
1 

 

การด าเนินธุรกจิของผู้ประกอบการ SMEs ทีป่ระสบความส าเร็จ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Business Operations of SMEs Entrepreneurs Successful in Bangkok  

 

อัจฉรา วันชม 

Adchara Wanchom 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (การจัดการ) 

BUSINESS ADMINISTRATION (MANAGEMENT) 

6214060012@rumail.ru.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs 

ท่ีประสบความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มกบัความส าเร็จของการเป็นผูป้ระกอการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จใน

เขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัความส าเร็จของการ

ด าเนินธุรกิจผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา

การด าเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้ประกอบการ  SMEs จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้การ
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ทดสอบแบบ  (t-test) แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ประกอบการ  SMEs ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา อายุกิจการ จ านวนพนักงานในกิจการ และลกัษณะการตั้งกิจการ ท าให้การประสบ

ความส าเร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน  และปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ SMEs  มีผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

 The objectives of this survey research were 1) To study the implementation successful 

SMEs entrepreneurs in Bangkok on the importance of personal factors environmental Factors 

and success of being a successful SMEs management in Bangkok 2) To study the success of 

SMEs entrepreneurs in Bangkok between personal factors environmental factors and the success 

of running a successful SMEs business in Bangkok 3) To study the success of SMEs 

entrepreneurs in Bangkok. 

 The sample group was 400 people of Entrepreneur of SMEs. The questionnaire was used 

to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample 

(t-test), One-way ANOVA (F-test) and Multiple Regression. 

 The results showed that Entrepreneur of SMEs, who have the different sex, ages, 

education, Aged acts, number of employees in business and nature of Establishment, have the 

different organizational commitment evinced by selected Entrepreneur of SMEs, moreover, 

make it successful different in Bangkok and environmental factors of SMEs entrepreneurs 

influence the success of SMEs entrepreneurs in Bangkok.  
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บทน า 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นธุรกิจท่ีเป็น

กลไกส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่นอ้ยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ (LEs) จะเห็นไดจ้าก

ขอ้มูลส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซ่ึงไดร้ะบุไวว้่า  “จ านวนธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีอยูถึ่งร้อยละ 99.8 ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจา้งงานถึงร้อยละ 78 

ของการจา้งงานทั้งประเทศ” ซ่ึงนับเป็นสัดส่วนท่ีใหญ่มาก (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม, 2554) 

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นธุรกิจหน่ึง

ท่ีสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงความส าคญัท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท า

ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม พอจะกล่าวไดด้งัน้ี คือ ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม เป็นแหล่งรองรับการจา้งงานขนาดใหญ่และกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ทั้งน้ี

เพราะธุรกิจต่างๆ ไดเ้กิดอยูใ่นทุกชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูก่นัเป็นหมู่เหล่า ในปี พ.ศ. 2542 มี

การประมาณการว่าธุรกิจประเภทน้ีสามารถรองรับการจา้งงานไดถึ้ง 4.5 ลา้นคน อีกทั้งธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยงัสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตวัสินคา้รวมทั้งยงัท ารายไดน้ าเงินตรา

ต่างประเทศจากการส่งออก และยงัสามารถผลิตสินคา้เพื่อทดแทนการน าเขา้ อนัท าให้ประเทศ

สามารถประหยดัเงินตราต่างประเทศไดจ้ านวนมากในแต่ละปีและธุรกิจขนาดกลางและยอ่มยงั

เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์บริการแก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูเ้ร่ิมตน้ธุรกิจใหม่หรือ

นกัลงทุนหนา้ใหม่จากธุรกิจเล็กๆ และพฒันาจนเติบโตในท่ีสุด นอกจากน้ีธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มยงัเป็นหน่วยผลิตท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงไปสู่กิจการต่างๆ โดยในรูปแบบของการ

ผลิตสินค้าวัต ถุ ดิบขั้ นต้นขั้ นกลาง ด้วยวิ ธีการว่าจ้างผลิต หรือการรับช่วงการผลิต 

(Subcontracting) ทั้งน้ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัช่วยเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตท่ี

เก่ียวขอ้งกนั เช่น ภาคการเกษตร ภาคการบริการขนส่ง ภาคการก่อสร้าง ภาคการคา้ส่ง-คา้ปลีก 

และการเกิดข้ึนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเท่ากบัเป็นการ
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กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อนัเป็นส่วนหน่ึงของการกระจารายไดท่ี้ดีทางหน่ึง (อภิสิทธ์ิ 

ประวติัเมือง, 2544) 

แมว้่าธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อม จะมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นอยา่งมาก แต่การด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในปัจจุบนัของประเทศไทยนั้น ยงัมี

ปัญหาอุปสรรค รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆ อยูไ่ม่นอ้ยท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข และสนบัสนุน เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพของธุรกิจให้มีความกา้วหนา้ และสามารถแข่งขนักบัธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในต่างประเทศไทย ปัญหาของธุรกิจประเภทน้ีมักจะพบประจ าจะ

ประกอบดว้ย ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี เช่น ปัญหาดา้นการตลาดซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความสามารถด้านการตลาดในวงกวา้งโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและย่อมมกัประสบปัญหาการขอกู้เงินจาก

สถาบนัการเงิน ปัญหาดา้นแรงงานซ่ึงมีอตัราการเขา้ออกสูง ปัญหาขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยีการ

ผลิต ซ่ึงพนกังานขาดความรู้พื้นฐานท่ีจะรองรับเทคนิควิชการท่ีทนัสมยั ปัญหาดา้นการจดัการ

ซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมกัขาดความรู้ในดา้นการบริหารงานท่ีมีระบบ ปัญหาการ

เขา้ถึงการส่งเสริมของรัฐซ่ึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจ านวนมากจัดตั้งกิจการใน

รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการจึงค่อนขา้งปิดตวัเองในการเขา้มาใชบ้ริการของภาครัฐ ปัญหาขอ้จ ากดั

ดา้นการใหบ้ริการของภาครัฐและเอกชนซ่ึงไม่อาจตอบสนองไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ รวมถึง

ปัญหาขอ้จ ากดัในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล (อดิศกัด์ิ ศรีสม, 2543) จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวให้เห็น

ทั้งหมดขา้งตน้จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วนท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะยงัคงมีอยู่ 

อาจจะมากบา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ในปัจจุบนัไดมี้องค์กรหรือ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกนั เพื่อช่วยกนัยกระดบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย มีการ

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัธุรกิจเหล่าน้ี เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางมากข้ึน  

ดงันั้นจึงเป็นมูลเหตุใหผู้วิ้จยัตอ้งการท่ีจะศึกษาวา่  ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีประสบความส าเร็จมีลักษณะอย่างไรและมีปัจจัยแวดล้อมใดบ้างท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเลือกศึกษาในเขต
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กรุงเทพมหานคร เพราะว่าประชากรในเขตพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพคา้ขาย 

ธุรกิจบริการและการผลิต เพื่อไดท้ราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม และน ามาปรับปรุงการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม SMEs เก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม กบัความส าเร็จ

ของการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs   

2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม SMEs ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัความส าเร็จของการด าเนิน

ธุรกิจผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs  

3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ผู ้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจ านวนผู ้ประกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร 565,938 ราย โดยใช้สูตรท่ีค านวณขนาดกลุ่มของ Yamane) ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95% ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 5%  

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 ราย การสุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี คือ การเลือกตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย ผูว้ิจัยได้มีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในประเทศไทย จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี

การก าหนดกรอบแนวคิดประเด็นปัญหาการวิจยั และมีการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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นิยามตวัแปร เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม และการสร้างแบบสอบถามให้มีการครอบคลุมตวั

แปร เพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้องแม่นย  า ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดจากวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

SMEs แลว้น าความรู้ แนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ต่อจากนั้นน า

ข้อค าถามมาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และมีการน า ไปตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา และมีการทดสอบความเช่ือมัน่ และค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า  

 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปเก็บรวมรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ี

ถูกตอ้งสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยโปรแกรมประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ (SPSS) โดย

ใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

จะใช้ค่าร้อยละ และความถ่ีในการอธิบายตัวแปรปัจเจกส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุกิจการและเงินทุน โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

จะใช้ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายตัวแปรปัจจัยการ

ด าเนินการทางธุรกิจ (4M’s) ของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอใน

รูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอ้างองิ (Inferential Statistics) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม 

ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรซ่ึงสามารถน าผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปอา้งถึงประชากร

ไดโ้ดยใช ้ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบ

ตวัช้ีวดัความอยูร่อดและเติบโตของการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย ท่ี
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มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา อายกิุจการ 

และเงินทุน เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในประเทศ

ไทย ท่ีแตกต่างกนัหรือไม ่

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อการจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถ ส่ือความหมายตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลุม  

  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแประอิสระซ่ึงก็คือปัจจยัการด าเนินการทางธุรกิจ (4M’s) ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ปัจจัยกับตวัแปรตาม คือ ตวัช้ีวดัความอยู่รอดและเติบโตของการด าเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา  อายุกิจการ จ านวนพนักงานในกิจการ เงินทุนของกิจการ และลกัษณะการตั้ง

กิจการพบวา่  

- ผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ มีเพศหญิง อายุระหว่าง 40 - 49 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อายุกิจการ ต ่ากว่า 5 ปี 

จ านวนพนกังานในกิจการ 1-50 คน เงินทุนของกิจการ ต ่ากวา่ 500,000 บาท และ ลกัษณะการตั้ง

กิจการ เป็นเจา้ของคนเดียว” 

- ผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

นอ้ย ( x̄  = 2.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่ทุกขอ้มีความส าคญัในระดบันอ้ย โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อาย ุ ( x̄  = 3.05) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนต ่าสุด คือ จ านวนพนกังานในกิจการ ( x̄ 

= 1.53)  

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลวิเคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า 

ผู ้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญ เก่ียวกับปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และ  SD = .481  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการแบ่งปันอ านาจการบริหารงานใหก้บัผูร่้วมลงทุนในการด าเนินธุรกิจ  มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการใชแ้บบอยา่งของ

บุคคลท่ีประสบความส าเร็จเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ       ความส าคญัในการวางระบบ

ทางดา้นการเงินและบญัชีในการด าเนินธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83    ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

คือ นโยบายทางดา้นการคา้และการลงทุนของรัฐบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความส าเร็จ

ของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ค่า เฉล่ียและส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานของความส า เ ร็จของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ระดบัความส าคญั เก่ียวกบัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร  โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ  SD = .605  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยู่

ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านจ านวนลูกค้า  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18  
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รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นก าไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นยอดขาย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

  ด้านความสัมพันธ์ของตัว ช้ีวัดความส า เ ร็จกับปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า

ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัความส าเร็จกบัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ SMEs เก่ียวกบัตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ มีทิศทางเดียวกนั (p < 0.05 : r = -.045) โดยภาพรวม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

  ด้านความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัความส าเร็จกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมพบว่า

ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัความส าเร็จกบัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ SMEs เก่ียวกบัตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ มีทิศทางเดียวกนั (p < 0.05 : r = 1.00) โดยภาพรวม        ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบของความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การ เป รี ยบ เ ที ยบของความส า เ ร็ จของผู ้ป ระกอบการ  SMEs ใน เขต

กรุงเทพมหานคร   ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุกิจการ 

จ านวนพนกังานในกิจการ เงินทุนของกิจการ และลกัษณะการตั้งกิจการ โดยผูวิ้จยัใชส้ถิติ t-test 

กบัตวัแปรเพศและสถานภาพสมรส ซ่ึงเป็นความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใชส้ถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กบัตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา อายุกิจการ จ านวน

พนักงานในกิจการ เงินทุนของกิจการ และลกัษณะการตั้งกิจการ  ซ่ึงเป็นความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ผลการ เปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น พบวา่ ผลการวิเคราะห์ ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมี

เพศต่างกนั ท าให้ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้นก าไร 

ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 
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ผลการ เปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมี

อายุต่างกนั ท าให้ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ดา้นก าไร ดา้น

ยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายดา้น ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ผูป้ระกอบการ 

SMEs ท่ี มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความส าเร็จของ

ผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้นก าไร ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัอยู่

ท่ีระดบั 0.05 

ผลการ เปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุกิจการ  เป็นรายดา้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูป้ระกอบการ 

SMEs ท่ีมีอายกิุจการต่างกนั ท าใหค้วามส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs  

ดา้นก าไร ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามจ านวนพนักงานในกิจการ  เป็นรายดา้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีจ านวนพนกังานในกิจการต่างกนั ท าใหค้วามส าเร็จของผูป้ระกอบการ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้นก าไร ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกัน 

อยา่งมีนยัส าคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 
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ผลการ เปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเงินทุนของกิจการ  เป็นรายด้าน ผลการวิ เคราะห์ พบว่า 

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีเงินทุนของกิจการต่างกนั ท าให้ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความส าเร็จ

ของผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้นก าไร ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

อยูท่ี่ระดบั 0.05 

ผลการ เปรียบเ ทียบของความส า เ ร็จของผู ้ประกอบการ  SMEs ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะการตั้งกิจการ  เป็นรายด้าน ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีลกัษณะการตั้งกิจการต่างกนั  ท าให้ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 

SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs  ดา้นก าไร ดา้นยอดขายและดา้นจ านวนลูกคา้ ต่างกัน 

อยา่งมีนยัส าคญัอยูท่ี่ระดบั 0.05 (*Sig < 0.05) 
 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 

การด าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นก าไร (Y1) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ตามสมการมีตวัแปร

อิสระทั้งส้ิน 16 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน  1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ

ผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านก าไร โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั  0.005 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ร้อยละ 

5.00 

การด าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นยอดขาย (Y2) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ตามสมการมีตวัแปร

อิสระทั้งส้ิน 16 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน  1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ
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ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดขาย โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.088 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ร้อยละ 

8.00 

การด าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนลูกคา้ (Y2) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ตามสมการมีตวั

แปรอิสระทั้งส้ิน 16 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน  1 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนลูกคา้ โดยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.013 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได ้ร้อยละ 

13.00 

สรุป 

ผลการวิจยัเร่ือง การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีประสบความส าเร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการด า เ นินธุรกิจของผู ้ประกอบการ SMEs ท่ีประสบ
ความส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ SMEs ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัสูง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการแบ่งปันอ านาจการบริหารงานให้กบัผูร่้วมลงทุน
ในการด าเนินธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นใน
การใชแ้บบอยา่งของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจความส าคญัใน
การวางระบบทางดา้นการเงินและบญัชีในการด าเนินธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ นโยบายทางดา้นการคา้และการลงทุนของรัฐบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 

2. ความคิดเห็นของผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทิศทางระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต นโยบายทางดา้นการคา้ ความส าคญัในการ
แสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ความจ าเป็นในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ความส าคญัในการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและวฒันธรรม
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ทางสังคม ความจ าเป็นในการใช้ระบบพึ่งพากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมืองในการด าเนิน
ธุรกิจ  ความส าคญัในด้านการจัดการกับผลกระทบเร่ืองส่ิงแวดล้อม ความจ าเป็นในการใช้
แบบอย่างของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์การ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจ ประเภทของขนาดของกิจการธุรกิจ SMEs ความส าคญัในการบริหารความ
เส่ียงในการด าเนินธุรกิจ  ความส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ  ความจ าเป็น
ในการแบ่งปันอ านาจการบริหารงานให้กบัผูร่้วมลงทุนในการด าเนินธุรกิจ ความส าคญัในการ
วางระบบทางดา้นการเงินและบญัชีในการด าเนินธุรกิจ ความส าคญัในการไดรั้บการสนบัสนุน
จากบิดา มารดา และคนในครอบครัว ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผู ้ประกอบการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (วิชญ์พล อุไรวรรณชัย , 2562) ผลการวิจยั
พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปฏิรูปดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นกระบวนการท างาน การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑด์า้นการตลาด ดา้นวฒันธรรมองคก์ร และ
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงและการเจริญเติบโตในอนาคต และมีทศันคติเชิงบวกต่อการ
ปฏิรูปดิจิทลัองค์กรด้วยระบบบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์ แต่มีการให้น ้ าหนักไปในปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งแตกต่างกนัออกไป เช่น ความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการทั้งในดา้นประสบการณ์การ
ใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภยัของขอ้มูล และการศึกษาอบรมบุคลากร 
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีความสามารถในการระบุถึงวิธีการน าไปใช ้และประโยชน์ของการใช้งาน
ระบบบริหารจดัการได ้รวมถึงสามารถคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีเป็นเชิงบวกต่อธุรกิจของตนเองไดอี้ก
ดว้ย ผลการช้ีวดัความส าเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความส าเร็จไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางในการท าวิจยัคร้ังน้ีต่อไป ดงัน้ี 

1. เ น่ืองจากการศึกษาคร้ัง น้ีมีการจ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่ม

ผูป้ระกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร   ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายไปในเขต

จงัหวดัอ่ืน เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั 
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2. ผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งศึกษาขอ้มูลทั้งแหล่งเงินทุนต่างๆ กลยุทธ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พ.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา้ พ.ร.บ.สิทธิบตัร เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีช่วยให้

การด าเนินธุรกิจ SMEs ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยภายนอก เช่น การรวมตวัของเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) และปัจจยัภายในดา้นอ่ืน เช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ค่าจา้งแรงงาน ความ

ช านาญของบุคลากร เป็นตน้ วา่มีอิทธิพลต่อกลยทุธ์และมีอิทธิพลต่อเน่ืองไปถึงความส าเร็จของ

ผูป้ระกอบการ SMEs หรือไม่ 

2. งานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการวิจยัปัจจยัในภาพรวมของธุรกิจ หากผูส้นใจ

จะท าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อควรแยกประเภทของกลุ่มลงไปในผลการวิจยัจะไดเ้ชิงลึกในแต่ละ

ดา้นมากยิ่งข้ึนเพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงพฒันาแกไ้ขเสนอแนะในการเป็นผูป้ระกอบการ SMEs 

ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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