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ต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะของผู้ประกอบการและกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวอย่างคือผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 418 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเหมาะสมที่จะน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
  ผลวิจัย พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการและปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.58 ตามล�าดับ ส่วนระดับความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า กลุ่มของตัวแปรต้น
มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับสูงมาก กลุ่มของตัวแปรต้นสามารถท�านาย
ความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ร้อยละ 65.8  ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ มีดังนี้ ความมั่นใจในตนเอง กลยุทธ์ระดับองค์กร ความอดทน รายได้ต่อเดือน 
อายุ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ ความคิดเชิงนวัตกรรม เพศ เงินลงทุน ความต้องการความส�าเร็จ 
ขนาดของกิจการ และต�าแหน่ง ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะของผู้ประกอบการ กลยุทธ์ธุรกิจ ความส�าเร็จของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract
  The purpose of this research was to examine entrepreneur demographics, personal factors, and 
business strategies effecting the business success of Small and Medium Enterprises (SMEs). Samples were 
418 SMEs entrepreneurs in Ubon Ratchathani province. Questionnaire with suitable of reliability of 0.92 
and stratified random sampling were used in this research. The statistics used in analysis were frequency, 
mean, standard deviation, and multiple linear regression analysis.
  The result reveals that; 1) the important levels of personal factors and business strategies were 
generally high with mean = 3.95 and 3.58 respectively. Meanwhile business success of Small and Medium 
Enterprises was moderate level with mean = 3.22. 2) Multiple linear regression results were found that 
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the correlation coefficient of the predictors strongly correlate with business success. The coefficient of 
explanation of multiple regression model of predictors can explained business success 65.8%. The 
variables affecting business success of Small and Medium Enterprises in Ubon Ratchathani province at 
statistics significant level including self-confidence, corporate strategy, endurance, average monthly 
income, age,  operating time, innovative thinking, gender, business strategy, demand for success, business 
size, and position respectively.

Key words: Entrepreneur Demographics, Business Strategies, Business Success Small and Medium 
 Enterprises

บทน�า
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ดี
ควรมีความคล่องตัวในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ทั่วไปของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจ SMEs มี
การลงทุนในจ�านวนที่ต�่ากว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ แต่มีความ
ส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ เพราะช่วยสร้างงาน สร้างมลูค่า
เพิม่ เป็นจดุเร่ิมต้นในการลงทนุ และสร้างเสริมประสบการณ์ 
ช่วยเชือ่มโยงกบักจิกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลติอืน่ๆ 
เช่น ภาคเกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ จาก
ข้อมูลส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (2559) พบว่า ธุรกิจ SMEs มีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น 
โดยปี พ.ศ. 2557 มจี�านวนธรุกจิท้ังหมด 2,744,198 กจิการ 
ส่วนในปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวนธุรกิจทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 
2,773,625 กิจการ เพิ่มขึ้น 29,427 กิจการ ถึงแม้มีการ
ขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจ
จ�านวนมากที่ต้องล้มเลิกกิจการ เพราะธุรกิจไม่ประสบ
ความส�าเร็จ เกิดปัญหาการขาดทุน จึงท�าให้ธุรกิจต้องล้ม
เลิกกิจการไป ดังนั้น ความส�าเร็จของธุรกิจจึงเป็นหัวใจ
ส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรธุรกิจอยู่รอด
  ความส�าเรจ็ของธรุกจิ คอืผลประโยชน์ทีท่�าให้ธรุกจิ
บรรลุความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการ ทั้งในรูปตัว
เงินและในรูปที่ไม่เป็นตัวเงิน ทุกองค์กรจึงมุ่งหวังก�าไรที่
องค์กรจะได้รับมากทีสุ่ด และองค์กรสามารถผลิตสนิค้าหรือ
บริการที่มุ่งสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด 
Pletnev & Barkhatov (2016) กล่าวว่า ปัจจัยของความ
ส�าเร็จของธุรกิจที่ส�าคัญมี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) จ�านวนลูกค้า 
2) ยอดขาย และ 3) ก�าไร ส่วน Berger-Walliser และคณะ 
(2011) กล่าวว่า จ�านวนลูกค้า ยอดขาย และก�าไร เป็น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันของการประกอบธุรกิจ และมี
ความส�าคัญต่อความส�าเร็จของธุรกิจที่จะท�าให้กิจการหรือ
ธุรกิจอยู่รอดได้ (Chittithaworn et al., 2011)
  ปัจจัยที่จะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ มีหลาย
ปัจจัย เช่น คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีกลยุทธ์ในการจะแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่ง ซึ่งผู้บริหารต้องรู้ว่าปัจจุบันธุรกิจ
ของตนเองอยู่ ณ จุดใด และในอนาคตต้องการให้ไปสู่จุดใด 
จากนั้นจึงหาไปให้ถึงเป้าหมายตามที่วางไว้ Frese et al. 
(2000) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีที่ประสบ
ความส�าเร็จประกอบด้วย 7 ลักษณะที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) 
ความต้องการความส�าเร็จ 2) การยอมรับความเสี่ยง 3) 
ความมั่นใจในตนเอง 4) ความรู้ความสามารถ ความใฝ่รู้ 5) 
ความอดทน 6) เงินลงทุน และ 7) ความคิดเชิงนวัตกรรม 
ซึ่งผู้ประกอบการ ถือเป็นกุญแจส�าคัญที่จะท�าให้องค์กร
ประสบความส�าเร็จ เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้ก�าหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
กับธุรกิจที่ตนด�าเนินอยู่ เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจสามารถผลิต
สินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
  จงัหวัดอบุลราชธาน ีมจี�านวนประชากร 1,844,669 
คน (กระทรวงมหาดไทย, 2558) มีระบบขนส่งสาธารณะ 
ได้แก่ 1) ทางบก 2) ทางอากาศ และ 3) ทางน�้า โดยผ่าน
ทางแม่น�า้โขง ด้วยลกัษณะภมูปิระเทศของจงัหวดัอบุลราชธานี 
ทีม่อีาณาเขตตดิกบัประเทศลาว ท่ีเป็นประตสูู่การค้าระหว่าง
อาเซียน ทั้งยังเป็นเส้นทางไปสู่การค้ากับประเทศจีนได้อีก
ด้วย ปัจจุบันมีการน�าเข้า-ส่งออก สินค้าไปสู่ประเทศลาว 
เวยีดนาม และจนี จ�านวนหลายเส้นทาง ด้วยเหตุผลดงักล่าว
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จึงส่งผลท�าให้ธุรกิจเกิดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน
จังหวัดอุบลราชธานี (ส�านักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี, 
2558) พบว่า มีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มี
การจดทะเบยีนการค้าธรุกจิทัง้หมด จ�านวน 55,742 กจิการ 
ซึ่งจากข้อมูลสถิติประเทศพบว่ามีจ�านวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ของจังหวัดมีจ�านวนมากเป็นอันดับ 3 ของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และถงึแม้ว่าจะมธีรุกิจเพิม่จ�านวน
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันจังหวัดอุบลราชธานีก็ประสบ
กับปัญหาการล้มเลิกกิจการของ SMEs เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น
เดียวกัน (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2559)
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงอิทธิพลกลยุทธ ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู ้
ประกอบการที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
ศึกษานี้จะน�ามาเป็นแนวทางช่วยผู ้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจงัหวดัอบุลราชธานี ให้ประสบ
ความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะ
น�าความรู้จากการวิจัยน้ีไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีก�าลังเกิดขึ้นใน
ธุรกิจได้  และยังเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการประกอบ
กิจการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ น�าไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจก่อนการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อท�าให้ธุรกิจจะสามารถด�าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นและประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1) ศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ กลยทุธ์ธรุกจิ และความส�าเรจ็ของธรุกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
  2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ และปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจท่ีส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้
ประกอบการ

ขอบเขตของการศึกษา
  การศึกษาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ผู้
ประกอบการของสถานประกอบการทีไ่ด้รบัการจดทะเบยีน
การค้าธรุกจิ ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทกุประเภท 
จ�านวน 55,742 กจิการ ในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ส�านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)

ระเบียบวิธีวิจัย
   การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมีประชากร 
คือ ผู้ประกอบการของสถานประกอบการที่ได้รับการจด
ทะเบียนการค้าธุรกิจ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทกุประเภทในเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ีผูว้จิยัมกีารเกบ็ข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่างระหว่างเดอืนมถุินายน - พฤศจกิายน 2560 
จ�านวน 55,742 กิจการ
  ขนาดตัวอย่างค�านวณได้จากสูตรของ Yamane 
(1973) โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลือ่นร้อยละ 5 ได้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 397 
คน เพื่อป้องกันการสูญหายและความคลาดเคลื่อนจากการ
เกบ็แบบสอบถามผู้วจิยัจงึเพิม่ขนาดตวัอย่างอีก 5% จ�านวน 
19 คน รวมเป็นจ�านวน 418 ธุรกิจ/คน การสุ่มตัวอย่าง
แบบเชิงชั้นภูมิโดยแบ่งเป็น 19 ประเภทธุรกิจ  ได้แก่ ธุรกิจ
เกษตรกรรม การป่าไม้และประมง 16 ธุรกิจ การท�าเหมือง
แร่และเหมืองหิน 1 ธุรกิจ การผลิต 113 ธุรกิจ ไฟฟ้า ก๊าซ 
ไอน�้าและระบบการปรับอากาศ 1 ธุรกิจ การจัดหาน�้า การ
จัดการน�้าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1 
ธุรกิจ การก่อสร้าง 13 ธุรกิจ การขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 168 ธุรกิจ การขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า 8 ธุรกิจ ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร 37 ธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 5 ธุรกิจ 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1 ธุรกิจ อสังหา-
ริมทรัพย์ 15 ธุรกิจ และกิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 5 ธุรกิจ  

เครื่องมือที่ใช้ในท�าวิจัย
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน ขนาดของ
กิจการ ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิดและปลายปิด 
มีจ�านวน 9 ข้อ
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจ จ�านวน 14 
ข้อ เกี่ยวกับความส�าเร็จของธุรกิจ ประกอบไปด้วย ก�าไร 
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ยอดขาย และจ�านวนลูกค้า ลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด
โดยเป็นข้อค�าถามวัดระดับความคิดเห็น ประมาณ 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ก�าหนดให้
คะแนนจาก 5-1
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่ง
ผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ�านวน 29 ข้อ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
ประกอบไปด้วย ความต้องการความส�าเร็จ การยอมรับ
ความเสี่ยง ความม่ันใจในตนเอง ความรู้ความสามารถ
ความใฝ่รู ้ ความอดทน เงินลงทุน และความคิดเชิง
นวัตกรรม เป็นค�าถามปลายปิดโดยเป็นข้อค�าถามวัดระดับ
ความคิดเห็น ประมาณ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด ก�าหนดให้คะแนนจาก 5 - 1
  ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจ จ�านวน 16 ข้อ 
เกีย่วกบักลยทุธ์ธรุกจิ ประกอบไปด้วย กลยทุธ์ระดบัองค์กร 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าท่ี เป็นค�าถาม
ปลายปิดโดยเป็นข้อค�าถามวัดระดบัความคดิเห็น ประมาณ 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ก�าหนดให้คะแนนจาก 5 – 1

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
  การหาความตรงของเนื้อหาให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
3 ท่าน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด 1 
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านบริการธุรกิจ 1 ท่าน โดยค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมากกว่า 0.50 แล้วจึงน�าไป
ทดลองใช้กบักลุม่ผูป้ระกอบการทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่าง
จ�านวน 30 ราย และน�ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถามในภาพรวม 0.92 จาก 59 ข้อค�าถาม มี 3 ตัวแปร 
ดังนี้ ปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจ มี 14 ข้อค�าถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่นรวม 0.87 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.84 – 0.89  
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ มี 29 ข้อค�าถาม 
ได้ค่าความเชื่อมั่นรวม 0.88 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.87 – 0.89  
และปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจ มีทั้งหมด 16 ข้อค�าถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่นรวม 0.82 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.79 – 0.82 ซึ่งทุก
ข้อค�าถาม มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาคมากกว่า 0.70 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) จึงเหมาะสมในการน�าไปเก็บ
ข้อมูลจริงต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
  1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภทในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จากผู้ประกอบการทั้งหมด 500 คน ได้รับ
กลับคืน 418 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับ 83.6%
  2. น�าแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
  3. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจ มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูล
  1. วเิคราะห์โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ส�าหรับข้อมลู
ทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการท�างาน ขนาดของกิจการ 
ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของกิจการ ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ และวัดระดับ
ความส�าคัญของปัจจัยคุณลักษณะของผู ้ประกอบการ 
ปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจ และความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะของผู้
ประกอบการ กลยุทธ์ธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยสถิติ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  ธุรกิจ SMEs มีส่วนช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ท�าให้
เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ๆ 
ออกมาสู่ตลาด ความส�าคัญของธุรกิจ SMEs มีดังนี้ 1) การ
สร้างงานใหม่ 2) การสร้างนวัตกรรม 3) การกระตุ้นให้เกิด
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 4) ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ 5) 
การผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ 6) การกระจาย 
การพัฒนาประเทศ และ 7) การเพิ่มการระดมทุน จาก
ข้อมูลส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (2559) พบว่าการขยายตัวของธุรกิจ SMEs มีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจจ�านวนมากที่
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ต้องล้มเลิกกิจการ เพราะธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จ เกิด
ปัญหาการขาดทุน จึงท�าให้ธุรกจิต้องล้มเลกิกิจการไป ดังนัน้ 
ความส�าเร็จของธุรกิจจึงเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะท�าให้องค์กร
ธุรกิจอยู่รอด แนวคิดเกี่ยวกับความส�าเร็จของธุรกิจ มีดัง
ต่อไปนี้  Pletnev and Barkhatov (2016) ได้กล่าวว่า 
ความส�าเร็จของธุรกิจ คือ การพิจารณาผลลัพธ์ตามวัตถุ 
ประสงค์หลกัของกจิการ โดยเน้นทีผ่ลประโยชน์ท่ีองค์กรจะ
ได้รับ ทั้งในรูปตัวเงินและในรูปที่ไม่เป็นตัวเงิน Chittitha-
worn et al. (2011) กล่าวว่า ความส�าเร็จในธุรกิจคือการ
มุ่งหวังยอดขายที่ให้ผลก�าไรต่อองค์กร ดังนั้น โดยสรุป 
ความส�าเร็จของธุรกิจ หมายถึง สิ่งที่ท�าให้องค์กรบรรลุ
ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการ แบ่งเป็น 3 
ปัจจัย ได้แก่ 1) จ�านวนลูกค้า 2) ยอดขาย และ 3) ผล
ก�าไร  
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจมี
หลายปัจจัย โดยส่วนใหญ่ท่ีพบคือปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจ  
(Walker & Brown, 2004 ; สุพาดา สิริกุตตา, 2556) 
แนวคดิเกีย่วกับความหมายกลยทุธ์ธุรกจิ Chandler (1969) 
ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์เป็นการก�าหนดเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค์ในระยะยาวขององค์กร และการเลือกแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถด�าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ เช่นเดียวกับ สมยศ นาวีการ (2539) ได้ให้ค�านิยาม
ของค�าว่า “กลยุทธ์” คือ แผนงานระยะยาวขององค์กรที่
ถูกก�าหนดขึ้นมา เพื่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่ง ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) ได้แบ่งกลยุทธ์
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร 2) กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยสรุป “กลยุทธ์”  
คือ แผนการ ยุทธวิธี หรือวิธีด�าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะ
ท�าให้บรรลผุลหรือบรรลุเป้าหมายตามทีว่างไว้ โดยแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ
  ต่อมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ
ธุรกิจคือ ปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (วันวิสาข์ 
โชคพรหมอนันต์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558 ; 
Krauss et al., 2005) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้
ประกอบการ วุฒิชัย จงค�านึงศีล (2547) ได้กล่าวว่า ผู้
ประกอบการ คือ บุคคลที่ท�าการก่อตั้งกิจการธุรกิจของ
ตนเอง สามารถด�ารงรักษากิจการโดยผ่านประสบการณ์ใน
ด้านความเสี่ยง การควบคุม การตอบสนองความต้องการ
แก่ลูกค้าจนได้รับความเชื่อถือ เช่นเดียวกับ Frese et al. 
(2000) ให้ความหมายว่า “ผู้ประกอบการ” หมายถึง 
บุคคลผู้ซึ่งริเริ่มก่อตั้งกิจการเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน และ
ด�าเนินกิจการโดยยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อผลก�าไรและความพอใจ ผู้ประกอบการที่
ประสบความส�าเร็จนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะ ที่ส�าคัญ 
7 ลักษณะ คือ 1) ความต้องการความส�าเร็จ 2) การยอมรับ
ความเส่ียง 3) ความม่ันใจใน 4) ความรู้ความสามารถ 
ความใฝ่รู้ 5) ความอดทน 6) เงินลงทุน และ 7) ความคิด
เชิงนวัตกรรม โดยสรุป ผู้ประกอบการ คือบุคคลผู้ซึ่งริเริ่ม
ก่อต้ังกจิการด้วยตนเอง โดยยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
ในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ผลก�าไรโดยแบ่งออกเป็น 7 ลกัษณะ 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
ประสบการณ์ในการท�างาน ขนาดของกิจการ ระยะเวลาใน
การด�าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
กจิการ กเ็ป็นปัจจยัท่ีส�าคญัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของธรุกิจ 
เช่นเดียวกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546; กิติมา สุรสนธิ, 
2541;  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) จากแนวคิดที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผูวิ้จยัจงึน�ามาก�าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

7 
 

(2539) ไดใหคํานิยามของคําวา “กลยุทธ” คือ แผนงานระยะยาวขององคกรท่ีถูกกําหนดข้ึนมา เพื่อการบรรลุ
ภารกิจและเปาหมายององคกร ซ่ึง ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2552) ไดแบงกลยุทธออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 1) กล
ยุทธระดับองคกร 2) กลยุทธระดับธุรกิจ 3) กลยุทธระดับหนาที่ โดยสรุป “กลยุทธ” คือ แผนการ ยุทธวิธี 
หรือวิธีดําเนินการส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุผลหรือบรรลุเปาหมายตามที่วางไว โดยแบงออกเปน 3ระดับ 
 ตอมาปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจคือ ปจจัยคุณลักษณะของผูประกอบการ    
(วันวิสาข โชคพรหมอนันต และ วิโรจน เจษฎาลักษณ, 2558 ; Krauss et al., 2005) แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูประกอบการ  วุฒิชัย จงคํานึงศีล (2547) ไดกลาววา ผูประกอบการ คือ บุคคลที่ทําการ
กอตั้งกิจการธุรกิจของตนเอง สามารถดํารงรักษากิจการโดยผานประสบการณในดานความเส่ียง การควบคุม 
การตอบสนองความตองการแกลูกคาจนไดรับความเช่ือถือ เชนเดียวกับ Frese et al. (2000) ใหความหมายวา 
“ผูประกอบการ” หมายถึง บุคคลผูซ่ึงริเร่ิมกอตั้งกิจการเปนเจาของหรือหุนสวน และดําเนินกิจการโดย
ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อผลกําไรและความพอใจ ผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ ท่ีสําคัญ 7 ลักษณะ คือ 1) ความตองการความสําเร็จ 2) การยอมรับ
ความเส่ียง 3) ความมั่นใจใน 4) ความรูความสามารถ ความใฝรู 5) ความอดทน 6) เงินลงทุน และ 7) ความคิด
เชิงนวัตกรรม โดยสรุป ผูประกอบการ คือบุคคลผูซ่ึงริเร่ิมกอต้ังกิจการดวยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อผลกําไรโดยแบงออกเปน 7 ลักษณะ สวนปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ 
อาชีพ รายได การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดของกิจการ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจจนถึง
ปจจุบัน รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ เชนเดียวกัน 
(ปรมะ สตะเวทิน, 2546; กิติมา สุรสนธิ, 2541;  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550) จากแนวคิดท่ีไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูวิจัยจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ตําแหน่ง 5. ประสบการณ ์ 
6. ขนาดของกิจการ 7. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
1. ความต้องการความสําเร็จ 2. การยอมรับความเสี่ยง 
3. ความม่ันใจในตนเอง 4. ความรู้ความสามารถ ความใฝ่รู้ 
5. ความอดทน  6. เงินลงทุน 7. ความคิดเชิงนวัตกรรม 

 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร  2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
3. กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี 

 
ความสําเร็จของธุรกิจ 
 - จํานวนลูกค้า 
  - ยอดขาย 
  - กําไร 

   
 

ผลการวิจัย
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 418 คน เป็นเพศ
ชาย 193 คน เพศหญิง 225 คน ส่วนใหญ่อายุ 30-40 ปี 
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี เป็นเจ้าของกิจการมปีระสบการณ์ 
การท�างาน 6-10 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 50,001-
200,000 บาท ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัย
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 และ ค่า SD. (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) = 0.61 เมื่อจ�าแนก ผลการวิเคราะห์ออกเป็น
แต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีความส�าคัญในระดับมาก โดย
เรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความอดทนมีค่าเฉลี่ย 
4.22 และ ค่า SD. = 0.55 รองลงมาคือ ความมั่นใจใน
ตนเองมีค่าเฉลี่ย 4.2 และ ค่า SD. = 0.63 ความคิดเชิง
นวัตกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.05 และ ค่า SD. = 0.62 ความ
ต้องการความส�าเร็จมีค่าเฉลี่ย 3.90 และ ค่า SD. = 0.72 
ความรู้ความสามารถ ความใฝ่รู้มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ ค่า 
SD. = 0.57 และเงินลงทุนมีค่าเฉลี่ย 3.86 และ ค่า SD. = 
0.62 ตามล�าดับ 

  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยกลยุทธ์ธรุกจิ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 และ ค่า SD. = 
0.66 เมื่อจ�าแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละด้าน โดย
เรียงล�าดับจากมากไปน้อย พบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรมีค่า
เฉลี่ย 3.68 และ ค่า SD. = 0.61 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รอง
ลงมาคือกลยุทธ์ระดับธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.56 และ ค่า SD. = 
0.67 และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับปาน
กลาง คือกลยุทธ์ระดับหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.4 และ ค่า SD. = 
0.71 ตามล�าดับ  
  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยความส�าเร็จ
ของธุรกิจ พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความ
ส�าเรจ็ของธรุกจิภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉล่ีย 
3.22 และ ค่า SD. = 0.70 โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัในระดับปานกลาง 
ได้แก่ จ�านวนลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.37 และ ค่า SD.= 0.83  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือยอดขายมีค่าเฉลี่ย 3.18 
และ ค่า SD. = 0.65 และก�าไร มีค่าเฉลี่ย 3.12 และ ค่า 
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SD. = 0.61 ตามล�าดับ 

กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
  ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหคุณู วธิกีาร ENTER 
จากตารางที่ 1 พบว่า Multiple R = 0.82 หมายความว่า 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุระหว่างชดุตวัแปรต้นทัง้ 18 ตวั 
กับตัวแปรความความส�าเร็จของธุรกิจ มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมาก ส่วนสัมประสิทธิ์การท�านายที่ปรับแก้ R² 
(Adjusted) มีค่าเท่ากับ 0.65 แสดงว่าตัวแปรต้นทั้ง 18 ตวั 
สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงความส�าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร้อยละ 65.80 ผลการทดสอบ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของโมเดลรวมของการวิเคราะห์ 
ถดถอยพหุคูณ พบว่า ได้ ค่า F = 45.60, sig = 0.000 < 
0.01 แสดงว่า ชุดของตัวแปรต้นสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรความส�าเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตำรำง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

 Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig.

 Regression  100.79 18 5.60 45.60 0.000
 Residual  49.00 399 0.12  
 Total   149.79 417   

ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลยุทธ์ธุรกิจกับตัวแปร ความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
            ขนาดย่อม (SMEs) ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 ปัจจัยกลยุทธ์ธุรกิจ (X) ความส�าเร็จของ กลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ กลยุทธ์ระดับ

  ธุรกิจ (Y) หน้าที่ ธุรกิจ องค์กร

 กลยุทธ์ระดับองค์กร 0.574** 0.345** 0.748** 1

 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 0.508** 0.466** 1 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 0.354** 1  

 ความส�าเร็จของธุรกิจ (Y) 1   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวัแปร พบว่า ตวัแปรต้นทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์กนักบัตัวแปร
ความส�าเร็จของธรุกจิ อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ดังนี้ ตัวแปรกลยุทธ์ระดับองค์กรกับความส�าเร็จของธุรกิจ 
มคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัปานกลางทางบวก (r

xy
 = 0.574) 

ตัวแปรกลยุทธ์ระดับธุรกิจกับความส�าเร็จของธุรกิจ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางทางบวก (r

xy
 = 0.508) 

และตัวแปรกลยุทธ์ระดับหน้าที่และความส�าเร็จของธุรกิจ 
มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่าทางบวก (r

xy
 = 0.354) ราย

ละเอียดดังตารางที่ 2

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 13 ตัวแปร 
ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่า Tolerance > 0 
และ VIF< 10 ตามเกณฑ์ทุกตัวแปร (Hair et al, 1993 
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อ้างถึงใน พีชญาดา พื้นผา, 2560) เมื่อเรียงล�าดับขนาด
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
  ความมั่นใจในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
Beta = 0.38 นัน้คือถ้าผูป้ระกอบการมคีวามม่ันใจในตนเอง 
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มข้ึน 
0.38 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
  กลยุทธ์ระดับองค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
Beta = 0.33 นั้นคือ ถ้ากลยุทธ์ระดับองค์กร เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.33 หน่วย 
โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
  ความอดทน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย Beta = 
–0.30 นั่นคือ ถ้าความอดทนของผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ ลดลง 0.30 หน่วย 
โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย Beta = – 0.19 นั่นคือ ถ้ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของกิจการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ 
ลดลง 0.19 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
  อายุ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย Beta = - 0.19 
นั่นคือ ถ้าอายุผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้
ความส�าเร็จของธุรกิจ ลดลง 0.19 หน่วย เมื่อตัวแปรอิสระ
ตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
Beta = – 0.17 นั่นคือ ถ้ากลยุทธ์ระดับธุรกิจในการด�าเนิน
กิจการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ ลด
ลง 0.17 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ  มีค่าคงที่ 
  ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย Beta = - 0.16 นั่นคือ ถ้าระยะเวลาในการ
ด�าเนินกิจการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของ
ธุรกิจ ลดลง 0.16 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่า
คงที่

    ความคิดเชิงนวัตกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
Beta = 0.15 นั้นคือ ถ้าความคิดเชิงนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.15 หน่วย 
โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
    เพศ (ชาย dummy code = 0 และหญิง dummy 
code = 1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน Beta = 0.15 หมายความว่า ถ้าเพศผู้ประกอบ
การ SMES เปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิง มีผลให้
ความส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.15 หน่วย โดยที่ตัวแปร
อิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
     เงินลงทุน มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย Beta = 
0.14 นั้นคือ ถ้าเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความ
ส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.14 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัว
อื่นๆ มีค่าคงที่
  ความต้องการความส�าเร็จ มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย Beta = 0.14 นั้นคือ ถ้าผู้ประกอบการมีความ
ต้องการความส�าเร็จ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลให้ความส�าเร็จ
ของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.14 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ 
มีค่าคงที่
  ขนาดของกจิการ มค่ีาสัมประสทิธิก์ารถดถอย Beta 
= 0.13 หมายความว่า ถ้าขนาดของกิจการ เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย (ขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง หรือขนาดกลางเป็น
ขนาดใหญ่) มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.13 
หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
     ต�าแหน่ง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย Beta =  
- 0.07 หมายความว่า ถ้าต�าแหน่งผู้ประกอบการ SMES 
จากผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้จัดการ (ผู้
ประกอบการ dummy code = 0 ต�าแหน่งบริหารอื่นๆ 
dummy code = 1) มีผลให้ความส�าเร็จของธุรกิจ ลดลง 
0.07 หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธีการ 
Enter พบว่าค่า Multiple R=0.82 นัน้คือ ค่าสมัประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรท�านายทั้ง 18 ตัว กับ
ตวัแปรความส�าเรจ็ของธรุกจิ มคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัมาก 
ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ มีทั้งหมด 13 ตัว ดังนี้ 
ความมั่นใจในตนเอง กลยุทธ์ระดับองค์กร ความอดทน 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ ระยะเวลาในการ
ด�าเนินกิจการ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ความคิดเชิงนวัตกรรม 
เพศ เงินลงทุน ความต้องการความส�าเร็จ ขนาดของกิจการ 

และต�าแหน่งงาน ตามล�าดับ
  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี ความม่ันใจใน
ตนเอง เป็นตัวแปรส�าคัญทีสุ่ดส่งผลต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเชื่อมั่นใน   
ตัวเองระดับมาก กล้าที่จะลองในส่ิงใหม่ๆ กล้าตัดสินใจ
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุม
สถานการณ์ ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองก็จะท�าให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Frese at al. (2000); Zimmerer & Scarborough 

ตำรำง 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ

    ตัวแปร B S.E. Beta t Sig. Tole VIF

   ค่าคงที่ (Constant) 1.19 0.21  5.57 0.000**  

 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล

  เพศ   0.18 0.04 0.15 4.32 0.000** 0.66 1.50

  อายุ   -0.13 0.02 -0.18 -4.87 0.000** 0.55 1.81

  ระดับการศึกษา -.013 0.02 -0.01 -0.63 0.524 0.93 1.07

  ต�าแหน่ง  -0.03 0.01 -0.07 -2.21 0.028* 0.78 1.26

  ประสบการณ์ในการท�างาน -0.02 0.03 -0.02 -0.76 0.446 0.61 1.62

  ขนาดของกิจการ 0.21 0.05 0.12 3.54 0.000** 0.64 1.54

  ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ -0.11 0.02 -0.16 -4.48 0.000** 0.64 1.54

  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ -0.13 0.02 -0.18 -5.49 0.000** 0.69 1.44

 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

  ความต้องการความส�าเร็จ 0.11 0.04 0.13 2.71 0.007** 0.32 3.05

  การยอมรับความเสี่ยง -0.00 0.05 -0.00 -0.09 0.922 0.35 2.82

  ความมั่นใจในตนเอง 0.35 0.05 0.37 6.73 0.000** 0.25 3.86

  ความรู้และความใฝ่รู้ 0.01 0.05 0.01 0.28 0.773 0.31 3.17

  ความอดทน  -0.33 0.05 -0.30 -5.93 0.000** 0.31 3.16

  เงินลงทุน  0.13 0.05 0.14 2.59 0.010** 0.27 3.70

  ความคิดเชิงนวัตกรรม 0.14 0.04 0.15 3.39 0.001** 0.40 2.47

 กลยุทธ์ธุรกิจ

  กลยุทธ์ระดับองค์กร 0.31 0.05 0.32 6.11 0.000** 0.29 3.45

  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ -0.14 0.06 -0.16 -2.49 0.013* 0.18 5.56

  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 0.07 0.04 0.09 1.69 0.091 0.26 3.734

 R=0.82,  R²=0.67,  R²(Adjusted) = 0.65,  SEE=0.35,  F=45.59,  Sig=0.000   
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(1996); ฝนทิพย์ ฆารไสว และ ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ (2555) 
ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จต้องมีความ
มัน่ใจในตนเอง สามารถท�างานได้ด้วยตนเองและกล้าตดัสนิใจ
ได้ในภาวะที่บีบคั้น สามารถในการต่อรอง หรือเผชิญกับ   
ผู้จัดจ�าหน่ายหรือบริษัทใหญ่ๆ ได้ 
  กลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นตัวแปรส�าคัญล�าดับที่สอง
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบ
การธุรกิจ SMEs ต้องมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานของ
ธุรกิจในระยะยาวอย่างชัดเจนเพื่อที่จะสร้างก�าไรสูงสุด มี
แผนในการมองหาตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอยู่เสมอ มีการ 
น�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทน สิ่งเหล่านี้มีผลท�าให้
ธุรกิจประสบผลส�าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ความคิดของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) ที่กล่าวว่า 
กลยทุธ์ระดบัองค์กร เป็นแนวทางการด�าเนนิงานขององค์กร 
เป็นการวางอนาคตของธุรกิจโดยการก�าหนดเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของบริษัทให้บรรลุผลส�าเร็จตามที่ได้วาง
ไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ สุพาดา สิริกุตตา (2556) ที่
พบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบ
การน�ามาใช้และที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จขององค์กร
ธุรกิจในภาพรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
  ความอดทน เป็นตัวแปรส�าคัญล�าดับที่สามที่ส่งผล
ทางลบต่อความส�าเร็จของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องด้วยความอดทน
ของผู้ประกอบการจะเกิดมากขึ้นในสภาวะที่ธุรกิจมีปัญหา 
อุปสรรค ท�าก�าไรไม่ได้ ยอดขายไม่ดี ไม่มีลูกค้า หรือสภาพ
การแข่งขนัทีรุ่นแรง การท่ีผูป้ระกอบการมคีวามอดทนมาก
เท่าไหร่ ย่อมเกิดความเครียด ความกดดัน ความท้อถอย 
ซึง่ยิง่มคีวามอดทนในการท�าธรุกจิมากขึน้ น่ันแสดงว่าความ
ส�าเร็จของธุรกิจนั้นก�าลังมีปัญหา มีความยากล�าบาก เช่น 
ก�าไรลดลง ลูกค้าลดลง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความส�าเร็จนั้นผู้ประกอบการ
ต้องใช้ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหา และ
หาแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤตไปให้ได้ 
และเพิ่มผลก�าไรให้ธุรกิจมีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ความคิดของ Frese at al. (2000) ที่กล่าวว่า ลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จนั้น ต้องมีความอดทน 
มีความมานะ ท�างานหนักอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท้อแท้ 
แม้ว่าจะเผชญิกบัปัญหาต่างๆ และจะต้องมคีวามกระตอืรือร้น 
และไม่หยุดนิ่ง เช่นเดียวกับ Zimmerer & Scarborough 
(1996); ฝนทิพย์ ฆารไสว และ ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ (2555) 

ทีพ่บว่า ความอดทนของผูป้ระกอบการส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการ เป็นตัวแปรส�าคัญ
ล�าดับที่ส่ีที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ ทางลบ ทั้งน้ี 
อาจเนื่องด้วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม
มีรายได้น้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่กลับประเมิน
ความส�าเร็จธุรกิจของตนเองอยู่ในระดับสูงกว่าความส�าเร็จ
ของผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดกลางที่ประเมินความ
ส�าเร็จของธุรกิจของตนเองอยู่ในระดับต�่ากว่า นั่นแสดงว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นความส�าเร็จของธุรกิจย่อมมีความยาก
มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และมีรายได้ใน
การท�าธุรกิจมากขึ้นก็จะตั้งเกณฑ์ความส�าเร็จของตนสูงขึ้น
ตามล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ นิภาภรณ์  
จงวุฒิเวศย์ (2553) ที่กล่าวว่า รายได้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับธุรกิจและชุมชน และท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ 
    อายุ และระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ เป็น
ตัวแปรส�าคัญท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้ประกอบการที่มีอายุมากประเมินความส�าเร็จ
ธุรกิจของตนเองในระดับต�่ากว่าผู้ประกอบการท่ีมีอายุน้อย
กว่าที่ประเมินความส�าเร็จของธุรกิจของตนเองอยู่ในระดับ
สูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ประกอบการที่มีอายุมากมี
เป ้าหมายหรือตั้งเป ้าหมายของธุรกิจไว ้สูงกว่าและผู ้
ประกอบการที่มีอายุน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
Walker & Brown (2004) ที่ท�าการศึกษาว่าอะไรเป็น
ปัจจัยความส�าเร็จที่มีความส�าคัญต่อเจ้าของธุรกิจขนาด
เล็ก ผลการวิจัย พบว่า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจ�านวนมาก
มีแรงจูงใจในการเริ่มด�าเนินธุรกิจจากพื้นฐานของวิถีชีวิต 
หรือปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งปัจจัยด้านบุคคลด้านอายุ และ
ระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ ก็มีผลต่อความส�าเร็จของ
ธุรกิจขนาดเล็กเช่นกัน
    กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของธุรกิจ เนื่องด้วยผู้ประกอบการต้องการมุ่ง
เน้นเรื่องการบริการที่ดีต่อลูกค้า มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ในการรับมือ
กับธุรกิจ และมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่ม
จ�านวนลูกค้า จึงท�าให้มีเป้าหมายของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ส่ง
ผลให้โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จน้อยลง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552); 
วิเชียร วิทยอุดม (2558) และ สุพาดา สิริกุตตา (2556) ที่
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กล่าวว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นแนวทางการด�าเนินงาน
และการแข่งขัน ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับการสร้างรากฐาน
ที่มั่นคงในการแข่งขันขององค์การ 
  ความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผล
ต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการทีผู่ป้ระกอบ
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสทิธภิาพ มุง่เน้นการปรบัปรงุหรอืดดัแปลงกระบวนการ
ท�างานให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการปฏิบัติ รวมถึงยัง
ให้ความส�าคัญกับการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า และยังสามารถใช้นวตักรรมเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้  ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ Ogawa 
(1994) ที่กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้
คุณเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่น และมีความแตกต่างอัน
เป็นเอกลักษณ์ของคุณ Frese at al. (2000); ฝนทิพย์ 
ฆารไสว; ณฐัเชษฐ์ พลูเจริญ (2555); Krauss et al. (2005); 
วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2558) ทีก่ารวิจยัแล้วพบว่าคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ด้านความคิดเชิงนวัตกรรมมีผลต่อความส�าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  เพศ เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของ
ธุรกิจ เนื่องด้วยเพศ เป็นตัวแปรส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความ
ส�าเร็จของธุรกิจแตกต่างกัน ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัอบุลราชธาน ี ส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
คนมากกว่าการใช้เครือ่งจกัร เน้นตดิต่อสือ่สารในกระบวน 
การท�างาน ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเพศหญิง  
จึงได้เปรียบเทียบเพศชายเพราะมีทักษะการสื่อสารดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่
กล่าวว่า การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ของหญิงชายนั้น
มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจ อารมณ์ นอกจากนี้ กิติมา สุรสนธิ (2541) ยังได้
กล่าวว่า ความแตกต่างกันของชาย หญิง ส่งผลต่อ ความ
คิด ค่านิยม และทัศนคติ ที่แตกต่างกันไปด้วย เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมได้ก�าหนดบทบาท และกิจกรรมของ
คนทั้งสองเพศไม่แตกต่างกัน
  เงินลงทุน เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของธุรกิจ เนื่องด้วยการที่ผู้ประกอบการจะท�าให้ธุรกิจอยู่
รอดได้นั้น ก็ยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงอีกด้วย 
ผู้ประกอบการจะต้องน�าเงินไปลงทุนในธุรกิจอย่างเหมาะ

สมเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการจะบรรลุศักยภาพจะช่วยลดการ
เผชิญปัญหาทางการเงินและความล้มเหลวทางธุรกิจ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Chittithaworn et al., 
2011 ทีพ่บว่าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการด้านเงนิลงทุน 
มีผลต่อความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ
     ความต้องการความส�าเร็จ  เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่ง
ผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ เนื่องด้วยผู้ประกอบการมีเป้า
หมายในการท�างานอย่างชัดเจน และผู้ประกอบการดูแล
รายรับ-รายจ่ายในธุรกิจอยู่สม�่าเสมอ โดยผู้ประกอบการมี
การอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของของตนอย่างสม�่าเสมอ 
โดยมีการติดต่อสื่อสารและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมี
การวางแผนในการท�างานก่อนอยู่สม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวความคดิของ Zimmerer & Scarborough (1996); 
Frese at al. (2000) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้ประกอบ
การที่ประสบความส�าเร็จนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะ
ความต้องการความส�าเร็จ พยายามค้นหาหนทางที่น�าไปสู่
ความส�าเร็จ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจที่จะท�างานนั้นๆ 
ให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ  
     ขนาดของกจิการ เป็นตวัแปรส�าคญัทีส่่งผลต่อความ
ส�าเร็จของธุรกิจ เนื่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมนั้น เป็น
ธุรกิจที่มีขนาดที่ง่ายต่อการเปิดกิจการหรือด�าเนินกิจการ 
เพราะมีจ�านวนเงินลงทุนที่ไม่สูงและใช้จ�านวนแรงงานต�่า 
ง่ายต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นหากธุรกิจใดมีการบริการ
และระบบการจัดการในองค์กรที่ดี ก็สามารถที่จะประสบ
ความส�าเร็จได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Chit-
tithaworn et al., 2011 ที่กล่าวว่า ลักษณะของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความคล่องตัวทางการบริหาร 
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับความเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  
  ต�าแหน่ง เป็นตัวแปรส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของธุรกิจ เนื่องด้วยต�าแหน่งที่แตกต่างกันเป็นตัวแปรที่ส่ง
ผลให้เกิดความส�าเร็จของธุรกิจแตกต่างกันผลการวิจัยน้ี
พบว่า ถ้าเป็นผู้ประกอบการจะประเมินความส�าเร็จของ
ธุรกิจตนเองสูงกว่าต�าแหน่งอื่นๆ เพราะเจ้าของกิจการมี
ความคาดหวังต่อความส�าเร็จของธุรกิจสูงกว่าต�าแหน่งอื่น 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของ Berger-Walliser et al., 
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(2011) ที่กล่าวว่า ความส�าเร็จของธุรกิจ คือ การด�าเนิน
การในองค์การทุกกระบวนการเพื่อมุ่งให้ได้มาซึ่งผลก�าไร
มากที่สุด โดยสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มุ่งสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ซึ่งผู้ที่สามารถ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และก�าหนดให้ทุกกระบวนการในองค์กรด�าเนินการได้นั้น 
ต้องเป็นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าของกิจการ ต�าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง เท่านั้น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
  1) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผู้
ประกอบการที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ ได้แก่ ความ
มั่นใจในตนเอง ความคิดเชิงนวัตกรรม เงินลงทุน ความ
ต้องการความส�าเร็จ และความอดทน ดังนั้น ผู้ประกอบ
การของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรจะมีความ
มั่นใจในตนเอง เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ และน�านวัตกรรม
เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการจะ
ต้องมีแหล่งเงินทุน มีเป้าหมายในการท�าธุรกิจที่ชัดเจน อีก
ทั้งผู้ประกอบการจะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความอดทน 
  2) จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร และ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถน�าผล
การวิจยันี ้ เป็นแนวทางให้เกิดความรูแ้ละความเข้าใจในเร่ือง
กลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบ
การสามารถน�าความรู้จากการวิจัยน้ีไปใช้แก้ไขปัญหาที่
ก�าลังเกิดขึ้นในธุรกิจได้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ด�าเนินธรุกจิให้เป็นไปอย่างราบร่ืน ท้ังนีก้เ็พ่ือลดปัญหาการ 
เลิกกิจการลงได้

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดในงานวิจัยครั้ง
นี้ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดอื่นๆ หรือภูมิภาคเพื่อให้ผลที่ได้จาก
การวจิยัสามารถน�าเอาไปใช้อ้างองิได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ
  2) งานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้อิทธิพลกลยุทธ์ธุรกิจ
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวดัอบุลราชธานี 
ดังน้ันในงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความส�าเร็จของธุรกิจ
กว้างขึ้น โดยไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
กระจายออกไปยังจังหวัดอื่นและภูมิภาคอื่นๆ หรือใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สูงขึ้น
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เอกสารอ้างอิง
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