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บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยZอม (SMEs) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูdประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม(SMEs) 
เก่ียวกับความสําคัญของปYจจัยสZวนบุคคล ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยZอม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงประชากรกลุZมตัวอยZางท่ีใชdในการศึกษาวิจัย ไดdแกZ
ผูdประกอบการขนาดกลางและขนาดยZอม จํานวน 400 ราย ใชdแบบสอบถามเปaนเครื่องมือในการรวบรวม
ขdอมูลของผูdประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร และสถิติท่ีใชdในการวิเคราะห@ขdอมูลไดdแกZ คZาความถ่ี คZารdอย
ละ คZาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test Schefft’s method กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 ผลการวิจัยพบวZา ความเห็นของประชากรกลุZมตัวอยZาง เก่ียวกับ ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ี
สZงผลตZความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม พบวZาดdานท่ีมี
คZาเฉลี่ยมากท่ีสุด ดdานการจัดการ รองลงมา ดdานการตลาด ดdานการดําเนินและเทคโนโลยี และดdานการเงิน
ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตZอปYจจัยในการดําเนินธุรกิจ จําแนกตามปYจจัยดdานเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา เงินลงทุนและประเภทของธุรกิจ พบวZา ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอ
ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังในภาพรวมและรายดdาน ทุก
ดdาน มีความแตกตZาง อยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถรZวมกันอธิบายความผันแปรปYจจัย
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดdรdอยละ 70.4 อยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจ,ผูdประกอบการ 
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Abstract 
 A research study on business factors affecting the success of small and 
medium enterprises (SMEs) to study the opinions of small and medium enterprises 
(SMEs) about the importance of personal factors. Factors in business operations that 
affect the success of small and medium enterprises (SMEs) in Samut Sakhon Province 
which the sample population used in the research study including 400 small and 
medium-sized enterprises Use the questionnaire as a tool to collect information of 
entrepreneurs. in Samut Sakhon Province and the statistics used in the data analysis 
were frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-test Schefft's method, the 
level of statistical significance was set at 0.5 level. 
 The results showed that 
 The opinions of the sample population regarding factors in business 
operations that affect the success of small and medium-sized enterprises (SMEs) in 
Samut Sakhon Province found that the aspect with the highest average management, 
followed by marketing, operation, and technology and financial respectively  
 Comparison of opinions on business factors Classified by gender, age, 
education level, domicile, investment, and type of business found that the factors in 
business operations affecting the success of small and medium enterprises (SMEs) in 
Samut Sakhon Province Both in overall and in each aspect, every aspect is different. 
The statistical significance at the 0.05 level was able to jointly explain the variation in 
business success factors by 70.4%, the statistical significance at the 0.05 level. 
 
Keywords: Business Factors, Entrepreneur 
 
บทนํา 

สถานประกอบการขนาดกลางและยZอมมีความสําคัญตZอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อยZางยิ่ง 
อีกท้ังมีสZวนชZวยลดความแออัดจากการเติบโต ของสังคมเมืองและขยายความเจริญไปยังสZวนภูมิภาค 
และใชdทรัพยากรท่ีมีอยูZในภูมิลําเนาทdองถ่ินใหdเกิดประโยชน@ มากยิ่งข้ึน และ SMEs มีบทบาทในสังคม
ของธุรกิจในประเทไทยมาต้ังแตZอดีต และเริ่มรูdจัก SMEs หลังจากท่ีประเทศไทย ประสบปYญหาทาง
เศรษฐกิจ และประเทศไทยเกิดวิกฤติทางดdานเศรษฐกิจในปi 2540 เปaนตdนมา จึงสZงผลใหdสถาน
ประกอบการทุกขนาดไมZสามารถท่ีจะดําเนินการทางธุรกิจตZอไปไดdเปaนจํานวนมาก ทําใหdสZวนของ
ภาครัฐไดdออกนโยบายและมีมาตรการตZางๆเพ่ือกูdสถานการณ@วิกฤติท่ีเกิดข้ึนนี้ เศรษฐกิจมีหลากหลาย
ประเภท มาตรการหนึ่งในนั้น ก็คือ การภาครัฐเขdามาสZงเสริมธุรกิจใหdกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยZอม ดังนั้น จึงทําใหd SMEs ไดdรับความสําคัญและมีฐานะเปaนกลุZมผูdประกอบการขนาดกลางและขนาด



226 The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium 
Bangkokthonburi University 
 

ยZอมท่ีใหญZท่ีสุดของภาคธุรกิจท่ีจะเขdามามีบทบาทในการฟ�ªนฟูเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาใหdเศรษฐกิจ
ของชาติใหdแข็งแกรZงข้ึนไดdอีกครั้ง (สํานักงานงานสZงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยZอม,2564)  

ผูdประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม จะประสบผลความสําเร็จไดdนั้นตdองมีดdานการ
จัดการท่ีดีการบริหารงานดdานตZาง ๆ สZงเสริมทางดdานการตลาด และตdองนําเทคโนโลยีเขdามาชZวยเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ และความาสามารถทางการแขZงขัน สรdางความหลากหลายใหdกับธุรกิจ และทําใหdเกิดผล
กําไร แตZปYจจุบันผูdประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม ปYญหาตZางๆท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยZอมนั้นมีหลายสาเหตุ เชZน มีขdอจํากัดในดdานเงินทุนทําใหdประสบปYญหาดdานการ
จัดการโดยเฉพาะเรื่องเงินลงทุน ทางดdานการตลาดก็พบวZา ยังขาดความรูdความสามารถในดdาน
การตลาดในวงกวdาง โดยเฉพาะในตลาดตZางประเทศยิ่งเพราะในปYจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยี
เขdามามีสZวนในทุกภาคสZวน ซ่ึงสZงผลใหdผูdประกอบการตdองปรับตัวในเรื่องการทําการตลาดใหdกับธุรกิจ
มากข้ึน เรื่องดdานแรงงาน เปaนปYญหาหนึ่งของผูdประกอบการรายยZอยคือ การเขdาออกของแรงงานมี
ตัวเลขคZอนขdางสูง เม่ือคนทํางานฝiมือและมีความชํานาญมากข้ึนก็จะยdายออกไปทํางานโรงงานท่ีมี
ขนาดใหญZท่ีมีระบบ รายไดd สวัสดิการ ท่ีมากกวZา ทําใหdคุณภาพแรงงานไมZสม่ําเสมอ การพัฒนาขาด
ความตZอเนื่อง สZงผลไปถึงประสิทธิภาพคุณภาพสินคdาไดd ทางดdานการจัดการ ถือเปaนปYญหาธุรกิจ SME 
ปYญหาหนึ่งของผูdประกอบการรายยZอย สZวนใหญZมักจะใชdประสบการณ@จากการเรียนรูdเปaนหลัก ลองผิด
ลองถูก อาจจะมีคนในครอบครัวเขdามาชZวยงานไดdบางสZวน แตZหากวZา เม่ือถึงเวลาท่ีกิจการตdอง
ขยายตัว หากไมZมีการปรับปรุงการจัดการใหdมีระบบอาจจะเกิดข้ึนไดd (moneywoman by Donley 
C.,2564)  

จากปYญหาดังกลZาวผูdวิจัยจึงศึกษาปYจจัยท่ีเกิดในการดําเนินธุรกิจและเป�ดโอกาสในการสรdาง
หรือเริ่มตdนในการทําธุรกิจใหdประสบความสําเร็จและกdาวหนdาในกลุZมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม
(SMEs) และนําผลท่ีไดdจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงแกdไข ใหdมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูdประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม (SMEs) เก่ียวกับ
ความสําคัญของปYจจัยสZวนบุคคล   
 2.เพ่ือศึกษาปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 การบริหารเชิงสถานการณ@ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ@ 
(Contingencey Theory ) การบริหารในยุคนี้คZอนขdางเปaนปYจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสูZการมอง การบริหารในเชิงสภาพขdอเท็จจริง 
เนื่องจากในปYจจุบันมนุษย@ตdองประสบกับปYญหาอยูZเสมอg นื่องจากปYจจุบันมนุษย@ตdองประสบกับ
ปYญหาอยูZเสมอ การเลือกทางออกท่ีจะไปสูZการแกdปYญหาทางการบริหารถือวZาไมZมีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด There 
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is one best way สถานการณ@ตZางหากท่ีจะเปaนตัวกําหนดวZาควรจะใชdการบริการบริหารแบบใด การ
บริหารในยุคนี้มุZงเนdน ความสัมพันธ@ระหวZาง องค@การกับสภาพแวดลdอมขององค@การ และเปaนสZวน
ขยายของทฤษฎีระบบวZา ทุก ๆ สZวนจะตdองสัมพันธ@กัน สถาการณ@บางครั้งจะตdองใชdการตัดสินใจอยZาง
เฉียบขาด บางสถานการณ@ตdองอาศัยการมีสZวนรZวมในการตัดสินใจ บางครั้งก็ตdองคํานึงถึง หลักมนุษย@
และแรงจูงใจ บางครั้งก็ตdองคํานึงถึงเป}าหมายหรือผลผลิตขององค@กรเปaนหลัก การบริหารจึงตdอง
อาศัยสถานการณ@เปaนตัวกําหนดในการตัดสินใจหลักการของการบริหารโดยสถานการณ@ถือวZาการ
บริหารจะดีหรือไมZข้ึนอยูZกับสถานการณ@ผูdบริหารจะตdองพยายามวิเคราะห@สถานการณ@ใหdดีท่ีสุดเปaน
การผสมผสานแนวคิดระหวZางระบบป�ดและระบบเป�ด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหวZางทุกสZวน
ของระบบจะตdอง สัมพันธ@ และมีผลกระทบซ่ึงกันและกันสถานการณ@จะเปaนตัวกําหนดการตัดสินใจ 
และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมคํานึงถึงสิ่งแวดลdอมและความตdองการของบุคคลในหนZวยงานเปaน
หลักมากกวZาท่ีจะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใชdในการทํางาน โดยใชdปYจจัยทางดdานจิตวิทยาในการ
พิจารณาดdวยเนdนใหdผูdบริหารรูdจักใชdการพิจารณาความแตกตZางท่ีมีอยูZในหนZวยงาน เชZน ความแตกตZาง
ระหวZางบุคคล ความแตกตZางระหวZางระเบียบกฎเกณฑ@ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน เปaน
ตdนความแตกตZางระหวZางความสัมพันธ@ของบุคคลในองค@กรความแตกตZางระหวZางเป}าหมายการ
ดําเนินงานขององค@การ เปaนตdน  นักบริหารท่ีเปaนผูdเสนอแนวความคิดทางการบริหารนี้ คือ Fred 
E.Fiedler (1967)  
 ทฤษฎีความสําเร็จ (Achievement Needs (nAch)) เมคเคลแลนด@ (McClelland,1953) 
มีความเชื่อวZา มนุษย@เรามุZง จะกระทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหdสําเร็จลุลZวงไป เมคเคลแลนด@ ไดdสรdาง 
แบบทดสอบ เพ่ือแยกประเภทของมนุษย@ ออกเปaน พวกท่ีมีความตdองการความสําเร็จสูงต่ํา เรียกวZา 
ThematicApprecptionTest (TAT) TAT จะประกอบดdวย ภาพตZาง ๆ ภาพเหลZานี้  จะไมZ มี คํา
บรรยายกํากับไวd ผูdทดสอบ จะเปaนผูdบรรยายวZา ภาพเหลZานั้น เก่ียวกับ สิ่งใด หรือคนในภาพนั้น มี
ความรูdสึกอยZางไร เชZน ภาพวาดหนึ่ง มีเด็กหนุZม กําลังพรวนดินกลางทุZงนา ท่ีปลายนา มีพระอาทิตย@
กําลัง จะลับขอบฟ}า แสดงถึง เวลาเย็น ผูdทดสอบ จะตdองบรรยายวZา เด็กหนุZมคนนั้น มีความรูdสึก 
อยZางไร คําบอกเลZา ของผูdทดสอบ จะไดdรับ การตีความจากผูdตัดสินวZา เขามีแรงจูงใจ ในความสําเร็จ 
สูงหรือต่ํา โดยไดdรับ การเปรียบเทียบ คําตอบของผูdทดสอบตZาง ๆ เชZน ถdาผูdทดสอบเลZาวZา หนุZมผูdนั้น
กําลังเสียใจวZา พระอาทิตย@ กําลังตกดิน ซ่ึงหมายความวZา เขาไมZสามารถปลูกตdนไมd ใหdเสร็จสิ้นในวันนี้
ไดd ในขณะเดียวกัน มีผูdทดสอบอีกผูdหนึ่ง บรรยายวZา หนุZมคนนั้น ดีใจวZา พระอาทิตย@ตก และเขาจะไดd
พักผZอนเสียที จะไดdด่ืมเหลdา สรวลเสเฮฮาบdาง จากขdอมูลดังกลZาว ผูdทดสอบคนท่ีหนึ่ง จะไดdรับการ
ตีความวZา เขามีแรงจูงใจ ในความสําเร็จสูง และผูdทดสอบคนท่ีสอง จะไดdรับการตีความวZา เขามี
แรงจูงใจในความสําเร็จต่ํา ลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ ในความสําเร็จสูง 
 ปYจจัยความสําเร็จของการทําเบนช@มาร@ก ในปYจจุบันไดdมีองค@การหลายแหZงท่ีพูดถึงและมี
การนําเบนซ@มาร@กมาใชd ซ่ึงกระบวนการบางแหZงก็ประสบความสําเร็จ บางแหZงก็ลdมเหลว ทําใหdเกิด
ความสงสัยวZามีปYจจัยอะไรบdางท่ีสZงผลตZอความสําเร็จในการทําเบนซ@มาร@กมาใชdในองค@การ ซ่ึง พสุ 
เดชะรินทร@ (2546) ไดdกลZาวถึงปYจจัยท่ีสําคัญท่ีจะสZงผลตZอระดับความสําเร็จของการนําเบนซ@มาร@กมา
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ใชdในองค@การคือ  1.ปYจจัยทางดdานกลยุทธ@ 2.ปYจจัยดdานวัฒนธรรมองค@การ 3.ปYจจัยดdานความพรdอม
ของระบบสนับสนุน 4.ปYจจัยดdานความแมZนยําของหลักการ  
 อัศกร ปานเพชร (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปYจจัยความสําเร็จของผูdประกอบการ 
SMEs ไทย ในการเขdาสูZตลาดของกลุZมประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร@ เวียดนาม ผลการวิจัยพบวZา 
ผูdประกอบการสZวนใหญZดําเนินธุรกิจมาแลdว 11-15 ปi มีมูลคZา เงินลงทุนไมZเกิน 30 ลdานบาท มีจํานวน
พนักงาน 1-50 คน สZวนมากดําเนินธุรกิจในภาคการคdาปลีกในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
และอุตสาหกรรมการทําเหมืองแรZ โดยปYจจัยท่ีมีความสัมพันธ@ตZอความสําเร็จของผูdประกอบการ SMEs 
ไทย ไดdแกZ กลยุทธ@องค@กร โครงสรdางและการแขZงขัน การดําเนินงานหรือปYจจัยทางการผลิต อุปสงค@
หรือความตdองการ และรัฐบาล ตามลําดับ 
 SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยZอมในจังหวัดสมุทรสาคร 

1. ปYจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ 
ดYานการจัดการ หมายถึง การใหdกลุZมบุคคลในองค@กรเขdามาทํางานรZวมกันเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค@รZวมกันขององค@กร ซ่ึงประกอบดdวยการวางแผน การจัดการองค@กร การสรรบุคลากร การ
นําหรือสั่งการ และการควบคุมองค@กรหรือความพยายามท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค@รZวมกัน แนวคิดดdาน
การบริหารจัดการ (Management Concept) ตลอดจนทฤษฎีองค@กร (Organization Theory) นั้น 
เปaนการนําเสนอกรอบความคิดในการบริหารจัดการการทํางานใหdมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจน
ไดdผลผลิตท่ีมีประสิทธิผลไปพรdอมกันดdวย ในยุคปYจจุบันนี้ไมZวZาจะองค@กรเล็กหรือองค@กรใหญZตZางก็
ตdองการการจัดการท่ีดีท้ังนั้น เพ่ือใหdองค@กรสามารถกdาวหนdาไดdดีท่ีสุด  

ดYานการตลาด คือกระบวนการของการสื่อสารคุณคZาของผลิตภัณฑ@หรือบริการไปยัง
ลูกคdา การตลาดอาจถูกตีความวZาเปaนศิลปะแหZงการขายสินคdาในบางครั้ง แตZการขายนั้นเปaนเพียงสZวน
เล็ก ๆ สZวนหนึ่งของการตลาด แนวคิดทางการตลาดสมัยใหมZนี้ไดdกลZาวรวมถึง การตลาดความสัมพันธ@
ท่ีมุZงเนdนลูกคdาเปaนสําคัญ การตลาดเชิงธุรกิจหรือการตลาดเชิงอุตสาหกรรมท่ีมุZงเนdนองค@กรหรือ
สถาบัน และการตลาดเชิงสังคมท่ีมุZงเนdนประโยชน@ตZอสังคม  

ดYานการดําเนินงานและเทคโนโลยี  อยูZในขอบเขตการจัดการท่ีเก่ียวขdองกับการ
ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตและการออกแบบในการดําเนินธุรกิจในการผลิตสินคdาหรือ
บริการ มีหนdาท่ีรับผิดชอบในการสรdางความม่ันใจวZาการดําเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพในแงZของการใชd
ทรัพยากรอยZางนdอยเทZาท่ีจําเปaนและมีประสิทธิภาพในแงZของการตอบสนองความตdองการของลูกคdา 
เก่ียวขdองกับการจัดการระบบการผลิตท้ังหมดซ่ึงเปaนกระบวนการท่ีแปลงขdอมูล (ในรูปแบบของ
วัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน) เปaนผลผลิต (ในรูปของสินคdาและ หรือบริการ) เปaนสินทรัพย@หรือสZง
มอบผลิตภัณฑ@ หรือบริการ การปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ@ จัดการคุณภาพและสรdางการบริการ แตZละ
สิ่งเหลZานี้ตdองมีความสามารถในการวิเคราะห@สถานการณ@ปYจจุบันและหาทางออกท่ีดีข้ึนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตหรือการบริการ 

ดYานการเงิน เปaนการศึกษาและกําหนดวิธีการท่ี บุคคล, หนZวยงานธุรกิจการคdา และ
องค@การตZาง ๆ จะจัดหา, แบZงสรร และใชdทรัพยากรเงิน โดยมีการคํานึงถึงความเสี่ยงตZาง ๆ อันอาจจะ
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เกิดผลกระทบกับโครงการไดd คําวZา การเงิน จะเก่ียวขdองกับสิ่งเหลZานี้: การศึกษาเก่ียวกับเงินตราและ
สินทรัพย@ตZาง ๆ การบริหารจัดการสินทรัพย@หรือการลงทุน 

2. ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
2.1 ปYจจัยสZวนบุคคล หมายถึง องค@ประกอบหรือสิ่งท่ีเขdามามีสZวนเก่ียวขdองการเปaน

ผูdประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม (SMEs) ไดdแกZ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา 
เดิมของผูdประกอบการ ประสบการณ@ทํางานของผูdประกอบการ อายุของกิจการ จํานวนพนักงานใน 
กิจการ เงินลงทุนของกิจการ ประเภทของธุรกิจของทZาน ลักษณะการดําเนินงาน ทZานเคย
ประกอบการ ธุรกิจประเภทอ่ืนกZอนธุรกิจปYจจุบัน และทZานมีประสบการณ@การทํางานจากท่ีอ่ืนกZอน
เริ่มประกอบ ธุรกิจปYจจุบัน  

2.2 ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การประกอบการธุรกิจในดdานการจัดการ 
ดdานการตลาด ดdานการดําเนินงานและเทคโนโลยี และดdานการเงิน ของผูdประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยZอม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยตZาง ๆท่ีเก่ียวขdอง ผูdวิจัยจึงไดdกําหนดปYจจัยพ้ืนฐานใน
การดําเนินธุรกิจในแตZละตัวแปร ไดdแกZ ดdานการจัดการ ดdานการตลาด ดdานดําเนินการและเทคโนโลยี 
ดdานการเงิน นํามาสรdางเปaนกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีประกอบดdวยปYจจัยตZาง ๆ ดังตZอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ป�จจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ 
   -ดdานการจัดการ  
   -ดdานการตลาด 
   -ดdานการดําเนินการและเทคโนโลยี 
   -ดdานการเงิน 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(dependent Variables) 

 

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม 

 ป�จจัยพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจ 
   -เพศ  
   -อายุ 
   -ระดับการศึกษา 
   -ภูมิลําเนา 
   -เงินลงทุน 
   -ประเภทของกิจการ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูdวิจัยจะดําเนินการภายใตdขอบเขตในแตZละดdานดังนี้ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูdวิจัยตdองการศึกษาปYจจัยในการดําเนินธุรกิจของผูdเปaนประกอบการของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร  อันประกอบดdวย 
 1.ประชากรท่ีใชdในการศึกษาคdนควdาในเรื่องนี้  ไดdแกZ ผูdประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยZอม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรสาคร ผูdประกอบการขนาดกลาง (M) และขนาดยZอม(S) จํานวน 
6,205 ราย (ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร,2564) ซ่ึงกลุZมตัวอยZางท่ีใชdในการศึกษา
วิจัย ไดdแกZผูdประกอบการขนาดกลางและขนาดยZอม จํานวน 400 ราย 
             2.เครื่องมือท่ีใชdในการเก็บรวบรวมขdอมูล  
              สZวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปYจจัยสZวนบุคคลของผูdตอบแบบสอบถาม 

              สZวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปYจจัยในการดําเนินธุรกิจ 

      สZวนท่ี 3 ขdอเสนอแนะ เก่ียวกับปYจจัยท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยZอม(SMEs) 

            3.การวิเคราะห@ขdอมูลนําขdอมูลท่ีไดdจากแบบสอบถามของผูdตอบแบบสอบถามและทําการ
วิเคราะห@ขdอมูล  
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห@ปYจจัยสZวนบุคคลของผูdตอบแบบสอบถามโดยใชdคZารdอยละ 
              ตอนท่ี 2 การวิเคราะห@ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจ คZาเฉลี่ย และเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห@ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยZอม(SMEs) โดยใชd t-test , F-test 

 

ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูdวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดdดังนี้  

ปYจจัยสZวนบุคคลผูdตอบแบบสอบถามเปaนเพศชาย รdอยละ 62.25 มี อายุอยูZในชZวงอายุ 31-40 
ปi รdอยละ 38.25 การศึกษา ระดับปริญญาตรี รdอยละ 46.25 มีภูมิลําเนาเดิม ท่ีกรุงเทพ รdอยละ 
61.50 อายุของสถานประกอบการ มีอายุ 1-5 ปi  รdอยละ 43.50 จํานวนพนักงานของสถาน
ประกอบการ  1-20 คน รdอยละ 32.75 เงินลงทุนของสถานประกอบการ ต่ํากวZา 1,000,000 บาท 
รdอยละ 48.25  ประเภทกลุZมธุรกิจ การอุตสาหกรรมการผลิต รdอยละ 36.75 การดําเนินงานลักษณะ
เจdาของคนเดียว รdอยละ 43.25 ไมZเคยประกอบธุรกิจ รdอยละ 86.25 และไมZมีประสบการณ@ในการทํา
ธุรกิจ รdอยละ 70.75  
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ตารางท่ี 1 แสดงคZาเฉลี่ยและคZาเบ่ียงเบนมาตรฐานปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีมีตZอธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ป�จจัยการดําเนินงานของธุรกิจ Mean Std.  แปลผล 
ดdานการจัดการ 3.754 0.448 มาก 
ดdานการตลาด 3.708 0.492 มาก 

ดdานดําเนินงานและเทคโนโลยี 3.678 0.489 มาก 

ดdานการเงิน 3.684 0.461 มาก 

  
ผลการศึกษาระดับปYจจัยการดําเนินงานของธุรกิจ โดยภาพรวม พบวZา อยูZในระดับมาก โดยมีคZาเฉลี่ย
อยูZระหวZาง (Mean 3.684 -3.754, Std.= 0.448-0.492) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบปYจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมีตZอธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร กับคุณลักษณะสZวนบุคคล 
 

ป�จจัยความสําเร็จ 
ในการดําเนินธุรกิจ 

ดYานการจัดการ การตลาด การดําเนินงาน ดYานการเงิน 

เพศ -0.132 2.299* 3.917** 3.998** 
อายุ 41.737** 53.400** 50.504** 47.404** 
ระดับการศึกษา 19.516** 37.294** 35.312** 30.211** 
ภูมิลําเนา 0.028 2.401* 3.998** 4.096** 
อายุกิจการ 34.470** 57.703** 49.203** 37.870** 
จํานวนพนักงาน 33.983** 38.249** 48.059** 50.445** 
เงินลงทนุ 17.843** 34.621** 25.763** 20.416** 
ประเภทธุรกิจ 61.072** 51.336** 59.436** 67.412** 
จําแนกตามลักษณะ 29.736** 33.737** 47.118** 51.278** 
เคยประกอบธุรกิจ 0.281 3.483** 5..378** 5.711** 
ประสบการณ@กZอนประกอบธุรกิจ 0.318 3.777** 4.651** 4.548** 
P<0.05*, P<0.01** 

 
 จากตาราง ผลการเปรียบเทียบ ปYจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมีตZอธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร  ลักษณะสZวนบุคคล  จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิลําเนา อายุกิจการ จํานวนพนักงาน เงินลงทุน ประเภทธุรกิจ จําแนกตามลักษณะ เคย
ประกอบธุรกิจ  ประสบการณ@กZอนประกอบธุรกิจ พบวZา ทุกปYจจัยแตกตZางกันอยZางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานพยากรณ@ โดยการทดสอบ  Multiple Linear Regression: 
Enter Method 
 

ตัวแปร
พยากรณ� 

b S.E. B t p Tolerance VIF 

ดYานการจัดการ .166 0.022 .281 7.535 0.000 .550 1.820 
ดYานการตลาด .139 0.025 .243 5.546 0.000 .400 2.502 
ดYานการดาํเนินงานฯ .159 0.024 .268 6.510 0.000 .451 2.219 
ดYานการเงิน .139 0.018 .245 7.656 0.000 .731 1.368 
        
(Constant) 1.453 0.079  18.458 0.000 - - 

**’*P < 0.01,0.05  
R = 0.841, R2= 0.707, Adj R=0.704, F = 230.708 sig = 0.000 

 
จากตาราง  พบวZา ปYจจัยท่ีสZงผลสZงผลตZอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยZอม(SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดdวย ดdานการจัดการ ดdานการตลาด ดdานการ
ดําเนินงานและเทคโนโลยี และ ดdานการเงิน สามารถรZวมกันอธิบายความผันแปรปYจจัยความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจไดdรdอยละ 70.4 อยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดdานการจัดการ มีคZา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@ถดถอย เทZากับ .166 หมายความวZา หากมีการจัดการในสถานประกอบการจะ
สามารถสรdางความสําเร็จของธุรกิจเพ่ิมข้ึนไดd 16.6% 

ตัวแปรอิสระมีคZา Tolerance อยูZระหวZาง 0.400 – 0.731 และ VIF มีคZาระหวZาง 1.368 -
2.502 ซ่ึงท้ัง 2 คZาอยูZในเกณฑ@ท่ีมีความสัมพันธ@กันนdอย จึงไมZเกิดปYญหา Multicollinearity โดยคZา 
Tolerance ตdองมากกวZา 0.01 และ คZา VIF ตdองนdอยกวZา 10  (Vanichbuncha, 2007)  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยZอม (SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ คือ ปYจจัยท่ีสZงผลสZงผลตZอความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม(SMEs) จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดdวย ดdานการจัดการ ดdาน
การตลาด ดdานการดําเนินงานและเทคโนโลยี และ ดdานการเงิน สามารถรZวมกันอธิบายความผันแปร
ปYจจัยความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดdรdอยละ 70.4 อยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดdาน
การจัดการ มีคZาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@ถดถอย เทZากับ .166 หมายความวZา หากมีการจัดการในสถาน
ประกอบการจะสามารถสรdางความสําเร็จของธุรกิจเพ่ิมข้ึนไดd 16.6% ตัวแปรอิสระมีคZา Tolerance 
อยูZระหวZาง 0.400 – 0.731 และ VIF มีคZาระหวZาง 1.368 -2.502 ซ่ึงท้ัง 2 คZาอยูZในเกณฑ@ท่ีมี
ความสัมพันธ@กันนdอย จึงไมZเกิดปYญหา Multicollinearity โดยคZา Tolerance ตdองมากกวZา 0.01 และ 
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คZา VIF ตdองนdอยกวZา 10  (Vanichbuncha, 2007) และซ่ึงมีความสอดคลdองกับงานวิจัยของ สุกัญญา 
ศิริโท (2559) ศึกษาเรื่อง ปYจจัยในการด าเนินธุรกิจของผูdประกอบการธุรกิจ (SMEs) ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวZา ดdานการตลาด และดdานการเงิน พนักงานท่ีมีเพศตZางกันมีความแตกตZาง
กันอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดdานเทคโนโลยี พบวZา พนักงานท่ีมีจําานวนเงินทุนตZางกัน มี
ความคิดเห็นแตกตZางกันอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดdานการจัดการ พบวZา พนักงานท่ี
มีระดับการศึกษาตZางกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตZางกันอยZางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ขYอเสนอแนะ  
 1.ขYอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชYงาน 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม(SMEs) สZวนมากเปaนประเภทกิจการเจdาของคนเดียว ผูdวิจัย
ควรศึกษาขdอมูลเพ่ิมเติมในครั้งถัดไป กับ ผูdประกอบการท่ีเปaนลักษณะหdางหุdนสZวนจํากัด หรือ บริษัท
จํากัด 

2.ขYอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ เปaนการวิจัย ปYจจัยในการดําเนินธุรกิจท่ีสZงผลตZอความสําเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยZอม (SMEs)  โดยใชdการศึกษาจากบทวิจัยในดdานปYจจัยแหZงความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยZอม มาเปaนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ใหdเกิดความ
ครอบคลุมในระดับหนึ่ง ซ่ึงหากตdองการผลวิจัยท่ีครอบคลุมมากข้ึน การออกแบบสอบถาม ควรมีความ
ละเอียดมากกวZานี้ เพราะการออกแบบสอบถามท่ีดีนั้น จะสามารถทําใหdไดdรับคําตอบท่ีชัดเจนมากข้ึน 
และควรจะมีการวิจัยดdวยวิธีการอ่ืน ๆเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการทําแบบสอบถาม เชZน การสัมภาษณ@ 
การทําเปaนกลุZม และทําวิจัยโดยเพ่ิมปYจจัยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขdองเขdาไปอีก เชZน ดdานความม่ันคง ดdานการ
ยอมรับนับถือ อันจะทําใหdผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงทุกตัวแปรมีผลตZอปYจจัยในการ
ดําเนินธุรกิจ 
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