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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีจุ ด ประสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาป จั จัย ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะผู้ ป ระกอบการที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการ
บริหารจัดการธุ รกิจส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาครัง้ นี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
ณ ปี 2564 จานวน 400 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้วจิ ยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่สถิตเิ ชิง
พรรณนา ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression) ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ผลวิจยั พบว่า 1) ปจั จัยด้าน
คุณลักษณะผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME) ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 2) ปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจส่งผลต่อความสาเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ความสาเร็จ ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจทีผ่ ่านมาก็ได้สร้างความเสียหายให้กบั นักธุรกิจมากมายทัง้ รายใหญ่ รายเล็ก ซึง่ ก็ม ี
หลายหน่ วนยงานทีร่ ะดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขมากมาย ปจั จุบนั กิจการประเภท SMEs ของไทย
คิดเป็ น 95 % ของธุรกิจทัง้ หมด และมีการจ้างงานกว่า 50 % ของธุรกิจทัง้ หมด SMEs จึงมีส่วนสาคัญต่อ
การสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ SMEs
ของไทย ก็ยงั มีปญั หาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ น การขาดซึง่ จิตวิญญาณของการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Lack
of Entrepreneurship) การเป็ นผูป้ ระกอบการจะต้องมีคุณสมบัตหิ ลายประเภท เช่น ความเป็ นผูน้ า การกล้า
ได้กล้าเสีย ต้องเป็นนายของตัวเออง การรักความท้าทาย รักความเป็นอิสระ มีระเบียบวินัยในตัวเองสูง การ
จัด การและการบริห ารไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ความสามารถในด้า นการจัด การองค์ก ร การเงิน การบัญ ชี
การตลาด บุคลากร ซึ่งถือเป็ นหัวใจหลัก ของ SMEs การขาดบุคคลาการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ SMEs
มักจะเริม่ ต้นจากความถนัดหรือความชานาญเฉพาะด้านของผู้ประกอบการนัน้ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ และดาเนิน
ต่อไป จนกว่าจะเริม่ เข้าทีเ่ ข้าทาง การขาดแรงงานทีมฝี ี มอื แรงงานที่มฝี ี มอื (Skilled Worker) คือจุดเริม่ ต้น
ของคุณภาพสินค้า ซึง่ พนักงานทีมฝี ี มอื จะต้องได้รบั การฝึ กฝน ดังนัน้ ฝู้ประกอบการรายใหม่จงึ ต้องสร้างและ
สงวนแรงงานเหล่านี้ใ ห้ได้ ต้นทุนการผลิตสูงการจัดการที่ไม่ดี การผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่มกี ารใช้

เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทาให้ต้นทุนของสินค้าสูง ซึง่ นาไปสู่ การเสียเปรียบในเชิงการค้ากับ
คู่แข่ง การแข่งขันสูงสภาพการเศรษฐกิจและแข่งขันในปจั จุบนั เป็ นสาเหตุให้เกิดการแข่งขันกันสูงมากเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ทเ่ี ข้ามาในตลาดที่มกี ารแข่งขันกันสูง จึงมี
ความยากล าบากในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลต่ า การบริห ารจัด การการผลิต ไม่
เหมาะสม ทาให้เกิดสูญเสียในการผลิต ผลผลิตต่ า ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนาไปสู่สนิ ค้าไม่มคี ุณภาพและไม่
สามารถแข่ง ขันได้ ปญั หาของระบบราชการก็เ ป็ นที่ทราบกันดีอยู่ทวไปว่
ั ่ า ปญั หาด้านเอกภาพและการ
ประสานงานของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา SMEs ก็ต้องมีความสาคัญด้วย ดังนัน้ เมื่อเรา
ได้ทราบปญั หาหลักของธุรกิจ SMEs แล้ว ก็จะนาไปสู่การแก้ไขปญั หา และนาไปสู่การพัฒนาต่อไปเถ้าแก่
ใหม่สาหรับ SMEs
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของการศึกษา ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปเป็นแนวทางพัฒนาในการประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และให้ประกอบธุรกิจได้อย่างประสบความสาเร็จ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึง ปจั จัยที่ส่งผลต่ อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ในการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยด้านคุณลักษณะผูป้ ระกอบการส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจส่งผลต่ อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัด
เชียงใหม่ จานวน ทัง้ หมด 400 ราย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ ใน
ปจั จัยด้านคุณลักษณะผูป้ ระกอบการ ปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจและแนวทางในการประกอบธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเวลา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือน
ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใช้นิยามของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ใหม่อย่างเป็ นทางการ เน้นใช้จานวนการจ้างงานและรายได้ในการแบ่งขนาด
ผูป้ ระกอบการ มุ่งสะท้อนลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มรวมถึงกลุ่ม Micro เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์การจัดทาข้อมูล
นิยาม SME 2563 ทีป่ รับปรุงใหม่มรี ายละเอียด ดังนี้
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้าทีม่ จี านวนการจ้างงานไม่เกิน
50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มี
จานวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อมได้รวมกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดย่อย หรือ Micro เข้าไว้ดว้ ย ซึง่ ตามนิยามใหม่ Micro คือ กลุ่มทีม่ รี ายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้าน
บาท การจ้างงานไม่เกิน 5 คน
วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) คือ กิจการในภาคการผลิตสินค้าทีม่ จี านวนการจ้างงานเกิน
กว่า 50 -200 คน หรือมีรายได้ต่อปี เกินกว่า 100–500 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้า
ปลีก) และบริการ มีจานวนการจ้างงานเกินกว่า 30–100 คน หรือมีรายได้ต่อปี เกินกว่า 50–300 ล้านบาท
ทัง้ นี้ หากจ้างงานและรายได้ เข้าลักษณะของวิสาหกิจต่างกันให้ยดึ รายได้เป็นหลักในการพิจารณา

การบริหารจัดการทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยปจั จัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการทีส่ าคัญ
ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management)
หรือทีเ่ รียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี ุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รบั งบประมาณสนับสนุ นการดาเนินการ
เพียงพอ ต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ทเ่ี หมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่
ดีมปี ระสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มอี ยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ. 2545 :
18)
1. ทรัพยากรมนุษย์ (Man) คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทัง้ จากภายในและภายนอก ซึง่ ถือว่า
เป็ นปจั จัยหลักทีส่ าคัญทีส่ ุด เพราะการทาธุรกิจหรือดาเนินการใดๆ จะต้องเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยคน ทัง้ ในด้าน
ความคิด การวางแผน การดาเนินการ หรือจัดการทาให้เกิดผลทางธุรกิจทุกรูปแบบ การพัฒนาคนจึงเป็ นสิง่
สาคัญทีส่ ุดเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
การบริหารกาลังคน ต้องมีการพัฒนาคนด้านความรู้ ทักษะ และวางแผน เพื่อให้เกิดการใช้คนให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากทีส่ ุด
2. เงินทุน (Money) คือ เงิน หรือทุนที่ใช้ในการดาเนินธุ รกิจทัง้ จากเงินทุนภายในและภายนอก
ในทางธุรกิจเงินทุนถือว่าเป็ นปจั จัยหลักทีส่ าคัญทีส่ ุด เพราะการทาธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดาเนินได้ดหี าก
ขาดทุนในการดาเนินงาน กล่าวได้ว่าการทาธุรกิจทุกอย่างจะต้องเกิดขึน้ ได้ต้องอาศัยเงินทุน เพราะจะเป็ น
ตัวขับเคลื่อนธุรกิจและปจั จัยต่ างๆ ให้ดาเนินการไปได้ทงั ้ ในด้านค่ าแรงคน ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ วัสดุมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ การมุ่งเป้าไปทีก่ ารพัฒนาเงินจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่สุดเพื่อให้
ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
การบริหารกาลังเงินทุน ต้องมีการวางแผนในการจัดสรรเงินทุน ว่าทาอย่างไรให้มกี ารใช้จ่ายน้อย
ทีส่ ุด มีการคิดหาวิธที าให้ตน้ ทุนน้อยทีส่ ุด และบริหารการใช้เงินให้เกิดประสิทธิผลการกับงานให้มากทีส่ ุด
3. วัสดุ (Material) คือ วัสดุสงิ่ ของ วัตถุดบิ ชิน้ ส่วนอะไหล่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ซึง่ มี
ส่วนนามาใช้ในการผลิตสินค้า เป็นสิง่ ทีส่ าคัญอันดับต่อมา เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยสิง่ ทีไ่ ด้ในกลุ่มนี้มาใช้ใน
การผลิต ดังนัน้ ต้องรู้จกั บริห ารจัดการวัต ถุดิบ ให้มปี ระสิทธิภาพสามารถมีเพียงพอในการผลิต บริหาร
จัดการให้ได้ตน้ ทุนทีต่ ่าในการผลิต และทาให้ธุรกิจได้ผลกาไรสูงสุด
การบริหารวัสดุ ในการดาเนินงานว่าทาอย่างไรให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรในการผลิตให้น้อยทีส่ ุด หรือ
การใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าสูงสุด

4. การบริห ารจัด การ (Management) คือ วิธ ีก าร ขัน้ ตอน หรือ ขบวนการในการท าธุ ร กิ จ
ความสาเร็จของการด าเนิ นธุ ร กิจส่ ว นใหญ่ จะมาจากการที่อ งค์กรมีก ารก าหนดขัน้ ตอนแนวทางในการ
ดาเนินงานที่ดี การที่จะมีแ นวทางการปฏิบตั ิงานและขัน้ ตอนของการดาเนินธุ รกิจที่ดไี ด้ ควรต้องมีการ
กาหนดนโยบายที่ชดั เจน มีวสิ ยั ทัศน์ ท่ดี ี มีการวางแผนจัดการ การติดตามความก้าวหน้ าของงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพผลงานทีไ่ ด้ และการควบคุมการทาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มกี ารวางแผนงานและบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
ควรฝึกฝนใช้หลักบริหาร 4 M ทีก่ ล่าวมาแล้วโดยเน้นการบริหารงานให้มากขึน้ ด้วยการมอบหมายงานและ
กระจายอานาจให้ลูกน้องหรือฝ่ายงานต่างๆนาไปทางานของตนเองได้ตามแผนงานทีว่ างไว้ แต่อย่าลืมทีจ่ ะ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถทัง้ ตัวผูป้ ระกอบการและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและยังยื
่ นในอนาคต
ด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,2559)

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปทั มา อินทรจันทร์ และ ฬุ ลยิ า ธีระธัญศิรกิ ุล (2561) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจั จัยแห่งความสาเร็จด้าน
ผูป้ ระกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ผล
การศึกษาพบว่า ปจั จัยความสาเร็จด้านผู้ประกอบการจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบที่ทา
ให้ผู้ป ระกอบการประสบความส าร็จ นั น้ ประกอบด้ว ยป จั จัย หลัก 5 ประการด้ว ยกัน 1. บุ ค ลิก การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มีผลโดยตรงต่อความสาเร็จขององค์กร 2. ประสบการณ์การ
ทางาน (Prior Work Experience) ประสบการณ์ ของผู้ประกอบการส่งผลให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว 3. ทักษะ
การบริหารจัดการ (Management Skills) เป็ นทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีไม่ว่าจะเป็ นการสังงานควบคุ
่
ม
งาน ดาเนินงาน 4. ความพร้อมของเงินทุน (Availability of Capital) เงินทุนมีความสาคัญต่อธุรกิจ 5. ระดับ
การศึกษา (Education Level) เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่สาคัญของผู้ประกอบการที่จะช่วยเพิม่ ความสามารถใน
การเป็น ผูป้ ระกอบการและโอกาสในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้
วิโรจน์ เย็นสวัสดิ ์(2561) กล่าวว่า ความสาเร็จในชีวติ หลายคนเชื่อว่าผูป้ ระกอบการสามารถสอน
กันได้ แต่ในความเป็ นจริงการเรียนการสอนในระบบปจั จุบนั ได้ทาลายความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ น
ส าหรับ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการไปเสีย แล้ว ดัง นัน้ จึง พบว่ า บ่ อ ยครัง้ ที่ม ีผู้ต้อ งการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
(Entrepreneurs) เป็ นจานวนมาก แต่ไม่รู้ว่าจะเริม่ ต้นอย่างไร และควรจะทาอะไร นอกจากนี้หากผู้ท่ี
ต้องการเป็น ผูป้ ระกอบการ ผ่านการทางานยาวนานมาหลายปีและมีเหตุตอ้ งออกจากงาน ก็เป็ นสิง่ ยากยิง่
นัก ที่จ ะเริ่ม ต้น กับ การเป็ น ผู้ป ระกอบการใหม่ การเป็ น ผู้ป ระกอบการที่ดีแ ละประสบความส าเร็จ จะมี

ลักษณะร่วมที่เหมือน ๆ กันหลายประการ โดยลักษณะร่วมของผู้ประกอบการที่ดนี ้ี ได้แก่ 1. กระหายสู่
ความสาเร็จ (Need for Achievement) 2. มีลกั ษณะนิสยั ชอบเสี่ยง (Risk Taking) 3. คิดอย่างสร้างสรรค์
และ สร้างฝนั ให้ยงิ่ ใหญ่ (To Walk again) 4. ยึดมันไม่
่ ย่อท้อ 5. เชื่อมันในตนเอง
่
6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ 7. กล้าเปลีย่ นแปลงถือเป็ นโอกาส 8. อดทนต่อความไม่แน่ นอน 9. มีความมุ่งมันอย่
่ างแรงกล้า 10.
คุณค่าของเวลามีความสาคัญ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาด
เล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็ นผู้ประกอบการที่ข้นึ ทะเบียนกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(สสว.) ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปี พ.ศ. 2564 มีผู้ประกอบการที่ข้นึ ทะเบียน จานวน
103,190 ราย สารวจโดยการใช้แบบสอบถาม การวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทราบจานวนประชากรทัง้ หมด และ
เลือกระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สูตรการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane,1973) ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการคานวณ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
399 ราย และเพื่อความเหมาะสมและป้องกันคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ปรับเป็ น จานวนทัง้ สิ้น 400
ราย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคลของผูต้ อบ โดย แบบสอบถามมีลกั ษณะแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุของกิจการ และเงินลงทุนของกิจการ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการ ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่
ความมุ่งมันในความส
่
าเร็จ ความกล้าได้กล้าเสีย่ ง ภาวะความเป็ นผูน้ า ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยด้านการบริห ารจัด การธุ รกิจ ตัว แปรในการศึก ษา ได้แ ก่
บุคลากร เงินลงทุนของกิจการ สินค้าและวัตถุดบิ การบริหารจัดการ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับความสาเร็จของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME)
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบ Likert scale มีลกั ษณะการวัดทัศนคติของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการตอบแบบสอบถาม ซึ่ง ผู้ ว ิจ ัย ได้ เ ก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งจาก
ผู้ประกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ราย เพื่อนามาใช้ใ นการ
ประมวลผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear
Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่ส่งผลต่อต่อความสาเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่

ผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปจั จัยประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 334 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.5 มีอายุต่ากว่าหรือเทียบเท่า 30 ปีจานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 271 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8 มีอายุกจิ การ ต่ ากว่า 1 ปี
จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และมีจานวนพนักงาน 6-50 คน จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิเคราะห์ปจั จัยด้านคุณลักษณะผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก(SME) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดังนี้ ด้านความมุง่ มันในความส
่
าเร็จ อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด ( 𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.24) ด้านความกล้าได้กล้าเสีย่ ง อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ = 4.81, S.D. = 0.23)
ด้านภาวะความเป็ นผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.81, S.D. = 0.29) ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.23) ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅
= 4.82, S.D. = 0.23)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลวิเคราะห์ปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก(SME) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดังนี้ ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅ = 4.79,
S.D. = 0.23) ด้านเงินลงทุนของกิจการ อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด ( 𝑥̅ = 4.79, S.D. = 0.25) ด้านสินค้าและ

วัตถุดบิ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅ = 4.76, S.D. = 0.24) ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅
= 4.82, S.D. = 0.25)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅ =
4.82, S.D. = 0.32)

อภิ ปรายผล
1. ปจั จัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลประกอบด้วย ด้านความมุง่ มันในความส
่
าเร็จ ด้านภาวะความ
เป็ นผู้นา ด้านความกล้าได้กล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของโรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ และ บรรพต วิรุณราช (2563) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยแห่ ง
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางธุ รกิจแปรรูป การเกษตรไทย ในยุค ไทยแลนด์ 4.0
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั เป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางทีป่ ระสบความสาเร็จในการประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจแปรรูปเกษตร ที่ผ่านช่วงวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดาเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี
จานวน 17 ราย โดยมีเครือ่ งมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางธุรกิจแปรรูปเกษตร มี 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1 ด้านส่วนบุคคลและทุน
มนุ ษย์ ประกอบไปด้วย การลงทุนด้านทุนมนุ ษ ย์ ทักษะความสามารถเฉพาะตัว ประสบการณ์ จากการ
ทางาน การเรียนรูจ้ ากผูร้ ู้ ทุนมนุษย์ดา้ นความสัมพันธ์ ด้านที่ 2 ด้านความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ประกอบไปด้วย
การยึดถือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง ความล้มเหลวธุรกิจก่อนหน้ า ด้านที่ 3 ด้านการ
พัฒนาทักษะและความรูป้ ระกอบไปด้วย การเรียนรูต้ ลอดเวลาและไม่หยุดหาความรู้ การหาความรูจ้ ากผู้รู้
จริงหรือ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากการทางานก่ อ นหน้ า การศึกษาการเป็ นผู้ประการ ด้านที่ 4 ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายชัดเจน การมองหาโอกาสและลงมือทาทันที การมี
ความสุขกับงานทีท่ า การยึดถือคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ การอดทนและไม่ยอ่ ท้อต่ ออุปสรรค การมีความ
เชื่อ มันในความสามารถของตน
่
การมุ่งสาเร็จ และมีค วามกล้าเสี่ย ง ด้านที่ 5 ด้านการบริห ารองค์ก ร
ประกอบไปด้วย การจัดหาและบริหารเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ การมีความเป็ นผูน้ าการบริหารทรัพยากร
บุคคล การเลือกใช้เทคโนโลยี และสุดท้ายด้านที่ 6 ด้านปจั จัยส่งผลต่อความยังยื
่ น ประกอบไปด้วย การ
ถ่ายทอดวิธกี ารทาธุรกิจ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ การใช้ทป่ี รึกษาด้านธุรกิจ ความสามารถ
ในการจัดการภาวะวิกฤต

2. ปจั จัยด้านการบริหารจัดการธุรกิจส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเงินลงทุนของกิจการ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชานนท์ มหาสิงห์, จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ และ วิชยั เจริญธรรมานนท์ (2563) ศึกษาเรือ่ ง ปจั จัย
ความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางที่มสี าขาเครือข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร เจ้าของหรือผู้บริหารร้านอาหาร
ขนาดกลางที่มสี าขาเครือข่าย รวม 5 คน ผู้บริหารหน่ วยงานราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ร้านอาหารขนาดกลางที่มสี าขาเครือ ข่าย จานวน 1 คน และลูกค้าของร้านอาหารขนาดกลางที่ม ีส าขา
เครือข่าย จานวน 6 คน วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
เชิงปริมาณ คือ ลูก ค้าชาวไทยที่ม ารับประทานอาหารในร้า นอาหารขนาดกลางที่ม ีส าขาเครือ ข่าย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คน จากร้านอาหารขนาดกลางทีม่ สี าขาเครือข่าย จานวน 3 แบ
รนด์ คือ แม่ศรีเรือน สีฟ้า และครัวเจ๊งอ้ ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ขนาดกลางทีม่ สี าขาเครือข่าย และนาเสนอเป็ นรูปแบบความสาเร็จของผูป้ ระกอบร้านอาหาร ประกอบด้วย
1) การบริหารงาน 6 ข้อ คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบการทางาน ด้านบริหารงานบุคล
และการฝึกอบรม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านการสร้างค่านิยมร่วม และ 2) การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 5 ข้อ คือ คุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบและสื่อสารกับสังคม คุณภาพอาหารและ
ความคุม้ ค่าสาหรับลูกค้า ทาเลทีต่ งั ้ ร้านอาหารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสริมการขายทีจ่ งู ใจ
3. ความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME)ในเขตจังหวัดเชียงใหม่อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจการมียอดขายเพิม่ ขึน้ จากสินค้าหรือบริการอยู่ ในระดับ
มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ลูกค้าแสดงความพึงพอใจในสินค้าและบริการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และกิจการมีการ
บริการทีท่ าให้เกิดการยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าสินค้าได้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของปรัชญา เหินสว่าง และ ชาญชัย จิวจินดา (2563) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยความสาเร็จของการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยใน
รัฐเวอร์จเิ นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 215 คน ตอบคาถามในรูปแบบของแบบสอบถาม และสัมภาษณ์
5 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า (1) ระดับความสาเร็จของผูป้ ระกอบการในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จเิ นีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า มีระดับความสาเร็จจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการอยูใ่ นระดับมาก (2) ปจั จัยพืน้ ฐาน
ของความสาเร็จในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จเิ นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ด้าน
แรงงาน (Mean= 43.6) ด้านเงินลงทุน (Mean= 37.7) ด้านวัตถุดบิ (Mean= 66.4) และด้านเครื่องมือและ
อุ ป กรณ์ (Mean= 76.4) มีอิท ธิพ ลต่ อ ความส าเร็จ ในการประกอบธุ ร กิจ ร้า นอาหารไทยในรัฐ เวอร์จ ิเ นีย
ประเทศสหรัฐ อเมริก า (3) ป จั จัย แวดล้อ มของความส าเร็จ ในการประกอบธุ ร กิจ ร้า นอาหารไทยในรัฐ

เวอร์จเิ นีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ด้านการสนับสนุ นจากทางสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=3.90)
ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมาก (Mean= 3.56) ด้านการสนับสนุ นจากภาคเอกชน
อยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.63) และด้านการสนับสนุนจากผูน้ าชุมชน อยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.55)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั เพื่อการนาไปใช้
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ทราบถึงปจั จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับปจั จัยด้านคุณลักษณะผู้ประกอบการและปจั จัยด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก(SME) ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้
ยัง สามารถน าผลการศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ ใช้เ ป็ น แนวทางส าหรับ ผู้ป ระกอบการและที ม ผู้บ ริห ารไปใช้
ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงการทางานให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์
อันสูงสุดทีจ่ ะเกิดกับองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาถึง ป จั จัยด้า นอื่น ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์ต่ อ ความส าเร็จในธุ รกิจประเภทอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
2. ควรทาการศึกษาในประเด็นเดียวกันนี้จาแนกตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาเปรียบเทียบ
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