerce	 ขึ้นในการ

ประกอบธุรกิจ	เมื่อน�า	M-commerce	มาใช้กับธุรกิจ	SME	

เพื่อเพิ่มมาตรฐาน	และศักยภาพให้กับธุรกิจ	 SME	ทันสมัย

มากยิ่งขึ้น	ท�าให้ผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ขึ้น	 สะดวกและรวดเร็วขึ้น	 เพ่ือตอบสนองความต้องการ	

และเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น

ความส�าคัญของมาตรฐาน	SME	ที่ได้น�าเอาระบบ	M-com-

merce	มาพัฒนาท�าให้ธุรกิจ	SME	ให้มีศักยภาพ	และเพิ่ม

มาตรฐาน	 รวมไปถึง	 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

ธุรกิจ	SME	มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ	 SME	 ใน

ประเทศไทย

	 2.	 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ

สมการโครงสร้างของธุรกิจ	SME	ต่อการใช้ระบบ	M-com-

merce

	 3.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ประกอบการ

ธุรกิจ	 SME	 ในประเทศไทย	 ต่อการใช้ระบบ	 	 M-com-

merce

	 4.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการธุรกิจ	

SME	ในประเทศไทย	ต่อการใช้ระบบ	M-commerce

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 งานวิจัยนี้ มุ ่ งศึกษาแบบจ�าลองสมการเชิ ง

โครงสร้างระบบ	M-commerce	ที่มีผลต่อมาตรฐาน	SME	

ก้าวไกล	 ด้วยระบบ	M-commerce	 ได้บูรณาการแนวคิด

คุณลักษณะระบบ	M-commerce	ขององค์กรซึ่ง	Avlonitis	

et	al.,	(1994)	กล่าวว่า	คุณลักษณะระบบ	M-commerce	

เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้เครื่องจักร	 และวิธีการ

ผลิต	 ถือเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการผลิตตัวนวัตกรรม	

ในส่วนของ	 Salavou	 (2004)	 กล่าวว่า	 ความสามารถทาง

ระบบ	 M-commerce	 เป็นนวัตกรรมกระบวนการเป็น

ประเด็นที่พิจารณาถึ งความสามารถในการปรับใช ้

เทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช	้

แนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรมเทคโนโลยีขององค์กร	

Everett	 Roger	 (1995)	 อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงสังคม

และวัฒนธรรมของระบบ	M-commerce	 เกิดขึ้นจากการ

แพร่กระจายของสิ่งใหม่จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง

และสังคมนั้นรับเข้าไปใช้ส่ิงใหม่	 นวัตกรรมเป็นท้ังความรู้

ความคิดเทคนิควิธีการ	Rogers	and	Shoemaker	(1971)	

อธิบายว ่าการยอมรับระบบ	 M-commerce	 ที่ เป ็น

นวัตกรรมเป็นการตัดสินใจที่จะน�านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่าง

เต็มที่การยอมรับนวัตกรรมเป็นกระบวนการของการตัดสิน

ใจยอมรับหรือปฏิเสธปฏิบัติตามเกิดขึ้นได้จากคุณลักษณะ

ของนวัตกรรม	 แนวคิดกระบวนการส่ือสารนวัตกรรม

เทคโนโลยี	

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ M-commerce 

	 M-commerce	หมายถึง	การท�าธุรกรรมใดๆด้วย

มูลค่าเงินตราท่ีถูกชัดน�าโดยผ่านเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร

โทรคมนาคมด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Durlacher	Resrarch	,	
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2000)	 ดังนั้น	M-commerce	 จึงเป็นการด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจหรือทางการเงินโดย

ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ

แนวคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์	 (E-commerce)	ที่

ใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อและขาย

สินค้า	การสั่งซื้อสิค้าและบริการ	รวมทั้งการรับส่งอีเมล์โดย	

M-commerce	 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 สามารถพกพาไปได้

ทุกที่ไม่จ�ากัดสถานที่และเวลา	 ท�าให้ตลาดการค้าออนไลน์

หรือการท�าธุรกรรมเชิงพาณิชย์	 โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น

ตลาดท่ีมีศักยภาพ	 เพราะสะดวกสบาย	 ไม่มีข้อจ�ากัดด้าน

เวลาและสถานที่ในการจับจ่าย	 อีกท้ังคนในสังคมไทยมี

ความคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้ว

วิวัฒนาการของ	M-commerce

	 M-commerce	 ได้รับการพัฒนาจาก	 E-com-

merce	ซึ่งมีวิวัฒนาการแบ่งได้เป็น	2	ระยะ	ได้แก่	1.	ระยะ

แรก	เป็นช่วงที่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้เริ่มต้นขึ้นมาครั้งแรก

ในโลก	โดยมีการเริ่มใช้ระบบการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงแต่บริษัทใหญ่ๆ	 และสถานบันการเงิน

ที่ใช้จากนั้นเกิดระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์	แล้ว

จึงค่อยๆ	 พัฒนาระบบสื่อสารอื่นๆ	 เช่น	 ระบบซื้อขายหุ้น	

ระบบจองโรงแรม	 แต่ความนิยมในการใช้งานยังค่อนข้าง

น้อย	2.	ระยะที่	2	เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็ว	

จึงเกิดแนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้า	 โดยใครที่มีคอมพิวเตอร์ที่

สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเข้าร่วมได้	 แต่ก็มี

ข้อจ�ากัดเรื่องสถานที่และเวลาท�าให้มีการน�าเทคโนโลยีของ

โทรศัพท์เข้ามาใช้

	 วิวัฒนาการของ	 M-commerce	 สามารถแบ่ง

ออกเป็น	3	ยุค	ดังนี้	1)	ยุคแรกเริ่มของ	SMS	เป็นจุดเริ่มต้น

ในการท�าธุรกิจ	 M-commerce	 โดย	 SMS	 คือการส่งข้อ

ความสั้นๆที่ความยาวไม่เกิน	 160	 ตัวอักษรผ่านทาง

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 2)	 ยุคของการใช้	WAP	 เป็นยุคที่มีการ

ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต	 จึงเกิดการพัฒนา	WAP	 มา

เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเข้า

ชมเว็ปไซต์	 และ	 3)	 ยุคบรอดแบนด์	 เป็นยุคที่เครือข่าย

สัญญาณไร้สายพัฒนาอยู่ในระดับที่สามารถรับส่งข้อมูล

ความเร็วสูงได้	เช่น	GPRS

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตรฐาน SME

	 มาตรฐาน	 SME	 เป็นปัจจัยที่ถือว่ามีความส�าคัญ

อย่างย่ิงในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 คือการมีหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง	 ท�าหน้าท่ีน�า

นโยบายในการพัฒนาSMEs	 มาด�าเนินการในทางปฏิบัติ	

และเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้เกิดการขยาย

การให้บริการต่างๆตลอดจนความช่วยเหลือแก่	SMEs	อย่าง

ทั่วถึงทั้งประเทศนอกจากนี้ควรให้ความช่วยเหลือและ

พัฒนา	 SMEsตามความต้องการในแต่ละท้องถิ่น	 เพื่อการ

พัฒนาที่ตรงความต้องการและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดย

เมื่อพิจารณาจากการวางระบบองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการ

สนับสนุน	 SMEs	 ของประเทศต้นแบบแล้วจะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยควรมีหน่วยงานกลางตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร	

และมีหน่วยงานสาขาย่อยอยู่ในต่างจังหวัดเพ่ือให้การส่ง

เสริม	SMEs	กระจายอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ	และควรมีการ

จัดตั้งศูนย์อบรมด้านต่างๆ	 (จุฑามาศ	จิตติถาวร	และคณะ.	

2554)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 วศิน	เหลี่ยมปรีชา	และศศินิภา	ทิวาลัย	(2555)	ได้

ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพระบบ	คุณภาพ	การ

ใช้งาน	ความพึงพอใจจองผู้ใช้งาน	และประสิทธิผลด้านการ

ให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของ

ธุรกิจโรงแรม	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้	คือ	นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการระบบการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในระดับ	 4	 ดาว	 และ	 5	

ดาว	 ในเขตจังหวัดภาคเหนือจ�านวน	 400	 คน	 ใช้การ

วิเคราะห์สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ	ผล

การวิจัยพบว่าคุณภาพสารสนเทศมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการระบบการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม	 และ

คุณภาพการให้บริการมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการระบบการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

	 Fang	 (2011)	 ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัยความ

ตั้งใจซื้อซ�้าของลูกค้าท่ีซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลของ	DeLoen	และ	McLean	
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(2003)	ผลจากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ตัวแปรที่มีผล

ต่อความพึงพอใจได้แก่	 คุณภาพของสารสนเทศ	 คุณภาพ

ของระบบ	และคุณภาพของบริการ

	 Chang,	 Kuo,	 Hsu	 และ	 Cheng	 (2014)	 ได้

ท�าการศึกษาเรื่องคุณภาพของเว็ปไซต์ที่ความไว้วางใจที่ส่ง

ผลกระทบต่อความสนใจซื้อของลูกค้า	 โดยศึกษาในส่วน

ของโรงแรม	 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของเว็ปไซต์มีผลเชิง

บวกต่อความไว้วางใจซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อความสนใจที่

จะซื้อสินค้าหรือบริการ

	 Yong	 (2014)	 ได้ศึกษาผลกระทบของคุณภาพ

บริการต่อความพึงพอใจของลูกค้าในบริบทของ	 E-com-

merce	 ผลการวิจัยพบว ่า	 โดยรวบรวมข ้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ที่ด�าเนินการรวบรวมได้ในประเทศ

จีน	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ประกอบกิจการควรจะมุ่ง

เน้นทางด้านของคุณภาพบริการ	 เนื่องจากคุณภาพบริการ

ทั้งการให้บริการผ่าน	 e-serivice	 และการให้บริการขนส่ง

ล้วนแล้วแต่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร

	 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 ผู้ประกอบการ

ธุรกิจ	SME	และผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	จ�านวน	6,551,718	

ราย	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 (สศช.))	 โดยมีรายชื่อในฐานข้อมูลบริการ

ออนไลน์ของส�านักงานทะเบียนพาณิชย์	 สาเหตุที่เลือก

ประชากรดังกล่าว	 เนื่องมาจากเป็นธุรกิจที่มีจ�านวนมาก

ที่สุดในปัจจุบัน	 ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและอยู่

ในการควบคุม	 นอกจากนั้นยังได้รับข้อมูล	 ตลอดจนความรู้

ใหม่ๆอย่างสม�่าเสมอ	 จากหน่วยงานราชการต่างๆ	 ด้าน

ธุรกิจ	 SME	 ดังน้ัน	 ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็น

ตัวแทนของธุรกิจ	SME	ในภาพรวมของประเทศไทยได้

	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ผู้ประกอบ

การธุรกิจ	SME	จ�านวน	220	คนและผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	

จ�านวน	220	คน	โดยมาจากการ

ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 ผู้วิจัยเน้นศึกษาเนื้อหาด้าน	 1.	 มาตรฐานธุรกิจ	

SME	 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ	 ของธุรกิจ	

SME	ให้ดียิ่งขึ้น	2.	ระบบ	M-commerce	เพื่อน�ามาพัฒนา

ธุรกิจ	 SME	 ให้ได้มาตรฐาน	 และพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่ง

ข้ึน	 3.	 แนวทางการพัฒนาธุรกิจ	 SME	 เพื่อใช้ประกอบ

การน�าระบบ	M-commerce	 เข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	

SME	 โดยเป็นเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจาก

งานวิจัยในประเทศ

สมมติฐาน
	 สมมติฐานที่	 1	 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาระบบ	M-commerce	ส�าหรับธุรกิจ	SME	ใน

ประเทศไทย

	 สมมติฐานที่	 2	 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีอิทธิพล

ต่อการเพิ่มมาตรฐาน	SME	ในประเทศไทย

	 สมมติฐานที่	 3	 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีอิทธิพล

ต่อการเพิ่มฐานการตลาด	SME	ในประเทศไทย

	 สมมติฐานที่	 4	 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีอิทธิพล

ต่อการสร้างสมรรถนะของธุรกิจ	SME	ในประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้การวิจัยเชิง

ส�ารวจ	 ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	 มี

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความส�าคัญขององค์ประกอบ

ต่างๆ	 ด้วยมาตรวัดแบบประมาณค่า	 ที่มีค�าตอบให้เลือก	 5	

ระดับ	กลุ่มประชากรคือ	ผู้ประกอบการธุรกิจ	SME	และผู้ใช้

บริการธุรกิจ	 SME	 การเลือกตัวอย่างในครั้งนี้ใช้ตาราง

ส�าเร็จรูปในการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างของ	Taro	Yamane	ที่

ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 ที่จ�านวนประชากรมีจ�านวนมาก

เกินกว่า	100,000	คน	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	400	ตัวอย่าง	

แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแปลผลให้มีความแม่นย�า

มากขึ้น	 จึงท�าการบวกเพิ่มอีก	 10%	 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ	 440	ตัวอย่าง	 และรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องสรุปเป็นองค์ประกอบด้านต่างๆของการประกอบ

ธุรกิจ	SME	ที่ด�าเนินงานวิจัยอย่างมีล�าดับขั้นตอน

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน	 โดยมีการ

ใช้สถิติในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 ของโมเดล

การวัด	 ของแต่ละตัวแปรแฝง	 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง

โครงสร้าง	 โดยท�าการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย	์

และความตรงแบบแตกต่าง	 และการวิวเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง	เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
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ด้านต่างๆของการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม	 โดยใช้การ

วิเคราะห์สาเหตุ	หรือการวิเคราะห์เส้นทาง	ตรวจสอบความ

กลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

	 เครื่องมือที่ใช้ในการครั้งนี้	 แบบสอบถามปลาย

ปิดประกอบด้วย	3	ส่วน	มีรายละเอียดดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะ

ส่วนบุคคล	จ�านวน	6	ข้อ	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการ

ศึกษา	ประเภทธุรกิจ	 รายได้ต่อเดือน	 เป็นค�าถามปลายปิด	

แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว

	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามตัวแปรมาตรฐาน	 SME	

ก ้าวไกล	 ด ้วยระบบ	 M-commerce	 ประกอบด้วย	

คุณลักษณะของทรัพยากร	การบริหาร	SME	ก้าวไกล	ด้วย

ระบบ	M-commerce	ความไว้วางใจใน	SME	ก้าวไกล	ด้วย

ระบบ	M-commerce	 การจัดการ	 SME	 ก้าวไกล	 ด้วย

ระบบ	M-commerce	 เป็นค�าถามปลายปิด	 แบบให้เลือก

ตอบเพียงข้อเดียว	โดยใช้มาตรวัดแบบ	Liker	Scale	ที่มีค�า

ตอบให้เลือก	5	ระดับ	รวมค�าถาม	95	ข้อ

	 ส่วนท่ี	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับ	 SME	 ก้าวไกล	

ด้วยระบบ	M-commerce	ได้แก่	ด้านปฏิสัมพันธ์	ด้านการ

เชื่อมต่อ	ด้านการร่วมกันสร้าง	ด้านการสร้างเครือข่าย	ด้าน

การพาณิชย์	มีจ�านวน	25	ข้อ	เป็นค�าถามปลายปิด	แบบให้

ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว	 โดยใช้มาตรวัดแบบ	 Liker	

Scale	ที่มีค�าตอบให้เลือก	5	ระดับ	รวมค�าถาม	25	ข้อ

การตรวจสอบเครื่องมือ

	 ผลการตรวจสอบเครื่องมือหรือแบบสอบถามซึ่ง

ประกอบด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 โดยคัดเลือก

ข้อค�าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	 0.5	 ขึ้นไป	 มีกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ	 5	ท่านวัดความเที่ยงแบบสอบถาม	มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างเนื้อหา	(IOC)	มีเท่ากับ	0.842	และหาค่า

ความเชื่อถือได้	 (Reliability)	 น�าแบบสอบถามไปการ

ทดสอบก่อนน�าไปใช้จริง	 จ�านวน	 40	 ชุด	 เพื่อหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช	 ผลการทดสอบพบว่ามี

ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม	 มีค่าความน่าเชื่อถือที	่

0.989	 มากกว่า	 0.70	 ซึ่งผลการตรวจสอบเครื่องมือมีค่า

เกินเกณฑ์จึงน�าแบบสอบถามน�าไปจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 จึงน�าแบบสอบถามไป

ใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงซึ่งคือกลุ่มผู้ประกอบ

การที่ประกอบธุรกิจ	 SME	 ก้าวไกล	 ด้วยระบบ	M-com-

merce	จ�านวน	500	ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิ จัยนี้ ได ้ท�าการ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	 จากการค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับ	

SME	ก้าวไกล	ด้วยระบบ	M-commerce	แนวคิดเกี่ยวกับ

สื่อสารแหล่งข้อมูลการส่ือสาร	 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ	

SME	ก้าวไกล	ด้วยระบบ	M-commerce	แนวคิดเกี่ยวกับ

การแพร่กระจาย	SME	ก้าวไกล	ด้วยระบบ	M-commerce	

ขององค์กร	 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจใช้	 SME	

ก้าวไกล	 ด้วยระบบ	M-commerce	 และแนวคิดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลในการท�า	 SME	 ก้าวไกล	 ด้วยระบบ	M-com-

merce	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ส�าหรับข้อมูลปฐมภูมิ

ได้แก่	 ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้

จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจ	 SME	 ก้าวไกล	 ด้วยระบบ	

M-commerce	 จ�านวน	 500	 ตัวอย่าง	 และรวบรวม

แบบสอบถามเพื่อน�ามาประมวลผล	

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามและเรียบรียง

จากนั้นลงรหัสแล้วน�ามาบันทึกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท�าการ

ประมวลผล	 ส�าเร็จรูป	 SPSS	 และโปรแกรมส�าเร็จรูป	

AMOS	

	 2.	 สถิติที่ใช้ในการวิจัยงานวิจัยนี้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้

	 2.1	 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	

ความถี่	ร้อยละค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าพิสัย	ค่า

ต�่าสุด	ค่าสูงสุด	ค่าแปรปรวน	ค่าความเบ้	ค่าความโด่ง

	 2.2	 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	 ใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์	 ประกอบด้วย	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน	และวิเคราะห์สมการโครงสร้าง	(System	Equation	

Model	 :	 SEM)	 ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการ

วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประกอบด้วย	ดัชนีค่า	Chi-Square,	CMIN/df.,	CFI,	GFI,	

IFI,	NFI,	AGFI,	RMSEA	และ	RMR	
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	 2.3	 การแปลค่าความหมายใช้มาตรวัดแบบ	 Lik-

er	 Scale	 ค�าตอบเลือก	 5	 ระดับ	 ก�าหนดเกณฑ์ในการ

ประเมินค่าคะแนนจากค�าตอบตามสัดส่วนการประมาณ

ระดับการตัดข้อมูลเป็นแบบมาตรวัดอันตรภาคหรือช่วง	

ค�าถามเชิงนิยมหรือความหมายในเชิงบวก

ผลการวิจัย
	 การวิเคราะห์จากกลุ่มประชากรที่มีการเข้าร่วม

ตอบแบบสอบถาม	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	440	ราย	

แบ่งออกเป็น	ผู้ประกอบการธุรกิจ	SME	220	ราย	และผู้ใช้

บริการธุรกิจ	SME	220	ราย	จากนั้นได้น�าข้อมูลทั้งหมดมา

ท�าการวิเคราะห์	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	แล้วจึงน�า

เสนอผลในรูปตาราง	 ประกอบค�าบรรยายส�าหรับผลการ

วิเคราะห์	นั้นจะแบ่งเป็น	4	ส่วนดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจ	

SME	ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ทั้งหมด	 220	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 189	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	85.91	และเพศชาย	จ�านวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	

14.09	มีอายุ	31	–	40	ปี	จ�านวน	102	คน	คิดเป็นร้อยละ	

46.36	รองลงมามีอายุ	41	–	50	ปี	จ�านวน	89	คน	คิดเป็น

ร้อย	40.45	รองลงมามีอายุ	51	–	60	ปี	จ�านวน	19	คน	คิด

เป็นร้อยละ	8.64	รองลงมามีอายุ	61	ปีขึ้นไป	จ�านวน	6	คน	

คิดเป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมามีอายุ	21	–	30	ปี	จ�านวน	

4	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.82	มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี	จ�านวน	114	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.82	รองลงมามีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี	จ�านวน	86	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.09	

และรองลงมามีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	 จ�านวน	

20	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.09	 มีต�าแหน่งเจ้าของกิจการ	

จ�านวน	189	คน	คิดเป็นร้อยละ	85.91	รองลงมามีต�าแหน่ง	

พนักงาน	จ�านวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.27	และรองลง

มามีต�าแหน่งหุ้นส่วน	 จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.82	

ตามล�าดับ

	 ส่วนที่	 2	 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ	 SME	 ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ทั้งหมด	 220	 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท	 ภาคการค้า

ปลีก	จ�านวน	169	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.82	รองลงมาภาค

ค้าส่ง	จ�านวน	42	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.09	รองลงมาภาคบ

ริการ	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมา	ภาค

การผลิต	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.36	 มีสินทรัพย์

ถาวรของธุรกิจส่วนใหญ่	น้อยกว่า	30	ล้านบาท	จ�านวน	169	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 76.82	 รองลงมา	 30	 –	 60	 ล้านบาท	

จ�านวน	42	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.09	รองลงมา	50	–	100	

ล้านบาท	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมา	

50	–	200	ล้านบาท	จ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.36	มี

การจ้างแรงงานน้อยกว่า	30	คน	จ�านวน	169	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	76.82	รองลงมา	16	–	30	คน	จ�านวน	42	คน	คิด

เป็นร้อยละ	19.09	รองลงมา	26	–	50	คน	จ�านวน	6	คน	คิด

เป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมา	50	–	200	คน	จ�านวน	3	คน	

คิดเป็นร้อยละ	1.36

	 ส่วนที่	 3	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการธุรกิจ	 SME	

ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ทั้งหมด	220	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ	หญิง	129	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	58.64	และเพศชาย	จ�านวน	91	คน	คิดเป็นร้อยละ	

41.36	มีอายุ	31	–	40	ปี	จ�านวน	119	คน	คิดเป็นร้อยละ	

54.09	รองลงมามีอายุ	41	–	50	ปี	จ�านวน	65	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	29.55	รองลงมามีอายุต�่ากว่า	20	ปี	จ�านวน	32	คน	

คิดเป็นร้อยละ	14.55	และรองลงมา	51	ปีขึ้นไป	จ�านวน	4	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.82	 มีระดับการศึกษาปริญญาตร	ี

จ�านวน	109	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.55	รองลงมามีระดับการ

ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	53	คิด

เป็นร้อยละ	 24.09	 รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 หรือ

เทียบเท่า	จ�านวน	35	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.91	รองลงมา

มัธยมศึกษา	หรือเทียบเท่า	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	

8.18	และรองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี	จ�านวน	5	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	2.27	มีอาชีพ	พนักงานบริษัท	จ�านวน	129	คน	คิด

เป็นร้อยละ	58.64	รองลงมานักเรียน	/	นักศึกษา	จ�านวน	55	

คน	คิดเป็นร้อยละ	25.00	รองลงมาข้าราชการ	22	คน	คิด

เป็นร้อยละ	10.00	และรองลงมาเจ้าของธุรกิจ	จ�านวน	14	

คน	คิดเป็นร้อยละ	6.36	มีสถานภาพโสด	จ�านวน	159	คน	

คิดเป็นร้อยละ	72.27	รองลงมาสมรส	จ�านวน	50	คน	คิด

เป็นร้อยละ	22.73	รองลงมาแยกกันอยู่	11	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	5.00	มีรายได้เฉลี่ย	10,001	–	20,000	บาท	จ�านวน	189	



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 2 May – August 2019 95

คน	คิดเป็นร้อยละ	85.91	รองลงมา	40,001	–	50,000	บาท	

จ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.09	และรองลงมา30,001	

–	40,000	บาท	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.00	ตาม

ล�าดับ

	 จากภาพแสดงการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจ	 SME	

ด้วยระบบ	M-commerce	 ของผู้ประกอบการธุรกิจ	 SME	

โดยมีค ่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง	 ค่าน�้าหนักของตัวแปรสังเกตได้	 ในแต่ละปัจจัย

แฝง	และค่าสัมประสิทธิ์เส้นระหว่างปัจจัยแฝง

	 ค่าดัชนีในการวัดความเหมาะสมของแบบจ�าลอง	

ได้แก่	χ2	/	df	=	18	,	GFI	=	.975	,	RMSEA	=	.046	,	RMR	

=	.003	,	NFI	=	.994	,	CFI	=	.998	และ	p	=	.002	ซึ่งมีค่า

ใกล้เคียงเกณฑ์ที่ยอมรับได้

สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบข้อมูลทั่วไปของผู ้ประกอบการ

ธุรกิจ	 SME	 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	220	คน	ส่วน

ใหญ่เป็นเพศ	หญิง	คิดเป็นร้อยละ	85.91	และเพศชาย	คิด

เป็นร้อยละ	14.09	มีอายุ	31	–	40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	46.36	

รองลงมามีอายุ	 41	 –	 50	ปี	 คิดเป็นร้อย	 40.45	 รองลงมา

มีอายุ	51	–	60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	8.64	รองลงมามีอายุ	61	

ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมามีอายุ	21	–	30	

ปี	คิดเป็นร้อยละ	1.82	มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	

คิดเป็นร้อยละ	 51.82	 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญา

ตรี	คิดเป็นร้อยละ	39.09	และรองลงมามีระดับการศึกษาต�่า

กว่าปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	 9.09	 มีต�าแหน่งเจ้าของ

กิจการ	คิดเป็นร้อยละ	85.91	รองลงมามีต�าแหน่ง	พนักงาน	

คิดเป็นร้อยละ	 12.27	 และรองลงมามีต�าแหน่งหุ้นส่วน	 คิด

เป็นร้อยละ	1.82

	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ทั้งหมด220	 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท	 ภาคการค้า

ปลีก	คิดเป็นร้อยละ	76.82	รองลงมาภาคค้าส่ง	คิดเป็นร้อย

ละ19.09	 รองลงมาภาคบริการ	 คิดเป็นร้อยละ	 2.73	 และ

รองลงมา	 ภาคการผลิต	 คิดเป็นร้อยละ	 1.36	 มีสินทรัพย์

ถาวรของธุรกิจส่วนใหญ่	น้อยกว่า	30	ล้านบาท	คิดเป็นร้อย

ละ	 76.82	 รองลงมา	 30	 –	 60	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	

19.09	รองลงมา	50	–	100	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.73	

และรองลงมา	50	–	200	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.36	มี

ภาพ 1	ส่วนที่	4		ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจ		SME		ด้วยระบบ		M-commerce		ของผู้

ประกอบการธุรกิจ		SME	
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การจ้างแรงงานน้อยกว่า	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	76.82	รอง

ลงมา	16	–	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.09	รองลงมา	26	–	50	

คน	คิดเป็นร้อยละ	2.73	และรองลงมา	50	–	200	คน	คิด

เป็นร้อยละ	1.3

	 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	ของ

กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	220	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ	

หญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 58.64	 และเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	

41.36	มีอายุ	31	–	40	ปี	คิดเป็นร้อยละ	54.09	รองลงมา

มีอายุ	41	–	50	ปี	คิดเป็นร้อยละ	29.55	รองลงมามีอายุต�่า

กว่า	20	ปี	คิดเป็นร้อยละ	14.55	และรองลงมา	51	ปีขึ้นไป	

คิดเป็นร้อยละ	 1.82	 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	 คิดเป็น

ร้อยละ	 49.55	 รองลงมามีระดับการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ	 หรือเทียบเท่า	 คิดเป็นร้อยละ	 24.09	 รองลงมา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 หรือเทียบเท่า	 คิดเป็นร้อยละ	

15.91	รองลงมามัธยมศึกษา	หรือเทียบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	

8.18	และรองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	2.27	

มีอาชีพ	 พนักงานบริษัท	 คิดเป็นร้อยละ	 58.64	 รองลงมา

นักเรียน	 /	 นักศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 25.00	 รองลงมา

ข้าราชการ	 คิดเป็นร้อยละ	 10.00	 และรองลงมาเจ้าของ

ธุรกิจ	คิดเป็นร้อยละ	6.36	มีสถานภาพโสด	คิดเป็นร้อยละ	

72.27	รองลงมาสมรส	คิดเป็นร้อยละ	22.73	รองลงมาแยก

กันอยู่	คิดเป็นร้อยละ	5.00	มีรายได้เฉลี่ย	10,001	–	20,000	

บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 85.91	 รองลงมา	 40,001	 –	 50,000	

บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.09	และรองลงมา30,001	–	40,000	

บาท	คิดเป็นร้อยละ	5.00

	 จากภาพแสดงการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจ	 SME	

ด้วยระบบ	M-commerce	 ของผู้ประกอบการธุรกิจ	 SME	

โดยมีค ่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง	 ค่าน�้าหนักของตัวแปรสังเกตได้	 ในแต่ละปัจจัย

แฝงและค่าสัมประสิทธิ์เส้นระหว่างปัจจัยแฝง

	 ค่าดัชนีในการวัดความเหมาะสมของแบบจ�าลอง	

ได้แก่	x2	/	df	=	18	,	GFI	=	.975	,	RMSEA	=	.046	,	RMR	

=	.003	,	NFI	=	.994	,	CFI	=	.998	และ	p	=	.002	ซึ่งมีค่า

ใกล้เคียงเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ตาราง 1		ค่าสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ		SME		ในประเทศไทย

Estimate S.E. C.R. P Label

F2 <--- F1 1.002 .036 28.046 ***

F3 <--- F1 .609 .124 4.907 ***

F3 <--- F2 .372 .120 3.098 .002

ss4 <--- F1 1.000

ss3 <--- F1 1.035 .030 34.670 ***

ss2 <--- F1 1.032 .034 30.623 ***

ss1 <--- F1 1.062 .039 27.544 ***

gg1 <--- F2 1.000

gg2 <--- F2 .979 .042 23.552 ***

gg3 <--- F2 .753 .044 17.167 ***

aa1 <--- F3 1.000

aa2 <--- F3 1.007 .023 43.204 ***

aa3 <--- F3 .780 .036 21.663 ***
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อภิปรายผล
	 ผลการวิจัยพบข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ

ธุรกิจ	 SME	 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	 220	 คน	

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	31	–	40	ปี	มีระดับการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี	มีต�าแหน่งเจ้าของกิจการ

	 การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างระดับ

ความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกิจ	 SME	 ด้วยระบบ	

M-commerce	 ของผู้ประกอบการธุรกิจ	 SME	 มีความคิด

เห็นต่อค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง	 ค่าน�้าหนักของตัวแปรสังเกตได้	 ในแต่ละปัจจัย

แฝง	 และค่าสัมประสิทธิ์เส้นระหว่างปัจจัยแฝง	 พบว่า	 ค่า

ดัชนีในการวัดความเหมาะสมของแบบจ�าลอง	 ได้แก่	 x2	 /	

df	=	18	,	GFI	=	.975	,	RMSEA	=	.046	,	RMR	=	.003	,	

NFI	=	.994	,	CFI	=	.998	และ	p	=	.002	ซึ่งมีค่าใกล้เคียง

เกณฑ์ที่ยอมรับได้

	 จากผลการทดสอบทดสอบสมมติฐานสมการเชิง

โครงสร้างแบบจ�าลอง	มาตราฐาน	SME	ด้วยระบบ	M-com-

merce	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลใน

การท�ามาตราฐาน	SME	ด้วยระบบ	M-commerce	พบว่า

ข ้อมูลทั่วไปของธุรกิจ	 SME	 ของกลุ ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท	 มีสินทรัพย์

ถาวรของธุรกิจส่วนใหญ่	 น้อยกว่า	 30	 ล้านบาท	 มีการจ้าง

แรงงานน้อยกว่า	 30	 คน	 วศิน	 เหลี่ยมปรีชา	 และศศินิภา	

ทิวาลัย	 (2555)	 ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพ

ระบบ	คุณภาพ	การใช้งาน	ความพึงพอใจจองผู้ใช้งาน	และ

ประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้	 คือ	 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมใน

ระดับ	 4	ดาว	และ	5	ดาว	 ในเขตจังหวัดภาคเหนือจ�านวน	

400	 คน	 ใช้การวิเคราะห์สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ	 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพสารสนเทศมีผลก

ระทบในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจ

โรงแรม	 และคุณภาพการให้บริการมีผลกระทบในเชิงบวก

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการระบบ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม

	 ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อ

ประสิทธิผลในการท�ามาตราฐาน	SME	ด้วยระบบ	M-com-

merce	พบว่า	พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการธุรกิจ	SME	

ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด	220	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ	

หญิง	 มีอายุ	 31	 –	 40	 ปี	 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	 มี

อาชีพ	 พนักงานบริษัท	 มีสถานภาพโสด	 มีรายได้เฉลี่ย	

10,001	 –	 20,000	 บาทสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Fang	

(2011)	 ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัยความตั้งใจซ้ือซ�้าของ

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาโมเดลของ	DeLoen	และ	McLean	 (2003)	ผล

จากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ตัวแปรที่มีผลต่อความพึง

พอใจได้แก่	 คุณภาพของสารสนเทศ	 คุณภาพของระบบ	

และคุณภาพของบริการ	โดยสอดคล้องกับ	Chang	,	Kuo	,	

Hsu	และ	Cheng	(2014)	ได้ท�าการศึกษาเรื่องคุณภาพของ

เว็ปไซต์ที่ความไว้วางใจที่ส่งผลกระทบต่อความสนใจซื้อ

ของลูกค้า	 โดยศึกษาในส่วนของโรงแรม	 ผลการวิจัยพบว่า

คุณภาพของเว็ปไซต์มีผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจซึ่งจะส่ง

ผลทางบวกต่อความสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ	 และ

สอดคล้องกับ	 Yong	 (2014)	 ได้ศึกษาผลกระทบของ

คุณภาพบริการต่อความพึงพอใจของลูกค้าในบริบทของ	

E-commerce	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ที่ด�าเนินการรวบรวมได้ในประเทศ

จีน	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 ผู้ประกอบกิจการควรจะมุ่ง

เน้นทางด้านของคุณภาพบริการ	 เนื่องจากคุณภาพบริการ

ทั้งการให้บริการผ่าน	 e-service	 และการให้บริการขนส่ง

ล้วนแล้วแต่มีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

	 ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่จะพัฒนาเว็ปไซต์ใน

รูปแบบที่รองรับส�าหรับการใช้งานบนมือถือ	 ควรให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพระบบ	 โดยพัฒนาระบบของ	 M-com-

merce	ให้สามารถน�าพาผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ	นอกนั้นระบบ

ควรมีความพร้อมในการใช้งาน	 และตอบสนองต่อผู้ใช้ได้

อย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 งานวิ จัยนี้ เป ็นงานวิ จัยที่ ใช ้ระเบียบวิ จัยเชิง
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