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การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอศักยภาพ
การแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)ในจังหวัดนครสวรรค
Management of Integrated Marketing Communication that Affected
Competitiveness of SMEs in Nakhon Sawan Province
ศิรินภา คําวิเศษ* ผศ.ดร. วริศรา เหลาบํารุง**
บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและ
ศักยภาพการแขงขันของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค 2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของ SMEs กับศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการกับศักยภาพการแขงขันของ SMEsในจังหวัดนครสวรรค ใชจํานวนกลุมตัวอยาง 340 ตัวอยาง ไดแก
ผูประกอบการ SMEsในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งจดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.93 ดานที่ SMEs ให
ความสําคัญมากที่สุด คือ ดานสวนประสมการสงเสริมการตลาดและดานการบริหาร รองลงมาคือ ดานขาวสาร ดาน
การวัดผล ดานการเงิน ดานสื่อและดานภารกิจ และนอยที่สุดคือดาน ตลาด สําหรับศักยภาพการแขงขันของ SMEs
มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.21 ซึ่ง SMEs มีศักยภาพดานความสัมพันธกับลูกคา มากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพของสินคา
และบริการ ภาพลักษณองคการและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพในการผลิต/บริการ การดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการ
ประกอบการและศักยภาพทางการเงิน เครือขายธุรกิจ และแหลงที่มาของเทคโนโลยี 2. การเปรียบเทียบลักษณะของ
SMEs (รูปแบบการจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนบุคลากร และระยะเวลาในการดําเนินงาน)
กับศักยภาพการแขงขันของ SMEsในจังหวัดนครสวรรค ลักษณะของ SMEs ที่แตกตางกันมีศักยภาพการแขงขันไม
แตกตางกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 3. การบริหารจัดการดานการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการกับศักยภาพ
การแขงขันของ SMEs มีคาความสัมพันธอยูระหวาง 0.226 ถึง .721โดยมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพการแขงขันของ SMEs ไดรอยละ 68.8
คําสําคัญ: SMEs /การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ/ศักยภาพการแขงขัน
Abstract
The purposes of this study were to study 1) management of integrated marketing
communication and competitiveness of SMEs in Nakhon Sawan 2) to compare characteristic of SMEs
that affected competitiveness of SMEs in Nakhon Sawan and 3) to study the relativity between
management of integrated marketing communication factor cooperate with competitiveness of SMEs
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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in Nakhon Sawan. The sample of this research included all 340 SMEs that enter in the commercial
register with DBD ( Department of Business Development Nakhon Sawan). The findings found that:
1. SMEs’s management of integrated marketing communication had average at 6.93, the most
important aspect of SMEs’s were; MIX and Management, and the least was Market. Competitiveness of
SMEs had average at 6.21; the most competitiveness were Customer Relationship Quality of Products
and Service Enterprise Image and Responsibility Productivity Entrepreneurial Orientation and Financial
Affairs Business Network and the least was Technology Sourcing. 2. Comparing the different in
characteristic of SMEs (type of register, type of business, authorized share capital, personnel and run
time) did not affect competitiveness of SMEs in Nakhon Sawan as significantly at the level of .05.
3. The management of IMC were positive correlations (0.217- 0.775) to competitiveness of SMEs as
significantly at the level of .01. Management of IMC were forecast the aggregation SMEs’ competitiveness at 68.8%. The Money, Mission and Market factors were positive forecast , Management and
Media were negative forecast, and the Message, Mix and Measure were not relate to competitiveness of SMEs.
Keyword : SMEs /Management of integrated marketing communication/Competitiveness
บทนํา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถสราง
มูลคาทาง (GDP)ไดสงู ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสวน
จังหวัด จนถือเปนกระดูกสันหลังหลักของอุตสาหกรรม
ไทย ซึ่งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (2554ข, น. 98) ไดกาํ หนดเปนหลักพืน้ ฐานที่ SMEs
ตองมีในยุทธศาสตรขอ ที่ 1 ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในดานฐานขอมูล ดานการจัดการ
ความรู ดานเงินทุน ดานการตลาดเพือ่ สังคม ดานบุคลากร
ดานเทคโนโลยีและนวัติกรรม และดานการตลาด ถึง
แม SMEs จะสราง GDP ทั้งในระดับประเทศและระดับ
จังหวัดไดมากกวาธุรกิจภาคเกษตร แตการดําเนินงาน
ของ SMEs ประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นหลายดานโดย
เฉพาะ ปญหาดานการตลาด SMEs สวนใหญมักตอบ
สนองความตองการของตลาดในทองถิน่ หรือตลาดภายใน
ประเทศ ซึง่ ยังขาดความรูค วามสามารถในดานการตลาด
ในวงกวาง โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ขณะเดียวกัน
ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนสงตลอดจนการ
เปดเสรีทางการคา ทําใหวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้ง
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สินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาในทองถิ่น
หรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมากขึ้น และ SMEs สวนมากขาดความรูใน
การจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใชประสบการณจาก
การเรียนรู (บานจอมยุทธ, 2556, ออนไลน) แตการทํา
ตลาดในปจจุบัน นักการตลาดสมัยใหมจะมุงเนนในการ
สรางตราสินคาใหเปนทีร่ จู กั และใหครองใจกลุม เปาหมาย
ดวยการใชการสือ่ สารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC:
Integrated Marketing Communication) ซึ่งบริษัทที่
ประสบความสําเร็จดี มีชอื่ เสียงเปนทีย่ อมรับของผูบ ริโภค
ตางตองอาศัยการสือ่ สารการตลาดเปนปจจัยสําคัญในการ
สื่อสารไปยังผูบริโภค (นพปฎล สุวรรณทรัพย, 2552, น.
136)
จากปญหาดานการตลาด เงินทุน และการบริหาร
จัดการของ SMEs การบริหารและการจัดการการสื่อสาร
การตลาดให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี ขั้ น ตอน 8 ขั้ น ตอน
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น, 2546, น. 564 และฟลปิ ส คอทเลอร,
2547, 725-788 ) ประกอบดวย 1) ตลาด (การกําหนด
กลุมผูรับขาวสาร) 2) ภารกิจ (การกําหนดวัตถุประสงค

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2556

ในการติดตอสื่อสาร) 3) ขาวสาร(การออกแบบขาวสาร)
4) สื่อ(การเลือกชองทางการติดตอสื่อสาร) 5) เงิน(การ
กําหนดงบประมาณในการสงเสริมการตลาดทั้งหมด) 6)
สวนประสมการสงเสริมการตลาด(การตัดสินใจในสวน
ประสมการสงเสริมการตลาด) 7) การวัดผล(การวัดผล
การสงเสริมการตลาด) และ 8) การบริหาร(การบริหาร
และการประสานงานในกระบวนการติดตอสื่อสาร) ซึ่ง
กระบวนการบริหารจัดการทั้ง 8 นี้จะชวยให SMEs มี
ศักยภาพในการแขงขันมากยิ่งขึ้น โดยศักยภาพในการ
แขงขันศักยภาพการแขงขันเดิมใชการวัดการทํากําไร
และประเด็นดานผูบริโภค แตยังมีประเด็นอื่นที่ SMEs
ควรใหความสนใจในการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจอีก
9 ดาน (ปพฤกษ อุตสาหวาณิชกิจ, 2547, น. 50 และ
Chi, 1999, p. 1) ไดแก ประสิทธิภาพในการผลิต ความ
สัมพันธกบั ลูกคา เครือขายธุรกิจ แหลงทีม่ าของเทคโนโลยี
การจัดการความรู การดําเนินธุรกิจทีม่ งุ เนนการประกอบ
การ คุณภาพของสินคาและบริการ ภาพลักษณองคการ
และความรับผิดชอบ และศักยภาพทางการเงิน ซึ่งองค
ประกอบนีจ้ ะชวยใหมองเห็นขีดความสามารถขององคกร
ธุรกิจไดดียิ่งขึ้น
สําหรับจังหวัดนครสวรรค SMEs มีบทบาทใน
การดําเนินงานของจังหวัด โดยจัดอยูในกลุมรายไดการ
ผลิตภาคนอกเกษตร ซึ่งมีมูลคาการผลิต 61,526 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.22 ของ GPP จังหวัด และ
มีมลู คาการผลิตภาคนอกเกษตรเพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2552
รอยละ 4.98 (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
เหนือตอนลาง 2, แผนพัฒนากลุมจังหวัด 2554-2556,
2555, น. 7) และมีจํานวนผูประกอบการมากเปนอันดับ
1 ของกลุม ภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค กําแพงเพชร
พิจิตร และอุทัยธานี), และอันดับที่ 28 ของประเทศไทย
(สสว., 2554ก, น. 32-35; 2555, น. 4-9,4-10) จาก
จํานวนมูลคาการผลิตและจํานวนผูป ระกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค แต SMEs ในจังหวัด

นครสวรรคตองเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร
จัดการการตลาดขององคกรเชนกับ SMEs อืน่ ๆ เนือ่ งจาก
ขอจํากัดดานสื่อ และขนาดตลาด และจํานวนผูประกอบ
ภายในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นทําใหมีการแขงขันระหวาง SMEs
เกิดขึ้นมากเชนกัน
จากปญหาดังกลาว ผูศ กึ ษาเห็นถึงความสําคัญใน
การบริหารจัดการการตลาด ในประเด็นของการสื่อสาร
การตลาด ที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการธุรกิจ
SMEs ผานดวยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่ง
ชวยใหองคกรธุรกิจดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลดขอจํากัดของ SMEs ในการดําเนินงานได โดยทําการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค เนื่องดวยจํานวนรายได
ที่ ไ ด จ าก SMEs และจํ า นวนกิ จ การทั้ ง ในระดั บ กลุ ม
ยุทธศาสตรจงั หวัด ระดับภาคและระดับประเทศมีจาํ นวน
ทีม่ ากเมือ่ เทียบกับจังหวัดใกลเคียง ทําการศึกษาในหัวขอ
การบริหารจัดการดานการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ ส ง ผลต อ ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อ
นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าเป น ตั ว อย า งและเป น แนวทางให แ ก
ผูป ระกอบการSMEsรายอืน่ และผูท จี่ ะเขามาดําเนินธุรกิจ
ในรูปแบบ SMEs นอกจากนี้ยังใชเพื่อเปนแนวทางใหแก
ผูป ระกอบการธุรกิจทัง้ ในระดับชุมชมและผูป ระกอบการ
อื่นๆ ที่มีขอจํากัดดานเงินทุนในการดําเนินการไดอีกดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการดานการสือ่ สาร
การตลาดแบบบู ร ณาการและศั ก ยภาพการแข ง ขั น
ของSMEs(SMEs)ในจังหวัดนครสวรรค
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของ SMEs กับ
ศักยภาพการแขงขันของSMEs ในจังหวัดนครสวรรค
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร
จั ด การด า นการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการกั บ
ศักยภาพการแขงขันของ SMEsในจังหวัดนครสวรรค
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะของSMEsในจังหวัดนครสวรรคที่
แตกตางกันมีศักยภาพการแขงขันแตกตางกัน
2. การบริ ห ารจั ด การการสื่ อ สารการตลาด
แบบบูรณาการมีความสัมพันธกบั ศักยภาพการแขงขันของ
SMEs ในจังหวัดนครสวรรค
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สําหรับผูประกอบการ SMEs การตลาดนั้นถือ
เปนเรือ่ งสําคัญลําดับตนๆทีจ่ ะเปนตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะบรรดาเถาแกปา ยแดงทัง้ หลาย ยิง่ ตองใช
ความสําคัญและเรงเพิ่มทักษะพรอมทั้งหาประสบการณ
จริงทางดานการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะหลกู คา
เพือ่ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได (เรไร
จันทรเอี่ยม,บรรณาธิการ. 2556 : 20)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ(8Ms)
นักการตลาดประสบกับการเปลี่ยนแปลงในการ
วางแผนการตลาดและการสือ่ สารทางการตลาด เนือ่ งจาก
สภาพการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ แนวโนมการทําการสือ่ สารการตลาดแบบ
ผสมผสาน หรือ IMC จึงเปนกระแสที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
การสื่อสารการตลาดเปนศูนยรวมขององคประกอบการ
ตลาดแบบประสม ทีช่ ว ยทําใหการแลกเปลีย่ นมูลคาสินคา
ระหวางกันรวดเร็วขึ้นโดยผานการสื่อสารความหมาย
ระหวางบริษัทและลูกคานั่นเอง (สมวงศ พงศสถาพร.
2549 : 24-35) ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 564-581; อางอิงจาก
Kotler. 2003 : 566) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหาร
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(8Ms) ประกอบดวย
ตลาด (Market) ภารกิจ(Mission) ขาวสาร (Message)
สื่อ (Media) เงิน (Money) สวนประสมการสงเสริมการ
ตลาด(Mix) การวัดผล(Measurement) และการบริหาร
(Management)
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แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการแข ง ขั น
ของSMEs (SMEs)
สสว.ไดจัดทําแผนการสงเสริมSMEsฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555 - 2559) ขึน้ เพือ่ ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และส ง เสริ ม ให S MEsของไทยให เ ติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง
ยั่งยืน และสามารถแขงขันไดในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของโลกปจจุบนั โดยแผนการสงเสริมSMEsในยุทธศาสตร
ที่ 2 SMEs จะตองมีกลยุทธที่สําคัญในการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน จะตองประเมินศักยภาพ
ของธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ และนํามาเปนแนวทาง ในการปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานตางๆเพื่อลดตนทุน
การผลิต และเพิ่มผลผลิต (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม. 2554ข : 96-111)
Chi (Chi. 1999 : 1) กําหนดศักยภาพในการ
แขงขันโดยมีองคประกอบ 8 สวน ที่สําคัญดังตอไปนี้
คือ ศักยภาพในการทํานายผล ศักยภาพทางนวัตกรรม
ศักยภาพทางการตลาด คุณภาพของสินคาและบริการ
ภาพลักษณขององคการและความรับผิดชอบ ศักยภาพ
ในการสนับสนุนใหเกิดความเจริญในวิทยาการ ศักยภาพ
ในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี
ศักยภาพทางการเงิน (Financial Affairs) ปพฤกษ
อตุสาหะวาณิชกิจ (2547 : 50) ไดอธิบายการมีศักยภาพ
การแขงขันตามแนวคิดในการแขงขันในระดับโลกดวย
กลยุทธ 9 ดาน ประกอบดวย ดานผูจัดการระดับโลก
การเรียนรูข ององคกร ประสิทธิภาพในการผลิต ความสามารถ
ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ความสัมพันธกับลูกคา
เครือขายธุรกิจ แหลงทีม่ าของเทคโนโลยี การจัดการความรู
และการดําเนินงานที่มุงเนนการประกอบการ
จากกลยุทธดา นตางๆทีน่ าํ มาซึง่ ความสามารถใน
การแขงขันและศักยภาพของธุรกิจนั้นจะไดมาจากปจจัย
แวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ เชน การดําเนินงาน
สมรรถนะ ผลการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่งหมายรวมถึง
ดานการตลาดดวย ผูศึกษาไดบูรณาการสิ่งที่แสดงถึง
ศักยภาพการแขงขันของSMEsจากศักยภาพการแขงขัน
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ของ Chi รวมกับศักยภาพการแขงขันของ รศ.ดร. ปพฤกษ
อตุ ส าหะวาณิ ช กิ จ เป น ศั ก ยภาพการแข ง ขั น 9 ด า น
ประกอบดวย
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต (Productivity)
หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การประหยัด
ทรัพยาการ การนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อสรางคุณภาพ
ใหแกผลิตภัณฑและบริการของ SMEs
ความสัมพันธกบั ลูกคา (Customer Relationship) หมายถึง การสรางความสัมพันธระหวางลูกคากลุม
เปาหมายหลักของตราสินคาของ SMEs เพื่อใหผูบริโภค
เกิดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา จนกอใหเกิดความภักดีใน
ตราสินคา นอกจากการสรางความสัมพันธในตราสินคากับ
ผูบริโภคแลวนั้นยังรวมถึงการสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียกับSMEs อีกดวย
เครือขายธุรกิจ (Business Network) หมาย
ถึง การสรางความรวมมือของกลุมธุรกิจและสถาบันที่
เกี่ยวของกับ SMEs มาดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีขอ
ตกลงตางตอบแทน มีความเกื้อหนุนแลกเปลี่ยนความคิด
ขอมูลขาวสาร เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกัน
แหล ง ที่ ม าของเทคโนโลยี (Technology
Sourcing) หมายถึง การนํากระบวนการทางเทคโนโลยี
เขามาเพิม่ ศักยภาพในการผลิตโดยคํานึงทีม่ า การคัดเลือก
เทคโนโลยีทนี่ าํ มาใชในกิจกรรมตางๆของการดําเนินธุรกิจ
ของ SMEs
การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การจัดการความรูของ SMEs ในดาน
ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge Management)
ดวยเนนการเขาถึงแหลงความรูและการนําไปปรับใช
ทําใหเกิดความรูใหม นํามาสรุปไวเพื่อใชอางอิง หรือให

ผูอื่นไดใชตอไป สวนการจัดการความรูซอนเรน(Tacit
Knowledge) โดยเนนการจัดเวทีเพื่อใหผูปฏิบัติ มีการ
แบงปนความรูท มี่ อี ยูใ นตัวของผูป ฏิบตั ิ แลวทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน ซึ่งนําไปสูการสรางความรูใหม
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มุ ง เน น การประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) หมายถึง รูปแบบ
การดําเนินงานของ SMEs ในดานความเปนอิสระ ดาน
นวัตกรรม ดานความเสี่ยง ดานการริเริ่ม และการแขงขัน
เชิงรุกเพื่อสรางความเปนองคกรที่มีความสามารถ
คุ ณ ภาพของสิ น ค า และบริ ก าร (Quality
of Products and Service) หมายถึง มาตรฐาน
กระบวนการผลิตสินคา ภาพลักษณสินคาและบริการ
เมื่อเทียบกับคูแขงขัน การปรับปรุงสินคาและบริการเพื่อ
ใหตอบสนองความตองการของลูกคา การสรางความ
เชื่อถือไดใหแกสินคาและบริการ เชน มาตรฐานการันตี
สินคาและบริการ และความเอาใจใสดแู ลลูกคาของกิจการ
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Enterprise Image and Responsibility) หมายถึง
ความรับผิดชอบตอชุมชน สิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบ
ตอพนักงาน ตอสังคมและตอคูแขงขันในการดําเนินงาน
ของ SMEs
ศักยภาพทางการเงิน (Financial Affairs)
หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงแหลงทุน ของ SMEs
ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุน เชน หลัก
ทรั พ ย คํ้ า ประกั น ของกิ จ การ ระบบบั ญ ชี ข องกิ จ การ
ประวัติธุรกรรมทางการเงิน การระดมทุนจากธุรกิจเงิน
รวมลงทุน(Venture capital: VC) และการยอมรับจาก
สถาบันการเงินในการใหสินเชื่อแกกิจการ
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1. รูปแบบการจดทะเบียน
2. ประเภทธุรกิจ
3. เงินทุนจดทะเบียน
4. จํานวนบุคลากร
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(8Ms)
1. ตลาด(Market)
2. ภารกิจ(Mission)
3. ขาวสาร(Message)
4. สื่อ(Media)
5. เงิน(Money)
6. สวนประสมการสงเสริมการตลาด(Mix)
7. การวัดผล(Measurement)
8. การบริหาร(Management)

ศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ในจังหวัดนครสวรรค
1. ประสิทธิภาพในการผลิต/บริการ
( Productivity)
2. ความสัมพันธกับลูกคา
(Customer Relationship)
3. เครือขายธุรกิจ (Business Network)
4. แหลงที่มาของเทคโนโลยี
(Technology Sourcing)
5. การจัดการความรู (Knowledge Management)
6. การดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation)
7. คุณภาพของสินคาและบริการ
(Quality of Products and Service)
8. ภาพลักษณองคการและความรับผิดชอบ
(Enterprise Image and Responsibility)
9. ศักยภาพทางการเงิน (Financial Affairs)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
research) เพื่อที่จะศึกษาการบริหารจัดการดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอศักยภาพการ
แขงขันของSMEs(SMEs) ในจังหวัดนครสวรรค
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูป ระกอบการ SMEsในจังหวัดนครสวรรคขอ มูลป 2554
ที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 2,308 ราย โดยจดทะเบียนเปนบริษทั
870 รายและหางหุนสวนจํากัด 1,438 ราย
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กลุม ตัวอยาง กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ประชากร
ดวยการใชตารางสําเร็จรูปของ ยามาเน (Yamane) ที่
คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95%
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2555, น. 45) ซึ่งไดคาเทากับ 340.3
ตัวอยาง ซึ่งการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยพหุ กําหนดไวที่ไมนอยกวา 10 เทา
ของตัวแปร ดังนั้นจึงเก็บตัวอยางที่จํานวน 340 ตัวอยาง
เพื่อความสมบูรณของขอมูลในการคํานวณคาสถิติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม การบริหารจัดการดานการ
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สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอศักยภาพการ
แขงขันของ SMEs(SMEs) ในจังหวัดนครสวรรคโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะของ SMEs ตอนที่ 2
การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของ SMEs (8 Ms) และตอนที่ 3 ศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค โดยใหตอบเปนนํา้ หนัก
คะแนนความคิดเห็นดวยมาตราประมาณคา (Rating
scale) ดวยมาตรวัดแบบตัวเลข (Numerical scales)
0-10 (โดนัลด อารคเู ปอร และ พาเมลา เอส สชินเดลอร,
2555, น. 221-231)
คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ค า ดั ช นี ค วาม
สอดคลองระหวางขอคําถามกับเนือ้ หา/จุดประสงค (IOC)
ตัง้ แต 0.67 - 1.00 และคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
(Reliability) เรื่องการบริหารจัดการดานการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการของ SMEs (8Ms) = .955 คาความ
เชื่อมั่นจากแบบสอบถามเรื่องศักยภาพการแขงขันของ
SMEs ในจังหวัดนครสวรรค = .815
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู ศึ ก ษาขอหนั ง สื อ
แนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเพื่อเขา
ขอขอมูลจากผูประกอบการดวยตนเอง ทั้ง 340 รายโดย
ทําการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2556-30
มิถุนายน 2556
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงคขอ ที่ 1 ใชสถิตพิ รรณา ประกอบดวย
ความถี่ (f), รอยละ ,ฐานนิยม(Mode) ,คาเฉลี่ย (x) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วัตถุประสงคขอ ที่ 2 สถิตสิ าํ หรับการเปรียบเทียบ
ขอมูล ประกอบดวย คาสถิติ t-test ดวยวิธี Independent
sample t-test และคาสถิติ F-test ดวยวิธี One-Way
ANOVA of Variance
วัตถุประสงคขอที่ 3 สถิติสําหรับการหาความ
สั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ได แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ
(Pearson Correlation : r) และ คาสถิติ t ,คาสถิติ F
,คาความนาจะเปน (Sig.t และ Sig.F) และคาสัมประสิทธิ์

การทํานาย R2 ดวยวิธี Multiple Regression analysis
แบบ Enter
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1 จากการศึกษาการบริหาร
จั ด การด า นการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการของ
SMEs สวนใหญมีการบริหารจัดการดานการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการที่คาเฉลี่ยที่ 6.93 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 1.118 เมื่อพิจารณาการรายดานพบวาให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการ ดานสวนประสมการ
สงเสริมการตลาดและดานการบริหารมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ดานขาวสาร ดานการวัดผล ดานการเงิน ดานสือ่ และ
ดานภารกิจ และนอยทีส่ ดุ คือดาน ตลาด เมือ่ พิจารณาจาก
คาเฉลี่ยของระดับการบริหารจัดการดานการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการของ SMEs มากที่สุดคือ ดานสวน
ประสมการสงเสริมการตลาด รองลงมาคือ ดานขาวสาร
ดานการบริหาร ดานตลาด ดานการวัดผล ดานภารกิจ
ดานสื่อ และนอยที่สุดคือ ดานเงิน
ศักยภาพการแขงขันในของ SMEs ในจังหวัด
นครสวรรค สวนใหญมี คาเฉลี่ยที่ 6.21 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ .868 เมื่อพิจารณารายดานพบวา สวนใหญ
มีศักยภาพดานความสัมพันธกับลูกคา มากที่สุด รอง
ลงมา คือ คุณภาพของสินคาและบริการ ภาพลักษณ
องค ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ผลิต/บริการ การดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการประกอบการ
ศักยภาพทางการเงิน เครือขายธุรกิจ และแหลงที่มาของ
เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา SMEs ใน
จังหวัดนครสวรรคมีศักยภาพการแขงขันในดานคุณภาพ
ของสินคาและบริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานความ
สัมพันธกบั ลูกคา ภาพลักษณองคการและความรับผิดชอบ
การดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการประกอบการ ศักยภาพ
ทางการเงิน เครือขายธุรกิจ การจัดการความรู แหลงทีม่ า
ของเทคโนโลยี
วัตถุประสงคขอที่ 2 จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ศักยภาพการแขงขันตามลักษณะของ SMEs รูปแบบ
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การจดทะเบียนของ SMEs ที่แตกตางกันมีศักยภาพการ
แขงขันของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยหางหุนสวนมีศักยภาพการแขงขัน
เฉลี่ยมากกวาการจดทะเบียนแบบบริษัท
ประเภทธุรกิจทีแ่ ตกตางกันมีศกั ยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยศักยภาพการแขงขันของ SMEs ธุรกิจ
บริการมีศกั ยภาพการแขงขันมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ธุรกิจ
คาสง ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจการผลิต ตามลําดับ

วัตถุประสงคขอที่ 3
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการดานการ
สือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการและศักยภาพการแขงขัน
ของSMEsในจังหวัดนครสวรรค เมื่อพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ มีคา อยูร ะหวาง 0.226 ถึง .721โด
ยมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ทุกคา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการดานการ
สือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการและศักยภาพการแขงขัน
ของSMEsในจังหวัดนครสวรรค เมื่อพิจารณาจากสมการ
การทํานาย อธิบายไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการดานการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการกับภาพรวมศักยภาพการ
แขงขันของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค (N = 340)
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y =b0 + b1Market + b2Mission+ b3Message+ b4Media + b5Money
+ b6Mix + b7Measure + b8Manage
การบริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ SMEs
คาคงที่
1. ตลาด (Market )
2. ภารกิจ (Mission )
3. ขาวสาร (Message)
4. สื่อ (Media)
5. เงิน (Money)
6. สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Mix)
7. การวัดผล (Measure)
8. การบริหาร (Management)

b
1.794
.297
.193
.054
-.071
.324
-.010
.045
-.122

t
8.235
7.118
4.309
1.842
-2.512
9.554
-.437
1.240
-5.207

Sig. t
.000
.000
.000
.066
.012
.000
.663
.216
.000

R2= .688, SEE = .49112, F = 91.042, Sig. F = .000

จากตารางที่ 1 การบริ ห ารจั ด การด า นการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของSMEs(SMEs)ในจั ง หวั ด
นครสวรรค ไดรอ ยละ 68.8 โดยการบริหารจัดการดานการ
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ทิศทางตรงกันขาม ตามลําดับ คือ ดานการบริหาร ดานสือ่
ซึ่งขาวสาร สวนประสมการสงเสริมการตลาด และการ
วัดผล ไมสงผลตอศักยภาพการแขงขันของSMEs(SMEs)
ในจังหวัดนครสวรรค
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของSMEs กั บ
ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของSMEs(SMEs)ในจั ง หวั ด
นครสวรรค ผลการวิจยั ปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั้ ไว เนือ่ งจาก
ลั ก ษณะของSMEsในด า น รู ป แบบการจดทะเบี ย น
ประเภทธุรกิจ เงินทุนจดทะเบียน จํานวนบุคลากรที่
แตกตางกันมีศักยภาพการแขงขันของSMEsในจังหวัด
นครสวรรคไ ม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง จากเอกสารของ (กรม
สรรพากร, 2555,ออนไลน) การแบงประเภทของ SMEs
ประเภทธุรกิจ นั้นไมไดแบงตามรูปแบบการจดทะเบียน
ธุรกิจบางรายการทีเ่ ปนหางหุน สวนหรือบริษทั จึงอาจเปน
ไดทั้งวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอมก็ได
สําหรับการบริหารจัดการดานการสื่อสารการ
ตลาดแบบบู ร ณาการจากผลการวิ จั ย สามารถอธิ บ าย
การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพการแขงขันของ SMEs
ในจังหวัดนครสวรรค ไดรอยละ 68.8 โดยการบริหาร
จัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค คือ ดานเงิน ดานตลาด
ดานภารกิจ ตามลําดับ และตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงกันขาม คือ ดานการบริหาร ดานสื่อ ตาม
ลําดับ ดานขาวสาร, สวนประสมการสงเสริมการตลาด
และการวัดผล ไมมีความสัมพันธกับศักยภาพการแขงขัน
ของ SMEs ในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งสอดคลองกับงาน
ของ เพ็ญนภา พรหมสาขา ณ สกลนคร (2550) ซึ่งพบ
วาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน มี
ความสัมพันธและผลกระทบในเชิงบวกกับศักยภาพการ
แขงขันของธุรกิจประกันชีวติ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสอดคลองกับงานของ รุงนภา ดีมาก (2549) ซึ่งพบ
วาประสิทธิผลการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการมีความ

สัมพันธและผลกระทบทางบวกกับศักยภาพในการแขงขัน
ของธุรกิจรถยนตในประเทศไทย ซึง่ การบริหารจัดการการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสงผลตอศักยภาพการ
แขงขันอันเนื่องมากจาก การสื่อสารการตลาดเปนศูนย
รวมขององคประกอบการตลาดแบบประสม ที่ชวยทําให
การแลกเปลีย่ นมูลคาสินคาระหวางกันรวดเร็วขึน้ โดยผาน
การสื่อสารความหมายระหวางบริษัทและลูกคานั่นเอง
(สมวงศ พงศสถาพร, 2549, น. 24-35)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป จากผลการวิจัยเรื่องการ
บริหารจัดการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ ส ง ผลต อ ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของSMEsในจั ง หวั ด
นครสวรรค
1.1 การบริหารจัดการการสือ่ สารการตลาดแบบ
บูรณาการ จากผลการวิจัย ดานเงิน ดานตลาด และดาน
ภารกิจ มีผลทําใหศักยภาพการแขงขันของ SMEs เพิ่ม
ขึ้น ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการดานการสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการผูประกอบการ SMEs ควรวางแผน
ตามลําดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอศักยภาพการ
แขงขันของ SMEs ดังนี้
1. เงิน SMEs ควรวางงบประมาณในการทําการ
สื่อสารการตลาด SMEs โดย 1) กําหนดงบประมาณ
จากรายละเอียดแตละกิจกรรมเสมอ และ 2)นําเงินทุน
หรือฐานะของกิจการชวยในการกําหนดงบประมาณการ
สือ่ สารการตลาดดวย เนือ่ งจากทัง้ 2 ขอนีม้ คี า เฉลีย่ ความ
สําคัญในการดําเนินงานดานเงินมากที่สุด
2. ตลาด SMEs ควรดําเนินงานบริหารจัดการ
โดย 1) ควรระบุกลุมเปาหมายในแตละกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดอยางชัดเจนทุกครั้ง และ 2) ระบุตลาด
เปาหมายอยางชัดเจนในการทําการสื่อสารการตลาด
ทุกครั้ง เนื่องจากทั้ง 2 ขอนี้มีคาเฉลี่ยความสําคัญในการ
ดําเนินงานดานตลาดมากที่สุด
3. ภารกิจ SMEs ควร 1) กําหนดภารกิจการ
สื่อสารของกิจการใหกลุมเปาหมายเกิดการซื้อสินคา/
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บริการของกิจการ และ 2) กระตุน ใหกลุม เปาหมายสนใจ
ตื่นตัว ตองการ สินคา/บริการของกิจการ เนื่องจากทั้ง 2
ขอนี้มีคาเฉลี่ยความสําคัญในการดําเนินงานดานภารกิจ
มากที่สุด
ตัวแปร การบริหาร และสือ่ สงผลทําใหศกั ยภาพ
การแขงขันของ SMEs ลดลง SMEs จึงควรใหความสนใจ
ในการบริหารจัดการทัง้ 2 ดานนีอ้ ยางรอบคอบทีส่ ดุ โดย
ทําการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
ธุรกิจ เลือกปรับปรุงหรือพัฒนาการใชสื่อ (แบบบุคคล
และไมใชบุคคล) อยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ศักยภาพการแขงขันของ SMEs ใหมากที่สุด
ตัวแปร การวัดผล เนื่องจากการวัดผลไมสงผล
ตอศักยภาพการแขงขันของ SMEs ทั้ง 9 ดาน เนื่องจาก
SMEs ในจังหวัดนครสวรรคใชการวัดผลโดยเปรียบเทียบ
วัดผลจากยอดขายกอนและหลังการทําการสื่อสารการ
ตลาด และสํารวจตรวจสอบขอมูลสถิติตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจจากแหลงอื่นๆที่เกี่ยวของ ขอมูลที่
ไดจึงอาจไมตรงตามความเปนจริงในการดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการการสื่อสารการตลาดของธุรกิจของตน
SMEs จึงควรใหความสนใจในกระบวนการวัดผลการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการขององคกรของตนและ
กิจกรรมตางๆทีจ่ ดั ทําขึน้ เชน การวิจยั การสํารวจทัศนคติ
ของผูบริโภคกอนและหลังการทําการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ เพือ่ ทราบถึงขอมูลทีเ่ ปนจริงและสามารถ
นําไปปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการดานการตลาดของ
องคกรไดอยางแทจริง
1.2 จากผลการวิจัยศักยภาพการแขงขันในของ
SMEs ในจังหวัดนครสวรรค SMEs ในจังหวัดนครสวรรคมี
ศักยภาพการแขงขันในระดับมาก ซึง่ มีระดับศักยภาพตาม
ลําดับคือ ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดานความ
สัมพันธกบั ลูกคา ภาพลักษณองคการและความรับผิดชอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต /บริ ก าร การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่
มุงเนนการประกอบการ ศักยภาพทางการเงิน เครือขาย
ธุรกิจ การจัดการความรู แหลงที่มาของเทคโนโลยี
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สําหรับผูท สี่ นใจธุรกิจ SMEs เนือ่ งจาก SMEs
ในจังหวัดนครสวรรคมีศักยภาพในการแขงขันในระดับ
มาก ดังนัน้ ผูท สี่ นใจสามารถนําแนวทางการบริหารจัดการ
ดานการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการของ SMEs ในจัง
หวัดนครสววรคไปเปนแนวทางการปฏิบัติ และสําหรับผู
ที่สนใจในการทําธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครสววรคนั้น
ควรวางแผนการดําเนินงานเพือ่ การแขงขันอยางรอบคอบ
เนือ่ งจากผูป ระกอบการทีม่ อี ยูใ นตลาดนัน้ มีศกั ยภาพการ
แขงขันมาก การเขาทําตลาดเพือ่ ชิงสวนแบงทางการตลาด
จึงอาจทําไดยาก
ศักยภาพการแขงขัน 3 ดานคือ ดานเครือ
ขายธุรกิจ, การจัดการความรู และแหลงทีม่ าของเทคโลยี
ที่ SMEs มีศักยภาพการแขงขันในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผูประกอบการ SMEs รายเดิม ผูประกอบการรายใหม
และผูท สี่ นใจ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครสวรรคจงึ ควรให
ความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพทัง้ 3 ดานนีใ้ ห
มากขึ้นเพื่อสรางความเข็มแข็งใหแกองคกรธุรกิจของตน
1.3 การดําเนินงานสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชน รูปแบบการดําเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการภายในจังหวัดนครสวรรคยังมีขอจํากัดในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อและการวางแผนการสื่อสารการ
ตลาด ภาครัฐและเอกชนจึงควรใหการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการใหมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนิน
งานดานการตลาดแก SMEs ดานศักยภาพการแขงขัน
SMEs ในจังหวัดนครสวรรคยังมีศักยภาพการแขงขันที่
ไมมากนักในดาน ดานเครือขายธุรกิจ การจัดการความ
รู และแหลงที่มาของเทคโลยี ภาครัฐและเอกชน จึงควร
ใหการสนับสนุนเครือขาย SMEs เพื่อสรางความเชื่อม
โยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลใหมๆเพื่อพัฒนา SMEs ให
มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริมกระบวนการ วิธีการในการ
จัดการความรู เพื่อให SMEs เปนองคกรแหงการเรียนรู
และมีความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน อีกทั้งการ
สนับสนุนดานเทคโนโลยีทภี่ าครัฐและเอกชนควรใหความ
ชวยเหลือความขาดแคลนเทคโนโลยี ทีท่ นั สมัย การเขาถึง
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เทคโนโลยีเพือ่ นํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
ดําเนินงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว เพื่อกาวทันสูการ
เปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ
มากยิ่งขึ้น
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