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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ี ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย และ 2) เปรียบเทียบรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการ  
ท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จ าแนกตาม
ประเภทและขนาดของวิสาหกิจ ขอ้มูลในการศึกษาส่วนแรกมาจากการสัมภาษณ์และการประเมิน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจจากผูท้รงคุณวุฒิและผูป้ระกอบการรวม 26 ราย ส่วนท่ี
สองไดจ้ากแบบสอบถามการปฏิบติัหรือส่ิงท่ีเป็นจริงในวิสาหกิจจากผูป้ระกอบการจ านวน 752 ราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และวิเคราะห์  
ตวัแบบสมการโครงสร้าง โดยใชโ้ปรแกรม LISREL Version 8.72 ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1) รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และ
ลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แตกต่างกนัตามประเภทของวิสาหกิจ ซ่ึงแบ่งเป็นภาคการผลิต การคา้ และการบริการ โดยภาคการ
ผลิตและภาคการคา้มีรูปแบบความสัมพนัธ์เหมือนกนัคือ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ    
มีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัลกัษณะสถานประกอบการและการเจริญเติบโต ส่วนภาคการบริการ
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อการเจริญเติบโตผา่นลกัษณะของ
สถานประกอบการ 

2) รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และ
ลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางแตกต่างจาก

ฆ 

DPU



ง 

รูปแบบความสัมพนัธ์ของวิสาหกิจขนาดยอ่ม โดยวิสาหกิจขนาดกลางลกัษณะของสถานประกอบการ
เท่านั้นท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต ขณะท่ีส่ิงท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมคือ
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 

จากรูปแบบความสัมพนัธ์ของวิสาหกิจตามขนาดและประเภท สรุปไดว้่าตวัแปรร่วมท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต ส าหรับคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการไดแ้ก่ การท างาน
เชิงรุกและการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง ส่วนลกัษณะของสถานประกอบการคือ องค์การมีการ
ท างานเชิงรุก กลยทุธ์การตลาด และนวตักรรมองคก์าร 
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Abstract 
 

The objectives of this research were: 1) to develop a causal relationship model of 
entrepreneurial orientation and enterprise characteristics affecting the growth of small and 
medium Thai enterprises and 2) to compare relationship models of the enterprises by type and 
size. The first part of the study obtained data from interviews, and evaluated factors affecting the 
enterprises’ growth. This data was collected from 26 experts and entrepreneurs. The second part 
was a survey obtained from 752 entrepreneurs on their performance in real situations. The data 
was analyzed using SPSS for Windows and the structural equation modeling was developed using 
LISREL Version 8.72. The findings were as follows: 

1) The relationship models differed with regard to type: production, trading and 
service sector. The production and trading sectors had the same pattern of relationship, 
entrepreneurial orientation had a direct relationship with the enterprise characteristics and  
growth. The entrepreneurial orientation of the service sector had a relationship with the growth 
through the enterprise characteristics. 

2) The relationship models of medium enterprises are different from those of small 
enterprises.  In medium enterprises, only the enterprise characteristics had effects on growth.      
In contrast, for the small enterprises, only the entrepreneurial orientation had effects on growth.  

From all relationship models, the important common variables of entrepreneurial 
orientation that effected enterprise growth were proaction, marketing and competitor analysis. 
Regarding enterprise characteristics, the important variables were proactive organization, 
marketing strategy and innovative organization. 
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กติติกรรมประกาศ 
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ให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ในการวิจยั ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้งานวิจยั
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ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.อุปถมัภ ์สายแสงจนัทร์ ดร. มนตรี วีรยางกูร 
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คาํแนะนาํต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นขอกราบขอบพระคุณ 
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ท่านท่ีได้ให้ความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานและการทาํวิจัย และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีเลขานุการหลักสูตรฯ ท่ีคอยประสานงานและอาํนวยความสะดวกเก่ียวกับการทาํ
วิทยานิพนธ์ดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญทุกท่านท่ีเ สียสละเวลาให ้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นอกจากน้ีขอ
กราบขอบพระคุณ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ศาสตราจารย ์ดร. ธเนตร นรภูมิพิพฒัน์ ดร.ไพบูลย ์            
ซาํศิริพงษ ์และท่านผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผูป้ระกอบการทุก
ท่านท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาใหค้าํสมัภาษณ์ และขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสนิท คุณแม่ยพุา อะทะวงษา คุณนุกลู วินิจวลยั ตลอดจน
พี่สาวและน้องชายของผูว้ิจัยท่ีคอยให้กําลังใจเสมอมา ท้ายท่ีสุดผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ         
คุณพ่อสุวรรณ คุณแม่สมพร สุวรรณกลู ท่ีคอยอบรมสั่งสอนให้ผูว้ิจยัมีวนัน้ีและแมว้่าท่านจะไม่ได้
อยูดู่ความสาํเร็จ แต่พระคุณของท่านจะระลึกไวใ้นดวงใจของผูว้ิจยัตลอดไป 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก SMEs มีจ านวนถึงประมาณร้อยละ 99.0 ของธุรกิจทั้งหมด 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550, น. 6-7) โดยในปี 2553 จ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยมีจ านวนถึง 2,913,167 ราย ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจภาค
การค้า ภาคบริการ และภาคการผลิตตามล าดับ  เมื่อพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 
2553 ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหากพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ GDP ที่มีการขยายตัวร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมีมูลค่า GDP ในปี 2553 เท่ากับ 10,102,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
หน้า 1,052,271 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า GDP ของ SMEs ถึง 3,746,967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 
ของ GDP รวมทั้งประเทศ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นฐาน
รากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่
ส าคัญดังกล่าว ได้แก่ การก่อให้เกิดการจ้างงาน  คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 77.0 ของการจ้างงาน
รวมของประเทศ มีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 39.0 ของมูลค่า GDP และมี
มูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ  29.0 ของมูลค่าการส่งออกรวม (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553, น. 1-1 – 1-9) 

ธุรกิจขนาดย่อมมีความส าคัญต่อการจ้างงานในพื้นที่  ซึ่งหลาย ๆ ประเทศได้ให้
ความส าคัญโดยก าหนดเป็นนโยบาย  และมุ่งเน้นในการศึกษาวิจัย  เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมเป็น
รากฐานของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลก (Morrison & Ali, 2003) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่สามารถ
สร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจได้ และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ  วรรณี   
ชลนภาสถิต (2552) ได้ยกตัวอย่างแคว้นเล็กๆ ที่ชื่อ วิเชนชาในประเทศอิตาลีที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน่ืองจากร้อยละ 90.0 ของธุรกิจทั้งแคว้นเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  ในเมืองดังกล่าวมีประชากรประมาณ 850,000 คน  แต่มีกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มากถึงกว่า 85,000 ราย  โดยเฉลี่ยจึงมี 1 กิจการต่อประชากร 10 คน ที่ส าคัญคือ
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ผลผลิตจากธุรกิจเหล่านี้ได้ส่งออกคิดเป็นมูลค่าต่อปีสูงถึง 14 ล้านเหรียญยูโร เทียบเท่ากับการ
ส่งออกของประเทศโปรตุเกสทั้งประเทศ แคว้นวิเชนชาจึงถูกติดตามจากประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยในลักษณะของ “ต้นแบบ” เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ในยุคที่ไร้พรหมแดน  ธุรกิจต่างๆ จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ เพื่อความอยู่รอดภายใต้การ
แข่งขัน และการสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจ  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง
เน่ืองจากตลาดที่มีขนาดจ ากัด  และมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  เช่น ความแตกต่างทางด้าน
ทรัพยากร  การพัฒนาเทคโนโลยี  ความต้องการซื้อ  เงนิทุน  ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ขณะที่รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการที่จะพัฒนานวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจใน
สภาพแวดล้อมของธุรกิจมากยิ่งขึ้น  การศึกษาจ านวนมากในต่างประเทศเกี่ยวกับการด าเนินกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในธุรกิจ SMEs (Evans, 1987; Kangasharju, 2000; Entrialgo, 
2002; Kaikkonen, 2006) และประสิทธิภาพ (Priyanto, 2006) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมซึ่งเป็นที่
ทราบกันในทั่วโลกว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม การจ้างงาน และเป็น
รากฐานของเศรษฐกิจ (Lowe and Talbot, 2000) และพบว่าธุรกิจขนาดย่อมยังมีปัญหาและข้อจ ากัด
บางประการต่อการเจริญเติบโต เช่น ทรัพยากร ศักยภาพ และทักษะของพนักงาน มีธุรกิจจ านวน
น้อยมากที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม     
โดยเฉลี่ย ในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีผลประกอบการคงที่คือมีจ านวนพนักงานไม่เพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลา  1 ปี และพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างธุรกิจที่มีการใช้แผนธุรกิจกับการเจริญเติบโต 
(Morrison & Ali, 2003) มีการศึกษาในหลายๆ แห่งพบว่าธุรกิจที่มีขนาดย่อมส่วนมากไม่ต้องการที่
จะเจริญเติบโต หรือนอกจากว่าธุรกิจนั้นจะมีความสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ (Gray, 1992, 2002) 

การเจริญเติบโตของธุรกิจจะส่งผลทางบวกกับความมั่งคั่งของธุรกิจ และการพัฒนา
ภูมิภาค (Acs & Armington, 2006) ผู้ประกอบการจ านวนมากมีความตั้งใจที่จะท าให้ธุรกิจ
เจริญเติบโต และบางส่วนต้องการให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Davidsson, 1989) ความส าคัญ
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) จากการทบทวน
วรรณกรรมในต่างประเทศนั้นได้มีผู้ที่ให้ความส าคัญ และมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง โดยมีการ
ใช้ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามศาสตร์
ที่มีอยู่หลายสาขา เช่น ด้านสังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  จิตวิทยา  ประวัติศาสตร์  และสาขาอ่ืนๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ  จากการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองดังกล่าวได้พบว่าคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Ferreira & Azevedo, 2007) 
การศึกษาก่อนหน้านี้มักศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริการ และคุณภาพการบริการที่ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ แต่การศึกษาถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็น
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ผู้ประกอบการ (EO) ยังมีผู้ศึกษาจ านวนน้อย ขณะที่การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจกลับพบว่าส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการใช้กลยุทธ์ที่ แตกต่างกันตามประเภทของแต่ละ
อุตสาหกรรม และสถานการณ์การแข่งขัน (Hashim, Wafa & Sulaiman, 2001; Todd, 2006; Lim, 
2009)    

ส าหรับประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วยจ านวนหลายล้าน
กิจการเป็นปัจจัยที่ท าให้วงล้อของเศรษฐกิจในประเทศไทยหมุนและเพิ่มความต้องการซื้อ
ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น มีการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นท าให้ฐานของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีการแพร่กระจาย  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ได้ด้วยภาคเอกชนเป็นหลักคิด
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ปรีดิยาธร  เทวกุล, ม.ร.ว., 
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 25 เมษายน 2554) และเป็นวิสาหกิจที่รัฐบาลให้ความสนใจและให้
ความส าคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจต่อประเทศโดยรวมคือ 
การก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจ านวนมาก และกระจายงานออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เป็นส่วนส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลายในประเภทของธุรกิจ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่
วัตถุดิบภายในประเทศได้เนื่องจากวิสาหกิจส่วนใหญ่ใช้ผลผลิตภายในประเทศ  สามารถจัดตั้ง
ธุรกิจได้ง่าย ใช้ทุนต่ า และเป็นกิจการที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้  (วรรณี ชลนภาสถิต, 
2552) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงนับว่ามีบทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างผลผลิต การจ้างงาน การส่งออก และเป็นธุรกิจที่เป็น
พลังขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต (จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, 2550) 

การศึกษาติดตามกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ 40 ประเทศทั่วโลก
ในเครือข่ายโครงการติดตามการเป็นผู้ประกอบการทั่วโลก (Global Entrepreneurship Monitor: 
GEM) ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2551, น. 6-1)            
ศึกษาเปรียบเทียบ  พัฒนาข้อเสนอแนะ เงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อภาคผู้ประกอบการและระดับความ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการของประเทศต่างๆ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการเป็นผู้ประกอบการกับการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ พบว่า
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยรวมลดลงจากอันดับที่ยี่สิบเก้ามาอยู่ใน
อันดับที่สามสิบสามขณะที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่สอง ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่   
ยี่สิบสาม  ประเทศญ่ีปุ่นอยู่ในอันดับที่ยี่สิบสี่  และเกาหลีใต้อันดับที่ยี่สิบเก้า ผลการศึกษาพบว่า 
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ลักษณะของสถานประกอบการส่วนใหญ่เร่ิมต้นมาจากธุรกิจครอบครัว ขาดการก าหนดรูปแบบทาง
ธุรกิจ  การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต  การวางระบบบัญชี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  การจัดการ
บุคลากร และ กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ไม่มีนวัตกรรมและความแตกต่าง และ
กลุ่มผู้ประกอบการในช่วงเร่ิมต้นมีความสามารถในการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าประเทศอ่ืน
ในแถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย 

ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ าเป็นต้องปรับตัว  ปรับปรุง และพัฒนากรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมให้สอดคล้องกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ด้วยการวางแผนธุรกิจให้มีมาตรฐานสากล ผู้บริหารทุกระดับของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วย
ประสบการณ์ในด้านการวางแผนธุรกิจ เนื่องจากเป็นทักษะการบริหารที่เจ้าของ หรือผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยังขาดอยู่มาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยยังเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคหลายประการ อาทิ  การประสบความล้มเหลวในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยสาเหตุหลักเนื่องจากการขาดความรอบรู้และขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้              
การลดต้นทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การหาเงินและใช้เงินทุน และทักษะในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ (ฐาปนา บุญหล้า, 2550; ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2551; วรรณี 
ชลนภาสถิต, 2552) 

ในประเทศไทยมีการศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในบริบทต่างๆ อาทิ  การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม 
และขนาดกลางที่ประสบความส าเร็จของธุรกิจเอกชนไทย  (สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, 2544)               
ความต้องการด้านแรงงาน การเข้าสู่มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม  นโยบายของรัฐในการ
แก้ปัญหา และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมผลิต  (บุญชัย    
นพพรพิทักษ์, 2542; วัณณะวัฒน์ โอภาสวัฒนา, 2543; ลลิตา วงศ์สม, 2543; ขวัญเชิญ ภาคฐิน, 
2546; สุกัญญา อธิปอนันต์, 2550; Jeardumrong, 2003; Limsuwan, 2003; Artsmiti, 2004; 
Sriwittaya, 2005) การศึกษาประสิทธิภาพ และความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในภาคการผลิต (Wiboonchutikula, 2001; Cheasakul, 2001) การสร้างตราสินค้า  กลยุทธ์การ
แข่งขันใน SMEs (Anarnkaporn, 2006) ขณะที่การศึกษาบางส่วนมุ่งเน้นการศึกษาถึงผลกระทบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนากลยุทธ์ และการวางแผนของธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ (จิตติภา งามเกริกโชติ และ มาร์ค วิลเลี่ยม สปีซ์, 2548)  กลยุทธ์เพื่อการส่งออกของวิสาหกิจ
ของประเทศไทย และการศึกษาตัวก าหนดและผลของการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของบริษัทไทย 
(Samutachak, 2000; Coompanthu, 2004) รวมไปถึงการศึกษาในธุรกิจระหว่างประเทศ (กฤษฎา  
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รุจิธ ารงกุล, 2548; จรรยาภรณ์ พรหมคุณ, 2551; Tanvisuth, 2007) และการศึกษาเฉพาะธุรกิจขนาด
เล็กที่มุ่งศึกษาเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง (เฉลิมศักดิ์    
ชุ่มเชื้อ, 2544; นลินี ปุสสเทวะ, 2545; ชัยศักดิ์ ไทยอุปถัมป์, 2546) ขณะที่ยังไม่พบผู้ใดได้
ท าการศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และประเด็นลักษณะของสถานประกอบการ
ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

ดังนั้นการศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทยจึง
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเทศไทยถึงรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจ และรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ โดยจะเป็น
แนวทางในการด าเนินกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความ
เจริญเติบโต มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับกิจการของตนเองและเพิ่ มศักยภาพทางธุรกิจ         
เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐบาลในการน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติให้เจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย  

1. คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทยหรือไม่ 

2. ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทยหรือไม่ 

3. รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการจ าแนกตามประเภทและขนาดของวิสาหกิจ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
หรือไม่ 
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1.3 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย  
1. พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้าง เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย 

2. เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะ
ของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต จ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ 

 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยได้พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่ได้ใน
การศึกษาเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยการศึกษาคร้ังนี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในของ
สถานประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ มิได้รวมถึงปัจจัยภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจ
ที่ผู้วิจัยก าหนดให้ เป็นปัจจัยคงที่  ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ  
องค์ประกอบที่หนึ่ง คุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ  องค์ประกอบที่สอง ลักษณะของสถาน
ประกอบการ และองค์ประกอบที่สาม การเจริญเติบโต 

องค์ประกอบที่หนึ่ง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อลักษณะของ
สถานประกอบการและการเจริญเติบโต 

องค์ประกอบที่สอง ลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
องค์ประกอบที่สาม  การเจริญเติบโตประกอบด้วย 5 ปัจจัยคือ 1) ยอดขาย 2) ก าไรสุทธิ 

3) เงินทุน 4) สินทรัพย์รวม 5) ก าลังการผลิต ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ประเภท และขนาดของวิสาหกิจ
เป็นตัวแปรควบคุม โดยทั้งสามองค์ประกอบสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังภาพที่ 1.1   
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ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องกับค าถามการวิจัย และ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งสมมติฐานการวิจัยออกเป็น 4 ข้อดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ 

สมมติฐานข้อที่  4 รูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามขนาดของวิสาหกิจ 

- ประเภทของวิสาหกิจ 

- ขนาดของวิสาหกิจ 

 

คุณลักษณะของกำรเป็น

ผู้ประกอบกำร 

 
 

 

ลักษณะของสถำน

ประกอบกำร 

 

กำรเจริญเติบโต DPU
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1.6 ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1.1 ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย 

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมในประเทศไทย จ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของประเทศไทย ซึ่งพิจารณาตามจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ           
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,913,167 ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2553, น. 4-1) จ าแนกประเภทเป็น 3 กลุ่มได้แก่ วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และ
ภาคการบริการ 
 
1.7 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 

สถำนประกอบกำร หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การที่มีการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) หมายถึง  
สถานประกอบการของประเทศไทยที่จดทะเบียนนิติบุคคล ครอบคลุมวิสาหกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่     
วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ 

วิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) หมายถึง สถานประกอบการประเภทการ
ผลิตสินค้า หรือให้บริการที่มีจ านวนการจ้างงานจ านวน 51-200 คนมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิจ านวน 
51-200 ล้านบาท การค้าส่งที่มีจ านวนการจ้างงานจ านวน 26-50 คนมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิจ านวน 
51-100 ล้านบาท และการค้าปลีกที่มีจ านวนการจ้างงานจ านวน 16-30 คนมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
จ านวน 31-60 ล้านบาท 

วิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprises) หมายถึง สถานประกอบการประเภทการผลิต
สินค้า หรือให้บริการที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คนมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่เกิน 50 ล้านบาท 
การค้าส่งที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คนมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่เกิน 50 ล้านบาท และการค้า
ปลีกที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่เกิน 30 ล้านบาท 
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ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของหรือผู้จัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินงานในวิสาหกิจ 

คุณลักษณะของกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Orientation: EO) หมายถึง 
ลักษณะของผู้ประกอบการที่มาจากคุณสมบัติส่วนตัว ประสบการณ์ และการศึกษาอบรม 

ลักษณะของสถำนประกอบกำร หมายถึง คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เป็นผลมา
จากคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ระบบการบริหาร บุคลากร และวัฒนธรรมองค์การ 

กำรเจริญเติบโต หมายถึง การด าเนินงานที่ดีขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วัดจากร้อยละของการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ก าไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพย์รวม หรือก าลังการผลิตของ
วิสาหกิจ 

 
1.8 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และสถานประกอบการที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย  มีประโยชน์ในทาง
วิชาการ และประโยชน์ในทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ประโยชน์ในทางวิชาการ  
การวิจัยครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ดังนี ้

1.1 การวิจัยในต่างประเทศ และของไทยพบว่ายั งไม่มีผู้ ใดได้ศึกษาถึ ง รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และ
ลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ ดังนั้นการวิจัยในคร้ัง
นี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
และลักษณะของสถานประกอบการในมุมมองที่แตกต่างจากนักวิชาการในต่างประเทศ 

1.2 การวิจัยในต่างประเทศ และของไทยพบว่ายังไม่มีผู้ใดได้น าปัจจัย คุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการด้านความรักและความถนัดในธุรกิจที่ท าอยู่  การให้อิสระแก่พนักงานในการ
แสดงความเห็นและตัดสินใจ และความมุ่งมั่นในความส าเร็จและความพยายาม ซึ่งเป็นตัวแปรใหม่
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
ครอบคลุมทั้งวิสาหกิจภาคการค้า ภาคการบริการ และภาคการผลิต  
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2. ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
การวิจัยครั้งน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ดังนี ้

2.1 ผลที่ ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย  ครอบคลุมทั้งวิสาหกิจภาค
การค้า ภาคการบริการ และภาคการผลิตให้มีศักยภาพในการด าเนินงานตลอดจนสามารถสร้างความ
เข้มแข็งและความเจริญเติบโตให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยได้ต่อไป
ในอนาคต 

2.2  ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน
รัฐบาลในการน าข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในด้านทักษะ ความรู้ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นและสามารถด าเนิน
กิจการให้มีการเจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคต 
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บทที ่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจัย เ ร่ือง  คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ  และลักษณะของสถาน

ประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย     
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งเปรียบเทียบ
รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ  และลักษณะของสถาน
ประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
จาํแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ ผูว้ิจัยได้นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ความหมายของผูป้ระกอบการ ทฤษฎีคุณลกัษณะ คุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ ลกัษณะของสถานประกอบการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของต่างประเทศ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของประเทศไทย การพฒันาความหมาย และการวดัการเจริญเติบโตของสถาน
ประกอบการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

 
2.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 

มีผูนิ้ยามความหมายของผูป้ระกอบการท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ี

คน้พบความตอ้งการของตลาด และดาํเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยตอ้ง
เผชิญกับความเส่ียง  มีแรงกระตุ้นผลักดันเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในนวัตกรรม  และ
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 

Hatten (2006) นิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีมีโอกาส และผลประโยชน์ใน
ธุรกิจ โดยเป็นผูมี้ความรู้ และความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความ
เส่ียงในการริเร่ิม หรือดาํเนินธุรกิจ Hatten ไดร้ะบุลกัษณะพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

1. มีความคิดสร้างสรรค ์(Creation)  มีการริเร่ิมดาํเนินธุรกิจใหม่ 
2. มีสร้างนวตักรรม (Innovation) มีการผลิตสินคา้ใหม่รวมถึงกระบวนการดาํเนิน

ธุรกิจ การตลาด และการจดัการองคก์ารดว้ยกระบวนการใหม่ ๆ 
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3. มีความสามารถในการบริหารความเส่ียง (Risk management) ผูป้ระกอบการหรือ
เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความเส่ียงอนัเกิดจากการขาดทุน หรือความลม้เหลวใน
การดาํเนินธุรกิจ 

4. มีความสามารถในการบริหารงานทัว่ไป (General management) ผูป้ระกอบการ หรือ
เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ และจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจให้มีความ
เหมาะสม 

5. มีความมุ่งหวงัในประสิทธิภาพ (Performance intention) ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของ
ธุรกิจ จะตอ้งมีความคาดหมายในผลกาํไร หรือระดบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ  

Wikipedia (2010) นิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ ซ่ึงมีความ
เส่ียง มีแนวความคิด เป็นผูย้อมรับในความเส่ียง และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีเป็น 
เจา้ของ หรือเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั  

 
2.2 ทฤษฎคุีณลกัษณะ 

ทฤษฎีคุณลกัษณะ (Trait Theory) เกิดข้ึนจากการศึกษาในตน้ศตวรรษท่ี 20 ท่ีไดมี้
นกัวิชาการศึกษาประเด็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของผูน้าํเป็นจาํนวนมาก โดยนกัวิชาการต่างๆ 
พยายามกาํหนดคุณลกัษณะบางอย่าง เช่น อุปนิสัยเฉพาะ บุคลิกภาพส่วนตวั หรือลกัษณะทาง
กายภาพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของผูน้าํมาทาํการศึกษาโดยอาจพิจารณาลกัษณะเฉพาะ
ของร่างกาย หรือลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ เช่น ความเปิดเผย ภาพลกัษณ์ ความมุ่งมัน่ หรือความกา้วร้าวว่า
จะมีความเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จของผูน้าํหรือไม่ และการศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะของคนท่ี
เป็นผูน้าํกบัคนท่ีไม่เป็นผูน้าํ โดยผลการศึกษาดงักล่าวก็ยงัไม่มีขอ้สรุปหรือการพิสูจน์ท่ีชดัเจนว่า
คุณลกัษณะใดมีผลต่อความสําเร็จของผูน้ําซ่ึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความจาํเป็นในการใช้
คุณลกัษณะแต่ละชนิดมากน้อยอย่างไร เช่น ผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะและความทะเยอทะยานทางดา้น
บริหารสูงอาจเจริญกา้วหน้าในตาํแหน่งไดอ้ย่างรวดเร็วกว่าผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถสูงในการ
ทาํงานอยา่งเดียวกนัแต่ขาดความทะเยอทะยานหรือขาดการนาํเสนอตวัเอง (มลัลิกา ตน้สอน, 2544; 
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550; เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2552; Horner, 1997; Center for Good 
Governance, 2006) 

สาํหรับคาํว่า trait ในตาํราของประเทศไทยพบว่านกัวิชาการต่างๆ ไดใ้ชค้าํท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เช่น มลัลิกา ตน้สอน (2544) ใชค้าํว่าลกัษณะเฉพาะของผูน้าํ สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550) 
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ใชค้าํวา่คุณลกัษณะ และเนตร์พณัณา ยาวิราช (2552) ใชค้าํว่าคุณลกัษณะของผูน้าํ แต่ยงัคงนิยามคาํ
ว่า trait คลา้ยคลึงกนัคือ อุปนิสัย บุคลิกภาพ หรือลกัษณะทางกายภาพเฉพาะบุคคลท่ีแสดงออก      
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550) ไดก้ล่าวว่าคุณลกัษณะ (Trait) หมายถึง คุณลกัษณะปรุงแต่งต่าง ๆ 
เฉพาะรายบุคคลซ่ึงประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ    
ความตอ้งการ แรงขบั และค่านิยม โดยคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งถาวรท่ีบุคคล
นั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํในยุค
เร่ิมแรกส่วนใหญ่จะยึดแนวทางการศึกษาดา้นคุณลกัษณะเป็นหลกัจากสมมติฐานท่ีว่าบุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะและทกัษะท่ีเหมาะสมจะสามารถข้ึนสู่ตาํแหน่งผูน้าํ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง
ผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การสงัเคราะห์งานวิจยัของ Stogdill (อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550, น. 114) ในปี 
1974 เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํของบุคคลต่าง ๆ ในระหวา่งปี 1949-1970 จาํนวน 163 กรณีศึกษา 
พบว่ามีคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิผลของผูน้าํซํ้ ากบัคุณลกัษณะท่ีพบจากการศึกษา
คร้ังก่อนอยูห่ลายประการแต่กพ็บคุณลกัษณะและทกัษะใหม่ๆ เพิ่มข้ึน สรุปได ้ดงัแสดงตารางท่ี 2.1 
ดงัน้ี  
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ตารางที ่2.1  คุณลกัษณะและทกัษะท่ีแยกผูน้าํจากบุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้าํ 
 

คุณลกัษณะ (Traits) ทกัษะ (Skills) 
- มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ 

- มีความรับรู้ไวต่อสภาพแวดลอ้ม 
- มีความทะเยอทะยาน และมุ่งในความสาํเร็จ 
- มีความเปิดเผย 
- มีการใหค้วามร่วมมือ 
- มีการตดัสินใจท่ีดี 
- มีความสามารถในการพึ่งพาได ้
- มีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น  
- มีพลงั และมีความกระตือรือร้นสูง 
- มีความพยายามอยา่งต่อเน่ือง 
- มีความมัน่ใจในตนเอง 
- มีความอดทนต่อความเครียด 
- มีความเตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบงาน 

- มีความฉลาด 
- มีทกัษะในดา้นแนวคิด 
- มีความคิดสร้างสรรค ์
- มีอธัยาศยั และมีไหวพริบดี 
- มีความคล่องแคล่วในการพดู 
- มีความรู้เก่ียวกบังาน 
- มีความสามารถในการบริหารองคก์าร 
- มีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้ว 
- มีทกัษะทางสงัคม  

 
Yukl (1998) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีประสบความสําเร็จสูงผล

การศึกษาพบวา่สามารถระบุคุณลกัษณะของผูน้าํไดด้งัน้ี 
1. มีความอดทนต่อความเครียด 
2. มีความมัน่ใจในตนเอง 
3. มีความเช่ือมัน่ต่อความสามารถของตนเอง 
4. มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
5. มีความซ่ือสตัย ์
6. มีอาํนาจทางสงัคม 
7. มีความตอ้งการในความสาํเร็จ 
8. มีความตอ้งการไดค้วามรักจากผูอ่ื้นในระดบัตํ่า 
ในอดีตมีการศึกษาอย่างกวา้งขวางในประเด็นของคุณลกัษณะของผูน้ํา ต่อมาเป็น

การศึกษาทั้ งคุณลกัษณะของผูน้ําและคุณลักษณะของบุคคลท่ีไม่ใช่ผูน้ําถึงความแตกต่างและ 
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การพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนโดยผลการศึกษาจาํนวนมากยงัมีระดับความสอดคลอ้งตํ่าจึงไม่
สามารถระบุถึงปัจจยัคุณลกัษณะท่ีชดัเจนได ้ขณะท่ีผลการศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ีพบวา่มีคุณลกัษณะ
ท่ีสามารถระบุได ้มีความสาํคญัและเป็นจุดแขง็ของผูน้าํมีดงัน้ี (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 
2003, pp. 287-288) 

1. มีพลงั มีการปรับตวั หรือมีความอดทนต่อความเครียด (Energy and adjustment or 
tolerance) มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ 

2. มีแรงจูงใจเก่ียวกบัอาํนาจทางสังคม (Prosocial power motivation) โดยจะเป็นผูท่ี้มี
ความตอ้งการดา้นอาํนาจสูงและใชอ้าํนาจเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

3. มีการมุ่งความสําเร็จ (Achievement orientation) มีความตอ้งการท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จ มีความปรารถนาสูง มีแรงขบัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ มีความรับผดิชอบ และมุ่งทาํงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

4. มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity) เป็นผูท่ี้สามารถปรับอารมณ์ตนเองไดดี้
เม่ือประสบกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไม่คาดหวงั 

5. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self confidence) มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเองในการบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

6. มีความยดึมัน่ในคุณธรรม (Integrity) เป็นพฤติกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการยดึมัน่
ในหลกัการ ความซ่ือสตัยสุ์จริต จริยธรรม และความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

7. มีความบากบัน่อุตสาหะ (Perseverance or tenacity) มีความสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ และมีความเขม้แขง็ 

8. มีความสามารถในการรับรู้ ความฉลาด มีความเขา้ใจในดา้นสังคม (Cognitive 
ability, Intelligence, Social intelligence) สามารถรับรู้และเขา้ใจ บูรณาการและอธิบายหรือถ่ายทอด
ขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงมีความเขา้ใจบทบาททางสงัคม 

9. มีความรู้เก่ียวกบังาน (Task-relevant knowledge) โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ
ของตนเอง อุตสาหกรรม และเทคนิคต่างๆ 

10. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน แกไ้ขขอ้กาํหนด
ต่างๆ ท่ีไดว้างไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกเหนือจากทฤษฎีคุณลกัษณะท่ีอธิบายคุณลกัษณะเฉพาะของผูน้าํแลว้ยงัมีการศึกษา
ภาวะผูน้าํในเชิงพฤติกรรม (Behavioral approaches to leadership) ซ่ึงพิจารณาวา่พฤติกรรมใดบา้งท่ี
ทาํให้ผูน้าํประสบความสําเร็จ และพฤติกรรมใดบา้งท่ีทาํให้ผูน้าํไม่ประสบความสําเร็จ โดยมีผูท่ี้
ศึกษาภาวะผูน้าํในเชิงพฤติกรรมในช่วงแรกๆ ท่ีสําคญัคือ การศึกษาภาวะผูน้าํโดยมหาวิทยาลยั
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โอไฮโอสเตท (The Ohio State University Study) และมหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of 
Michigan Research Study) (มลัลิกา ตน้สอน, 2544; สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550; Schermerhorn, Hunt 
and Osborn, 2003) สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

การศึกษาภาวะผูน้าํโดยมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตทในปี 1940 ไดส้ร้างแบบสอบถามวดั
พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร 2 กลุ่มคือ ผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และผูบ้ริหารในหน่วยงานทหาร
ซ่ึงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมินพฤติกรรมผูน้ํา โดยมีการวดัผูน้ําแบ่งออกเป็นสองมิติคือ    
ดา้นกิจสัมพนัธ์ (Consideration) และดา้นมิตรสัมพนัธ์ (Initiating structure) สาํหรับผูน้าํดา้น       
กิจสัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้าํแสดงออกต่อผูต้ามอย่างชดัเจนท่ีมุ่งเน้นความสาํเร็จตามความมุ่ง
หมายขององค์การได้แก่ พฤติกรรมของผู ้นําท่ีเ ก่ียวกับการจัดโครงสร้างงานและองค์การ             
การกาํหนดคุณลกัษณะของงานท่ีตอ้งการ การกาํหนดบทบาทของผูน้าํและผูต้าม การมอบหมาย
งานและความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารทางเดียวจากผูน้าํลงสู่ผูต้าม และการกาํหนด
วิธีการทาํงานและจัดตารางการทาํงาน  ส่วนผูน้ําด้านมิตรสัมพนัธ์เป็นพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึง
ความรู้สึกไวต่อการรับรู้ของผูน้าํท่ีมีต่อผูต้าม มีการยอมรับในความคิด ความรู้สึก ความไวว้างใจต่อ
กัน แสดงความช่ืนชมและรับฟังปัญหาของผูต้าม และกระตุ้นให้มีการส่ือสารแบบสองทาง 
ผลการวิจยัพบวา่ การผสมผสานพฤติกรรมภาวะผูน้าํทั้งสองมิติทาํใหเ้กิดแบบของผูน้าํ (Leadership 
style) 4 แบบแสดงดงัภาพท่ี 2.1   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
ภาพที ่2.1  แบบของผูน้าํ 4 แบบ 
 
ทีม่า: DuBrin (1998, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550, น. 165)  

สูง 

- กิจสมัพนัธ์ตํ่า

- มิตรสมัพนัธ์สูง 

- กิจสมัพนัธ์สูง

- มิตรสมัพนัธ์สูง 

- กิจสมัพนัธ์ตํ่า

- มิตรสมัพนัธ์ตํ่า 

ตํ่า 

มุ่งมิตร

สมัพนัธ์ 

มุ่งกิจสมัพนัธ์ 

สูง 

- กิจสมัพนัธ์สูง

- มิตรสมัพนัธ์ตํ่า 
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นอกจากการผสมผสานพฤติกรรมภาวะผูน้าํทั้งสองมิติแลว้ผลการวิจยัยงัพบว่า 1) ผูน้าํ
ท่ีมีประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้ทั้งสองมิติ คือ ทั้งดา้นกิจสมัพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์ 2) กลุ่มผู ้
ตามยงัมีความต้องการให้ผูน้ําแสดงออกด้วยพฤติกรรมด้านมิตรสัมพนัธ์มากกว่ากิจสัมพนัธ์           
3) ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้าํตอ้งการให้ผูน้าํใชพ้ฤติกรรมดา้นกิจสัมพนัธ์มากยิ่งข้ึน 4) กลุ่มผูต้ามให้
ความสาํคญัในคุณค่าของพฤติกรรมดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูน้าํมากโดยหลกัฐานยนืยนัวา่ การลาออก
จากงานนอ้ยมากและระดบัความพึงพอใจในงานสูงสุดเม่ือกลุ่มผูต้ามไดท้าํงานกบัผูน้าํท่ีมีคะแนน
พฤติกรรมดา้นมิตรสัมพนัธ์สูง 5) ผูน้าํท่ีมีคะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์สูงจะมีคะแนนการประเมินของ
ผูบ้งัคบับญัชาสูง และมีผลงานท่ีออกมาสูงกว่าผูน้าํท่ีมีคะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์ตํ่า 6) มีขอ้เสนอแนะ
ว่า สถานการณ์จะเป็นปัจจยัสาํคญัไม่ว่าผูน้าํจะมุ่งเนน้พฤติกรรมดา้นกิจสัมพนัธ์หรือมิตรสัมพนัธ์ 
ในบางสถานการณ์กลุ่มผูต้ามอาจใหค้ะแนนผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมเนน้ดา้นกิจสมัพนัธ์สูงกว่าเป็นผูน้าํท่ี
มีประสิทธิผลมากกว่า ดงัผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูน้าํในหน่วยทหารอากาศท่ีมีคะแนนดา้นมิตร
สัมพนัธ์สูงกลบัถูกกลุ่มผูต้ามประเมินว่าเป็นผูน้ําท่ีมีประสิทธิผลน้อยกว่าผูน้ําหน่วยทหารท่ีมี
คะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์สูง  อยา่งไรก็ตามการศึกษาดงักล่าวก็ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับว่ามีความเป็น
สากลเน่ืองจากผลการศึกษาในช่วงต่อมาพบความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนของปัจจัยแต่ละตัว เช่น    
ขนาดขององค์การจะมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู ้นํา  ความพอใจในงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

การศึกษาภาวะผูน้าํโดยมหาวิทยาลยัมิชิแกนในปี 1940 ศึกษาพฤติกรรมผูน้าํเพื่อคน้หา
รูปแบบของผูน้าํท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มองคก์ารท่ีมี
ผลผลิตสูง และกลุ่มองคก์ารท่ีมีผลผลิตตํ่า ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีพื้นฐานสองแบบ
คือ ผูน้าํท่ีมุ่งคน (Employee centered) และผูน้าํท่ีมุ่งผลผลิต (Production centered) มีความสาํคญัต่อ
สวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูน้าํท่ีมุ่งคนเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงต่อผูต้ามดว้ยการกระตุน้ให้
เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานและการตดัสินใจเก่ียวกบังาน มีความไวว้างใจ
และเคารพนับถือต่อผูต้าม จูงใจให้ผูต้ามผลิตผลงานออกมาสูงซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัพฤติกรรม
ผูน้ําด้านกิจสัมพนัธ์และด้านมิตรสัมพนัธ์ ส่วนผูน้ําท่ีมุ่งผลผลิตจะมีพฤติกรรมในการกาํหนด
มาตรฐานงานท่ีเขม้งวด การจดัแบ่งงาน และวิธีการทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามและการตรวจสอบการ
ทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ดเพื่อประกนัความสาํเร็จของงาน ขอ้สรุปการศึกษามีดงัน้ี                    
1) กลุ่มคนทาํงานท่ีมีผลผลิตสูงส่วนใหญ่จะมีผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมมุ่งคนสูงกว่ากลุ่มผูน้าํท่ีมุ่งผลผลิต 
2) ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเป็นผูน้าํท่ีมีสัมพนัธภาพเชิงสนบัสนุนต่อสมาชิกกลุ่ม 3) ผูน้าํท่ี
มีประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเนน้ใชว้ิธีการตดัสินใจของกลุ่มมากกว่าการตดัสินใจโดยลาํพงั และเป็น
ผูน้าํท่ีกระตุน้ใหที้มงานกาํหนดเป้าหมาย และหาวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีผลผลิตสูงดว้ยตนเอง  
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในระยะต่อมายงัมีความซับซ้อนหลายประการท่ียากต่อการสรุป เช่น 
การศึกษาพนกังานของบริษทัประกนัชีวิตท่ีมีผูน้าํสองกลุ่มมีผลงานออกมาสูงไม่แตกต่างกนัแต่กลุ่ม
ท่ีมีผูน้าํท่ีมุ่งคนจะมีเจตคติท่ีดีต่อผูน้าํมากข้ึน ในขณะท่ีการศึกษาบางกลุ่มพบว่าผูน้าํท่ีมีผลงานดี
จะตอ้งมีพฤติกรรมทั้งสองดา้นคือมุ่งท่ีคนไปพร้อมๆ กบัการมุ่งท่ีผลผลิต 

จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ทฤษฎีคุณลกัษณะจะกล่าวถึงคุณลกัษณะ
ของผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งไดอ้ย่างเหมาะสม โดย Stogdill 
เสนอคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ มีความรับรู้ไว
ต่อสภาพแวดลอ้ม มีความทะเยอทะยาน มีความเปิดเผย มีการให้ความร่วมมือ มีการตดัสินใจท่ีดี         
มีความสามารถในการพึ่งพาได ้มีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น มีพลงัและความกระตือรือร้นสูง มีความพยายาม
อย่างต่อเน่ือง มีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทนต่อความเครียด และมีความเต็มใจท่ีจะ
รับผิดชอบงาน ต่อมา Yukl เสนอคุณลกัษณะเพิ่มเติมคือ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความซ่ือสัตย ์       
มีอาํนาจทางสังคม และมีความตอ้งการไดค้วามรักจากผูอ่ื้นในระดบัตํ่า ส่วน Schermerhorn, Hunt 
และ Osborn เสนอเพ่ิมเติมว่า คุณลกัษณะของผูน้าํตอ้งเป็นผูมี้แรงจูงใจเก่ียวกบัอาํนาจทางสังคม    
ยึดมัน่ในคุณธรรม มีความบากบัน่อุตสาหะ มีความสามารถในการรับรู้ และเขา้ใจในดา้นสังคม  
ขณะท่ีการศึกษาภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทพบว่าผู ้นํา ท่ี มีประสิทธิผล                
จะต้องมีพฤติกรรมทั้ งสองมิติคือ มิติด้านกิจสัมพันธ์และมิตรสัมพันธ์ ส่วนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนเน้นศึกษามิติใดมิติหน่ึงในผู ้นําท่ีมีพฤติกรรมท่ีมุ่งคน  และมุ่งผลผลิต           
โดยการศึกษาของทั้ งสองมหาวิทยาลัยย ังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีแทจ้ริง  อย่างไรก็ตามการทบทวนแนวคิดคุณลกัษณะของนักวิชาการ
ต่างๆ จะนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการต่อไป                              

 
2.3 คุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะ
ของการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO) ท่ีเช่ือมโยงถึงการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ี
ไดว้างไว ้และใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีความทา้ทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็น
ผูป้ระกอบการว่าข้ึนอยู่กบัลกัษณะของวฒันธรรมขององคก์ารท่ีแตกต่างกนั (Dess, Lumpkin & 
Eisner, 2007) คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการทาํให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Harms, 2009) โดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมกั
พบว่ามีความเก่ียวข้องกับการเผชิญกับความเส่ียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึง
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ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการพฒันา และคน้หาวิธีการในการประกอบธุรกิจของ
ตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ  

Entrialgo (2002) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการตามแนวความคิด
ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางของ Miller (1983) ว่าคุณลกัษณะเฉพาะของการเป็น
ผูป้ระกอบการจะตอ้งประกอบดว้ย การสร้างนวตักรรม การเผชิญกบัความเส่ียง และการทาํงาน   
เชิงรุก ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผูป้ระกอบการแต่ละรายท่ีจะแสดงออกในการดาํเนินธุรกิจ 

Covin and Slevin (1991) ไดอ้ธิบายชดัเจนมากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัปัจจยั นวตักรรม          
การเผชิญกบัความเส่ียง และการทาํงานเชิงรุก  โดยกล่าวว่า  ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารองคก์าร 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกบัความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง
จะต้องเผชิญเม่ือมีการตัดสินใจลงทุน และการดาํเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน 
ประการท่ีสอง จาํนวนความถ่ี และขอบเขตการพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑซ่ึ์งมีส่วนสัมพนัธ์กบั
ผูบ้ริหารในการพฒันาเทคโนโลยี และประการท่ีสามคือลกัษณะทางธรรมชาติของผูบ้ริหารท่ีจะ
แสดงออกถึงระดบัความสามารถในการแข่งขนั และการทาํงานเชิงรุกเม่ือธุรกิจตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม 

Dess, Lumpkin, and Taylor (2005) ไดน้าํเสนอมิติของการเป็นผูป้ระกอบการ              
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน การสร้างนวตักรรม การทาํงานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขนั และการเผชิญกบั
ความเส่ียงโดย 5 มิติดงักล่าวสามารถใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัเพื่อท่ีจะพฒันาความสามารถใน
การดาํเนินงานของธุรกิจ ความหมายของแต่ละมิติของการเป็นผูป้ระกอบการแสดงในตารางท่ี 2.2 
ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 20 

ตารางที ่2.2  ความหมายของมิติของการเป็นผูป้ระกอบการ  
 

มิติ ความหมาย 
ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) 

ความเป็นอิสระในการทาํงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อมุ่งหวงั
ใหธุ้รกิจบรรลุผลสาํเร็จในเป้าหมาย และวิสยัทศัน์ขององคก์าร 

การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) 

ความพยายามท่ีจะนําเสนอส่ิงใหม่ๆ ท่ีได้จากการทดลองหรือจาก
ประสบการณ์ และการมีกระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาสินคา้ และบริการใหม่ๆ  

การทาํงานเชิงรุก 
(Proactiveness) 

ลกัษณะของการมองไปขา้งหนา้เพื่อแสวงหาความเป็นผูน้าํในตลาด  
เป็นการมองการณ์ไกลเพ่ือแสวงหาโอกาส และความตอ้งการใน
อนาคต 

ความสามารถในการ
แข่งขนั  (Competitive 
aggressiveness) 

ความพยายามในการแข่งขนักับคู่แข่งขนัในธุรกิจมีลกัษณะท่ีชอบ
ต่อสู้ หรือมีการตอบสนองต่อการแข่งขนัท่ีรุนแรง เพื่อพฒันา
ตาํแหน่งของธุรกิจ หรือขจดัอุปสรรคคู่แข่งขนัในตลาด 

การเผชิญกบัความเส่ียง   
(Risk taking) 

การตดัสินใจ และการปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 
หรืออาจตอ้งเชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
ทีม่า:  Dess, Lumpkin and Taylor (2005, p. 426) 
  

รายละเอียดของแต่ละมิติเป็นดงัน้ี 
1. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน  (Autonomy)   คือความพยายามในการท่ีจะ

ปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ  มีเอกภาพในการทาํงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อมุ่งหวงัให้
ธุรกิจบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ขององคก์าร ในบริบทของการเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์าร การทาํงานท่ีมีเอกภาพในหน่วยงานเป็นจุดแขง็ท่ีสามารถสร้างโอกาสในการพฒันา
ความสามารถในการปฏิบติังานขององคก์าร ความเป็นอิสระในการบริหารงานเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่ง
ยิ่งในองค์การท่ีผูป้ระกอบการถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์การท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัในการดาํเนินงาน บุคลากรจะมีความทา้ทายในการทาํงานภายใตร้ะบบการกระตุน้ส่ิงจูงใจ
ดว้ยระบบรางวลั  มีการแสวงหาโอกาส และการปฏิบติังานโดยปราศจากการวิพากษว์ิจารณ์ของ
เพื่อนร่วมงาน มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพ่ือเป้าหมายชยัชนะขององคก์ารธุรกิจ 
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ปัจจยัท่ีจะพฒันาใหอ้งคก์ารมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั
ดงัน้ี 

1) การสนบัสนุนใหเ้กิดการคิดดว้ยการใชเ้ทคนิคสกงัคเ์วิร์ก (Skunkworks) เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหาร และพนกังานในการทาํงานท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจาํ องคก์ารบางแห่งอาจมี
การตั้งหน่วยปฏิบติังานข้ึนมาใหม่ เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีเนน้การสร้างความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
มีการระดมสมองเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกนั เป็นหน่วยงานท่ีแยกการทาํงาน
อิสระไม่ข้ึนกบัฝ่ายบริหาร มีการทาํงานอยา่งไม่เป็นทางการ และไม่มีแรงกดดนัในการทาํงาน 

2) มีการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ 
องคก์ารท่ีมีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างองคก์ารจะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการทาํงานใหม่ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีจาํเป็นต่อสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั เช่น บางธุรกิจอาจเผชิญกบัปัญหา และอุปสรรค
ดา้นยอดขาย ประสบภาวะขาดทุน การปรับเปล่ียนโครงสร้างการทาํงานใหม่เพื่อให้ธุรกิจมีขนาด
เล็กลง พร้อมทั้งการให้อาํนาจการตดัสินใจในการทาํงานแก่พนกังาน มีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม
ซ่ึงสามารถปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได ้เป็นตน้ อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระในการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานภายในองคก์ารเพื่อพิจารณาถึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. การสร้างนวตักรรม (Innovativeness)  คือความพยายามในการท่ีจะแสวงหาโอกาส 
และทางเลือกใหม่ๆ ในการท่ีมุ่งเนน้ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับการวิจัยและพัฒนา การทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ หรือการพัฒนา
เทคโนโลย ี

ปัจจยัท่ีจะพฒันาใหอ้งคก์ารมีนวตักรรมในการทาํงาน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัดงัน้ี 
1) มีการสนับสนุนการทดลองเพื่อให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสบ

ความสาํเร็จในดา้นนวตักรรม  ธุรกิจจาํเป็นตอ้งลบความคิดเดิมและมีการทดลองต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2) มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจ
จาํเป็นตอ้งแสวงหาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ซ่ึงหมายความว่า
ธุรกิจจะตอ้งทุ่มเทงบประมาณในการลงทุนเพื่อความไดเ้ปรียบในเทคโนโลย ี 

นวตักรรมเปรียบเสมือนการสร้างความกา้วหน้า  และสร้างความมัน่คงให้แก่องคก์าร
ใหส้ามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันาในนวตักรรมก็อาจส่งผลในดา้นลบแก่
องคก์ารไดห้ากการวิจยัและพฒันาในการออกสินคา้ และบริการใหม่ไม่สามารถสร้างผลกาํไรใหก้บั
กิจการไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจซ่ึงแน่นอนว่าจะส่งผลไปถึงผลกระทบจากการแข่งขนัท่ีตามมา  และ
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แมว้่าธุรกิจจะมีความสามารถในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ หรือประสบความสาํเร็จในการพฒันา
เทคโนโลยีนั้ นๆ ธุรกิจอ่ืนๆ ก็มีการพัฒนาในนวัตกรรมท่ีออกแบบคล้ายคลึงกันหรือมีการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีกว่าเช่นเดียวกนั  ซ่ึงทา้ยท่ีสุดหากธุรกิจเร่ิมมีผลประกอบการ
ท่ีลดลงการใหค้วามสาํคญัในการวิจยัและพฒันา และการพฒันาดา้นนวตักรรมต่างๆ อาจจาํเป็นตอ้ง
ยุติลงไปโดยปริยาย  นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการดาํเนินธุรกิจ แต่ก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในการพฒันานวตักรรมนั้นๆ  ซ่ึงอาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จเสมอ
ไป สาํหรับผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารธุรกิจจะตอ้งเขา้ใจในกลยทุธ์ และตอ้งยอมรับในการพฒันา
นวตักรรมท่ีจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้
ต่อไปในอนาคต  

3. การทาํงานเชิงรุก (Proactiveness)  คือการแสดงออกถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ใหก้บั
องคก์ารโดยการทาํงานเชิงรุกในองคก์ารจะตอ้งมีการติดตาม และตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุ
แนวโน้มความต้องการของลูกค้าท่ีมีอยู่ในตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความต้องการท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการลงทุน  ไม่เฉพาะ
แต่การทาํงานเชิงรุกท่ีตอ้งให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงเท่านั้น หากแต่จะตอ้งใหค้วามสาํคญั
กบัการปฏิบติังานภายในองค์การด้วยเพื่อกา้วสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดังนั้นผูบ้ริหารท่ี
ดาํเนินกลยุทธ์การทาํงานเชิงรุกจะตอ้งใส่ใจและตอ้งคอยแสวงหาขอ้มูลอยู่เสมอๆ เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจ และการพฒันาการดาํเนินงานของตนเอง 

การทาํงานเชิงรุกก่อใหเ้กิดการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เน่ืองจากเป็นการทาํ
ใหคู้่แข่งขนัมีสถานะหรือตาํแหน่งท่ีเป็นฝ่ายตั้งรับไปโดยปริยาย ซ่ึงจะทาํใหธุ้รกิจกลายเป็นผูน้าํใน
ตลาดใหม่ และก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ีมีเอกลกัษณ์ มีเทคนิคการดาํเนินงาน หรือมีการ
นาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการดาํเนินงานท่ีเรียกไดว้่าเป็นผูน้าํในธุรกิจ (Fist mover) ท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบ เช่น มีความไดเ้ปรียบในการสร้างผลกาํไรไดสู้งเน่ืองจากไม่มีคู่แข่งขนัในตลาด สามารถ
สร้างความจดจาํในตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อลูกคา้ได ้ซ่ึงลว้นแลว้แต่จะส่งผลให้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มสูงข้ึน 

ปัจจยัในการทาํงานเชิงรุก ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัดงัน้ี 
1)  มีการนาํเสนอสินคา้ใหม่ หรือการแสดงความสามารถในดา้นเทคโนโลยีเพื่อ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ปัจจัยท่ีสําคญัคือการมีวฒันธรรมขององค์กรท่ีจะเป็นแรง
ขับเคล่ือนและแสดงออกถึงการทาํงานเชิงรุกเพื่อนําเสนอสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น  
การกาํหนดภารกิจขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ความเป็นผูน้าํในสินคา้หรือตลาดนั้นๆ  
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2) มีความพยายามท่ีจะคน้หา นาํเสนอสินคา้ และบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง มีความ
พยายามในการเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือแหล่งวตัถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ใหก้บัองคก์รใน
รูปของกาํไร เช่น การแสวงหาวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนตํ่า หรือการสร้างความร่วมมือกับผูผ้ลิตปัจจยั
วตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้หรือบริการร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

4. ความสามารถในการแข่งขนั (Competitive aggressiveness)  คือความพยายามในการ
มุ่งพฒันาความสามารถในการดาํเนินธุรกิจใหแ้ข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นความสามารถ
ท่ีธุรกิจจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งขนัอย่างหลีกเล่ียงมิได ้ซ่ึงอาจเป็นการใชก้ล
ยุทธ์การตดัราคา  การลดราคาเพ่ือแย่งชิงและเพ่ิมส่วนครองตลาด  หรือความพยายามในการท่ีจะ
พฒันาความสามารถในกาํลงัการผลิต ความสามารถในการแข่งขนัยงัเก่ียวขอ้งกบัการท่ีธุรกิจมี
ศักยภาพ หรืออิทธิพลต่อการดําเนินกิจกรรมของผูป้ระกอบการอ่ืนๆ เช่น ศักยภาพในด้าน
นวตักรรม และการทาํงานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขนัมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการพฒันา
นวตักรรม  และการทาํงานเชิงรุกท่ีจะมีลกัษณะมองไปขา้งหนา้เพื่อคน้หาแนวโนม้ และโอกาสท่ี
ธุรกิจจะสามารถแสวงหาตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน  แต่ความสามารถในการแข่งขนัจะมุ่งไปท่ีการต่อสู้
เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งขนั โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) และภยัคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่าการวิเคราะห์สวอต (SWOT)            
ซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัจะเป็นการดาํเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสียหายหรือหลีกเล่ียงภยั
คุกคาม ในขณะท่ีนวตักรรม และการทาํงานเชิงรุกจะเป็นการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ   

ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อพฒันาตาํแหน่ง และศกัยภาพของธุรกิจประกอบดว้ย 2 
ปัจจยัดงัน้ี 

1)  การเขา้สู่ตลาดดว้ยสินคา้ราคาตํ่า ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มกักลวัในการเขา้สู่
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเต็มไปดว้ยธุรกิจท่ีมีเงินทุน และ
งบประมาณในการลงทุนสูง มีความไดเ้ปรียบในการตั้งราคาสินคา้ท่ีตํ่ากว่าและยงัมีความสามารถ
ในการรักษากาํไรไวไ้ด ้

2)  การลอกเลียนแบบการดาํเนินธุรกิจ หรือลอกเลียนแบบเทคนิคของคู่แข่งขนัท่ี
ประสบความสาํเร็จ เป็นลกัษณะของการลอกเลียนแบบในดา้นความคิด และวิธีการดาํเนินงานของ
ธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ อาจเป็นการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของตนเองกบัคู่แข่งหรือธุรกิจท่ี
ประสบความสาํเร็จ (Benchmarking) เป็นการคน้หาการปฏิบติัท่ีดีมีความเป็นเลิศ (Best practices)    
ท่ีไม่ผดิต่อกฎหมาย 

5. การเผชิญกบัความเส่ียง (Risk taking) เป็นความพยายามในการฉกฉวยโอกาสท่ีไม่
สามารถคาดเดาไดว้่าความพยายามนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม่อย่างไร ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ี
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ประสบความสาํเร็จลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้ตอ้งมีความเส่ียงต่างๆ บนทางเลือกเพ่ือใหธุ้รกิจท่ีดาํเนินอยู่
ดาํเนินต่อไปได ้ความเส่ียงอาจก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง แต่ธุรกิจก็ตอ้งรับภาระ
หน้ีสินท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในทรัพยากรจาํนวนมากเพื่อพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด และ 
การลงทุนในเทคโนโลยท่ีีไม่สามารถคาดการณ์ได ้

ลกัษณะความเส่ียงท่ีองคก์ารตอ้งเผชิญประกอบดว้ยความเส่ียง 3 ประเภท ดงัน้ี 
1) ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business risk) เก่ียวขอ้งกบัการท่ีไม่สามารถทราบถึง

โอกาส และความน่าจะเป็นท่ีธุรกิจจะประสบความสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้สู่ตลาดใหม่ท่ี
ไม่มีการทดสอบล่วงหนา้ และความไม่แน่ใจในเทคโนโลย ี

2) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืเงิน
จาํนวนมากเพื่อนาํไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยากร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ซ่ึงในความหมายของ
ความเส่ียงทางการเงินในท่ีน้ีคือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่อาจคาดเดาได ้

3)  ความเส่ียงของบุคคล (Personnel risk) เป็นความเส่ียงจากการตดัสินใจของ
ผู ้บริหารในการใช้กลยุทธ์  และการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาพรวม 
การดาํเนินงานขององค์การ ความเส่ียงในท่ีน้ีจะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหวงัผลตอบแทน       
หรือผลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีธุรกิจตอ้งการ ธุรกิจอาจมีทางเลือกในการเผชิญกบัความเส่ียงไดห้รือ
สามารถหลีกเล่ียง และลดระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการวิเคราะห์ในสถานการณ์
นั้นๆ 

ธุรกิจสามารถดาํเนินการเพื่อจดัการกบัความเส่ียงไดโ้ดยมีการวิจยั และการประเมิน
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงเพ่ือลดความความไม่แน่นอน การเขา้สู่ธุรกิจใหม่อาจก่อให้เกิดความ
เส่ียง  แต่ถา้หากธุรกิจมีการวางแผน และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบคอบก็จะสามารถทาํใหค้วามเส่ียง
เหล่านั้นลดลงไปได ้  และอาจใชเ้ทคนิคต่างๆ เขา้มาช่วยในการดาํเนินงาน เช่น การเขา้ไปเป็นผูน้าํ 
หรือเขา้สู่ตลาดใหม่ดว้ยช่องทางการขายท่ีแปลกใหม่ แต่การดาํเนินงานใหม่ๆ ตอ้งทาํดว้ยความ
ระมดัระวงั และเป็นไปอยา่งรอบคอบ 

วรากรณ์  สามโกเศศ (2546, น. 91-92) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จจะ
ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะ ลกัษณะแรก ผูบ้ริหารจะเป็นผูม้องสินคา้ การบริการและการบริหารเสมือน
เป็นคนนอกมองเขา้ไป และเห็นความสําคญัของลูกคา้เป็นคนท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด ลกัษณะท่ี
สอง  มีความเป็นผูน้ํา  มีความสามารถในการส่ือสารและโน้มน้าวจิตใจคน มีความสามารถใน 
การต่อสู้ทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ลกัษณะท่ีสาม เขา้ใจบทบาทของวฒันธรรมองค์กร และ 
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมขององคก์ร ลกัษณะท่ีส่ี มีความสามารถในการสร้างและปรับปรุงพฒันา
สินคา้และบริการของตนเอง ลกัษณะท่ีหา้  ความสามารถในการเลียนแบบ และการประยกุตใ์ชใ้ห้
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เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง ลกัษณะท่ีหก  มีองคค์วามรู้เป็นของตนเอง มีการพฒันาองคค์วามรู้
ของตนเองและนาํมาใชใ้นธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม   

ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะตอ้งมีปัจจัยหลายประการประกอบกันโดย
ผูป้ระกอบการอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความสาํเร็จ มีดงัน้ี (ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs, 2552)    

1. การเผชิญกบัความเส่ียง ธุรกิจกบัความเส่ียงเป็นของคู่กนั ผูท่ี้เป็นผูป้ระกอบการท่ี
ชอบทาํงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถมกัไม่ภูมิใจกบังานท่ีง่าย หรืองานท่ีไม่มีความเส่ียงเลย 
หรือหลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียงสูงเกินไป โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการมกัเลือกงานท่ีมีความเส่ียง 
ปานกลางซ่ึงประเมินแลว้วา่ไม่เกินความสามารถท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จ และมีทางเลือกหลายทาง  

2. ตอ้งการมุ่งความสําเร็จ  มีความมุ่งมัน่ในการใชส้ติปัญญา  ความสามารถทั้งหมด  
ทาํงานหนักทุ่มเทให้กบังานเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จตามช่องทางท่ีวางไวโ้ดยไม่คาํนึงถึงความ
ยากลาํบาก 

3. มีความริเร่ิมสร้างสรรค ์ ตอ้งเป็นผูมี้ความริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยไม่ชอบกระทาํในส่ิง
ซํ้ าๆ แบบดั้งเดิม เป็นผูเ้อาประสบการณ์ท่ีผ่านมานาํมาประยุกตใ์ชส้ร้างสรรคห์าวิธีการใหม่ๆ ท่ีดี
กว่าเดิม เป็นผูเ้ขา้ใจถึงปัญหาแลว้หาแนวทางในการแกไ้ข มีความพยายามในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
ปรับปรุงการผลิตอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง กลา้ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างจากเดิม 

4. รู้จกัผกูพนัต่อเป้าหมาย  เม่ือมีการตั้งเป้าหมายถึงความสาํเร็จ ผูป้ระกอบการจะทุ่มเท
ทุกอยา่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ความคิดผกูพนักบัการเอาชนะเป้าหมาย มีการวางแผนกลยทุธ์ และ
เตรียมป้องกนัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีดีนอกจากมีความสามารถใน 
การทาํงานแลว้ ตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นใหเ้กิดความร่วมมือช่วยเหลือใน
การทาํงาน รู้จกัใชค้วามสามารถในการสร้างทศันคติและแรงจูงใจต่อผูร่้วมงานให้สามารถเขา้ใจ
การทาํงาน และเตม็ใจปฏิบติังานตามท่ีวางไว ้  

6. ยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั  มีการทาํงานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ ไม่ทอ้แทแ้มว้่า
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ  

7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน  เป็นการนาํความผิดพลาดในอดีตมาเป็น
บทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก  หรือนาํเอาไปประยกุตป์รับปรุงใชใ้นการทาํงานให้มุ่ง
ไปสู่การทาํงานท่ีดีกวา่เดิม 

8. มีความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผูน้าํท่ีดี มีลกัษณะการเป็นผูน้าํ รู้หลกัการ
บริหารงานเม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะระยะเร่ิมทาํ
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ธุรกิจจะตอ้งรับบทเป็นผูน้าํท่ีจะลงมือทาํทุกอยา่งดว้ยตนเอง  รู้จกัปรับเปล่ียนการบริหารงานท่ีจะ
ทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 

9. มีความเช่ือมั่นในตนเอง  ผู ้ประสบความสําเร็จมักเป็นผู ้ท่ี มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง  ชอบอิสระและพ่ึงตนเอง มีความมัน่ใจ ตั้งใจเด็ดเด่ียวเขม้แขง็ มีลกัษณะ
เป็นผูน้าํ  มีความเช่ือมัน่ในผลสาํเร็จ และมีความทะเยอทะยาน 

10. มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต
ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ และพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

11. มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานท่ีทาํเป็นอย่างดี และดูแลงานจนสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้รับผิดชอบในผลของการตดัสินใจไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่โดยมีความเช่ือว่า
ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากตนเองมิใช่เกิดจากโชคลาภ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทาํใหเ้กิดข้ึน 

12. มีความกระตือรือร้น และไม่หยดุน่ิง มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน และพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

13. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้
ขอ้มูลการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ  

14. กลา้ติดสินใจ และมีความมุมานะพยายาม มีความหนกัแน่น กลา้ตดัสินใจ เช่ือมัน่
ในตนเองกบังานท่ีทาํ มีการทุ่มเทการทาํงานอยา่งสุดความสามารถ ไม่กลวังานหนกั 

15. ไม่ตั้งความหวงักบัผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ทาํธุรกิจมกัใชน้ํ้ าพกันํ้ าแรงของ
ตนเอง จึงผลกัดนัให้ผูท่ี้อยู่รอบดา้นทาํงานหนกัเช่นเดียวกบัตนเพื่อให้งานสาํเร็จ มีการกาํกบัดูแล
งานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยตนเอง 

16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั  มีการวางแผนการทาํงานในปัจจุบนัอยา่งรอบคอบ 
โดยไม่มองเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความลม้เหลว 

17. สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม  มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ีจะ
ปรับตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ท่ีจะปล่อยใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้

18. ไม่ทาํอะไรเกินตวั รู้จกัประมาณตนเอง ไม่ทาํส่ิงใดเกินความสามารถท่ีจะส่งผลต่อ
ความลม้เหลวของธุรกิจ 

19. มีความร่วมมือและแข่งขนั มีการร่วมมือกบักลุ่มบุคคล เช่น สมาคม ชมรมเพื่อ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั และมีความสามารถในการแข่งขนั 

20. มีความประหยดั  ผูป้ระกอบการตอ้งมีความประหยดั อดออมเพื่อนาํเงินไปขยาย
กิจการในอนาคต 
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21. มีความซ่ือสัตย ์ ผูป้ระกอบการตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ในดา้นคุณภาพสินคา้ 
และสร้างความเช่ือถือของตวัเองในการเป็นลูกหน้ีท่ีดีของธนาคาร  เป็นเจ้านายท่ีดีต่อลูกน้อง          
มีความซ่ือสตัยต่์อหุน้ส่วน  ครอบครัว  และรัฐในการเสียภาษีอากร 

วรรณี ชลนภาสถิต (2552, น. 9-10) กล่าวถึงผูท่ี้จะเขา้สู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัเปล่ียนไปจากอดีตท่ีเร่ิมตน้ทาํธุรกิจดว้ยความชอบ หรือการถ่ายทอดความรู้มา
จากบรรพบุรุษซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะดา้นการผลิตเท่านั้น แต่ในภาวะปัจจุบนัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม เทคโนโลย ีและการแข่งขนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้ง
มีคุณสมบติัท่ีครบถว้นดงัน้ี 

1. มีความรอบรู้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้ และขวนขวายในการหา
ความรู้ทุกด้านซ่ึงเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 

2. กลา้สู้ เป็นผูท่ี้กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา ดงันั้นจึงตอ้งกลา้ต่อสู้
ทั้งงานและปัญหา 

3. กลา้เส่ียง แมว้า่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะใชเ้งินลงทุนไม่สูง แต่ก็ตอ้งใชเ้งิน
ของตนเองเป็นหลกั การใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู้ ลองผดิลองถูก โอกาส
ท่ีจะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเท่าๆ กบัโอกาสความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจจึงเป็นการทา้ทาย
ความเส่ียง 

เมคกูก้ิน (2550, น. 31-41) กล่าวว่า เจา้ของธุรกิจ และผูบ้ริหารระดบัสูงยคุใหม่ท่ีจะ
นาํพาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนืจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ 7 ประการคือ 

1. ทกัษะในการติดต่อกบัผูค้น หมายถึง การติดต่อส่ือสารกบัผูค้นดว้ยกิริยามารยาท ท่ีดี
มีความสุภาพอ่อนโยน ให้ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ และทกัษะการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มคนต่างๆ 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ ลูกจา้ง พนัธมิตรทางธุรกิจ และคู่แข่งขนั  

2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง มีความเช่ือมัน่ และเห็นคุณค่าในตนเอง  
3. มีความรู้ดา้นการเงิน หมายถึง มีความรู้ขอ้มูลทางการเงิน และความเป็นไปของธุรกิจ 

มีทกัษะพื้นฐานในการจดัทาํบญัชี และมีความเขา้ใจดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. มีทกัษะและประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง การมีทกัษะและประสบการณ์ใน

อาชีพท่ีดาํเนินอยูต่ลอดจนการพฒันาทกัษะความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ  
5. มีทักษะในการส่ือสารข้อความกับผู ้อ่ืนให้ได้ความเข้าใจท่ีตรงกัน  หมายถึง 

ความสามารถในการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย
ขอ้ความท่ีกระชบั ชดัเจนไดใ้จความ 
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6. มีความรู้ด้านการตลาด  หมายถึง การมีทักษะและความสามารถด้านการตลาด  
ประกอบดว้ย การใชส่ื้อ  การใชส่้วนประสมทางการตลาด และการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

7. มีทกัษะในการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี  หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการดาํเนินงาน เช่น การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ การใช้จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์  การใชอิ้นเตอร์เน็ต เพื่ออาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนินงาน 

Hodgetts and Kuratko (1995, pp. 31-36) ไดเ้สนอคุณลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญั
ของเจา้ของธุรกิจขนาดยอ่ม หรือผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จ 10 คุณลกัษณะคือ 

1. ความสามารถเชิงเทคนิค (Technical competence) เป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัต่อ
ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการขนาดยอ่มคือ ความไดเ้ปรียบดา้นเทคนิคโดยเจา้ของธุรกิจจาํเป็นตอ้ง
เขา้ใจธุรกิจท่ีดาํเนินอยู ่

2. ความสามารถทางจิตใจ (Mental ability) เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจ 
ผูป้ระกอบการจะใชค้วามสามารถทางจิตใจในการพฒันากลยทุธ์การแข่งขนั ผูป้ระกอบการควรเป็น
ผูมี้ความสามารถท่ีหลากหลาย และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูจ้ ัดการธุรกิจในการให้ความเขา้ใจเก่ียวกับงานต่างๆ ท่ีมีความสําคญัในการพฒันา
แผนงาน และวตัถุประสงคข์องธุรกิจ หรือความสามารถในการบูรณาการงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

3. การแสวงหาโอกาส (Opportunity orientation) ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จ 
และสามารถพฒันาธุรกิจให้เจริญเติบโตไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูแ้สวงหาโอกาสมากกว่าการแสวงหา
ปัจจยัดา้นทรัพยากร โครงสร้าง หรือกลยุทธ์ สามารถเขา้ใจปัจจยัสําคญัต่างๆ ท่ีเป็นโอกาสเพ่ือ
กาํหนดเป้าหมายของธุรกิจ 

4. ความคิดริเร่ิม และความรับผิดชอบ (Initiative and responsibility) การท่ี
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูบุ้กเบิกสร้างธุรกิจดว้ยตนเอง ผูป้ระกอบการจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีรับผดิชอบ
ต่อความสาํเร็จ หรือลม้เหลวในการดาํเนินธุรกิจ และเป็นผูน้าํในการแกปั้ญหาต่างๆ ของธุรกิจ 

5. ความซ่ือสัตย ์และความน่าเช่ือถือ (Integrity and reliability) ความซ่ือสัตยแ์ละ 
ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของธุรกิจ
เน่ืองจากมีส่วนสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ และการให้การยอมรับของบุคคลต่างๆ เช่น        
นกัลงทุน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ และผูใ้หสิ้นเช่ือ 

6. ความอดทนต่อความลม้เหลว (Tolerance for failure) ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความสาํเร็จจะตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีลม้เหลวในอดีตมาแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการทาํงาน
ใหดี้มากยิง่ข้ึน โดยจะตอ้งมีความอดทน ไม่ผดิหวงั และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
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7. การควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายใน (Internal locus of control) ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความสาํเร็จจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และจะตอ้งไม่เช่ือว่าความสาํเร็จหรือลม้เหลวเกิดข้ึน
จากโชคชะตา แต่เช่ือวา่เป็นผลมาจากการควบคุมภายในของผูป้ระกอบการเอง 

8. ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human relation skills) ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีทกัษะใน
การส่ือสารท่ีดีกบับุคคลอ่ืนๆ เช่น พนักงาน กลุ่มธุรกิจ คู่คา้ และลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการ
ติดต่อส่ือสาร เช่น การส่ือสารขอ้ความภารกิจของธุรกิจท่ีเขา้ใจตรงกนั วิธีการจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบติังานดว้ยวิธีการต่างๆ และความมีภาวะผูน้าํของผูป้ระกอบการ 

9. ความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความสาํเร็จ (High achievement drive) เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ท่ี
จะทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ มีความมุ่งมัน่พยายามปฏิบติังานดว้ยความมีประสิทธิภาพ เป็นนกั
แสวงหาโอกาส กลา้เผชิญกบัความเส่ียง ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน และพฒันาความสาํเร็จ
ใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ 

10. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคว์ิธีการต่างๆ เช่น  
มีการคิดคน้พฒันาทางดา้นนวตักรรม มีการสังเคราะห์หรือผสมผสานบูรณาการขอ้มูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวิธีการทาํงานใหม่ ๆ มีการขยายองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในธุรกิจ 
รวมทั้งการนาํแนวความคิดท่ีเป็นประโยชน์ของผูอ่ื้นมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง 

Allen (2006, pp. 12-13) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 5 ประการ
ประกอบดว้ย 

1. การเผชิญกบัความเส่ียง (Risk taking) ผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บผิดชอบ และเผชิญต่อ
ความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงอาจส่งผลต่อความสาํเร็จ หรือลม้เหลว 

2. ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ (Need for achievement) ผูป้ระกอบการจะตอ้งมี
ความรับผดิชอบต่อการแกปั้ญหาต่างๆ ภายในธุรกิจ มีการกาํหนดเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

3. ความเป็นอิสระ (A sense of independence) ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูมี้อาํนาจใน
การตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง 

4. การควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายใน (Internal locus of control) ผูป้ระกอบการเป็น 
ผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความเช่ือว่าความสาํเร็จหรือความลม้เหลวมาจากการกระทาํของ
ตน 

5. ความอดทนต่อความไม่ชดัเจน (Tolerance for ambiguity) ผูป้ระกอบการตอ้งมีความ
อดทนต่อส่ิงต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ความไม่แน่นอนหรือความไม่ชัดเจนใน
ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของการเป็นผูป้ระกอบการ
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกรอบความคิด และมุมมองของผูป้ระกอบการแต่ละคนภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
และลกัษณะวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน (Miller, 1983; 
Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 1996; Dess, Lumkin, & Eisner, 2007) ไดเ้สนอ
องค์ประกอบท่ีสําคญัของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน การสร้างนวตักรรม การทาํงานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขนั และการเผชิญกบั
ความเส่ียง ขณะท่ีนกัวิชาการท่านอ่ืนๆ ไดน้าํเสนอองคป์ระกอบเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร ความรู้ความสามารถในการบริหารงานและเป็นผูน้าํท่ีดี ความอดทนต่อส่ิงต่างๆ 
การควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายใน และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 
2.4  ลกัษณะของสถานประกอบการ    

Harms (2009) ไดนิ้ยามลกัษณะของสถานประกอบการ หมายถึง คุณสมบติัของธุรกิจท่ี
ดาํเนินการเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตให้อยู่ในรูปของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงจะสามารถสร้างให้
ธุรกิจเหล่านั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจอาจใช้กลยุทธ์มุ่งผลิตภณัฑ์หรือมุ่งเน้นตลาด
เป้าหมายรวมไปถึงกระบวนการในการสร้างคุณค่าขององคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสนบัสนุน
ให้ธุรกิจมีการเติบโต โดยการศึกษาของ Harms เร่ือง การวิเคราะห์พหุตวัแปรลกัษณะของธุรกิจท่ี
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้ งผูน้ํา และตลาดของธุรกิจ ได้นําเสนอลักษณะของธุรกิจท่ี
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วไว ้7 ประการคือ 

1.  ความครอบคลุมของตลาด (Market coverage) คือความสามารถในการตอบสนองต่อ
ตลาดในภาพรวม การตอบสนองต่อตลาดบางส่วน หรือการตลาดเฉพาะส่วน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ใชก้ลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด 

2.  ความเป็นสากล (Internationalization) คือระดบัความสามารถในการขายสินคา้ใน
ตลาดระหวา่งประเทศ 

3.  การบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Management: EM) คือ
ความสามารถในการใชก้ลยทุธ์ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

4.  ราคา (Pricing) เป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์สินคา้-ตลาด (Product - Market Strategy) 
ท่ีธุรกิจจะตอ้งกาํหนดราคาสินคา้ในระดบัสูง ระดบักลาง หรือระดบัราคาตํ่ากว่าคู่แข่งขนั หรือการ
ตั้งราคาสินคา้ท่ีมีความแตกต่าง และลูกคา้มีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้นั้น 

5.  นวตักรรม (Innovation) คือการริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรม และนาํเสนอออกสู่ตลาด 
ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือไม่มีสินคา้อ่ืนมาทดแทนได ้
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6.  การประสานงาน (Cooperation) คือความสามารถในการประสานงาน และความ
ร่วมมือกนัระหวา่งธุรกิจ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในการแบ่งปันความเส่ียงร่วมกนั การใชเ้ทคโนโลย ี
การเขา้สู่ตลาด การเสริมสร้างความรู้ทกัษะ และเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่
ศกัยภาพทางธุรกิจ 

7. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) ประกอบดว้ยการ
บริหารจดัการโดยวตัถุประสงค ์(Management by objective) การมีส่วนร่วมในความยุติธรรม 
(Participation in equity) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจแก่พนกังาน และความ    
ทา้ทายต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Challenging work environment) คือการเปิดโอกาสให้
พนกังานสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีความเหมาะสม มีความยืดหยุ่น มีความทา้ทาย
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของต่างประเทศ 

ประเด็นคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการไดมี้ผูท่ี้ให้ความสาํคญั และมีการศึกษา
กนัอย่างกวา้งขวาง โดยมีการนาํเอาทฤษฎีของการเป็นผูป้ระกอบการมาศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ 
มีวตัถุประสงคท่ี์หลากหลายตามศาสตร์หลายๆ สาขา เช่น ดา้นสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา 
ประวติัศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินกิจการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลาย (Mintzberg, 1973; Miller & Friesen, 1984; 
Miller, 1983, 1987; Lumpkin & Dess, 1996; Dess, Lumpkin, & Covin, 1997) กล่าวว่าคุณลกัษณะ
ของการเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ สอดคลอ้งกบันกัวิชาการ
หลายท่านท่ีพบว่า  คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการส่งผลต่อการเจริญเติบโต  และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ (Entrialgo, 2002; Krauss, Frese, Friedrich, & Unger, 2005; Ferreira & 
Azevedo, 2007; Lim, 2009; Kreiser & Davis, 2009; Amran et al., 2010) และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็น
คุณสมบัติทั่วไปของผู ้ประกอบการ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการ รวมไปถึงปัจจยัดา้นขนาด เครือข่ายของธุรกิจ และระยะเวลาการดาํเนินงานพบว่า
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของธุรกิจ (Evans, 1987; 
Kangasharju, 2000; Hashim et al., 2001; Kaikkonen, 2006; Priyanto, 2006; Fuller, 2008)  
การนาํเสนอมิติการเป็นผูป้ระกอบการท่ีสาํคญัของ Miller (1983) ประกอบดว้ย การสร้างนวตักรรม 
การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ต่อการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงไดรั้บการ
ยอมรับจากการศึกษาเป็นจาํนวนมาก (Covin & Slevin, 1988, 1989; Lumpkin & Dess, 1996; Lee 
& Peterson, 2000; Kreiser et. al., 2002 (as cited in Lim, 2009)) ว่าการสร้างนวตักรรม  
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การทาํงานเชิงรุก และ การเผชิญกับความเส่ียงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
องคก์าร ขณะท่ี Lumpkin and Dess (1996) ไดน้าํเสนอเพิ่มเติมวา่ การเป็นผูป้ระกอบการควรมีความ
เป็นอิสระในการบริหารงาน และความสามารถในการแข่งขนั เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่าง
กนัและเป็นหลกัสําคญัในกระบวนการของการเป็นผูป้ระกอบการ ในขณะท่ีระดบัของการเป็น
ผูป้ระกอบการจะอยู่ในรูปแบบของการดําเนินกลยุทธ์ท่ีมีความหลากหลายซ่ึงล้วนแต่สร้าง
ผลประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารธุรกิจรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน (Zahra & Covin, 1995; 
Zahra & Garvis, 2000; Wiklund & Shepherd, 2005; Keh, Nguyen, & Ng, 2007) การยกระดบัการ
เรียนรู้ขององคก์าร (Zahra, Nielsen, & Bogner, 1999; Dess, Ireland, Zahra, Floyd, Janney, & 
Lane, 2003; Wang, 2008) และการพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Covin  & Miles, 1999) 
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมีดงัน้ี 

Miller (1983) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเป็นผูป้ระกอบการกบัลกัษณะของธุรกิจ 3 
ประเภท โดยการใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน 52 รายในเมืองมอนทรีออล 
(Montreal) ประเทศแคนาดา กลุ่มธุรกิจประเภทแรกเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะโครงสร้างการทาํงานแบบ
ง่ายโดยเจา้ของหรือผูจ้ดัการจะมีบทบาทในการทาํงานมากท่ีสุดและเป็นธุรกิจขนาดเลก็ ประเภทท่ี
สองเป็นธุรกิจท่ีมุ่งให้ความสําคญักับการวางแผน วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร และ
ประเภทท่ีสามเป็นธุรกิจท่ีให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม เช่น ลูกคา้ สินคา้
และบริการ เทคโนโลยี และการแข่งขนั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการควบคุมของผูจ้ดัการและ
การรวมอาํนาจมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจท่ีมีโครงสร้างการทาํงานอย่างง่าย ปัจจยั
ด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจท่ีให้ความสําคญักับการ
วางแผน และปัจจยัดา้นการรวมอาํนาจ กลยทุธ์ และเทคโนโลยมีีผลต่อระดบัการเป็นผูป้ระกอบการ
ของธุรกิจท่ีให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และพบว่าการสร้างนวตักรรม 
การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียงมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจทั้ง 
3 ประเภท 

Lumpkin and Dess (1996) ศึกษาโครงสร้างของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ
และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ โดยได้เสนอตัวแบบแนวคิดคุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการประกอบดว้ย 5 ปัจจยัไดแ้ก่ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้างนวตักรรม 
การทํางานเชิงรุก  ความสามารถในการแข่งขัน  และการเผชิญกับความเส่ียงเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ และองคก์ารเป็น
ปัจจยัแทรกซอ้นระหวา่งคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพของธุรกิจ 
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การศึกษาการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กท่ามกลางความผนัผวนของเศรษฐกิจมหภาค
ในระหวา่งปี 1988-1995 ในประเทศฟินแลนดข์อง Kangasharju (2000) ในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์
ศึกษาตวัอย่างท่ีเป็นเจา้ของหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาดเล็กจาํนวน 26,057 ราย ผลการวิจยัพบว่าช่วง
อายขุองธุรกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจซ่ึงธุรกิจใหม่จะมีความเป็นไปไดใ้นการเติบโตสูงกว่าธุรกิจอ่ืน 
เช่นเดียวกบัเจา้ของหรือผูจ้ดัการท่ีมีอายนุอ้ยมีความเป็นไปไดท่ี้จะดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตสูงกว่าผูท่ี้
มีอายุมาก โดยการเติบโตของธุรกิจเป็นผลกระทบจากธุรกิจและคุณลกัษณะของเจ้าของหรือ
ผูจ้ดัการ และพบวา่ความผนัผวนของเศรษฐกิจมีผลกระทบอยา่งมากต่อธุรกิจขนาดเลก็ 

การศึกษาของ Hashim, Wafa, and Sulaiman (2001) เร่ือง ลกัษณะของสถาน
ประกอบการและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยใช้การสัมภาษณ์ทาง
โทรศพัท์กับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ 
จาํนวน 100 ราย  ในประเทศมาเลเซีย สําหรับลกัษณะของสถานประกอบการจะประกอบด้วย         
2 ปัจจยั  ปัจจยัแรกคือลกัษณะของเจา้ของหรือผูจ้ดัการ และปัจจยัท่ีสองคือ องคป์ระกอบของสถาน
ประกอบการโดยทัว่ไป ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะของสถานประกอบการโดยทัว่ไปไดแ้ก่ อายขุอง
ธุรกิจ จาํนวนของเจ้าของ ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร กระบวนการ เงินทุน จาํนวน
พนักงาน และระยะเวลาของการไดรั้บความช่วยเหลือมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของธุรกิจ 
ส่วนการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจพบว่า การใช้กลยุทธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลยุทธ์ต้นทุนตํ่า  
การสร้างความแตกต่าง การมุ่งตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม และการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติต่อการเจริญเติบโตของอตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

Entrialgo (2002) ศึกษาผลกระทบของการใชก้ลยทุธ์ และลกัษณะการบริหารงานของผู ้
ประกอบท่ีประสบความสําเร็จ โดยการเก็บแบบสอบถามแบบมาตรวดัระดับทางไปรษณียก์ับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทต่างๆ ในประเทศสเปน จาํนวน 2,500 
ราย จากจาํนวนทั้งหมด 16,000 รายท่ีมีการจา้งงานจาํนวน 5-500 คน และการติดตามทางโทรศพัท์
ไปยงัผูจ้ดัการอีกประมาณ 1,000 ราย ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 223 รายคิดเป็นร้อยละ 10 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการหาค่าความสัมพนัธ์ เพื่อศึกษาปัจจยักลยทุธ์ของธุรกิจตามแนวคิดของ 
Dess, Lumpkin, and Covin ท่ีศึกษาในปี 1997 และลกัษณะของผูป้ระกอบการระหว่าง
ผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ และผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการและ
ผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิ์ยมจะมีประสบการณ์ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และความรู้ดา้น
วิศวกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณลักษณะโดยทั่วไปของ
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ผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการพบว่ามีอายุ มีประสบการณ์การวิจยัและพฒันา 
ระดับการศึกษา ความรู้ด้านวิศวกรรม และระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมี
แนวคิดอนุรักษ์นิยม และคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการมี
ความสมัพนัธ์กบัธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ  

Swierczek and Thanh Ha (2003) ศึกษาเร่ือง การจูงใจ การเป็นผูป้ระกอบการ และ
ประสิทธิภาพของ SMEs ในประเทศเวียดนาม เพื่อทาํความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจ
ในการเป็นผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และประสิทธิภาพของธุรกิจ โดย
ทาํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจาํนวน 306 ราย ใช้สถิติการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path 
analysis) ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศเวียดนามมี
เหตุจูงใจในการเป็นผูป้ระกอบการจากความท้าทาย และความต้องการท่ีจะให้ธุรกิจประสบ
ความสาํเร็จมากกว่าปัจจยัความจาํเป็นในการประกอบอาชีพ และความปลอดภยัทางเศรษฐกิจ โดย
เหตุจูงใจในการเป็นผู ้ประกอบการจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และพบว่าเจา้ของ SMEs จะให้ความสําคญักบักาํไรสุทธิในช่วงเวลาระยะสั้ น 
มากกว่าการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต ขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีให้เห็นว่าการพฒันาในการท่ีจะสร้าง
วฒันธรรมการเป็นผูป้ระกอบการในประเทศเวียดนามมีลกัษณะคลา้ยกบัประเทศอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั 

Harada (2004) ศึกษาเร่ือง ผลิตภาพ และลกัษณะของสถานประกอบการของธุรกิจใหม่
ในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อประมาณการฟังก์ชัน่ผลิตภาพของธุรกิจท่ีมีผลกระทบจากปัจจยัทุนมนุษย ์
(Human capital) และเพศของผูป้ระกอบการ ผลการวิจยัพบว่า อายุของผูป้ระกอบการมี
ความสัมพนัธ์ทางลบต่อผลิตภาพของธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยจะมีความสัมพนัธ์ทางลบ
มากยิ่งข้ึนเม่ืออายขุองผูป้ระกอบการมากกว่า 60 ปีข้ึนไป และปัจจยัดา้นประสบการณ์ทางธุรกิจมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อผลิตภาพของธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

Walker and Brown (2004) ศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจยัความสาํเร็จท่ีมีความสาํคญัต่อ
เจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ Walker and Brown กล่าวว่าเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็จาํนวนมากมีแรงจูงใจใน
การเร่ิมดาํเนินธุรกิจจากพื้นฐานของวิถีชีวิต (Lifestyle) หรือปัจจยัดา้นบุคคล ซ่ึงความสาํเร็จของ
ธุรกิจอาจสามารถวดัไดท้ั้งปัจจยัทางการเงินและไม่ใช่ปัจจยัทางการเงิน ดงันั้นการศึกษาของเขาใช้
ปัจจยัทั้งดา้นการเงินและไม่ใช่ปัจจยัทางการเงินเป็นปัจจยัสาํคญัในการวดัความสาํเร็จ โดยสาํรวจ
ตวัอย่างท่ีเป็นเจา้ของหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาดเล็กจาํนวน 290 รายในเขตตะวนัตกของประเทศ
ออสเตรเลีย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการเงิน และรูปแบบการทาํงานซ่ึงไม่ใช่ปัจจยัทางการเงิน
เป็นปัจจยัท่ีเจา้ของหรือผูจ้ดัการใชว้ดัความสาํเร็จของธุรกิจ โดยมีปัจจยัท่ีให้ความสาํคญัคือ ความ
พึงพอใจ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจในงาน และความยืดหยุ่นในวิถีชีวิตมีความสําคัญต่อ
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ความสาํเร็จมากกว่าความมัง่คัง่ของธุรกิจ ขณะท่ีปัจจยัดา้นบุคคล เช่น อาย ุและปัจจยัดา้นลกัษณะ
ของธุรกิจมีผลต่อการความสาํเร็จของเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็เช่นกนั 

Krauss et al. (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นจิตวิทยาท่ีเป็นโครงสร้างของ
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ ศึกษาตวัอยา่งท่ีเป็น
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีดาํเนินธุรกิจในเมืองซิมบบัเว (Zimbabwe) จาํนวน 122 ราย และในประเทศ
แอฟริกาใต ้จาํนวน 126 ราย รวม 248 ราย ทาํการสัมภาษณ์เจา้ของหรือผูจ้ดัการท่ีมีการจา้งงาน
ตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical 
Regression) และการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor analysis) โดยมีตวัแปรคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการประกอบดว้ย การเรียนรู้ ความสาํเร็จ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน ระดบัการ
แข่งขนั การสร้างนวตักรรม การเผชิญกบัความเส่ียง และความคิดริเร่ิม และตวัแปรประสิทธิภาพ
ของธุรกิจพิจารณาจากการเติบโตของธุรกิจโดยวดัจากร้อยละการเพิ่มข้ึนของกาํไร ลูกคา้ และ
ยอดขายเทียบกับปีก่อนหน้า จาํนวนการจ้างงานท่ีเพิ่มข้ึน และการประเมินโดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก ส่วนตวัแปรจาํนวนปีท่ีก่อตั้งธุรกิจ ประเภทธุรกิจ เงินทุนและสถานท่ีตั้งไดก้าํหนดใหเ้ป็น
ตวัแปรควบคุม ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมตวัแปรคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการทั้งหมด
มีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของธุรกิจ จาํนวนการจา้งงาน และการประเมินโดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ
ภายนอก โดยการเรียนรู้ และการเผชิญกบัความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเติบโตของ
ธุรกิจ ความสาํเร็จและความคิดริเร่ิมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเติบโตของธุรกิจและจาํนวนการ
จ้างงาน และเม่ือวดัประสิทธิภาพจากการประเมินโดยใช้ผูเ้ ช่ียวชาญภายนอกพบว่า ตัวแปร
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการทั้งหมดมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพส่วนผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัพบวา่ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการทั้งหมดจดัอยูใ่นปัจจยัเดียวกนั 

Janssen (2006) ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของผูจ้ดัการท่ีส่งผลต่อจาํนวนการจา้งงานของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศเบลเยี่ยม โดยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์กับ
ผูจ้ ัดการวิสาหกิจจาํนวน 150 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการถดถอยโลจิสติค (Logistic 
Regression) ศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัความเช่ียวชาญ และ
ท่ีมาของครอบครัว ปัจจยัการจูงใจ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัการทาํงานเป็นทีมของ
ผูจ้ดัการ ผลการวิจยัพบว่า ผูจ้ดัการท่ีมีประสบการณ์ดา้นการตลาด การขาย และการวิจยัและพฒันา 
และผูจ้ ัดการท่ีเป็นเพศหญิงมีความสัมพันธ์ทางลบต่อจํานวนการจ้างงาน ส่วนผูจ้ ัดการท่ีมี
ความสามารถและประสบการณ์ในการใหค้าํแนะนาํปรึกษา มีความคิดสร้างสรรค ์มีระดบัการศึกษา
สูง และมีภูมิลาํเนามาจากท่ีอ่ืนมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อจาํนวนการจา้งงานในวิสาหกิจ  
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Priyanto (2006) ไดน้าํเสนอตวัแบบเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของธุรกิจจาก
การศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มองคก์ร 
และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจฟาร์มในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยใชต้วัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ซ่ึงพบว่าปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ซ่ึงตวัแบบน้ียงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษา
ในธุรกิจอ่ืนๆ ได ้ 

Ferreira and Azevedo (2007) ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และ
ความสามารถของการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กในปัจจัยคุณสมบัติของผูป้ระกอบการ
ทรัพยากรของธุรกิจ เครือข่ายของผูป้ระกอบการ และลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตซ่ึงจะวดัจากยอดขายและจาํนวนการจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2004 และ 2005 สาํรวจ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กในประเทศโปรตุเกส จากฐานขอ้มูลในปี 2006    
ใชแ้บบสอบถามแบบมาตรวดัระดบั 7 ระดบั เก็บรวบรวมขอ้มูลทางไปรษณียจ์าํนวน 825 ราย 
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4 ใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลหลายตวั
แปร และการถดถอยเชิงเส้น โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ี
เจริญเติบโตรวดเร็วคือมีจาํนวนยอดขาย และจาํนวนพนกังานเพ่ิมข้ึนมากกว่า ร้อยละ 25 และกลุ่มท่ี
เจริญเติบโตชา้คือกลุ่มท่ีมีจาํนวนยอดขาย และจาํนวนพนกังานเพิ่มข้ึนตํ่ากว่าร้อยละ 25 ผลการวิจยั
พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโตชา้ เม่ือพิจารณาถึงกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเติบโตเร็วมกัมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบของสินคา้ซ่ึงจะสามารถเขา้สู่ตลาดใหม่ ใหค้วามสาํคญัในการเจริญเติบโต และคุณภาพการ
ดาํเนินธุรกิจ และผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีเติบโตเร็วจะใชก้ลยุทธ์ท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกบัคุณสมบติัของผูป้ระกอบการ ความสามารถของธุรกิจ และการเป็น
ผูป้ระกอบการจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ตวัแปรการก่อตั้ง
ธุรกิจ การบริหารจัดการ จาํนวนการจ้างงาน และเครือข่ายของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์
ทางบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจเช่นเดียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ โดยมี   
กลยทุธ์ท่ีสาํคญัคือ นวตักรรม (Innovativeness) ความเส่ียง (Risk taking) และการทาํงานเชิงรุก 
(Pro-activeness) ผลการศึกษาของ Ferreira and Azevedo มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Entrialgo (2002) and Krauss et al. (2005) ในดา้นแนวความคิด และผลการวิจยัก่อนหนา้น้ี 
(Smallbone et. al., 1995; Lumpkin & Dess, 1996; Mostafa et al., 2006; Chow, 2006) Ferreira and 
Azevedo ยงัไดพ้บว่า ตวัแปรขนาดของธุรกิจมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาตวัแปรอายุของธุรกิจพบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัการเจริญเติบโต  
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Pasanen (2007) ไดท้าํการวิจยัโดยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ระหว่างการเติบโตจากการควบรวมกิจการ และการเติบโตท่ีมาจากวิสาหกิจ 
ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารระดบัสูงของวิสาหกิจท่ีมีการเติบโตจาํนวน 110 รายในเขต
ตะวนัออกของประเทศฟินแลนด ์วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ผลการวิจยั
พบว่า สามารถแยกองค์ประกอบได้ทั้ งหมด 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1        
การบริหารจดัการธุรกิจ การวางแผน และลกัษณะท่ีโดดเด่น องคป์ระกอบท่ี 2 ตน้ทุนตํ่า และความ
ร่วมมือกนักบัหุน้ส่วนท่ีเช่ือถือได ้องคป์ระกอบท่ี 3 การเงิน องคป์ระกอบท่ี 4 การพฒันาสินคา้และ
การบริการหลังการขาย  องค์ประกอบท่ี  5 พนักงานท่ีมีทักษะและช่ือเสียงของวิสาหกิจ 
องคป์ระกอบท่ี 6 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ องคป์ระกอบท่ี 7 ความยดืหยุน่ของวิสาหกิจและ
ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ และทั้ง 7 องคป์ระกอบไม่พบความแตกต่างระหว่างวิสาหกิจทั้งสองกลุ่ม 
รวมถึงความต่างในการดาํเนินกลยุทธ์ เช่น การดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้างนวตักรรม 
และการร่วมมือกันภายในวิสาหกิจ โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบการเติบโตของวิสาหกิจมี
ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

Man, Lau and Snape (2008) ศึกษาความสามารถหลกั และประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ศึกษาเฉพาะความสามารถในการแข่งขนัของสถาน
ประกอบการประเภทภาคบริการ (Service sector) ในฮ่องกงท่ีมีจาํนวนการจา้งงานไม่เกิน 50 คน 
สาํรวจตวัอยา่งเจา้ของและผูจ้ดัการ จาํนวน 153 ราย และทาํการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนวตักรรม มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการแข่งขัน และ
ความสามารถหลักขององค์กร ขณะเดียวกันก็พบว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์และบุคลากรมี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถหลกัขององคก์รเช่นเดียวกนั 

Lim (2009) ศึกษาผูป้ระกอบการ SMEs ประเภทร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงโซล (Seoul) 
ประเทศเกาหลีใต ้จาํนวน 140 ราย ใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีต่อประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ ผลการวิจยั
พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่ท่ีเป็นมิติของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมีผลกระทบทางบวก
ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจเช่นเดียวกนั  

งานวิจยัท่ีสาํคญัของ Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese (2009) เร่ือง คุณลกัษณะ
ของผู ้ประกอบการ  และประสิทธิภาพของกลยุทธ์  จากการประเมินงานวิจัยในอดีต  และ
ขอ้เสนอแนะในอนาคต ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์รายงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของปัจจยั
คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการกับประสิทธิภาพ  และตัวแปรคั่นกลางท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว จาํนวน 51 เร่ือง จาํนวนตวัอย่างรวมทั้งส้ิน 14,259 ราย ผลการวิจยัพบว่า
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คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของธุรกิจมาก และพบว่า
ขนาดของธุรกิจเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ  และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีขนาดเลก็มาก ในขณะท่ีประเภทของอุตสาหกรรมถูกใช้
เป็นตวัแปรควบคุมโดยไม่มีผูใ้ดจดัให้เป็นตวัแปรคัน่กลาง ดงันั้นขอ้เสนอแนะในการศึกษาใน
อนาคตควรทาํการศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะของธุรกิจเพิ่มเพื่อช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพของธุรกิจท่ี
ดาํเนินอยู่ ควรศึกษาขอ้มูลตดัขวางทางยาว (Panel data) มีการรายงานเพิ่มในรูปแบบของสถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และศึกษาตวัแปรคัน่กลางท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์
ของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และประสิทธิภาพ เช่น อายขุองธุรกิจ การเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมของแต่ละประเทศ กลยทุธ์ และโครงสร้างของธุรกิจ เป็นตน้ โดยผล
การสังเคราะห์จากการวิจยัของ Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese ไดส้รุปแสดงในตารางท่ี 2.3
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  ตารางที ่2.3  งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ (EO)                                                  
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศ 
ที่ศึกษา 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Danny Miller and Jean-Marie 
Toulouse (1986) 

นวตักรรม  
 

แคนาดา ขนาดเลก็ 
ถึงเลก็มาก 

ผสม 97 

Jeffrey G. Covin and Dennis P. 
Slevin (1986) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ขนาดใหญ่ ผสม 76 

N. Venkatraman (1989a)1/ ความสามารถในการแข่งขนั  
การวิเคราะห์  การป้องกนั 
อนาคต  การทาํงานเชิงรุก  
และความเสี่ยง 

อเมริกา - ผสม 202 

Jeffrey G. Covin and Teresa Joyce 
Covin (1990) 

ความรุนแรงในการแข่งขนั อเมริกา ขนาดเล็ก  และ 
เลก็มาก 

ผสม 143 

Jeffrey G. Covin, J.E. Prescott, and 
D.P. Slevin (1990) 

การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

อเมริกา ขนาด เ ล็ ก และ 
เลก็มาก 

ผสม 113 

 
  หมายเหตุ. 1/ ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสารหลายเล่มในปีที่พิมพซ์ํ้ ากนั 

39 

DPU



 40 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาดตวัอยา่ง 

Shaker A. Zahra (1991) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ขนาดใหญ่ ผสม 119 

Shaker A. Zahra (1993) นวตักรรม อเมริกา - ผสม 103 
John L. Naman and Dennis P. 
Slevin (1993) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ขนาดเลก็ 
ถึงเลก็มาก 

อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทค 
โนโลยขีั้นสูง 

82 

Jeffrey G. Covin et al. (1994) การเผชิญความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

อเมริกา ขนาดเลก็และ 
เลก็มาก 

อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทค 
โนโลยขีั้นสูง 

91 

Denise T. Smart and Jeffrey S. 
Conant (1994) 

การเผชิญกบัความเสี่ยง  
กิจกรรมการวางแผนกลยทุธ์   
การระบุความตอ้งการของลูกคา้ 
นวตักรรม วิสยัทศัน์ การระบุปัจจยั
ดา้นโอกาส 

อเมริกา ขนาดเลก็มาก อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง(คา้ปลีก) 

599 

  40 

DPU



 41 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Shaker A. Zahra (1996) นวตักรรม ความเสี่ยง  
และกลยทุธ์ที่ใช ้

อเมริกา ขนาดใหญ่ - 127 

Shaker A. Zahra and Donald O. 
Neubaum (1998) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ขนาดเล็กถึงเล็ก
มาก (ส่วนใหญ่มี
ขนาดเลก็มาก) 

ผสม 99 

Hilton Barrett and Art Weinstein 
(1998) 

การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

อเมริกา ขนาดเล็กมากถึง
ขนาดใหญ่ 

ผสม 142 

Richard C. Becherer and John G. 
Maurer (1999) 

การทาํงานเชิงรุก อเมริกา ขนาดเล็กถึงเล็ก
มาก (ส่วนใหญ่มี
ขนาดเลก็มาก) 

ผสม 215 

A. Richter (1999) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก  
และการบริหารจดัการดว้ยตนเอง 

เยอรมณี ขนาดเลก็มาก ผสม 208 
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 42 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

K. Chadwick et al. (1999) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา - อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้
เทคโนโลย ี
ขั้นสูง(ธนาคาร)  

535 

J. L. VanGelder (1999) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก  
และการบริหารจดัการดว้ยตนเอง 

ฟิจิ ขนาดเลก็มาก ผสม 71 

Stanley F. Slater and John C. 
Narver (2000) 

นวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง 
และความสามารถในการแข่งขนั 

อเมริกา - ผสม 53 

Phil E. Stetz et al. (2000) การทาํงานเชิงรุก  
การเผชิญความเสี่ยง  
และอนาคต 

อเมริกา ขน าด เ ล็ ก แ ล ะ 
เลก็มาก 

อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้
เทคโนโลย ี
ขั้นสูง (สุขภาพ) 

865 
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 43 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Li Haiyang, A.-G. Kwaku, and Z. 
Yan (2000) 

นวตักรรม ความแตกต่างทางการ
ตลาด  ความกวา้งของตลาด และ
ความสมัพนัธ์กบัตลาด 

จีน ขนาดเลก็ อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง 

184 

Shaker A. Zahra and Dennis M. 
Garvis (2000) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ขนาดเลก็ 
ถึงขนาดใหญ่ 

ผสม 98 

Choonwoo Lee et al. (2001) นวตักรรม  การเผชิญความเสี่ยง  
แนวโนม้ และการทาํงานเชิงรุก  

เกาหลี ขนาดเลก็ และ 
เลก็มาก 

อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง 

137 

G.T. Lumpkin and Gregory G. 
Dess (2001) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก และ
ความสามารถในการแข่งขนั  

อเมริกา - ผสม 94 

So-Jin Yoo (2001) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

เกาหลี ขนาดเลก็ และ 
เลก็มาก 

เทคโนโลย ี 277 
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 44 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Gerard George et al. (2001) การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
นวตักรรม  การบริหารจดัการดว้ย
ตนเอง และความสามารถในการแข่งขนั 

อเมริกา ขนาดกลาง และ
ขนาดเลก็ 

ธนาคาร 70 

Kwaku Atuahene-Gima (2001) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก  
และความสามารถในการแข่งขนั 

ออสเตรเลีย ขนาดเลก็ ผสม 181 

Louis Marino et al. (2002) การเผชิญความเสี่ยง การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 
 

ฟิ น แ ล น ด์  ก รี ซ 
อินโดนีเซีย  
แมก็ซิโก 
เนเธอร์แลนด ์ 
และสวีเดน 

ขนาด เล็ก  และ 
เลก็มาก 

ผสม 647 

Bruce H. Kemelgor (2002) การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

เนเธอร์แลนด ์ 
และ อเมริกา 

ขนาดเลก็  
 

อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง 

8 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

 ชื่อผูศ้ึกษา  ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Albert Caruana, Michael T. Ewing, and 
B. Ramaseshan (2002) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง  
และความสามารถในการแข่งขนั 

ออสเตรเลีย ขนาดกลาง  
ถึงขนาดใหญ่ 

อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้
เทคโนโลย ี
ขั้นสูง (องคก์ร
สาธารณะ และ
องคก์รของรัฐ) 

136 

Patrick Kreiser, Louis Marino, and 
K. Mark Weaver (2002) 

การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงาน
เชิงรุก  
และนวตักรรม 

ออสเตรเลีย 
คอสตาริกา
ฟินแลนด ์ กรีซ 
อินโดนีเซีย  
แมก็ซิโก 
เนเธอร์แลนด ์
นอร์เวย ์และ
สวีเดน  

ขนาดเลก็ และ 
เลก็มาก 

ผสม 1,671 

 

45 

DPU



 46 

 ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Shahid N. Bhuian et al. (2003) การเผชิญกบัความเสี่ยง  
การทาํงานเชิงรุก และนวตักรรม 

อเมริกา - อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้เทคโน  
โลยขีั้นสูง 

231 

Robert E. Morgan and Carolyn A. 
Strong (2003) 

ความรุนแรงในการแข่งขนั               
การวิเคราะห์ การป้องกนั อนาคต           
การทาํงานเชิงรุก และความเสี่ยง 

สหราช
อาณาจกัร 

ขนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่ 

อุตสาหกรรม 
ที่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง 

149 

Rainer Harms and Thomas 
Ehrmann (2003) 

นวตักรรม และความเสี่ยง เยอรมนี  - ผสม 82 

G. Tomas M. Hult et al. (2003) นวตักรรม อเมริกา ขนาดใหญ่  ผสม 764 
Johan Wiklund and Dean 
Shepherd 
(2003) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

สวีเดน ขนาด เล็ก  และ 
เลก็มาก 

ผสม 384 

Rob Vitale, Joe Giglierano, and 
Morgan Miles (2003) 

นวตักรรม การจดัการความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา - ผสม 89 
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 ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Fredric William Swierczek and 
Thai Thanh Ha (2003) 

การเผชิญกบัความเสี่ยง  
การทาํงานเชิงรุก และนวตักรรม 

เวียดนาม และ
ประเทศไทย 

ขนาดเลก็และ 
เลก็มาก 

ผสม 478 

Dirk De Clercq, Harry J. 
Sapienza, and Hans Crijns (2003) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง  
การทาํงานเชิงรุก  

เบลเยีย่ม ขนาดเล็ก  และ 
เลก็มาก 

ผสม 92 

M.Hult, Robert F.Hurley, and 
Gary A.Knight (2004) 

นวตักรรม ปรับปรุงจาก Hurley (1998) 
EO ปรับปรุงจาก Covin and Slevin 
(1989)  

อเมริกา ขนาดใหญ่ ผสม 181 

Pavlos Dimitratos et al. (2004) การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

กรีซ ผสม (ส่วนใหญ่
ขนาดเลก็)  

ผสม 152 

Orlando C. Richard et al. (2004) นวตักรรม  การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

อเมริกา ส่วนใหญ่มีขนาด
กลาง 

อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้
เทคโนโลย ี
ขั้นสูง
(ธนาคาร) 

153 
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 ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่
ศึกษา 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Erik Monsen (2005) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก และความมี
เอกภาพ 

อเมริกา ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใชเ้ทคโนโลย ี
ขั้นสูง(สุขภาพ) 

1,505 

Ari Jantunen, Kaisu Puumalainen, 
Sami Saarenketo, and Kalevi 
Kyläheiko (2005) 

การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงาน 
เชิงรุก  
และนวตักรรม 

ฟินแลนด ์ ขนาดเลก็  
และขนาดใหญ่ 

ผสม 217 

Justin Tan and David Tan (2005) อนาคต  การทาํงานเชิงรุก 
ความเสี่ยงภยั  การวิเคราะห์ 
และ การป้องกนั  

จีน ผสม อุตสาหกรรม 
ที่ใชท้คโนโลยขีั้น
สูง (อิเลก็ทรอนิกส์) 

104 

J. B. Arbaugh, Larry W. Cox, and  
S. Michael Camp (2005) 

นวตักรรม การทาํงานเชิงรุก 
ความสามารถในการแข่งขนั 

17 ประเทศ ขนาดเลก็ ผสม 1,045 

Johan Wiklund and Dean Shepherd 
(2005) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

สวีเดน ขนาดเลก็มาก ผสม 413 
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 49 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

Wouter Stam and Tom Elfring 
(2006) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

เนเธอร์แลนด ์ ขนาดเลก็มาก ซอฟแวร์ 90 

Jeffrey G. Covin et al. (2006) การเผชิญความเสี่ยง  การทาํงานเชิงรุก  
และนวตักรรม 

อเมริกา ขนาดเลก็มาก  
ขนาดเลก็  
และขนาดใหญ่ 

ผสม 110 

June M.L. Poon, Raja Azimah 
Ainuddin, and Sa’odah haji Junit 
(2006) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

มาเลเซีย ขนาดเลก็ 
ถึงเลก็มาก 

ผสม 96 

Achim Walter et al. (2006) นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก และความมัน่ใจ 

เยอรมณี ขนาดเลก็มาก 
(เฉลี่ยพนกังาน 
16 คน) 

ผสม 149 
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 50 

ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ชื่อผูศ้ึกษา ตวัแปร ประเทศที่ศึกษา ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

ประเภทของ
อุตสาหกรรม 

ขนาด
ตวัอยา่ง 

A. Rauch, M. Frese, C. Koenig, and 
Z. M. Wang (2006) 

นวตักรรม การเผชิญกบัความเสี่ยง   
การทาํงานเชิงรุก 

จีน และ 
เยอรมณี 

- ผสม 364 

 
ทีม่า:  Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese (2009, pp. 768-773) 
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จากการสังเคราะห์การวิจยัในปี 1986-2006 ของ Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese 
(2009) แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรดา้นนวตักรรม การเผชิญกบัความเส่ียง และการทาํงานเชิงรุก เป็นตวั
แปรท่ีผูศึ้กษาส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัและเห็นว่าเป็นคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีพึงมี 
โดยการศึกษาส่วนใหญ่พบในประเทศอเมริกามากท่ีสุด รองลงมาเป็นประเทศแถบยุโรป ขณะท่ี
ประเทศในกลุ่มเอเชียพบว่ามีผูศึ้กษาจาํนวนนอ้ยเฉพาะในประเทศจีน เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม 
และประเทศไทยบางส่วน โดยตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในประเภทของอุตสาหกรรมท่ีมีความ
หลากหลาย อยา่งไรก็ตาม Rauch et al. (2009) มีขอ้เสนอแนะประเด็นท่ีน่าสนใจว่าควรศึกษาปัจจยั
อ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นปัจจยัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีสําคญัเพื่อขยายองค์ความรู้
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

Amran, Abdul, and Khairul (2010) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย โดยศึกษา
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทเกษตรกรรม 125 รายในรัฐเคดะห์ 
(Kedah) ประเทศมาเลเซียโดยใชฐ้านขอ้มูลผูป้ระกอบการท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รความร่วมมือของ
เกษตรกรภูมิภาค (Regional Farmer’s Association) ใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์  และการวิ เคราะห์การถดถอย  ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัอตัราผลตอบแทนต่อ
ยอดขายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะของ 
การเป็นผูป้ระกอบการตั้งแต่ ปี 1983-2009 สามารถสรุปปัจจยัการวดัคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  ปัจจยัการวดัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ (EO) ของงานวิจยัท่ีสาํคญั  
 

ผูศึ้กษา ปัจจยัการวดั EO  
Miller (1983) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียง 
Covin and Slevin (1989) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียง 
Lumpkin and Dess 
(1996) 

นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก  การเผชิญกบัความเส่ียง  
ความเป็นอิสระในการบริหารงาน และความสามารถในการ
แข่งขนั   

Lee and Peterson (2000) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียง 
Entrialgo (2002) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียง 
Krauss, Frese, Friedrich 
and Unger (2005) 

นวตักรรม  การเผชิญกบัความเส่ียง ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน ความสามารถในการแข่งขนั  การมุ่งการเรียนรู้        
การมุ่งความสาํเร็จ  และความคิดริเร่ิม    

Ferreira and Azevedo 
(2007)  

นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการเผชิญกบัความเส่ียง 

Dess, Lumkin, and 
Eisner (2007)  

นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก  การเผชิญกบัความเส่ียง  
ความเป็นอิสระในการบริหารงาน และความสามารถในการ
แข่งขนั   

Lim (2009) นวตักรรม  การเผชิญกบัความเส่ียง ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน และความสามารถในการแข่งขนั   

Kreiser and Davis (2009) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก และการปรับเปล่ียนกลยทุธ์   
Amran et al. (2010) นวตักรรม  การทาํงานเชิงรุก  การเผชิญกบัความเส่ียง  

และความสามารถในการแข่งขนั   
  

ส่วนการศึกษาในประเด็นลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของธุรกิจพบว่ามีการศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกนัออกไป เช่น การศึกษาผลกระทบของคุณลกัษณะ
ของธุรกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างการวิจยั และพฒันา และมูลค่าของธุรกิจ การศึกษาวิเคราะห์
คุณลักษณะของธุรกิจท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วรวมทั้ งผูน้ํา และตลาดของธุรกิจการศึกษา
ผลกระทบของคุณลักษณะของธุรกิจ และปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อโครงสร้างเงินทุน 
(Pindado, De Queiroz, & De la Torre, 2010; Harms, 2009; De Vries, 2010) โดย De Vries (2010) 
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ศึกษาคุณลกัษณะของธุรกิจซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยักาํไร โครงสร้างสินทรัพย ์สภาพคล่อง ความเส่ียง
ของธุรกิจ การเจริญเติบโต และขนาดของธุรกิจ Pindado et al. (2010) ศึกษาคุณลกัษณะของธุรกิจ
ซ่ึงประกอบดว้ยขนาดของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ และส่วนแบ่งการตลาด ในขณะท่ี Harms 
(2009) ศึกษาคุณลกัษณะของธุรกิจซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั ความครอบคลุมของตลาด ความเป็น
สากล การบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ ราคาสินคา้ นวตักรรม การประสานงาน และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย 

การศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีงานวิจยัท่ีศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
การเป็นผูป้ระกอบการในบริบทท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีดงัน้ี 

Thanin Silpcharu (1992) ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ี
ประสบความสาํเร็จตามแนวคิดของผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็น “อาชีวศึกษา
ตวัอยา่ง” จากผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จจาํนวน 170 ราย ผลการวิจยัพบว่า คุณสมบติัท่ีมี
นัยสําคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จประกอบดว้ยปัจจยั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การบริหาร
เวลา การบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การควบคุมอารมณ์ ความรับผิดชอบในการแนะนาํ
และการประเมินผลงาน ทกัษะการส่ือสารดา้นภาษา ความรู้ดา้นเทคนิคและการบริการ 

บุญชยั นพพรพิทกัษ ์(2542) ศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการดา้นแรงงาน และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องช่างอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในจงัหวดัระยอง โดยศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการจาํนวน 93 ราย ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท่ี์มีความตอ้งการในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัใน
การทาํงาน ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

การศึกษาการสร้างและพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการของสถานประกอบการ
ขนาดย่อมและขนาดกลางท่ีประสบความสําเร็จของธุรกิจเอกชนไทยของ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข 
(2544) มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์บุคลิก ทศันคติ ลกัษณะทางจิตวิทยา วิธีคิด ทกัษะ 
และปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการไทยประสบความสาํเร็จ ศึกษาผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 
554 ราย และผูบ้ริหารระดบัรองเจา้ของกิจการ 498 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์
ขอ้มูลหลายตวัแปร และการวิเคราะห์อิทธิพล ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการจะเป็นบุคคลท่ีเช่ือว่า
สามารถควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของตนเองได ้(Internal Locus of Control) ไม่ว่า
สภาพแวดลอ้มจะเป็นอย่างไร ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จจะมีแนวโนม้ท่ีจะพ่ึงตนเองสูง 
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ใฝ่ฝันสูง ชอบให้วิจารณ์ มีความอดทน ชอบแข่งขนักบัตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง เรียนรู้จากความ
ลม้เหลว และให้ความสนใจดา้นการตลาดมากกว่าการผลิต มีเครือข่ายท่ีจะเขา้ถึงโอกาสในธุรกิจ 
ขณะท่ีการทดสอบตัวแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของคุณภาพการดาํเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดไดแ้ก่ ทกัษะในการดาํเนินธุรกิจ การบริหาร
ความเส่ียง และการตดัสินใจดา้นการตลาด ส่วนความสามารถในการบริหารพบว่า ปัจจยัดา้นความ
ซ่ือสตัยเ์ป็นปัจจยัแรกท่ีมีความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ 

Cheasakul (2001) ศึกษาประสิทธิภาพขององคก์รของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในปัจจยัดา้นเจา้ของธุรกิจ กลยทุธ์ 
เทคโนโลยี วฒันธรรม และโครงสร้างขององคก์ร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ ศึกษาทั้งใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นกลยุทธ์ โครงสร้าง และเทคโนโลยี มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพของธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 

ขวัญเชิญ ภาคฐิน  (2546) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จของการ
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม  จากตัวอย่างผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารจาํนวน 272 ราย ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถของผูป้ระกอบการ จาํนวน
เงินทุน และนโยบายภาครัฐ เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความสาํเร็จของการประกอบการ 

กมลกานต ์เทพธรานนท ์(2548) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ แรงจูงใจ
ภายใน คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการกบัความสําเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ศึกษาตวัอยา่งจาํนวน 409 ราย ทาํการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํ แรงจูงใจภายใน คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสําเร็จในการประกอบการอย่างมีนัยสําคญั โดยปัจจยัคุณลกัษณะ
ของการเป็นผูป้ระกอบการพบว่า ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรจาํนวน 10 ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการไดแ้ก่ มนุษยส์ัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความช่ือสัตย ์การมีความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์ในธุรกิจ ความขยนัทุ่มเทใหก้บัธุรกิจ มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีวิสัยทศัน์ ประหยดั 
พฒันาและฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง และมีความเช่ือเร่ืองโชค 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2548) ศึกษาภาวะผูน้าํ และทิศทางใหม่เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย โดยศึกษาตวัอยา่งชุดแรกจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกกบั
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จจาํนวน 30 ราย แลว้นาํมาสร้างและพฒันาแบบวดักบัตวัอย่าง
ชุดท่ีสองจาํนวน 544 ราย และวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองมือวดัองค์ประกอบภาวะผูน้าํประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบไดแ้ก่     
1) การส่งเสริมแรงบนัดาลใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 3) การมีศีลธรรม
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ในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิงยทุธศาสตร์ 5) การเสริมสร้างจิตสาํนึกต่อบุคคล 
6) การเปิดกวา้งยอมรับส่ิงต่างๆ จากนั้นนาํแบบวดัไปเก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งชุดท่ีสามจาํนวน 1,064 
ราย ผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการมีความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจต่างกนั มีภาวะผูน้าํต่างกนั
โดยผูป้ระกอบการท่ีมีความสําเร็จในการประกอบธุรกิจสูงจะมีภาวะผูน้ําโดยรวม และทั้ ง 6 
องคป์ระกอบสูงกวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

สมคิด เจดียว์งศ ์และคณะ (2549) ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยตอ้งการศึกษาคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจ และศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินกลยุทธ์ ศึกษาตวัอย่าง
จาํนวน 250 ราย ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพชรบูรณ์ให้ความสําคญักบักลยุทธ์ 
หรือเล่ห์เหล่ียมเพื่อเอาชนะคู่แข่งขนั และผูป้ระกอบการจะให้ความสําคญักบันวตักรรม และการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

สมแกว้ รุ่งเลิศเกรียงไกร, จงพิศ ศิริรัตน์, ยุพาวดี สมบูรณกุล, เสาวณี จุลิรัชนีกร, และ
สมมาตร จุลิกพงศ์ (2549) ศึกษาคุณลักษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จในภาคใต้
ภาคอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดัรวม 375 ตวัอยา่ง โดยคุณลกัษณะผูป้ระกอบการประกอบดว้ย 
ความเป็นผูน้าํ มนุษยส์ัมพนัธ์ บุคลิกภาพ ความเส่ียง เป้าหมาย และคุณลกัษณะพื้นฐาน รวมทั้ง
ศึกษาความสามารถทางการจัดการ ผลการวิจัยพบว่าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความสาํเร็จเป็นผูมี้ภาวะผูน้าํ มีลกัษณะพื้นฐานคือความขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน มีเป้าหมาย มีมนุษยสัมพนัธ์ 
มีความเส่ียง และมีบุคลิกดีตามลาํดบัซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะธุรกิจท่ีทาํ และลกัษณะภูมิหลงัของ
ผูป้ระกอบการ 

สมแกว้ รุ่งเลิศเกรียงไกร, จงพิศ ศิริรัตน์, ยุพาวดี สมบูรณกุล, เสาวณี จุลิรัชนีกร, และ
สมมาตร จุลิกพงศ์ (2550) ศึกษาคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จในภาคใตภ้าค
บริการ ในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดัรวม 393 ตวัอยา่ง โดยคุณลกัษณะผูป้ระกอบการประกอบดว้ย ความเป็น
ผูน้ํา มนุษย์สัมพนัธ์ บุคลิกภาพ ความเส่ียง เป้าหมาย และคุณลักษณะพ้ืนฐาน รวมทั้ งศึกษา
ความสามารถทางการจดัการ ผลการวิจยัพบว่าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จ
เป็นผูมี้ภาวะผูน้ํา มีลกัษณะพื้นฐานคือความขยนั ซ่ือสัตย  ์อดทน มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเป้าหมาย         
มีความเส่ียง และมีบุคลิกดีตามลาํดบัซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะธุรกิจท่ีทาํ และลกัษณะภูมิหลงัของ
ผูป้ระกอบการ 

Tanvisuth (2007) ศึกษาเร่ือง การเป็นผูป้ระกอบการของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีมีการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงจะพิจารณาผลกระทบของคุณลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการ ความเป็นโลกาภิวตัน์ ความสามารถในการเลียนแบบ และความยืดหยุน่ในการ
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ใชก้ลยทุธ์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั การเรียนรู้ทางเทคโนโลย ีเครือข่าย
และการติดต่อมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ขณะเดียวกบัยงัพบว่าปัจจยั
ด้านนวัตกรรม  การทํางานเชิงรุก  และความเป็นโลกาภิวัตน์มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ 

Tonesakulrungruang (2007) ศึกษาการกาํหนดทิศทางการประกอบธุรกิจ และ กลยทุธ์
การตลาดภายใตโ้ลกาภิวตัน์ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย สํารวจ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีการส่งออก จาํนวน 449 ราย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้น 
โลกาภิวตัน์ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ กลยทุธ์การตลาด และยทุธวิธี มีความสัมพนัธ์
ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ และคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการดา้นนวตักรรม และการ
ทาํงานเชิงรุก เป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการใหส้าํคญัในการดาํเนินธุรกิจ 

จรรยาภรณ์ พรหมคุณ (2551) ศึกษาปัจจยั และการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผูป้ระกอบการส่งออกเส้ือผา้สําเร็จรูป เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์กบัการเจริญเติบโตตามแผนกลยทุธ์ของผูป้ระกอบการท่ีส่งออกเส้ือผา้
สาํเร็จรูป จาํนวน 240 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจมากท่ีสุด        
ส่วนกลยทุธ์ยอ่ยท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือกลยทุธ์ดา้นการผลิต 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ม.ป.ป.) ศึกษาคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาํเร็จในธุรกิจภาคการผลิต บริการ การคา้ และการเกษตรทั้งในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล และต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ ใช้วิธีสุ่มแบบโควตา และแบบสะดวกจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเลก็ท่ีเป็นเจา้ของกิจการไม่เกิน 10 ปีและมีธุรกิจท่ีอยูใ่นช่วงเจริญเติบโต
เต็มท่ีไม่รวมธุรกิจแฟรนไชส์จํานวน 504 ตัวอย่าง ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ร่วมกับการเก็บ
แบบสอบถามและวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ปัจจยั และวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 
ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จทุกภาคธุรกิจไม่มีความ
แตกต่างกนัในภาพรวม โดยมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัตามลาํดบัคือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีความซ่ือสัตย ์มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจท่ีทาํ มีความขยนัทุ่มเทให้กบัธุรกิจ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีวิสยัทศัน์ ประหยดั พฒันาและฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง และมีความเช่ือเร่ืองโชค 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ
สามารถสรุปไดว้่า มีการศึกษาในประเด็นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสําเร็จของการประกอบการ คุณลกัษณะของ
การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ การเป็นผูป้ระกอบการของวิสาหกิจท่ีมีการคา้ระหว่างประเทศ        
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การกําหนดทิศทางการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดภายใต้โลกาภิวตัน์ของวิสาหกิจ 
แนวโน้มความต้องการด้านแรงงาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของช่างอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิตของวิสาหกิจ ภาวะผูน้ํา แรงจูงใจภายในและทิศทางใหม่เพื่อพัฒนา
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจของไทย โดยผลการวิจยัท่ีพบว่ามีความสอดคลอ้งกนัคือ ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย  ์มีภาวะผูน้ํา และมีความขยนัอดทน ขณะท่ีพบ
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัผลท่ีมีต่อการเจริญเติบโตคือการศึกษาของ จรรยาภรณ์ พรหมคุณ (2551) 
ศึกษาปัจจยั และการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผูป้ระกอบการส่งออก
เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

 
2.7 การพฒันาความหมาย และการวดัการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตมกัมีความสัมพนัธ์กับการสร้างความมัง่คัง่ การสร้างงาน และการ
พฒันาภูมิภาค Acs and Armington (2006) and Storey (2001) กล่าวถึงธุรกิจท่ีเจริญเติบโตอยา่ง
รวดเร็ววา่จะมีความสาํเร็จในยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งตํ่าร้อยละ 25 ในทุก 4 ปี หรืออยา่งตํ่าร้อยละ 15 
สาํหรับยอดขายในปัจจุบนั 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การเจริญเติบโตหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต และ
ผลลพัธ์ท่ีผสมผสานกันในหลายๆ ปัจจยั โดยปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต ได้แก่  
1) การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี หมายถึงการพฒันาความรู้ และวิธีการใหม่ๆ ในการผลิตสินคา้
หรือบริการ หรือการมีกระบวนการใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ  
2) การมีปริมาณการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน หมายถึงการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในเทคโนโลยี หรือเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ใหม่ๆ 3) การมีจาํนวนพนักงานท่ีเพิ่มข้ึน หมายถึงการมีจาํนวนคนทาํงานในองคก์ารท่ี
เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีการพฒันาระดบัความรู้ และทกัษะของพนกังาน (Carneiro, 2007) 

Robson and Bennett (2000) กล่าวว่า การเจริญเติบโตสามารถวดัไดใ้นหลายๆ ลกัษณะ 
สําหรับนโยบายการวิจัยของรัฐบาลจํานวนมากและเช่นเดียวกับลักษณะทางเศรษฐศาสตร์           
การเจริญเติบโตจะวดัโดยพิจารณาจากจาํนวนการจา้งงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึง
ในหลายๆรัฐบาลลว้นแลว้แต่พิจารณาจากจาํนวนการจา้งงานมากกว่าการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึนเจา้ของ
และผูจ้ดัการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้งให้ความใส่ใจในประสิทธิภาพของการเงิน 
เช่นเดียวกบันโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสนใจเพ่ิมข้ึนในการจา้งงาน และการพฒันาให้วิสาหกิจ
ขนากลางและขนาดย่อมมีการพฒันาการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ และความได้เปรียบใน 
การแข่งขนั ดงันั้นการวดัการเจริญเติบโตอาจวดัไดจ้ากยอดขาย หรือผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนและ 
การวดักาํไรท่ีเจา้ของธุรกิจให้ความสนใจ การวดัดา้นกาํไรอาจวดัไดห้ลายลกัษณะ เช่น กาํไรต่อ
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พนักงาน กาํไรวดัจากผลตอบแทนคิดเป็นร้อยละ หรือการเปล่ียนแปลงของกาํไรคิดเป็นร้อยละ 
อยา่งไรก็ตามการศึกษาของ Robson และ Bennett ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อการใชธุ้รกิจท่ีปรึกษาภายนอกจากตวัอยา่งจาํนวน 2,474 ราย 
ได้ใช้เกณฑ์การวัดการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากร้อยละ  
การเปล่ียนแปลงของการจ้างงาน  ร้อยละการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน  และร้อยละ  
การเปล่ียนแปลงของกาํไรต่อพนกังาน 

การศึกษาของ Moreno and Casillas (2000) (as cited in Moreno, & Casillas, 2007) 
กล่าวว่าการเติบโตของผูป้ระกอบการจะแสดงถึงปัจจยัหลกัท่ีเป็นคุณลกัษณะ 2 ประการคือ 1) การ
มีประสบการณ์สูงของผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถสร้างขนาดของกิจการให้เจริญเติบโต 2) การมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างธุรกิจให้เติบโตภายในระยะเวลาอนัสั้ น ซ่ึงอาจจะอยู่ระหว่าง 4 หรือ 5 ปี     
โดยอาจใชปั้จจยัท่ีวดัไดด้ว้ยยอดขาย จาํนวนการจา้งงาน และอ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเจริญเติบโตเปรียบเทียบ
กบัวิสาหกิจท่ีไม่เจริญเติบโตของ Moreno and Casillas (2007) เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโตของวิสาหกิจในประเทศสเปน ศึกษาตวัอยา่งจาํนวน 6,814 ราย และ
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) มาพิจารณาปัจจยัหรือตวัแปรท่ี
เหมาะสมสําหรับการจาํแนกกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรจาํนวน 4 ตวัแปร
ไดแ้ก่ 1) ขนาดของธุรกิจท่ีวดัไดจ้ากปริมาณยอดขาย 2) อายุของธุรกิจ 3) ทรัพยากรทางการเงิน     
4) ทรัพยากรของธุรกิจ โดยพิจารณาจากการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมี
นัยสําคัญในการจําแนกกลุ่ม ได้แก่ ขนาดของธุรกิจ รองลงมาคือ ทรัพยากรของธุรกิจ และ
ทรัพยากรทางการเงินคือความสามารถในการชาํระหน้ี และสภาพคล่อง ส่วนอายขุองธุรกิจไม่พบว่า
เป็นปัจจยัในการแยกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 2 กลุ่ม 

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการอนัจะนาํไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขนั 
และสามารถนําไปสู่การเจริญเติบโตของธุรกิจได้ต่อไปนั้ น พบว่ามีผูศึ้กษาใช้เกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที ่2.5  มาตรวดัประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโต 
 

ผูศึ้กษา มาตรวดัประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโต 
Evans, (1987) จาํนวนคนการจา้งงาน1/ 
Samiee and Roth (1992) ROA2/  ROI3/ และยอดขาย 
Szymanski, Bharadwaj, and 
Varadarajan (1993) 

ร้อยละส่วนแบ่งการตลาด และROI 

Lumpkin and Dess (1996) ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด  กาํไร ความพงึพอใจใน
ภาพรวม และความพึงพอใจของผูถื้อหุน้ 

Dess, Lumpkin, and Covin (1997) ยอดขาย ROI และประสิทธิภาพรวมของธุรกิจเฉล่ีย 5 ปี 
Robson and Bennett (2000)  อตัราผลตอบแทน จาํนวนการจา้งงาน และกาํไรต่อ

พนกังาน1/ 
Hashim et al. (2001) ยอดขาย  จาํนวนการจา้งงาน  กาํไร สินทรัพย ์ ทุน   

และดชันีการวดัประสิทธิภาพของธุรกิจ (Business 
Performance Composite Index: BPCI) 
(BPCI=ROS+ROI+ROA/3) โดยใชข้อ้มูลจาํนวน 5 ปี 

Entrialgo (2002)   การเป็นผูป้ระกอบการ 
Waheeduzzaman and Dube (2003) ยอดขาย และ ROS4/ 
Morrison and Ali (2003) ยอดขาย  และจาํนวนคนการจา้งงาน   
Chung (2003) ส่วนแบ่งการตลาด ยอดขาย และกาํไร 
Krauss et al. (2005)   ยอดขาย  จาํนวนคนการจา้งงาน  และกาํไร  

(เปรียบเทียบจากปีก่อนหนา้) 
Covin, Green, and Slevin (2006) ยอดขายเฉล่ีย (3 ปี) ร่วมกบัการคาํนวณจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ 
Priyanto (2006)   ปริมาณผลผลิต  กาํไร  และราคาต่อกิโลกรัม 
Kaikkonen (2006)   ระดบัของทศันคติในความพยายามท่ีจะสามารถทาํให้

ธุรกิจเจริญเติบโต 
Moreno and Casillas (2007)  ขนาดของธุรกิจวดัจากปริมาณยอดขาย  อายขุองธุรกิจ  

การเงิน และทรัพยากรของธุรกิจ1/ 
Ferreira and Azevedo (2007) ยอดขาย  และจาํนวนคนการจา้งงาน1/ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ)  
 

ผูศึ้กษา มาตรวดัประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโต 
Pleshko and Heiens (2008) ROA  และROI 
Boohene et al. (2008) ยอดขาย  จาํนวนคนการจา้งงาน  กาํไร การคิดคน้และ

การพฒันา  ความเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม  และตน้ทุน
การบริหารงาน 

Salimath, Cullen, and Umesh (2008)  การเพิ่มข้ึนของกาํไร และยอดขาย1/ 
Raymond (2008) ปริมาณผลผลิต  และกาํไร   
Lim (2009) ระดบัประสิทธิภาพเทียบกบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค ์
Schilke et al. (2009) ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้  ผลตอบรับทางการตลาด  

และกาํไร  
Amran et al. (2010) ROS เฉล่ีย 4  ปี  
De Vries  (2010) มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (Market-to-book Ratio) 

 
หมายเหตุ. 1/  แสดงปัจจยัวดัการเจริญเติบโต 
     2/ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Asset) = กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม 
     3/ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) =  กาํไรสุทธิ/เงินลงทุน     
     4/ อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on Sale) = กาํไรสุทธิ/ยอดขาย 

  
จากงานวิจยัขา้งตน้ทาํให้สามารถพฒันาความหมาย และการวดัการเจริญเติบโตซ่ึง

จัดเป็นตัวแปรตามสําหรับการวิจัย และเน่ืองจากมาตรวดับางตัว เช่น อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยร์วม (ROA) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อตัราผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) 
และส่วนแบ่งทางการตลาด อาจทาํการวดัไดย้าก ขณะท่ียอดขาย กาํไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพยร์วม 
และกาํลงัการผลิตเป็นผลประกอบการท่ีผูป้ระกอบการสามารถประเมินได้โดยทั่วไป ดังนั้ น
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใช้การวดัการเจริญเติบโตของวิสาหกิจจากยอดขาย กาํไรสุทธิ เงินทุน 
สินทรัพยร์วม และกาํลงัการผลิตของวิสาหกิจ โดยให้ผูป้ระกอบการประเมินค่าร้อยละของการ
เปล่ียนแปลงของยอดขาย  กําไรสุทธิ  เ งินทุน  สินทรัพย์รวม  และกําลังการผลิตของสถาน
ประกอบการในปี พ.ศ. 2551-2553  
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2.8  สรุป  
ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรง ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทาํใหว้ิสาหกิจต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย การบริหารจดัการวิสาหกิจ
ให้เจริญเติบโตและอยู่รอด ภายใต้สภาวการณ์เช่นน้ีจาํเป็นต้องอาศัยผูบ้ริหารท่ีมีความรอบรู้           
มีความสามารถ และมีคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีจึงจะนาํพาใหว้ิสาหกิจเจริญเติบโต
ได ้การวิจยัในต่างประเทศและของไทยท่ีผา่นมามีการศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ และคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ แต่การวิจัยน้ีศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจซ่ึงพบว่ายงั
ไม่มีผูใ้ดทาํการศึกษามาก่อน 

การศึกษาท่ีผ่านมาไม่ไดเ้ปรียบเทียบถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจตาม
ประเภท และขนาดของวิสาหกิจ แต่งานวิจัยน้ีจะจาํแนกให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของ
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามประเภทและขนาดของวิสาหกิจวา่มีรูปแบบอยา่งไร 

ส่วนการวดัประสิทธิภาพและความสาํเร็จของการประกอบการท่ีผา่นมาเป็นการวดัจาก
การประเมินค่าแบบมาตรวดัระดบัของผูป้ระกอบการ แต่การศึกษาน้ีจะวดัการเจริญเติบโตโดย
พิจารณาจากการประเมินค่าร้อยละของการเปล่ียนแปลงของยอดขาย กาํไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพย์
รวม และกาํลงัการผลิตของสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2551-2553 อยา่งไรก็ตามประเด็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการแมว้่าจะมีผูท่ี้เคยศึกษามาแลว้ แต่นักวิชาการหลายท่าน
แนะนาํวา่ควรตอ้งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายองคค์วามรู้ใหม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 

การศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ  และลักษณะของสถาน
ประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย  
ผูว้ิจัยได้นําเสนอระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วยประชากรและตวัอย่าง  เคร่ืองมือ การทดสอบ
เคร่ืองมือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของประเทศไทย แต่เน่ืองจากการศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของ
สถานประกอบการจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลในเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดตวัแปร 
และการสร้างขอ้ถามสําหรับแบบสอบถาม ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย และผูป้ระกอบการวิสาหกิจภาค
การคา้ ภาคการบริการ และภาคการผลิต ประชากรของการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของประเทศไทย และผูป้ระกอบการวิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการคา้ และภาคการบริการ 

กลุ่มท่ี 2 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ซ่ึง ณ ส้ินปี 
พ.ศ. 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,913,167 ราย (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2553, น. 4-1) แบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางจาํนวน 18,384 ราย วิสาหกิจขนาดย่อมจาํนวน 
2,893,715 ราย และอ่ืนๆ อีก 1,068 ราย 
3.1.2  ตวัอยา่ง 

จากประชากรท่ีกล่าวถึงในขอ้ 3.1.1 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีแม่นยาํในการกาํหนดตวั
แปรและสร้างแบบสอบถาม การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยเลือกผูท้รงคุณวุฒิจาก 
ผูบ้ริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศไทยจาํนวน 16 ราย  และกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมท่ีอยู่ในภาคการผลิต ภาคการคา้ และภาคการบริการประเภทละ 10 ราย รวมเป็น 30 ราย  
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ส่วนประชากรกลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ
ไทย ณ ส้ินปี พ.ศ. 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,913,167 ราย (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2553, น. 4-1) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 ในการศึกษาจะวิเคราะห์แยกตาม
ประเภทของวิสาหกิจด้วย  จึงตัดจํานวนท่ีไม่ระบุประเภท 1,068 ออก  เหลือจํานวนทั้ งส้ิน     
2,912,099 ราย 
 
ตารางที ่3.1  จาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํแนกตามกลุ่มวิสาหกิจ 
 

กลุ่มวิสาหกิจ จาํนวนวิสาหกิจ
ขนาดกลาง (ราย) 

จาํนวนวิสาหกิจ
ขนาดยอ่ม (ราย) 

รวมจาํนวน
วิสาหกิจ (ราย) 

1. ภาคการผลิต 5,946 539,152 545,098 
2. ภาคการคา้  5,331 1,378,060 1,383,391 
3. ภาคการบริการ  7,107 976,503 983,610 
4. ไม่ระบุ - - 1,068 

รวม 18,384 2,893,715 2,913,167  
 

เน่ืองจากจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางมีเพียง 18,384 ราย จากจาํนวน 2,912,099 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 0.63 ซ่ึงน้อยมาก จึงไม่สามารถกาํหนดขนาดของตวัอย่างโดยมีสัดส่วนจาํนวน
วิสาหกิจขนาดกลางและจาํนวนวิสาหกิจขนาดยอ่มตามสดัส่วนจาํนวนในประชากรได ้ ดงันั้นจึงไม่
สามารถออกแบบการเลือกวิสาหกิจมาเป็นตวัอย่างเพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมได ้จาํเป็นตอ้งศึกษารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ดังกล่าวโดยแยกเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง และรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของวิสาหกิจขนาดย่อม การกาํหนดขนาดของตวัอย่างจึงแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดยอ่ม 
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การกาํหนดขนาดตวัอย่างวิสาหกิจขนาดกลางจากประชากร 18,384 ราย โดยใชสู้ตร 
Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่งดงัน้ี  
 

 สูตร n  ≥    
2N(e)1

N


 

 

 กาํหนดให ้ n  คือ ขนาดตวัอยา่ง 
      N  คือ ขนาดประชากร 
   e  คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเ้ท่ากบั 0.05 
 ดงันั้นจาํนวนตวัอยา่งคือ  
 
    n  ≥           18,384 
               1+18,384 (0.05)2 

      
≥    391.48  ~ 400  ราย 

 
การกาํหนดขนาดตวัอยา่งวิสาหกิจขนาดยอ่มจากประชากร 2,893,715 ราย โดยใชสู้ตร 

Taro Yamane (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่งดงัน้ี  

     n  ≥    2N(e)1

N


 

     ≥           2,893,715 
               1+ 2,893,715 (0.05)2 

      
≥    399.94  ~ 400  ราย 

 
เน่ืองจากการใช้ขอ้มูลช่ือและท่ีอยู่ของวิสาหกิจในระเบียนจากฐานขอ้มูลของกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ไม่ชดัเจนว่าแต่ละแห่งเป็นขนาดกลางหรือขนาดย่อม จึงส่งแบบสอบถามไป 
5,000 ชุด ตามสัดส่วนจาํนวนวิสาหกิจแต่ละประเภทเพื่อจะให้ไดจ้าํนวนวิสาหกิจมาวิเคราะห์ไม่
น้อยกว่า 800 ราย และในจาํนวนน้ีสามารถวิเคราะห์แยกตามขนาดและประเภทของวิสาหกิจได ้ 
การเลือกช่ือวิสาหกิจท่ีจะส่งแบบสอบถามใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic random 
sampling) จากระเบียนฐานขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
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3.2 เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ และผูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และ 
สถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของประเทศ
ไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ระดับตาํแหน่ง ระยะเวลาท่ีดาํรง
ตาํแหน่ง และประเภทของวิสาหกิจท่ีมีประสบการณ์ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของ
สถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของประเทศ
ไทย และการประเมินคะแนนปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มของประเทศไทย 

2. แบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ีมีต่อการเติบโตของวิสาหกิจ โดยผูว้ิจยัไดส้ร้าง
ข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร ทฤษฎี การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ในเบ้ืองตน้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน รายละเอียดของแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง ระยะเวลาท่ีดาํรง
ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา การสืบทอดกิจการ และการไดรั้บความช่วยเหลือจากครอบครัว 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ รูปแบบของสถานประกอบการ 
ระยะเวลาการก่อตั้งของสถานประกอบการ ลกัษณะของสถานประกอบการ จาํนวนการจา้งงาน 
จาํนวนสินทรัพยถ์าวรสุทธิ และผลประกอบการเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความสามารถใน
การบริหารจดัการ การสร้างนวตักรรม การทาํงานเชิงรุก การเรียนรู้ ความอดทน จริยธรรมทาง
ธุรกิจ เครือข่ายของผูป้ระกอบการ การใหอิ้สระแก่พนกังานในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 
ความมุ่งมัน่ในความสําเร็จและความพยายาม การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และการบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีไดจ้ากแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์ในเบ้ืองตน้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะของสถานประกอบการ ได้แก่ นวตักรรมองค์การ 
เงินทุน เครือข่ายของสถานประกอบการ กลยทุธ์การตลาด บุคลากรท่ีดี ความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั 
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และองคก์ารมีการทาํงานเชิงรุก โดยเป็นตวัแปรท่ีไดจ้ากแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
การสมัภาษณ์ในเบ้ืองตน้ 
 
3.3 การพฒันาและการทดสอบเคร่ืองมือ 
3.3.1  การพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี  1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพ่ือกาํหนดตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 
ขั้นท่ี  2 ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นโดยการสัมภาษณ์ผู ้มีความรู้  และประสบการณ์ท่ีมี 

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงตวัแปร และ
แนวทางในการพฒันาขอ้คาํถาม 

ขั้นท่ี 3 จดัทาํแบบสอบถาม และพฒันาเคร่ืองมือวดัแบบคาํถามปลายปิด 
ขั้นท่ี 4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 5 นาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความตรง

ตามเน้ือหา (Validity) และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 6 นาํแบบสอบถามท่ีไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้นาํไป

ทดลองใช้ (Try out) กับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาํนวน 30 ราย               
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
3.3.2  การทดสอบเคร่ืองมือการวิจยั  

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จึงมีการทดสอบความตรง และ
ความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

1. การทดสอบความตรง ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทั้งท่ี
เป็นนกัวิชาการ และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาผูป้ระกอบการและ
บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํนวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความคลอบคลุมของ
เน้ือหา การใชภ้าษา โครงสร้างของแบบสอบถามและความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลการวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ 
มีรายนามดงัน้ีคือ 

1)  รองศาสตราจารย ์ดร.อุปถมัภ ์สายแสงจนัทร์ ตาํแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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2)  ดร .ชัยวุฒิ  ตั้ งสมชัย  ตําแหน่ง  ผู ้อ ํานวยการศูนย์เ ตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ         
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3)  ดร.เดชา จาตุธนานันท์ ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

4)  คุณเจษฎา ช.เจริญยิ่ง ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายสอบทานสินเช่ือ ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

5)  คุณวีรศกัด์ิ บุญสิทธ์ิ ตาํแหน่ง หัวหน้าส่วนฝ่ายส่งเสริมโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามี
ความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั เสนอแนะให้เพิ่มเติมคาํถามเก่ียวกับภูมิหลงัของ
ผูป้ระกอบการ และแนะนําการใช้ภาษาเพ่ือสร้างความชัดเจนของขอ้ถามโดยผูว้ิจัยได้ทาํการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองให้ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยตวัอยา่งจริงจาํนวน 30 ราย แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการของครอนบคั (Cronbach) 
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

ตวัแปร จาํนวนดา้น ความเช่ือมัน่ 
(Cronbach’s Alpha) 

คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 11 0.890 
ลกัษณะของสถานประกอบการ 7 0.861 
การเจริญเติบโต 5 0.651 

 
จากตารางท่ี  3 .2  มาตรวัดของคําถามท่ีใช้ว ัดตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการจาํนวน 11 ดา้น และลกัษณะของสถานประกอบการจาํนวน 7 ดา้นมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.890 และ 0.861 แสดงว่ามาตรวดัของคาํถามมีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัดีมาก ส่วนมาตรวดั
การเจริญเติบโตจาํนวน 5 ดา้นมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.651 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่ามาตรวดัคุณลกัษณะ
ของการเป็นผู ้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการเน่ืองจากการประเมินผล
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ประกอบการในแต่ละดา้นพบว่าขอ้มูลเป็นการประมาณในรูปของร้อยละซ่ึงอาจส่งผลต่อความ
แม่นยาํของมาตรวดัและขอ้มูลมีการกระจายสูงจึงอาจส่งผลให้มีค่าความเช่ือมัน่ตํ่า อย่างไรก็ตาม
ค่าท่ีไดด้งักล่าวยงัถือวา่มีความเช่ือมัน่ในระดบัดีเน่ืองจากมีค่ามากกวา่ 0.50    
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ มีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. กาํหนดรูปแบบการสมัภาษณ์ตามประเด็นโครงสร้างขอ้ถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์โดย

เป็นคาํถามแบบปลายเปิด และการประเมินคะแนน 
2. จดัส่งแบบสมัภาษณ์ดว้ยตนเองร่วมกบัจดัส่งทางไปรษณียพ์ร้อมซองติดแสตมป์เพื่อ

ความสะดวกในการตอบกลบัสาํหรับผูท่ี้ไม่สะดวกในการใหส้มัภาษณ์ 
3. นดัหมายการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง หรือสมัภาษณ์ทางโทรศพัทล่์วงหนา้ 
4. สรุปผลการสมัภาษณ์ในแต่ละคร้ังท่ีทาํการสมัภาษณ์ 
5. วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้มูล เรียบเรียงและสรุปผลการสมัภาษณ์ 
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  จดัทาํเลขรหสัแบบสอบถามเพื่อการติดตาม และตรวจสอบขอ้มูล 
2. จดัส่งแบบสอบถามซ่ึงจดัทาํเป็นแบบธุรกิจตอบรับทางไปรษณียเ์พื่อความสะดวกใน

การตอบกลบั พร้อมทั้งส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการใหข้อ้มูลทางไปรษณียไ์ปยงัผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.  ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล และติดตามขอ้มูลทาง
ไปรษณียห์ากพบวา่ขอ้มูลในแบบสอบถามไม่มีความครบถว้นสมบูรณ์ 

4.  ป้อนขอ้มูลเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ต่อไป 
 

3.5 การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows           

เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และใชโ้ปรแกรมลิสเรล (LISREL: Linear Structure Relationship) 
วิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง 

1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย               
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายหรือบรรยายสรุปลกัษณะของตวัอยา่ง 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติที และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
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3. การวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) เพ่ือ
เปรียบเทียบ  และประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณลักษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของประเทศไทย โดยดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) การกาํหนดขอ้มูลจาํเพาะของตวัแบบ (Specification of the model) ตวัแบบ
สมการโครงสร้าง ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตและตวัแปรแฝง โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของตวัแบบวา่
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมดเป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linear) เชิงบวก (Additive) และ
เป็นความสัมพนัธ์ทางเดียว (Recursive model) ระหว่างตวัแปรภายนอก (Exogenous Variables) 
และตวัแปรภายใน (Endogenous Variables) 

2)  การระบุความเป็นไปไดค่้าเดียวของตวัแบบ (Identification of the model)  
เป็นการศึกษาลกัษณะการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ท่ียงัไม่ทราบค่าในตวัแบบการวิจยัว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขของการวิเคราะห์หรือไม่ ผูว้ิจยัใชเ้ง่ือนไขกฎที (t - rule) นัน่คือ จาํนวนพารามิเตอร์ท่ีไม่
ทราบค่าจะตอ้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัจาํนวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน และความแปรปรวน
ร่วมของตวัแปร โดยกฎที กล่าวว่า ตวัแบบจะระบุค่าไดพ้อดีเม่ือ t  (½) (q+p) (q+p+1) และใชก้ฎ
ความสมัพนัธ์ทางเดียว (Recursive rule) (Bollen, 1989) 

3)  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบ ผูว้ิจยัใช้การประมาณค่าโดยวิธี ML 
(Maximum Likelihood) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีแพร่หลายท่ีสุด เน่ืองจากมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระจากมาตรวดั (Bollen, 1989, pp. 107-108) 

4) การตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ (Goodness-of-fit measures)  
เพื่อศึกษาภาพรวมของตัวแบบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผูศึ้กษาได้ศึกษา 
การสังเคราะห์ข้อมูลการใช้เกณฑ์ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบของ Hooper, 
Coughlan and Mullen (2008) และนกัวิชาการท่านอ่ืนๆ (Hair et al., 1995; Hu & Bentler, 1999; 
Diamantopoulos & Siguaw, 2000; Kline, 2005) ดงัตารางท่ี 3.3 เพื่อนาํมากาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของการวิจยัคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี 3.4 
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ตารางที ่3.3  เกณฑด์ชันีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของตวัแบบ 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง ระดบัความสอดคลอ้ง คาํอธิบายดชันีความสอดคลอ้ง 
1. ไค-สแควร์ (Chi-
Square statistics :2) 

- 2 ควรมีค่าตํ่า และไม่มีนยัสาํคญั (p>0.05) ตอ้งพิจารณาประกอบกบัดชันีอื่นๆ อาจเกิด
ความลาํเอียงเนื่องจากขนาดของตวัอยา่ง 

2. ไค-สแควร์สมัพทัธ์ 
(2/df) 

- 2/df มีค่านอ้ยกวา่ 2 (Tabachnik and Fidell, 2007) 
- 2/df มีค่านอ้ยกวา่ 3 (Kline, 2005) 

เ นื่องจากจํานวนตัวอย่างมีผลต่อค่า  2  
จึงควรนาํค่า 2/df มาพิจารณา (Kline, 
2005) 

3. ค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
กาํลงัสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean 
Square Error of 
Approximation: 
RMSEA) 

- มีค่าตํ่ากวา่ 0.10 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งในระดบัดี ถา้มีค่า
ตํ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งในระดบัดีมาก ถา้มีค่า
ตํ่ากวา่ 0.01 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งในระดบัดีเยีย่ม และ
ถา้มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งอยา่งแทจ้ริง (Hair 
et. al. 1995) 

- มีค่าระหวา่ง 0.08 ถึง 0.10 หมายถึงตวัแบบสอดคลอ้งในระดบัปาน
กลาง ถา้มีค่านอ้ยกวา่ 0.08 หมายถึงตวัแบบสอดคลอ้งในระดบัดี 
(MacCallum et al, 1996) 

- มีค่านอ้ยกวา่ 0.07 ถือวา่อยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรับได ้(Hu and Bentler, 
1999) 

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสอดคลอ้งของตวั
แบบที่สร้างขึ้นกบัเมทริกซ์ความแปรปรวน
ร่วมของประชากร 

70 

DPU



 76 

ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง ระดบัความสอดคลอ้ง คาํอธิบายดชันีความสอดคลอ้ง 
 - ค่าที่ดีมากควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ค่าระหวา่ง 0.08 ถึง 0.10 หมายถึงตวั

แบบมีความสอดคลอ้งเพียงเลก็นอ้ย และค่าที่มากกวา่ 0.10 แสดงวา่ตวั
แบบไม่สอดคลอ้ง (Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 

 

4. ดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (Goodness-of-
Fit Index : GFI)  

- มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 
- มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป (Miles and Shevin, 1998) 
- มีค่ามากกวา่ 0.90 อยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรับได ้ 

มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ค่ายิง่มากแสดงวา่ตวัแบบ
สอดคลอ้งในระดบัดี 

5. ดชันีวดัความ
สอดคลอ้งที่ปรับแกแ้ลว้ 
(Adapted Goodness-of-
Fit Index : AGFI)  

- มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป อาจมีค่ามากกวา่ 1 ไดเ้นื่องจากไม่ใช่ค่า
มาตรฐาน มีคุณสมบตัิเช่นเดียวกบัดชันี GFI 

6. ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาํลงัสองของส่วนเหลือ
มาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square 
Residual : SRMR) 

- มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 (Byrne, 1998; Diamantopoulos and Siguaw, 2000) 
- มีค่านอ้ยกวา่ 0.08 (Hu and Bentler, 1999) 

เป็นค่ามาตรฐานของส่วนที่เหลือเฉลี่ย     
จากการเปรียบเทียบความกลมกลืนของตวั
แบบกบัขอ้มูลที่ใชว้ิเคราะห์ ค่ายิง่ใกล ้0 
แสดงถึงตวัแบบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที่ใช้
วิเคราะห์ 

 71 

DPU



 77 

ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง ระดบัความสอดคลอ้ง คาํอธิบายดชันีความสอดคลอ้ง 
7. ดชันีวดัความ
สอดคลอ้งเชิงสมัพทัธ์ 
NFI (Normed-Fit Index) 

- มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป (Bentler and Bonnet, 1980) 
- มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป (Hu and Bentler, 1999) 

เป็นดชันีที่บอกวา่ตวัแบบที่นาํมาตรวจสอบ
ดีกวา่ตวัแบบที่ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนั
เลย มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 

8. ดชันีวดัความ
สอดคลอ้งเชิงสมัพทัธ์ 
NNFI (Non-Normed-Fit 
Index) 

- มีค่าตั้งแต่ 0.95 ขึ้นไป (Hu and Bentler, 1999) เป็นดชันีที่บอกวา่ตวัแบบที่นาํมาตรวจสอบ
ดีกวา่ตวัแบบที่ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนั
เลย อาจมีค่ามากกวา่ 1 ไดเ้นื่องจากไม่ใช่ค่า
มาตรฐาน 

9. ดชันีวดัความ
สอดคลอ้งเชิงสมัพทัธ์ 
CFI (Comparative Fit 
Index) 

- มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป หรือเขา้ใกล ้1  
- มีค่ามากกวา่ 0.95 ขึน้ไป  (Hu and Bentler, 1999) 

เป็นดชันีที่บอกวา่ตวัแบบที่นาํมาตรวจสอบ
ดีกวา่ตวัแบบที่ตวัแปรไม่มีความสมัพนัธ์กนั
เลย มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 

 
หมายเหต.  ปรับปรุงจาก Structural Equation Modeling: Guidelines for Determining Model Fit. by Hooper, Coughlan and Mullen, 2008, Electronic 

Journal of Business Research Methods, 6(1), pp. 53-60.    

72 

DPU



73 

จากขอ้มูลการใช้เกณฑ์ดัชนีวดัความสอดคลอ้งของตวัแบบตามเกณฑ์ท่ีนักวิชาการ
ต่างๆ ไดน้าํเสนอไวใ้นตารางท่ี 3.3 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ตวัแบบโดยพิจารณาจากค่าดชันีในระดบัท่ียอมรับไดแ้สดงตารางท่ี 3.4 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.4  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
 

ดชันี ระดบัการยอมรับ 
1. สถิติไค-สแควร์ (2) ค่า P-value มากกวา่ 0.05  

2. 2/df มีค่านอ้ยกวา่ 2.00 
3. RMSEA มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
4. GFI มีค่ามากกวา่ 0.90  
5. AGFI มีค่ามากกวา่ 0.90  
6. SRMR มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
7. NFI มีค่ามากกวา่ 0.95 
8. NNFI มีค่ามากกวา่ 0.95 
9. CFI มีค่ามากกวา่ 0.95 

 
5) การปรับตวัแบบ (Model adjustment) 

ผูว้ิจัยดาํเนินการตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่  รวมทั้งพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
เชิงพหุยกกาํลงัสอง (Squared multiple correlation) ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาค่า 
ความสอดคล้องรวม (Overall fit) ของตัวแบบว่าโดยภาพรวมแล้วตัวแบบสอดคล้องกับขอ้มูล 
เชิงประจกัษเ์พียงใด  
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัย เ ร่ือง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน

ประกอบการ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย      
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย และเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย จ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ โดยใช้การ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้น 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้น 

4.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ร่วมกับการจัดส่ งทางไปรษณีย์ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละรายพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักพัฒนาผู้ประกอบการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และประธานหอการค้าไทยได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนโดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ และบางรายประสงค์จะกรอกแบบสัมภาษณ์เพื่อความชัดเจนของข้อมูล  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ทั้งสิ้นจ านวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีถึง 30 ปี มีประสบการณ์
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ในวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  อุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่น พลังงาน ไฟฟ้า สิ่งพิมพ์  
หล่อโลหะ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เซรามิค และกระดาษสา ภาคบริการได้แก่ ธุรกิจที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และสปา และภาคการค้าปลีกและค้าส่ง ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทส าคัญมากในระบบเศรษฐกิจ เห็นได้จากที่
ผ่านมาไม่ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคคล หรือชุมชนหันมาประกอบธุรกิจ
ผลิตสินค้าของตนเองซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐมีการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก แต่จะเห็นว่าผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้นั้น
มีจ านวนน้อยมากหรือไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการใหม่ที่เร่ิมต้นท าธุรกิจ
ของตนเอง 100 รายจะมีเพียง 10 รายที่สามารถด าเนินธุรกิจได้จริงที่เหลือคือต้องออกจากธุรกิจ และ
จะสามารถเติบโตได้ต่อไปเพียง 1 ใน 30 รายในระยะเวลา 3 ปีแรกที่ด าเนินธุรกิจ โดยคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของ
ประเทศไทยพบว่า มีปัจจัยดังนี้ 

1) ด้านการเรียนรู้ ผู้ประกอบการที่ล้มเหลวสาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดการ
เรียนรู้หรือหยุดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวว่า “คนที่มีความใฝ่รู้คือคนที่ถ้ามีอะไรแล้ว
น ามาดัดแปลงให้ดีขึ้น เท่าที่ได้สัมผัสวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองไทยจะถูกสอนมา
ให้ท าแบบนี้ก็จะท าอยู่อย่างนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลง และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เมืองไทยยังติดอยู่กับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงไม่ยอมโตสักที ท าอย่างไรเขาถึงจะอยู่ได้ด้วยตัว
ของเขาเอง” (วิศิษฐ์ศรี จินตนา, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 10 มีนาคม 2554) สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ฉัตรชัย บุญรัตน์ และศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ที่เห็นว่าผู้ประกอบการ
ต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ด้วยข้อจ ากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านทุน 
และก าลังคน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ในด้านการตลาด คน เครือข่าย 
เทคโนโลยี และความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องคิดและเรียนรู้เอง ธุรกิจจึง
จะมีความแตกต่าง และเรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม คือเรียนแล้วต้องน าไปท าจริงสามารถน าไปปฏิบัติ
จริง โดยปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่อยู่ที่ความไม่รู้ คือไม่รู้จักสินค้าของ
ตนเอง ไม่รู้จักสินค้าของคนอ่ืน ไม่มีพันธมิตร คู่ค้าหรือเครือข่ายธุรกิจที่จะสามารถสนับสนุน
พัฒนาสินค้าของตนเอง พัฒนาตลาด ยอดขาย และวิธีการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น (ฉัตรชัย บุญรัตน์, 
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 15 กุมภาพันธ์ 2554; ธเนตร นรภูมิพิภัชน์, การสื่อสารระหว่างบุคคล , 
19 เมษายน 2554) ดังนั้น คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความสนใจใฝ่รู้ซึ่งจัดเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะของบุคคล เพราะธุรกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมจะต้องใช้คนให้น้อยที่สุด ให้มีต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ า การเรียนรู้ยังรวมถึงการติดตาม
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 

2) ด้านความรักและถนัดในธุรกิจที่ท าอยู่  ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จซึ่ง
หมายถึง ธุรกิจสามารถสร้างรายได้ มียอดขายเพิ่มขึ้นและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นประเด็นแรก
ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักตนเองคือรู้จักว่าตนมีความพร้อมอะไร มีความชอบและความสามารถใน
ด้านใด มีความรัก และชอบท าสิ่งใดมากที่สุดซึ่งจะท าให้มีใจรักในอาชีพสามารถท าให้ธุรกิจด าเนิน
ไปได ้ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการว่าต้องท าธุรกิจ
ที่ตนเองรักและมีความถนัด มีทักษะเฉพาะในการท าธุรกิจนั้น (Business specific characteristics) 
หรือการมีทักษะในการประกอบการ (Entrepreneurial skill) ในธุรกิจของตนเอง 

3) ด้านความรู้ความสามารถ ความช านาญในธุรกิจที่ตนเองท า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ มีความช านาญ
ในธุรกิจที่ตนเองท าเป็นอย่างดี มีความรอบรู้ในด้านบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบวัดผล และปรับปรุงงานของตนเองได้ 

4) ด้านจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
เห็นว่าเป็นประเด็นพื้นฐานในการท าธุรกิจ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมคุณค่า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่
ด าเนินอยู่ 

5) ด้านการให้อิสระแก่พนักงานในการตัดสินใจ ผู้ประกอบการที่จะบริหารธุรกิจให้
เจริญเติบโตต้องให้อิสระแก่พนักงานในการตัดสินใจ และการแสดงออกโดยเปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสารแบบสองทาง ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านกล่าวว่า ต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการเปิด
กว้างในการระดมความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและใส่ใจกับผู้ร่วมงานทุกระดับ  เป็นการสร้าง
ค่านิยมที่ดีต่อผู้ร่วมงานให้รักองค์กร ให้มีความรู้สึกได้ถึงความมีส่วนได้เสียและเป็นเจ้าของร่วมกัน 

6) ด้านเครือข่ายทางธุรกิจ หลายท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการมีเครือข่าย 
(Network) หรือความสามารถในการสร้างพันธมิตร เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโต
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเครือข่ายทางธุรกิจสามารถสนับสนุนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ 
เป็นโอกาสทางธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันพบว่าลักษณะของผู้ประกอบการไทยมีลักษณะการ
ท างานแบบคนเดียว คือมองแต่ธุรกิจของตนเองเป็นหลัก ชอบท างานกับตัวเองโดยล าพังไม่ชอบ
การรวมกลุ่มซึ่งถือเป็นจุดอ่อนและไม่มีอ านาจในการต่อรองใดๆ 

นอกเหนือจาก 6 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ได้ให้ทรรศนะที่
แตกต่างเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ และคุณสมบัติของสถานประกอบการที่มีต่อ
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การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่ามาจากปัจจัยพื้นฐานเดียวกัน โดยได้ยึด
หลักการของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการท าธุรกิจในบริบทของ
ประเทศไทยซึ่งกิจการไม่ว่าจะมีขนาดใดจะต้องมีปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือปัจจัยด้านลูกค้า 
พนักงาน และสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังน้ี 

ปัจจัยด้านลูกค้า ต้องเป็นกิจการที่ลูกค้ามีความไว้วางใจและพอใจในสินค้าหรือบริการ
ซึ่งจะท าให้กิจการสามารถขายสินค้าได้ยาวนานและยั่งยืน (Sustainable) โดยคุณภาพสินค้าต้อง
คุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายทั้งสินค้าและบริการ โดยกล่าวว่า “บางคนสินค้าดีแต่การบริการหลังการ
ขาย (After sale service) ไม่ดีในที่สุดธุรกิจก็ไปไม่รอด และถ้าสินค้าและบริการมีความคุ้มค่าก็จะมี
การพูดแบบปากต่อปาก ไม่เหมือนกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ขณะที่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถท าได้เพราะไม่ได้ผลิตสินค้าจ านวนมาก ฉะนั้นการขายทางตรง
ต้องขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีนโยบายการผลิตที่ดี และต้องท าให้เกิดความรู้สึกว่ากิจการ
ไม่ได้เอาเปรียบลูกค้าเลย” 

ปัจจัยด้านพนักงาน การให้ความส าคัญด้านพนักงานกิจการโดยทั่วไปอาจค านึงถึงเร่ือง
เงินเดือนและค่าจ้าง โดยหลักการของเงินเดือนและค่าจ้างจะต้องอยู่บนฐานของความยุติธรรม และ
กิจการต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานรักองค์กร มีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง มีสวัสดิการ
ที่จ าเป็นต่อชีวิตของพนักงาน ดังค ากล่าวว่า “กิจการขนาดเล็กจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่ากิจการ
ขนาดใหญ่ เพราะกิจการขนาดใหญ่มีการท างานเป็นมาตรฐานแต่กิจการขนาดเล็กไม่ได้มีลักษณะ
อย่างนั้น โดยเงินเดือนอาจขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่  เช่น บางกิจการมีเบี้ยขยัน       
หรือบางทีให้ตามความพอใจของนายจ้างเพราะพนักงานคนนั้นไม่เคยขาดงานซึ่งเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน หรือบางแห่งอาจให้รางวัลแก่คนที่มีความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ 
ขณะเดียวกันพนักงานมีความต้องการอะไรก็จะต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการ เช่น กิจการบางแห่งอยู่
ในถิ่นทุรกันดารเจ้าของกิจการอาจสร้างโรงเรียนให้ลูกของพนักงานแต่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยทั่วไปอาจท าไม่ได้ พนักงานมีความต้องการอะไรซึ่งแต่ละแห่งมีความต้องการไม่
เหมือนกัน บางแห่งพนักงานต้องเดินทางมาไกลก็ต้องจัดหอพักให้เช่าราคาถูก และถูกสุขลักษณะ 
บางโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นก็จะมีอุปกรณ์ป้องกัน มีเวลาพักให้พนักงาน” ขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข และห่วงใยความรู้สึกของพนักงาน 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมองในระดับ
ชุมชนเป็นหลัก ดังนั้นวิสาหกิจต้องพิจารณาว่าจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชนได้    
ซึ่งให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “กิจการขนาดใหญ่บางรายไปปลูกป่าเพื่อสร้างการยอมรับในการให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้ท าอย่างนั้นวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อมต้องดูสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ให้ธุรกิจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
น้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย ขณะเดียวกันก็ต้องมองว่าชุมชนต้องการอะไรมากที่สุดวิสาหกิจต้องมี
แรงสนับสนุนจากชุมชนก่อน เช่น บางชุมชนไม่มีสถานที่เล่นกีฬาให้เด็กก็ไปสร้างสถานที่เล่นกีฬา
ให้กับเด็ก ดังตัวอย่างวิสาหกิจกาแฟในภาคเหนือรายหนึ่งได้ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของตนเอง
ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตให้ชุมชนโดยสร้างสถานพยาบาล โรงเรียน และอ่ืนๆ      
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจได้ช่วยชุมชน และสังคม ส่งผลให้ทุกคนทั้งพนักงาน เกษตรกร และชุมชน
มีความภาคภูมิใจ และรักองค์กร ถ้าโรงงานปล่อยน้ าเสียธุรกิจก็อยู่ไม่ได้  ดังนั้นต้องมีความเกื้อกูล
สังคมในขณะเดียวกันด้วย” 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโดยพื้นฐานของบริษัทขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทั้งด้านสินค้าและบริการ พนักงาน และสังคมสิ่งแวดล้อมมีบริบทแตกต่างกัน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบใน
เร่ืองสินค้าเพราะมีการวิจัยพัฒนาที่ดีกว่า มีมาตรฐานมากกว่าแต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ก็มีความได้เปรียบในด้านการบริการ หรือบริการหลังการขาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จะต้องใช้ความเป็นมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้กิจการดีและเติบโต ช่วยให้พนักงานรักองค์กร ช่วยกัน
ท างาน ช่วยกันประหยัดเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ และความเป็นมนุษย์จะท าให้สังคมและ
ชุมชนยอมรับเพราะหากสังคมไม่ยอมรับกิจการก็อยู่ไม่ได้  หรือต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
(ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว., การสื่อสารระหว่างบุคคล, 25 เมษายน 2554) 

นอกจากการสัมภาษณ์ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิระบุ
คะแนน 0 ถึง 10 แสดงความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลที่ได้แสดงเป็นคะแนนเฉลี่ยจากค่าสูงสุดไป
ต่ าสุดดังนี ้
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ปัจจัย คะแนนเฉลี่ย 
1.  การมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 9.6 
2.  การสร้างนวัตกรรม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   9.0 
3.  ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ และความพยายาม   9.0 
4.  ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้น าที่ดี   9.0 
5.  การท างานเชิงรุก   8.7 
6.  การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 8.5 
7.  การมีทักษะ และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 8.5 
8.  ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 8.3 
  9.  การบริหารจัดการด้วยตนเอง 8.2 
10.  การสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารคนกับการบริหารงาน 8.0 
11.  การเผชิญกับการบริหารความเสี่ยง 7.8 
12.  ความเชื่อมั่นในการกระท าของตนที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลว 7.8 
13.  ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ 7.8 

 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์มีทั้งสิ้นจ านวน 16 ราย ส่วนใหญ่อยู่

ในวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม  รองลงมาภาคบริการ และภาคการค้าปลีกและค้าส่งตามล าดับ 
ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีถึง 40 ป ีผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย  
ดังนี ้

1) ด้านความมุ่ งมั่น และมีการเ รียน รู้อยู่ตลอดเวลา  คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จโดยทั่วไปจะมีบุคลิกลักษณะที่ส าคัญคือเป็นผู้ที่ มีความมุ่งมั่น
ในการท าธุรกิจ และเรียนรู้ด้านธุรกิจอยู่ตลอดโดยมีสาเหตุจากความต้องการที่จะเป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจและมีความคิด ความต้องการที่จะขยายธุรกิจของตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวว่า กว่าที่ธุรกิจของตนเองจะเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้เป็นผลมา
จากการที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และการลองผิด
ลองถูกเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพเป็นที่พอใจ 
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2)  มีการให้อิสระแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็น ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่า 
ธุรกิจของตนเองเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ โดยมากมัก
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ การด าเนินกลยุทธ์
ด้านการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นลักษณะการประชุมสื่อสารแบบสองทาง  
มีลักษณะการท างานเสมือนว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

3)  ด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ การมีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจหมายถึง การไม่เอาเปรียบต่อลูกค้า และพนักงานด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
สนั่น พรหมโคตร หนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้ความส าคัญในปัจจัยนี้ กล่าวว่า ธุรกิจของเขาซื่อสัตย์ 
และยุติธรรมต่อลูกค้ามาโดยตลอด เช่น ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบจะปรับตัวขึ้นอยู่เสมอ แต่ธุรกิจของ
เขาก็ยังคงขายสินค้าในราคาเท่าเดิมเพราะเห็นแก่ลูกค้าที่มีรายได้น้อย  เขากล่าวว่าสินค้าของเขา
จะต้องตรึงราคาให้นานที่สุดและจะขึ้นราคาเป็นรายสุดท้ายเสมอ และจะไม่กักตุนสินค้าในยามที่
ขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งถือว่าเป็นการไม่เอารัดเอาเปรียบและมีจริยธรรมต่อลูกค้า  (สนั่น พรหมโคตร,
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 11 มีนาคม 2554) 

4)  ด้านการแสวงหาโอกาสในการท าธุรกิจ รู้จักแสวงหาถึงโอกาสต่างๆ เช่น การได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ รู้จักผู้ผลิตปัจจัยวัตถุดิบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน แนวโน้มความต้องการ
ของตลาดรวมไปถึงบุคคลที่หยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจ และการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การด าเนินงาน จากค ากล่าวของ ดร.ไพบูลย์ ซ าศิริพงษ์ กล่าวว่า “ถ้ามีความพร้อมทั้งตัวเรา โอกาส
และทุน จะท าอะไรก็ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ท าได้หมดเปรียบเหมือนเงาตามตัว   
ถ้ามีความสามารถน้อยก็ท างานขนาดเล็ก แต่ถ้ามีความสามารถมากก็ไปท างานใหญ่ หรือไม่ก็
ท างานระดับชาติได้ เมื่อท างานแล้วหากสถาบันการเงินเชื่อในความสามารถ และชื่อเสียงของเรา   
ก็สามารถให้ทุนสนับสนุนเราได้ ”  ดร.ไพบูลย์ให้ความเห็นว่า  คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่จะส่งผลให้วิสาหกิจสามารถเติบโตได้นั้นมี
พื้นฐานปัจจัยที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าประเภทธุรกิจนั้นจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้า
ปลีก หรือภาคบริการ ส่วนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เครือข่ายทางธุรกิจ และที่ตั้งของ
สถานประกอบการถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ได้รับ (ไพบูลย์ ซ าศิริพงษ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 
11 มีนาคม 2554) สอดคล้องกับผู้ประกอบการรายหนึ่งได้แสวงหาโอกาสให้ธุรกิจตนเองได้ออก
รายการทางโทรทัศน์จนท าให้ธุรกิจของตนเองมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นผลให้ธุรกิจเติบโตในด้านตลาด 
สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้น และพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นแฟรนไชส์ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศ 
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ผลการประเมินปัจจัยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่คาดว่ามีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการ คะแนนเต็ม 10 คะแนนได้
ค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ 

 
ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

1.  การมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 9.8 
  2.  การบริหารจัดการด้วยตนเอง 9.7 
3.  การสร้างนวัตกรรม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   9.6 
4.  ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 9.6 
5.  ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ และความพยายาม   9.3 
6.  การท างานเชิงรุก   9.2 
7.  การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 9.2 
8.  ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้น าที่ดี   9.1 
9.  ความเชื่อมั่นในการกระท าของตนที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลว 8.7 
10.  การสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารคนกับการบริหารงาน 8.6 
11.  การเผชิญกับการบริหารความเสี่ยง 8.5 
12.  การมีทักษะ และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 8.4 
13.  ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ 8.2 

 
ส าหรับการก าหนดตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมของ Miller (1983) ซึ่งน าเสนอปัจจัย
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 3 ประการคือ นวัตกรรม การท างานเชิงรุก และการเผชิญกับ
ความเสี่ยงเป็นตัวแปรในการศึกษารวมถึงการพิจารณาตัวแปรที่ได้จากการศึกษาข้อมูล 3 แหล่งคือ 
1) ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2) ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการเลือกตัวแปรดังนี้ 

1. เป็นตัวแปรที่มีอยู่ในแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้จา ก 
การสัมภาษณ์ หรือการประเมินความส าคัญ 
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2. เป็นตัวแปรที่ไม่มีอยู่ในแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่เป็นตัวแปรที่มี
ความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ กับความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งที่ได้
จากการสัมภาษณ์ หรือการประเมินความส าคัญ 

3. ตัวแปรที่ได้จากการประเมินความส าคัญ จากการพิจารณาระดับคะแนนพบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้คะแนนต่ ากว่าผู้ประกอบการโดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 7.8 ถึง 9.6 คะแนนใน
ขณะที่ผู้ประกอบการจะให้คะแนนอยู่ในช่วง 8.2 ถึง 9.8 คะแนน ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะเลือก
เฉพาะตัวแปรที่มีความส าคัญ โดยก าหนดเลือกตัวแปรของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 8.5 
คะแนนขึ้นไป (ล าดับถัดมามีคะแนน 8.3) และเลือกตัวแปรของผู้ประกอบการที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 9.0 ขึ้นไป (ล าดับถัดมามีคะแนน 8.7) และไม่ซ้ ากับตัวแปรที่เลือกในเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 

รายละเอียดการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของ
การวิจัยแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี ้
    
ตารางท่ี 4.1  ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของการวิจัย 
 

แนวคิด ทฤษฎี               
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

เพศ × × × × × 
อายุ × × × × × 
ระดับการศึกษา × × × × × 
ประสบการณ์ ×  

(7.8) 
×  

(8.2) 
× 

วิสัยทัศน์ × × × × × 
เป้าหมาย × × × × × 
ความรู้ความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ  
ความเชี่ยวชาญ 

  
(9.0) 

×  
(9.1) 

 

ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน 

× × × × × 

การสร้างนวัตกรรม ×  
(9.0) 

×  
(9.6) 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
  

แนวคิด ทฤษฎี               
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

การท างานเชิงรุก ×  
(8.7) 

×  
(9.2) 

 

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

× × × × × 

การบริหารความเสี่ยง ×  
(7.8) 

×  
(8.5) 

× 

การเรียนรู้  ×  ×  
ความอดทน ×  

(8.3) 
  

(9.6) 
 

ความซื่อสัตย์   
(9.6) 

  
(9.8) 

 

ความส าเร็จ × × × × × 
ระดับการแข่งขัน × × × × × 
ความคิดริเร่ิม × × × × × 
การวิเคราะห์ × × × × × 
เครือข่ายของผู้ประกอบการ  × × ×  
การป้องกัน × × × × × 
การวางแผนกลยุทธ์         
กลยุทธ์ที่ใช้                    
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 

× × × × × 

การระบุความต้องการของ
ลูกค้า 

× × × × × 

การระบุปัจจัยด้านโอกาส × × × × × 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี            
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

ความแตกต่างทางการ
ตลาด 

× × × × × 

กลยุทธ์การตลาด × × × × × 
ความกว้างของตลาด × × × × × 
การตัดสินใจด้าน
การตลาด 

× × × × × 

ความสัมพันธ์กับตลาด × × × × × 
การบริหารเวลา × × × × × 
การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  
มนุษย์สัมพันธ ์

× × × × × 

การควบคุมอารมณ์ × × × × × 
ความรับผิดชอบในการ
แนะน าและการประเมิน 
ผลงาน 

× × × × × 

ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษา 

× × × × × 

ความรู้ด้านเทคนิคและ
การบริการ 

× × × × × 

ความมั่นใจ หรือเชื่อมั่น
ในตนเอง 

× × × × × 

ความขยัน บากบั่น 
อุตสาหะ 

× × × × × 

วุฒิภาวะทางอารมณ์ × × × × × 
การประหยัด × × × × × 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

แนวคิด ทฤษฎี            
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

พัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานอย่างต่อเน่ือง 

× × × × × 

ความเชื่อเร่ืองโชค × × × × × 
ภาวะผู้น า × × × × × 
บุคลิกภาพ × × × × × 
ความเป็นโลกาภิวัตน์ × × × × × 
ความสามารถในการ
ปรับตัว 

× × × × × 

ความรับรู้ไว × × × × × 
ความทะเยอทะยาน × × × × × 
ความเปิดเผย × × × × × 
ความร่วมมือ × × × × × 
การตัดสินใจ × × × × × 
ความสามารถในการ
พึ่งพา 

× × × × × 

อ านาจทางสังคม × × × × × 
พลัง และความ 
กระตือรือร้น 

× × × × × 

ความพยายามอย่าง
ต่อเนื่อง 

× × × × × 

ความเต็มใจในการ
รับผิดชอบงาน 

× × × × × 

ความสามารถในการรับรู้ × × × × × 
ความยืดหยุ่น × × × × × 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปรใหม่จาก 
การศึกษาเบื้องต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

ความรักและความถนัดใน
ธุรกิจที่ท าอยู่ 

 × × × × 

การให้อิสระแก่พนักงาน
ในการแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจ 

 ×  ×  

ความมุ่งมั่นในความ 
ส าเร็จ และความพยายาม 

×  
(9.0) 

  
(9.3) 

 

การแสวงหาโอกาสใน
การท าธุรกิจ 

× ×  × × 

การบริหารจัดการด้วย
ตนเอง 

×  
(8.2) 

×  
(9.7) 

× 

การสร้างความสมดุล
ระหว่างการบริหารคนกับ
การบริหารงาน 

×  
(8.0) 

×  
(8.6) 

× 

ความเชื่อมั่นในการ
กระท าของตนต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว 

×  
(7.8) 

×  
(8.7) 

× 

การวิเคราะห์ตลาดและ
คู่แข่ง 

×  
(8.5) 

×  
(9.2) 

 
 

การมีทักษะและความ 
สามารถในการติดต่อ 
สื่อสาร 

×  
(8.5) 

×  
(8.4) 

× 

 
จากตารางที่ 4.1 ตามที่ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกตัวแปรข้างต้นพบว่ามีตัวแปรที่

ผ่านเกณฑ์จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม              
การท างานเชิงรุก การเรียนรู้ ความอดทน จริยธรรมทางธุรกิจ เครือข่ายของผู้ประกอบการ การให้
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อิสระแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ความมุ่งมั่นในความส าเร็จและ 
ความพยายาม และการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรการบริหารความเสี่ยงเป็นตัว
แปรในการศึกษาคร้ังนี้ด้วยเนื่องจากเป็นตัวแปรส าคัญของ Miller ที่น าเสนอไว้ในปี 1983 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้
จ านวน 11 ตัวแปร ได้แก่  

1.  ความสามารถในการบริหารจัดการ 
2.  การสร้างนวัตกรรม 
3.  การท างานเชิงรุก 
4.  การเรียนรู้ 
5.  ความอดทน 
6.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
7.  เครือข่ายของผู้ประกอบการ 
8.  การให้อิสระแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
9.  ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ และความพยายาม 
10.  การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 
11.  การบริหารความเสี่ยง 

4.1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีประเด็นดังนี้ 
1) ด้านเงินทุน ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเห็นพ้องกันว่า วิสาหกิจที่เร่ิมต้นใหม่ จะต้องท า

ตามก าลังและเงินทุนของตนเองที่มีอยู่ จะต้องไม่กู้เงินมาท าธุรกิจหรือท าเกินก าลังของตนเองซึ่งจะ
ส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จได้ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะใช้เงินทุนไม่มากเท่า
วิสาหกิจขนาดใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิรายหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมถึงเงินทุนว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเนื่องจากผลกระทบด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศ และ
การแข่งขันระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน  แรงงาน และ
เทคโนโลยีจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า และสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละประเทศจะมีความ
คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นโลกแห่งการแข่งขันภายใต้นโยบายการค้าเสรี ดังนั้นความพร้อมด้านเงินทุนจึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการต่อยอดหรือผลักดันให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการเติบใหญ่ได้ไม่ว่าเงินนั้นจะ
มาจากการกู้เงินมาลงทุน การระดมเงินจากผู้ถือหุ้น หรือเป็นเงินส่วนตัวก็ตาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิรายหนึ่ง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนว่า  สถานประกอบการที่เร่ิมต้น
จากการเป็นคนกลางมาก่อนเมื่อรู้จักธุรกิจว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นใครบ้าง รู้จักแหล่งผู้ผลิต รู้จัก
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รายละเอียดของสินค้า และรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าแล้วก็อาจผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิต หรือผู้จ้าง
ผลิตโดยควรเร่ิมจากเงินลงทุนไม่สูงมาก และไม่ควรกู้เงินมาลงทุน ควรแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อ
เป็นส่วนของการขยายการลงทุนเพิ่มทีละไม่มาก พร้อมกับต้องพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา (ศราวณีย์ 
ศรีเนาวรัตน์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 8 กุมภาพันธ์ 2554) 

2) ด้านท าเลที่ตั้ง ธุรกิจจะต้องมีท าเลที่ตั้งเหมาะสม เช่น มีสถานที่ผลิตใกล้แหล่ง
วัตถุดิบและผู้บริโภค ด้านการขายก็ควรใกล้คนกลางและลูกค้า มีการคมนาคมสะดวกใน 
การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ มีพื้นฐานรองรับในระบบสาธารณูปโภค มีตลาดแรงงาน อยู่ใน
ย่านธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ (ศศิพิมล มงคล, การสื่อสารระหว่าง
บุคคล, 27 กุมภาพันธ์ 2554) 

3) ด้านนวัตกรรม สถานประกอบการต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเอง
อย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พิศลยบุตร และ ดร.เดชา จาตุธนานันท์ 
กล่าวตรงกันว่าสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จมักมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปรับปรุง
คุณภาพและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานของพนักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษดา พิศลยบุตร, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 10 กุมภาพันธ์ 2554; เดชา 
จาตุธนานันท์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 8 เมษายน 2554) ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ 
ได้กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรม (Innovation) ว่าคือการท าของใหม่ ถ้าเป็นของใหม่อย่างเดียว
ก็อาจจะไม่ประสบความส าเร็จก็ได้ แต่หากของใหม่นั้นมีประโยชน์เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ แต่ถ้าสิ่งนั้น
เป็นของใหม่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกค้า หรือการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและ
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจึงจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ (ธเนตร นรภูมิพิภัชน์, การ
สื่อสารระหว่างบุคคล, 19 เมษายน 2554) 

4) ด้านการตลาด สินค้าที่ผลิตได้ต้องมีตลาดรองรับ มีความต้องการของตลาด 
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สินค้าของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจะต้องมีความแตกต่างและมีตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ต้องท าธุรกิจ
ที่ต่างไปจากธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมีความได้เปรียบด้านทุน และการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต (Economy of scale) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งถ้าสินค้าไม่มีความแตกต่างธุรกิจก็จะไป
ไม่รอด ดังนั้นต้องหาตลาดเฉพาะ ไม่มองลูกค้าวงกว้างด้วยข้อจ ากัดด้านทุน  อีกทั้งคู่แข่งที่มีขนาด
เดียวกันถ้าผลิตสินค้าเหมือนกันธุรกิจก็ไม่อาจโตได้ และต้องน าเสนอคุณค่าที่ดีให้แก่ลูกค้า (Better 
value offer) (ธเนตร นรภูมิพิภัชน์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 19 เมษายน 2554) 
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5) ด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ธุรกิจที่เติบโตจะต้องมีความสามารถหลัก (Core 
competency) ของธุรกิจ หรือการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ (Strategic operation) ของธุรกิจที่เป็น
ความสามารถหลักแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนโดยทั่วไป เช่น ธุรกิจขายปลีกสิ่งส าคัญที่สุดคือการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ หรือธุรกิจบางรายมีความสามารถหลักคือการเข้าถึงลูกค้า 

ผลการประเมินความส าคัญของปัจจัยแสดงลักษณะของสถานประกอบการที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดง
เป็นค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เรียงตามล าดับดังนี ้
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
1.  การมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร  9.0 
2.  บุคลากรของสถานประกอบการ   9.0 
3.  ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน หรือความมีเอกภาพในการท างาน  8.7 
4.  องค์กรมีการท างานเชิงรุก  8.2 
5.  การมีเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ 7.2 
6.  จ านวนเงินทุนของสถานประกอบการ 6.5 
7.  ที่ตั้งของสถานประกอบการ 6.2 
8.  ประเภทของสถานประกอบการ 5.1 
9.  ช่วงอายุของสถานประกอบการ (Organization Life Cycle) 5.0 
10.  การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เงินทุนกู้ยืม การอบรม              
       การออกร้าน ฯลฯ 

4.8 

11.  อายุของสถานประกอบการ 4.5 
 12.  การสนับสนุนจากทุนข้ามชาติ  3.8 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พบว่ามีประเด็นดังนี้ 
1) ด้านความสามารถของทีมงาน หมายถึงพนักงานทั้งหมดขององค์กรมีความพร้อม  

มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน มีการท างานเป็นทีม  มีเป้าหมายการท างานร่วมกันโดยการ
ท างานเป็นทีม มีความส าคัญในทุกองค์กร เป็นสิ่งจ าเป็นส าห รับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน การมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและท างานภายใต้ความมุ่ง
หมายเดียวกันจะเป็นส่วนเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 
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2) ด้านการตลาด ปัจจัยด้านการตลาดเป็นหัวใจหลักของการท าธุรกิจเพราะเป็นพื้นฐาน
ไปสู่การสร้างผลก าไร และความเจริญเติบโตให้แก่กิจการ หากผู้ประกอบการรายใดไม่มีกลยุทธ์
ด้านการตลาดก็จะเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ และไม่ประสบความส าเร็จในที่สุ ด โดยปัญหาด้าน
การตลาดพบว่าเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยเน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด มีลักษณะการผลิตสินค้าตามความ
ต้องการ และความเชี่ยวชาญของตนเอง และพบว่าส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตได้นั้นมีความคล้ายคลึงกัน
แต่เมื่อวิเคราะห์วิสาหกิจที่มีความเจริญเติบโต พบว่าส่วนใหญ่จะพัฒนาสินค้าของตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ มีความโดดเด่นแตกต่างไปจากผู้อ่ืน และส่วน
ใหญ่มีการสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักของตลาด 

3) ด้านเครือข่ายของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถาน
ประกอบการที่จะเติบโตได้นั้นจะต้องมีเครือข่าย หรือมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเพื่อเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีการรวมกลุ่ม   
ซึ่งหากมีความร่วมมือกันที่ดีแล้วต่างฝ่ายต่างก็จะได้รับประโยชน์โดยมีวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
มีสถานที่ขายสินค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า มีการ
รวมกลุ่มเพื่อซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ต่ าและสร้างอ านาจในการต่อรองกับผู้ขายปัจจัยวัตถุดิบ การเข้า
ร่วมกับชมรมหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการด้วยกันและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ร่วมกันกับผู้ประกอบการราย
อ่ืนๆ ในการสร้างสรรค์สินค้าและสนับสนุนธุรกิจให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

4) ด้านเงินทุน สถานประกอบการจะต้องมีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจเพราะ
เงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจเป็นจริงและต้องอาศัยเงินทุนเช่นกันในการลงทุนเพิ่มเพื่อ
ขยายธุรกิจให้เติบโตมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวตรงกันว่าการเร่ิมต้นท า
ธุรกิจจะต้องมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าอาคารและสถานที่ ค่าอุปกรณ์เคร่ืองไม้
เคร่ืองมือ ค่าสาธารณูปโภค ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
พบว่า เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจด้วยเงินทุนของตนเองทั้งหมด เร่ิมต้นธุรกิจขนาดเล็กโดยไม่ได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐหรือกู้เงินจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด  ต่อมาเมื่อกิจการเร่ิมมี
ชื่อเสียงจึงคิดขยายกิจการโดยน าเงินทุนของตนเองและเงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วนมาลงทุน
เพื่อให้กิจการเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้น 

การประเมินความส าคัญของปัจจัยแสดงลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากการประเมินของผู้ประกอบการ คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี ้
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
1.  การมีเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ 9.2 
2.  องค์กรมีการท างานเชิงรุก  9.1 
3.  ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน หรือความมีเอกภาพในการท างาน  8.9 
4.  จ านวนเงินทุนของสถานประกอบการ 8.9 
5.  บุคลากรของสถานประกอบการ   8.8 
6.  การมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร 8.2 
7.  ที่ตั้งของสถานประกอบการ 7.5 
8.  อายุของสถานประกอบการ 6.9 
9.  การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เงินทุนกู้ยืม การอบรม                 
     การออกร้าน ฯลฯ 

6.8 

10.  ประเภทของสถานประกอบการ 6.5 
11.  ช่วงอายุของสถานประกอบการ (Organization Life Cycle) 5.8 
12.  การสนับสนุนจากทุนข้ามชาติ  5.0 

  
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการประเมินคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในข้อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้วนั้น 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากจากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตัวแปรดังนี้ 

1. เป็นตัวแปรที่มีอยู่ในแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ หรือการประเมินความส าคัญ 

2. เป็นตัวแปรที่ไม่มีอยู่ในแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่เป็นตัวแปรที่มี
ความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ กับความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งที่ได้
จากการสัมภาษณ์ หรือการประเมินความส าคัญ 

3. ตัวแปรที่ได้จากการประเมินความส าคัญ จากข้อมูลพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะให้คะแนน
อยู่ในช่วง 3.8 ถึง 9.0 คะแนนซึ่งต่ ากว่าการให้คะแนนของผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วง 5.0 ถึง 9.2 
คะแนน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการเลือกตัวแปรที่มีเป็นจ านวนมากผู้วิจัยจะเลือกตัวแปรของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป (ล าดับถัดมามีคะแนน 5.1) และเลือกตัวแปรของ
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ผู้ประกอบการที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป (ล าดับถัดมามีคะแนน 7.5) โดยเป็นตัวแปรที่ไม่ซ้ า
กับตัวแปรที่เลือกในเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 
 
ตารางท่ี 4.2  ตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการของการวิจัย 
 

แนวคิด ทฤษฎี            
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

ความครอบคลุมของตลาด × × × × × 

ความเป็นสากล × × × × × 

การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ 

× × × × × 

ราคาสินค้า × × × × × 

นวัตกรรม   
(9.0) 

×  
(8.2) 

 

การประสานงาน × × × × × 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

× × × × × 

ช่วงชีวิตของธุรกิจ ×  
(5.0) 

×  
(5.8) 

× 

ประเภทของ 
สถานประกอบการ 

×  
(5.1) 

×  
(6.5) 

× 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ 

× × × × × 

อายุของสถาน
ประกอบการ 

×  
(4.5) 

×  
(5.8) 

× 

จ านวนของเจ้าของ × × × × × 

โครงสร้างองค์กร × × × × × 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ)  
 

แนวคิด ทฤษฎี            
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

กระบวนการด าเนินงาน × × × × × 

กลยุทธ ์ × × × × × 

เงินทุน   
(6.5) 

  
(8.9) 

 

จ านวนการจ้างงาน × × × × × 

ระยะเวลาของการได้รับ
ความช่วยเหลือ 

× × × × × 

เทคโนโลยี × × × × × 

วัฒนธรรม × × × × × 

เครือข่ายของสถาน
ประกอบการ 

×  
(7.2) 

  
(9.2) 

 

ตัวแปรใหม่จาก 
การศึกษาเบื้องต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

กลยุทธ์การตลาด   ×  ×  
ท าเลที่ตั้ง ×   

(6.2) 
×  

(7.5) 
× 

ความสามารถหลักของ
ธุรกิจ 

 × × × × 

บุคลากร ทีมงาน ×  
(9.0) 

  
(8.8) 

 

ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน ×  
(8.7) 

×  
(8.9) 

 

องค์กรมีการท างานเชิงรุก ×  
(8.2) 

×  
(9.1) 

 

การได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ 

×  
(4.8) 

×  
(6.8) 

× 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ)  
 

ตัวแปรใหม่จาก 
การศึกษาเบื้องต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ตัวแปรของ
การวิจัย สัมภาษณ์ ประเมิน สัมภาษณ์ ประเมิน 

การสนับสนุนจากทุนข้าม
ชาต ิ

×  
(3.8) 

×  
(5.0) 

× 

 
จากตารางที่ 4.2 จากการพิจารณาเกณฑ์การเลือกตัวแปรพบว่ามีตัวแปรลักษณะของ

สถานประกอบการที่ส าคัญซึ่งใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 7 ตัวแปรดังนี ้
1.  นวัตกรรมองค์การ 
2.  เงินทุน 
3.  เครือข่ายของสถานประกอบการ 
4.  กลยุทธ์การตลาด 
5.  บุคลากรที่ดี 
6.  ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
7.  องค์การมีการท างานเชิงรุก 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย และผลจากการศึกษาตัวแปรที่ส าคัญที่ได้น าเสนอใน

ตารางที่ 4.1 และ 4.2 ผู้วิจัยได้น าตัวแปรต่างๆมาสร้างเป็นแบบจ าลองตามสมมติฐาน (Hypothesized 
model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ดังภาพที่ 4.1  
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ภาพท่ี 4.1  แบบจ าลองตามสมมติฐานการวิจัย 
 

สัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในแบบจ าลองสมมุติฐานการวิจัย  
                แทน  ตัวแปรแฝง 

  แทน  ตัวแปรสังเกต  
  แทน  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 

            โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล 
LENT        หมายถึง  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
LCOM  หมายถึง  ลักษณะของสถานประกอบการ  
LGRO  หมายถึง  การเจริญเติบโต    
MAN  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการ  
INO  หมายถึง  การสร้างนวัตกรรม 

FRE 

LGRO 

CAP 

BUD 

PRO 

ASS 

SAL 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

RIS 

ANA 

ACH 

LENT 

BIN 

HAR 

PER 

STA 
NET 

MON 

PRE 

LCOM 
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ACT  หมายถึง  การท างานเชิงรุก 
LEA  หมายถึง  การเรียนรู้ 
TOL  หมายถึง  ความอดทน 
MOR  หมายถึง  จริยธรรมทางธุรกิจ 
CON  หมายถึง  เครือข่ายของผู้ประกอบการ 
FRE  หมายถึง  การให้อิสระแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็นและ 
                  ตัดสินใจ 
ACH  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในความส าเร็จและความพยายาม 
ANA  หมายถึง  การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 
RIS  หมายถึง  การบริหารความเสี่ยง 
BIN  หมายถึง  นวัตกรรมองค์การ 
MON  หมายถึง  เงินทุน 
NET  หมายถึง  เครือข่ายของสถานประกอบการ 
STA  หมายถึง  กลยุทธก์ารตลาด 
PER  หมายถึง  บุคลากรที่ดี 
HAR  หมายถึง  ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน 
PRE  หมายถึง  องค์การมีการท างานเชิงรุก 
SAL  หมายถึง  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  
PRO  หมายถึง  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ  
BUD  หมายถึง  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของเงินทุน  
ASS  หมายถึง  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม  
CAP  หมายถึง  ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
    

จากภาพที่ 4.1 ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานการวิจัยว่าแบบจ าลองสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นจะ
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ 
ดังนี ้

1. คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมคีวามสัมพันธ์เชิงสาเหตตุ่อการเจริญเติบโต 
2. ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการเจริญเติบโต 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางจากประชากร 18,384 ราย โดย

ใช้สูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ราย
และขนาดตัวอย่างวิสาหกิจขนาดย่อมจากประชากร 2,893,715 ราย ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ราย  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 800 ราย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นเป็นแบบธุรกิจตอบรับทาง
ไปรษณีย์จ านวน 5,000 ชุดในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2555 ผลจากการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์พบว่ามีแบบสอบถามถูกตีกลับเนื่องจากสาเหตุการย้ายที่อยู่ หรือปิด
กิจการจ านวน 310 ชุด ขณะที่มีแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับจ านวน 761 ชุดหรือคิดเป็นร้อย
ละ 15.2 ของจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปแต่เป็นร้อยละ 95.1 ของขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้
จากระดับความเชื่อมั่น 95 % ในจ านวนนี้มีแบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่
สามารถติดตามทวงถามได้จ านวน 9 ชุด คงเหลือแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลได้จ านวน 752 ชุด รายละเอียดของแบบสอบถามที่ตอบกลับและมีความสมบูรณ์มีดังนี้ 

จากตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 400 ราย พบว่ามีการตอบกลับ
จ านวน 227 ราย (ร้อยละ 56.7) ในจ านวนนี้มีวิสาหกิจภาคการผลิต 85 ราย วิสาหกิจภาคการค้า     
47 ราย และวิสาหกิจภาคการบริการ 95 ราย ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อมที่ก าหนดตัวอย่างไม่ต่ ากว่า  
400 รายพบว่า มีการตอบกลับในจ านวนที่มากกว่าคือ 525 ราย (ร้อยละ 131.2) โดยมีตัวอย่าง
วิสาหกิจภาคการผลิต 130 ราย วิสาหกิจภาคการค้า 160 ราย และวิสาหกิจภาคการบริการ 235 ราย  
และพบว่าในจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่
เจริญเติบโตมากกว่าไม่เจริญเติบโต หากพิจารณาเฉพาะยอดขายและก าไรสุทธิ สถานประกอบการ
ที่เจริญเติบโตมีถึงร้อยละ 60 

โดยสรุปแล้วตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละขนาดและแต่ละ
ประเภทที่ได้ข้อมูลกลับมามีจ านวนมากพอ และมีทั้งวิสาหกิจที่เจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโต
เหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบทางสถิติได้  โดยวิสาหกิจขนาดกลางมี 227 ราย      
ขนาดย่อม 525 ราย ภาคการผลิต 215 ราย ภาคการค้า 207 ราย และภาคการบริการ 330 ราย โดยใน
กลุ่มที่มีขนาดตัวอย่างต่ ากว่า 400 ราย เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนตามสูตรของ Yamane จะ
ไม่มากกว่า 0.07  
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4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านเพศ อายุ ต าแหน่ง ระยะเวลาที่

ด ารงต าแหน่ง ระดับการศึกษาสูงสุด การศึกษาในต่างประเทศ ระดับการศึกษาในต่างประเทศ และ
ข้อมูลภูมิหลังของการด าเนินกิจการ ผลการวิจัยมีดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
 

ลักษณะของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
       หญิง 
       ชาย 

 
75 
152 

 
33.0 
67.0 

 
189 
336 

 
36.0 
64.0 

 
264 
488 

 
35.1 
64.9 

2. อายุ 
       20-30 ปี 
       31-35 ปี 
       36-40 ปี 
       41-45 ปี 
       46-50 ปี 
       51-55 ปี 
       56-60 ปี 
       มากกว่า 60 ปี 

 
15 
25 
23 
31 
41 
42 
24 
26 

 
6.6 

11.0 
10.1 
13.7 
18.1 
18.5 
10.6 
11.4 

 
29 
54 
92 
94 
87 
65 
74 
30 

 
5.5 

10.3 
17.5 
17.9 
16.6 
12.4 
14.1 
5.7 

 
44 
79 
115 
125 
128 
107 
98 
56 

 
6.0 
10.5 
15.3 
16.6 
17.0 
14.2 
13.0 
7.4 

3. ต าแหน่ง 
       เจ้าของ / หุ้นส่วน 
       ผู้บริหาร 

 
130 
97 

 
57.3 
42.7 

 
427 
98 

 
81.3 
18.7 

 
557 
195 

 
74.1 
25.9 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ลักษณะของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
       1-5 ปี 
       6-10 ปี 
       11-15 ปี 
       16-20 ปี 
       21-25 ปี 
       26-30 ปี 
       มากกว่า 30 ปี 

 
62 
45 
35 
33 
17 
28 
7 

 
27.3 
19.8 
15.4 
14.5 
7.5 

12.3 
3.0 

 
167 
150 
61 
63 
40 
20 
24 

 
31.8 
28.6 
11.6 
12.0 
7.6 
3.8 
4.6 

 
229 
195 
96 
96 
57 
48 
31 

 
30.5 
25.9 
12.8 
12.8 
7.6 
6.4 
4.0 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
       ประถมศึกษาตอนต้น 
       ประถมศึกษาตอนปลาย 
       มัธยมศึกษาตอนต้น 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย /  
       ปวช. 
       อนุปริญญา / ปวส. 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก    

 
13 
- 
- 

11 
 

11 
94 
91 
7 

 
5.7 
- 
- 

4.9 
 

4.9 
41.4 
40.1 
3.0 

 
17 
11 
18 
36 

 
20 

280 
129 
14 

 
3.2 
2.1 
3.4 
6.9 

 
3.8 

53.3 
24.6 
2.7 

 
30 
11 
18 
47 

 
31 
374 
220 
21 

 
4.0 
1.5 
2.4 
6.3 

 
4.0 
49.7 
29.3 
2.8 

6. การศึกษาในต่างประเทศ 
       ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศ 
       เคยศึกษาในต่างประเทศ 

 
152 
75 

 
67.0 
33.0 

 
434 
91 

 
82.7 
17.3 

 
586 
166 

 
77.9 
22.1 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ลักษณะของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

7. ระดับการศึกษาในต่างประเทศ 
       ประถม และมัธยมศึกษา 
       ปริญญาตรี  
       ปริญญาโท และปริญญาเอก 
       อ่ืนๆ เช่น หลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น และศึกษาดูงาน 

 
3 
6 

52 
14 

 
4.0 
8.0 

69.3 
18.7 

 
2 

20 
31 
38 

 
2.2 

22.0 
34.0 
41.8 

 
5 
26 
83 
52 

 
3.0 
15.6 
50.0 
31.4 

 
จากตารางที่ 4.3 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 64.9 มีการกระจายของอายุในช่วง 5 ปีระหว่าง 36 ถึง 60 ปีพอๆ กันคือระหว่างร้อยละ 13 ถึงร้อย
ละ 17 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของวิสาหกิจพบว่าผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางจะมีอายุ
อยู่ในช่วง 46-55 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมมีอายุอยู่
ในช่วงที่น้อยกว่าคือ 36-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 

เมื่อพิจารณาการด ารงต าแหน่งของผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของหรือ
หุ้นส่วนมากถึงร้อยละ 74.1 โดยระยะเวลาการด ารงต าแหน่งประมาณ 1-10 ปี มีจ านวนสัดส่วน
มากกว่าคร่ึงของผู้ประกอบการทั้งหมดคือร้อยละ 56.4 ที่เหลือคือมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 11-20 ปี 
และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 และ 14.0 ตามล าดับ ขณะที่พบว่ามีผู้ประกอบการที่ด ารงต าแหน่ง
มากกว่า 30 ปีมีจ านวนน้อยมากเพียงร้อยละ 4.0 การกระจายของข้อมูลระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมมีรูปแบบเดียวกันกับ
ข้อมูลในภาพรวม 

ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงคือ
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมากที่สุดถึงร้อยละ 79.0 ในจ านวนดังกล่าวเป็น
การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 49.7 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมากถึงร้อยละ 53.3 ส่วนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทพอๆ กันประมาณร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 77.9 
ผู้ที่เคยศึกษาในต่างประเทศร้อยละ 50.0 เป็นการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองลงมา
ร้อยละ 31.4 เป็นการอบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน เมื่อพิจารณาแยกตามขนาดวิสาหกิจพบว่า 
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สัดส่วนของการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศของผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ขนาดกลางมีมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม 
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ตารางท่ี 4.4  ภูมิหลังของการด าเนินกิจการ 
 

ภูมิหลังของการด าเนินกิจการ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  การสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว 
เป็นกิจการสืบทอดต่อจากครอบครัว 
เป็นกิจการที่บุกเบิกด้วยตนเอง 

 
105 
122 

 
46.3 
53.7 

 
140 
385 

 
26.7 
73.3 

 
245 
507 

 
32.6 
67.4 

2.  การได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือกิจการต่อจากครอบครัว 
ไม่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือใดๆ จากครอบครัว 
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวอยู่เสมอ 

 
10 
95 

 
9.5 

90.5 

 
13 

127 

 
9.3 

90.7 

 
23 
222 

 
9.4 
90.6 

3.  การสนับสนุนจากครอบครัว 
เงินทุน 
ให้ค าปรึกษา 
แก้ปัญหาต่างๆ 

 
74 
86 
60 

 
- 
- 
- 

 
103 
114 
83 

 
- 
- 
- 

 
177 
200 
143 

 
- 
- 
- 

4.  ประสบการณ์ของการได้รับการฝึกฝนก่อนการท าธุรกิจ 
ไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจมาก่อน 
มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนการท าธุรกิจตั้งแต่วัยเด็ก หรือวัยรุ่น 

 
86 

141 

 
37.9 
62.1 

 
268 
257 

 
51.0 
49.0 

 
354 
398 

 
47.1 
52.9 

102 
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จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลภูมิหลังของการด าเนินกิจการ พบว่า กิจการที่ด าเนินอยู่ทั้งที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อมผู้ประกอบการจะเป็นผู้ที่ริเร่ิมบุกเบิกธุรกิจด้วยตนเอง
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 67.4 วิสาหกิจขนาดกลางร้อยละ 53.7 และวิสาหกิจขนาดย่อมร้อยละ 
73.3 และในจ านวนผู้ประกอบการที่สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวมักเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัวอยู่ เสมอ คิดเป็นร้อยละถึง 90.6 โดยมักจะได้รับการสนับสนุนในด้านการให้
ค าปรึกษา เงินทุน และการแก้ปัญหาต่างๆ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ของผู้ประกอบการพบว่า สัดส่วนของผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจมาก่อนมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก          
คือร้อยละ 52.9 และ 47.1 อย่างไรก็ตามเมื่อจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจพบว่าผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนการท า
ธุรกิจมาตั้งแต่วัยเด็ก หรือวัยรุ่นมากถึงร้อยละ 62.1 ขณะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมมี
สัดส่วนของการมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการได้แก่  รูปแบบและระยะเวลาการก่อตั้งของสถาน

ประกอบการ ประเภทและขนาดของสถานประกอบการ  และผลประกอบการเฉลี่ยย้อนหลังของ
สถานประกอบการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  รูปแบบและระยะเวลาการก่อต้ังของสถานประกอบการ 
 

รูปแบบและระยะเวลาการ
ก่อต้ัง 

ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  รูปแบบของสถาน
ประกอบการ   
เจ้าของคนเดียว 
บริษัทจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

 
 

37 
164 
26 
- 

 
 

16.3 
72.2 
11.5 

- 

 
 

136 
233 
147 

9 

 
 

25.9 
44.4 
28.0 
1.7 

 
 

173 
397 
173 
9 

 
 

23.0 
52.8 
23.0 
1.2 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

รูปแบบและระยะเวลาการ
ก่อต้ัง 

ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2.  ระยะเวลาการก่อตั้งของ
สถานประกอบการ 
       1-5 ปี 
       6-10 ปี 
       11-15 ปี 
       16-20 ปี 
       21-25 ปี 
       26-30 ปี 
       มากกว่า 30 ปี  

 
 
21 
32 
22 
45 
31 
29 
47 

 
 

9.3 
14.1 
9.7 
19.8 
13.6 
12.8 
20.7 

 
 

110 
150 
49 
97 
45 
22 
52 

 
 

20.9 
28.6 
9.3 
18.5 
8.6 
4.2 
9.9 

 
 

131 
182 
71 
142 
76 
51 
99 

 
 

17.4 
24.2 
9.4 
18.9 
10.1 
6.8 
13.2 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบริษัทจ ากัดคิดเป็น

ร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ เจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนซึ่งมีจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 23.0 
ส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญมีจ านวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 1.2 เมื่อพิจารณาตามขนาดพบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางเป็นบริษัทจ ากัดสูงถึงร้อยละ 72.2 ขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมเป็นบริษัทจ ากัดร้อยละ 
44.4 

ส าหรับระยะเวลาการก่อตั้งของสถานประกอบการพบว่า  สถานประกอบการที่มี
ระยะเวลาการก่อตั้งไม่เกิน 10 ปีมีจ านวนถึงร้อยละ 41.6 โดยวิสาหกิจขนาดกลางมีระยะเวลาด าเนิน
ธุรกิจยาวกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม 
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ตารางท่ี 4.6  ประเภทของสถานประกอบการ 
 

ประเภทของสถาน
ประกอบการ   

ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การผลิต 85 37.4 130 24.8 215 28.6  
2.  การค้า 47 20.7 160 30.4 207 27.5 
3.  การบริการ 95 41.9 235 44.8 330 43.9  

รวม 227 100.0 525 100.0 752 100.0 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในภาคการบริการมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 43.9 ที่ เหลือเป็นวิสาหกิจภาคการผลิต และภาคการค้าในจ านวนพอๆ กัน             
เมื่อพิจารณาแยกตามขนาด วิสาหกิจขนาดกลางมีภาคการบริการและภาคการผลิตต่างกันเล็กน้อย
แต่สูงกว่าภาคการค้าเกือบ 2 เท่า ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นภาคบริการสูงสุดร้อยละ 44.8 
รองลงมาเป็นภาคการค้า ส่วนภาคการผลิตน้อยที่สุด 

จากแบบสอบถามที่ให้สถานประกอบการระบุร้อยละของผลประกอบการในด้าน
ยอดขาย ก าไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพย์รวม และก าลังการผลิตว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นร้อยละเท่าใด
เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือผลประกอบการเท่าเดิม จากตัวเลขร้อยละของการเพิ่มขึ้นซึ่ง จะให้
เคร่ืองหมายบวก และร้อยละที่ลดลงซึ่งให้เคร่ืองหมายลบน ามาหาค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ช่วงปี (ปี 2551 
เทียบกับปี 2550 ปี 2552 เทยีบกับปี 2551 และปี 2553 เทียบกับปี 2552) หากค่าเฉลี่ยเป็นบวกถือว่ามี
การเจริญเติบโต หากค่าเฉลี่ยเป็นลบถือว่าไม่เจริญเติบโต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 ถือว่าเท่าเดิม 
ผลการวิเคราะห์แสดงตารางที่ 4.7  
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ตารางท่ี 4.7  ผลประกอบการเฉลี่ยย้อนหลัง 4 ป ี(พ.ศ.2550-2553) ของสถานประกอบการ 
 

ผลประกอบการเฉลี่ย เติบโต ไม่เติบโต เท่าเดิม ไม่ตอบ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ยอดขาย       498 66.2 173 23.0 78 10.3 3 0.4 
2.  ก าไรสุทธิ 465 61.8 176 23.4 76 10.1 35 4.6 
3.  เงินทุน 294 39.1 48 6.3 315 41.9 95 12.6 
4.  สินทรัพย์รวม 367 48.8 54 7.1 222 29.5 109 14.5 
5.  ก าลังการผลิต 249 33.1 73 9.7 258 34.3 172 22.8 

 
ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่เจริญเติบโต โดยมีการเติบโตในด้าน

ยอดขาย ร้อยละ 66.2 ก าไรสุทธิ ร้อยละ 61.8 และสินทรัพย์รวม ร้อยละ 48.8 ส าหรับเงินทุนส่วน
ใหญ่เท่าเดิม ร้อยละ 41.9 ส าหรับก าลังการผลิตสัดส่วนของการเติบโตและเท่าเดิมพอๆ กัน คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 และ 34.3 ตามล าดับ 

4.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
การคิดระดับคะแนนของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจแต่ละด้านที่มี

คะแนนเต็ม 5 มาจากการตอบข้อค าถาม 5 ข้อ แต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่หรือไม่ใช่
ซึ่งหมายถึงมีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วแปลเป็นคะแนน 1 หากตอบว่าใช่ หรือ 0 หากตอบว่า
ไม่ใช่และไม่แน่ใจ ผู้วิจัยได้แปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยจัดแบ่งค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง  มีคุณลักษณะมากทีสุ่ด 
ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง  มีคุณลักษณะมาก 
ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง  มีคุณลักษณะปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง  มีคุณลักษณะน้อย 
ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง  มีคุณลักษณะน้อยที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (n=752) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ความสามารถในการบริหารจัดการ     3.68 1.17 มาก 
2. การสร้างนวัตกรรม  4.28 1.02 มากที่สุด 
3. การท างานเชิงรุก  3.94 1.15 มาก 
4. การเรียนรู้   4.26 1.07 มากที่สุด 
5. ความอดทน  4.12 1.12 มาก 
6. จริยธรรมทางธุรกิจ  4.01 1.04 มาก 
7. เครือข่ายของผู้ประกอบการ 3.00 1.41 ปานกลาง 
8. การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ  3.82 1.19 มาก 

9. ความมุ่งมั่น ฯ 3.84 1.14 มาก 

10. การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง  3.93 1.37 มาก 

11. การบริหารความเสี่ยง 2.94 1.52 ปานกลาง 

รวม 3.80 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมทั้ง 11 ด้านมีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก               
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คิดเป็นร้อยละ 19.47 ของค่าเฉลี่ย แสดงว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติที่
เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันมากนัก และเมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคุณลักษณะแต่ละด้านมาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมพบว่ามีค่า 0.16 แสดงถึงคุณลักษณะแต่
ละด้านมีการกระจายพอๆ กัน ส่วนการพิจารณาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการจ าแนก
ตามรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับมากที่สุด ล าดับรอง
ลงไปคือการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.28 และ 4.26 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.94 และล าดับ
ถัดขึ้นไปเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
จ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจ 
 

คุณลักษณะ 
ของการเป็น
ผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลาง (n=227) วิสาหกิจขนาดย่อม (n=525) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ความสามารถใน
การบริหารจัดการ     

3.81 1.07 มาก 3.62 1.21 มาก 

2. การสร้างนวัตกรรม  4.49 0.93 มาก
ที่สุด 

4.19 1.04 มาก 

3. การท างานเชิงรุก  4.14 1.11 มาก 3.86 1.16 มาก 
4. การเรียนรู้   4.42 1.07 มาก

ที่สุด 
4.18 1.06 มาก 

5. ความอดทน  4.36 0.95 มาก
ที่สุด 

4.02 1.17 มาก 

6. จริยธรรมทางธุรกิจ  4.06 1.12 มาก 3.99 1.01 มาก 
7. เครือข่ายของ  
ผู้ประกอบการ 

3.16 1.28 ปาน
กลาง 

2.93 1.46 ปาน
กลาง 

8. การให้อิสระแก่
พนักงาน ฯ  

3.75 1.24 มาก 3.85 1.17 มาก 

9. ความมุ่งมั่น ฯ  4.11 1.11 มาก 3.72 1.14 มาก 
10. การวิเคราะห์ตลาด
และคู่แข่ง  

4.16 1.19 มาก 3.83 1.43 มาก 

11. การบริหารความ
เสี่ยง 

3.18 1.44 ปาน
กลาง 

2.84 1.55 ปาน
กลาง 

รวม 3.97 0.75 มาก 3.73 0.72 มาก 
 

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจจ าแนกตามขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมทั้ง 11 ด้านไม่แตกต่าง
กันคือมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.97 และ 3.73 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมไม่
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ต่างกันคือ 0.75 และ 0.72 หรือประมาณร้อยละ 18.50 ของค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับการน าค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคุณลักษณะแต่ละด้านมาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมจ าแนกตามวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.14 และ 0.18 แสดงถึงข้อมูลคุณลักษณะมีการกระจายไม่ต่างกัน
มาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่ (8 ใน 11 ด้าน) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
วิสาหกิจขนาดกลางต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดย่อม หมายความว่าการกระจายของข้อมูลในด้านเหล่านั้น
ของวิสาหกิจขนาดกลางมีน้อยกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม 

4.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ   
การคิดระดับคะแนนของลักษณะของสถานประกอบการท าเช่นเดียวกับระดับคะแนน

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการโดยลักษณะแต่ละด้านมีข้อค าถาม 5 ข้อ แต่ละข้อหากมี
การปฏิบัติเป็นคะแนน 1 ไม่ปฏิบัติและไม่แน่ใจเป็น 0 และความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น
เช่นเดียวกับที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4.2.3 ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของลักษณะของสถานประกอบการ 
  

ลักษณะของสถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (n=752) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. นวัตกรรมองค์การ 3.72 1.48 มาก 
2. เงินทุน 2.95 1.75 ปานกลาง 
3. เครือข่ายของสถานประกอบการ 3.14 1.58 ปานกลาง 
4. กลยุทธ์การตลาด 3.37 1.47 ปานกลาง 
5. บุคลากรที่ดี 3.33 1.56 ปานกลาง 
6. ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน 3.85 1.44 มาก 
7. องค์การมีการท างานเชิงรุก 3.44 1.56 มาก 

รวม 3.40 1.07 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.10 ลักษณะของสถานประกอบการในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 คิดเป็นร้อยละ 
31.47 ของค่าเฉลี่ย แสดงว่าระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการในภาพรวมมี
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การกระจายสูง อย่างไรก็ตามเมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะแต่ละด้านมาหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานได้ค่าเท่ากับ 0.10 แสดงถึงลักษณะแต่ละด้านมีการกระจายที่ไม่แตกต่างกันมาก  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสถานประกอบการมีการปฏิบัติในด้านความเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน นวัตกรรมองค์การ และองค์การมีการท างานเชิงรุกอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 3.85 3.72 และ 3.44 ตามล าดับ และคุณลักษณะด้านนวัตกรรมองค์การของสถาน
ประกอบการมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่มีการปฏิบัติ
ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนลักษณะของสถานประกอบการด้านอ่ืนๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่
ในระดับปานกลางเท่ากันโดยลักษณะด้านเงินทุนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.95) 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของลักษณะของสถานประกอบการจ าแนก
ตามขนาดของวิสาหกิจ 
 

ลักษณะของ 
สถานประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลาง (n=227) วิสาหกิจขนาดย่อม (n=525) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. นวัตกรรมองค์การ 4.03 1.36 มาก 3.59 1.50 มาก 

2. เงินทุน 3.64 1.52 มาก 2.66 1.76 ปาน
กลาง 

3. เครือข่ายของสถาน
ประกอบการ 

3.59 1.41 มาก 2.94 1.61 ปาน
กลาง 

4. กลยุทธ์การตลาด 3.46 1.41 มาก 3.33 1.49 ปาน
กลาง 

5. บุคลากรที่ด ี 3.32 1.54 ปาน
กลาง 

3.33 1.57 ปาน
กลาง 

6. ความเป็นอันหน่ึง
เดียวกัน 

3.74 1.43 มาก 3.89 1.45 มาก 

7. องค์การมกีาร
ท างานเชิงรุก 

3.69 1.42 มาก 3.33 1.61 ปาน
กลาง 

รวม 3.64 1.03 มาก 3.29 1.07 ปาน
กลาง 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงลักษณะของสถาน
ประกอบการที่แตกต่างกันคือ วิสาหกิจขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก    
ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง (1.03) และวิสาหกิจขนาด
ย่อม (1.07) และการกระจายของลักษณะแต่ละด้านไม่ต่างกันมากแสดงจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละด้านซึ่งค านวณได้เท่ากับ 0.06 ของวิสาหกิจขนาดกลาง และ 0.10 
ของวิสาหกิจขนาดย่อม  

ส่วนข้อมูลลักษณะของสถานประกอบการแต่ละด้านพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางส่วน
ใหญ่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านบุคลากรโดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.46      
ถึง 4.03 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 1.36 ถึง 1.52  ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.66 ถึง 3.33 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระหว่าง 1.49 ถึง 1.76 ที่เหลือคือด้านนวัตกรรมองค์การ และความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีการปฏิบัติ
ในระดับมาก 
 
4.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการของวิสาหกิจที่เจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโต 

ส าหรับการวัดผลประกอบการผู้วิจัยได้พิจารณาผลการด าเนินงานด้านยอดขาย ก าไร
สุทธิ เงินทุน สินทรัพย์รวม และก าลังการผลิตของของสถานประกอบการจากการประเมินผล  
การด าเนินงานของผู้ประกอบการ 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2553 โดยพิจารณา 
การเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วงเวลาโดยให้ผู้ประกอบการประเมินเป็นค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
ผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แล้วน าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาผลประกอบการที่
เติบโตและไม่เติบโต จากนั้นน าข้อมูลมาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการของกลุ่มที่เติบโตและไม่เติบโต 
จ าแนกตามยอดขาย ก าไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพย์รวม และก าลังการผลิตด้วยการทดสอบค่าที        
(t-Test) ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า กลุ่มของสถานประกอบการที่เติบโตและ
กลุ่มของสถานประกอบการที่ไม่เติบโตไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านใด (ยอดขาย ก าไรสุทธิ เงินทุน 
สินทรัพย์รวม และก าลังการผลิต) มีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแสดงคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลาง สถานประกอบการที่เจริญเติบโตและไม่เติบโตมีคะแนน
เฉลี่ยของตัวแปรแสดงลักษณะของสถานประกอบการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่ว่าจะวัดการเติบโตจากตัวแปรใด ส่วนคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแสดงคุณลักษณะ  
การเป็นผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะการเติบโตที่วัดด้วย
ยอดขายและสินทรัพย์รวมเท่านั้น (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)  

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะ
ของสถานประกอบการของวิสาหกิจกลุ่มที่เจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโตเป็นการวิเคราะห์ใน
เบื้องต้นเพื่อความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างต่อไป 
 
4.4 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 

ในการศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย   
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง เพื่อเปรียบเทียบ และประมาณค่าความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่
ส่งผลการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย จ าแนกตามประเภท 
และขนาดของวิสาหกิจ ตามล าดับต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

2. การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมจ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) 
ส าหรับการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 4 ข้อ ดังนี้ (Jöreskog  & Sörbom, 1989, p. 2 อ้างถึงใน 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 25-28)  

1. การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ความเบ้ (Skewness) และ 
ความโด่ง (Kurtosis) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าสถิติที่ส าคัญของตัวแปร (จ านวน 752 คน) 
 

ตัวแปร Mean S.D. Skewness Kurtosis 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 

1.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 3.67 1.17 -0.32 -0.57 
2.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 4.28 1.02 -0.83 -0.34 
3.    การท างานเชิงรุก (ACT) 3.94 1.15 -0.55 -0.64 
1.    การเรียนรู้ (LEA) 4.25 1.07 -0.86 -0.34 
2.    ความอดทน (TOL) 4.12 1.12 -0.68 -0.51 
3.    จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 4.01 1.04 -0.50 -0.59 
4.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 3.00 1.41 -0.13 -0.59 
5.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 3.81 1.19 -0.44 -0.63 

ความมุ่งมั่นในความส าเร็จและความพยายาม (ACH) 3.83 1.14 -0.43 -0.62 
6.    การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 3.93 1.37 -0.64 -0.66 
7.    การบริหารความเสี่ยง (RIS) 2.94 1.52 -0.16 -0.71 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
8.    นวัตกรรมองค์การ (BIN) 3.72 1.48 -0.57 -0.76 
9.    เงินทุน (MON) 2.95 1.75 -0.19 -1.01 
10.    เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 3.13 1.58 -0.26 -0.80 
11.    กลยุทธ์การตลาด (STA) 3.36 1.47 -0.30 -0.77 
12.    บุคลากรที่ด ี(PER) 3.32 1.56 -0.30 -0.83 
13.    ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 3.84 1.44 -0.62 -0.72 
14.    องค์การมที างานเชิงรุก (PRE) 3.44 1.56 -0.38 -0.85 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 6.18 15.34 0.00 -0.00 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 3.88 15.08 -0.00 -0.00 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 4.41 13.27 0.15 0.19 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม (ASS) 6.65 16.11 0.07 0.03 
 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต (CAP) 3.81 11.46 0.07 0.12 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการสร้างนวัตกรรมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ และด้าน
ความอดทน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ4.12 ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 

เมื่อพิจารณาตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ พบว่า ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  3.84 รองลงมาคือ นวัตกรรมองค์การ และองค์การมีการท างานเชิงรุกโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 3.44 ตามล าดับ 

ส าหรับตัวแปรการเจริญเติบโตของวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยของร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์รวมสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 รองลงมาคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ร้อยละ
การเพิ่มขึ้นของเงินทุน ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ และร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.18, 4.41, 3.88 และ 3.81 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ค่าที่ ได้
ส าหรับตัวแปรสาเหตุมีค่าระหว่าง 1.02 – 1.75 แสดงว่าข้อมูลที่ได้มีการกระจายปานกลาง (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2541, น. 94) และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ตัวแปรสาเหตุและตัวแปร
ตามมีค่าความเบ้ไม่เกิน 2 และมีค่าความโด่งไม่เกิน 3 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
(Kline, 2005, p. 50) ดังนั้นผู้วิจัยจึงถือว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์ตัว
แบบสมการโครงสร้างต่อไป 

2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate 
relationship) ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ  
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปร LGRO LENT LCOM 

1. ตัวแปรการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 1   
2. ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 0.13** 1  
3. ตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM)  0.18** 0.71** 1 

 
หมายเหตุ. ** p < 0.01 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่าตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการกับลักษณะของสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.71 ส่วนตัวแปรการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจมีความสัมพันธ์ที่ไม่สูงนักกับลักษณะของสถานประกอบการ (r = 0.18) 
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (r = 0.13) 

นอกจากนี้การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบคือค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity ค่า KMO มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า KMO มีค่า 0.80 ขึ้นไปหมายความว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก แต่ถ้าน้อยกว่า 0.50 หมายความว่าข้อมูลไม่
เหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญแสดงว่า 
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  (Hair et al. อ้างถึงใน  
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552) ผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



116 

 

ตารางท่ี 4.14 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล 
 

ตัวแปร KMO Bartlett’s Test of Sphericity 
Chi-Square df p-value 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 0.884 2219.407 55 0.000** 
4.    ความสามารถในการบริหารจัดการ  0.623 250.290 10 0.000** 

5.    การสร้างนวัตกรรม  0.659 339.680 10 0.000** 

6.    การท างานเชิงรุก  0.636 346.714 10 0.000** 

15.    การเรียนรู้  0.733 457.816 10 0.000** 

16.    ความอดทน  0.675 302.280 10 0.000** 

17.    จริยธรรมทางธุรกิจ  0.595 203.183 10 0.000** 

18.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ  0.688 346.600 10 0.000** 

19.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ  0.598 403.242 10 0.000** 

20.    ความมุ่งมั่นในความส าเร็จและความพยายาม 0.637 184.358 10 0.000** 

21.    การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง  0.655 1533.709 10 0.000** 

22.    การบริหารความเสี่ยง  0.729 439.597 10 0.000** 

23. ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 0.849 1607.443 21 0.000** 

24.    นวัตกรรมองค์การ  0.721 739.879 10 0.000** 

25.    เงินทุน  0.773 974.554 10 0.000** 

26.    เครือข่ายของสถานประกอบการ  0.738 848.251 10 0.000** 

27.    กลยุทธ์การตลาด  0.734 411.485 10 0.000** 

28.    บุคลากรที่ด ี 0.747 546.800 10 0.000** 

29.    ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน  0.745 851.069 10 0.000** 

30.    องค์การมีการท างานเชิงรุก  0.732 970.660 10 0.000** 

31. การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 0.850 1822.649 10 0.000** 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่า KMO ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอยู่ในระดับที่ดีเนื่องจากมี

ค่ามากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ 1 คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.595 ถึง 0.884 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับค่า Bartlett’s Test of Sphericity พิจารณาค่า Chi-Square 
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พบว่ามีนัยส าคัญ (p<0.05) แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ 

ท้ายสุดผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้เกณฑ์อ่ืนๆ 
ร่วมด้วย ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า Tolerance (สัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วย
ตัวแปรอ่ืนๆ) และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผลการทดสอบพบว่ามีค่า Tolerance เท่ากับ 
0.51 โดยตามเกณฑ์แล้ว หากค่า Tolerance ที่มีค่า 0.01 หรือน้อยกว่าจะเป็นค่าที่ท าให้เกิดปัญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) (Norusis, 1995, p. 485) ส่วนค่า VIF มีค่า 1.96 โดยตาม
เกณฑ์แล้วหากค่า VIF ใกล้ 10 จะท าให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Steven, 1996, p. 77) 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรที่ศึกษาครั้งน้ีไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 

3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน 
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรแต่ละตัวในตัวแบบ

สัมพันธ์กันได้ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตามหลักการของตัวแบบ
สมการโครงสร้างซึ่งสามารถท าได้ จึงไม่ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นข้อน้ี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ที่มีการวัดข้อมูลมากกว่า 2 คร้ัง   
การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาที่เหลื่อม (Time lag) 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาจึงไม่ต้องตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้นข้อน้ี 

จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นข้างต้น  จึงสรุปได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษามี
ความเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างต่อไป 

4.4.2  การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างหรือการวิเคราะห์ตัวแบบลิสเรล (Linear 

Structural Relationship Model: LISREL) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรใน
ตัวแบบ โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและทดสอบว่าตัว
แบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

ส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ในการวิจัยเป็นอันดับแรก และเมื่อพบว่าตัวแบบไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการปรับตัวแบบ โดยในการปรับตัวแบบคร้ังนี้ได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลตามแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้อาศัยดัชนีการปรับ (Modification indices) จากผลการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับตัวแบบ ผลจากการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบ
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ตามสมมติฐานการวิจัยของข้อมูลจากตัวอย่างจ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ ปรากฏดัง
ตารางต่อไปนี ้

 
ตารางท่ี 4.15  ค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบตัวแบบตามสมมติฐาน  
 

กลุ่มของตัวอย่าง 
ค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบตัวแบบตามสมมติฐาน 

2 df P-value RMSEA SRMR GFI AGFI NFI NNFI CFI 

วิสาหกิจขนาดกลาง 784.10 227 0.00 0.10 0.075 0.77 0.72 0.85 0.87 0.88 
วิสาหกิจขนาดย่อม 1,479.01 227 0.00 0.10 0.077 0.80 0.76 0.87 0.88 0.89 
วิสาหกิจภาคการ
ผลิต 

945.94 227 0.00 0.12 0.094 0.72 0.66 0.82 0.84 0.85 

วิสาหกิจภาคการค้า 824.26 227 0.00 0.11 0.090 0.74 0.69 0.81 0.83 0.85 
วิสาหกิจภาคการ
บริการ 

1,194.68 227 0.00 0.11 0.083 0.76 0.71 0.83 0.84 0.86 

 
จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาค่าสถิติตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง

โดยรวม (Overall fit) ตามเกณฑ์การพิจารณาในบทที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแบบตามสมมติฐานทั้ง
จ าแนกตามประเภทและขนาดของวิสาหกิจยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

อย่างไรก็ตามการที่ตัวแบบไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น Jöreskog และ Sörbom
ได้อธิบายไว้ว่าตัวแบบเร่ิมแรกอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะต้องท าการ
ปรับตัวแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล โดยในการปรับตัวแบบจะต้องเป็นไปตามแนวทาง
ของทฤษฏีและมีความเที่ยงตรง ซึ่งในการวิเคราะห์ตัวแบบเพื่อค้นหาตัวแบบที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Modification searches) นั้นสามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่าที (t) ซึ่งเป็นอิทธิพล
ของตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อค่าทีมากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 และการพิจารณาความสอดคล้อง
โดยรวม ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับตัวแบบโดยพิจารณาความเป็นไปได้
ในทางทฤษฎีและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  ตัวแปรได้อย่างสมเหตุสมผล 

ในการปรับตัวแบบคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับตัวแบบโดยเร่ิมจากการตัดเส้นอิทธิพล
ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรออกจากตัวแบบ ได้แก่ เส้นอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ส่งไปตัวแปรการเจริญเติบโต 

จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับตัวแบบโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัว
แปรแต่ละตัวในตัวแบบสัมพันธ์กันได้ตามหลักของการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ซึ่งใน
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การปรับตัวแบบคร้ังนี้ผู้วิจัยปรับตัวแบบบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป็นหลัก โดยมีการ
ด าเนินการคือได้ตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ให้มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสอง (Squared multiple correlation coefficient) ให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาค่าความสอดคล้องรวมว่าโดยภาพรวมแล้วตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เพียงใด 

ผลการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจ  จ าแนกตามประเภท และขนาดของวิสาหกิจ หลังจากที่ให้ความ
คลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กันเป็นดังนี ้
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1) ผลการทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ จ าแนกตามขนาดของ

วิสาหกิจ 

1.  วิสาหกิจขนาดกลาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2= 248.31, df= 178, p-value= 0.00, 2/df= 1.39, RMSEA= 0.042, GFI= 0.91, AGFI= 0.86,    
SRMR= 0.051, NFI=0.96, NNFI=0.98, CFI=0.98 
 
ภาพท่ี 4.2  แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิสาหกิจขนาดกลาง  
หมายเหตุ. หมายถึง เส้นอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง เส้นอิทธิพลมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

LGRO 

CAP 

BUD 

PRO 

ASS 

SAL 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

FRE 

RIS 

ANA 

ACH 

0.44 

0.76 

0.62 

0.63 
0.36 

0.50 

0.66 

0.58 

0.69 

0.58 

0.96 1.36 

0.92 

0.83 

0.50 
0.61 

0.59 

LENT -1.18 

0.70 

HAR 

PER 

STA 

NET 

MON 

PRE 

LCOM 

0.70 

0.55 
0.60 

BIN 

0.67 

0.79 

0.63 

0.71 
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ตารางท่ี 4.16  การวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจ    
ขนาดกลาง  
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 
7.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 0.70** 0.06 12.20 
8.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 0.44** 0.06 6.77 
9.    การท างานเชิงรุก (ACT) 0.76** 0.06 13.30 
32.    การเรียนรู้ (LEA) 0.62** 0.07 9.97 
33.    ความอดทน (TOL) 0.63** 0.06 10.42 
34.    จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 0.36** 0.07 5.45 
35.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 0.50** 0.08 7.70 
36.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 0.66** 0.07 11.08 
37.    ความมุ่งมั่น ฯ (ACH) 0.58** 0.07 9.20 

การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 0.69** 0.07 11.68 
การบริหารความเสี่ยง (RIS) 0.58** 0.09 9.52 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
นวัตกรรมองค์การ (BIN) 0.70 - - 
เงินทุน (MON) 0.55** 0.10 8.49 
เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 0.60** 0.10 8.61 
กลยุทธ์การตลาด (STA) 0.71** 0.10 10.22 
บุคลากรที่ดี (PER) 0.63** 0.10 9.36 

   ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 0.67** 0.10 9.75 
   องค์การมีการท างานเชิงรุก (PRE) 0.79** 0.10 11.25 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

t 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 0.92 - - 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 0.83** 1.07 14.96 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 0.50** 0.70 8.17 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม 
(ASS) 

0.61** 0.69 8.96 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
(CAP) 

0.59** 0.65 10.05 

 
หมายเหตุ.  ** p < 0.01  
 

จากภาพที่ 4.2 การทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง หลังจากที่ได้ท าการปรับแบบจ าลองแล้วพบว่า ค่าไค-
สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 248.31 ค่าองศาอิสระ (df) มีเท่ากับ 178 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.00 และ
เมื่อพิจารณาค่า 2/df  ในที่นี้มีค่าเท่ากับ 1.39 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2.00 แสดงถึงตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Tabachnik & Fidell, 2007) และค่าดัชนีตัวอ่ืนๆ ได้แก่ ค่ารากที่
สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงความสอดคล้องในระดับดีมาก ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง  (GFI) เท่ากับ 
0.91 และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.86 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.051 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงถึงความสอดคล้อง
ในระดับดีมาก และดัชนีวัดความสอดคล้อง NFI NNFI และ CFI มีค่าเท่ากับ 0.96 0.98 และ 0.98
ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.95 จึงสามารถอธิบายได้ว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางพบว่า ค่าน้ าหนักของตัวแปรทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าเป็นบวก เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของตัวแปรคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.76 โดยตัวแปรการท างานเชิงรุก      
มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ล าดับถัดไปคือ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ตลาด
และคู่แข่ง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.76 0.70 และ 0.69 ตามล าดับ 

ส่วนลักษณะของสถานประกอบการ พบว่า ตัวแปรองค์การมีการท างานเชิงรุกมี  
ค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.79 
0.71 และ 0.70 ตามล าดับ 

ส าหรับตัวแปรการเจริญเติบโตพบว่า ตัวแปรมีน้ าหนักตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.92 ตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ และร้อยละ
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.92 0.83 และ 0.61 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของวิสาหกิจขนาดกลาง 
 

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล 
ลักษณะของสถาน

ประกอบการ (LCOM) 
การเจริญเติบโต 

(LGRO) 
DE IE TE DE IE TE 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(LENT) 

0.96** - 0.96** -1.18 1.31 0.13 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) - - - 1.36* - 1.36* 
R2 0.93 0.16 

 
หมายเหตุ.  * p <0.05, ** p < 0.01  
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จากตารางที่ 4.17 พบว่าตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง
ต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.96 ไม่มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการเจริญเติบโต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 1.36 

ความแปรปรวนของตัวแปรผลซึ่งอธิบายได้จากตัวแปรสาเหตุซึ่งได้จากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองพบว่า ร้อยละ 93.0 ของความแปรปรวนของลักษณะของสถาน
ประกอบการสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่ร้อยละ 16.0 
ของความแปรปรวนของการเจริญเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ตัวแบบข้างต้นสรุปได้ว่า ตัวแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตมีเพียง
ลักษณะของสถานประกอบการเท่านั้น โดยตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ องค์การมีการท างานเชิงรุก  
(ค่าน้ าหนัก 0.79) กลยุทธ์การตลาด (ค่าน้ าหนัก 0.71) และ นวัตกรรมองค์การ (ค่าน้ าหนัก 0.70) 
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2.  วิสาหกิจขนาดย่อม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2= 158.74, df= 139, p-value= 0.12, 2/df=1.14, RMSEA= 0.016, GFI= 0.97, AGFI= 0.95,        
SRMR= 0.041, NFI=0.99, NNFI=1.00, CFI=1.00 
 
ภาพท่ี 4.3 แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิสาหกิจขนาดย่อม  
หมายเหตุ.           หมายถึง เส้นอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ          หมายถึง เส้นอิทธิพลมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

LGRO BUD 

PRO 

ASS 

SAL 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

FRE 

RIS 

ANA 

ACH 

0.56 
0.47 

0.70 
0.69 

0.61 
0.39 

0.44 

0.38 

0.53 

0.73 

0.59 

0.73 

0.96 

0.96 

0.57 

0.65 
0.65 

LENT 0.21 

0.07 

HAR 

PER 

STA 

NET 

MON 

PRE 

LCOM 

0.63 

0.50 

0.47 

BIN 

0.63 

0.92 

CAP 

0.43 

0.69 
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ตารางท่ี 4.18  การวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจ   
ขนาดย่อม 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 
10.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 0.56** 0.05 13.04 
11.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 0.47** 0.05 10.76 
12.    การท างานเชิงรุก (ACT) 0.70** 0.05 17.63 

การเรียนรู้ (LEA) 0.69** 0.04 17.09 
ความอดทน (TOL) 0.61** 0.05 14.73 
จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 0.39** 0.05 8.50 
เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 0.44** 0.06 10.14 
การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 0.38** 0.05 8.50 
ความมุ่งมั่น ฯ (ACH) 0.53** 0.05 12.21 
การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 0.73** 0.06 17.79 
การบริหารความเสี่ยง (RIS) 0.59** 0.06 14.12 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
นวตักรรมองค์การ (BIN) 0.63 - - 
เงินทุน (MON) 0.50** 0.09 9.76 
เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 0.47** 0.08 9.23 
กลยุทธ์การตลาด (STA) 0.69** 0.09 12.07 
บุคลากรที่ดี (PER) 0.43** 0.08 8.79 
ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 0.63** 0.08 11.35 
องค์การมีการท างานเชิงรุก (PRE) 0.92** 0.11 13.38 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 0.96 - - 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 0.96** 0.43 29.03 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 0.57** 1.35 5.95 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม 
(ASS) 

0.65** 1.91 6.12 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
(CAP) 

0.65** 1.25 6.09 

 
หมายเหตุ. ** p < 0.01  
 

ผลการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดย่อมที่แสดงในภาพที่ 4.3 พบว่าดัชนีความสอดคล้องของตัวแบบทั้งหมดมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ของวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า ค่าน้ าหนักของตัวแปร
ทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าเป็นบวก โดยมีค่าน้ าหนัก
ของตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีค่าตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.73 ส าหรับตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ  การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การท างานเชิงรุก และการเรียนรู้                 
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.73 0.70 และ 0.69 ตามล าดับ 

ในขณะที่ตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ มีค่าน้ าหนักของตัวแปรตั้งแต่ 0.43 ถึง 
0.92 โดยตัวแปรองค์การมีการท างานเชิงรุก มีค่าน้ าหนักมากที่สุดเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือกลยุทธ์
การตลาด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.69 ส่วนนวัตกรรมองค์การ และความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน มีค่า
น้ าหนักเท่ากันคือ 0.63 
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ส าหรับตัวแปรการเจริญเติบโต พบว่ามีน้ าหนักตั้งแต่ 0.57 ถึง 0.96 โดยร้อยละ 
การเพิ่มขึ้นของยอดขาย และร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ มีค่าน้ าหนักมากที่สุดเท่ากันคือ 0.96 
รองลงมาคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม และร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต มีค่า
น้ าหนักเท่ากันคือ 0.65 ส่วนร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.57 

 
ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของวิสาหกิจขนาดย่อม 
 

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล 
ลักษณะของสถาน

ประกอบการ (LCOM) 
การเจริญเติบโต 

(LGRO) 
DE IE TE DE IE TE 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(LENT) 

0.73** - 0.73** 0.21** 0.05 0.26** 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) - - - 0.07 - 0.07 
R2 0.54 0.07 

 
หมายเหตุ.  ** p < 0.01  
 

การวิเคราะห์อิทธิพลของแบบวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.73 มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 และ  
ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการไม่มีอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองแสดงว่า ร้อยละ 54.0 ของความแปรปรวน
ของลักษณะของสถานประกอบการสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
และร้อยละ 7.0 ของความแปรปรวนของการเจริญเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ตัวแบบของวิสาหกิจขนาดย่อม สรุปได้ว่า คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโตมีตัวแปรที่ส าคัญ ดังนี้               
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การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ค่าน้ าหนัก 0.73) การท างานเชิงรุก (ค่าน้ าหนัก 0.70) และการเรียนรู้     
(ค่าน้ าหนัก 0.69) 
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2) ผลการทดสอบตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ จ าแนกตามประเภทของ
วิสาหกิจ 

1.  วิสาหกิจภาคการผลิต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2= 175.39, df= 143, p-value=0.03, 2/df= 1.22, RMSEA= 0.033, GFI= 0.93, AGFI= 0.87 

SRMR= 0.069, NFI=0.97, NNFI=0.98 , CFI=0.99 

 
ภาพท่ี 4.4 แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการผลิต  
หมายเหตุ. หมายถึง เส้นอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หม า ย ถึ ง  เ ส้ น อิ ท ธิ พ ล มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  

LGRO BUDGET 

PROFIT 

ASSET 

SALE 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

FRE 

RIS 

ANA 

ACH 

0.41 

0.60 

0.73 
0.62 

0.69 
0.47 

0.55 

0.59 

0.61 

0.73 

0.72 

0.88 

0.92 

0.87 

0.57 

0.80 

LENT 0.38 

-0.05 

HAR 

PER 

STA 

NET 

MON 

PRE 

LCOM 
0.72 

0.73 

0.44 

0.53 

BIN 

CAPACIT

Y 

0.74 

0.80 

0.49 

0.50 
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ตารางท่ี 4.20  การวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจ     
ภาคการผลิต 
 

ตัวแปร 
 

ค่าน้ าหนักของ    
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 
13.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 0.41** 0.08 5.99 
14.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 0.60** 0.06 9.53 
15.    การท างานเชิงรุก (ACT) 0.73** 0.07 12.10 
38.    การเรียนรู้ (LEA) 0.62** 0.07 9.80 
39.    ความอดทน (TOL) 0.69** 0.07 11.40 
40.    จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 0.47** 0.07 6.93 
41.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 0.55** 0.09 8.69 
42.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 0.59** 0.08 9.12 
43.    ความมุ่งมั่นฯ (ACH) 0.61** 0.07 10.22 
44.    การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 0.73** 0.09 12.10 
45.    การบริหารความเสี่ยง (RIS) 0.72** 0.09 12.22 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
46.    นวัตกรรมองค์การ (BIN) 0.72 - - 
47.    เงินทุน (MON) 0.44** 0.11 6.95 
48.    เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 0.53** 0.11 7.56 
49.    กลยุทธ์การตลาด (STA) 073** 0.12 10.44 
50.    บุคลากรที่ด ี(PER) 0.50** 0.11 7.28 
51.    ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 0.74** 0.11 10.47 
52.    องค์การมกีารท างานเชิงรุก (PRE) 0.80** 0.11 11.57 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 0.92 - - 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 0.87** 0.73 18.87 
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ตารางท่ี 4.20  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 0.57** 0.66 10.07 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม 
(ASS) 

0.49** 1.23 8.83 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
(CAP) 

0.80** 0.79 15.87 

 

หมายเหตุ. ** p < 0.01  
 

จากภาพที่  4 .4 และตารางที่  4.20 ผลการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของ
สถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการผลิตหลังจากที่ได้ท าการปรับ
แบบจ าลองแล้วพบว่า ตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่าดัชนี    
วัดความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจภาคการผลิตพบว่า ค่าน้ าหนักของตัวแปรทุกตัวแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และตัวแปรทุกตัวมีค่าเป็นบวก เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของตัวแปรคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ พบว่าตัวแปรมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.73 โดยตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
3 ล าดับแรกคือ การท างานเชิงรุก และการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง มีค่าน้ าหนักเท่ากันคือ 0.73 
รองลงมาคือ การบริหารความเสี่ยง และความอดทน มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.72 และ 0.69 

ในขณะที่ตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ พบว่าตัวแปรมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.44 
ถึง 0.80 ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ องค์การมีการท างานเชิงรุก ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
และกลยุทธ์การตลาด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.80 0.74 และ 0.73 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาตัวแปรการเจริญเติบโต พบว่าตัวแปรมีน้ าหนักตั้งแต่ 0.49 ถึง 0.92 โดยตัว
แปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ 
และร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.92 0.87 และ 0.80 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของวิสาหกิจภาคการผลิต 
 

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล 
ลักษณะของสถาน

ประกอบการ (LCOM) 
การเจริญเติบโต 

(LGRO) 
DE IE TE DE IE TE 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(LENT) 

0.88** - 0.88** 0.38* -0.04 0.34** 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) - - - -0.05 - -0.05 
R2 0.77 0.11 

 

หมายเหตุ.  * p <0.05, ** p < 0.01  
 

จากตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุ
ต่อตัวแปรผลพบว่าตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรผลดังนี้ 

ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถาน
ประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.88 และมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38 และมีอิทธิพลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.34 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการไม่มีอิทธิพลทางตรง
และอิทธิพลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสอง พบว่า ลักษณะของสถาน
ประกอบการมีค่าเท่ากับ 0.77 หมายถึงร้อยละ 77.0 ของความแปรปรวนของลักษณะของสถาน
ประกอบการสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่การ
เจริญเติบโตมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองเท่ากับ 0.11 หมายถึงร้อยละ 11.0 ของ
ความแปรปรวนของการเจริญเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
และลักษณะของสถานประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ตัวแบบ สรุปได้ว่า ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการผลิตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และแสดงให้เห็นว่า
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุต่อการเจริญเติบโต  และ                
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยตัวแปรที่ส าคัญของคุณลักษณะ
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ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตคือ การท างานเชิงรุก (ค่าน้ าหนัก 0.73)        
การวิเคราะห์การตลาดและคู่แข่ง (ค่าน้ าหนัก 0.73) การบริหารความเสี่ยง (ค่าน้ าหนัก 0.72) และ 
ความอดทน (ค่าน้ าหนัก 0.69) 

2.  วิสาหกิจภาคการค้า 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2= 180.41, df= 158, p-value= 0.11, 2/df= 1.14, RMSEA= 0.026, GFI= 0.93, AGFI= 0.88, 
SRMR= 0.065, NFI=0.96, NNFI=0.99 , CFI=0.99 
 

ภาพท่ี 4.5  แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการค้า  
หมายเหตุ. หมายถึง เส้นอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง เส้นอิทธิพลมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

LGRO 

CAP 

BUD 

PRO 

ASS 

SAL 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

FRE 

RIS 

ANA 

ACH 

0.71 
0.43 

0.72 
0.64 

0.48 
0.22 

0.35 

0.25 

0.61 

0.76 

0.58 

0.89 

0.66 

0.88 

0.66 

0.97 
0.58 

LENT 0.42 

-0.12 

HAR 

PER 

STA 

NET 

MON 

PRE 

LCOM 

0.53 

0.52 
0.51 

BIN 

0.73 

0.92 

0.50 

0.69 
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ตารางท่ี 4.22  การวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจ      
ภาคการค้า 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 
16.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 0.71** 0.08 11.14 
17.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 0.43** 0.07 6.37 
18.    การท างานเชิงรุก (ACT) 0.72** 0.06 11.63 
53.    การเรียนรู้ (LEA) 0.64** 0.06 10.47 
54.    ความอดทน (TOL) 0.48** 0.08 7.02 
55.    จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 0.22** 0.08 3.17 
56.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 0.35** 0.08 5.15 
57.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 0.25** 0.08 3.58 
58.    ความมุ่งมั่น ฯ (ACH) 0.61** 0.07 9.24 
59.    การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 0.76** 0.07 12.60 
60.    การบริหารความเสี่ยง (RIS) 0.58** 0.09 9.34 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
61.    นวัตกรรมองค์การ (BIN) 0.53 - - 
62.    เงินทุน (MON) 0.52** 0.14 6.35 
63.    เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 0.51** 0.12 6.37 
64.    กลยุทธ์การตลาด (STA) 0.69** 0.12 7.14 
65.    บุคลากรที่ด ี(PER) 0.50** 0.14 5.90 
66.    ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 0.73** 0.13 7.62 
67.    องค์การมีการท างานเชิงรุก (PRE) 0.92** 0.17 8.52 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 0.66 - - 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 0.88** 0.81 12.09 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 0.66** 0.90 9.13 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม 
(ASS) 

0.97** 1.19 9.95 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
(CAP) 

0.58** 0.45 9.01 

 
หมายเหตุ.  ** p < 0.01  
 

ผลการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการค้าที่แสดงในภาพที่ 4.5 พบว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
วิสาหกิจภาคการค้าที่แสดงในตารางที่ 4.22 พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าน้ าหนักแตกต่างจากศูนย์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าเป็นบวก โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ มีค่าน้ าหนักของตัวแปรตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.76 ส าหรับตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด
คือ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การท างานเชิงรุก และ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 0.76 0.72 และ 0.71 ตามล าดับ 

ค่าน้ าหนักของตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.92       
ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ องค์การมีการท างานเชิงรุก ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และ       
กลยุทธ์การตลาด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.92 0.73 และ 0.69 ตามล าดับ 
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ส่วนตัวแปรการเจริญเติบโต พบว่ามีน้ าหนักตั้งแต่ 0.58 ถึง 0.97 โดยตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุดคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.97 รองลงมาคือ 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.88 ส่วนร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุนมีค่าน้ าหนักเท่ากันคือ 0.66 
 
ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของวิสาหกิจภาคการค้า 
 

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล 
ลักษณะของสถาน

ประกอบการ (LCOM) 
การเจริญเติบโต 

(LGRO) 
DE IE TE DE IE TE 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(LENT) 

0.89** - 0.89** 0.42* -0.10 0.32** 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) - - - -0.12 - -0.12 
R2 0.79 0.10 

 
หมายเหตุ.  * p <0.05, ** p < 0.01  
 

จากตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุ
ต่อตัวแปรผลพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรผลมีดังนี ้

ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถาน
ประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.89 มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.42 ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
โดยรวมต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถาน
ประกอบการไม่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลโดยรวมต่อการเจริญเติบโต 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสอง พบว่า ลักษณะของสถาน
ประกอบการมีค่าเท่ากับ 0.79 หมายถึงร้อยละ 79.0 ของความแปรปรวนของลักษณะของสถาน
ประกอบการสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ในขณะที่การ
เจริญเติบโตมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองเท่ากับ 0.10 หมายถึงร้อยละ 10.0  
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ของความแปรปรวนของการเจริญเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ 

จากการวิเคราะห์ตัวแบบ สรุปได้ว่า ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการค้ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรูปแบบ
เช่นเดียวกันกับรูปแบบความสัมพันธ์ของวิสาหกิจภาคการผลิตกล่าวคือ คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อการเจริญเติบโต และมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยพบตัวแปรที่ส าคัญของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตดังนี้ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ค่าน้ าหนัก 0.76)        
การท างานเชิงรุก (ค่าน้ าหนัก 0.72) และ ความสามารถในการบริหารจัดการ (ค่าน้ าหนัก 0.71) 
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3.  วิสาหกิจภาคการบริการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2= 197.33, df= 160, p-value= 0.02, 2/df= 1.23, RMSEA= 0.027, GFI= 0.95,  AGFI= 0.91,   
SRMR= 0.048, NFI= 0.97, NNFI=0.99, CFI- 0.99 
 
ภาพท่ี 4.6  แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการบริการ  
หมายเหตุ. หมายถึง เส้นอิทธิพลไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง เส้นอิทธิพลมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

LGRO 

CAP 

BUD 

PRO 

ASS 

SAL 

INO 

ACT 

LEA 

TOL 

MOR 

MAN 

CON 

FRE 

RIS 

ANA 

ACH 

0.35 

0.64 

0.70 

0.65 
0.31 

0.45 

0.53 

0.48 

0.65 

0.59 

0.74 0.17 

0.66 

0.62 

0.77 

0.89 
0.83 

LENT 0.14 

0.74 

HAR 

PER 

STA 

NET 

MON 

PRE 

LCOM 
0.62 

0.62 

BIN 

0.58 

0.78 

0.41 

0.60 

0.78 
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ตารางท่ี 4.24  การวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจ     
ภาคการบริการ 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน (SE) 

t 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (LENT) 
19.    ความสามารถในการบริหารจัดการ (MAN) 0.74** 0.07 13.59 
20.    การสร้างนวัตกรรม (INO) 0.35** 0.06 6.54 
21.    การท างานเชิงรุก (ACT) 0.64** 0.06 12.59 
68.    การเรียนรู้ (LEA) 0.70** 0.06 13.54 
69.    ความอดทน (TOL) 0.65** 0.05 12.83 
70.    จริยธรรมทางธุรกิจ (MOR) 0.31** 0.05 5.91 
71.    เครือข่ายของผู้ประกอบการ (CON) 0.45** 0.08 8.44 
72.    การให้อิสระแก่พนักงาน ฯ (FRE) 0.53** 0.06 10.44 
73.    ความมุ่งมั่น ฯ (ACH) 0.48** 0.06 9.50 
74.    การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง (ANA) 0.65** 0.07 12.20 
75.    การบริหารความเสี่ยง (RIS) 0.59** 0.08 11.04 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) 
   นวัตกรรมองค์การ (BIN) 0.62 - - 
   เงินทุน (MON) 0.62** 0.11 10.08 
   เครือข่ายของสถานประกอบการ (NET) 0.60** 0.10 9.65 
   กลยุทธ์การตลาด (STA) 0.78** 0.10 11.35 
   บุคลากรที่ดี (PER) 0.41** 0.09 6.94 
   ความเป็นอันหน่ึงเดียวกัน (HAR) 0.58** 0.09 8.98 
   องค์การมีการท างานเชิงรุก (PRE) 0.78** 0.10 11.65 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักของ  
ตัวแปรที่แปลง
เป็นค่ามาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

t 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจ (LGRO) 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (SAL) 0.66 - - 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ (PRO) 0.62** 0.46 20.87 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุน (BUD) 0.77** 0.83 13.44 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม 
(ASS) 

0.89** 0.85 12.87 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต 
(CAP) 

0.83** 0.71 12.05 

 
หมายเหตุ.  ** p < 0.01 
 

จากภาพที่  4 .6 และตารางที่  4.24 ผลการทดสอบความสอดคล้องของตัวแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของ
สถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการบริการ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องโดยภาพรวมพบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรในตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจภาคการบริการ พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีค่าน้ าหนักแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และมีค่าเป็นบวก ค่าน้ าหนักของตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีค่า
ตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.74 ส าหรับล าดับแรกของตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือ ความสามารถใน 
การบริหารจัดการ มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.74 ล าดับถัดไปคือการเรียนรู้ มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.70    
ส่วนความอดทน และการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งมีค่าน้ าหนักเท่ากันคือ 0.65 

เมื่อพิจารณาลักษณะของสถานประกอบการ พบว่าตัวแปรมีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 0.41  
ถึง 0.78 น้ าหนักที่มีค่ามากล าดับแรกคือ กลยุทธ์การตลาด และองค์การมีการท างานเชิงรุก มีค่า
เท่ากับ 0.78 เท่ากัน ล าดับถัดไปคือนวัตกรรมองค์การ และเงินทุน มีค่าเท่ากันคือ 0.62 และเครือข่าย
ของสถานประกอบการ มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.60 
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ส่วนค่าน้ าหนักของตัวแปรการเจริญเติบโต มีค่าตั้งแต่ 0.62 ถึง 0.89 ตัวแปรที่มีค่า
น้ าหนักมากที่สุดคือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ร้อยละการเพิ่มขึ้นของก าลังการผลิต และ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินทุนมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.89 0.83 และ 0.77 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.25  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุของวิสาหกิจภาคการบริการ 
 

ตัวแปรสาเหตุ ตัวแปรผล 
ลักษณะของสถาน

ประกอบการ (LCOM) 
การเจริญเติบโต 

(LGRO) 
DE IE TE DE IE TE 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(LENT) 

0.74** - 0.74** 0.14 0.13* 0.27** 

ลักษณะของสถานประกอบการ (LCOM) - - - 0.17* - 0.17* 
R2 0.55 0.08 

 
หมายเหตุ.  * p <0.05, ** p <0.01  
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.74 มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.13 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 ส าหรับตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
โดยรวมต่อการเจริญเติบโตมากกว่าตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.27 และ 0.17 ตามล าดับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองของลักษณะของสถานประกอบการมีค่า
เท่ากับ 0.55 หมายถึงร้อยละ 55.0 ของความแปรปรวนของลักษณะของสถานประกอบการสามารถ
อธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่การเจริญเติบโตมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุก าลังสองเท่ากับ 0.08 หมายถึงร้อยละ 8.0 ของความแปรปรวนของการ
เจริญเติบโตสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถาน
ประกอบการ 
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จากการวิเคราะห์ตัวแบบสรุปได้ว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์        
โดยพบว่าลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจภาคการบริการ และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของวิสาหกิจในภาพรวม มีตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการที่ส าคัญดังนี้       
กลยุทธ์การตลาด (ค่าน้ าหนัก 0.78) องค์การมีการท างานเชิงรุก (ค่าน้ าหนัก 0.78) นวัตกรรม
องค์การ (ค่าน้ าหนัก 0.62) เงินทุน (ค่าน้ าหนัก 0.62) และเครือข่ายของสถานประกอบการ            
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
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ตารางท่ี 4.26  สรุปตัวแปรที่ส าคัญ 3 ล าดับแรกของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและ
ลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโต 
 

ตัวแปร ขนาด
กลาง 

ขนาด
ย่อม 

ภาค 
การผลิต 

ภาค 
การค้า 

ภาค 
การ

บริการ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
1. การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง -  

(ล าดับที่ 1) 
 

(ล าดับที่ 1) 
 

(ล าดับที่ 1) 
- 

2. การท างานเชิงรุก -  
(ล าดับที่ 2) 

 
(ล าดับที่ 1) 

 
(ล าดับที่ 2) 

- 

3. การเรียนรู้ -  
(ล าดับที่ 3) 

 - - 

4. การบริหารความเสี่ยง - -  
(ล าดับที่ 2) 

- - 

5. ความอดทน - -  
(ล าดับที่ 3) 

- - 

6. ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

- - -  
(ล าดับที่ 3) 

- 

ลักษณะของสถานประกอบการ 
1. องค์การมีการท างานเชิงรุก  

(ล าดับที่ 1) 
 - -  

(ล าดับที่ 1) 

2. กลยุทธ์การตลาด  
(ล าดับที่ 2) 

 - -  
(ล าดับที่ 1) 

3. นวัตกรรมองค์การ  
(ล าดับที่ 3) 

 - -  
(ล าดับที่ 2) 

4. เงินทุน -  - -  
(ล าดับที่ 2) 

5. เครือข่ายของสถานประกอบการ -  - -  
(ล าดับที่ 3) 

 
การศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน

ประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท าให้ทราบว่าขนาด
และประเภทของวิสาหกิจมีรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และ
ลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่
ส าคัญพบว่า วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจภาคการผลิตและภาคการค้า มีตัวแปรคุณลักษณะของการ
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เป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์การตลาดและคู่แข่ง เป็นตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักอยู่ใน
ล าดับแรกที่เหลือคือ การท างานเชิงรุก การเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ความอดทน และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการพบว่า วิสาหกิจ
ขนาดกลาง และวิสาหกิจภาคการบริการ มีตัวแปรองค์การมีการท างานเชิงรุก มีค่าน้ าหนักมากเป็น
ล าดับแรกที่ เหลือคือ กลยุทธ์การตลาด นวัตกรรมองค์การ เงินทุน และเครือข่ายของสถาน
ประกอบการ    

 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้คอื 
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สมมติฐานข้อที่  3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ 

สมมติฐานข้อที่  4 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามขนาดของวิสาหกิจ 

ส าหรับการอธิบายสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจโดยแสดงข้อมูลดังตารางที่ 4.27 
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ตารางท่ี 4.27  สรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
 

คุณลักษณะ/ความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ย่อม 

ภาคการ
ผลิต 

ภาค
การค้า 

ภาคการ
บริการ 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรง
กับลักษณะของสถาน
ประกอบการ 

 (0.96*)  (0.73**)  (0.88**)  (0.89**)  (0.74**) 

- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรง
กับการเจริญเติบโต  

-  (0.21**)  (0.38*)  (0.42*) - 

- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางอ้อม
กับการเจริญเติบโต 

- - - -  (0.13*) 

ลักษณะของสถานประกอบการ 
- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรง
กับการเจริญเติบโต  

(1.36*)  - -  (0.17*) 

 
หมายเหตุ.  * p < 0.05, ** p < 0 .01  
 

จากสมมติฐาน 1 ที่ว่า “คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการทดสอบพบว่า 
วิสาหกิจขนาดกลาง  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเจริญเติบโต ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 ดังนั้นสมมติฐาน 1 ได้รับ
การสนับสนุนเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อมเท่านั้น 

จากสมมติฐาน 2 ที่ว่า “ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะของสถาน
ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 1.36 ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า ลักษณะของสถานประกอบการไม่มีอิทธิพล
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ทางตรงต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นสมมติฐาน 2 ได้รับการสนับสนุนเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
เท่านั้น 

จากสมมติฐาน 3 ที่ว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ” ผลการทดสอบพบว่าวิสาหกิจภาค
การผลิตและภาคการค้ามีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนกันกล่าวคือ คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ใกล้เคียงกันคือ 0.88 และ 0.89 และมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตโดยวิสาหกิจภาคการผลิตมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38 และวิสาหกิจภาคการค้ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.42 
ส่วนลักษณะของสถานประกอบการพบว่า ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต  

แตกต่างจากวิสาหกิจภาคการบริการที่พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.74 และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.13 ส่วนลักษณะของสถานประกอบการพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ ดังนั้น
สมมติฐาน 3 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน 

 จากสมมติฐาน 4 ที่ว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามขนาดของวิสาหกิจ” ผลการทดสอบพบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางแตกต่างจากวิสาหกิจขนาดย่อม โดยคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางมี อิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ  
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.96 และไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต 
ส่วนลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 1.36  

ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ และการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.73 และ 0.21 โดยลักษณะของสถานประกอบการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ดังนั้น
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
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ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจแตกต่าง
กันตามขนาดของวิสาหกิจ ดังนั้นสมมติฐาน 4 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน DPU
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เ ร่ือง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน

ประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย  
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย 2) เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย จ าแนกตามประเภท และขนาด
ของวิสาหกิจ ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของ Miller (1983) และนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ร่วมกับ
การพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์และการประเมินคะแนนความส าคัญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ 

ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์และเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงได้ตัวอย่างจ านวน 26 ราย กลุ่มที่สองได้แก่ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย จ านวน 2,913,167 ราย ก าหนด
ขนาดตัวอย่างได้ 800 ราย  ท าการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบ ใช้แบบสอบถามจัดท าแบบธุรกิจ
ตอบรับทางไปรษณีย์ส่งไปจ านวน 5,000 ชุด โดยใช้ฐานระเบียนข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 761 ชุด คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของจ านวนที่ส่งไป แต่คิดเป็นร้อยละ 
95.1 ของขนาดตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร และใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 วิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง ส่วนการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความสอดคล้องของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ 
รายละเอียดการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
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5.1 สรุปผล  
5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการวิสาหกิจมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันโดยในประเด็นของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีปัจจัยส าคัญคือ การเรียนรู้ ความรักและความถนัดในธุรกิจ ความรู้
ความสามารถในการท าธุรกิจ จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  การให้อิสระแก่พนักงานในการ
ตัดสินใจ และเครือข่ายทางธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ความมุ่งมั่น การเรียนรู้ การให้
อิสระแก่พนักงานในการแสดงความคิดเห็น จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ  และ
การแสวงหาโอกาสในการท าธุรกิจ  เป็นปัจจัยส าคัญ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความสอดคล้องใน
ความเห็นดังกล่าวพบว่า มีปัจจัย 3 ประการที่มีความสอดคล้องกันกล่าวคือ ประการแรก การที่
ผู้ประกอบการต้องเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการหลายรายที่ท าธุรกิจ
ล้มเหลวสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 
เช่น การเรียนรู้ด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การใช้
เทคโนโลยี และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจของตนเองให้เกิดการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น และนอกจากการเรียนรู้แล้วจะต้องสามารถน าความรู้นั้นมาปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
ประการที่สองคือ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการกล่าวตรงกัน
ว่า จริยธรรมในการประกอบธุรกิจเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินธุรกิจให้สามารถด าเนินต่อไปได้
ในระยะยาว เพื่อสร้างเสริมคุณค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ด า เนิน อยู่โดย
ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกค้า และประการที่สามคือ การให้
ความส าคัญแก่พนักงานโดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ การด าเนินกลยุทธ์ด้านการตลาด  และการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอาจเป็นลักษณะของการประชุมสื่อสารแบบสองทางเพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการท างาน มีการระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
ทุกระดับ เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีต่อผู้ร่วมงานให้เกิดความรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ      
ส่วนผลการประเมินความส าคัญของตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 8.5 คะแนนขึ้นไป และของผู้ประกอบการที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 9.0 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งเป็นคะแนนที่มีช่วงห่างจากคะแนนล าดับถัดไป  ได้แก่ คุณลักษณะ  
ด้านความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญ การสร้างนวัตกรรม การท างาน
เชิงรุก ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นในความส าเร็จและความพยายาม และการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง  
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ส าหรับประเด็นลักษณะของสถานประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีปัจจัย
ส าคัญคือ สถานประกอบการจะต้องมีเงินทุน มีท าเลที่ตั้งที่ เหมาะสม มีนวัตกรรม มีกลยุทธ์
การตลาด และ มีความสามารถหลักของธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สถานประกอบการ
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ส่วนผู้ประกอบการมีความเห็นว่าความสามารถของทีมงาน การตลาด เครือข่าย
ของสถานประกอบการ และเงินทุน มีผลต่อการท าให้สถานประกอบการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของความเห็นดังกล่าวพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการมี
ความเห็นสอดคล้องกัน 2 ประการกล่าวคือ ประการแรกเห็นว่าปัจจัยด้านเงินทุนมีความส าคัญโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าวิสาหกิจที่เร่ิมต้นใหม่จะต้องเร่ิมต้นธุรกิจจากเงินทุนของตนเองเป็น
หลัก และไม่ท าเกินก าลังของตนเองเน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะใช้เงินทุนไม่มาก 
ดังนั้นความพร้อมด้านเงินทุนจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการต่อยอดหรือผลักดันให้ธุรกิจสามารถขยาย
กิจการให้เจริญเติบโตได้ ส่วนผู้ประกอบการให้ความเห็นว่ากิจการใดที่เร่ิมมีชื่อเสียงและต้องการ
ขยายให้มีความเจริญเติบโตในอนาคต เงินทุนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการลงทุนเพื่อขยายกิจการให้มี
ขนาดใหญ่โดยเงินทุนนั้นอาจเป็นเงินทุนของผู้ประกอบการเองหรือเป็นเงินที่กู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และประการที่สองมีความเห็นว่า สถานประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท าธุรกิจ เป็นพื้นฐานไปสู่การสร้างผลก าไร 
และความเจริญเติบโตให้แก่กิจการ โดยมองว่าหากผู้ประกอบการรายใดไม่มีกลยุทธ์ด้านการตลาดก็
จะเป็นจุดอ่อนของธุรกิจและไม่ประสบความส าเร็จในที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าปัญหาด้าน
การตลาดเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยเน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด มีลักษณะการผลิตสินค้าตามความ
ต้องการและความเชี่ยวชาญของตนเอง และสินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันแต่เมื่อ
วิเคราะห์วิสาหกิจที่มีความเจริญเติบโต พบว่าส่วนใหญ่จะพัฒนาสินค้าของตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด มีความโดดเด่น และมีการสร้างตราสินค้าของตนเอง
ให้เป็นที่รู้จักของตลาด เมื่อพิจารณาผลการประเมินความส าคัญในตัวแปรลักษณะของสถาน
ประกอบการของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป และผู้ประกอบการที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 10 และเป็นคะแนนที่มีช่วงห่างจากคะแนนล าดับถัดไป ได้แก่     
ตัวแปรด้านนวัตกรรม เงินทุน เครือข่ายของสถานประกอบการ บุคลากรหรือทีมงาน ความเป็น
อันหน่ึงเดียวกัน และองค์กรมีการท างานเชิงรุก  
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5.1.2  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการกระจายของอายุในช่วง 

5 ปีระหว่าง 36-60 ปีพอๆ กัน โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง       
46-55 ปี และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงที่น้อยกว่าคือ 36-50 ป ี

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนมากกว่าเป็นผู้บริหาร มีระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งส่วนใหญ่ประมาณ 1-10 ปี รองลงมาคือมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 11-20 ปี และ     
21-30 ปี ตามล าดับ ส่วนผู้ประกอบการที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 30 ปีมีจ านวนน้อยที่สุด 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับสูงคือ ระดับปริญญาตรี และปริญญา
โทมากที่สุด ในจ านวนดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อมใน
จ านวนใกล้เคียงกัน และส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ริเร่ิมบุกเบิกธุรกิจด้วยตนเองมากกว่าเป็นกิจการที่      
สืบทอดต่อจากครอบครัว และในจ านวนผู้ประกอบการที่สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวมักเป็นผู้
ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอยู่เสมอในด้านการให้ค าปรึกษา เงินทุน และการแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาก่อนใน
สัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจพบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนการท าธุรกิจมา
ตั้งแต่วัย เด็ก หรือวัย รุ่นมากกว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีสัดส่วนของการมี
ประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
สถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบริษัทจ ากัด รองลงมาคือเจ้าของคนเดียวและ

ห้างหุ้นส่วน ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนสามัญพบว่ามีจ านวนน้อยที่สุด 
สถานประกอบการส่วนใหญ่มีระยะเวลาการก่อตั้งไม่เกิน 10 ปี โดยพบว่าวิสาหกิจ

ขนาดกลางมีระยะเวลาด าเนินธุรกิจยาวนานกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม 
สถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในภาคการบริการมากที่สุด ที่เหลือเป็นวิสาหกิจภาค

การผลิต และภาคการค้าในจ านวนพอๆ กัน โดยวิสาหกิจขนาดกลางมีภาคการบริการและภาค  
การผลิตต่างกันเล็กน้อยแต่สูงกว่าภาคการค้าเกือบ 2 เท่า ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นภาค
บริการมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคการค้า และภาคการผลิต 
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การวัดผลประกอบการ 5 ด้านได้แก่ ยอดขาย ก าไรสุทธิ เงินทุน สินทรัพย์รวม และ
ก าลังการผลิต ในรูปของค่าเฉลี่ยของร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 4 ปีของสถาน
ประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่เจริญเติบโตในด้านยอดขายมากที่สุด รองลงมาคือ
ก าไรสุทธิ และสินทรัพย์รวม ส าหรับเงินทุนส่วนใหญ่มีสัดส่วนเท่าเดิม ส่วนก าลังการผลิตมี
สัดส่วนของการเติบโตและเท่าเดิมพอๆ กัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่สรุปได้จากการศึกษาที่ผ่านมา ความเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ และการให้คะแนนความส าคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ
มีจ านวน 11 ด้านได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการ การสร้างนวัตกรรม การท างานเชิงรุก 
การเรียนรู้ ความอดทน จริยธรรมทางธุรกิจ เครือข่าย การให้อิสระแก่พนักงาน ความมุ่งมั่น   
การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และการบริหารความเสี่ยง พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งในภาพรวม และจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการทั้ง 11 ด้านไม่แตกต่างกันกล่าวคือ มีคะแนนคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยรวม=3.80 ค่าเฉลี่ยวิสาหกิจขนาดกลาง=3.97 และค่าเฉลี่ยวิสาหกิจขนาดย่อม=3.73        
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการแต่ละด้านพบว่า วิสาหกิจทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจมีการ
ปฏิบัติด้านการสร้างนวัตกรรมมากที่สุด ล าดับถัดไปคือ การเรียนรู้ และความอดทน 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ 
ลักษณะของสถานประกอบการที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา ความเห็นและการให้

คะแนนความส าคัญของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการจ านวน 7 ด้านได้แก่ นวัตกรรมองค์การ 
เงินทุน เครือข่ายของสถานประกอบการ กลยุทธ์การตลาด บุคลากรที่ดี ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
และองค์การมีการท างานเชิงรุก สถานประกอบการมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ ข้างต้นคิดเป็นคะแนน
เฉลี่ยรวม 3.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีการปฏิบัติสูง 3 ล าดับแรก
คือ ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน นวัตกรรมองค์การ และองค์การมีการท างานเชิงรุก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 3.72 และ 3.44 ตามล าดับ 

วิสาหกิจจ าแนกตามขนาดกลางและขนาดย่อมมีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติใน  
ด้านต่างๆ ในภาพรวมแตกต่างกันคือ วิสาหกิจขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับ
มาก และลักษณะทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากยกเว้นด้านบุคลากรที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลางและมี
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ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านยกเว้นนวัตกรรมองค์การ และความเป็นอันหนึ่ง
เดียวกันที่มีการปฏิบัติในระดับมาก 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของ
สถานประกอบการของวิสาหกิจที่เจริญเติบโตและไม่เจริญเติบโต 

การวิเคราะห์ข้อมูลของวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า กลุ่มของสถานประกอบการที่เติบโต
และกลุ่มของสถานประกอบการที่ไม่เติบโตไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านใด (ยอดขาย ก าไรสุทธิ 
เงินทุน สินทรัพย์รวม และก าลังการผลิต) จะมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแสดงคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง สถานประกอบการที่เจริญเติบโตและไม่เติบโตมีคะแนน
เฉลี่ยของตัวแปรแสดงลักษณะของสถานประกอบการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่ว่าจะวัดการเติบโตจากตัวแปรใด ส่วนคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแสดงคุณลักษณะการ
เป็นผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะการเติบโตที่วัดด้วย
ยอดขายและสินทรัพย์รวม 

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ       
ขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม และจ าแนกตามประเภทของวิสาหกิจ 3 ประเภทได้แก่ วิสาหกิจ  
ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการปรับแบบจ าลองแล้วพบว่า         
ตัวแบบทั้งหมดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังนี้ 

1.  ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจขนาดกลางพบว่า มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลเฉพาะอิทธิพลทางตรงโดยตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.96 และไม่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเจริญเติบโต ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการ
พบว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 1.36 ตัวแปร
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะของสถาน
ประกอบการได้ร้อยละ 93.0 และตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
เจริญเติบโตได้ร้อยละ 16.0 

2. ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า ตัวแปร
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ            
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 และมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์
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อิทธิพลเท่ากับ 0.21 มีอิทธิพลรวมต่อการเจริญเติบโตด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.26 
ส่วนตัวแปรลักษณะของสถานประกอบการพบว่าไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ตัวแปร
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะของสถาน
ประกอบการได้ร้อยละ 54.0 และตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
เจริญเติบโตได้ร้อยละ 7.0 

3. ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการผลิตพบว่ามีรูปแบบ
เช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาดย่อมกล่าวคือ ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.88 และตัวแปร
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.38 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.34 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถาน
ประกอบการพบว่าไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต โดยตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะของสถานประกอบการได้ร้อยละ 77.0 
และตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 11.0 

4. ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการค้าพบว่ามีรูปแบบ
เหมือนกันกับวิสาหกิจภาคการผลิตและวิสาหกิจขนาดย่อมกล่าวคือ ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.89 และมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.42 และมีอิทธิพล
รวมต่อการเจริญเติบโตด้วยค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถาน
ประกอบการพบว่าไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะของสถานประกอบการได้ร้อยละ 79.0 
และตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 10.0 

5.  ตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจภาคการบริการพบว่า        
ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.74 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของ
สถานประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 0.13 ส่วนตัวแปรลักษณะของสถาน
ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.17 ซึ่งตัวแปร
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลรวมต่อการเจริญเติบโตมากกว่าตัวแปรลักษณะของ
สถานประกอบการโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.27 และ 0.17 ตัวแปรคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของลักษณะของสถานประกอบการได้ร้อยละ 
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55.0 และตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 
8.0 

จากรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม    
วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ทั้งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอย่างมากต่อลักษณะของสถานประกอบการ
เนื่องจากจะมีอิทธิพลทางตรงที่จะผลักดันให้สถานประกอบการมีลักษณะที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจภาค
การผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.96 0.73 0.88 0.89      
และ 0.74 ตามล าดับ ขณะเดียวกันคุณลักษณะดังกล่าวยังส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้วิสาหกิจ
มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน นอกจากนั้นยังพบว่าวิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และ
วิสาหกิจขนาดย่อมมีตัวแปรคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์
ตลาดและคู่แข่ง เป็นตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักอยู่ในล าดับแรกที่เหลือคือ การท างานเชิงรุก การเรียนรู้ 
การบริหารความเสี่ยง ความอดทน และความสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนตัวแปรลักษณะของ
สถานประกอบการพบว่า วิสาหกิจภาคการบริการ และวิสาหกิจขนาดกลางมีตัวแปรองค์การมีการ
ท างานเชิงรุก มีค่าน้ าหนักมากเป็นล าดับแรกที่เหลือคือ กลยุทธ์การตลาด นวัตกรรมองค์การ เงินทุน 
และเครือข่ายของสถานประกอบการ เป็นตัวแปรส าคัญซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจภาคการบริการ และวิสาหกิจขนาดกลางต่อไป 
 
5.2  อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ เป็นข้อค้นพบจากการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตตามสมมติฐานการ
วิจัย โดยน าเสนอรายละเอียดดังน้ี 

5.2.1  การวิเคราะห์คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนและระดับของการปฏิบัติตามคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 ประการที่
ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ด้านการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ โดยปัจจัย
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ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลจากการศึกษาเบื้ องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงวุฒิและ
ผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าหรือบริการ
ของตนเองให้มีรูปแบบใหม่และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง รวมทั้งการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงทั้งการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่  และ  
กลุ่มผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลท าให้
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านสินค้า การบริการ และการด าเนินงานในทุก
ด้านเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน   

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนและระดับของการปฏิบัติตามคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการของวิสาหกิจเปรียบเทียบตามขนาดพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
การปฏิบัติรวมทุกด้านสูงกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่เมื่อ
พิจารณาในรายด้านพบความแตกต่างกล่าวคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางจะให้ความส าคัญ
ในการปฏิบัติในด้านการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และความอดทน ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก สะท้อนให้
เห็นถึงการท างานในด้านดังกล่าวที่วิสาหกิจขนาดกลางได้ให้ความส าคัญและมีการปฏิบัติที่มากกว่า 
อาจเนื่องมาจากวิสาหกิจขนาดกลางที่มีขนาด เงินทุน สินทรัพย์ และการจ้างงานมากกว่าวิสาหกิจ
ขนาดย่อม มีลักษณะของโครงสร้างการด าเนินงานที่ซับซ้อน และมีขอบข่ายของการท างานมากกว่า 
ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความรับผิดชอบ ใส่ใจและให้
ความส าคัญในการด าเนินงานในด้านการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และความอดทนมากกว่า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 

5.2.2  การวิเคราะห์ลักษณะของสถานประกอบการ 
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติตามลักษณะของสถานประกอบการอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ เงินทุน เครือข่ายของสถาน
ประกอบการ กลยุทธ์การตลาด และบุคลากรที่ดี ส่วนลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ 
นวัตกรรมองค์การ ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และองค์การมีการท างานเชิงรุก ลักษณะที่มีการ
ปฏิบัติมากมีความเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีการปฏิบัติมากที่สุดอย่าง
ชัดเจนคือการมีนวัตกรรม การมีนวัตกรรมเป็นส่วนที่ส่งผลต่อการท างานเชิงรุกคือการให้มีความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งการท างานเชิงรุกเป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่มีการ
ปฏิบัติในระดับมากและเป็นลักษณะของสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติในระดับมากเช่นกัน 
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เมื่อจ าแนกตามขนาดของวิสาหกิจพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางมีคะแนนเฉลี่ยของ 
การปฏิบัติตามลักษณะของสถานประกอบการสูงกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม (ค่าเฉลี่ยวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง=3.64 ค่าเฉลี่ยวิสาหกิจขนาดย่อม=3.29) แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลาง
มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการดีกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติ
มากกว่าได้แก่ เงินทุน เครือข่ายของสถานประกอบการ กลยุทธ์การตลาด และองค์การมีการท างาน
เชิงรุกซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากแต่วิสาหกิจขนาดย่อมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากความซับซ้อนของลักษณะการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยจ านวนการจ้างงาน เงินทุน การผลิตสินค้า และลูกค้ามากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดย่อมจึงจ าเป็นต้องอาศัยการท างานที่เป็นระบบซึ่งท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 

5.2.3 รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของ
สถานประกอบการกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ 

จากสมมติฐาน 1 ที่ว่า “คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการทดสอบพบว่า 
วิสาหกิจขนาดกลาง  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเจริญเติบโต ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นสมมติฐาน 1 ได้รับการสนับสนุนเฉพาะวิสาหกิจขนาด
ย่อมเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นผลมาจากคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ
กิจการเป็นผู้ด าเนินงานในวิสาหกิจเองเกือบทั้งหมดเพราะกิจการมีขนาดเล็ก Journal of Small 
Business Management (อ้างถึงใน อ านาจ ธีระวนิช, 2546) กล่าวถึงวิสาหกิจขนาดย่อมในช่วง
เร่ิมต้นว่ากิจการจะมีรูปแบบขององค์การแบบง่าย มีการสื่อสารในแนวระดับ มีระบบการควบคุม
แบบไม่เป็นทางการ และมีอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ประกอบการเป็นหลัก และหากกิจการมีความ
เติบโตมากขึ้นรูปแบบขององค์การจะเปลี่ยนไปโดยจะมีการสื่อสารแบบแนวดิ่งมากขึ้นแต่ยังคงมี
ลักษณะแบบไม่เป็นทางการ มีการควบคุมแบบกึ่งเป็นทางการ และจะมอบหมายการตัดสินใจให้
พนักงานระดับรองลงไป เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ในจ านวนของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางมีสัดส่วนของต าแหน่งโดยเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน และ
ผู้บริหารใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 57.3 และ 42.7 ในขณะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมมี
ต าแหน่งเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนมากกว่าผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 81.3 และ 18.7 ซึ่งสามารถอธิบาย

DPU



159 

 

ได้ว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นผู้ด าเนินงานในวิสาหกิจด้วยตนเอง และใน
จ านวนนีส้่วนใหญ่เป็นผูบุ้กเบิกกิจการด้วยตนเองมากถึงร้อยละ 73.3  

ส าหรับตัวแปรที่พบว่า เป็นองค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ตลาดและคู่แข่ง ซึ่งเป็นทักษะของผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการ
ของลูกค้า มีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการตนเองเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน นอกจากนี้ยังพบว่าคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการด้านการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งเป็นตัวแปรใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษามา
ก่อนหน้านี้ 2) การท างานเชิงรุก เป็นลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการในเชิงรุกซึ่งมีความ
พยายามให้กิจการของตนเองเป็นผู้น าคู่แข่งขัน ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ แสวงหาโอกาสและ
วิธีการต่างๆ มาปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ Miller (1983) Dess. 
Lumpkin และ Taylor (2005) ที่พบว่าการท างานเชิงรุก เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
มีความสัมพันธ์กับระดับของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีการท างานเชิงรุกมาก
ขึ้นเท่าใดจะส่งผลให้ระดับของการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น และ 3) การเรียนรู้ เป็นลักษณะ
ของผู้ประกอบการที่มีการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่ อน ามาประกอบใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ ตรงกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ เห็นว่า ผู้ประกอบการต้องใส่ใจที่
จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จากข้อจ ากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านทุน และก าลังคน 
ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ในด้านการตลาด คน เครือข่าย เทคโนโลยี  และ
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมักพบว่าผู้ประกอบการที่ล้มเหลวสาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การขาดการเรียนรู้หรือหยุดการเรียนรู้ (วิศิษฐ์ศรี จินตนา, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 10 มีนาคม 
2554) 

ส าหรับการศึกษาที่พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมมีความสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน 
(Lumpkin & Dess, 1996; Entrialgo, 2002; Krauss, Frese, Friedrich, & Unger, 2005; Ferreira & 
Azevedo, 2007; Lim, 2009; Amran et al., 2010; Kreiser & Davis, 2009; Rauch, Wiklund, 
Lumpkin, & Frese, 2009; Harms. 2009) ที่พบว่าคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของธุรกิจ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุกับการเจริญเติบโตเฉพาะในวิสาหกิจขนาดย่อม มีปัจจัยที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ตลาด
และคู่แข่ง การท างานเชิงรุก และการเรียนรู้  
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จากสมมติฐาน 2 ที่ว่า “ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะของสถาน
ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม
พบว่า ลักษณะของสถานประกอบการไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นสมมติฐาน 2 
ได้รับการสนับสนุนเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตในวิสาหกิจขนาดกลาง
จ าเป็นต้องพึ่งพาลักษณะของสถานประกอบการเนื่องจากขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางที่มีขนาด
ใหญ่กว่าวิสาหกิจขนาดย่อม มีขอบเขตของตลาดกว้าง มีปริมาณการผลิตสินค้า จ านวนพนักงาน 
สินทรัพย์และเงินลงทุนที่มีจ านวนมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ต้องจัดระบบงานและต้องอาศัยพนักงานหรือทีมงานที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างจากวิสาหกิจขนาดย่อมที่การด าเนินงานส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นผู้
ด าเนินงานเอง  

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของสถานประกอบการมีตัวแปรที่ส าคัญคือ 1) องค์การมีการ
ท างานเชิงรุก ซึ่งเป็นภาพรวมของการท างานของพนักงานทั้งองค์การที่มีการด าเนินงานในลักษณะ
เชิงรุก ที่มุ่งสร้างเสริมให้สถานประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความเจริญเติบโต 
2) กลยุทธ์การตลาด เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้สถานประกอบการมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นซึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์พื้นฐานด้านสินค้าและบริการ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการที่กล่าวว่า สินค้าของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีตลาดรองรับโดยเฉพาะตลาดที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
(Niche market) และมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และ 3) นวัตกรรมองค์การ เป็นการสร้างหรือ
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้มีความแตกต่าง ซึ่งอาจมีการน าความรู้ เทคนิควิธี อุปกรณ์ 
เคร่ืองจักรสมัยใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ปัจจัยด้านนวัตกรรมองค์การมีความสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่ า 
สถานประกอบการต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า ลักษณะของสถานประกอบการด้าน  กลยุทธ์การตลาด และด้านนวัตกรรมองค์การยังมีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Harms (2009) ที่พบว่าสถานประกอบการที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จะต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดทั้งในภาพรวม การตอบสนองต่อตลาดบางส่วน 
หรือตอบสนองต่อตลาดเฉพาะส่วนซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด รวมทั้งมีการ
ใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสินค้านั้น รวมถึงการมีนวัตกรรม และ
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น าเสนอสินค้าออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นความสามารถที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือไม่มี
สินค้าอ่ืนทดแทนได้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ลักษณะของสถานประกอบการมีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุกับการเจริญเติบโตเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง มีปัจจัยที่ส าคัญคือ องค์การมีการท างานเชิงรุก 
กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมองค์การ หากวิสาหกิจขนาดกลางมีลักษณะของสถานประกอบการ
ดีเพียงใดย่อมส่งผลให้สถานประกอบการมีผลประกอบการดียิ่งขึ้น  การศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่า 
ลักษณะที่ส าคัญด้านองค์การมีการท างานเชิงรุก และกลยุทธ์การตลาด เป็นตัวแปรใหม่ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ และหากจะพิจารณาลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าวพบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมซึ่งกัน
และกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนโดยจะส่งผลต่อการได้เปรียบคู่แข่งขัน 

จากสมมติฐาน 3 ที่ว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ไม่แตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ” ผลการทดสอบพบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แตกต่างกันตาม
ประเภทของวิสาหกิจ สมมติฐาน 3 จึงไม่ได้รับการสนับสนุน โดยวิสาหกิจภาคการผลิตและ      
ภาคการค้ามีรูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันกล่าวคือ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการและการเจริญเติบโต ส่วนวิสาหกิจภาคการ
บริการ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะ
ของสถานประกอบการ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจแต่ละประเภทมีรูปแบบการด าเนินงานที่
ต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญเติบโตจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังนี้ 

เนื่องจากวิสาหกิจภาคการผลิตมีการน าวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปที่ต้อง
อาศัยการพึ่งพาแรงงาน เคร่ืองจักร เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการผลิต สิ่งส าคัญของ
วิสาหกิจภาคการผลิตคือการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดและมีความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ
ในการคิด วางแผน และตัดสินใจในการผลิตหรือพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
รวมถึงการควบคุมต้นทุน และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ จากผลการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาค
การผลิต โดยมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญมากเป็นล าดับแรกคือ 1) การท างาน
เชิงรุก เป็นลักษณะที่ผู้ประกอบการมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของคู่
แข่งขันและลูกค้า เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อสถานประกอบการ รวมถึง
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การที่ผู้ประกอบการเป็นผู้คิด แสวงหาโอกาสและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีความ
เจริญเติบโตและเป็นผู้น าเหนือคู่แข่ง 2) การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก
เป็นล าดับแรกเช่นกันโดยผู้ประกอบการต้องรู้จักวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ สามารถระบุได้ว่าใครคือคู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อม มีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของคู่แข่งขันอย่างต่อเน่ืองและสามารถประเมินถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม
ของสถานประกอบการของตนเองได้ 3) การบริหารความเสี่ยง เป็นลักษณะที่ผู้ประกอบการมีการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการลงทุน และมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านการเงิน 
และ 4) ความอดทน ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่มีความอดทน โดยมีความพยายามที่จะด าเนินงานให้
ธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จแม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหา อุปสรรค หรือสภาพการแข่งขันที่
รุนแรง ปัจจัยด้านความอดทนมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จในภาคใต้ ของสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, จงพิศ ศิริรัตน์,   
ยุพาวดี สมบูรณกุล, เสาวณี จุลิรัชนีกร และสมมาตร จุลิกพงศ์ (2550) ที่พบว่าความอดทนเป็น
ลักษณะพื้นฐานที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาค
การผลิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tonesakulrungruang (2007) จากผลการส ารวจผู้บริหาร
ระดับสูงในอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ 

ส าหรับวิสาหกิจภาคการค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายโดยเป็นคนกลางในการซื้อ
ขาย  ผลก าไรที่เกิดขึ้นมาจากส่วนต่างของการซื้อขาย เช่น การค้าปลีกและการค้าส่ง การด าเนินงาน
มีความยากในการหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก หาวิธีการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้
ต้องการความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการเช่นกัน ดังนั้นวิสัยทัศน์ ความรู้ ความช านาญ และ
การมีเครือข่ายของผู้ประกอบการจึงมีความส าคัญต่อการสร้างความเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาค
การค้า สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการภาคการค้าหลายรายที่กล่าวว่าความส าเร็จของ
ธุรกิจเป็นผลมาจากการด าเนินงานของตนเองเป็นหลัก จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการที่มี
ชื่อเสียงและประสบความส าเร็จของประเทศไทยที่สามารถขยายธุรกิจของตนเองจากขนาดเล็กจน
สามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และมีบริษัทในเครือมากมาย เช่น นายธนินท์ เจียรวนนท์ 
เจ้าของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าของบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจและ 
บริษัทในเครือ นายเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของบริษัทเคร่ืองดื่มกระทิงแดง และครอบครัวตระกูล          
จิราธิวัฒน์ เจ้าของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล  ที่ความส าเร็จของธุรกิจเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการเป็นหลัก               
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าวิสาหกิจภาคการผลิตและภาคการค้ามี รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันคือการเจริญเติบโตของวิสาหกิจเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ อาจเนื่องมาจากวิสาหกิจภาคการผลิตและภาคการค้ามี
ลักษณะที่เหมือนกันคือ ผู้ประกอบการจะน าเสนอสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นสินค้าที่
มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยสินค้ามีลักษณะที่จับต้องได้ (Tangible product) ซึ่งลูกค้าสามารถพิจารณา
ได้ทั้งรูปแบบ คุณภาพ และราคาก่อนตัดสินใจซื้อ 

ผลการศึกษาวิสาหกิจภาคการบริการพบว่า ลักษณะของสถานประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการเจริญเติบโต และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
เจริญเติบโตผ่านลักษณะของสถานประกอบการ ชี้ให้เห็นว่าการเจริญเติบโตในวิสาหกิจภาคการ
บริการจ าเป็นต้องพึ่งพาลักษณะของสถานประกอบการที่ดี เน่ืองจากวิสาหกิจภาคการบริการมีความ
แตกต่างจากวิสาหกิจภาคการผลิตและภาคการค้า กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าเป็น
หลักและส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible product) เช่น การให้บริการที่พัก           
การท่องเที่ยว การเงิน การขนส่ง การศึกษา การบันเทิง การให้ค าปรึกษา สุขภาพและความงาม ฯลฯ 
ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถรับรู้ถึงการบริการก่อนตัดสินใจซื้อได้ซึ่งแตกต่างจากสินค้าทั่วไป         
สถานประกอบการมักต้องใช้ความพยายามสูงในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าซื้อการบริการด้วย
การใช้วิธีการต่างๆ เช่น มีการออกแบบตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม มีพนักงานที่มีคุณลักษณะที่ดี      
มีเคร่ืองมือต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน มีการสื่อสารที่เหมาะสม มีการสร้าง
สัญลักษณ์ที่สามารถจดจ าได้ง่าย และมีราคาที่คุ้มค่ากับการบริการ  การด าเนินกลยุทธ์ส าหรับ
วิสาหกิจภาคบริการจึงมีความแตกต่างไปจากวิสาหกิจอ่ืน โดย Booms and Bitner ได้น าเสนอ 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ 3 ประกอบด้วย 1) พนักงาน 2) กระบวนการในการให้บริการ และ 3) สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ เพิ่มเติมจากกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ Kotler                    
ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler, 2000) 
เนื่องจากวิสาหกิจภาคบริการส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาพนักงานในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ต้องพึ่งพากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี     
เพื่อสร้างคุณภาพการบริการให้มีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขันและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด Frederiksen and Taylor (2010) เสนอแนะว่าวิสาหกิจภาคการบริการที่เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วต้องมีลักษณะ 3 ประการคือ 1) มีปัจจัยด้านกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาด 2) มีปัจจัยด้านพนักงานที่ เปรียบเสมือนสินค้าในการให้บริการ และ 3) มีปัจจัยด้าน
กระบวนการที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าการให้บริการ 
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การศึกษาคร้ังนี้พบลักษณะของสถานประกอบการที่ส าคัญ 3 ล าดับแรกซึ่งมีบางปัจจัย
อยู่ในล าดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านองค์การมีการท างานเชิงรุก เป็นลักษณะ
การท างานในภาพรวมทั้งองค์การที่มุ่งสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันและมีการแสวงหา
โอกาสและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีความเจริญเติบโต ปัจจัยที่มีความส าคัญมาก
เป็นล าดับแรกเช่นเดียวกันคือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด คือการที่สถานประกอบการมีนโยบายที่
ชัดเจนในการเพิ่มยอดขาย มีการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นและหลากหลายรูปแบบ 
มีการก าหนดราคาที่เหมาะสม มีการจัดจ าหน่ายสินค้าอย่างทั่วถึง และมีการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่างๆ 2) ปัจจัยด้านนวัตกรรมองค์การ คือมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพและมี
ความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง มีการน าเคร่ืองมือเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสถาน
ประกอบการ รวมถึงมีการน าความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการด าเนินงาน และปัจจัยด้านเงินทุนที่มี
ความส าคัญในล าดับเดียวกัน โดยสถานประกอบการมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจและ
การขยายกิจการต่อไปในอนาคต และ 3) ปัจจัยด้านเครือข่ายของสถานประกอบการโดยมีเครือข่าย
ทางธุรกิจที่จะสามารถเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อสร้างโอกาสต่อการด าเนินธุรกิจ และการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า ผู้ขาย
วัตถุดิบและคู่แข่งขัน  

ส่วนลักษณะของสถานประกอบการที่เหลือคือ ปัจจัยด้านความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
และปัจจัยด้านบุคลากรที่ดี ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีความส าคัญอยู่ใน 3 ล าดับแรกแต่หากพิจารณาปัจจัยด้าน
บุคลากรที่ดี และความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
พื้นฐานการปฏิบัติของพนักงานแทบทั้งสิ้น สอดคล้องกับข้อเสนอของ Booms and Bitner (อ้างถึง
ใน Kotler, 2000) Frederiksen and Taylor (2010) ที่ระบุว่า ปัจจัยด้านพนักงาน กระบวนการในการ
ให้บริการ และกลยุทธ์การตลาด เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญต่อวิสาหกิจภาคการบริการและเป็นส่วน
สนับสนุนให้วิสาหกิจภาคการบริการมีความเจริญเติบโต สอดคล้องกับข้อเสนอของ Hoffman and 
Bateson (2006) ที่เสนอว่าปัจจัยความส าเร็จของวิสาหกิจภาคการบริการที่เจริญเติบโตส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการใช้กลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche 
marketing strategies) การพัฒนาการบริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า และการมีความ
พยายามเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ เช่นเดียวกับการมีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการปรับปรุง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและอ านวยความสะดวกในกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้า   

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การเจริญเติบโตของวิสาหกิจภาคการบริการเป็นผลทางตรง
มาจากลักษณะของสถานประกอบการ ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ องค์การมีการท างานเชิงรุก กลยุทธ์
การตลาด นวัตกรรมองค์การ เงินทุน และเครือข่ายของสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังพบว่า
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คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตผ่านลักษณะของ
สถานประกอบการ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับลักษณะ
ของสถานประกอบการของภาคบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

จากสมมติฐาน 4 ที่ว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างกันตามขนาดของวิสาหกิจ” ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความแตกต่างกัน
ตามขนาดของวิสาหกิจ ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนสมมติฐาน 4 ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการด าเนินงานของ
วิสาหกิจในขนาดกลางและขนาดย่อมมีความความแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า วิสาหกิจขนาด
กลาง ลักษณะของสถานประกอบการเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเจริญเติบโต ขณะที่สิ่งที่
ส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมคือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
เนื่องมาจากวิสาหกิจขนาดกลางมีขนาดใหญ่กว่าวิสาหกิจขนาดย่อมต้องพึ่งพาการท างานของ
ทีมงาน ระบบงานที่ชัดเจน และลักษณะของสถานประกอบการที่ เ อ้ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตัวแปรที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตได้แก่ องค์การมีการท างานเชิงรุก กลยุทธ์
การตลาด และนวัตกรรมองค์การ ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมจ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ประกอบการเป็นหลัก
ในการด าเนินงาน โดยมีตัวแปรที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง    
การท างานเชิงรุก และการเรียนรู้ 

จากจ านวนวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 99.0 ของจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553,  
น. 4-1; ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554, น. 4-4) แสดงให้เห็นว่าการ
จัดตั้งวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถจัดตั้งได้ง่ายเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิสาหกิจขนาดกลาง โดยทั่วไปจะเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางมีความได้เปรียบวิสาหกิจขนาดย่อมอยู่
ในหลายๆ ด้าน เช่น มีสัดส่วนของสินทรัพย์และเงินทุนมากกว่า มีจ านวนของบุคลากรและลูกค้า
มากกว่า หรืออาจจะมีลักษณะของการด าเนินงานที่เป็นระบบท าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและการบริการลูกค้าได้ดีกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมที่การด าเนินงานไม่มีความซับซ้อน           
มีจ านวนพนักงานน้อยและมีตลาดจ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นผู้ประกอบการจะใช้ฝีมือ และ
ความสามารถของตนเองในการบริหารธุรกิจของตนเองเป็นหลัก เช่น ธุรกิจร้านซักรีด ร้านอาหาร 
ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นต้น หรือธุรกิจที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ช่างก่อสร้างและ
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ซ่อมแซม ช่างออกแบบและให้ค าปรึกษา ช่างผม ช่างฝีมือ ฯลฯ ดังนั้นจะเห็นว่าความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวมักมีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการโดยตรง 

กล่าวโดยสรุปการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการจ าแนกตามประเภทและขนาดของวิสาหกิจท า
ให้ทราบว่าการเจริญเติบโตของวิสาหกิจมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ แสดงให้เห็น
ว่าหากผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีมากขึ้น
เท่าใดย่อมส่งผลท าให้ลักษณะของสถานประกอบการมีการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจาก
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่จะมีอิทธิพลทางตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ
แล้วยังจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ โดยผู้ประกอบการ
วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการค้า และวิสาหกิจขนาดย่อมจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่ส าคัญได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การท างานเชิงรุก        
การเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ความอดทน และความสามารถในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ
แนวความคิดและ   ผลการศึกษาที่ส าคัญของ Miller (1983) Covin and Slevin (1991) Lumpkin and 
Dess (1996) ที่พบว่า การท างานเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ส่วนลักษณะของสถานประกอบการในด้านองค์การมีการ
ท างานเชิงรุก กลยุทธ์การตลาด นวัตกรรมองค์การ เงินทุน และเครือข่ายของสถานประกอบการจะ
เป็นปัจจัยส าคัญของลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลทางตรงต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจภาคการบริการ และวิสาหกิจขนาดกลาง โดยปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรม
องค์การมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Harms (2009) ที่พบว่าสถานประกอบการจะต้องมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดในภาพรวม การตอบสนองต่อตลาดบางส่วน หรือ
ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะส่วนซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์การตลาด และนวัตกรรมขององค์การ
ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่าย  เป็นการเพิ่ม
คุณค่าให้สถานประกอบการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
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จากคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงถึงลักษณะ
ของสถานประกอบการได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 
หมายเหตุ. หมายถึง ความสัมพันธ์โดยตรงเน่ืองจากเป็นประเด็นเดียวกัน 

หมายถึง ความสัมพันธ์โดยอ้อมที่ผู้บริหารด าเนินการกับสถานประกอบการโดย
ผ่านหลายประเด็น      
  

จะเห็นได้ว่ าคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ส าคัญข้างต้นมีความสัมพันธ์โดยตรงตามเคร่ืองหมายลูกศรเส้นทึบจากค าจ ากัดความ
และจากค าถามในแบบสอบถามที่เป็นประเด็นเดียวกัน ส่วนความสามารถในการบริหารจัดการและ
ความอดทนเป็นคุณลักษณะที่ท าให้เกิดลักษณะต่างๆ หลายลักษณะของสถานประกอบการ ดังนั้น
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับลักษณะของสถานประกอบการ ซึ่ งจะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ เนื่องจากการศึกษาพบว่าลักษณะของสถานประกอบการมี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ 

กลยุทธ์การตลาด 

องค์การมีการท างานเชิงรุก 

นวัตกรรมองค์การ 

เงินทุน 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

ลักษณะของสถาน
ประกอบการ 

เครือข่ายของ
สถาน

ประกอบการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

การศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ ดังนี้ 
1. จากการศึกษาที่พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีความแตกต่างกันตามขนาด และประเภทของวิสาหกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจแต่ละประเภทควรให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะ
ของสถานประกอบการอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

1) วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจภาคการผลิต และภาคการค้า สิ่งที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตคือคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของตนเองให้มีลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
คุณลักษณะด้านการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง และการท างานเชิงรุก ที่เป็นปัจจัยร่วมที่ส าคัญของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจภาคการผลิต และภาคการค้า เช่นเดียวกับคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ที่เหลือคือ การเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ความอดทน และความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

2) วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจภาคการบริการ สิ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
คือลักษณะของสถานประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการพัฒนาสถาน
ประกอบการของตนเองให้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาสถานประกอบการให้มีลักษณะของการท างานในเชิงรุก มีการวางแผนและปฏิบัติกลยุทธ์
ด้านการตลาด และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยร่วมที่
ส าคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจภาคการบริการ 

แม้ว่าจากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อลักษณะของสถานประกอบการ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจโดยอ้อม    
แต่การเน้นให้สถานประกอบการมีลักษณะที่ดีโดยอาจอาศัยที่ปรึกษาหรือการใช้วิธีการให้
หน่วยงานภายนอกท างานบางส่วนให้ (Outsource) ก็สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ
ได้โดยอาจไม่ต้องอาศัยศักยภาพของผู้ประกอบการ 

2. จากการศึกษาที่พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีระดับการปฏิบัติในลักษณะของสถาน
ประกอบการที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ชี้ให้เห็นวา่วิสาหกิจขนาดย่อมมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในสถานประกอบการของ
ตนเองน้อยกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง สิ่งที่มีการปฏิบัติน้อยกว่าคือ ความพร้อมด้านเงินทุน การสร้าง
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เครือข่ายของสถานประกอบการ การมีกลยุทธ์ทางการตลาด และการท างานขององค์การในเชิงรุก 
ดังนั้นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการในด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

5.3.2  ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. จากการศึกษาที่พบว่า ระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่ดี

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีการปฏิบัติซึ่งมีคะแนนต่ า ได้แก่ เงินทุน เครือข่ายของ
สถานประกอบการ กลยุทธ์การตลาด และบุคลากรที่ดี  ดังนั้นภาครัฐควรให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 1) พัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้โดยง่าย และให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ 2) สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายวิสาหกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ าไปถึงกระบวนการปลายน้ าคือสินค้าไปถึงมือ
ผู้บริโภค 3) ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ด้านสินค้า ราคา การกระจาย
สินค้า และการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างยอดขายและก าไรให้แก่วิสาหกิจ และ 4) ส่งเสริมและให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การ
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. จากการศึกษาที่พบว่า ระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่ดี
ของวิสาหกิจขนาดย่อมมีคะแนนการปฏิบัติต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดกลาง ดังนั้นภาครัฐควรให้
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง โดยด้านที่มี
คะแนนการการปฏิบัติต่ ากว่า ได้แก่ 1) เงินทุน 2) เครือข่ายของสถานประกอบการ 3) กลยุทธ์
การตลาด และ 4) องค์การมีการท างานเชิงรุก ดังนั้นภาครัฐควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในด้านเงินทุน เครือข่ายของสถาน
ประกอบการ และ กลยุทธ์การตลาด เช่นเดียวกับวิสาหกิจในภาพรวมตามที่ได้เสนอแนะในข้างต้น 
รวมทั้งการสร้างเสริมให้พนักงานในองค์การมีการท างานในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะเป็นความพยายาม
ร่วมกันของพนักงานในการปฏิบัติ แสวงหาโอกาส และวิธีการต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมี
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นส่วนสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความเข้มแข็งและ             
มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ในอนาคต 
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3. แม้ว่าผลการศึกษาระบุว่ารูปแบบความสัมพันธ์มีความแตกต่างกันตามขนาดและ
ประเภทของวิสาหกิจ แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของ
สถานประกอบการที่ส าคัญของแต่ละขนาดและประเภทของวิสาหกิจพบว่ามีความเหมือนกันใน
บางปัจจัยหรือมีความต่างกันในล าดับความส าคัญ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของ
ความหมายของแต่ละปัจจัยจากข้อค าถามในแบบสอบถามพบว่าปัจจัยหลายตัวมีความเชื่อมโยงกัน
สูง ดังนั้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐควรจัดหลักสูตรการ
อบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน
ประกอบการอย่างครบถ้วน โดยจัดการอบรมโดยแยกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น
เจ้าของหรือผู้จัดการ และกลุ่มบุคลากร มีประเด็นหัวข้อการอบรมดังน้ี 

กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ 
1) การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 
2) การท างานเชิงรุกเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง 
3) การบริหารความเสี่ยง 
4) ความสามารถในการบริหารจัดการ 

- การวางแผนกลยุทธ์ 
- การแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติการ 
- การก าหนดตัวบ่งชี้วัดผลการท างาน 
- การติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
- การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) การวิเคราะห์แหล่งทุน และการด าเนินการเพื่อการขยายทุน 
6) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
ประเด็นดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ส่งผลต่อสถานประกอบการให้มีลักษณะที่ดีซึ่ ง

จ าเป็นต้องอาศัยการท างานผ่านบุคลาการ ดังนั้นหัวข้อการอบรมบุคลากรจึงมีข้อเสนอดังนี ้
กลุ่มบุคลากร 
1) การท างานเชิงรุกเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง 
2) การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
3) การสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
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อย่างไรก็ตามประเภทของวิสาหกิจที่มีลักษณะของการด าเนินงานแตกต่างกันออกไปก็
ควรได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม ดังนี ้

1) วิสาหกิจภาคการผลิต ควรได้รับการพัฒนาในด้านการวางแผนความต้องการวัสดุ
การวางแผนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการควบคุมต้นทุนการผลิต 

2) วิสาหกิจภาคการค้า ควรได้รับการพัฒนาในด้านกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจค้า
ปลีกและค้าส่ง อาทิ การจัดการสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบร้าน การใช้เทคโนโลยี และ
การกระจายสินค้า 

3) วิสาหกิจภาคการบริการ ควรได้รับการพัฒนาในด้านจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
(Service mind) และการสร้างมาตรฐานในงานบริการ 

5.3.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังนี้ 
1. เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงพหุก าลังสอง (Squared Multiple 

Correlation: R2) ของตัวแปรการเจริญเติบโตที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้มีค่าระหว่าง 0.07 ถึง 0.16 
หรือตัวแปรทั้งหมดในตัวแบบทั้งคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถาน
ประกอบการสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเจริญเติบโตได้ร้อยละ 7.0 ถึงร้อยละ 16.0    
อาจเป็นผลจากการใช้มาตรวัดของตัวแปรอิสระที่วัดด้วยระดับคะแนนซึ่งมีการกระจายของข้อมูล
จ ากัดอยู่ในช่วง 1 ถึง 5 คะแนน และตัวแปรที่ก าหนดในการศึกษาอาจยังไม่ได้ครอบคลุม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และหรือลักษณะของสถานประกอบการที่ครบถ้วน ในขณะที่ตัว
แปรตามการวัดจ าเป็นต้องอาศัยการวัดด้วยค่าร้อยละเพื่อประเมินผลประกอบการเปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้า ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลสูงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แต่ตัวเลขเป็นการประเมินโดย
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งอาจให้ตัวเลขคร่าวๆ โดยไม่ได้ค านวณมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริง นอกจากนี้การเจริญเติบโตของวิสาหกิจอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการ เช่น ปัจจัยด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ 
การบริหารจัดการต้นทุน การใช้เทคโนโลยี และการบริการ ดังนั้นการท าวิจัยคร้ังต่อไปควร
พิจารณาการวัดค่าตัวแปร และการก าหนดตัวแปรให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

2. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในองค์การที่ผู้ประกอบการสามารถ
ควบคุมได้ การท าวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิ นโยบายการส่งเสริม
วิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย  และค่าแรง เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ  
การเจริญเติบโต 
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3. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้มาจากการศึกษาในเชิงปริมาณ ในการท า
วิจัยคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาในเชิงคุณภาพ อาทิ การประชุมกลุ่มย่อย      
การสัมภาษณ์เชิงลึก ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 

4. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารซึ่ง
อาจท าให้ทราบถึงข้อมูลเพียงด้านเดียว การท าวิจัยคร้ังต่อไปอาจศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมที่เป็น
พนักงานในสถานประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมุมมองเพิ่มเติมจากพนักงาน และเป็น  
การตรวจสอบความสอดคล้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
และลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ซึ่งอาจท าให้ข้อสรุปมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผลของคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการ 
ทีมี่ต่อการเจริญเติบโตของวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และสถานประกอบการที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย 

 
1. ลกัษณะของสถานประกอบการ SMEs ของประเทศไทยท่ีประสบความสาํเร็จ และ

เจริญเติบโต   ตามความเห็นของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

2. คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศไทยท่ีประสบความสาํเร็จ 
และเจริญเติบโตตามความเห็นของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง?   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. กรุณาใหค้ะแนนปัจจยัท่ีท่านคิดวา่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มของประเทศไทย  

ลกัษณะของสถานประกอบการ คะแนนเตม็   
10 คะแนน 

1.  อายขุองสถานประกอบการ  
2.  ช่วงชีวติของสถานประกอบการ (Organization Life Cycle)  
3.  ความเป็นอนัหน่ึงเดียวกนั หรือความมีเอกภาพในการทาํงาน   
4.  การมุ่งเนน้ในดา้นนวตักรรมขององคก์ร  
5.  องคก์รมีการทาํงานเชิงรุก   
6.  ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ เช่น เงินทุนกูย้มื การอบรม การออกร้าน ฯลฯ  
7.   การมีเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ  
8.  จาํนวนเงินทุนของสถานประกอบการ  
9.  การสนบัสนุนจากทุนขา้มชาติ  
10.  ท่ีตั้งของสถานประกอบการ  
11.  บุคลากรของสถานประกอบการ  
12.  ประเภทของสถานประกอบการ  

คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ คะแนนเตม็  
10 คะแนน 

1.  ความสามารถในการบริหารจดัการดว้ยตนเอง มีอิสระในการตดัสินใจท่ีจะกาํหนด
วสิัยทศัน์ และเป้าหมายองคก์รดว้ยตนเอง 

 

2.  การมีนวตักรรม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   
3.  การทาํงานเชิงรุก   
4.  ความมุ่งมัน่ในความสาํเร็จ และความพยายาม      
5.  การวเิคราะห์ตลาดและคู่แข่ง   
6.  การเผชิญกบัความเส่ียง เช่น การลงทุนในธุรกิจ  
7.  การมีทกัษะ และความสามารถในการติดต่อส่ือสาร   
8.  ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผูน้าํท่ีดี   
9.  ความอดทนต่อส่ิงต่างๆ รอบตวั  
10.  ความเช่ือมัน่ในการกระทาํของตนท่ีจะส่งผลต่อความสาํเร็จ หรือลม้เหลว  
11.  การมีจริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต  
12.  ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ  
13.  การสร้างความสมดุลระหวา่งการบริหารคนกบัการบริหารงาน  

 

DPU



193 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเร่ือง  คุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ  
ทีมี่ผลต่อการเจริญเติบโตของวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย 

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ  โปรดขีด   ลงใน  หรือเตมิข้อความลงในช่องว่าง 
 
1. เพศ และอายขุองผูป้ระกอบการ 

  ชาย  อาย.ุ.........ปี     หญิง  อาย.ุ.........ปี 
2. ตาํแหน่งของผูป้ระกอบการ 

  เจา้ของ / หุน้ส่วน      ผูบ้ริหาร  
3. ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งในขอ้ 2. ……….ปี  
4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูป้ระกอบการ 

  ประถมศึกษาตอนตน้     ประถมศึกษาตอนปลาย  

  มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

  อนุปริญญา / ปวส.     ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท      อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................  

5. การศึกษาในต่างประเทศของผูป้ระกอบการ 

   ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศ     
   เคยศึกษาในต่างประเทศ 
          ระดบัท่ีเคยศึกษา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   ประถมศึกษา     มธัยมศึกษา  

   ปริญญาตรี     สูงกวา่ปริญญาตรี 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................  

6. การสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว 
  เป็นกิจการสืบทอดต่อจากครอบครัว      เป็นกิจการท่ีบุกเบิกดว้ยตนเอง (ขา้มไปตอบขอ้ 8.) 

7. การไดรั้บการสนบัสนุน และช่วยเหลือกิจการจากครอบครัว 
   ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน และความช่วยเหลือใดๆ จากครอบครัว 
   ไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวอยูเ่สมอ 
   ดา้นท่ีไดรั้บการสนบัสนุน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    เงินทุน     ใหค้าํปรึกษา 
    แกปั้ญหาต่างๆ     อ่ืนๆ  โปรดระบุ……………………………. 
8. ประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการทาํธุรกิจ 
   ไม่มีประสบการณ์การทาํธุรกิจมาก่อน   
   มีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝนการทาํธุรกิจตั้งแต่วยัเดก็ หรือวยัรุ่น 
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9. รูปแบบของสถานประกอบการ 
  เจา้ของคนเดียว    บริษทัจาํกดั 

  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั    หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ……………… 
 

10. สถานประกอบการไดก่้อตั้งมาแลว้ก่ีปี……… ปี 

11. ลกัษณะของสถานประกอบการ (เลือกตอบไดเ้พียงกิจการเดียว ท่ีดาํเนินกิจการหลกั) 
    กิจการการผลิต    กิจการใหบ้ริการ  

  กิจการคา้ส่ง     กิจการคา้ปลีก  
12. จาํนวนพนกังานประจาํในสถานประกอบการรวมเจา้ของและญาติ (เลือกตอบไดเ้พียงกิจการเดียว ท่ีดาํเนิน

กิจการหลกั) 

กิจการการผลิต  

  1 – 50 คน       51 – 200 คน    มากกวา่ 200  คน  

กิจการใหบ้ริการ 

  1 – 50 คน       51 – 200 คน    มากกวา่ 200  คน 

กิจการคา้ส่ง 

  1 – 25 คน       26 – 50  คน    มากกวา่ 50  คน 

กิจการคา้ปลีก    
  1 – 15 คน       16 – 30  คน    มากกวา่ 30  คน 

13. จาํนวนสินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เลือกตอบไดเ้พียงกิจการเดียว ท่ีดาํเนินกิจการหลกั) 

กิจการการผลิต  

  1 – 50 ลา้นบาท        51 – 200 ลา้นบาท   มากกวา่ 200 ลา้นบาท 

กิจการใหบ้ริการ 

  1 – 50 ลา้นบาท        51 – 200 ลา้นบาท   มากกวา่ 200 ลา้นบาท 

กิจการคา้ส่ง 

  1 – 50 ลา้นบาท        51 – 100 ลา้นบาท   มากกวา่ 100 ลา้นบาท 

กิจการคา้ปลีก    
  1 – 30 ลา้นบาท        31 – 60 ลา้นบาท   มากกวา่ 60 ลา้นบาท 
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14. ผลประกอบการของท่านเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
 

ผลประกอบการ 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ปี 51 
(เทียบกบัปี 50) 

ปี 52 
(เทียบกบัปี 51) 

ปี 53 
(เทียบกบัปี 52) 

การเปล่ียนแปลงของ
ยอดขาย 
 

 
 เพ่ิมข้ึน.......….% 
 ลดลง…..........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

การเปล่ียนแปลงของ 
กาํไรสุทธิ 

 
 เพ่ิมข้ึน........….% 
 ลดลง…..........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

การเปล่ียนแปลงของ
เงนิทุน  

 
 เพ่ิมข้ึน........….% 
 ลดลง…...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

การเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย์รวม  

 
 เพ่ิมข้ึน........….% 
 ลดลง…...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

การเปล่ียนแปลงของกาํลงั
การผลติ  

 
 เพ่ิมข้ึน........….% 
 ลดลง…...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 

 
 เพ่ิมข้ึน............….% 
 ลดลง……...........% 
 เท่าเดิม 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  เพื่อระบุลกัษณะการดาํเนินงานของท่านในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่

แน่ใจ 

1. ท่านมีแผนการทาํงานอยา่งชดัเจนทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว    

2. ท่านไดแ้จง้โครงสร้างการทาํงาน และหนา้ท่ีต่างๆ ใหพ้นกังานทราบอยา่ง
ชดัเจน  

   

3. เม่ือพนกังานทาํงานสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ท่านจะยกยอ่งชมเชย มอบรางวลั 
หรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให ้

   

4. พนกังานสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามท่ีท่านไดม้อบหมายทุกคร้ัง    

5. ท่านมีการประเมิน และสรุปผลการดาํเนินงานเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง    

6. ท่ีผา่นมาท่านไดศึ้กษาคน้ควา้ ทดลอง เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการรูปแบบใหม่
ใหมี้คุณภาพดีข้ึน  

   

7. ท่ีผา่นมาท่านไดซ้ื้อเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นสถาน
ประกอบการ 

   

8. ท่านปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานใหม่เพ่ือประโยชน์แก่ลูกคา้ และสถาน
ประกอบการของท่าน 

   

9. ในท่ีประชุมท่านเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้สนอแนะถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  

   

10. ท่านใหค้วามสาํคญัมากในการพฒันาสินคา้ หรือบริการเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีโดด
เด่นกวา่คู่แข่งขนั 

   

11. ท่านติดตามข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบนั และมีการประเมินการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการของท่าน 

   

12. ท่านไดคิ้ด  แสวงหาโอกาส  และหาวธีิการต่างๆ เพ่ือใหส้ถานประกอบการมี
ความเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน 

   

13. ท่านทราบขอ้มูลความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนัเป็นอยา่งดี    

14. ท่านมีการติดตาม และพยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ    

15. ท่านมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะทาํใหส้ถานประกอบการของท่านเป็นผูน้าํ
เหนือคู่แข่ง 

   

16. ท่านเช่ือวา่ความรู้ และขอ้มูลมีประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของท่านมากกวา่
การลองผดิลองถกู  
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แน่ใจ 

17. ท่านไดแ้สวงหาความรู้และขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
ท่านเสมอ 

   

18. ท่ีผา่นมาท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนา เพ่ือหาความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

   

19. การทาํงานของท่านในปัจจุบนัเกิดจากการนาํความรู้และประสบการณ์มาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์กบัสถานประกอบการของท่าน 

   

20. ท่านมีการประเมินผลจากการนาํความรู้ใหม่ๆ มาใชเ้สมอ     

21. ท่านเช่ือวา่ความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวเกิดจากความพยายาม     

22. ท่านจะยงัคงดาํเนินธุรกิจ แมว้า่จะตอ้งประสบกบัปัญหา  อุปสรรค หรือสภาพ
การแข่งขนัท่ีรุนแรง 

   

23. ท่านไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือมุ่งหวงัใหส้ถานประกอบการมีกาํไรเพ่ิมข้ึนทุกปี    

24. ท่ีผา่นมาท่านจะไม่ลม้เลิกความพยายามจนกวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้

   

25. หากท่านสามารถกระทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ดิม ในอนาคตท่านกจ็ะ
ตั้งเป้าหมายใหม่ท่ีทา้ทายมากยิง่ข้ึน 

   

26. ในช่วง 2 ปีมีลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ของท่านนอ้ยมากคือไม่เกิน 
10 คร้ัง 

   

27. ท่ีผา่นมาไม่มีการต่อตา้น ประทว้งหรือหยดุงานของพนกังานต่อนโยบายของ
สถานประกอบการ 

   

28. ท่านไม่เคยใชว้ธีิท่ีไม่สุจริตหรือไม่ใสสะอาดในการแข่งขนัทางการคา้กบั
คู่แข่งของท่าน  

   

29. ท่ีผา่นมาท่านไม่เคยผดินดัชาํระเงินกบัเจา้หน้ี    

30. ท่านคิดวา่การท่ีท่านดาํรงอยูไ่ดต้อ้งพ่ึงพาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม      

31. ท่านร่วมกบัสถานประกอบการอ่ืนในการผลิตสินคา้ ขายสินคา้ หรือส่งเสริม
การขายร่วมกนั  

   

32. ท่านร่วมมือกบัสถานประกอบการอ่ืนเพ่ือซ้ือวตัถุดิบในราคาตํ่า    

33. ท่านเป็นสมาชิกของชมรม หรือสมาคมอ่ืนๆ     

34. ท่านสนใจเขา้ร่วมโครงการของรัฐท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธูรกิจ    

35. ท่านมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนคอยใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน     

36. ท่านรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของพนกังานเสมอ    

DPU



199 
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37. ท่านเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการทาํงานเสมอ    

38. ท่ีผา่นมาพนกังานจะมีส่วนร่วมในการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑใ์นทุกคร้ัง    

39. ท่านจะไม่กระทาํกิจกรรมใดๆ หากพนกังานส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ    

40. พนกังานจะมีอิสระในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาการทาํงานในภาระหนา้ท่ี
ของตนเองได ้

   

41. ท่ีผา่นมาท่านไม่เคยรู้สึกเบ่ือหน่าย เหน่ือยลา้ และยอ่ทอ้ต่อการทาํงาน    

42. ท่านเช่ือวา่ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ใหม่กส็ามารถประสบความสาํเร็จทางธุรกิจ
ได ้

   

43. ท่ีผา่นมาท่านไม่เคยยอมแพ ้ แมว้า่ธุรกิจตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆ ท่ี
ยากต่อการแกไ้ข 

   

44. ท่านคิดเสมอวา่เร่ืองงานตอ้งมาก่อนเร่ืองส่วนตวั    

45. ท่ีผา่นมาท่านไม่เคยพลาดการนดัหมายของท่าน    

46. ท่านศึกษาพฤติกรรม หรือความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ    

47. ท่านวิเคราะห์เพ่ือประเมินจุดแขง็ และจุดอ่อนของสถานประกอบการอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

   

48. ท่านวิเคราะห์เพ่ือประเมินโอกาส และอุปสรรคของสถานประกอบการอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

   

49. ท่านสามารถระบุไดว้า่ใครคือคู่แข่งขนัทางตรง และทางออ้ม    

50. ท่านติดตาม และทราบความเคล่ือนไหวของคู่แข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง    

51. ท่านมีนิสัยกลา้เส่ียงเพราะเช่ือวา่หากเส่ียงสูงกจ็ะไดผ้ลตอบแทนสูง    

52. ท่านรับไดก้บัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ อตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือนโยบายของรัฐ 

   

53. ท่านมีแผนรองรับความเส่ียงดา้นการเงิน    

54. ท่านมกัจะลงทุนในโครงการท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง แมต้อ้งกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน  

   

55. หากมีโอกาสทางการตลาด ท่านจะลงทุนทนัที    
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ส่วนที ่4  ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะของสถานประกอบการ 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย เพ่ือระบุลกัษณะการดาํเนินงานในสถานประกอบการของท่านในรอบ 2 ปีท่ีผา่นมา 
 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่

แน่ใจ 

1. สถานประกอบการของท่านไดพ้ฒันารูปแบบสินคา้หรือบริการใหมี้คุณภาพ 
แตกต่างจากเดิมอยา่งต่อเน่ือง 

   

2. สถานประกอบการของท่านมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั    

3. สถานประกอบการมีกิจกรรมในการสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

   

4. ท่ีผา่นมาท่านใหพ้นกังานร่วมสร้างหรือพฒันาสินคา้และบริการข้ึนมาใหม่    

5. สถานประกอบการของท่านไดน้าํเทคนิค หรือความรู้สมยัใหม่มาใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

   

6. สถานประกอบการของท่านไม่เคยประสบปัญหาดา้นการเงิน    

7. สถานประกอบการของท่านมีเงินหมุนเวยีนมากพอท่ีจะดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง
ไม่ติดขดั 

   

8. สถานประกอบการของท่านมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 3 ปีติดต่อกนั    

9. สถานประกอบการของท่านมีแผนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และพร้อมท่ี
จะลงทุน 

   

10. หากท่านจะขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน ท่านมัน่ใจวา่จะไดรั้บการอนุมติั    

11. สถานประกอบการของท่านไดเ้ขา้ร่วมกบัสถานประกอบการอ่ืนในการดาํเนิน
ธุรกิจ เช่น ร่วมกนัผลิต ร่วมกนัขาย หรือลงทุนร่วมกนั 

   

12. สถานประกอบการของท่านเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ 
และเอกชน  

   

13. สถานประกอบการของท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

   

14. สถานประกอบการของท่านเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินต่างๆ    

15. สถานประกอบการของท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ผูข้ายวตัถุดิบ และ
คู่แข่งของท่าน 

   

16. สถานประกอบการของท่านมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเพิ่มยอดขาย    

17. สินคา้หรือบริการของท่านมีหลายรูปแบบ หลายขนาด และมีความโดดเด่น
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
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18. ท่ีผา่นมาลกูคา้ไม่เคยร้องเรียนเร่ืองราคาสินคา้    

19. สินคา้ของท่านถูกจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งทัว่ถึง    

20. ท่ีผา่นมาสถานประกอบการของท่านใหส่้วนลด ของแถม หรือมีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

   

21. พนกังานเคยฝ่าฝืนกฎระเบียบ และกระทาํการใดๆ ท่ีทุจริตนอ้ยมาก    

22. พนกังานสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามท่ีท่านมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด    

23. พนกังานเคยทะเลาะ  แตกแยก แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย หรือมีปัญหากบัเพ่ือน
ร่วมงานนอ้ยมาก 

   

24. ส่วนใหญ่พนกังานมีอตัราการลา หรือขาดงานนอ้ยมาก    

25. พนกังานของท่านมีอตัราการเขา้ออกตํ่าคือไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี    

26. สถานประกอบการจดัใหพ้นกังานทาํงาน หรือมีกิจกรรมร่วมกนัเป็นทีม    

27. หากทีมงานหน่ึงไม่สามารถทาํงานไดลุ้ล่วงจะมีทีมงานอ่ืนเขา้มาทาํแทน    

28. พนกังานของท่านทราบถึงวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และมีการปฏิบติัเพ่ือมุ่ง
สู่เป้าหมายของสถานประกอบการร่วมกนั  

   

29. พนกังานทุกคนมีความรับผดิชอบต่อกิจกรรมของทีม    

30. ผลงานท่ีไดถื้อวา่เป็นของทุกคนในสถานประกอบการ    

31. พนกังานของท่านทราบถึงขอ้มูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัคู่
แข่งขนัเป็นอยา่งดี 

   

32. สถานประกอบการของท่านมีเป้าหมายมุ่งท่ีการเจริญเติบโต    

33. พนกังานของท่านไดร่้วมแสวงหาโอกาส และวธีิการต่างๆ เพ่ือใหส้ถาน
ประกอบการมีความเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน 

   

34. สถานประกอบการของท่านมุ่งสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขนั     

35. ท่ีผา่นมาสถานประกอบการของท่านผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ก่อนคู่
แข่งขนัเสมอ 

   

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีเ่สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้

และขอความกรุณาท่านโปรดพบัเอกสารตามรอยปรุ (ด้านหลงั) แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ 

โดยไม่ต้องตดิอากรแสตมป์ 

DPU



202 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบค่าท ี(t-Test)    
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ตารางภาคผนวก 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางดา้นยอดขาย 
 

คุณลกัษณะ 

ยอดขาย 

ไม่เติบโต 

ยอดขาย

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

42.34 5.41 44.19 9.14 -1.863 .064 .032* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

22.73 6.26 26.50 7.29 -3.578 .000 .000* 

 

ตารางภาคผนวก 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางดา้นกาํไร 

 

คุณลกัษณะ 

กาํไร 

ไม่เติบโต 

กาํไร 

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

44.20 5.57 43.51 9.11 .678 .499 .2495 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

24.11 6.50 25.97 7.40 -1.708 .089 .0445* 
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ตารางภาคผนวก 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางดา้นเงินทุน 

 

คุณลกัษณะ 

เงินทุน 

ไม่เติบโต 

เงินทุน 

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

43.08 7.71 44.27 8.88 -1.076 .283 .1415 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

24.18 6.20 26.72 7.88 -2.692 .008 .0040* 

 

ตารางภาคผนวก 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางดา้นสินทรัพย์

รวม 

 

คุณลกัษณะ 

สินทรัพยร์วม

ไม่เติบโต 

สินทรัพยร์วม

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

40.76 8.50 44.87 7.99 -3.428 .001 .0005* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

22.60 6.76 26.65 7.08 -3.948 .000 .000* 
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ตารางภาคผนวก 5  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดกลางดา้นกาํลงัการ

ผลิต 

 

คุณลกัษณะ 

กาํลงัการผลิต

ไม่เติบโต 

กาํลงัการผลิต

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

43.00 8.18 44.17 8.44 -1.048 .296 .1480 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

24.08 6.98 26.47 7.23 -2.476 .014 .0070* 

 

ตารางภาคผนวก 6  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่มดา้นยอดขาย 

 

คุณลกัษณะ 

ยอดขาย 

ไม่เติบโต 

ยอดขาย

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

39.03 8.07 42.15 7.70 -4.386 .000 .000* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

21.13 7.20 24.16 7.50 -4.500 .000 .000* 
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ตารางภาคผนวก 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่มดา้นกาํไร 

 

คุณลกัษณะ 
กาํไรไม่เติบโต กาํไรเติบโต 

t P p/2 
X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

39.48 8.05 41.92 7.80 -3.411 .001 .0005* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

21.53 7.01 23.96 7.68 -3.681 .000 .000* 

 

ตารางภาคผนวก 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่มดา้นเงินทุน 

 

คุณลกัษณะ 

เงินทุน 

ไม่เติบโต 

เงินทุน 

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

39.25 7.87 42.67 7.72 -5.010 .000 .000* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

21.92 7.50 24.13 7.40 -3.394 .001 .0005* 
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ตารางภาคผนวก 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่มดา้นสินทรัพย์

รวม 

 

คุณลกัษณะ 

สินทรัพยร์วม

ไม่เติบโต 

สินทรัพยร์วม

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

39.40 7.82 42.11 7.90 -3.857 .000 .000* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

21.90 7.01 23.85 7.77 -2.975 .003 .0015* 

 

ตารางภาคผนวก 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคุณลกัษณะของวิสาหกิจขนาดยอ่มดา้นกาํลงัการ

ผลิต 

 

คุณลกัษณะ 

กาํลงัการผลิต

ไม่เติบโต 

กาํลงัการผลิต

เติบโต t P p/2 

X  S.D. X  S.D. 

คุณลกัษณะของการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

39.81 8.24 42.04 7.61 -3.213 .001 .0005* 

ลกัษณะของสถาน

ประกอบการ 

22.42 7.81 23.61 7.25 -1.805 .072 .0360* 

 

DPU



208 

ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกลุ    สุธีรา อะทะวงษา  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2542  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัพายพั 

พ.ศ.2546  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัพายพั 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป  

    คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ประสบการณ์ 

 พ.ศ. 2545 –2547  กรรมการและเลขานุการคณะวิทยาการจดัการ   

    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 พ.ศ. 2545 –2548  เลขานุการโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 พ.ศ. 2548  กรรมการและเลขานุการหลกัสูตร Mini MBA 

 พ.ศ. 2548 –2549  เลขานุการโปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป  

    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 พ.ศ. 2549 –2550  กรรมการสภาคณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

พ.ศ. 2549 –2552  กรรมการและเลขานุการโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

   (MBA) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 พ.ศ. 2549 –ปัจจุบนั  รองประธานโปรแกรมวิชาการจดัการทัว่ไป  

    คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

พ.ศ. 2553 –ปัจจุบนั  กรรมการศูนยศึ์กษาและพฒันาการท่องเท่ียว  

   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

พ.ศ. 2554 –ปัจจุบนั  กรรมการและเลขานุการโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

   (MBA) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ผลงานทางวชิาการ 

 ผลงานวจิัย 

 1. การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนของผูป้ระกอบการ การคา้ปลีกในจงัหวดัเชียงราย 

     (ผูร่้วมโครงการ)  

 2. การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนของผูป้ระกอบการการคา้ส่งในจงัหวดัเชียงราย  

  3. แนวทางการพฒันาการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศจีนตอนใต:้ กรณีศึกษาอ าเภอ 

      เชียงแสน จงัหวดัเชียงราย   

  4. แนวโนม้ความตอ้งการภาวะแรงงานในอนาคตของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงราย  

      (ผูร่้วมโครงการ)   

  5. การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา ของคณะวิทยาการจดัการ 

    มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย  

  6. ความภูมิใจในการเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (ผูร่้วมโครงการ)   

  7. การสร้างตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง 

     ในจงัหวดัเชียงราย (ผูร่้วมโครงการ) 

  8. การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มดา้นการ

      ท่องเท่ียว (ผูร่้วมโครงการ)  

  9. การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ ในรายวิชาการจดัการ 

      เชิงกลยทุธ ์(การวจิยัในชั้นเรียน) 

  10. การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัจากกรณีศึกษา ในรายวิชา

        การจดัการโลจิสติกส์ (การวิจยัในชั้นเรียน)  

  ผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 

  1. บทความวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการคา้ชายแดนไทยกบัประเทศจีนตอนใต ้: 

กรณีศึกษาอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  ตีพิมพใ์นวารสารสุทธิปริทศัน์ ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 67 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2551)   
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  2. กรณีศึกษาเร่ือง กาแฟดอยชา้ง โดยการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) สงวนลิขสิทธ์ิ © พ.ศ. 2553 นางสาวสุธีรา อะทะวงษา และส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

  3. Entrepreneurial Orientation Effects on Thai SMEs’ Growth. Proceedings 

The 17th Asia-Pacific Decision Sciences Institute Conference. Copyright 2012 by Asia-Pacific 

Decision Sciences Institute. 

  4. บทความวิชาการเร่ือง คุณลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ตีพิมพใ์นวารสารศรีปทุมปริทศัน์ (ฉบบัมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) 

 5. บทความวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถาน
ประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย  
ตีพิมพใ์นวารสารสุทธิปริทศัน์ ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 85 (มกราคม-เมษายน 2557)   

 

 

 

 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



