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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ระกอบการใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณจิรทีปต ์วฒัน์ทวีพรม เจา้ของกิจการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาล
เมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บรางวลัไดรั้บรางวลัผูป้ระกอบการดีเด่นมอบโดยจงัหวดัเชียงใหม่ 
เม่ือปี พ.ศ. 2552 ผูป้ระกอบการถือเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความส าเร็จและความ
ย ัง่ยืนในธุรกิจ ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จในธุรกิจ อาจไม่ใช่เพราะเงินทุน
ท่ีมากพอแต่อาจจะเป็นเพราะบุคลิกลกัษณะของผูป้ระกอบการหลายๆอย่างท่ีรวมกนัอยู่ในตวัของ
บุคคลนั้ น การศึกษาค้นควา้แบบอิสระน้ีท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยท่ีอ้างอิงจากทฤษฎีคุณลักษณะของผู ้ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ ประกอบดว้ย เป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ เป็นผูมี้
ความรับผิดชอบ เป็นผูท่ี้ยอมรับความเส่ียง เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูต้อ้งการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็ว เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และความยืดหยุน่ เป็นผูมี้ความสามารถทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และเป็น
ผูมี้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จมากท่ีสุดมี 3 
คุณลกัษณะไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึง การเป็นผูมี้การตอ้งการความส าเร็จ เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความ
ทะเยอทะยานสูงในการท างาน ความทะเยอทะยานใช้เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
และชอบความทา้ทายในความสามารถของตนเอง มีอุดมการณ์ไวส้ าหรับยึดเหน่ียวการท างานและยงั
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ช่ืนชอบในการแข่งขนักับคู่แข่งทางธุรกิจตลอดเวลา ประการท่ีสอง การเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ 
ผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทุกคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา้และมีความมุ่งมัน่ท่ีท าให้ลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดและมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบคู่คา้ในเร่ืองของ
การมีวินยัทางการเงินท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อพนกังานภายในองคก์รและส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัสรร
สวสัดิการ เงินเดือน ท่ีพกั ให้กบัพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัดูแลพนกังานเหมือนคนครอบครัว 
และมีการบ าบดัน ้ าเสียควบคุมจดัการของเสียท่ีปล่อยออกจากโรงงานก่อนเสมอ  ประการท่ีสาม การ
เป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในตนเองสูง ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่และมุ่งมัน่ในการท างานมากและยึดถือ
คุณภาพของสินคา้และบริการ มีการพฒันาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ใหม่และพฒันาผลิตภณัฑ์
สินค้าของธุรกิจอยู่เสมอ มีการเปรียบเทียบคู่แข่งทางธุรกิจกับตนเองเสมอ และเป็นบุคคลท่ีมีการ
แสวงหาตลาดใหม่ของสินคา้อยูต่ลอดเวลา 
 ขอ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่ิงส าคญัท่ีสุด
คือตวัของผูป้ระกอบการ บุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการได้ตอ้งไม่มีความไหวหวัน่กับปัญหาและ
อุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินกิจการ ผูป้ระกอบการตอ้งมีจิตใจท่ีมีความมัน่คงและมีความเช่ือมัน่
ในตนเองต่อการท างาน มีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ การติดต่อธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยจ์ะเป็นการสร้าง
พื้นฐานความสัมพนัธ์ในระยะยาวให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งสร้างความเท่าเทียมของพนกังานให้
เกิดข้ึนภายในองคก์รและมีความจริงใจต่อพนกังานและไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น ความเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจต้องมีหลายคุณลักษณะ
ประกอบกนั บุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการอาจจะไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีมีครบทุก
ขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่ีจ าเป็นบางขอ้ท่ีผูป้ระกอบการควรท่ีจะมี 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to explore a characteristic lesson of a 
successful entrepreneur who succeeded in Mae Cham Crispy Pork Skin business community 
enterprise in Mueang Mae Jo Municipality, Chiang Mai Province. The entrepreneur in this study is 
Jiratip Wattaweeprom, the owner of Mae Cham Crispy Pork Skin business community enterprise. 
He was awarded the Outstanding Entrepreneur Award bestowed by Chiang Mai province in 2009. 
Entrepreneurs are essential to drive success and sustainability in business. The aspect that makes an 
entrepreneur successful in business may not be sufficient funding, but it may be due to many 
characteristics gathered in a person's character. Data were collected using an in-depth interview and 
participatory observation based on the eight successful entrepreneur characteristics: need for 
achievement, responsibility, risk taking, self-confidence, need for quick response, vision and 
flexibility, capability of human relationship, and technical knowledge and personal experience. 

The study found that three characteristics that made the entrepreneur successful in 
business most were as follows. First, it was need for achievement. Since the entrepreneurs who have 
high ambition to work use their ambition as power to drive the business toward the goal. They also 
like to challenge their own abilities, rely on their ideology for the work, and favor to compete with 
their competitors constantly. The second characteristic was responsibility. Entrepreneurs must be 
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responsible for every customer’s order, committed to providing customers with highest benefits and 
good ethics in business, responsible for partners in a matter of having good financial discipline, 
responsible for employees in the organization and the environment, provide benefits, salaries, 
accommodation to every employee equally, treat them like family members, control and manage 
waste of the plant constantly. The third characteristic was self-confidence. Entrepreneurs must be 
confident and committed to work and rely on the quality of products and services. They must also 
develop themselves by acquiring new knowledge and always improve their products. They must 
always compare themselves with the competitors, and seek new markets for their products at all 
times. 

Recommendations for the entrepreneurs were as follows. To succeed in business, the 
most important element is the entrepreneur himself. Those who can become an entrepreneur must 
not fear problems and obstacles of the business. Entrepreneurs need to be mentally stable and have 
confidence in one’s work. They must be loyal to their customers. Contacting business with integrity 
will form the basis for a long-term relationship with customers. Entrepreneurs need to create 
equality among staff within the organization and have sincerity to all employees equally. As a 
result, being a successful entrepreneur in business must have many characteristics combined. 
Entrepreneurs do not need to have all characteristics, except for some that they should be required to 
have. 

 


