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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย และทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น ใช้วิธีเลือกแบบ Simple random sampling กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน ได้จานวน 341 ร้านค้า เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย เชิ ง ปริม าณใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รูป ทางสถิติ SPSS สถิติ ที่ ใช้ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Anova ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการมา
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ประเภทเจ้าของคนเดียว ใช้เงินลงทุนในกิจการต่ากว่า 100,000 บาท มีพนักงาน/
ลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน รูปแบบร้านอาหารทั่วไป ด้านทัศนคติไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ มีการวางแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ไม่มีการวางแผนขยายกิจการ ผลการศึกษาความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ระดับความสาเร็จของผู้ป ระกอบการร้านอาหารด้ า น
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้ านทรัพยากรทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย และทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ระกอบการที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ
รูปแบบกิจการ เงินลงทุนในกิจการ จานวนพนักงาน/ลูกจ้าง และรูปแบบร้านค้า ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจ ส่วนอายุและสถานภาพของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่ อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ในด้าน
ทัศนคติคู่ค้าทางธุรกิจ การวางแผนการดาเนินงานประจาปี และการวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการส่งผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
คาสาคัญ: 1) ผู้ประกอบการ 2) ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
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Abstract
This research aims to study of the relationship between factors and personal attitudes
of entrepreneurs affecting the success of the restaurant business entrepreneurs in Meuang
District, Phitsanulok Province. A sample was selected from restaurant entrepreneurs in Meuang
District, Phitsanulok Province. The sample was selected based on the probability. Using simple
random sampling method to determine the sample size. According to the method of Crazy and
Morgan. Get 341 shops. The tools used were questionnaires, Data analysis in quantitative
research using the SPSS statistical program. The statistics used were frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, T-Test and One Way Anova. The results of the study showed that the
personal factors of the respondents were mostly female, 41-50 years old, marital status together,
Bachelor's degree, Business for a period of not more than 5 years, Single owner type. The
investment in the business is less than 100,000 baht. There are less than 10 employees. Attitude
has no business partners. Annual operation is planned. No plans for expansion. The results of
the study of the business success of the restaurant entrepreneurs in Meuang Phitsanulok District
found that the success level of the restaurant entrepreneurs in terms of marketing status, On
the quality of the product or service, Human resources, Financial resources are high level. And
physical resources are moderate. When studying the relationship between factors and personal
attitudes of entrepreneurs affecting the success of the restaurant business entrepreneurs was
found that Personal factor gender, Education level, Business period, Business model, Investment
in business, Number of employees and shop styles affect the success of the business. The age
and marital status of the entrepreneur do not affect the success of the business. In the attitude
of business partners, Annual operational planning and entrepreneurial expansion planning affects
the success of the business.
Keywords: 1) Entrepreneur 2) Business success
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บทนา
การระบาดของไวรั ส โคโรนา พ.ศ.2562–2563 เป็ น การระบาดทั่ ว โลกที่ ก าลั ง ด าเนิ น ไปของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นใน
เดือนธันวาคม 2562 พบครั้งแรกที่นครอู่ฮั่น เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรง
ขึ้น จนกระทั้งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศใน
เดือนมกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วในเดือนมีนาคม 2563 (ที่มา : รายงานสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 180 ณ 1 กรกฎาคม 2563) เพื่อ
เป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทาให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก ออกมาประการศใช้มาตรการต่างๆเพื่อ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด สาหรับในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก เมื่อ
เดือนมกราคม 2563 และพบผู้ติดเชื้อชาวไทยคนแรกในอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมาหลังจากนั้น จากนั้นผู้ติดเชื้อก็
ขยายตัวเป็นลาดับ ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นในระยะหลัง อาทิ การจากัดการเคลื่อนย้าย
ประชากร การปิดกั้นนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และบังคับปิดสถานที่ ประชาชนเองก็ตื่นตัวและลดการ
ปฏิสัมพันธ์ในที่สาธารณะลง มาตรการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง
อย่ า งกะทั น หั น (ที่ ม า : แถลงข่ า วเศรษฐกิ จ และการเงิ น เดื อ นมี น าคมและไตรมาสที่ 1 ปี 2563
https://www.bot.or.th สืบค้นเมื่อ 13 ส.ค. 2563)
สาหรับสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลก แม้จะยังไม่พบการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อมากนัก แต่ก็ได้มีการ
ออกประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
จังหวัด โดยจากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาเครื่องชี้
วัดเศรษฐกิจภายในจังหวัดแล้วเห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.1 (ช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ -3.1 ถึง -1.1) กลับมาหดตัวลง จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 เป็นการหดตัวลงในทุก
เครื่องชี้วัด โดยเฉพาะในด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ที่คาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ -2.2 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.2
ถึง -1.2) กลับมาหดตัวลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวที่
ร้อยละ -2.9 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.9 ถึง -1.9) ตามยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(รวม) ที่ลดลงจากกาลังซื้อที่
หดหายไป ของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราวในหลายธุรกิจ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิด
ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ (ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 1/2563 ณ มีนาคม
2563 https://www.cgd.go.th สืบค้น 4 ส.ค. 2563)
ในปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้าน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความประหยัดเวลาในการ
ประกอบอาหาร ธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละ
มากกว่า 500,000 ล้านบาท ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้ ให้ กับ ชุ ม ชนท้ องถิ่น จากการจั ด ซื้ อวั ต ถุดิ บ การจ้ า งแรงงาน เป็ น ธุ รกิจ ที่ เปิ ด ง่ า ย แต่ อยู่ รอดได้ ย าก
ผู้ประกอบการต้องพบปัญหาที่เกิดจากยอดขายผันแปรในแต่ละช่วงเวลา และสภาวะการทางเศรษฐกิจที่แปร
เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เปลี่ยนวิธกี ารขาย มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องและทันเวลา
(ญาณิศา เผื่อนเพาะ, 2561) นอกจากนี้ร้านอาหารที่เปิดกิจการมาอย่างยาวนานนั้น ผู้ประกอบการต้องสามารถ
รับมือและจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งมีทักษะการบริหารจั ดการที่เหมาะสม
กับร้านอาหารของตน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการจึงอาจมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านอาหารได้
ผู้ ป ระกอบการถือได้ ว่ า เป็ น ผู้ที่ มี บทบาทสาคัญ ในโลกธุ รกิจ สมั ย ใหม่ เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ก่อให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในพลังทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์คิดค้น การบุกเบิกตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้จุดชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ อีกทั้งผู้ประกอบการ คือผู้ที่ใช้
พลังความสามารถทั้งมวลของตนเอง เผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกาไรและการ
เติ บ โตให้ แ ก่ กิ จ การ ดั ง นั้ น พลั ง ดั ง กล่ า วจึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความก้ า วหน้ า ทางเศร ษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถในเชิงแข่งขันให้กับประเทศ (อานาจ ธีระวนิช , 2549) การที่ผู้ประกอบการจะดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จได้นั้นคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จ เพราะคุณลักษณะของผู้ประกอบการจะเป็น สิ่งกาหนดความสาเร็จของธุรกิจ (วันวิสาข์ โชค
พรหมอนันต์,2558)
จากข้อมูลข้างต้นนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
ประคับประครองธุรกิจของตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ เพื่อเป็นแนวทางการทางานในองค์กรของตัว
ผู้วิจัยเอง และเพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการออกไปเป็นผู้ประกอบการเองต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ของผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อทาให้ทราบถึงปัจจัยและทัศนคติ
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้การเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19
2) เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในปัจจุบัน เข้าใจถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ
3) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา
ปรับปรุงคุณลักษณะของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการจัดตั้งร้านจาหน่ายอาหารทุกประเภท ภายใน
จังหวัดพิษณุโลก
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ หมายถึง ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ มีผลการดาเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่ตัวผู้ประกอบการตั้งไว้หรือให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้นาแนวคิ ดการวัดผล
สาเร็จการทาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ Drucker (2001, อ้างถึงใน กนกกาญจน์ อวิรุตม์, 2561) ประเมินจากปัจจัย 5
ด้าน ได้แก่ สถานภาพทางตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และ
ทรัพยากรทางกายภาพ
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของผู้ประกอบการ
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ กนกกาญจน์ อวิรุตม์ (2561), วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2558),
อัจฉรา มานิตย์ (2558), จิตราภรณ์ พุทธฉายา (2557) สามารถนิยามโดยสรุป ได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่
มีความคิดริเริ่มในการประกอบธุรกิจ หรือมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ อาจจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ให้ดีกว่าเดิม หรือมองเห็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าใหม่ โดยจะทาหน้าที่เป็นผู้
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จัดหาและรวบรวมปัจจัยการผลิต และยอมเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ เพื่อแสวงหา
ผลกาไรและดารงรักษาธุรกิจให้อยู่รอด เติบโตต่อไปได้
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
จากแนวคิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาของ อานาจ ธีระวนิช (2549), วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2557), Dess, Lumpkin และ
Taylor ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการล้วนมีคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ หากขาดคุ ณ ลั ก ษณะบางประการไปก็ อ าจท าให้ ธุ ร กิ จ ล้ ม เหลวได้ ซึ่ ง
ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี สั ญ ชาตญา ณของความเป็ น
ผู้ประกอบการที่โดดเด่นและชัดเจน กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น มีการขวนขวายใฝ่หาความ
รู้อยู่เสมอ พยายามหาช่องทางและเสี่ยงที่จะลงทุนทาธุรกิจตลอดจนมีความตั้งใจและอดทนทางานเพื่อให้ธุรกิจ
ประสบกับความสาเร็จ
ความหมายของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมของชุลีพร มาส
เนตร (2555), นวรัตน์ ชนาพรรณ (2550), วิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556), มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ (2559), นวรัตน์
ชนาพรรณ (2550), สรุปได้ว่า ความสาเร็จ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วั ต ถุป ระสงค์ขององค์กรที่ กาหนด หรือได้ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พึ ง พอใจ โดยการน าทรัพ ยากรที่ มี อยู่ ม าใช้ ไ ด้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดความสาเร็จนั้นไม่ใช่มุ่งเน้นการวัดทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณา
ความส าเร็จ ในด้า นผู้ร่ว มค้า ลู กค้า พนั กงานในองค์กร กระบวนการท างาน การพั ฒ นาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้วย
องค์ประกอบของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
จากการได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจ ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Drucker 2001, อ้างอิงใน มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ , 2559 ซึ่งประกอบด้วย 9
ด้ า น ได้ แก่ สถานภาพทางตลาด, คุณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อบริ การ, นวั ต กรรม, ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม ,
ทรัพยากรมนุษย์, ทรัพยากรทางการเงิน, ทรัพยากรทางกายภาพ, ประสิทธิภาพด้านต้นทุน, การมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย แต่ผู้วิจัยเลือกใช้ 5 ด้าน ดังนี้
1) สถานภาพทางตลาด หมายถึง ลูกค้ามี
ความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) คุณภาพของสินค้าหรือบริการ หมายถึง
ธุรกิจมีการรักษาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ธุรกิจมี
กระบวนการสรรหาบุคลากรพัฒนาและรักษาบุคลากรอย่างมีระบบทั้งในด้านความรู้ความสามารถแลทักษะ
4) ทรัพยากรทางการเงิน หมายถึง ธุรกิจมี
รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการเก็บรักษาอย่างมีระบบ รวมถึงความสามารถในการทากาไรได้
5) ทรัพยากรทางกายภาพ หมายถึง ธุรกิจมี
ความสามารถในการจัดหาสร้างหรือซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพ เช่น อาคารและสถานที่โรงงาน
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ และนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
ทบทวนวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ คือ อายุ, สถานภาพ
, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ,รูปแบบของกิจการ, เงินลงทุนในกิจการ, จานวนพนักงาน /
ลูกจ้าง, รูปแบบร้านค้า
2) ทัศนคติส่วนบุคคล คือ คู่ค้าทางธุรกิจ, การ
วางแผนการดาเนินงานประจาปี, การวางแผนขยายกิจการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสาเร็จในการดาเนิน
ธุ รกิจ คื อ สถานภาพทางตลาด, คุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ, ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ , ทรัพ ยากรทางการเงิน,
ทรัพยากรทางกายภาพ
สมมติฐานของงานวิจัย
ปัจจัยและทัศนคติส่วนบุคคลของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
วิธีดาเนินการ
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากจานวน 3,062 ราย ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ความน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ใช้ วิ ธี เลื อกแบบ Simple random sampling กาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง ตามวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 341 ร้านค้า
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถามเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถาม ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการ ลั กษณะคาถามให้ เลื อกตอบ
ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 วัดความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใช้เก็บข้อมูลเชิง
ปริม าณ เป็ น คาาถามที่ ใช้ในการวั ดระดับความสาเร็จ เกี่ย วกับข้อมู ลความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจ โดย
แบบสอบถามสร้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) สร้างตา แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียง
คาตอบเดียว กาหนดให้แต่ละข้อคาถามมี 5 ระดับ
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เมื่อได้รับแบบสอบถามครบตามจานวนที่
กาหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบกลุ่มข้อมูล ลงรหัส นาไปบันทึกและวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป (SPSS) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลและทัศนคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน
การทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับปัจจัยที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ สถิติ F -test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova
Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างสมมติฐานที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล แบ่งออก เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัด
พิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ81.8 มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน
ร้อยละ 60.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.1 ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.6 ประกอบกิจการประเภทเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีเงินลงทุนในกิจการต่ากว่า
100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีจานวนพนักงาน/ลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 รูปแบบ
ร้านอาหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43.4 ในด้านทัศนคติ ไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีการวางแผนการ
ดาเนินงานประจาปี คิดเป็นร้อยละ 59.5 ไม่มีการวางแผนขยายกิจการ คิดเป็นร้อยละ 54.3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจของธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย( X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ระดับความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านสถานภาพทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.71 และค่า
S.D. = 0.579 ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.66 และค่า S.D. =
0.718 ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.57 และค่า S.D. = 0.857 ด้านทรัพยากรทาง
การเงิ น โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก มี ค่า X = 3.65 และค่า S.D. = 0.692 และด้ า นทรัพยากรทางกายภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า X = 3.48 และ S.D. = 0.779
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากการ
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ทดสอบ Independent sample t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova Analysis of
Variance) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าค่า
Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ จาแนกตามเพศ มีค่าเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า เพศของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านทรัพยากรทางกายภาพอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่าค่า
Sig.จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร จาแนกตามอายุ มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อายุของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจร้านอาหาร
3) ปัจจัยด้านสถานภาพ พบว่าค่า Sig.
จากการเปรียบเทียบความแตกต่ างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร จาแนกตามสถานภาพ มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า สถานภาพของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
4) ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่าค่า
Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.006, 0.000, 0.001 และ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า นทรัพ ยากรทางกายภาพอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
5) ปัจจัยด้านระยะเวลาในการประกอบ
กิจการ พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามระยะเวลาที่ประกอบกิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.002, 0.000,
0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาที่ประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิ นธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
6) ปัจจัยด้านรูปแบบของกิจการ พบว่า
ค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และด้านทรัพยากรทางการเงิน จาแนกตามรูปแบบของกิจการ มีค่า
เท่ากับ 0.000, 0.046 และ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบของกิจการ
ของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้าน
คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และด้านทรัพยากรทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัย
7) ปัจจัยด้านเงินลงทุนในกิจการ พบว่า
ค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
33

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามเงินลงทุนในกิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.001, 0.000 และ 0.000 ซึง่
มี ค่ าน้ อยกว่ าระดั บนั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ 0.05 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การของผู้ ป ระกอบการส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้า นทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
8) ปัจจัยด้านจานวนพนักงาน / ลูกจ้าง
พบว่ า ค่ า Sig. จากการเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ร้า นอาหาร ในด้ า น
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามจานวนพนักงาน / ลูกจ้าง มีค่าเท่ากับ 0.001, 0.006, 0.004, 0.009
และ 0.000 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ าระดั บนั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า จ านวนพนั ก งาน / ลู ก จ้ า งของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
9) ปัจจัยด้านรูปแบบร้านค้า พบว่าค่า
Sig.จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามรูปแบบร้านค้า มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ ป ระกอบการประเภทร้า นอาหารในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยพิ จ ารณาจากการทดสอบ
Independent sample t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova Analysis of Variance)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติด้านคู่ค้าทางธุรกิจ พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด และด้านทรัพยากรทางการเงิน จาแนกตามคู่ค้าทาง
ธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.004 และ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า คู่ค้าทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด และด้าน
ทรัพยากรทางการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2. ทัศนคติด้านการวางแผนดาเนินงานประจาปี พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากร
ทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามการวางแผนการดาเนินงานประจาปี มีค่าเท่ากับ 0.000,
0.000, 0.001 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า การวางแผนการดาเนินงาน
ประจาปีของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
3. ทั ศ นคติ ด ด้ า นการวางแผนขยายกิ จ การ พบว่ า ค่ า Sig. จากการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามการวางแผนขยาย
กิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
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สรุปได้ว่า การวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 341
ราย พบว่า
1. ผลการแสดงความคิดเห็นด้านความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้ง 5
ด้าน ผู้ประกอบการให้ระดับความสาคัญ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ด้านสถานภาพทาง
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าของผู้ประกอบการร้านอาหารมีความผูกพันกับร้านค้าและมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 2. ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการ
ให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการพัฒนารูปแบบของอาหารให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านทรัพยากรทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่
ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการจัดการทางการเงิน เช่น การลงบัญชี
รายรับ รายจ่าย การทางบดุล อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 5. ด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ ที่ ผู้ ป ระกอบการให้ ร ะดั บ ความส าเร็ จ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ย่ อ ย
ผู้ ป ระกอบการให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ ง สภาพอาคารสถานที่ โรงงาน เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
ต่าง ๆ มีอย่างเพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา,
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ, เงินลงทุนในกิจการ, จานวนพนักงาน/ลูกจ้าง, รูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานภาพทางการตลาด คุณภาพของสินค้า
หรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ ปัจจัยด้านรูปแบบของกิจการ
ของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร เพียง 3 ด้าน ได้แก่ สถานภาพทาง
การตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และทรัพยากรทางการเงิน ปัจจัยด้านเพศของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหารในด้านทรัพยากรทางกายภาพเพียงด้านเดียว และมีเพียงปัจจัยด้าน
อายุและสถานภาพของผู้ประกอบการที่ไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
3. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งทั ศนคติ ของผู้ ป ระกอบการที่ มี ผ ลต่ อความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ รกิจ ของ
ผู้ ป ระกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด พิษ ณุโลก พบว่ าปัจ จัย ด้านคู่ค้าทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร 2 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด และ
ทรัพยากรทางการเงิน ปัจจัยด้านการวางแผนการดาเนินงานประจาปีของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจร้านอาหาร 4 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และ
ทรัพยากรทางกายภาพ และปัจจัยด้านการวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 5 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ
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อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กนกาญจน์ อวิ รุ ต ม์ , 2561 ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลของการศึกษาพบว่าระดับความสาเร็จเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านกายภาพ และด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ มีระดับความสาเร็จ
อยู่ ในระดั บ มาก ตามล าดั บ สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของมะลิ วัล ย์ เหวชั ยภูมิ, 2559 ที่ ไ ด้ ท าการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ของธุรกิจร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา ผลของการศึกษา พบว่า ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความสาเร็จในการ
ด าเนิ น ธุ รกิจ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรทางกายภาพ ด้ า น
ทรัพยากรทางการตลาด และด้านทรัพยากรทางการเงิน มากตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร
มาสเนตร, 2555 ที่พบว่าข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความสาเร็จปัจจัยแรก คือ ความพึงพอใจของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ตรงกับสรุป
ผลงานวิจัยที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านสถานภาพทางการตลาด ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าของผู้ประกอบการร้านอาหารมีความผูกพันกับร้านค้าและมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรมีการนาแนวคิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการอื่น ๆ มาเป็นตัวแปรในการศึกษาด้วย เช่น แนวคิดของ
Dess, Lumpkin และ Taylor ที่ได้นาเสนอ 5 ปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จซึ่งเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจ
2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จากัด ดังนั้นจึงควรมีการทาการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจประเภท
ร้านอาหาร
3) การวิจัยในครั้งถัดไป ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตของผู้ประกอบการที่สนใจด้วย
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