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บทคดัย่อ 

 การวิจ ัยในครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปจัจัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางหรอืขนาดเล็ก(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปจัจยัด้านการ
บรหิารจดัการธุรกิจส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรอืขนาดเล็ก (SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
การศกึษาครัง้นี้ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ณ ปี 2564 จ านวน 400 ราย เครือ่งมอืทีใ่ช้วจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่สถติเิชงิ
พรรณนา ใช้ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิาน และการวเิคราะห์
สมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Linear Regression) ระดบันยัส าคญัที ่0.05 ผลวจิยัพบว่า 1) ปจัจยัดา้น
คุณลกัษณะผู้ประกอบการส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME) ในเขตจงัหวดั
เชยีงใหม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 2) ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิส่งผลต่อความส าเรจ็
ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็(SME) ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ค าส าคญั : ความส าเรจ็ ธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of this Research 1) Study of the factors of entrepreneurial characteristics and 
2) Study of the management factors affecting the success of small and medium enterprises in Chiang 
Mai Province. The sample were 400 people of small and medium enterprises entrepreneurs in Chiang 
Mai Province registered in 2564. The research tools were questionnaires. Data analysis methods 
used in this research were percentage, mean, standard deviation (SD) and multiple regression with 
the significant level of 0.05. The research results: 1) The factors of entrepreneurial characteristics 
that affect the success of small and medium enterprises in Chiang Mai Province at the level of 
statistical significance of 0.05. 2) The factors of management that affect the success of small and 
medium enterprises in Chiang Mai Province at the level of statistical significance of 0.05. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

วกิฤตเิศรษฐกจิทีผ่่านมากไ็ดส้รา้งความเสยีหายใหก้บันักธุรกจิมากมายทัง้รายใหญ่ รายเลก็ ซึง่กม็ี
หลายหน่วนยงานทีร่ะดมความคดิเหน็และแนวทางแก้ไขมากมาย ปจัจุบนักจิการประเภท SMEs ของไทย 
คดิเป็น 95 %  ของธุรกจิทัง้หมด และมกีารจา้งงานกว่า 50 % ของธุรกจิทัง้หมด SMEs จงึมสี่วนส าคญัต่อ
การสรา้งงาน สรา้งรายได ้และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาธุรกจิขนาดใหญ่ต่อไป อย่างไรกต็าม ธุรกจิ SMEs 
ของไทย กย็งัมปีญัหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การขาดซึง่จติวญิญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ (Lack 
of Entrepreneurship) การเป็นผูป้ระกอบการจะตอ้งมคีุณสมบตัหิลายประเภท เช่น ความเป็นผูน้ า การกลา้
ไดก้ลา้เสยี ตอ้งเป็นนายของตวัเออง การรกัความทา้ทาย รกัความเป็นอสิระ มรีะเบยีบวนิัยในตวัเองสงู การ
จดัการและการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในด้านการจดัการองค์กร การเงิน การบัญชี 
การตลาด บุคลากร ซึ่งถือเป็นหวัใจหลกัของ SMEs การขาดบุคคลาการ หรอื ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ SMEs 
มกัจะเริม่ต้นจากความถนัดหรอืความช านาญเฉพาะด้านของผู้ประกอบการนัน้ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้และด าเนิน
ต่อไป จนกว่าจะเริม่เขา้ทีเ่ขา้ทาง การขาดแรงงานทมีฝีีมอืแรงงานที่มฝีีมอื (Skilled Worker) คอืจุดเริม่ต้น
ของคุณภาพสนิคา้ ซึง่พนกังานทมีฝีีมอืจะตอ้งไดร้บัการฝึกฝน ดงันัน้ฝู้ประกอบการรายใหม่จงึตอ้งสรา้งและ
สงวนแรงงานเหล่านี้ให้ได้ ต้นทุนการผลติสูงการจดัการที่ไม่ด ีการผลติที่ขาดประสทิธิภาพ ไม่มกีารใช้



เครื่องจกัรหรอืเทคโนโลยเีขา้มาช่วยจะท าใหต้้นทุนของสนิค้าสูง ซึง่น าไปสู่การเสยีเปรยีบในเชงิการค้ากบั
คู่แข่ง การแข่งขนัสูงสภาพการเศรษฐกจิและแข่งขนัในปจัจุบนั เป็นสาเหตุใหเ้กดิการแข่งขนักนัสูงมากเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกจิของตนเอง ดงันัน้ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ทีเ่ขา้มาในตลาดที่มกีารแข่งขนักนัสูง จงึมี
ความยากล าบากในการด าเนิน ธุรกิจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต ่าการบริหารจดัการการผลิตไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดสูญเสยีในการผลติ ผลผลติต ่า ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งน าไปสู่สนิค้าไม่มคีุณภาพและไม่
สามารถแข่งขนัได้ ปญัหาของระบบราชการก็เป็นที่ทราบกนัดอียู่ทัว่ไปว่า ปญัหาด้านเอกภาพและการ
ประสานงานของหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการส่งเสรมิพฒันา SMEs กต็้องมคีวามส าคญัดว้ย ดงันัน้เมื่อเรา
ไดท้ราบปญัหาหลกัของธุรกจิ SMEs แลว้ กจ็ะน าไปสู่การแก้ไขปญัหา และน าไปสู่การพฒันาต่อไปเถ้าแก่
ใหมส่ าหรบั SMEs  

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัของการศกึษา ปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิ
ขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางพฒันาในการประกอบ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และใหป้ระกอบธุรกจิไดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การศึกษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการศึกษาถึง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรอื
ขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่ในการวจิยัมวีตัถุประสงค ์2 ขอ้ ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านคุณลกัษณะผู้ประกอบการทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอื
ขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาด
เลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

สมมติฐานของการวิจยั 

สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะผูป้ระกอบการส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอื
ขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

สมมติฐานที่ 2 ปจัจยัด้านการบรหิารจดัการธุรกิจส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 



ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดั
เชยีงใหม ่จ านวน ทัง้หมด 400 ราย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ใน
ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิและแนวทางในการประกอบธุรกจิให้
ประสบความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยู่ในช่วงเวลา ตัง้แต่วนัที่ 1 เดอืน
ตุลาคม 2564 – วนัที ่30 เดอืนพฤศจกิายน 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2563 ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ใชน้ิยามของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ใหม่อย่างเป็นทางการ เน้นใช้จ านวนการจา้งงานและรายได้ในการแบ่งขนาด
ผูป้ระกอบการ มุ่งสะทอ้นลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มรวมถงึกลุ่ม Micro เพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ารจดัท าขอ้มลู 
นิยาม SME 2563 ทีป่รบัปรงุใหมม่รีายละเอยีด ดงันี้ 

วสิาหกจิขนาดย่อม (Small) คอื กจิการในภาคการผลติสนิคา้ทีม่จี านวนการจา้งงานไม่เกนิ 
50 คน หรอืมรีายไดต่้อปีไม่เกนิ 100 ลา้นบาท ส่วนกจิการในภาคการคา้ (คา้ส่ง หรอืคา้ปลกี) และบรกิาร มี
จ านวนการจา้งงานไม่เกิน 30 คน หรอืมรีายได้ต่อปี ไม่เกนิ 50 ล้านบาท วสิาหกจิขนาดย่อมได้รวมกลุ่ม
วสิาหกจิขนาดยอ่ย หรอื Micro เขา้ไวด้ว้ย ซึง่ตามนิยามใหม ่Micro คอื กลุ่มทีม่รีายไดต่้อปีไมเ่กนิ 1.8 ลา้น
บาท การจา้งงานไมเ่กนิ 5 คน 

วสิาหกจิขนาดกลาง (Medium) คอื กจิการในภาคการผลติสนิคา้ทีม่จี านวนการจา้งงานเกนิ
กว่า 50 -200 คน หรอืมรีายได้ต่อปีเกนิกว่า 100–500 ล้านบาท ส่วนกจิการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรอืค้า
ปลกี) และบรกิาร มจี านวนการจา้งงานเกนิกว่า 30–100 คน หรอืมรีายได้ต่อปีเกนิกว่า 50–300 ล้านบาท 
ทัง้นี้ หากจา้งงานและรายได ้เขา้ลกัษณะของวสิาหกจิต่างกนัใหย้ดึรายไดเ้ป็นหลกัในการพจิารณา 



การบรหิารจดัการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศยัปจัจยัหรอืทรพัยากรทางการบรหิารจดัการทีส่ าคญั  
ไดแ้ก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการบรหิารจดัการ (Management)  
หรอืทีเ่รยีกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถอืเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการบรหิาร เพราะการบรหิารจะประสบผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ต้องอาศยับุคลากรทีม่คีุณภาพมปีรมิาณเพยีงพอ ต้องไดร้บังบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ
เพยีงพอ ตอ้งมวีสัดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะกบัความตอ้งการของแผนงานและโครงการและตอ้งมรีะบบการจดัการที่
ดมีปีระสทิธภิาพเพื่อให้ทรพัยากรที่มอียู่จ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2545 : 
18)  

1. ทรพัยากรมนุษย ์(Man) คอื คนงาน พนกังาน หรอืบุคลากรทัง้จากภายในและภายนอก ซึง่ถอืว่า
เป็นปจัจยัหลกัทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะการท าธุรกจิหรอืด าเนินการใดๆ จะตอ้งเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัคน ทัง้ในดา้น
ความคดิ การวางแผน การด าเนินการ หรอืจดัการท าใหเ้กดิผลทางธุรกจิทุกรปูแบบ การพฒันาคนจงึเป็นสิง่
ส าคญัทีสุ่ดเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ 

การบรหิารก าลงัคน ต้องมกีารพฒันาคนดา้นความรู ้ทกัษะ และวางแผน เพื่อใหเ้กดิการใชค้นให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลกบังานใหม้ากทีสุ่ด 

2. เงนิทุน (Money) คอื เงนิ หรอืทุนที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจทัง้จากเงนิทุนภายในและภายนอก 
ในทางธุรกจิเงนิทุนถอืว่าเป็นปจัจยัหลกัทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะการท าธุรกจิทุกอย่างไมส่ามารถด าเนินได้ดหีาก
ขาดทุนในการด าเนินงาน กล่าวไดว้่าการท าธุรกจิทุกอย่างจะต้องเกดิขึน้ไดต้้องอาศยัเงนิทุน เพราะจะเป็น
ตวัขบัเคลื่อนธุรกิจและปจัจยัต่างๆ ให้ด าเนินการไปได้ทัง้ในด้านค่าแรงคน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้วสัดุมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ การมุ่งเป้าไปทีก่ารพฒันาเงนิจงึเป็นสิง่ส าคญัที่สุดเพื่อให้
ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ 

การบรหิารก าลงัเงนิทุน ต้องมกีารวางแผนในการจดัสรรเงนิทุน ว่าท าอย่างไรให้มกีารใช้จ่ายน้อย
ทีสุ่ด มกีารคดิหาวธิที าใหต้น้ทุนน้อยทีสุ่ด และบรหิารการใชเ้งนิใหเ้กดิประสทิธผิลการกบังานใหม้ากทีสุ่ด 

3. วสัดุ (Material) คอื วสัดุสิง่ของ วตัถุดบิ ชิน้ส่วนอะไหล่ ผลติภณัฑ ์บรกิารหรอือุปกรณ์อื่นๆ ซึง่มี
ส่วนน ามาใชใ้นการผลติสนิคา้ เป็นสิง่ทีส่ าคญัอนัดบัต่อมา เพราะทุกธุรกจิต้องอาศยัสิง่ทีไ่ดใ้นกลุ่มนี้มาใชใ้น
การผลติ ดงันัน้ต้องรู้จกับรหิารจดัการวตัถุดิบ ให้มปีระสทิธภิาพสามารถมเีพียงพอในการผลติ บรหิาร
จดัการใหไ้ดต้น้ทุนทีต่ ่าในการผลติ และท าใหธุ้รกจิไดผ้ลก าไรสงูสุด 

การบรหิารวสัดุ ในการด าเนินงานว่าท าอย่างไรใหส้ิน้เปลอืงทรพัยากรในการผลติใหน้้อยทีสุ่ด หรอื
การใชใ้หเ้กดิประโยชน์คุม้ค่าสงูสุด 



4. การบริหารจัดการ (Management) คือ วิธีการ ขัน้ตอน หรือขบวนการในการท าธุ รกิจ  
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะมาจากการที่องค์กรมกีารก าหนดขัน้ตอนแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ด ีการที่จะมแีนวทางการปฏิบตัิงานและขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจที่ดไีด้ ควรต้องมกีาร
ก าหนดนโยบายที่ชดัเจน มวีสิยัทศัน์ที่ด ีมกีารวางแผนจดัการ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพผลงานทีไ่ด ้และการควบคุมการท าธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

เจา้ของกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มกีารวางแผนงานและบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ 
ควรฝึกฝนใชห้ลกับรหิาร 4 M ทีก่ล่าวมาแลว้โดยเน้นการบรหิารงานใหม้ากขึน้ดว้ยการมอบหมายงานและ
กระจายอ านาจใหลู้กน้องหรอืฝ่ายงานต่างๆน าไปท างานของตนเองไดต้ามแผนงานทีว่างไว ้แต่อย่าลมืทีจ่ะ
พฒันาความรูค้วามสามารถทัง้ตวัผูป้ระกอบการและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหธุ้รกจิเตบิโตและยัง่ยนืในอนาคต
ดว้ย (กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม,2559) 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปทัมา อนิทรจนัทร ์และ ฬุลยิา ธรีะธญัศริกุิล (2561) ศกึษาเกี่ยวกบั ปจัจยัแห่งความส าเร็จด้าน
ผูป้ระกอบการของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผล
การศกึษาพบว่า ปจัจยัความส าเรจ็ดา้นผู้ประกอบการจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องคป์ระกอบที่ท า
ให้ผู้ประกอบการประสบความส าร็จนัน้ประกอบด้วยปจัจยัหลัก 5 ประการด้วยกัน 1. บุคลิกการเป็น
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มผีลโดยตรงต่อความส าเรจ็ขององคก์ร 2. ประสบการณ์การ
ท างาน (Prior Work Experience) ประสบการณ์ ของผู้ประกอบการส่งผลให้องคก์รพฒันาได้เรว็ 3. ทกัษะ
การบรหิารจดัการ (Management Skills) เป็นทกัษะที่ผู้ประกอบการควรมไีม่ว่าจะเป็นการสัง่งานควบคุม
งาน ด าเนินงาน 4. ความพรอ้มของเงนิทุน (Availability of Capital) เงนิทุนมคีวามส าคญัต่อธุรกจิ 5. ระดบั
การศกึษา (Education Level) เป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัของผู้ประกอบการที่จะช่วยเพิม่ความสามารถใน
การเป็น ผูป้ระกอบการและโอกาสในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ได้ 

วโิรจน์  เยน็สวสัดิ(์2561) กล่าวว่า ความส าเรจ็ในชวีติ  หลายคนเชื่อว่าผูป้ระกอบการสามารถสอน
กนัได ้ แต่ในความเป็นจรงิการเรยีนการสอนในระบบปจัจุบนัไดท้ าลายความคดิสรา้งสรรค ์ ซึง่เป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัการเป็น  ผู้ประกอบการไปเสียแล้ว  ดังนัน้จึงพบว่าบ่อยครัง้ที่มีผู้ต้องการเป็นผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurs)  เป็นจ านวนมาก  แต่ไม่รู้ว่าจะเริม่ต้นอย่างไร  และควรจะท าอะไร  นอกจากนี้หากผู้ที่
ตอ้งการเป็น ผูป้ระกอบการ  ผ่านการท างานยาวนานมาหลายปีและมเีหตุตอ้งออกจากงาน  กเ็ป็นสิง่ยากยิง่
นักที่จะเริ่มต้นกับการเป็นผู้ประกอบการใหม่  การเป็นผู้ประกอบการที่ดีและประสบความส าเร็จ จะมี



ลกัษณะร่วมที่เหมอืน ๆ กนัหลายประการ โดยลกัษณะร่วมของผู้ประกอบการที่ดนีี้ ได้แก่  1. กระหายสู่
ความส าเรจ็ (Need for Achievement) 2. มลีกัษณะนิสยัชอบเสี่ยง (Risk  Taking) 3. คดิอย่างสร้างสรรค์ 
และ สรา้งฝนัใหย้ิง่ใหญ่ (To Walk again) 4. ยดึมัน่ไม่ย่อทอ้ 5. เชื่อมัน่ในตนเอง 6. มคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจ 7. กลา้เปลีย่นแปลงถอืเป็นโอกาส 8. อดทนต่อความไมแ่น่นอน 9. มคีวามมุ่งมัน่อย่างแรงกลา้ 10. 
คุณค่าของเวลามคีวามส าคญั  

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายส าหรบัการวจิยัในครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาด
เล็ก(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบยีนกบัส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(สสว.) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ณ ปี พ.ศ. 2564 มผีู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบยีน จ านวน 
103,190 ราย ส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม การวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัทราบจ านวนประชากรทัง้หมด และ
เลอืกระดบันัยส าคญัทางสถติ ิที ่0.05 ผูว้จิยัเลอืกใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane,1973) ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากการค านวณ ได้กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 
399 ราย และเพื่อความเหมาะสมและป้องกนัคลาดเคลื่อนของขอ้มูล ผู้วจิยัได้ปรบัเป็น จ านวนทัง้สิ้น 400 
ราย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ลกัษณะส่วนบุคลของผูต้อบ โดย แบบสอบถามมลีกัษณะแบบเลอืกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อายขุองกจิการ และเงนิลงทุนของกจิการ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านคุณลกัษณะผู้ประกอบการ ตวัแปรในการศึกษา ได้แก่ 
ความมุ่งมัน่ในความส าเรจ็ ความกลา้ไดก้ลา้เสีย่ง ภาวะความเป็นผูน้ า ความคดิสรา้งสรรค ์ประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกจิ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจยัด้านการบรหิารจดัการธุรกิจ ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ 
บุคลากร เงนิลงทุนของกจิการ สนิคา้และวตัถุดบิ การบรหิารจดัการ 



ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) 
ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ มลีกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert scale มลีกัษณะการวดัทศันคตขิองผูป้ระกอบการ
ธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 400 ราย เพื่อน ามาใช้ในการ
ประมวลผลทางสถติ ิโดยวเิคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Linear 
Regression) เพื่อทดสอบสมมตฐิานในการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร ที่ส่งผลต่อต่อความส าเรจ็ของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

ผลการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดั
เชยีงใหม ่พบว่า  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูปจัจยัประชากรศาสตรข์องผูต้อบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ
จ านวน 334 คน คดิเป็น รอ้ยละ 83.5 มอีายตุ ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 30 ปีจ านวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.5 
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 271 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 มอีายุกจิการ ต ่ากว่า 1 ปี  
จ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 และมจี านวนพนกังาน 6-50 คน จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูวเิคราะหป์จัจยัดา้นคุณลกัษณะผูป้ระกอบการทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดเลก็(SME) ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นดงันี้ ดา้นความมุง่มัน่ในความส าเรจ็ อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุ่ด ( �̅� = 4.80, S.D. = 0.24) ดา้นความกลา้ไดก้ลา้เสีย่ง อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�  = 4.81, S.D. = 0.23) 

ด้านภาวะความเป็นผู้น า อยู่ในระดบัมากที่สุด ( �̅� = 4.81, S.D. = 0.29) ด้านความคดิสร้างสรรค์ อยู่ใน

ระดบัมากทีสุ่ด ( �̅�  = 4.80, S.D. = 0.23) ดา้นประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( �̅�  
= 4.82, S.D. = 0.23)  

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลวเิคราะห์ปจัจยัด้านการบรหิารจดัการธุรกจิที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาด

กลางและขนาดเลก็(SME) ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นดงันี้ ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ( �̅� = 4.79, 

S.D. = 0.23) ด้านเงนิลงทุนของกิจการ อยู่ในระดบัมากที่สุด ( �̅�  = 4.79, S.D. = 0.25) ด้านสินค้าและ



วตัถุดบิ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ( �̅� = 4.76, S.D. = 0.24) ดา้นการบรหิารจดัการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ( �̅� 
= 4.82, S.D. = 0.25)  

ส่วนที ่4 ขอ้มลูความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็(SME)ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า

ความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็(SME)ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด    ( �̅� = 
4.82, S.D. = 0.32) 

 

อภิปรายผล 

1. ปจัจยัด้านคุณลกัษณะผู้ประกอบการส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็
(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลประกอบดว้ย ดา้นความมุง่มัน่ในความส าเรจ็ ดา้นภาวะความ
เป็นผู้น า ด้านความกล้าได้กล้าเสี่ยง ด้านความคดิสรา้งสรรค์ ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของโรจลกัษณ์ จกัรไพวงศ์ และ บรรพต วริุณราช (2563) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัแห่ง
ความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางธุรกิจแปรรูป การเกษตรไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางทีป่ระสบความส าเรจ็ในการประกอบการใน
กลุ่มธุรกจิแปรรูปเกษตร ที่ผ่านช่วงวกิฤตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ด าเนินธุรกจิมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 17 ราย โดยมเีครือ่งมอืวจิยัคอื แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางธุรกจิแปรรปูเกษตร ม ี6 ดา้น ดงัต่อไปนี้ ดา้นที ่1 ดา้นส่วนบุคคลและทุน
มนุษย์ ประกอบไปด้วย การลงทุนด้านทุนมนุษย์ ทกัษะความสามารถเฉพาะตวั ประสบการณ์จากการ
ท างาน การเรยีนรูจ้ากผูรู้ ้ทุนมนุษยด์า้นความสมัพนัธ ์ดา้นที ่2 ดา้นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ประกอบไปดว้ย
การยดึถอืเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง การจดัการความเสี่ยง ความล้มเหลวธุรกจิก่อนหน้า ด้านที่ 3 ด้านการ
พฒันาทกัษะและความรูป้ระกอบไปดว้ย การเรยีนรูต้ลอดเวลาและไม่หยุดหาความรู ้การหาความรูจ้ากผู้รู้
จรงิหรอืเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากการท างานก่อนหน้า การศึกษาการเป็นผู้ประการ  ด้านที่ 4 ด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย การมเีป้าหมายชดัเจน การมองหาโอกาสและลงมอืท าทนัท ี การมี
ความสุขกบังานทีท่ า การยดึถอืคุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ การอดทนและไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค การมคีวาม
เชื่อมัน่ในความสามารถของตน การมุ่งส าเร็จ และมคีวามกล้าเสี่ยง  ด้านที่ 5 ด้านการบรหิารองค์กร 
ประกอบไปดว้ย การจดัหาและบรหิารเงนิลงทุนเพื่อขยายกจิการ การมคีวามเป็นผูน้ าการบรหิารทรพัยากร
บุคคล การเลอืกใช้เทคโนโลย ี และสุดท้ายด้านที่ 6 ด้านปจัจยัส่งผลต่อความยัง่ยนื ประกอบไปด้วย การ
ถ่ายทอดวธิกีารท าธุรกจิ ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมใหม่ การใชท้ีป่รกึษาดา้นธุรกจิ ความสามารถ
ในการจดัการภาวะวกิฤต 



2. ปจัจยัด้านการบรหิารจดัการธุรกิจส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัทีม่ผีลประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นเงนิลงทุนของกจิการ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของชานนท ์มหาสงิห,์ จอมขวญั สุวรรณรกัษ์ และ วชิยั เจรญิธรรมานนท ์(2563) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยั
ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการรา้นอาหารขนาดกลางที่มสีาขาเครอืข่ายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเชงิคุณภาพ คอื ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรหิาร เจา้ของหรอืผู้บรหิารรา้นอาหาร
ขนาดกลางที่มสีาขาเครอืข่าย รวม 5 คน ผู้บรหิารหน่วยงานราชการหรอืองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
ร้านอาหารขนาดกลางที่มสีาขาเครอืข่าย จ านวน 1 คน และลูกค้าของร้านอาหารขนาดกลางที่มีสาขา
เครอืขา่ย จ านวน 6 คน วเิคราะหผ์ลการศกึษาดว้ยเทคนิคการวเิคราะหเ์นื้อหา ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั
เชิงปรมิาณ คือ ลูกค้าชาวไทยที่มารบัประทานอาหารในร้านอาหารขนาดกลางที่มีสาขาเครอืข่าย ใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 400 คน จากรา้นอาหารขนาดกลางทีม่สีาขาเครอืข่าย จ านวน 3 แบ
รนด ์คอื แม่ศรเีรอืน สฟ้ีา และครวัเจ๊งอ้ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัความส าเรจ็ของผู้ประกอบการรา้นอาหาร
ขนาดกลางทีม่สีาขาเครอืข่าย และน าเสนอเป็นรปูแบบความส าเรจ็ของผูป้ระกอบรา้นอาหาร ประกอบด้วย 
1) การบรหิารงาน 6 ขอ้ คอื ดา้นกลยุทธ ์ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นระบบการท างาน ดา้นบรหิารงานบุคล
และการฝึกอบรม ดา้นรปูแบบการบรหิารจดัการ และดา้นการสรา้งค่านิยมร่วม และ 2) การตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 5 ขอ้ คอื คุณภาพการใหบ้รกิาร ความรบัผดิชอบและสื่อสารกบัสงัคม คุณภาพอาหารและ
ความคุม้ค่าส าหรบัลกูคา้ ท าเลทีต่ ัง้รา้นอาหารตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสรมิการขายทีจ่งูใจ 

3. ความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็(SME)ในเขตจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  
โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กจิการมยีอดขายเพิม่ขึน้จากสนิค้าหรอืบรกิารอยู่ ในระดบั
มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ลูกคา้แสดงความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และกจิการมกีาร
บรกิารทีท่ าใหเ้กดิการยอมรบัและสามารถสรา้งมลูค่าสนิคา้ได ้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปรชัญา เหนิสว่าง และ ชาญชยั จวิจนิดา (2563) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัความส าเรจ็ของการประกอบธุรกิจ
รา้นอาหารไทยในประเทศสหรฐัอเมรกิา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารไทยใน
รฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา จ านวน 215 คน ตอบค าถามในรปูแบบของแบบสอบถาม และสมัภาษณ์ 
5 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ และสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ผลการวจิยั 
พบว่า (1) ระดบัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกจิรา้นอาหารไทยในรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา พบว่า มรีะดบัความส าเรจ็จากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก (2) ปจัจยัพืน้ฐาน
ของความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรฐัเวอร์จเินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า ด้าน
แรงงาน (Mean= 43.6) ด้านเงนิลงทุน (Mean= 37.7) ด้านวตัถุดบิ (Mean= 66.4) และด้านเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ (Mean= 76.4) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรฐัเวอร์จิเนีย 
ประเทศสหรฐัอเมริกา (3) ปจัจยัแวดล้อมของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐ



เวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า ด้านการสนับสนุนจากทางสงัคม อยู่ในระดบัมาก (Mean=3.90) 
ดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั อยู่ในระดบัมาก (Mean= 3.56) ดา้นการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.63) และดา้นการสนบัสนุนจากผูน้ าชุมชน อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.55) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยัเพ่ือการน าไปใช้ 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีท าใหท้ราบถงึปจัจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็
(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ที่สอดคล้องกบัปจัจยัด้านคุณลกัษณะผู้ประกอบการและปจัจยัด้านการบรหิาร
จดัการธุรกจิทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิขนาดกลางหรอืขนาดเลก็(SME) ในจงัหวดัเชยีงใหม ่นอกจากนี้ 
ยงัสามารถน าผลการศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ใช้เป็นแนวทางส าหรบัผู้ประกอบการและทีมผู้บริหารไปใช้
ประกอบการพจิารณาและปรบัปรงุการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อผลประโยชน์
อนัสงูสุดทีจ่ะเกดิกบัองคก์รต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษาถึงปจัจยัด้านอื่น ๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความส าเร็จในธุรกิจประเภทอื่น ๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

2. ควรท าการศึกษาในประเด็นเดยีวกนันี้จ าแนกตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่มบรกิาร เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาเปรยีบเทยีบ 
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