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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินงาน 2) ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จ  3) เปรียบเทียบความส าเร็จ และ 4) ได้แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีแบบผสานทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 327 ราย เก็บข้อมูลโดยวิธีแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร จ านวน 85 ราย กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ชั่วคราว จ านวน 91 คน กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จ านวน 69 ราย และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง 
จ านวน 82 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test (ANOVA และ MANOVA) 
        ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มี 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านการให้
สินเชื่อด้านกองทุนต่าง ๆ  ล าดับสองคือ ด้านแรงงาน จะประสบปัญหาด้านแรงงานฝีมือ  
โดยเฉพาะงานแม่บ้านของโรงแรมและที่พักชั่วคราว และล าดับสาม ด้านการเงิน/บัญชี มีการจัดท า
บัญชีอย่างง่ายแต่ยังไม่ได้จัดท าบัญชีแบบมาตรฐาน อีกทั้งขาดเงินทุนหมุนเวียน ท าให้ขาดสภาพคล่อง
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
 2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็น
ในความส าเร็จโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ด้านความสามารถในการบริหาร และมีความพยายามสู่ความส าเร็จ ตามล าดับ 
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3. เปรียบเทียบความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ มูลค่า
ทรัพย์สินถาวร และรายได้หรือยอดขายต่อปี ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความส าเร็จด้าน
ความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความสามารถในการบริหาร ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม  ความเสี่ยง ความ        
คิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 4. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ประสบความส าเร็จมี 3 ด้านคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสามารถในการ
บริหารและความมุ่งมั่นในความส าเร็จ   
 
ค าส าคญั  
 ความส าเร็จ  วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to: 1) study the problems in operation, 
2) factors of success, 3) compare the factors of success, and 4) gain the guideline for 
the development of success of the Small and medium enterprise in service sector in 
Kalasin province. This research is mixed method research.  Based on the qualitative 
research and quantitative research. here were 327 samples data were collected from 
the samples through the stratified sampling including 85 ones from food and restaurant 
businesses, 91 ones from hotel and temporary accommodation businesses, 69 ones 
from transportation and logistics businesses, and 82 ones from construction businesses. 
The questionnaire was used to collected data. Statistics used in analyzing data were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test (ANOVA and MANOVA). 
 The results revealed that: 
 1. The current situation of the Small and Medium Enterprise in service sector 
in Kalasin province had three main aspects. Firstly, the support from the government 
and relevant sectors. Regarding the economic slowdown, this made many businesses 
have faced many problems which needing the supports from the government and 
relevant sectors to stimulus economics in terms of providing loans and funds. 
Secondly, the workforce was one of important problem especially the workers hotel 
and temporary accommodation businesses. Finally, finance and accounting was 
another problem resulting from conducting easy accounting instead of standard 
accounting. Moreover, the lack of operating capital leading to the lack of financial 
liquidity resulted from economics situation, politics, and social factors. 
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  2. The Small and Medium Enterprise in service sector in Kalasin province. Had 
the overall and partial opinions in success in the high level in three aspects which 
were social responsibility, administrative ability, and effort of success respectively. 
  3. The compare the factors of success Small and Medium Enterprise in service 
sector in Kalasin province. having different gender, age, registered capital, age of 
business, patterns, value of permanent estate, and income had the significant 
difference in opinion on factors of success in terms of intention in acquiring new 
knowledge, administrative ability, eagerness of success, ability in building up new 
partners, ability to change according to environment, risk, and creative, and social 
responsibility at the level of 0.05.  
 4. The guidelines for the development of the successs of small and medium 
enterprise in service Sector in Kalasin provinc in three aspects which were social 
responsibility, administrative ability, and effort of success.  

 
Keywords 

Success, Small and Medium Enterprise (SMEs) 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเงิน ท าให้ผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงร้อยละ 1.70 ในปี พ.ศ.2540 และลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 10.20 ในปี พ.ศ.2541 ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ประกอบอาชีพในฐานะลูกจ้างตกงาน 
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.50 ในปี พ.ศ.2540 เป็นร้อยละ 4.40 เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี การส่งออกสินค้าหดตัว ก าลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ  ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ านวน SMEs ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายเพิ่มรายได้แรงงาน 300 บาท ซึ่งส่งผลให้ SMEs ที่มีอยู่
และที่ก าลังเข้ามาสู่ตลาดจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ฐานของกิจการให้เข้มแข็ง ขณะที่ความท้าทายจากปัจจัยภายนอกประเทศก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community: AEC)  ซึ่งเห็นว่า SMEs ไทยจะต้อง
อาศัยจุดแข็งจากความได้เปรียบของการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรม
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รายส าคัญของโลก  ปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งประเทศที่เป็น SMEs มีจ านวน 2.91 ล้านราย คิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 99.60 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด โดย SMEs ส่วนใหญ่จะด าเนินธุรกิจ 
อยู่ใน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 25.90 รองลงมาเป็นกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 19.70 
และภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 19.40 หากพิจารณาประเภทธุรกิจ พบว่า SMEs ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจ
การค้าส่งค้าปลีกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.70 รองลงมาคือการผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 17.90 และอันดับสามคือ กิจการโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 9.30 การกระจายตัว
ของ SMEs จึงช่วยในการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและของประเทศให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน (Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion, 2010) ปัญหาของ SMEs ประสบคือ การขาดแคลนเงินทุน ปัญหาแรงงาน
โดยมีการใช้แรงงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ าและมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาทางการตลาด ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหารจัดการ ดังนั้น SMEs 
จะประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ 
ความรู้ ความช านาญปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความส าเร็จได้มากน้อยแตกต่างกัน เพราะสิ่ง 
หนึ่งที่ท าให้ประสบความส าเร็จอาจไม่ใช่ว่ามีเงินทุนมาก แต่กลับเป็นเพราะการได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จได้ความโดดเด่นของธุรกิจ SMEs ในภาค
การบริการเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ     
สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงระบบการคมนาคมและการทั้งทางอากาศ ทางถนน และระบบราง 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs กลุ่มบริการ จ านวน 1,800 ราย (Small and Medium 
Enterprises Report, 2016) สถานประกอบการ SMEs ภาคบริการประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจด้าน
ภัตตาคาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจการขนส่ง  ในปี 2558 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 18,447 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.45 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น จ านวน 63.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.59 
ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มขึ้นจ านวน 37.26 
บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.95 โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสูงที่สุด  
ซึ่งคาดว่าในปีต่อไปรายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เนื่องจากรายได้ 
จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยร้อยละ 4 ต่อปี  ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  SMEs  
กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ รวมทั้งผู้ที่สนใจจะเข้า
มาประกอบกิจการ SMEs ภาคบริการ ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุให้ประสบความส าเร็จ 
ในการด าเนินธุรกิจ   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ปัจจุบันปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุประสบปัญหาด้านใด 
 2.  ปัจจัยใดท าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบความส าเร็จ  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
           2. เพื่อศึกษาความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์
           3. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์
           4. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มบริการ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ภาคการบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ด าเนินกิจการอยู่ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนไว้จ านวน 1,800 ราย 
(Small and Medium Enterprises Report, 2016)    
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการบริการ 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 327 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งออก  
4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจด้านภัตตาคาร จ านวน 85 ราย กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก จ านวน 91 ราย 
กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง จ านวน 82 ราย กลุ่มธุรกิจการขนส่ง จ านวน 69 ราย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาความ  ส าเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น  
3 ตอนดังนี ้
  ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 
  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) 
ภาคบริการ จ านวน 8 ด้าน ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการลงทุนและขยายกิจการ ด้านการบริการ 
ด้านการตลาด ด้านแรงงาน  ด้านการเงิน/บัญชี ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
            ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) ภาคบริการ  
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 8 ด้านคือ ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ด้านเพิ่มเติมความ สามารถ
ในการบริหาร ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถในการ
ปรับตัว สภาพแวดล้อมความเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
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            ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ์เป็นค าถามปลายเปิดใช้วิธีการสัมภาษณ ์
     การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง 
0.616-0.821 จากนั้นน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองใช้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์ 
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbachs) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับได้
ค่าความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.803-0.879 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และได้ข้อมูลกลับมาจ านวน 327 ชุดและตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 327 ชุด  คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ความถี่ และร้อยละ ปัญหา
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
ความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ (SMEs) จ าแนกตามตัวแปรของสถานภาพบุคคล คือ ด้านเพศ อายุ 
ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร รายได้/ยอดขายต่อปี โดยใช้ 
T-test Independent หากพบความแตกต่างจะด าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้   
F-test (ANOVA และ MANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
ภาคบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยท าการสรุปผลการวิจัยดังนี ้
 1. ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง   41-50 ปี 
ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ านวน 1-5 ล้านบาท ด าเนินกิจการมาแล้ว 6-10 ปี รูปแบบธุรกิจเป็น
เจ้าของคนเดียว จ านวนพนักงานต่ ากว่า 10 คน มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการน้อยกว่า 5 ล้านบาท 
กิจการมีรายได้หรือยอดขายน้อยกว่า 5 ล้านบาทต่อปี   
  2. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบประเด็นปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ด้านการลงทุน ขยายกิจการด้านการบริการ 
ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้านการเงิน/บัญชี ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ล าดับคือ ล าดับที่ 1 การสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา จึงมีความต้องการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามา
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในด้านการให้สินเชื่อด้านกองทุนต่าง ๆ ล าดับที่ 2 ด้านแรงงาน จะประสบปัญหา
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ด้านแรงงานฝีมือโดยเฉพาะงานแม่บ้านของโรงแรมที่พัก และล าดับที่ 3 ด้านการเงิน/บัญชี           
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และขาดสภาพคล่องสืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว  
 3. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80,  
S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.83) 
รองลงมาคือ ความสามารถในการบริหาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D. = 0.73) และความมุ่งมั่น
ในความส าเร็จอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82, S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาความส าเร็จ 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อสถานภาพบุคคล
ด้านเพศ อายุ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ทรัพย์สินถาวร รายได้/
ยอดขายต่อปี  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความส าเร็จที่มีต่อสถานภาพบุคคล  
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเพศ อายุ ทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์ถาวร และรายได้/ยอดขายต่อปี 
ต่อความส าเร็จด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร  
ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับ
สภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า 
ผู้ประกอบการที่เป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความสามารถในการสร้าง
พันธมิตร ความสามารถในการบริหาร และความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม มากกว่าเพศหญิง 
ด้านอายุ ผู้ประกอบการอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จมากกว่าผู้ประกอบการ   
ที่มีอายุ 30-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และ มากกว่าอายุ 60 ปี ด้านทุนจดทะเบียน พบว่า 
สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  ระหว่างด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 20 ปี กับผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจมา 6-10 ปี และ 11-20 ปี ด้านรูปแบบของธุรกิจ 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่าง ด้านจ านวนพนักงาน พบว่า ผู้ประกอบการมีจ านวนพนักงานแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ
กิจการ พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน  
ด้านรายได้หรือยอดขายต่อปี พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จโดยรวมและ       
รายด้านแตกต่างกัน 
 5. แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)  
กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ  
  5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ตลอดจน
การด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง  
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมพร้อมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
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  5.2 ความสามารถในการบริหาร ต้องกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ   
ควรมีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    5.3 ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่า โดยมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า การบริการ  
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ 
  
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
ภาคบริการ  จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถอภิปรายผลดังนี ้

1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบปัญหาคือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้การด าเนินธุรกิจประสบปัญหา จึงมีความต้องการให้รัฐบาลเข้ามาให้การ
สนับสนุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะนโยบายของภาครัฐที่เข้ามากระตุ้น
เศรษฐกิจ ในด้านการให้สินเชื่อ ด้านกองทุนต่าง ๆ ล าดับ 2 ด้านแรงงาน จะประสบปัญหาด้าน
แรงงานฝีมือโดยเฉพาะงานแม่บ้าน ตามโรงแรมที่พัก และล าดับ 3 ด้านการเงิน/บัญชี ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และขาดสภาพคล่องสืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Torudom (2007) ศึกษาปจจัยความส าเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีปญหาดานการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนและปญหาดานแรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากฐานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พบว่า เงินลงทุนในธุรกิจ การขาดพื้นฐานความรู้ในการท าธุรกิจ การขาด
ประสบการณ์ท างาน การบริหารจัดการ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ วิกฤติเศรษฐกิจ ความไม่
มั่นคงในการท าธุรกิจ และการแข่งขันที่รุนแรง 
 2. ความส าเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากคือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสามารถใน
การบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Aphisakulwong (2009) ได้ศึกษาปัจจัย
ต่อความส าเร็จของธุรกิจด้านความงามขนาดย่อมพบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จจ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยความกล้าเสี่ยง ปัจจัย
ด้านความใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งความส าเร็จด้านการ
บริการและผลประกอบการคือ ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม และปัจจัยความกล้าเสี่ยง 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ ความกล้าเสี่ยงและกล้า
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ ตลอดจนการเลือกใช้นวัตกรรมในกระบวนการการบริการ ซึ่งจะท าให้
สามารถน าไปสู่ความเป็นผู้น าและประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Kawira (2011) 
ศึกษาการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จ 
ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีความมานะ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบและ 
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มีความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจมีความสามารถในการบริหารงานและสอดคล้องกับ Somkao, 
Jongpid, Yupawadee, Sauvanee, and Sommart (2016) ศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จในภาคใต้ : ภาคบริการ คุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ลักษณะ
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการ และความสามารถทางการจัดการ พบว่า คุณลักษณะ
ผู้ประกอบการเป็นผลมาจากลักษณะวิสาหกิจ ลักษณะประกอบการ และความสามารถทางการ
จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ Chokpromanan and Jadesadalug (2015) ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จในการดาเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดนาดอนหวาย 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านความเป็นตัว
ของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ด้านความ
สม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จอยู่ในระดับมากถึงมากที่ สุด และ
สอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
จากฐานการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) พบว่า ต้องมีการส่งเสริมระบบ
การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ความส าเร็จในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ และการขยายโอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ การ
สร้างงานให้กับผู้ประกอบการ การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ 
  3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ความสามารถใน
การบริหาร และความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พันธมิตรธุรกิจสามารถช่วยให้ธุรกิจขยายตัวหรือพัฒนาสินค้า/
บริการให้ดียิ่งขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรธุรกิจโดยน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขการด าเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการบริหารกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ มีการวางแผนธุรกิจ
อย่างเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Torudom (2007) ศึกษาปจจัย
ความส าเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs อุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจัยดานภาวะผูน า มีความสามารถในการตัดสินใจและปจจัยดานการบริหาร
จัดการ ผูประกอบการสวนใหญมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร เปนผลมาจากความรูความสามารถ
และมีประสบการณอันยาวนานทางการคา มีการวางแผนในการด าเนินงานใหเหมาะสมกับฤดูกาล 
ความสามารถ ในการปรับสภาพแวดล้อม มีความพร้อมต่อการแข่งขัน เมื่อต้องเผชิญกับคู่แข่งและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจอย่างละเอียดก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน มีการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
 4. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จแตกต่างกัน เนื่องจากความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ความสนใจในการหาความรู้และแสวงหาแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ    
Chaisuksang (2011) ศึกษาบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ การริเริ่มด้วย
ตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า 
บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง 
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และด้านความมั่นคงและใฝ่ใจในการเรียนรู้ การริเริ่มด้วยตัวเอง ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
ความสามารถในการสร้างพันธมิตรรับฟังความคิดเห็นจากพันธมิตรธุรกิจโดยน าไปสู่การปรับปรุงและ
แก้ไขการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อมมีความพร้อมต่อการแข่งขัน เมื่อต้อง
เผชิญกับคู่แข่งและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้านความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ความ
เชื่อมั่นของตลาด ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในสภาวะวิกฤติ 
โดยมีแนวทางในการจัดการที่ดี ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการน ากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ มาพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า   
คู่ค้า และพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Suksri (2010) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาภูมิหลังของผู้ประกอบการ ลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการใน
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การจัดการความผิดพลาดล้มเหลว 
ความซื่อสัตย์สุจริต การแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้อื่น มุ่งมั่นอดทน แสวงหาโอกาส ใฝ่
ความส าเร็จ กล้าเสี่ยง มีแรงจูงใจและพลัง มั่นใจในตัวเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
มนุษย์สัมพันธ์   
      5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีทุน 
จดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Saenghiran 
and Thananitakorn (2012) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ ประกอบธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในตลาดโบ๊เบ๊กรุงเทพมหานครพบว่า ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้าส าเร็จรูปในตลาดโบ๊เบ๊กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริม การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
 6. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรูปแบบ
ธุรกิจแตกต่างกัน เนื่องจากด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการ
บริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Chaisuksang (2011) ศึกษาบุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความช านาญ การริเริ่มด้วยตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของ
ตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านความมั่นคงและใฝ่ใจในการเรียนรู้  การ
ริเริ่มด้วยตัวเอง และความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้าน
ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Ananpornchinda (2012) ศึกษาปัจจัยต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจด้านความงามของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ปัจจัยสู่ ความส าเร็จ 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยความกล้าเสี่ยง ปัจจัย
ด้านความใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งความส าเร็จด้านการ
บริการและผลประกอบการคือ ปัจจัยกระบวนการและความมีนวัตกรรม และปัจจัยความกล้าเสี่ยง 
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ธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารและการด าเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพของสถานประกอบการนั้น ๆ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหาร
จัดการ ความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจของผู้ประกอบการ ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปสู่ความเป็นผู้น าและ
ประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่ง และสอดคล้องกับ Hashim, Wafa and Sulaiman (2001) ศึกษา
ลักษณะของสถานประกอบการและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะของสถานประกอบการได้แก่ อายุของธุรกิจ จ านวนของเจ้าของ ความซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์กร กระบวนการ เงินทุน จ านวนพนักงาน และระยะเวลาการด าเนินงาน การได้รับ
ความช่วยเหลือมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของธุรกิจ 
 7. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีจ านวน
พนักงานแตกต่างกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จ ด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการ
สร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Mutchimsattha (2011) ศึกษาบุคลิก
การเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ ความช านาญ ทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่ และความส าเร็จใน
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะบุคลิกการ
เป็นผู้ประกอบการความเป็นตัวของตัวเอง ความสม่ าเสมอและใส่ใจในการเรียนรู้ และความใส่ใจใน
ความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยงและความก้าวร้าวในการ
แข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิความรู้ความช านาญ ด้านความช านาญในวิชาชีพอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ประสบการณ์ในการบริหารอยู่ ในระดับปานกลาง มีทักษะการจัดหาทรัพยากรใหม่อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย  และมีความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมีระดับค่อนข้างสูง บุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการด้านความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสม่ าเสมอ และใส่
ใจในการเรียนรู้ และ Yimsook (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความ
ต้องการความส าเร็จ ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และความกล้าเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
 8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จแตกต่างกันเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการ
บริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการ
ปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 9. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรายได้
หรือยอดขายแตกต่างกัน เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของกิจการแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จด้านความ
สนใจในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับ Nantasanon (2011) ศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีคุณลักษณะในด้านการแสวงหาโอกาส มุ่งมั่นอดทน ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในธุรกิจที่ท ามีความเชื่อมั่นในตนเอง แรงจูงใจและใฝ่หา
ความส าเร็จ มนุษยสัมพันธ์ กล้าเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความเชี่ยวชาญจาก
ผู้อื่น วิสัยทัศน์และเป้าหมาย และความเป็นผู้น า ด้านความสามารถในกา รสร้างพันธมิตร 
ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับ Sebora, Lee, and Sukasame (2009) ศึกษาปัจจัยสู่
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทย 
พบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการในด้านมุ่งเน้นความส าเร็จ การเปิดรับความเสี่ยง และ
ความเชื่อในอ านาจควบคุมของตนเอง การสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเน้น
คุณภาพการให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่อมั่น การสนองความต้องการลูกค้า  
การใช้งานง่าย และการบริการตนเองของลูกค้า ความส าเร็จผู้ประกอบการนั้น สามารถวัดได้จาก
อัตราการเติบโต ยอดขาย ความมั่นคงของธุรกิจ การยอมรับของลูกค้า และความพึงพอใจ  
 10. แนวทางการพัฒนาความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
บริการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้องมีการพัฒนาความส าเร็จคือ  
   1. ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 
ตลอดจนการด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง 
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมพร้อมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
   2. ความสามารถในการบริหาร ต้องกล้าตัดสินใจและมีความพยายามสู่ความส าเร็จ   
ควรมีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     3. ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้าให้ดีกว่า โดยมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า การบริการ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1. ความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรให้ความส าคัญด้านการพัฒนาตนเองไปสู่ความสนใจในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ด้านความสามารถในการสร้างพันธมิตร ด้านความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม  
ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านความคิดสร้างสรรค์     
 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกันและ
การสร้างเครือข่ายในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้ทันสมัยขึ้น หรือให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
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 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการบันทึกรายรับ  รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกับการจัดท าบัญชีให้เป็นระบบเพื่อ
ประกอบการขอสินเชื่อเมื่อทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายให้การให้สินเชื่อ 
 4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการพัฒนา ฝึกอบรม พนักงานของกิจการ ให้มีความรู้  ทักษะเฉพาะ ทางเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับสถานประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับพนักงานของกิจการ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
 1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายผ่านพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการขายและเพิ่มขีดความสามารถของกิจการ 
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[Relationships between entrepreneurial characteristics and small business 
entrepreneur's success : a case study of plants decorating business in Ongkharak 
District, Nakhon Nayok Province]. Thammasat University.  

 


