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The research revealed that 1) The characteristics showed that
Leadership had the highest mean, followed by Attitude and Experience
respectively. 2) The characteristics and management of entrepreneurs
were significantly correlated with entrepreneurship of small and medium
enterprises. 3) The qualitative stated that the characteristics of the
entrepreneurs; Leadership, Attitude, and Experience all had impact on
business success but at different levels depending upon the long term
experiences, knowledge, and expertise of the individuals. On Business
administration; Access of Funds, Labor management, Marketing
management, and Business management were all equally important.

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็ น งานวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัต ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ การบริหาร
จัด การ ผลส าเร็จ ของผู้ป ระกอบการSMEในจัง หวัด ชุ ม พร 2) เพื่อ ศึก ษา
คุณลักษณะและการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของผู้ป ระกอบการSMEในจัง หวัด ชุม พร และ 3) เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะ การบริหารจัดการ ของผูป้ ระกอบการ SMEในจังหวัด
ชุมพร ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ด้านภาวะผูน้ ามี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สดุ รองลงมาด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์ตามลาดับ
การบริหารจัดการการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการตลาด มีคา่ อยู่ในระดับ
มากเท่ากัน รองมาคือ การจัดการธุรกิจ และด้านการจัดการแรงงานตามลาดับ
และผลสาเร็จด้านภาพลักษณ์ มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองมาคือ ด้าน
ลูกค้าเพิม่ ด้านพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และด้านขยายกิจการเพิม่
ตามล าดับ 2) คุ ณ ลั ก ษณะและการบริ ห ารจั ด การของผู้ป ระกอบการมี
ความสัมพัน ธ์กับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต ิ และ 3)ความคิดเห็น คุณลักษณะ
ด้านภาวะผู้น า ทัศนคติและประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านการเข้าถึง
แหล่ง เงิน ทุน การจัดการแรงงาน การตลาดและการจัดการธุรกิจส่ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการทุกด้าน มีความสาคัญเท่ากันทุกด้าน.
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1) บทนา
ั หาทาง
เมื่ อ พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบวิ ก ฤตการณ์ ป ญ
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก และในยุคถัด
มาพ.ศ. 2544 รัฐ บาลไทยได้ผ ลัก ดัน สนับสนุ น ธุร กิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) หรือSME โดยกระตุน้ และ
ส่ ง เสริม ให้เ กิดผู้ป ระกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้น มา เพื่อ หวัง ให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ และมีการลดการพึ่งพิง
ธุรกิจขนาดใหญ่ลง ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึน้
จากข้อมูลนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทัวประเทศ
่
พ.ศ.2558 [1] พบว่าประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) จ านวน 2.9 ล้ า น และยัง คงด าเนิ น กิ จ การมี เ พี ย งจ านวน
617,504 ราย หรือคิดเป็ นร้อยละ 48 ของนิติบุคคลที่จดทะเบีย นทัว่
ประเทศเท่ า นัน้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ธุ ร กิจ ที่ป ระกอบกิจ การไม่ ป ระสบ
ความส าเร็จ นัน้ มีสู ง มาก และจ านวนธุ ร กิจที่ย งั คงดาเนิ น กิจการนัน้
พบว่าร้อยละ 99 เป็ นธุรกิจประเภท SME จึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจานวนธุรกิจแต่ละปี กม็ เี พิม่ ขึน้
แต่ปญั หา คือธุรกิจเพิม่ ก็มธี ุรกิจที่เลิกกิจการแต่ปีสูงขึน้ เช่นกัน

คำสำคัญ: ผู้ประกอบการ,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม,การบริห าร
จัดการ
ABSTRACT
This is an integrated survey research using both quantitative and
qualitative research techniques which aimed 1) to study the
characteristics, management, 2) to study the characteristics and to study
the management factors affecting the key success of Small and Medium
Enterprises Entrepreneurs in Chumphon Province, and 3) to study the
qualitative information about the factors affecting the key success of
Small and Medium Enterprises Entrepreneurs in Chumphon Province.
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สินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่ม SME มากขึน้ และ 4)
ปญั หาด้านการจัดการธุรกิจ คือ จุดเริ่มต้นของSME ส่วนมากมักจะมี
ที่ ม าจากธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะครอบครั ว จะมี ค วามสามารถในกา ร
ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการต่าง ๆ ของกิจการ
ได้ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างกิจการขนาดใหญ่ท่มี ีระบบการจัดการ การ
ขาดความรู้ใ นด้า นการจัด การหรือ การบริห ารงานที่ ไ ม่ มีร ะบบ ใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็ นหลัก อาศัยบุคคล
ในครอบครัวหรือญาติพ่นี ้องมาช่วยงาน การบริหารในลักษณะนี้แม้มี
ข้อดีในเรื่องการดูแ ลที่ทวถึ
ั ่ งหากธุร กิจ ไม่ใหญ่ นัก แต่เมื่อกิจการเริ่ม
ั หา
ขยายตัวหากไม่ปรับปรุ งการบริหารจัดการให้มีร ะบบก็จะเกิด ป ญ
ตามมามาก และข้อจากัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการในธุ รกิจ
SME ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการแบบครอบครัวแฝงอยู่
ด้วยก็คือ ปญั หาการหมุนเวียนเข้า -ออกของแรงงานที่อ ยู่ใ นระดับ สู ง
ทัง้ นี้เนื่องจากแรงงานที่มฝี ี มือและมีความชานาญสูง มักจะเคลื่อนย้าย
ไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า ด้วยเหตุผลในเรื่องของ
ผลตอบแทนและโอกาสที่ดีกว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึ่งส่งผลให้ SME จาเป็ นต้องมีตน้ ทุนและความเสียหายอันเกิดจาก
การต้ อ งเร่ ง พัฒ นาฝี มื อ แรงงานใหม่ เพื่ อ ให้ ท างานได้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความชานาญพอเพียงอยูต่ ลอดเวลา
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสาคัญและต้องการที่จะ
ศึกษาเพื่อ ให้ทราบปญั หาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ความส าเร็จ ไม่ ใ ห้เ กิด การล้มเลิก กิจ การ ซึ่ง อาจส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิจ
ภาพรวมของจังหวัด และต่อประเทศต่อไป จึงเป็ นที่มาของการศึกษา
ปจั จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดในจังหวัดชุมพร โดยศึกษาตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปจั จัย 2
ด้าน คือ คุณลักษณะและการบริหารจัดการ ตามแนวคิดของ Pickle
and Abrahamson (1990) [3] และบุญฑวรรณ วิงวอน (2556) [4]
ส่วนตัวแปรตาม ได้แ ก่ ปจั จัยส่งผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตามแนวคิดของ วิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556) [5]
และน าประโยชน์ ข องงานวิ จ ั ย นี้ เพื่ อ ไปปรับ ปรุ ง พัฒ นาด้ า นการ
บริห ารธุ ร กิจ SME ของผู้ป ระกอบการที่ส นใจ และส่ ว นราชการและ
ผูส้ นใจทัวไปได้
่

รูปที่ 1: จานวนนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่และจดทะเบียนเลิกกิจการระหว่าง
พ.ศ. 2554 - 2558
ทีมา
่ กระทรวงพาณิชย์. (2558)
(http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2559)

จากรูปที่1 จานวนนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่และจดทะเบียน
เลิกกิจการระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2558 จึงสรุปได้ว่า การจดทะเบียน
ธุรกิจปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีทิศทางเพิ่มมากขึน้ จน พ.ศ. 2557 ได้
ลดลงเป็ นจานวนร้อยละ 12 และมีการเลิกกิจการมากถึงร้อยละ 9 ซึ่ง
แนวโน้มการเลิกกิจการในปี ถดั ไปอาจมีมากขึน้ เนื่องจากผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ อ าจขาดป จั จัย หลาย ๆ ด้า น เช่ น การเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น
แรงงาน การตลาด และการจัดการด้านธุรกิจ ซึ่งภาครัฐก็พบปญั หาและ
ต้อ งการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจไทยผ่านธุ ร กิจ SME จึง ให้ค วามสาคัญ
อย่า งยิ่ง และสนับ สนุ น ส่ ง เสริม SME เช่ น ปรับ ลดภาษีธุ ร กิจ SME
โ ค รงกา รผู้ ป ระกอ บกา รให ม่ ( Startup) แ ละโ ค รงการกระตุ้ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ ให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่พฒ
ั นา อย่างเช่ นที่
กล่าวมาข้างต้น
จากข้อมูลสานักงานพาณิชย์จงั หวัดชุมพร [2] ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558พบว่า มีผปู้ ระกอบการจดทะเบียนที่ยงั คงประกอบกิจการ
จานวน 1,480 ราย โดยจานวนธุรกิจที่เลิกดาเนินการนัน้ ยัง ไม่ ท ราบ
จานวนที่แน่นอน หลังจากมีการเปิ ดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียนที่
ั หาดัง นี้ 1) ด้า น
ผ่า นมา ผู้ป ระกอบการในจัง หวัด ก็ย งั คงพบกับ ป ญ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอยู่ตลอดเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เ ข้า
มาจานวนหนึ่งก็ยงั คงขาดทักษะในการทางาน และเรียกร้องค่าแรงงาน
ขันต
้ ่ าโดยอ้างอิงจากแรงงานไทย เมื่อมีฝีมอื และมีความชานาญงานมาก
ขึน้ ก็จะย้ายออกไปทางานในโรงงานขนาดใหญ่ท่มี ีระบบและผล ตอบ
แทนที่ดีกว่า จึงทาให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอและการพัฒนา
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อประสิทธิภาพการผลิต และคุณ ภาพของ
ั
สินค้า 2) ปญหาการเข้
าถึงแหล่งทุน มักประสบปญั หาการขอกู้เงินจาก
สถาบัน การเงิน เพื่อ มาลงทุ น หรือ ขยายการลงทุ น หรือ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนเนื่องจากไม่มกี ารทาบัญชีอย่างเป็ นระบบและขาดหลักทรัพย์
ค้าประกันเงินกู้ ทาให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และต้องจ่ายดอกเบีย้
ั
ในอัตราที่สูง 3) ปญหาด้
านการตลาด ยังขาดความรูค้ วามสามารถด้าน
การตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความ
สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการเปิ ดเสรีทางการค้าทา
ให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมทัง้ สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับ

2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการของ
ผูป้ ระกอบการ ผล สาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจัง หวัด
ชุมพร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การของผู้ ป ระกอบการที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดชุมพร
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการการ
บริหารจัดการของผูป้ ระกอบการ ผลสาเร็จของผูป้ ระกอบการมี
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
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3) ขอบเขตการวิจยั

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารจัดการของ
ผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ส่ ว นที่ 3 ข้อ คิด เห็น เกี่ย วกับ ป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั โดยใช้เทคนิคผสมผสาน ระหว่างการวิจ ัย
เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเริม่ ที่การศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการทบทวนวรรณกรรมทั ้ง ของประเทศไ ทยแ ละ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการตัง้
ประเด็นคาถาม ในการหาข้อมูลปฐมภูมใิ ช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สาหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ และโดยใช้วธิ กี ารสัม ภาษณ์
เชิง ลึก (In-depth Interview) ส าหรับ ประชากรที่ศึก ษาพิจารณาจาก
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. งานวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
กับสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั จังหวัดชุมพรจากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ใช้วธิ กี ารการสุ่มอย่างเป็ นระบบ (Systematic Random)
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 305 ราย ระยะเวลาในการศึกษา เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. งานวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนนิติบุ คคล
กับสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั จังหวัดชุมพรจากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2558 ประกอบธุ รกิจที่แตกต่ างกัน ในจานวน 8 ท่ า น ดัง นี้
ประเภทธุรกิจการผลิตจานวน 2 ท่าน ธุรกิจการบริการ 2ท่าน ธุรกิจ
การค้าปลีก 3ท่าน และธุรกิจค้าส่ง 1ท่าน ระยะเวลาในการศึกษา เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559

5) ผลวิจยั เชิงปริมาณ
5.1) ผลการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการ ผลสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
5.1.1) ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
พบว่า ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ด้านภาวะผูน้ า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้า นทัศ นคติและด้านประสบการณ์
ตามลาดับ
5.1.2) ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น การบริหารจัด การของผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด ชุมพร ด้านการเข้า ถึง
แหล่งเงินทุน และด้านการตลาด มีค่าอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน รองลงมา
คือ ด้านการจัดการธุรกิจ และด้านการจัดการแรงงาน ตามลาดับ
5.1.3) ระดับความคิดเห็น ผลสาเร็จ ของผู้ประกอบการวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร

4) วิธดี าเนินงานวิจยั
งานวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) ใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) อาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
คุณลักษณะ ภาวะผูน้ า ทัศนะคติ ประสบการณ์ การบริหารจัดการของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม มาเป็ นกรอบในการ
สร้างแบบสอบ ถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการ ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการ SME จานวน 40 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ผ่านการ
หาคุณภาพด้านความตรง ด้วยวิธกี ารหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
และความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์อัลฟ่าของครอนบัค เท่า กับ
0.953 ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
งานวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นปญั หาที่เฉพาะเจาะจง
กาหนดแนวของข้อคาถามให้ผสู้ มั ภาษณ์เป็ นผูส้ อบถามผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ในลักษณะการเจาะลึก จานวน 8 ท่าน โดยนัดหมายทีละท่าน โดยใช้
เวลาประมาณท่านละ 1 ชัวโมง
่
และหลังจากได้ขอ้ มูลจึงนาไปวิเคราะห์
และบรรยาย เพื่อเข้าใจมโนทัศน์ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพื่อได้โครงสร้าง
และแนวคิดใหม่ๆสนับสนุนผลงานวิจยั โดยแบ่งการสนทนาเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้

พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น ผลสาเร็จของผู้ ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านลูกค้าเพิม่ ด้านพนักงานมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และด้านขยายกิจการเพิม่ ตามลาดับ
5.2) ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการกับ
ความส าเร็จ ของผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง 0.364 – 0.563 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ส่ง ผล
ต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร พบว่า ปจั จัยคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ด้านภาวะ
ผู้น า ด้ า นทัศ นคติ แ ละด้ า นประสบการณ์ และค่ า คงที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์ คือ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร = 0.989 + 0.407 (ด้านผูน้ า) + 0.141 (ด้านทัศนคติ) +
0.128 (ด้านประสบการณ์)
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5.3) ผลการศึก ษาการบริห ารจัด การของผู้ป ระกอบการทีส่ ่ง ผลต่อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร
กา รวิ เ ค รา ะห์ ค วา ม สั ม พั น ธ์ ขอ งกา รบ ริ ห า รจั ด การของ
ผูป้ ระกอบการกับความสาเร็จของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม พบว่ า การบริห ารจัด การของผู้ประกอบการมีความ
สัมพันธ์กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง
0.469 – 0.706 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณการบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด ชุมพร พบว่า ปจั จัยการบริห าร
จัดการของผูป้ ระกอบการ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการจัดการ
แรงงาน ด้านการตลาด และด้านการจัดการธุรกิจ และค่าคงที่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่าพยากรณ์ คือ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
จังหวัดชุมพร = 1.246 + 0.195 (การเข้าถึงแหล่งเงินทุน) + 0.255 (การ
จัดการแรงงาน) + 0.134 (การตลาด) + 0.104 (การจัดการธุรกิจ)

โดยอันดับแรก คือ มีความมานะอดทนในการทางาน มีความรับผิดชอบ
และมีค วามซื่ อ สัต ย์ใ นการประกอบธุ ร กิจ มีค วาม สามารถในการ
บริห ารงาน มีค วามช านาญในงาน มีค วามส าคัญ และช่ ว ยให้ธุ ร กิจ
ประสบความส าเร็จ มี ความกล้า ในการตัด สิน ใจ มีค วามเชื่อ มันใน
่
ตนเอง มีมนุ ษย์สมั พันธ์และมีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี ช่วยเหลือ สัง คม
ตามความพร้อ มและความเหมาะสม มีวิส ัย ทัศ นกว้า งไกล มีก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ การตัดสินใจอยู่
บนพื้น ฐานความเสี่ย งน้ อ ยที่สุ ด รอบคอบ และไม่ ป ระมาท มีค วาม
กระตือรือร้นในการทางานอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง มีความมุ่งมัน่
ในความสาเร็จในการประกอบธุร กิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีลกั ษณะ
ของความเป็ นผูน้ าอยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรก คือ มีความ สามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์ รองลงมาคือ มีความสามารถในการคิด และ
วิเคราะห์ระยะเวลาในการทาธุรกิจช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ มี
ความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การกาหนดเป้าหมายการ
ประกอบธุรกิจไว้อย่างชัดเจน การกาหนดเป้าหมายการประกอบธุรกิจ
ไว้อย่างชัดเจน และมีความรูพ้ นื้ ฐาน และประสบการณ์ ในธุรกิจที่ทาอยู่
ในระดับ ปานกลาง คือ มีค วามกล้า เสี่ย งหรือ กล้าได้ก ล้า เสีย ในการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ อรณา ชัยสุขสังข์ (2554) [7]
ที่ศกึ ษาเรื่องบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมคิ วามรู้ ความชานาญ การ
ริเริม่ ด้วยตัวเองและความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
โรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า บุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการด้า น
ความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง และ
ด้า นความมัน่ คง และใฝ่ใ จในการเรีย นรู้ การริเ ริ่ม ด้ว ยตัว เอง และ
ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนบุคลิกการ
เป็ นผูป้ ระกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ด้านความใฝ่ใจใน
ความสาเร็จ และภูมิความรู้ ความชานาญด้านความชานาญในวิชาชีพ
และประสบการณ์ ในการบริห ารอยู่ในระดับปานกลาง บุคลิกการเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้าน
ความกล้าเสี่ยง ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน และด้านความใฝ่ใจใน
ความสาเร็จ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความสาเร็จในการประกอบ
ธุ ร กิจ และงานวิจ ัย ของสาทิต ร์ ม่ ว งหมี (2555) [8] ที่ศึก ษารูปแบบ
การตลาดที่ย งยื
ั ่ น ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พบว่ า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปจั จัยคุณลักษณะผูบ้ ริหารธุรกิจขนาด
ย่อม มีค่าน้าหนักองค์ ประกอบด้านทัศนคติมากที่สุด และงานวิจยั ของ
พิมพ์พิศา สังข์สุวรรณ (2555) [9] ที่ศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทธุรกิจ
ก่อสร้างในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า คุณสมบัตสิ ่วน
บุคคลในด้านของความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ความซื่อสัตย์ สุขภาพ ความเป็ น
ผูน้ ามีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานผลงาน
7.1.2) ระดับ ความคิดเห็น การบริหารจัด การของผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น การบริห ารจัดการของผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ในด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและด้านการตลาดมีค่าอยูใ่ นระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือ
ด้านการจัดการธุรกิจ และด้านการจัดการแรงงานสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Ranjith and Banda (2014) [10] ที่ทาการวิจยั เรื่อง Determinants
of Success of Small Business: A Survey- Based Study in

6) ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ไี ด้ให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก มี
ดังนี้ เป็ นเพศชาย 5 ท่าน เพศหญิง 3 ท่าน อายุอยูร่ ะหว่าง 28 – 53 ปี
เป็ นเจ้าของกิจการ จานวน 4 ท่าน และผู้บริหารธุรกิจ จานวน 4 ท่าน
สรุปจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านได้ให้ความเห็น ว่ า
การบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน (การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด การ
จัดการธุรกิจและการจัดการแรงงาน) มีความสาคัญทุก ๆ ด้าน โดยต้อง
ผสมผสานการบริหารจัดการขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ และปจั จัยภายนอก
เช่น กฎหมายกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการหรือประเภท
ของกิจการ ก็อาจส่งผลให้การบริหารจัดการอาจต้องให้ความสาคัญกับ
เรื่องนัน้ ก่อน การสัมภาษณ์ผทู้ รงทุกท่านให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การ
ประกอบธุรกิจเมื่อกิจการสามารถดาเนินการมีรายได้ มีกาไร ผูป้ ระกอบ
ต้องมีคุณธรรม ช่วยเหลือคู่ค้า หรือตอบแทนประโยชน์คนื สู่สงั คมด้วย
จึงจะส่งผลต่อความสาเร็จอย่างยังยื
่ นต่อไป
7) อภิปรายผลการวิจยั
7.1) ผลการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการ ผลสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
7.1.1) ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
พบว่า ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ในด้านภาวะผูน้ ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรอิ มร กาวีระ (2554) [6] ที่ศกึ ษาคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบความสาเร็จ
ในอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ประสบความสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด
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ต่อความสาเร็จประกอบด้วยประสบการณ์ ของผูป้ ระกอบการ ความเป็ น
ผูน้ าที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วอีกทัง้ ต้องมีทศั นคติในทางบวก มี
ความสามารถในการบริหารงาน
7.1.3) ระดับ ความคิด เห็น ผลสาเร็จของผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
พบว่ า ระดับ ความคิด เห็น ผลส าเร็จของผู้ ประกอบการวิส าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านลูกค้าเพิม่ ด้านพนักงานมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรและด้านขยายกิจการเพิม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ranjith and Banda (2014) ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ป จั จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็จ ประกอบด้ว ยประสบการณ์ ข องผู้ป ระกอบการ คือ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผลสาเร็จของธุรกิจ คือ มีลูกค้าเพิ่มมากขึน้
อย่างสม่ าเสมอและมีภาพ ลักษณ์ท่ดี ตี ่อชุมชน

ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ การบริ ห ารจัด การของ
ผูป้ ระกอบการ ที่ส่งผลต่อความ สาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ปจั จัยการบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการจัดการแรงงาน
ด้ า นการตลาดและด้ า นการจัด การธุ ร กิ จ และค่ า คงที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของธนัช ชา บิน ดุ เ หล็ม (2556) [11] ท าการศึก ษาเรื่อ งป จั จัย แห่ ง
ความส าเร็จ ของการประกอบการธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SME) พบว่ า ระบบการตลาด ระบบลู ก ค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบ
การเงิน และระบบบุ ค ลากร สามารถพยากรณ์ ค วามส าเร็จ ของการ
ประกอบการธุรกิจ SME ด้านความมันคง
่ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ ความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจ
SME ซึ่ง มีค่ า อ านาจการท านาย 0.48 ระบบการบริห ารการจัด การ
ระบบลูกค้าและระบบการตลาด สามารถพยากรณ์ความสาเร็จของการ
ประกอบ การธุรกิจ SME ด้านการยอมรับนับถือได้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.001 และระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบบุคลากร ระบบการ
บริหารและการจัดการ สามารถพยากรณ์ความสาเร็จของการประกอบ
การธุรกิจ SME ด้านการมีช่อื เสียงได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .001
ั ยที่
งานวิจยั ของ Ranjith and Banda (2014) ผลการวิจยั ค้นพบว่า ปจจั
ส่งผลต่อความสาเร็จประกอบด้วยประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการ คือ
ความสามารถในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางการตลาดและ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผลสาเร็จของธุรกิจ คือ มีลูกค้าเพิม่ มาก
ขึน้ อย่างสม่ าเสมอ และมีภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อชุมชน งานวิจยั ของ Sefiani
(2013)[12] ศึกษาปจั จัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางในเมืองแทนเจียร์ ประเทศโมร็อกโก พบว่า
อิท ธิพ ลทัวไปเกี
่
่ ย วกับ ความส าเร็จ ของ SME ขึ้น อยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะ
ผูป้ ระกอบการ รองลงมา ปจั จัยทางการเงินและการเงิน เป็ นปจั จัยที่
สาคัญมากที่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญต่อความสาเร็จ .

7.2) ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
ผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ ของคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ปจั จัยคุณลักษณะของผู้
ประกอบการด้านภาวะผู้นา ด้านทัศนคติ และด้านประสบการณ์ แ ละ
ค่าคงที่ ส่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มในจัง หวัด ชุ ม พร อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของสาทิต ร์ ม่ ว งหมี (2555) ที่ศึก ษารู ป แบบ
การตลาดที่ยงยื
ั ่ น ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยใช้ก าร
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factors Analysis) และ
การวิเ คราะห์โ มเดลสมการโครงสร้า ง (Structural Equation Model)
พบว่ า การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน ป จั จัย คุ ณ ลัก ษณะผู้
บริหารธุรกิจขนาดย่อม มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ ด้านทัศนคติมากที่สุด
งานวิ จ ัย ของ Ranjith and Banda (2014) พบว่ า ป จั จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จประกอบด้ว ยประสบการณ์ ของผูป้ ระกอบการ ความเป็ น
ผูน้ าที่สามารถตัดสิน ใจได้รวดเร็ว อีกทัง้ ต้องมีทศั นคติในทางบวก มี
ความ สามารถในการบริหารงานและงานวิจยั ของอรณา ชัย สุ ข สังข์
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภูมิความรู้ ความ
ชานาญ การริเริม่ ด้วยตัวเอง และความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ ของ
ผู้ป ระกอบการโรงแรมอิ ส ระ ในเมื อ งพัท ยา จากการศึ ก ษาพบ
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่า ง ภูมิความรู้ ความชานาญ ด้านความ
ช านาญในวิช าชีพและประสบการณ์ ใ นการบริห ารกับ บุคลิก การเป็ น
ผู้ป ระกอบการ ด้า นความก้า วร้า วในการแข่ง ขัน ภู มิค วามรู้ ความ
ชานาญ ด้านจานวนปี ท่ใี ช้ในการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางลบกับบุคลิก
การเป็ นผูป้ ระกอบการ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความก้าวร้าวในการ
แข่งขัน และด้านความใฝใ่ จในความสาเร็จ

8) ข้อเสนอแนะงานวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มควรศึกษา
แหล่งเงินทุนที่พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการ
2. ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรวางระบบ
การจัดการแรงงาน จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อจูงใจแรงงาน
เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]
[3]

7.3) ผลการศึก ษาการบริห ารจัด การของผู้ป ระกอบการทีส่ ่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
จังหวัดชุมพร
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