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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการใหบ้รกิารเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจ านวน 400 ตัวอย่างเก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามและ ใช้การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการใช้
สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO)  ธุรกิจให้บริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ  ได้แก่ 
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้านการเงิน
ระดับสูงซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่
สูง เช่นเดียวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการสร้างนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้านกระบวนการภายในระดับสูงซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่าควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการให้บริการให้เหนือคู่แข่งอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินกิจการเชิงรุกมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้านการเงินระดับสูง  ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความ
พยายามอย่างมากที่จะท าให้กิจการมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง เนื่องจากการด าเนินกิจการเชิง
รุกมีการติดตามและตรวจสอบรวมไปถึงการระบุแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในตลาดเดิม 
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The purpose of this research is to study the influence of entrepreneurial 

Orientations on the business performance of the tourism and hospitality SME business in 

Thailand and To propose a guideline for the development of a balanced business 

performance of the tourism and hospitality SME business in Thailand by enhancing the 

entrepreneurial Orientations The target group of the study is the population used in this 

study is 400 entrepreneurs in the tourism and hospitality SME business in Thailand. The 

analysis of the influence of variables using statistical methods infer By means of multiple 

regression analysis in data analysis The research results that Entrepreneurial orientation: 

EO the tourism and hospitality SME business in Thailand that influences the effectiveness 

of the operation  of the business, entrepreneurial features, courage, face risks, influence 

the effectiveness of operations of business Which is related to the effectiveness of the 

operation of high-level financial businesses, which most entrepreneurs see that running 

a business with high risk will result in high returns. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
มาเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางหนึ่งใน 
การสร้างความมั่งค่ัง ทางเศรษฐกิจ คือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552) ในยุคโลกไร้พรมแดน 
(Borderless World) ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องให้กลยุทธ์ิ ต่างๆ เพื่อความอยู่รอดภายใต้การแข่งขัน  
และการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจ (สุธีรา อะทะวงษา และ สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ , 
2557) โดยผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลให้เกิด ความเจริญเติบโตให้และ
ประสบความส าเร็จแก่ธุรกิจ  
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Suzuki, Kim, & Bae, 2002) คือโอกาส
ใหม่ๆ ในการท างานขยายช่วงของสินค้าและบริการที่มีให้และเพิ่มข้ึน  ก่อให้เกิดความมั่งค่ัง 
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (S. A. Zahra, Jennings, & Kuratko, 1999) 
 หากพิจารณาปัจจัยของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Henderson 
& Weiler, 2010) การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันกับทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเนื่องจากบทบาทส าคัญ
ของ บริ ษัท เหล่านี้ คือการสร้างงานและการสร้างรายได้ ให้แก่ประเทศ  (Valliere, 2006)  
ส าหรับประเทศไทยหากพิจารณาการแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจ ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2559  
นั้น แม้ว่าภาคการเกษตรจะฟื้นตัวข้ึนพอสมควร ในทางกลับกันภาคการผลิตกลับหดตัวลง  
ในขณะที่ภาคธุรกิจบริการ ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของการท่องเที่ยว ภัตรตาคาร 
และการก่อสร้าง ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product :GDP )  
ขยายตัวในอัตรที่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 และท าให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ของวิสาหกิจ 
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SMEs) ขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 5.1 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560)   
 องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการประสบความส าเร็จในกิจการเหล่านี้ คือ ผู้ประกอบการ 
ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ เป็นเพียงปัจจัยส่งเสรมิให้เกดิความสมบูรณ์เท่านั้น (อาทิตย์ วุฒิคะโร 2543, 
อ้างถึงใน จันทิมา จตุพรเสถียรกุล, 2554) เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ธุรกิจนั้นๆ ด าเนินอยู่เพื่อผลักดันให้
ธุรกิจของตน เกิดความส าเร็จได้ตามความมุ่งหวัง ความเป็นผู้ประกอบการนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากข้ึนเท่าใด ยิ่งส่งผลให้
การท างานในสถานประกอบการของธุรกิจนั้นๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นผลให้เกิดการพัฒนา
ผลประกอบการและความเติบโตของธุรกิจในที่สุด (สุธีรา อะทะวงษา และ สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์
วิทย์, 2557) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าทฤษฏีเกี่ยวกับ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation: EO) ของ Miller (1983) ประกอบด้วย คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ 3 คุณลักษณะได้แก่ การสร้างนวัตกรรม การกล้าเผชิญกับความเสี่ยง และการท างาน
เชิงรุก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย (สุธีรา อะทะวงษา & สมบูรณ์วัลย์ สัตยา
รักษ์วิทย์, 2557) 
 การศึกษาของ Gregory.G. Dess, Lumpkin, and Taylor (2005) ได้น าเสนอปัจจัยเกี่ยวกบั
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการซึ่ ง เกี่ ยวกั บรูปแบบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
และการปฏิบัติงานในธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการท างานขอผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรม
ในธุรกิจการท างานเชิงรุก ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ นอกจากนี้การศึกษาของ   
J. Covin and D. Slevin (1991) ได้น าเสนอเกี่ยนวกับปัจจัยในการสร้างนวัตกรรม การเผชิญความ
เช่ียง และการท างานเชิงรุก   
 นอกจากนี้การ ศึกษาของ  S. I.  Krauss, Frese, Friedrich, and Unger (2005) ยัง ได้
ท าการศึกษา ปัจจัยในการวัด คุณลักษณความเป็นผู้ประกอบการโดยได้เสนอปัจจัยที่เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการได้แก่ ความมีนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง ความเป็นอิสระใน
การ  การบริหารงานของผู้ประกอบการ ความสามารถในการแข่ง ขัน การมุ่ งการเรียนรู้   
การมุ่งความส าเร็จ และความคิดริเริ่ม  ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ ช้ีให้เห็นว่า การที่ผู้ประกอบการมี
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อความอยู่รอดภายใต้การแข่ง ขัน  
และความเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจ มากยิ่งข้ึน 
 เช่นเดียวกับ Wiklund and Shepherd (2005) ที่ได้สรุปไว้ว่าหนึ่งในเส้นทางสู่ความส าเร็จ
ของการด าเนินกิจการ คือการที่ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะการเปน็ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation :EO) ซึ่งเป็นที่พิสูจน์และรับรู้แล้วว่าอาจเกิดประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการ 
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(Wiklund & Shepherd, 2005) ซึ่ง EO นี้เกี่ยวข้องกับ ความท้าทาย ความกล้า นวัตกรรม การ
ยอมรับความเสี่ยง การทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ให้แก่ตลาด และท าหน้าที่เพิ่มเติมในเชิง
รุกมากกว่าคู่แข่งเมื่อมีถึงโอกาสใหม่ ๆ  ในตลาด(J. Covin & D. Slevin, 1991) เนื่องจากการเห็นถึง
ประโยชน์ของ EO จึงได้กลายเป็นแนวคิดหลักคือ  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship)  และ ได้รับความสนใจทั้งใน หมู่นักวิจัยและนักวิชาการ (J. Covin, Green, & 
Slevin, 2006) 
 การเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ EO จากการศึกษาของนักวิชาการได้มีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการทบทวนวรรณกรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ของ EO คือ ผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลการท างานที่บริษัทในบริษัท (J. Covin & D. Slevin, 1991; De Clercq, Dimov, & 
Thongpapanl, 2010 ; Keh, Nguyen, & Ng, 2007 ; Stam & Elfring, 2008 ; Wiklund, 1999) 
การศึกษาจ านวนมากได้ พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่าง EO และประสิทธิผลการท างาน  
แต่ยังเป็นผลลัพธ์ที่พบความสัมพันธ์แบบผสมผสาน (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009) 
 เป็นผลที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ EO กับประสิทธิผลการท างานที่ยังไม่เฉพาะเจาะจง  
และเนื่องจาก EO เป็นทรัพยากรขององค์กรในลักษณะของกลยุทธ์ ที่จับต้องไม่ได้ (J. Covin & D. 
Slevin, 1991) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น ที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมที่เน้นบริษัทบางชนิด และเพื่อให้เข้าใจ 
เกี่ยวกับผลกระทบของ EO วิธีการนี้สามารถให้เข้าใจผลกระทบของ EO ต่อธุรกิจการบริการ 
เพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน และหากธุรกิจประเภทการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาการใช้ EO 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่กิจการได้ 
 ทีผ่ านมาการ ศึกษาเ ชิง วิชาการ เกี่ ยวกับ คุณลักษะของการ เป็นผู้ประกอบ การ 
(Entrepreneurial Orientation) ในประเทศไทย ได้มีการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกจิ
นอกภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เช่นการศึกษาของ จันทิมา จตุพรเสถียรกุล (2554) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ บุคลิกการของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ ร้านจ าหน่ายยาคุณภาพ การศึกษาของ (สุธีรา 
อะทะวงษา,2557) สุธีรา อะทะวงษา และ สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (2557)  ได้ศึกษาคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย ในเชิงการศึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ชญานันท์ ใสกระจ่าง (2558) ได้
ท า ก า ร ศึ กษา ในมุ ม ขอ ง คุณลั กษณะความ เ ป็นผู้ ป ระกอบการ ในอ ง ค์ ก ร  ( Corporate 
Entrepreneurship: CE)  
 ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิด
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอง และ ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจใน 
การพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (สทท.) โดยส่งเสริมให้มีการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ กับประเทศ
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เพื่อนบ้านกลุ่ม ASEAN ผู้วิจัยจึงได้เลือกท าการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการ
ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการ  
เพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นข้อมูลในสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 
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1.2 ค าถามวิจัย 

 1) คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประกอบไปด้วยปัจจัยใดบ้าง 
 2) คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลของการด าเนินกิจการ ในธุรกิจ 
การให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือไม่ อย่างไร 
 3) แนวทางการพัฒนาผลของการด าเนินกิจการอย่างสมดุลในธุรกิจการให้บริการ 
เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการควรมีลักษณะอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย 
 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลของการด าเนินกิจการ
ของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลของการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ของธุรกิจการให้บริการ
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้ประกอบการในในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 
สามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้น าไปประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์ ในการพัฒนาตัวผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลของการด าเนินงานในกิจการที่มีประสิทธิภาพ  
 2) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนา หรือ ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่ม ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บรกิารเพื่อการทอ่งเทีย่วขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน 
 2) องค์การด้านการท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ว
(ATTA) สมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว (TTAA) สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ 
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 3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับหน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการ สามารถน าผลการวิจัยนี้
ไปเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีความเป็นผู้ประกอบการของ ผู้ประกอบการใน
กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกต่อไป 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเนื้อหาด้าน 1) คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ (EO) ตามการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ   และการวัดประสิทธิผลการด าเนินกิจการ โดยการใช้การวัดผลการด าเนิน
กิจการอย่างสมดุล ตามแนวคิดของR. S. Kaplan and Norton (1996) ที่มีการวัดผลการด าเนินงาน
ขององค์กรอย่างรอบด้าน ที่ไม่ได้วัดเพียงก าไรหรือรายได้ของการประกอบการ แต่ยังวัดครอบคลุมถึง 
4 ด้าน ได้แก่ ผลการด าเนินงานในมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (The Learning and 
Growth Perspective) ผลการด าเนินงานในมุมมองด้านกระบวนการท างานภายในองค์กรเอง  
(The Business Process Perspective) ผลการด าเนินงานในมุมมองด้านลูกค้า (The Customer 
Perspective) และ ผลการด าเนินงานในมุมมองด้านการเงิน (The Financial Perspective) 
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเทศไทย 
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ในประเทศไทย 
 
 1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ใช้ระยะในการเก็บข้อมูล 2 เดือน คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฏาคม 2561 
 

1.6 ข้อตกลงเบ้ืองต้น  

 1.6.1 การศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาผลการด าเนินกิจการระดับองค์กร โดยการศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วน
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ใหญ่ของนักวิจัยในเรื่องดังกล่าว โดยส่วนมากนิยมใช้ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเพียงคน
เดียวของบริษัท ดังนั้นตัวแทนที่จะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทได้ จะต้องเป็นผู้ที่ทราบเกี่ยวกับ
ภาพรวมทั้งหมดของการด าเนินกิจการ เช่น ผู้บริหาระดับสูง (Top Management Level) ผู้บริหาร
ระดับกลาง (Middle Management Level) หรือ ผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน 
การด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ เข้าใจในทุกกลยุทธ์  
การด าเนินกิจการของบริษัท และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ เป็นความลับของบริษัทได้ 
( Antoncic & Hisrich, 2003 ; Armesh, Wei, & Marthandan, 2014 ; Bhardwaj & Momaya, 
2007; ก้องเกียรติ บูรณศรี, 2553) ด้วยเหตุนี้การศึกษาเกี่ยวกับ ผลการด าเนินกิจการในครั้งนี้เลย
ออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือผู้ที่มีความรู้ความช านาญมา
ยาวนานให้เป็นตัวแทนของกิจการ   
 1.6.2 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมจาก ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือผู้ที่มี

ความรู้ความช านาญมายาวนานให้เป็นตัวแทนของกิจการ  เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาผลการด าเนิน

กิจการ ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการ

เพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม ผลจากงานวิจัยดังกล่าวจึงเป็นเพียงแนวทางที่มาจาก

มุมมองของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือผู้ที่มีความรู้ความช านาญมายาวนาน ในธุรกิจ 

การให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีต่อการประกอบกิจการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันของตน

เท่านั้น 



บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมปริทัศน์ 

 การทบทวนวรรณกรรมถือเป็นกระบวนการหลักส าคัญในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเป็น 
การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะหว์รรณกรรมการศึกษาที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในสาขาวิชา
ที่ท าการศึกษาน้ันๆ งานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวทาง
พัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุลด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  
ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยท าการศึกษา
เนื้อหาในบทนี้ ออกเป็น 5  ส่วนได้แก่ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Orientation) 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู้ประกอบการ  
 ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่นิยมน ามาศึกษาวิจัย

ในสาขาวิชาการจัดการ (Landstro ̈m, 2005) ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทน าข้างต้น (Shane’S, 2003)  
ได้นิยามความหมายของ การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ไว้ว่า “เป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง
กับการค้นพบ การประเมิน และ การแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาส สู่การสร้างสรรค์สินค้าหรือ
บริการใหม่” ตลอดจนวิธีในการจัดการ การตลาด กระบวนการ และ การจัดการกับวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่
กระบวนการการผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า หรือผู้รับบริการ 
 โดยแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) นั้นมีมานานกว่า 2 ศตวรรษ  
(D.F. Kuratko, Morris, & Covin, 2011) โดยค าว่า “Entrepreneur” เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจาก
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ภาษาฝรั่งเศสโดยมาจากค าภาษาฝรั่งเศสคือค าว่า “Entre” ซึ่งมีความหมายว่า “ระหว่าง” และค าว่า 
“Prendre” ซึ่งมีความหมายว่า “ได้มา น าใช้” และเมื่อน ามารวมกันค าทั้งสองค านี้ ซึ่งหมายถึง  
"To Undertake" ซึ่งจะมีความหมายว่า ผู้ซื้อผู้ขายที่มีการยอมรับความเสี่ยงจะมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนใน
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ วางโครงสร้าง  จัดการ รับรู ้
ความเสี่ยงของธุรกิจหรือบริษัท และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับธุรกิจได้  
(D.F.  Kuratko & Hodgetts, 2007)  
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบันในเหล่าบรรดานักวิจัย และนักธุรกิจ เนื่องจากมีเหตุผลที่ส าคัญบางประการ กล่าวคือ  
ความเป็นผู้ประกอบการนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับวิธีการด าเนินงานภายในบริษัทหรือ องค์กร  
จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภททั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน  
และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ สร้างคณะท างานที่มีทักษะและศักยภาพ ส่งผลให้มี
บทบาทในการกระตุ้นกลไกลทางเศรษฐกิจ โดยการใช้นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนา ผลิตสินค้า 
และบริการต่างๆ  ให้มียิ่งข้ึน รวมทั้งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้คู่แข่งในตลาดให้มีการปรับปรุงสินค้า
และบริการตลอดจนกระบวนการต่างๆ ซึ่งความเป็นผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถเกิดข้ึนได้กับ
องค์กรทุกรูปแบบที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าในการค้นหาโอกาสในการด าเนินกิจการ  
การสนับสนุนให้คนในองค์กรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาด    
 ด้วยเหตุนี้ ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทาง
ธุรกิจเนื่องจากความเป็นผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มข้ึนของรายได้และผลก าไรของ
กิจการ จากการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ขององค์กรทางธุรกิจ ท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีการขยายตัวจงึ
เป็นที่มาขององค์กรทางธุรกิจเกดิความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (D.F. Kuratko et al., 2011) 
 D.F. Kuratko et al. (2011) ได้รวบรวมนิยามค าจ ากัดความที่ ได้ อ ธิบายความ เป็น
ผู้ประกอบการไว้ 7 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความมั่งค่ังให้แก่ผู้ประกอบการ (Creation of 
Wealth) 2) การสร้างธุรกิจใหม่  (Creation of Entreprise) 3) การสร้างวัตกรรม (Creation of 
Innovation) 4) การสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง (Creation of Change) 5) การสร้างงานใหม่
(Creation of Jobs) 6) การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Creation of Value) 7) การสร้างความเติบโต 
แก่ยอดขายรายได้สินทรัพย์และการจ้างงาน (Creation of Growth) และยังได้ศึกษาความหมายของ
ความเป็นผู้ประกอบการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) อ้างอิงจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจ านวน 75 เรื่อง ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนการอ้างอิงความหมายของผู้ประกอบการ 
 

ล าดับ ความหมายความเป็นผูป้ระกอบการ จ านวนการอ้างอิง 
1 การจัดต้ังธุรกิจ 41 
2 การสร้างธุรกิจใหม่/การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ 40 
3 นวัตกรรม/สินค้าหรือบริการใหม่/ตลาดใหม่ 39 
4 การแสวงหาโอกาส 31 
5 การกล้าเผชิญความเสี่ยง/การบริบริหารความเสี่ยง/ความไม่

แน่นอน 
25 

6 การค้นหาวิธีการท าก าไร 25 
7 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน/การประหยัดต้นทุน 22 
8 การบริหารจัดการ 22 
9 การระดมทรัพยากร 18 
10 การสร้างคุณค่า 13 
11 การแสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโต 12 
12 กิจกรรมในการด าเนินงาน 12 
13 องค์กรธุรกิจที่ด าเนินการมานาน 12 
14 การด าเนินงานเชิงรุก 12 
15 การสร้างการเปลี่ยนแปลง 9 
16 เจ้าของกิจการ 9 
17 ความรับผิดชอบ/อ านาจ 8 
18 การก าหนดกลยุทธ์ 6 

 
แหล่งที่มา:  D.F. Kuratko et al. (2011). 
 
 โดยสรุปแล้ว ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่า 
หมายถึง การจัดตั้ง ธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แสวงหาโอกาสใน  
การ ท าก าไรจากความเสี่ยงที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาดีแล้ว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งความหมายของ
ค าว่า ความเป็นผู้ประกอบการดังกล่าว มักใช้กับ องค์การขนาดเล็กที่พึ่งก่อตั้ง หรือริเริ่มประกอบ
กิจการใหม่เท่านั้น 
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 โดยเหตุผลในการเลือกค าจ ากัดความนี้ในการศึกษา เพราะสามารถที่จะสนับสนุนแนวคิด  
และมิติของ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ได้ ตามที่ G.T.  
Lumpkin, Brigham, and Moss (2010) ได้ กล่ าว ไ ว้ ว่ า  ความมี น วัตกรรม  ( Innovativeness)  
สามารถที่จะน าองค์กรไปสู่โอกาสที่มีศักยภาพได้ แต่ทว่าการท างานเชิงรุก  (Proactiveness)  
เป็นความสามารถในการประเมินและแสวงหาผลประโยนช์จากโอกาสนั้นได้ แนวความคิดทั้งหมดใน
การจัดการทรัพยากรที่ยังไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงแนวความคิดที่จ าเป็นที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยง 
(G.T.  Lumpkin et al., 2010)  นอกจากนี้ Shane’S (2003) ยังได้อธิบายครอบคลุมถึง การแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสไว้ว่า สามารถเริ่มต้นได้จากการน าคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ไปปรับใช้ซึ่งเป็นที่มาของการการศึกษาน้ี 
 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ถูกน ามาศึกษาทั้งในรูปแบบ
ตัวบุคคล เช่น การศึกษาของ (Gimeno, Folta, Cooper, & Woo, 1997) และการศึกษาในรูปแบบ
ขององค์กรของ (J. Covin & D. Slevin, 1991) และ (S. A.  Zahra & Garvis, 2000) โดยในการศึกษา
นี้ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นไปศึกษากับ ผู้ก่อตั้ง (Founder) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ง
เป็นตัวแทนของมุมมองขององค์กร (Gimeno et al., 1997; Wiklund, 1998) โดยการเลือกระดับ
ของการวิเคราะห์นี้ที่ เป็นการเลือกในการพิจารณาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ในกลุ่ม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพราะว่า 
กลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founders) เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกันอย่างแข็งขันและเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
และ ก าหนดทิศทางขององค์กรโดยตรง เช่นเดียวกับ  (Krauss et al., 2000; S. I.  Krauss et al., 
2005; Shane’S, 2003; Wiklund, 1998) โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการรวมการศึกษาในมุมมอง
ของตัวบุคคลและมุมมองขององค์กรเข้าด้วยกัน 
 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) 
ธุรกิจที่ต้องการประสบความส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของการ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO) ที่เช่ือมโยงถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วาง
ไ ว้  และใช้ในสถานการณ์ที่ มีความท้าทาย มีการ เสนอกรอบความคิด และมุมมองของ 
การเป็นผู้ประกอบการว่าข้ึนอยู่กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค์การที่แตกต่างกัน (G.T.  Lumpkin 
& Dess, 2001) คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท าให้ธุรกิจ
สามารถเติมโตได้อย่างรวดเร็ว (Harms, 2009)โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
มักพบว่าความเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยอย่างยิ่ งในธุรกิจขนาดใหญ่  
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความพยายามในการพัฒนา และค้นหาวิธีการในการประกอบธุรกิจของ
ตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
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Montserrat. Entrialgo (2002) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการตาม
แนวความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของ (Danny Miller, 1983) ว่าคุณลักษณะเฉพาะ
ของการเป็นผู้ประกอบการจะต้องประกอบด้วยการสร้างนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง และการ
ท างานเชิงรุก ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะแสดงออกในการด าเนินธุรกิจ 

J. Covin and D. Slevin (1991) ได้อธิบายชัดเจนมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรมการ
เผชิญกับความเสี่ยง และการท างานเชิงรุก โดยกล่าวว่า ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริหารองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง
จะต้องเผชิญเมื่อมีการตัดสนิใจลงทุน และการด าเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ประการที่
สอง จ านวนความถ่ี และขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารใน
การพัฒนาเทคโนโลยี และประการที่สามคือลักษณะทางธรรมชาติของผู้บริหารที่จะแสดงออกถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขัน และการท างานเชิงรุกเมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม 

Gregory.G. Dess et al. (2005) ได้เสนอมิติของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้าง
นวัตกรรม การท างานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขัน และการเผชิญกับความเสี่ยงโดย 5 มิติ
ดังกล่าวสามารถใช้ในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการด าเนินงานของธุรกิจ 
ความหมายของแต่ละมิติของการเป็นผู้ประกอบการแสดงในตารางที่ 2.2 ดังนี ้

 

ตารางที่ 2.2 ความหมายของมิติของการเป็นผูป้ระกอบการ 

มิต ิ ความหมาย 

ความเป็นอสิระในการ

บรหิารงาน (Autonomy) 

ความเป็นอิสระในการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อ

มุ่งหวังให้ธุรกิจบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ

องค์การ 

การสร้างนวัตกรรม 

(Innovativeness) 

ความพยายามที่จะน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการทดลองหรือ

จากประสบการณ์ และการมีกระบวนการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสินค้า และบริการ

ใหม่ๆ 
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มิต ิ ความหมาย 

การท างานเชิงรกุ 

(Proactiveness) 

ลักษณะของการมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาความเป็นผู้น าใน

ตลาดเป็นการมองการณ์ไกลเพื่อแสวงหาโอกาส และความ

ต้องการในอนาคต 

ความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitive 

aggressiveness) 

ความพยายามในการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจมีลักษณะที่ชอบ

ต่อสู้ หรือมีการตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อพัฒนา

ต าแหน่งของธุรกิจ หรือขจัดอุปสรรคคู่แข่งขันในตลาด 

การเผชิญกบัความเสี่ยง  

(Risk taking) 

การตัดสินใจ และการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่

แน่นอนหรืออาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

แหล่งที่มา: Gregory.G. Dess et al. (2005). 
 

โดยรายละเอียดของของการศึกษาของ Gregory.G. Dess et al. (2005) แต่ละมิติเป็นดังนี้ 
2.1.2.1 ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy)  
คือความพยายามในการที่จะปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ มีเอกภาพในการท างาน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์การ 
ในบริบทของการเป็นผู้ประกอบการขององค์การ การท างานที่มีเอกภาพในหน่วยงานเป็นจุดแข็งที่
สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์การ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในองค์การที่ผูป้ระกอบการถือเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การที่
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินงาน บุคลากรจะมีความท้าทายในการท างานภายใต้ระบบ
การกระตุ้นสิ่งจูงใจด้วยระบบรางวัล มีการแสวงหาโอกาส และการปฏิบัติงานโดยปราศจากการ
วิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนร่วมงาน มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อเป้าหมายชัยชนะของ
องค์การธุรกิจ 

ปัจจัยที่จะพัฒนาให้องค์การมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ประกอบด้วย 2 
ปัจจัยดังนี้ 

1) การสนับสนุนให้เกิดการคิดด้วยการใช้เทคนิคสกังค์เวิร์ก (Skunkworks)  
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหาร และพนักงานในการท างานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า องค์การบาง
แห่งอาจมีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานที่เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ๆ มีการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน เป็นหน่วยงานที่แยก  
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การท างานอิสระไม่ข้ึนกับฝ่ายบริหาร มีการท างานอย่างไม่เป็นทางการ และไม่มีแรงกดดันใน  
การท างาน 

2) มีการออกแบบโครงสร้างองค์การที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีอสิระ 
องค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์ การจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นต่อสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขัน เช่น บางธุรกิจอาจเผชิญกับปัญหา และอุปสรรค 
ด้านยอดขาย ประสบภาวะขาดทุน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานใหม่เพื่อให้ธุรกิจมีขนาด 
เล็กลง พร้อมทั้งการให้อ านาจการตัดสินใจในการท างานแก่พนักงาน มีการท างานร่วมกันเป็นทีม  
ซึ่ งสามารถปรับปรุงให้ธุรกิจเจริญเติมโตต่อไปได้  เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระใน 
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อตรวจสอบถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานภายในองค์การเพื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.1.2.2 การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness)  
คือความพยายามในการที่จะแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ในการที่มุ่งเน้นให้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การทดลองเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี 

ปัจจัยที่จะพัฒนาให้องค์การมีนวัตกรรมในการท างาน ประกอบด้วย 2 
ปัจจัยดังนี้ 

1) มีการสนับสนุนการทดลองเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประสบ
ความส าเร็จในด้านนวัตกรรม ธุรกิจจ าเป็นต้องลบความคิดเดิมและมีการทดลองต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2) มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ธุรกิจจ าเป็นต้องแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งหมายความ
ว่าธุรกิจจะต้องทุ่มเทงบ ประมาณในการลงทุนเพื่อความได้เปรียบในเทคโนโลยี 

นวัตกรรมเปรียบเสมือนการสร้างความก้าวหน้า และสร้างความมั่นคงให้แก่องค์การให้
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาในนวัตกรรมก็อาจส่งผลในด้านลบ 
แก่องค์การได้หากการวิจัยและพัฒนาในการออกสินค้า และบริการใหม่ไม่สามารถสร้างผลก าไรให้กับ
กิจการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลไปถึงผลกระทบการแข่งขันที่ตามมา และแม้ว่า
ธุรกิจจะมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หรือประสบความส าเรจ็ในการพัฒนาเทคโนโลยี
นั้นๆ ธุรกิจอื่นๆ ก็มีการพัฒนาในนวัตกรรมที่ออกแบบคล้ายคลึงกันหรือมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่
ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเช่นเดียวกัน ซึ่งท้ายที่สุดหากธุรกิจเริ่มมีผลประกอบการที่ลดลงการให้ความส าคัญ
ในการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่างๆ อาจจ าเป็นต้องยุติลงไปโดยปริยาย 
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก
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การลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จเสมอไป ส าหรับผู้ประกอบการ
หรือผู้บริหารธุรกิจจะต้องเข้าใจในกลยุทธ์ และต้องยอมรับในการพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้ต่อไปในอนาคต 

2.1.2.3 การท างานเชิงรุก (Proactiveness)  
คือการแสดงออกถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์การโดยการท างานเชิงรุกใน

องค์การจะต้องมีการติดตาม และตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่
ในตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและ
อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการลงทุน ไม่เฉพาะแต่การท างานเชิงรุกที่ต้องให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น หากแต่จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานภายในองค์การด้วยเพื่อก้าวสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารที่ด าเนินกลยุทธ์การท างานเชิงรุกจะต้องใส่ใจและต้อง
คอยแสวงหาข้อมูลอยู่เสมอๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ และการพัฒนาการ
ด าเนนิงานของตนเอง 

การท างานเชิงรุกก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นการ
ท าให้คู่แข่งขันมีสถานะหรือต าแหน่งที่เป็นฝ่ายต้ังรับไปโดยปริยาย ซึ่งจะท าให้ธุรกิจกลายเป็นผู้น าใน
ตลาดใหม่  และก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ขององค์การที่มี เอกลักษณ์ มี เทคนิคการด าเนิ นงาน  
หรือมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงานที่เรียกได้ว่าเป็นผู้น าในธุรกิจ (Fist Mover)  
ที่มีความได้เปรียบ เช่น มีความได้เปรียบในการสร้างผลก าไรได้สูงเนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันในตลาด 
สามารถสร้างความจดจ าในตราสินค้า และภาพลักษณ์ที่มีต่อลูกค้าได้ ซึ่งล้ วนแล้วแต่จะส่งผลให้มี 
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงข้ึน 

ปัจจัยในการท างานเชิงรุก ประกอบด้วย 2 ปัจจัยดังนี้ 
1) มีการน าเสนอสินค้าใหม่ หรือการแสดงความสามารถในด้านเทคโนโลยี 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจัยที่ส าคัญคือการมีวัฒนธรรมขององค์กรที่จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนและแสดงออกถึงการท างานเชิงรุกเพื่อน าเสนอสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการก าหนด
ภารกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นผู้น าในสินค้าหรือตลาดนั้นๆ 

2) มีความพยายามที่จะค้นหา น าเสนอสินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง  
มีความพยายามในการเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
องค์กรในรูปของก าไร เช่น การแสวงหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ า หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิต
ปัจจัยวัตถุดิบเพื่อผลติสินค้าหรือบริการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2.4 ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness)  
คือความพยายามในการมุ่งพัฒนาความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นความสามารถที่ธุรกิจจะต้องด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันอย่าง
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หลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งอาจเป็นการใช้กลยุทธ์การตัดราคา การลดราคาเพื่อแย่งชิงและเพิ่มส่วนครองตลาด 
หรือความพยายามในการที่จะพัฒนาความสามารถในด าลังการผลิต ความสามารถในการแข่งขันยัง
เกี่ยวข้องกับการที่ธุรกิจมีศักยภาพ หรืออิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น 
ศักยภาพในด้านนวัตกรรม และการท างานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขันมีลักษณะที่แตกต่างจาก
การพัฒนานวัตกรรม และการท างานเชิงรุกที่จะมีลักษณะมองไปข้างหน้าเพื่อค้นหาแนวโน้ม และ
โอกาสที่ธุรกิจจะสามารถแสวงหาตลาดที่เพิ่มมากข้ึน แต่ความสามารถในการแข่งขันจะมุ่งไปที่การ
ต่อสู้ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่าการวิเคราะห์ 
สวอต (SWOT) ซึ่งความสามารถในการแข่งขันจะเป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสียหาย  
หรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ในขณะที่นวัตกรรมและการท างานเชิงรุกจะเป็นการพิจารณาถึงโอกาส  
ทางธุรกิจ 

ความสามารถในการแข่ง ขันเพื่อพัฒนาต าแหน่ง และศักยภาพของธุรกิจ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยดังนี้ 

1) การเข้าสู้ตลาดด้วยสินค้าราคาต่ า ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่มักกลัวใน  
การเข้าสู่ตลาดที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากตลาดที่มีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยธุรกิจที่มีเงินทุน 
และงบประมาณในการลงทุนสูง มีความได้เปรียบในการตั้งราคาสินค้าที่ต่ ากว่าและยังมีความสามารถ
ในการรักษาก าไรไว้ได้ 

2) การลอกเลียนแบบการด าเนินธุรกิจ หรือลอกเลียนแบบเทคนิคของคู่
แข่งขันที่ประสบความส าเร็จ เป็นลักษณะของการลอกเลียนแบบในด้านความคิด และวิธีการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ อาจเป็นการเปรียบเทียบการด าเนินงานของตนเองกับ
คู่แข่งหรือธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ (Benchmarking) เป็นการค้นหาการปฏิบัติที่ดีมีความเป็นเลิศ 
(Best Practices) ที่ไม่ผิดต่อกฎหมาย 

2.1.2.5 การเผชิญกับความเสี่ยง (Risk Taking) 
เป็นความพยายามในการฉกฉวยโอกาสที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าความพยายามนั้น

จะประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ต้องมี
ความเสี่ยงต่างๆ บนทางเลือกเพื่อให้ธุรกิจที่ด าเนินอยู่ ด าเนินต่อไปได้ ความเสี่ยงอาจก่อให้เกิด
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง แต่ธุรกิจก็ต้องรับภาระหนี้สินที่สูงข้ึนจากการลงทุนในทรัพยากร
จ านวนมากเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด และการลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

ลักษณะความเสี่ยงที่องค์การต้องเผชิญประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท ดังนี้ 
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1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เกี่ยวข้องกับการที่ไม่สามารถ
ทราบถึงโอกาส และความน่าจะเป็นที่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จ มีความสัมพันธ์กับการเข้าสู่ตลาด
ใหม่ที่ไม่มีการทดสอบล่วงหน้า และความไม่แน่ใจในเทคโนโลยี 

 2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก
การกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อน าไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยากร เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ซึ่งใน
ความหมายของความเสี่ยงทางการเงินในที่นี้คือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่อาจคาดเดาได้ 

3) ความเสี่ยงของบุคคล (Personnel Risk) เป็นความเสี่ยงจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์ และการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวม
การด าเนินงานขององค์การ ความเสี่ยงในที่นี้จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเพื่อหวังผลตอบแทนหรือ
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ ธุรกิจอาจมีทางเลือกในการเผชิญกับความเสี่ยงได้หรือสามารถ
หลีกเลี่ยง และลดระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ในสถานการณ์นั้นๆ 

ธุรกิจสามารถด าเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้โดยมีการวิจัย และการประเมิน
ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง เพื่อลดความไม่แน่นอน การเข้าสู่ธุรกิจใหม่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง  
แต่ถ้าหากธุรกิจมีการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบก็จะสามารถท าให้ความเสี่ยง
เหล่าน้ันลดลงไปได้ และอาจใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน เช่น การเข้าไปเป็นผู้น าหรอื
เข้าสู่ตลาดใหม่ด้วยช่องทางการขายที่แปลกใหม่ แต่การด าเนินงานใหม่ๆ ต้องท าด้วยความระมัดระวัง 
และเป็นไปอย่างรอบคอบ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะที่ส าคัญของการเปน็ผู้ประกอบการข้ึนอยู่
กับลักษณะของกรอบความคิด และมุมมองของผู้ประกอบการแต่ละคนภายใต้สภาพแวดล้อม และ
ลักษณะวัฒนธรรมขององค์กรทีแ่ตกต่างกัน นักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายท่าน (J. Covin & D. Slevin, 
1991; J. G. Covin & D. P. Slevin, 1991; G.T. Lumpkin & Dess, 1996; G.T.  Lumpkin & Dess, 
2001; Danny Miller, 1983) ได้ เ สนออง ค์ประกอบที่ ส า คัญของ คุณลั กษณะของการ เป็น
ผู้ประกอบการ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการบริหาร การสร้างนวัตกรรม การท างานเชิงรุก 
ความสามารถในการแข่งขัน และการเผชิญกับความเสี่ยง ขณะที่นักวิชาการท่านอื่นๆ ได้น าเสนอ
องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะในการติดต่อสื่อสาร ความรู้ความสามารถใน 
การบริหารงานและเป็นผู้น าที่ดี ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใน  
และความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการถือว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในด้านของการ
ประกอบการ เพราะว่า เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ประกอบการในการประกอบกิจการ 
การด าเนินการ การตัดสินใจ ในบริบทต่างๆขององค์กร ตลอดจนตามลักษณะทางกายภาพต่างๆของ
องค์กรอีกด้วย (Kemelgor, 2002; P.M. Kreiser, Marino, & Weaver, 2002) คุณลักษณะเหล่าน้ีท า
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ให้แนวคิดน้ีเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง SMEs ของประเทศ  
ระดับความเข้มข้นของ EO แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆขององค์กร วิธีการ 

รูปแบบการท างานขององค์กร (G.T. Lumpkin & Dess, 1996)  ดังนั้น  กระบวนการของ 
การประกอบการ จึงเป็นเบื้องหลังของการด าเนินงานของกิจการซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมีกรอบ 
การท างานเพื่อที่จะบริหารกิจการให้เกิดก าไรสูงสุด (Wiklund, 1999) EO  ได้มีการศึกษาในองค์กร
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ บริษัทขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างของเจ้าของกิจการ
แตกต่างกันออกไป (D.F. Kuratko et al., 2011) เหล่านักวิจัยจ านวนมาก ได้ให้เหตุผลว่าพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกิจการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยไม่ได้
ข้ึนอยู่กับขนาดของกิจการ  (J.G. Covin & Slevin, 1988; G.T. Lumpkin & Dess, 1996; Danny 
Miller, 1983) 

แต่ในมุมของ G.T. Lumpkin and Dess (1996) กลับมองว่าคู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาใน
อุตสาหกรรม ที่เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ จะสนับสนุนให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น ใน
การด าเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ยังรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นกิจการเต้าของคนเดียวด้วย 
เนื่องจาก บุคคลนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจการเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายทางก าไรได้เช่นกัน  
(G.T. Lumpkin & Dess, 1996) ในขณะเดียวกัน Wiklund (1998) ระบุว่า แนวทางการวางกลยุทธ์
ของบริษัทขนาดเล็ก ยังสะท้องให้เห็นถึง คุณลักษณะเชิงกลยุทธ์ของเจ้าของกิจการอีกด้วย 
เช่นเดียวกับ S.I. Krauss, Frese, Van Gelderen, and Ombach (2000) ที่สนับสนุนมุมมองนี้   
โดยให้เหตุผลว่าในช่วงเริ่มต้นของกิจการ ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ตัดสินใจ ในการว่าจ้างบุคคลเข้ามา
บริหารกิจการ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความส าเร็จของกิจการ   

EO ถูกน ามาเป็นประเด็นศึกษาในหลายๆ ด้าน แต่ผลการวิจัยที่ได้ผลที่เข้มข้นที่สุด คือ
ผลกระทบของ EO ต่อประสิทธิผลการท างานของกิจการ ทั้งในทางตรงคือภายใต้กลยุทธ์ของกิจการ
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป และปัจจัยในทางอ้อมอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของกิจการ (Becherer & Maurer, 1998; Jantunen, Puumalainen, Saarenketo, & 

Kyläheiko, 2005; Rauch et al., 2009; Wiklund & Shepherd, 2005) 
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับที่มาของ EO คือการตรวจสอบทางจิตวิทยาของ

ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ จัดการที่มีอ านาจหน้าที่ ในการตัดสินใจแทนผู้ประกอบการอีกด้วย  
เ ช่น การศึกษาของ (Begley & Boyd, 1987 ; Stewart, Watson, Carland, & Carland, 1999) 
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการเป็นผู้ประกอบการ (Becherer & Maurer, 1998) ตลอดจน
การศึกษาอิทธิพลของ EO ต่อ องค์กร (Green, Covin, & Slevin, 2008)  และที่มาของ EO ภายใน
องค์กร (Yang & Dess, 2007)  นอกจากนียังมีการศึกษา เกี่ยวกับความเช่ือมโยง ของ EO กับ
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร อีกด้วย (G.G. Dess, Lumpkin, & Covin, 1997; Smart & 
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Conant, 1994) 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับ EO มาเป็นจ านวนมาก ก็ยังคงมีการอภิปราย 

ต่างๆเกี่ยวกับ EO ว่ามีความเช่ือมโยงเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของกิจการ (D. Miller, 
2011) ท่ามกลางหัวข้อประเด็นส าคัญต่างๆของ EO ที่ ถูกหยิบยกมาอภิปรายอย่างต่อเนื่อง  
ในเหล่านักวิจัย ก็ยังไม่มีใครยอมรับแนวคิดต่างๆที่ท าการศึกษาในประเด็นของ EO เป็นเพียงการ
ยอมรับ ในองศาที่แตกต่างบางประการเท่านั้น (J.G. Covin & Lumpkin, 2011) 

นิยามที่แตกต่างของ EO ที่รู้จักกันดี เป็นนิยามของ Danny Miller (1983) หรือ J.G. Covin 
and Slevin (1988) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แตกต่างกับ G.T. Lumpkin and Dess (1996) 
Covin and Slevin’s (1988) J.G. Covin and Slevin (1988)  ได้อภิปรายนิยามของ EO ไว้ว่า 
คุณลักษณะของ EO จะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะได้แก่ ความมีนวัตกรรม ( Innovativeness), 
ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) และการท างานเชิงรุก (Proactiveness)  ในทางกลับกัน (G.T. 
Lumpkin & Dess, 1996) กลับมองว่า EO จะประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆได้แก่ การท าหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ (Act Autonomously) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเสี่ยง (Risk-
Taking),การท างานเชิงรุก (Proactiveness) และ เผชิญหน้ากับ โอกาสทางการตลาด (Confronted 
with Market Opportunities) ค านิยามนิยามเหล่านี้ ถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด  
จาก 2 แหล่งข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น อย่างน้อยที่สุดของการกล่าวถึง ค านิยามดังกล่าวก็อยู่ในแง่
ของมิติของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปจากมุมมองขอ Danny Miller (1983) และ Covin and 
Slevin (1988) J.G. Covin and Slevin (1988) , EO ประกอบด้วย 3 มิติ, ได้แก่ ความมีนวัตกรรม 
( Innovativeness), ความกล้ า เ สี่ ย ง  (risk-taking) แล ะก า ร ท า ง าน เ ชิ ง รุ ก  (Proactiveness)  
แต่ทว่า G.T. Lumpkin and Dess (1996) เห็นว่า EO ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ การท าหน้าที่อย่าง
เ ป็ นอิ ส ระ  ( Act Autonomously)  ค ว ามมี น วั ตกร รม  ( Innovativeness) ค ว ามกล้ า เ สี่ ย ง  
(Risk-Taking),การท างานเชิงรุก (Proactiveness) และ เผชิญหน้ากับ โอกาสทางการตลาด 
(Confronted with Market Opportunities) สอดคล้องกับ Danny Miller (1983) ยังคงสนับสนุน
ใน 3 มิติแรก แต่เห็นว่าความพิจารณาอีก 2 มิติเพิ่มเติมได้แก่ ความเป็นอิสระ (Autonomy)  
และ ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) มีเหตุผลสองประการที่ท าให้
ความหมายของ EO ข้ึนอยู่กับเพียง 3 มิติแรกเท่าน้ัน  มิติของความมีนวัตกรรม ( Innovativeness), 
ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) และการท างานเชิงรกุ (Proactiveness) ได้รับเลือกให้ใช้ในวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้  เหตุผลประการแรกคือมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งมีเพียงสามมิติเท่านั้น  ดังนั้นการใช้ค าจ ากัด
ความนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบผลการศึกษาน้ี  นอกจากนี้เหตุผลประการที่สอง คือ 
ในการวิเคราะห์ขนาดของ EO,  P.M. Kreiser et al. (2002) แนะน าว่าการแนะน ามิติข้อมูลใหม่สอง
มิติไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้ EO มากนักซึ่งสนับสนุน  วิธีการสามมิติ นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบมิติข้อมูลที่
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แตกต่างกันแยกต่างหาก สามคนแรกได้รับการแสดงที่มีการเช่ือมโยงที่แข็งแกร่งเพื่อประสิทธิภาพของ 
บริษัท (Hughes & Morgan, 2007) ซึ่งยังสนับสนุนการยกเว้นความเป็นอิสระ (Autonomy) และ 
ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 

2.1.3 มิ ติ ข อ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( Dimensions of 
Entrepreneurial Orientation) 

มิติของ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ( Dimensions of Entrepreneurial 
orientation) ตามที่กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ในส่วนน้ีจะได้อภิปรายรายละเอียดของมิติต่างๆ ทั้ง 3 
มิติ ของ EO ตามที่ J.G. Covin and Slevin (1988) ได้อภิปรายในมิติต่างๆประกอบด้วย ความมี
นวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเสี่ยง (Risk-taking),การท างานเชิงรุก (Proactiveness) ดังนี้  

1) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ตามที่ G.T. Lumpkin and Dess (1996)  
ได้กล่าวไว้ซึ่งถือเป็นเป็นหนึ่งในคนแรก ที่เน้นบทบาทของนวัตกรรมในกระบวนการผู้ประกอบการ 
(Schumpeter, 1934) อธิบายถึง กระบวนการ "ท าลายอย่างสร้างสรรค์" (Creative Destruction) 
คือ การสร้างความมั่งค่ังเกิดข้ึนโดย เมื่อมีการคิดสิ่งใหม่ๆ ท าลายสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยทั้งหมดนี้มี
เป้าหมายเพื่อสร้างก าไรเพิ่มข้ึนให้กับองค์กรซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของ บริษัทใหม่ ๆ G.T. Lumpkin 
and Dess (1996) ยืนยันว่ากระบวนการของการท าลายอย่างคิดสรา้งสรรค์ (Creative Destruction)  
ที่ริเริ่มโดยผู้ประกอบการ ซึ่งท าให้นวัตกรรมเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญภายใน EO 

นอกจากนี้การเช่ือมโยงระหว่าง การเป็นผู้ประกอบการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้รับ
การสนับสนุนจากผลงานของ Shane, Kolvereid, and Westhead (1991) ผู้พบว่านวัตกรรมเป็น
หนึ่งในแรงจูงใจหลักในการเริ่มต้นธุรกิจ  G.T. Lumpkin and Dess (1996) กล่าวว่า "นวัตกรรม
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ บริษัทที่มีส่วนร่วมและ สนับสนุนแนวคิดใหม่ๆ แปลกใหม่ การทดลอง
และกระบวนการสร้างสรรค์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความใหม่ ผลิตภัณฑ์บริการ  หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยี "ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความเต็มใจที่จะ ก้าวไปข้างหน้าจากเทคโนโลยีหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่แล้วและส ารวจเกินขอบเขตปัจจุบัน (Kimberly, 1981) และแสดงให้เห็นว่าบริษัทก าลัง
ทุ่มเทความพยายามในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลตลาด (S. A. Zahra, 1993) ดังนั้นความคิด
ริเริ่มมีความส าคัญส าหรับการรักษาความเป็นอยู่ของ บริษัท เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของความคิดที่
น าไปสู่การปรับปรุงและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงช่วยในการรักษาบริษัทให้เจริญรุ่งเรือง (G.T.  Lumpkin 
et al., 2010) นวัตกรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน, การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นสิ่งส าคัญ นวัตกรรมสามารถเป็นกุญแจ
ส าคัญในการนี้เพราะสามารถเป็นแหล่งความก้าวหน้าและการเติบโตที่ส าคัญของ บริษัท (Gregory.G. 
Dess et al., 2005)  ขณะที่ความคิดริเริ่มมีบทบาทส าคัญในการสร้าง EO ความส าคัญในการศึกษานี้
จะมีผลต่อมากขึ้น นี่คือความจริงที่ว่าในภายหลังจะปรากฏในวิทยานิพนธ์นี้ความคิดสร้างสรรค์เป็น
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แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับและผลกระทบของมันอาจแตกต่างไปจากอุปสรรค
ทางวัฒนธรรมแตกต่าง ดังนั้นการมองไปที่ความสร้างสรรค์ในสองสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันอาจท าให้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญ 

2) ความกล้าเผชิญกับความเสี่ยง (Risk-Taking) ความกล้าเผชิญกับความเสี่ยง  
ถือเป็นความเต็มใจที่จะติดตามโอกาสที่มีความส าคัญ ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความสูญเสีย 
หรือความแตกต่างของผลการด าเนินงาน (Morris, Kuratko, & Covin, 2008) ความเสี่ยงโดยทั่วไป
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากแนวคิดเรื่องการประกอบการในรูปแบบเดิมประกอบไป
ด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยส่วนบุคคล (G.T. Lumpkin & Dess, 1996) ในระดับบริษัท 
การบริหารความเสี่ยงหมายถึงแนวโน้มที่จะสนับสนุนโครงการที่ไม่แน่นอน ในผลตอบแทนที่คาดหวัง 
(Walter, Auer, & Ritter, 2006) 

ตามที่ G.G. Dess and Lumpkin (2005) กล่าวองค์กรและผู้บริหารของบริษัทต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงสามประเภท ซึ่งได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงส่วน
บุคคล ความเสี่ยงทางธุรกิจหมายถึงความเสี่ยงจาก การเข้าสู่ตลาดที่ไม่ได้ทดสอบหรือการกระท าที่
ไม่ได้รับการยืนยัน (Baird & Thomas, 1985; G.G. Dess & Lumpkin, 2005) ความเสี่ยงทางการเงนิ
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินมากหรือมีภาระผูกพันเป็นจ านวนมาก ทรัพยากรส าหรับการเจริญเติบโต  
(Baird & Thomas, 1985 ; G.G. Dess & Lumpkin, 2005)  บริษัทที่มี  EO เ ข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและภาระผูกพันด้านทรัพยากรที่มีนัยส าคัญ
ในความต้องการ (G.T. Lumpkin & Dess, 1996) ซึ่งมีผลตอบแทนสูง สุดท้าย ความเสี่ยงส่วนบุคคล
เกี่ยวข้องกับบุคคลปกติผู้บริหารที่ตัดสินใจที่จะสนับสนุนบางอย่าง ยุทธศาสตร์การด าเนินการ  
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากอิทธิพลที่ผู้บริหารมีต่อ ทิศทางของบริษัท ซึ่งสามารถในกรณีของความ
ล้มเหลวยังน าไปสู่ผลกระทบส่วนบุคคล (G.G. Dess & Lumpkin, 2005) 

3) การท างานเชิงรุก (proactiveness) Lieberman and Montgomery (1988) 
ระบุว่าผู้ที่ริเริ่มด าเนินการตามกลยุทธ์ก่อน คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดส าหรับการพึ่งพาโอกาสทางการตลาด 
หากบริษัท เห็นโอกาสในตลาดและเป็นครั้งแรก การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เกิดผลก าไรที่ผิดปกติ 
และได้รับประโยชน์จากการรับรู้แบรนด์ (Lumpkin and Dess, 1996) (G.T. Lumpkin & Dess, 
1996) ดังนั้นการด าเนินการเชิงรุกซึ่งหมายถึงการริเริ่มการคาดการณ์และการด าเนินการใหม่ โอกาส
และการสร้างตลาดใหม่ ๆ หรือการมีส่วนร่วมในกลุ่มที่เกิดข้ึนใหม่ก็เกี่ยวข้องด้วย ผู้ประกอบการและ
เป็นมิติที่ส าคัญของ EO (M. Entrialgo, Fernandéz, & Vázquez, 2000; Walter & Auer, 2006) 

ตามที่ G.T. Lumpkin and Dess (1996)อภิปรายไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับ EO เนื่องจาก มุมมองเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทเชิงรุก สามารถระบุปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้และ หาค าตอบส าหรับพวกเขาในการด าเนินกิจการ (G.G. Dess & Lumpkin, 2005) ด้วยเหตุนี้
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การท ากิจกรรมเชิงรุกจึงสามารถเปน็กุญแจส าคัญได้ เนื่องจากคู่แข่งจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความคิด
ริเริ่มที่ประสบความส าเร็จของผู้บุกเบิก (G.G. Dess & Lumpkin, 2005) ผู้บุกเบิกอาจประสบ
ความส าเร็จในการรักษาลูกค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าสูง  (High Switching 
Costs) (Smith, Ferrier, & Grimm, 2001) 

ในขณะที่ Venkatraman (1989) ได้อภิปรายว่า การท ากิจกรรมเชิงรุกไม่ใช่แค่เรื่องที่เห็นใน
อนาคต เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และโอกาสใหม่ ๆ Venkatraman (1989) แต่เสนอว่าการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness)หมายถึง กระบวนการที่มุ่งหวังและตอบสนองความต้องการในอนาคตโดยการค้นหา
โอกาสใหม่ ๆ  อาจเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในปัจจุบนัหรอืแตกต่างจากที่กล่าวมา ดังนั้น การท างาน
เชิงรุก (Proactiveness) สามารถอ้างถึง การแนะน าผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ก่อนคู่แข่งและเพื่อ
ก าจัด การด าเนินการเหล่านั้นของคู่แข่งอีกด้วย ผู้ประกอบการที่จะริเริ่ม และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ 
อ ย่ า ง น้ อ ยก็ เ ป็ นบา งส่ วน เมื่ อ พู ด ถึ งกา รท า กิ จก รรม เ ชิ ง รุ กก็ ไ ม่ มี ก า ร ศึ กษามากมาย  
เรื่องคุณลักษณะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ ได้รวบรวมตัวบ่งช้ีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO) 
ทั้งหมดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นในตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO) 
 

ท่ี ผู้ศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Hughes & Morgan (2007) x x x    x         

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

x x x             

3 WouterStamandTomElfr
ing (2006) 

x x x x            

4 Gregory.G. Dess, 
Lumpkin, and Taylor 
(2005) 

x x x x x           
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ท่ี ผู้ศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 Ari Jantunen, Kaisu 
Puumalainen, Sami 
Saarenketo, and Kalevi 

Kyläheiko (2005) 

x x x x x           

6 Justin Tan and David 
Tan (2005 ) 

x x x x x x          

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

x x x x x           

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

x x x x x           

9 Pavlos Dimitratos et al. 
(2004)  

x x x             

10 Dirk De Clercq, Harry J. 
Sapienza,andHansCrijns(
2003)  

x x x             

11 Johan Wiklund and 
Dean Shepherd (2003) 

x               

12 Montserrat. Entrialgo 
(2002) 

x x x             

13 Lumpkin & Dess (2001)       x         

14 Choonwoo Lee et al. 
(2001)  

x x x             

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

 x x     x x       

16 So-Jin Yoo (2001)  x x x             

17 June M.L. Poon, Raja 
Azimah 
Ainuddin,andSa’odahhaj
iJunit (2006)  

x               
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ท่ี ผู้ศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

x x x             

19 PhilE.Stetzetal.(2000)  x x x             

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

x x    x    x x x    

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

x x        x      

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

x x x             

23 A. Richter (1999)  x x x             

24 K. Chadwick (1999)   x             

25 J.L.VanGelder(1999)  x x x  x           

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

x x x             

27 Hilton Barrett and Art 
Weinstein (1998) 

x x x  x           

28 J. Covin & D. Slevin, 
1991;  G.T. (1996) 

x x    x          

29 G.T. Lumpkin & Dess, 
(1996) 

x x       x       

30 Shaker A.  Zahra (1996) x               

31 Jeffrey G. Covin et al. 
(1994)  

x x x             

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

x x x      x       

33 John L. Naman and 
Dennis P. Slevin (1993)  

x x x    x         

34 J. Covin and D. Slevin 
(1991) 

x x x             

35 Shaker A. Zahra (1991)  x x x             
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ท่ี ผู้ศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

36 Shaker A. Zahra (1991)  x x x             

37 Jeffrey G. Covin and 
Teresa Joyce Covin 
(1990) 

x x x             

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

x x x             

39 N. Venkatraman (1989 )  x x      x    x x x 

40 Covin and Slevin (1988)   x  x    x         

41 Danny Miller and Jean-
Marie Toulouse (1986) 

x               

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

x x x             

43 Danny Miller (1983) x x x             

44 Danny Miller (1983) x x x             

 รวมตัวบ่งชี้  4
0 

3
7 

35 6 7 3 4 1 4 2 1 1 1 1 1 

 
หมายเหตุ : ดัชนีตัวช้ีวัด EO : 1= การสร้างนวัตกรรม 2=การเผชิญกับความเสี่ยง 3=การท างานเชิง

รุก 4=ความสามารถในการแข่งขัน 5=ความอิสระในการท างาน 6=เผชิญหน้ากับโอกาส
ทางการตลาด 7=ความก้าวร้าวในการแข่งขัน 8=ความสามารถในการวิเคราะห์ 9=การ
ป้องกันอนาคต 10=กิจกรรมการวางกลยุทธ์ 11=การระบุความต้องการของลูกค้า  
12=การก าหนดวิสัยทัศน์ 13=ความสัมพันธ์ด้านการตลาด 14=อื่นๆ 
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2.1.4 สรุปการสร้างโมเดลการการวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO)  
จากการทบทวนวรรณกรรม ที่ผ่านมามีตัวบ่งช้ีถึงคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO) 

ที่ถูกอ้างในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 3 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีดังกล่าวจะถูกน าไปสร้างเป็นกรอบแนวคิด
งานวิจัยในบทที่ 3 ต่อไป 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 โมเดลคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล 

2.2.1 แนวคิดการวัดผลของการด าเนินกิจการ 
ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจ

ต่างให้ความส าคัญ เพราะเป็นหลักของแนวความคิดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จ เช่น 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า (ธงชัย สันติวงษ์, 2537) 
มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารที่ท าการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลมากข้ึน ทั้งนี้ยังมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องน ามาแนวความคิดนี้มาปรับใช้เพื่อวัดผลและประเมินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการท าก าไร ความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางธุรกิจ  
เป็นต้น แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลขององค์การ จึงมีวัตถุประสงค์พื้นฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิผล
ขององค์กร (Noruzi & Rahimi, 2010) 

ผลการด าเนินกิจการ หมายถึง ความสามารถที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration) การปรับตัวขององค์กรเพื่อ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์กรเพื่อสอดคล้องกับสังคม (Social 
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Relevance) และผลผลิตขององค์กร (Productivity) (อรุณ รักธรรม, 2525) ได้ให้ความหมายของ
ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) หมายถึง ขอบเขตขององค์กรในฐานะเปน็
ระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่ท าให้ทรัพยากเสียหาย
และ โดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใช้ในการวัดประสิทธิผล ของ
องค์กรตั้งอยู่บนวิธีการและเป้าหมายขององค์กร โดยเกณฑ์บ่ง ช้ีในการวัดประสิทธิผล คือ 
ความสามารถในการผลิตขององค์กร ความยืดหยุ่นขององค์กรในรูปของความส าเร็จในการปรับตัวเข้า
กับการเปลื่ยนแปลงภายในองค์กรและความส าเร็จในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดข้ึน
นอกองค์กร และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มย่อยในองค์กรระหว่าง
หน่วยงานในองค์กร Schein (1970) มีความเห็นว่า ประสิทธิผลองค์กร หมายถึง สมรรถนะ 
(Capacity) ขององค์กรในการที่จะอยู่รอด (Survival) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain)  
และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีหน้าที่ใดที่ต้องการให้ลุล่วง นอกจากนี้ยังให้ใช้ ข้อสังเกต
ว่า ภรณี กีร์ติบุตร (2529) นักทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การในยุคต้น ๆ พอใจที่จะกล่าวถึงเพียงเรื่อง  
" การแสวงหาผลก า ไรสู ง สุ ด  (Profit Maximization) มั ฆวาฬ สุ วร รณเรื อ ง  ( 2536) ได้ ให้
ความหมาย  ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน และองค์การ 
โดยส่วนรวม สามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ 

จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมานั้น พอที่จะสรุปได้ ว่า ผลการด าเนินกิจการ หมายถึง 
ความสามารถขององค์การในฐานะเป็นระบบหนึ่งของสังคม ในการใช้ทรัพยากร บริหารอย่างคุ้มค่า
และได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ ท าให้ผู้รับบริการจาก
องค์การพึงพอใจในงานและองค์การสามารถปรับตัวและพัฒนาให้ด ารงอยู่ต่อไปได้อย่ายั่งยืน 
(ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ, 2538) 

2.2.2 การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) 
Balanced Scorecard (BSC) คือ ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการ

ก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) เป็นกลไกส าคัญ Kaplan and Norton (1992) ได้ให้นิยามล่าสุดของ Balanced 
Scroecard ไว้ว่า “เป็นเครื่องมือทางด้านการจดัการทีช่่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ (Strategic 
Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยท าให้องค์กรเกิดความ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร 
(Alignment and Focused)”   

จากการศึกษาแนวคิดแบบ Balanced Scroecard  เกิดจาก Professor Robert Kaplan 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ 
(Kaplan & Norton, 1992) โดยทั้งสอง ได้ศึกษาและส ารวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกา
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ประสบปัญหาในปี 1987  และพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวช้ีวัดด้านการเงินเปน็หลกั  
ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการประเมินผลองค์กร  โดยพิจารณาตัวช้ีวัดในสี่มุมมอง  
(Perspectives)  แทนการพิจารณาเฉพาะมุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียว 

การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) จึงประกอบไปด้วย มุมมอง
ทั้ง 4 ด้านดังนี้ มุมมองด้านการเงิน (Financial  Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer  
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning  and  Growth  Perspective)   

2.2.2.1 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)   
เป็นการพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ เกิดจากความสามารถในการการบริหาร

งบประมาณขององค์การว่า การด าเนินการด้านการเงินนั้น เกิดผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายเพียงใด  
โดยสามมารถวัดได้จากความสามารถในการท าก าไร (Profitability)  การสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้ถือหุ้น 
(Shareholder Value) และการเติบโต (Growth) มุมมองด้านการเงิน ( Financial Perspective)  
จึงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มข้ึนของรายได้ (Revenue Growth )  
ด้านการลดลงของต้นทุน (Cost Reduction)  การเพิ่ ม ข้ึนของประสิท ธิผล (Productivity 
Improvement) การใช้งานจากสินทรัพย์ (Asset Utilization)ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึง 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มุมมองด้านการเงินยังคงเป็นความส าคัญอย่างมากต่อ
องค์การของธุรกิจ (R. S. Kaplan & Norton, 1996) องค์กรจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
การเพิ่มข้ึนของรายได้ว่าองค์การมีแนวทางในการเพิ่มรายได้อย่างไร  

โดยการพิจารณาตัวช้ีวัด (KPI) ที่ส าคัญมุมองด้านการเงิน  เช่น ความสามารถในการ
ท าก าไร ที่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของก าไร การเพิ่มข้ึนของรายได้ หรือยอดขายและการลดลงของต้นทุน 
สภาพคล่องขององค์การ เป็นต้น (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2546 ) 

การประเมินผลการด าเนินกิจการด้านการเงิน จึงมีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
ในองค์การเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างข้ึนในการวัดผลการท าก าไร และขาดทุนของธุรกิจ โดยจะ
เน้นถึงวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญขององค์การในระยะยาวคือ การเพิ่มข้ึนของรายได้ (Revenue 
Growth) และการลดลงของต้นทนุ (Cost Reduction)  โดยรายละเอียดมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1) การเพิ่มข้ึนของรายได้ (Revenue Growth) ได้แก่ 
(1) การสร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่ายโดยการเพิ่มสถานที่ในการขาย เพิ่อ

เพิ่มรายได้ใหม่ 
(2) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสามารถ

ในการท าก าไรจากลูกค้าเก่า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
(3) การสร้างพันธมิตรในทางธุรกิจ หรือเพิ่มตัวแทนจ าหน่าย 
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2) การลดลงของต้นทุน (Cost Reduction) ได้แก่ 
(1) การปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการผลิต และการบริหารจัดการ 
(2) การใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ที่มี่อยู่ 
(3) การเพิ่มการลงทุน เพื่อหวังผลก าไรในระยะยาว 

การวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้รวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC ตามตารางที่ 
2.4 
 
ตารางที่ 2.4 ผลการรวบรวมตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ปี ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านการเงิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1991 Fitzgerald, Johnston, Brignall, 
Silvesto and Voss (1991) 

      x    

2 1996 Brignall and Ballantine 
(1996)  

      x x   

3 2000 Denton and White (2000)    x x     x 

4 2001 Lernner and Haber     x   x   

5 2001 Antoncic and Hisrich x x x    x    

6 2001 Atkinson and Brown       x x   

7 2001 Harris and Mongiello     x x     

8 2003 Antoncic and Hisrich x x x    x    

9 2004 Harrington    x x   x   

10 2004 Antoncic and Zorn x x x    x    

11 2005 Evans     x      

12 2005 Reichel and Haber     x   x   
13 2006 Atkinson       x x   

14 2007 Kim and Lee x  x x x      

15 2007 Lee and Jang x x         

16 2007 Yang et al.       x x   

17 2008 Kuo and Chou x   x x  x x x x 
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ล าดับ ปี ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านการเงิน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 2008 Doran, Haddad and Chow     x  x  x  

19 2008 Tseng, Kuo and Chou       x    

20 2008 Antoncic and Prodan x x x    x    

21 2008 Huang    x   x    

22 2010 Chen x x         
23 2011 Shwu-Ing and Hsin-Yi     x  x    

24 2011 Chen, Hsu, and Tzeng x x x  x   x   

25 2013 Tyagi and Gupta  x   x      
26 2013 Sourouklis and Tsagdis x x x x       
27 2012 Wu and Lu x      x    

28 2553 ก้องเกียรติ บูรณศร ี x x x    x x   

รวม 12 10 8 6 12 1 16 10 2 2 
 

หมายเหตุ : ดัชนีช้ีวัดด้านการเงิน (Financial Performance)  
1 = Return on Assets (ROA), 2 = Return on Equity (ROE), 3 = Return on Sales 
(ROS), 4 = Return on Investment (ROI), 5 = Revenue Growth, 6 = Sales 
Revenue, 7 = Sales Growth, 8 = Net Profit Growth, 9 = Cash Flow, 10 = Cost 
Control 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงล าดับตัวช้ีวัดวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ตัวแปร จ านวนครั้งท่ีอ้างอิง 

1 อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 16 
2 อั ต ร าก า ร เ ติ บ โ ตขอ ง ร าย ไ ด้  ( Revenue 

Growth) 
12 

3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 12 
4  อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) 10 



 31 

5 อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit 
Growth) 

10 

ตารางที่ 2.5 แสดงล าดับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales 
Growth) 2) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) 3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
(ROA) 4) อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) 5) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit 
Growth) 
  

 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
จากภาพที่  2.2 แสดงให้ โดยสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial 

Performance) หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานในด้านการเงินของธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวัดผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) 
ได้จากตัวช้ีวัดดังนี้ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)  อัตราการเติบโตของรายได้ 
(Revenue Growth)  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 
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(ROE)  อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit Growth)  จากตัวช้ีวัดดังกล่าว ผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาและสังเคราะห์แล้ว สามารถน าไปใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดผลการด าเนินงานด้าน
การเงินของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

2.2.2.2 มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)   
พสุ เดชะรินทร์ (2544) อธิบายมุมมองด้านลูกค้าไว้ว่า ลูกค้าเป็นแหล่งรายได้ที่จะท า

ให้บริษัทหรือองค์การมีก าไร ข้อมูลจากลูกค้าช่วยในการปรับกลยุทธ์ในการท างานให้เท่าทันคู่แข่ง   
ซึ่งในอดีตเราไม่เคยให้ความส าคัญแก่ลูกค้าและไม่ทราบความต้องการของลูกค้า แต่ปัจจุบันการรู้จัก
ลูกค้าถือว่าเป็นความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจไปแล้ว เห็นได้จากการลงทุนในระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relationship Management) เพื่อเข้าถึงและให้บริการลูกค้ามากข้ึนโดยเน้นกลยุทธ์ไป
ที่การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเวลาที่รวดเร็วคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานราคา
สินค้าที่เหมาะสมและความรับผิดชอบในการให้บริการ กลยุทธ์รักษาลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่ 
เป็นต้น  

โดยการพิจารณาตัวช้ีวัด(KPI) ที่ส าคัญมุมองด้านลูกค้า  เช่น ส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention) การเพิ่มลูกค้าใหม่ (Customer 
Acquisition)  ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)  ก าไรต่อลูกค้า (Customer 
Profitability) และอื่นๆ (พสุ เดชะรินทร์, 2544) โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบไปด้วย 

1) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ส่วนแบ่งตลาด
เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ส าคัญ 

2) การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention) เป็นการวัดความสามารถ
ในการรักษาฐานลูกค้าขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

3) การเพิ่มลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) เป็นการวัดความสามารถ
ขององ์กรในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ตัวชีวัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนลูกค้าใหม่ต่อลูกค้าทั้งหมด หรือ
จ านวนที่เพิ่มข้ึนของลูกค้า หรือรายได้ที่มาจากลูกค้ารายใหม่ต่อรายได้ทั้งหมด เป็นต้น 

4) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กร 

5) ก าไรต่อลูกค้า (Customer Profitability) ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น ก าไรต่อ
ลูกค้า 1 ราย ซึ่งการที่จะสามารถทราบก าไรต่อลูกค้าหนึ่งรายได้น้ันจะต้องทราบรายได้และต้นทุนต่อ
ลูกค้าหนึ่งรายก่อนการจัดท าต้นทุนตามกิจกรรมในระบบ Activity Based Costing (ABC) ท าให้
ทราบถึงต้นทุนต่อลูกค้า 
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ตารางที่ 2.6 ผลการรวบรวมตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านลูกค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแทรก
ตารางลูกค้า 
 

ล าดับ ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดด้านลูกค้า 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Geller (1985)  X  X    X X  

2 Fitzgerald et al. (1991) X        X  

3 Brown and McDonnell (1995) X          

4 Brignall and Ballantine (1996) X        X  

5 Denton and White (2000)  X X   X X X X  

6 Atkinson and Brown (2001) X          

7 Harris and Mongiello (2001)  X         

8 Reichel and Haber (2005)  X         

9 Evans (2005)  X  X       

10 Phillips and Louvieris (2005) X X X        

11 Jogaratnam and Tse (2006)         X  

12 Atkinson (2006) X        X  

13 Kim and Lee (2007)  X X  X X X X X X 

14 Yang et al. (2007)         X  

15 Huang (2008)     X      

16 Kuo and Chou (2008) X X X        

17 Doran et al. (2008) X X  X X      

18 Tseng et al. (2008)  X         

19 Sainaghia (2010) X X         

20 Zigan and Zeglat (2010) X        X  

21 Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011)  X       X  

22 Chen et al. (2011) X X X       X 

23 
Avci, Madanoglu and Okumus 
(2011) 

 X X      X X 

24 Ozdemirci (2011)         X  

25 Wu and Lu (2012)  X       X  
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ล าดับ ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดด้านลูกค้า 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Tyagi and Gupta (2013)  X X        

27 Sourouklis and Tsagdis (2013) X X      X  X 

  รวม 12 17 7 3 3 2 2 4 13 4 

 
หมายเหตุ : ดัชนีช้ีวัดด้านลูกค้า (Customer Perspectives)  

1 = Service Quality, 2 = Cusomer Satisfaction, 3 = Customer 
loyalty/Retention, 4 = Cstomer Price-Value perception, 5 = Customer 
Complaints, 6 = Customer Profitability, 7 = New-Customer Acquisition, 8 = 
Market Segmentation, 9 = Market Share 

 
ตารางที่ 2.7 แสดงล าดับตัวช้ีวัดวัดผลการด าเนินงานด้านลกูค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ตัวแปร จ านวนครั้งท่ีอ้างอิง 

1 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 17 
2 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 13 
3 คุณภาพการบริการ (Service Quality) 12 

 

 ตารางที่ 2.7 แสดงล าดับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้านลูกค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

ถูกอ้างอิงมากที่สุด จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของลูกค้า (Cusomer Satisfaction) 2) 

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 3) คุณภาพการบริการ (Service Quality)  
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ภาพที่ 2.3 โมเดลวัดผลการด าเนินงานด้านลูกค้าของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 จากภาพที่  2.3 แสดงให้ เห็นโดยสรุป  ผลการด า เนินงานด้านลูก ค้า  (Customer 

Performance) หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานในด้านการลูกค้าของธุรกิจบริการ 

ด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวัดผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial 

Performance) ได้จากตัวช้ีวัดดังนี้ ความพึงพอใจของลูกค้า (Cusomer Satisfaction) ส่วนแบ่ง

การตลาด (Market Share)  คุณภาพการบริการ (Service Quality) จากตัวช้ีวัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาและสังเคราะห์แล้ว สามารถน าไปใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดผลการด าเนินงาน  

ด้านลูกค้าของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 

2.2.2.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  
มุมมองด้านนี้เน้นการบริหารจัดการภายในองค์การวิธีในการรักษาลูกค้า พร้อมทั้ง 

ดึงดูด หรือแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ  ซึ่งต้องมีกระบวนการที่ดีในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
บุคลากรในองค์กรซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้านการเงินตามมา อย่างไรก็ตามการจัดการที่
มุ่งเน้นการท างานเฉพาะด้านที่มากเกินไปก็อาจประสบปัญหากับองค์กรได้  สิ่งที่แตกต่างไปจาก
กระบวนการท างานแบบเดิมที่ เรามักจะตรวจสอบติดตามก ากับและปรับปรุง  กระบวน 
การท างานที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน โดยใช้ข้อมูลจากผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลักในการปรับปรุง
คุณภาพและเวลา ดังนั้น ในด้านกระบวนการภายในมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการและการท างานที่
ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจหรือการบริการที่ยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ตัวช้ีวัด  (KPI)  
ด้านมุมมองด้านกระบวนการภายใน เช่น ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ขององค์กร กระบวนการขนส่งภายใน การเก็บรักษา และวงจรเวลา (Cycle Time) เป็นต้น  
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โดยสามารถน าแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายใต้กระบวนการภายใน (Value Chain) ของ Porter 
(1985)  ที่ระบุว่า องค์กประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1) Inbound Logistics ได้แก่  กิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  
การจัดเก็บ และการกระจายวัตถุดิบ และ inputs ต่างๆ เช่น การจัดการวัตถุดิบ การควบคุมวัตถุดิบ 
การบริหารคลังสินค้า การจัดท าก าหนดเวลาของการขนส่งในการเดินทางไป-กลับกับแหล่งวัตถุดิบ 

2) Outbound Logistics ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เสร็จแล้วไปยังผูบ้รโิภค เช่น การจัดการคลังสินค้า การจัดการ
เดินรถเพื่อขนส่งสินค้า 

3)   Operations ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูป
วัตถุดิบต่างๆ ให้ออกมาเป็นสินค้า ซึ่งได้แก่ กิจกรรมต่างๆ เช่น การแปรรูป การประกอบ การบรรจุ
หีบห่อ การดูแลรักษา เครื่องจักร การทดสอบ 

4) Marketing and Sales ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชักจูงให้
ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการขององค์กรธุรกิจ เช่น การโฆษณา การจัดรายการส่งเสริมการจ าหน่าย  
การจัดทีมงานขาย การเลือกสรรช่องทางการจ าหน่าย การก าหนดราคา 

5) Customer Service ได้แก่  กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือบ ารุงรักษาสินค้า รวมทั้งการบริการหลังการขาย เช่น การติดตั้ง การซ่อมบ ารุง 
การอบรมการใช้สินค้า 

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษากระบวนการด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์การ 
และเน้นทางด้านคุณภาพของกระบวรการปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ต้น 
และการร่วมมือกันระหว่างบคุลากรในองค์การ (พสุ เดชะรินทร์, 2544) ส าหรับการวัดผลกระบวนการ
ภายในของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scoredcard: BSC) แล้วท าการสังเคราะห์ตัวช้ีวัด เมื่อสังเคราะห์
แล้ว พบว่า ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการภายในของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันตามกิจกรรมและรูปแบบของแต่ละธุรกิจ ท าให้จ านวนความถ่ีมีค่ากระจาย ไม่สามารถจัด
กลุ่มตัวช้ีวัดที่เด่นชัดได้ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ตัวช้ีวัดของพสุ เดชะรินทร์ (2544)เป็นตัวช้ีวัด
หลักในการศึกษาวิจัย โดยมีตัวช้ีวัที่ส าคัญ 5 ตัวช้ีวัด คือ ด้านผลิตภาพ (Productivity) ทักษะของ
พนักงาน (Employee Skill) คุณภาพ (Quality) วงจรเวลา (Cycle Time) และการฏิบัติงาน 
(Operations) เป็นต้น กล่าวโดยสรุป ผลการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน( Internal Process 
Perspective) หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในของธุรกิจบริการด้าน
การท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวัดผลการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน( Internal 
Process Perspective) ได้จากตัวช้ีวัด ดังนี้ ด้านผลิตภาพ (Productivity) ทักษะของพนักงาน 
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(Employee Skill) คุณภาพ (Quality) วงจรเวลา (Cycle Time) และการฏิบัติงาน (Operations) 
จากตัวช้ีวัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์แล้ว สามารถน าไปใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อ
วัดผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อไป 

2.2.2.4  มุ ม มอ งด้ า นก า ร เ รี ยน รู้ แ ล ะก า ร พัฒ นา  (Learning and Growth 
Perspective)……………… 

เป็นมุมมองที่มีความส าคัญมากเพราะเป็นมุมมองของการพัฒนาในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของมุมมองนี้ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร   ได้แก่ วัตถุประสงค์ 
ด้านการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรที่เพียงพอ (Skill) ด้านทัศนคติและความพึงพอใจ 
ขอ งบุ คล าก ร  ด้ านทั ศนคติ แ ล ะความพึ งพอ ใจ ของบุ คลากร ( Attitude and Employee 
Satisfaction )  อัตราการลาออกของบุคลากร (Turnover) ส่วนด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  
มีตัวช้ีวัดคือความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของข้อมูล  ด้านวัฒนธรรมองค์กร การจูงใจ และโครงสร้าง
องค์กร มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจูงใจบุคลากร ตัวช้ีวัดคือจ านวนข้อเสนอแนะที่พนักงาน
เสนอแนะ     

Kaplan and Norton (1992) ได้กล่าวว่า “ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
พัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งใหม่จะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับคุณค่าของกิจการ” คือ ถ้ากิจการสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ หรือเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตน  
และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว กิจการก็จะสามารถหาตลาดใหม่ๆ หรือเพิ่มลูกค้า 
กลุ่มใหม่ๆ ให้กับกิจการของตนก็จะส่งผลให้เกิดรายได้และกิจการของตนเจริญเติบโตในที่สุด  
 
ตารางที่ 2.8 ผลการรวบรวมตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Geller (1985) x         

2 
Brown and 
McDonnell (1995) 

  x  x    x 

3 Zahra (1995)     x     

4 
Denton and White 
(2000) 

x x x       
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ล าดับ ผู้ศึกษา 
ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Harris and Mongiello 
(2001) 

x  x       

6 Evans (2005) x  x   x    

7 
Phillips and Louvieris 
(2005) 

x x x      x 

8 Kim and Lee (2007) x x x      x 

9 Kuo and Chou(2008) x   x x     

10 Doran et al. (2008) x x x   x    

11 Chen et al. (2011)    x x  x x  

12 Avci et al. (2011) x x        

13 
Shwu-Ing and Hsin-Yi 
(2011) 

x        x 

14 Wu and Lu (2012)        x  

15 
ก้องเกียรติ บูรณศรี 
(2553) 

        x 

 รวม 11 6 8 2 4 2 1 2 5 

 
หมายเหตุ : ดัชนีช้ีวัดด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( Learning and Growth Performance)  

1 = Employee Satisfaction, 2 = Employee Retention, 3 = Training and 
Development, 4 = Employee Professional Ability, 5 = Employee 
Productivity, 6 = Improve Service and Facility, 7 = Employee Education, 8 
= Employee Ability to manage Emergencies, 9 = Teamwoork Efficiency 
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ตารางที่ 2.9 แสดงล าดับตัวช้ีวัดวัดผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

ล าดับ ตัวแปร จ านวนครั้งท่ีอ้างอิง 

1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง พ นั ก ง า น  ( Employee 
Satisfaction) 

11 

2 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  ( Training and 
Development) 

8 

3 อั ต ร า ก า ร ล า อ อ ก ข อ ง พ นั ก ง า น  ( Employee 
Retention) 

6 

 
ตารางที่ 2.9 แสดงล าดับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้านด้านการเรียนรู้และการ

พัฒนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) อัตราความพึง
พอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) 2) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and 
Development) 3) อัตราการลาออกของพนักงาน (Employee Retention)  

โดยสรุป ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth 
Performance)  หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานในด้านการเงินของ ธุรกิจบริการ  
ด้านการท่อง เที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวัดผลการด า เนินงาน ด้านการเรียนรู ้
และการพัฒนา (Learning and Growth Performance) ได้จากตัวช้ีวัดดังนี้ อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย (Sales Growth) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (ROA)  อัตราผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้น (ROE) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ  
(Net Profit Growth) จากตัวช้ีวัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์แล้ว สามารถน าไปใช้
สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ของธุรกิจบริการ 
ด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป 
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ภาพที่ 2.4 โมเดลวัดผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาของธุรกิจบริการด้านการ

ท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 
แหล่งที่มา: 1 = Geller ,(1985); 2 =  Brown and McDonnell ,(1995) ; 3 = Zahra 
,(1995); 4 = Denton and White ,(2000); 5 = Harris and Mongiello ,(2001); 6 = 
Evans ,(2005); 7 = Phillips and Louvieris ,(2005); 8 = Kim and Lee ,(2007); 9 
= Kuo and Chou ,(2008) ; 10 = Doran et al.,(2008) ; 11 = Chen et al. ,(2011) ; 
12 = Avci et al. ,(2011) ; 13 = Shwu-Ing and Hsin-Yi ,(2011) ; 14 = Wu and Lu 
,(2012); 15 = Detta, (n.d); 16 = ก้องเกียรติ บูรณศรี ,(2553). 

 
2.2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และประสิทธิผล 

การด า เนินกิจการ (The Entrepreneurial Orientation - Performance 
Relationship) ……………… 

ในส่วนน้ีจะอธิบายการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ EO ต่อผลการด าเนินงกิจการ  ก่อนอื่นก็
กล่าวถึง  ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์นี้  ในส่วนแรกจะไปศึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืนของ
ความสัมพันธ์ EO และผลการด าเนินกิจการ หลังจากทีม่ีการอธิบายวรรณกรรมในส่วนของ ปัจจัยด้าน
การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินกิจการ และ EO บางอย่างได้รับการพิจารณาแล้ว  
ในส่วนต่อไปนี้บทที่เน้นการวิเคราะห์การด าเนินการเกี่ยวกับ EO และผลการด าเนินกิจการ ในส่วน
สุดท้ายจะกล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมิติส่วนบุคคลของ EO และผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินกิจการ 

J. Covin and D. Slevin (1991) ช้ีให้เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้กลุ่มนักวิชาการหันมาให้ความ
สนใจเพิ่มมากขึ้น  การวิจัยในพื้นที่ของผู้ประกอบการ เป็นเพราะมีความเช่ือว่าผู้ประกอบการสามารถ
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น าไปสู่ผลการด าเนินกิจการ ที่ดีข้ึนทั้งในองค์กรใหม่และองค์กรที่จัดต้ังข้ึนมาเป็นเวลานาน  เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบธุรกิจจะสั้นลง และ การสร้างก าไรในอนาคตจากการด าเนินงานที่มีอยู่ไม่แน่นอน บริษัท
จ าเป็นต้องมองหาสิ่งใหม่ ๆและโอกาสใหม่ๆอยู่  อย่างต่อเนื่อง (Hamel, 2000; Rauch et al., 
2009) และพัฒนากลยุทธ์ผู้ประกอบการเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ (M.A. Hitt, Ireland, & Hoskisson, 
2003) ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์ที่จะน า EO มาใช้ เนื่องจากกลยุทธ์ของผู้ประกอบการถือได้ว่า
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการด าเนินงาน ของบริษัทที่ดีข้ึน (Kraus & Kauranen, 2009; Rauch et 
al., 2009) 

M. A. Hitt, Ireland, Camp, and Sexton (2002.) กล่าวถึงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่อาศัย
การระบุโอกาสและสามารถช่วยในการพัฒนาโอกาสให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน   ซึ่งเหตุผล
ที่ว่าสาเหตุใด EO ถูกมองว่าเป็นแรงบวกที่เป็นเบื้งหลงัที่เป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อดีของ EO ที่เปน็
ผู้เสนอสินค้าหรือบริการใหม่เป็นรายแรก และการแสวงหาแนวโน้มการใช้โอกาสใหม่ ๆ โดยนัยจาก 
EO (Wiklund, 1999) 

S. A. Zahra and Covin (1995) ระบุว่า บริษัทหรือองค์กรที่มี EO สามารถก าหนดกลุ่ม
ตลาดสินค้าหรือบริการของบริษัทให้เป็นระดับพรีเมียมได้  เช่ืองโยงไปสู่การเรียกเก็บราคาที่สูงข้ึนได้ 
น ากิจการขององค์กรออกสู่ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงได้ จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วย
เหตุนี้จึงช้ีให้เห็นว่า ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะมีการวิจัยผลกระทบของ EO ต่อผลการด าเนินกิจการ 
เนื่องจาก J. Covin and D. Slevin (1991) การใช้ EO มาเป็นใช้ในการประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการนั้น เป็นกลยุทธ์การจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์ต่อการท าก าไรสูงสุด
และต้องใช้อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อการลงทุนใจกิจการนั้นๆ 

หนึ่งในพื้นที่ที่น่าสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
(EO) และ ผลการด าเนินกิจการขององค์กร ได้รับการยืนยันของเรื่องนี้ ในการศึกษาเหล่าน้ีจากเหล่า
นักวิชาการได้ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง EO  และ ผลการด าเนินกิจการ ซึ่งท าให้
การศึกษาของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง EO และ 
ผลการด าเนินกิจการ ตามที่เหล่านักวิชาการได้ศึกษาไว้ดังนี้   

ตามที่ S. A. Zahra and Covin (1995) ได้ท าการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทที่มีการ
ท างานเชิงรุกจะแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ และ บริการสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง จะได้รับต าแหน่งที่โดดเด่นใน
การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการไปถึงมือลูกค้าก่อน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีการเคลื่อนไหวเป็นรายแรก
ในตลาด และสามารถสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ตลาดของคู่แข่งอื่นๆที่ตามมาในภายหลังได้  
ดังนั้นบริษัท ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่าการแข่งขันระยะสั้น และเป็นการแข่งขันใน
ระดับสูง ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานที่ เพิ่มมากข้ึน  (S. A. Zahra & Covin, 1995) 
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นอกจากนี้การศึกษาของ S. A. Zahra and Covin (1995) ได้มีการยืนยันว่า การเรียนรู้จากกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างต่อเนื่องและสะสมตลอดเวลา เป็นเหตุให้องค์กร ตระหนักถึงผลกระทบ
ของ EO ต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานที่เพิ่มข้ึนอีกด้วย 

S. A. Zahra and Covin (1995)  ตรวจสอบความสัมพัน ธ์ที่ ยั่ งยืนระหว่าง EO และ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานผ่านการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีบริษัทแม่อยู่ใน สหรัฐอเมริกา 
ตั้งแต่บริษัทขนาดปานกลาง ไปถึงบริษัทขนาดใหญ่เป็นระยะเวลา 7 ปี การรวบรวมข้อมูลที่เกิดข้ึน
จริงผ่านสัมภาษณ์กับผู้บริหารของบริษัทเป็นส่วนมากและ นับจากแหล่งข้อมูลรองอื่นๆ เช่นสื่อ
สิ่งพิมพ์ของบริษัท และรายงานประจ าปีของบริษัทนั้นๆ 

S. A. Zahra and Covin (1995) พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกของ EO ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการด าเนินงานในทางบวกที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลาดังนั้น สนับสนุนสมมติฐานของความยั่งยืนของ
ความสัมพันธ์นี้ จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมานี้ 

S. A. Zahra and Covin (1995) ยังได้เกิดกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทัศนคติที่ก่อให้เกิด EO ของ
ผู้ประกอบการ ควรอดทนและสะสม เพราะมันใช้เวลาในการก่อให้เกิด EO ข้ึนตามเวลาที่เหมาะสม
ของมัน ดังนั้น มันไม่ควรใช้กลยุทธ์นี้มาเป็นการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือเร่งด่วน แต่ ค่อนข้างที่จะเป็น
กลยุทธ์ระยะยาว 

นอกจากแรงบวกทั่วไปของความสัมพันธ์ของ EO ต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานแลว้  S. A. 
Zahra and Covin (1995) ยังพบ ว่า ประโยชน์ของการใช้ EO มีขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่อ่อนโยนและ การพิจารณาผลกระทบของ EO จะต้องข้ึนอยู่กับ 
การพิจารณาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบร่วมกันในการประเมินผลการด าเนินงาน ดังนั้น บริษัท 
ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ก่อนการตัดสินใจในการใช้ปริมาณของทรัพยากรที่ใส่ลงไปใน
การด าเนินธุรกิจ  

สอดคล้องกับ Wiklund (1999) ยังตรวจสอบความยั่งยืนของความสัมพันธ์ของ EO กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงาน ในการศึกษาของ Wiklund (1999) เลือกที่จะดูการกรอบเวลาที่สั้นกว่า 
ของ S. A. Zahra and Covin (1995) โดยเลือกศึกษาในบริษัทขนาดเล็กในประเทศสวีเดน จากการ
ตรวจสอบศึกษาในอุตสาหกรรมการผลิตบริการและการค้าปลีกในช่วงสามปีมีการรวบรวมข้อมูล ผ่าน
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ส่งให้บริษัทจัดการกรรมการของบริษัท ได้ผลลัพธ์ของการศึกษา
สอดคล้อง กับ S. A. Zahra and Covin (1995) Wiklund (1999)พบผลบวกของ EO บน ประสิทธิผล
การด าเนินงานที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ดังนั้น เขาจึงยอมรับว่า EO เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ และแสดงให้
เห็นว่ามันไม่เพียงแค่ประโยชน์ในระยะสั้นแต่มันหมายถึงหมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรอยู่ตลอดเวลาเขายังได้ระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่า เนื่องจาก EO สามารถมีผลกระทบใน
ระยะยาว ก็จะก่อให้เกิดความคุ้มค่า ส าหรับ SMEs ในการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน  อย่างไรก็ตาม 
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หนึ่งในข้อบกพร่องใน ของ Wiklund (1999) คือการศึกษาที่ต้องการความสนใจมากข้ึน คือความ
พร้อมของเงินทุน มีประสิทธิภาพมากกว่า EO ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บทบาทของทรัพยากรมีความส าคัญ
มากเช่นกัน Wiklund (1999)ศึกษาบริษัท SMEs แทนบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวไม่ได้
เปลี่ยนแปลงผลของการวิจัยในครั้งนี้ แต่อาจท าให้เกิดความถูกต้องและข้อสรุปของงานวิจัยที่เพิ่มมาก
ข้ึนของผลกระทบของ EO ต่อประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กร 

2.2.4 อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการต่อผลการด าเนินกิจการ 
เนื่องจากการศึกษาของ EO ก่อนหน้านี้จะวัดผลกระทบของ EO ต่อผลการด าเนินกิจการ 

โดยการพิจารณา EO เป็นแบบหลายมิติและจึงไม่ใช้บุคคล ผลกระทบของแต่ละมิติ ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานจะต้องมีการแยกการพิจารณาออกจากกัน ความสัมพันธ์ของแต่ละมิติและผลการ
ด าเนินกิจการ จะช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนสมมุติฐานที่จะปฏิบัติตามได้มากข้ึน ดังนั้นหัวข้อย่อย
ต่อไปนี้จะเน้นที่ผลกระทบของ แต่ละมิติ EO ที่มีผลต่อผลของการด าเนินกิจการ 

2.2.4.1 อิทธิพลของความมีนวัตกรรมต่อผลการด าเนินกิจการ 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการศึกษาของ Hughes and Morgan (2007) 

เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านผลการด าเนินกิจการที่แท้จริง ที่เป็นผลกระทบ
ของ EO ซึ่งผลการศึกษาถูกระบุ ว่าส่งผลกระทบต่อ ผลการด าเนินงานของกิจการจริง Hughes and 
Morgan (2007) เลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการส ารวจทางไปรษณีย์ โดยใช้ผู้บริหารเป็นผู้ให้
ข้อมูลของบริษัท ซึ่งศึกษาในบริษัทที่เกิดข้ึนใหม่ในสหราชอาณาจักร โดยบริษัมผู้ให้ข้อมูลมีอายุการ
เปิดกิจการเฉลี่ย 2.5 ปี  

Hughes and Morgan (2007) วัดประเด็นความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับการหาวิธีใหม่ในการท าสิ่งต่างๆ, ความคิดสร้างสรรค์ในวิธีการด าเนินงานและ
การแนะน านวัตกรรมของธุรกิจ และวัดประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยการวัดประสิทธิภาพของลูกค้า 
โดยตรวจสอบจากความดึงดูดลูกค้าที่บริษัทได้รับ การรักษาและสนับสนุนการซื้อซ้ าของลูกค้า และ 
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินตาม ความส าเร็จที่สัมพันธ์กันของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท 
ในการสร้างยอดขายและการบรรลุส่วนแบ่งการตลาด 

นอกจากนี้ Hughes and Morgan (2007) พบว่า นวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวกตอ่
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างความคิดสร้างสรรค์และ
ประสิทธิภาพของลูกค้า พวกเขา ยืนยันว่านวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ บริษัท ในระยะแรกของการ
พัฒนาเพราะ ช่วยให้พวกเขาสร้างการแข่งขันที่แปลกใหม่และตอบสนองความต้องการของตลาด
(Hughes & Morgan, 2007) 

Hult, Hurley, and Knight (2004)ใช้ตัวอย่างของ บริษัท อุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อตรวจสอบว่า นวัตกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพของ บริษัท ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ บริษัท ถูก
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น ามาใช้เป็นกุญแจส าคัญในการให้ข้อมูลและเข้าหาด้วยแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์เช่นกัน Hult 
et al. (2004) ค้นพบ ความสัมพันธ์เชิงบวกที่ดีระหว่างความสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ พวกเขายัง
ตั้งข้อสมมติฐานที่ว่า จะมีความแตกต่างในความสัมพันธ์นี้ในตลาดที่มีความผันผวนต่ าและสูง แต่ไม่
สามารถหาหลักฐานส าหรับเรื่องนี้ได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานของ บริษัท แม้จะมีความวุ่นวายในตลาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม Hult et al. 
(2004) ได้ตรวจสอบเฉพาะ บริษัท อุตสาหกรรมขนาดใหญเ่ท่านั้น ผลอาจไม่สามารถใช้งานได้โดยตรง
กับ บริษัท ประเภทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

Verhees and Meulenberg (2004) ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพในด้านขนาดเล็ก บริษัท ที่เติบโตข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัท ขนาดเล็กถูก
ก าหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง การควบคุมและการควบคุมของเจ้าของ เนื่องจากการควบคุม
ของเจ้าของใช้เป็นเกณฑ์ รวมอยู่ในการศึกษาเจ้าของยังเป็นผู้ให้ข้อมูลและนวัตกรรมของบุคคลนี้ เป็น
นวัตกรรมของ บริษัท นี้คล้ายคลึงกับมุมมองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและ
มุมมองของพวกเขาถูกมองว่าเป็นตัวแทนของมุมมองของ บริษัท 

Verhees and Meulenberg (2004) ใช้ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลจากผู้วิจัย และ ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยตัวเอง โดยถูกเก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามทีส่่งถึงผูป้ระกอบธุรกจิปลกู
กุหลาบ โดยการวัดนวัตกรรม ข้ึนอยู่กับสองประการที่แตกต่างกัน ประการแรกคือความคิดริเริ่มทั่วไป
ซึ่ง รวมถึงค าถามเกี่ยวกับการทดลองด้วยวิธีใหม่ ๆ  ในการท าสิ่งต่างๆและพยายามท าสิ่งใหม่ ๆ  ใน 
บริษัท ประการที่สองคือความคิดริเริ่มที่เฉพาะเจาะจงของโดเมนซึ่งวัดโดยการถาม ความเต็มใจที่จะ
ลองสิ่งใหม่ ๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งสองประเภทนี้ได้รับคะแนนสูง มาตรการความน่าเช่ือถือ 
ประสิทธิภาพถูกวัดจากปัจจัยต่างๆ เช่นราคาผลิตภัณฑ์และ ประสิทธิภาพโดยรวมและความสามารถ
ในการท าก าไร 

Verhees and Meulenberg (2004) พบว่า ความสร้างสรรค์ของเจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็กมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ บริษัท อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จะข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมที่
เฉพาะเจาะจงมากซึ่งอาจ จ ากัด การ generalizability ของพวกเขา ผลการศึกษายังคงเป็นไปได้ว่า
ผลในธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ  

2.2.4.2 อิทธิพลของความกล้าเผชิญความเสี่ยงต่อผลการด าเนินกิจการ  
เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการท างานนักวิจัยพบว่า

มีความหลากหลาย เห็นได้จากการศึกษาของ (Hughes & Morgan, 2007) ได้ประเมินความเสี่ยงโดย
อิงจากการรับรู้ภายในบริษัท ต่อค านี้ ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ค านวณได้รวมทั้งจากแถลงการณ์
เกี่ยวกับการส ารวจในธุรกิจ น่าแปลกใจที่ (Hughes & Morgan, 2007) พบว่าการเผชิญความเสี่ยง
ของกิจการมีผลกระทบในทางลบ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของลูกค้า 
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พวกเขาให้เหตุผลว่าเหตุผลนี้ อาจเป็นเพราะการเสี่ยงเป็นเรื่องปกติเนื่องจากการตอบสนองจากคู่แข่ง
ซึ่งอาจน าไปสู่ การล่องลอยและการสูญเสียทรัพยากรเนื่องจาก บริษัท ในระยะเริ่มต้นไม่มีการ
ประสานงาน กลไกในการก าหนดพฤติกรรมเสี่ยงในทางที่ดีที่สุด พวกเขาแนะน าว่า การเสี่ยงอาจเป็น
ประโยชน์ส าหรับ บริษัทที่เปิดกิจการมานาน แต่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท ที่เพิ่งเริ่มด าเนิน
กิจการ  

Aaker and Jacobson (1987) ศึกษาบทบาทของความเสี่ยงในการอธิบายความ
แตกต่างในหน่วยธุรกิจ การท าก าไร พวกเขาใช้ผลก าไรของกลยุทธ์การตลาด (PIMS) ฐานข้อมูลและ
ข้อมูลประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (SBUs) ของ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียง SBU คือ 
หมายถึงหน่วยธุรกิจภายใน บริษัท ที่ขายชุดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อระบุตัวตน กลุ่มลูกค้าและ
แข่งขันกับกลุ่มคู่แข่งที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน Aaker and Jacobson (1987) แบ่งความเสี่ยง
ออกเป็นสองส่วนคือความเสีย่งที่เป็นระบบและไม่มีระบบ มีการวัดความเสี่ยงที่เปน็ระบบ โดยค่าเบต้า
ในขณะที่ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบถูกวัดโดยข้อผิดพลาดมาตรฐานของระบบที่ไม่ได้วัดจากผลการ
ด าเนินงาน แต่วัดจากผลตอบแทนจากการลงทุน 

นอกจากนี้ Aaker and Jacobson (1987)พบว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและไม่มี
ระบบมีผลกระทบเชิงบวก จากผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความส าคัญทั้งสอง
อย่างก็ตาม ความเสี่ยงที่เป็นระบบมีมากข้ึน ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าความ
เสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ แม้ว่าผลลพัธ์เหล่าน้ีอาจไม่สามารถ generalizable เพื่อ SMEs พวกเขาอาจยังคง
มีความคล้ายคลึงกันบางอย่างที่วัดจะท าใน ระดับ SBU แทนที่จะเป็นระดับบริษัท แน่นอน SBUs 
เหล่าน้ียังคงมีแนวโน้มที่จะมี มีทรัพยากรมากกว่า SMEs 

ในการศึกษาล่าสุด Gilley, Walters, and Olson (2002) ได้ตรวจสอบผลกระทบ
ของทีมผู้บริหารระดับสูง (TMT) แนวโน้มความเสี่ยงในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมูลถูกเก็บ
รวบรวมผ่านการส ารวจทางไปรษณีย์ แบบสอบถามตอบโดยผู้บริหารระดับสงูของ บริษัท ขนาดเลก็ถึง
ขนาดใหญ่จาก 16 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ในส่วนของการวัดความเสี่ยงโดยการรวมรายการเข้า
กับปัจจัยเสี่ยงทั้งสองประเภท และ ความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ / กระบวนการประสิทธิภาพถูก
ด าเนินการผ่านมาตรการที่หลากหลาย มาตรการเหล่านี้ ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภทของ
ประสิทธิภาพทางการเงินนวัตกรรม ประสิทธิภาพและผลงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Gilley et al. (2002) พบว่าการวัดรวมกันของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ ความ
เสี่ยงทั่วไปผลกระทบเชิงบวกต่อทั้ง ประสิทธิภาพ 3 ประเภท ดังนั้น จึงสามารถถกเถียงกันได้ว่า 
บริษัทที่มี TMTs ยินดีที่จะรับความเสี่ยงสามารถบรรลุระดับที่เหนือกว่าทั้ง ทางการเงิน และ ผลการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน (Gilley et al., 2002) บริษัท ที่วัดในการศึกษาครั้งนี้ มีขนาดค่อนข้างใหญ่
ซึ่งอาจ จ ากัด การ generalizability ให้กับ SMEs อย่างไรก็ตามความจริงที่ว่า TMTs ถูกใช้เป็นผู้ตอบ
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แบบสอบถามอาจเพิ่มความคล้ายคลึงกันกับ SMEs และการศึกษานี้ซึ่งใน ผู้ก่อตั้งและเจ้าของถูก
น ามาใช้เพื่อเป็นตัวแทนค่านิยมของ บริษัท ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าดูเหมือนจะไม่มีการวิจัยมากนัก
เมื่อพูดถึงผลกระทบ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใน บริษัท ขนาดเล็กและเป็นสิ่งที่ท้าทายในการ
ประเมินผลที่ได้ เกี่ยวกับกิจการขนาดใหญ่สามารถสรุปให้ บริษัท ขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ผลดูเหมือน
จะขัดแย้งมาก ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงสามารถท าให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ได้ 

2.2.4.3 อิทธิพลของการท างานเชิงรุกต่อผลการด าเนินกิจการ 
Hughes and Morgan (2007) วัดการด าเนินการเชิงรุกขึ้นอยู่กับการริเริ่มในการใช้

ประโยชน์จากโอกาส การรับรู้และการริเริ่มด าเนินการก่อนองค์กรอื่นๆ พวกเขาพบว่า การด าเนินการ
เชิงรุกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของลูกค้าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Hughes 
and Morgan (2007) ระบุว่าการมีส่วนร่วมมีบทบาทส าคัญใน บริษัท ที่เพิ่งเปิดกิจการ เนื่องจาก
พฤติกรรมเชิงรุกเป็นผลงานที่ไม่ปลอดภัยในอนาคต การด าเนินการเชิงรุกช่วยให้ บริษัท ต่างๆ ในการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและการปฏิบัติตามซึ่งช่วยให้ บริษัท มีความแข็งแกร่ง ต าแหน่ง
ในการสร้างการแข่งขันในตลาดเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุง ประสิทธิภาพ (Hughes & 
Morgan, 2007)  

G.T.  Lumpkin and Dess (2001) ได้ตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินการเชิง
รุกต่อผลการด าเนินงานของ บริษัท non-diversified และไม่ใช่ บริษัท ในเครือในสหรัฐอเมริกา
ตะวันตกเฉียงใต้ พวกเขาวัดการท ากิจกรรมเชิงรุกขึ้นอยู่กับ ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มของ บริษัท ที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติตามข้ันตอนใหม่ ๆ เทคโนโลยีการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และเกี่ยวกับ
แนวโน้มในการเข้าร่วม ความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและความต้องการ ประสิทธิภาพ
การท างานถูกด าเนินการผ่านการเติบโตของยอดขาย, ผลตอบแทนจากการขายผลการด าเนินงานของ 
บริษัท ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับคู่แข่งและค่าเฉลี่ย ของก าไรสุทธิและก าไรข้ันต้น 

G.T.  Lumpkin and Dess (2001) พบว่าการด าเนินการเชิงรุกมีผลกระทบในเชิง
บวกต่อผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง นอกจากนี้พวกเขาพบว่าผลกระทบเชิงบวกที่แข็งแกร่งข้ึนใน
อุตสาหกรรมในข้ันต้น, ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท างานเชิงรุก มีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
แนะน าและการเติบโต ข้ันตอนของวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของสิง่แวดลอ้ม
ทางธุรกิจ G.T.  Lumpkin and Dess (2001) พบว่าความสัมพันธ์เชิงรุกในเชิงรุกมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดใน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบไดนามิก แต่ที่ยังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในสิ่งแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เป็นศัตรู เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการท ากิจกรรมเชิงรุกและประสทิธิภาพการท างานทัง้
สองการศึกษา Hughes and Morgan (2007); G.T.  Lumpkin and Dess (2001) เป็นคนเดียวที่
ระบุ ทั้งสองอย่างนี้ การศึกษาได้ข้อสรุปว่าการด าเนินการเชิงรุกมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดย
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เฉพาะที่ ระยะแรกของการพัฒนา บริษัท แต่หลักฐานไม่สามารถอ้างว่าเป็นที่กว้างขวาง ดังนั้น 
วิทยานิพนธ์นี้สามารถน าไปสู่การวิจัยที่หายากในเรื่องเฉพาะนี้ได้เช่นกัน 

ดังที่เห็นได้จากเอกสารในบทนี้หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบของ มิติที่แตกต่างกันของ 
EO ต่อการด าเนินงานของกิจการ อย่างน้อยก็เช่นเดียวกับที่ได้รับการศึกษาภายในหนึ่งการค้นคว้าวิจยั
ไม่ใช่อุดมสมบูรณ์. อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทั้งมติิส่วนบุคคลและ EO สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการท างาน และผลกระทบนี้สามารถอธิบายได้ในระดับที่ใหญข้ึ่น เมื่อมีการพิจารณาผู้
ศึกษาที่แตกต่างกัน 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว 

2.3.1 ความหมายของการบริการ  
การบริการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับ

การบริการ และกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มผู้ให้บริการ (Proyrungroj, 2008) ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่
แตกต่างกันออกไปได้แก่ ฝ่ายผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ ฝ่ายผู้รับบริการ
เพื่อให้เกิดความสบายสูงสุดตามความคาดหวัง ความต้องการ หรือความประสงค์ของฝ่ายผู้รับบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการสูงสุด (Patthanaboonpaibul, 2007) โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดของการบริการซึ่งผลลัพธ์จากการให้บริการจะเป็นลักษณะที่เป็นนามธรรม ที่ไม่
สามารถจับต้องได้  

2.3.2 ธุรกิจการบริการด้านการท่องเท่ียว 
อย่างที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรมมาในข้างต้นเกีย่วกับการบริการนั้น ซึ่งกระบวนการการบรกิาร

ดังกล่าวที่จะกลา่วถึงในการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการบรกิารด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง องค์การ
การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ UNWTO) ให้ความหมายของ “การท่องเที่ยว” 
ว่าหมายถึง การเดินทางใดๆ ที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ คือ 1) การ เดินทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อืน่เปน็การช่ัวคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวร 2) การเดินทาง นั้นเป็นไปดว้ย
ความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ ไม่ใช่เพื่อท าสงคราม และ 3) 
เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพหรอืหารายได้ องค์การการท่องเทีย่วโลก 
(UNWTO) ระบุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (International Standard Industrial Classification: ISIC) ด้าน
การท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) โรงแรมและร้านอาหาร 2) การคมนาคมทั้งทางอากาศ ทางเรือและทางบก 
3) ธุรกิจน าเที่ยว และ 4) กิจกรรมนันทนาการ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) ข้างต้น สามารถจัด
ประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวออก ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ธุรกิจสนับสนุน คือ ธุรกิจที่
สนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2) 
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ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจน าเที่ยว และ
มัคคุเทศก์ และ 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คือ ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หรือเกิดต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนันทนาการต่างๆ อาทิ ธุรกิจสวนสนุก ธุรกิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจสปา 
ธุรกิจบันเทิง เป็นต้น รวมถึงธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก  

ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ มีความหมายถึง เครือข่ายผู้ให้บริการ (Tourism 
Service Provider Network) ขององค์กรบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์กิจกรรมและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จนกระทั่งเกิดการส่งมอบบริการนั้นให้กับนักท่องเที่ยว  (Xinyan, Haiyan, 
George, & Huang, 2009)และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ โดยเครือข่าย ผู้ให้บริการ (Network 
Tourism Service Provider) ด้านการท่องเที่ยวที่ร่วมมือกันสรรสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้น
ครอบคลุมการด าเนินงานของธุรกิจหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจสินค้าที่ระลกึ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจซักรีด ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ  โซ่อุปทาน
ด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นการเช่ือมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต่างๆ ให้ถึงมือ
ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยว โดยจะต้องพิจารณาค านึงถึงประสทิธิภาพการให้บรกิารและความพึงพอใจสงูสดุ
ของผู้รับบริการ ซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งมอบการบริการนี้ ไปแก่นักท่องเที่ยวจากสถานที่
หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งอาทิเช่น  การให้บริการด้านที่พัก การให้บริการด้านอาหาร การให้บริการด้าน
การเดินทาง และ การให้บริการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความบันเทิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 โซ่ปุปทานการท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา: Sigala (2008) 
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เกศรา สุกเพชร (2557)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ องค์กรบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมใน
สร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จนกระทั่งเกิดการส่งมอบบริการนั้นให้กับนักท่องเที่ยว 
ส าหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวไทยนั้น ได้ผลการศึกษาออกมาเป็น ห่วงโซ่อุปทานทางการ
ท่ อง เที่ ยวที่ มี อง ค์ประกอบของเครื อ ข่ ายผู้ ให้บริการ  (Network Tourism Service Provider)  
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการโดยตรง (Direct Providers) ตามการจัดหมวดหมู่ผู้ให้บริการโดยตรงของธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยวไทย (เกศรา สุกเพชร, 2557) ได้จ าแนกออกเป็น 4 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 

2.3.2.1 ที่พัก (Accommodation)  
กิจกรรมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องมีที่พักในบริเวณ

ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ เกสต์เฮ้าส์ การให้บริการด้านที่พักอาจ
แตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ รสนิยมของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว  

2.3.2.2 การขนส่ง (Transportation)  
กิจกรรมการขนส่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญของการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรม

สนับสนุนการไหลของทางกายภาพ (Physical Flow) ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงยัง
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าการขนส่งมีหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
หากแต่เมื่อพิจารณาการขนส่งในฐานะกิจกรรมการสนับสนุนในระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
อาจจ าแนกได้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในพื้นที่ หรือภายในประเทศ 

2.3.2.3 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (Restaurant)  
กิจกรรมสนับสนุนที่ส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในบางกรณีภัตตาคาร

และร้านอาหารก็กลายเป็นกิจกรรมหลัก หรือ  Destination ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อ
รับประทาน 

2.3.2.4 กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และธุรกิจน าเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ  
กิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการต่าง ๆ  (Attractions Activities 

and Ancillary Services and Tour Operator) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว คือ ต้องการได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจที่ท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอาจเป็นสถานที่ (Sites) หรือ เหตุการณ์ 
(Events)  สิ่งของ (Thing) ซึ่งเกิดได้ตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น 
การอ านวยความสะดวกในด้านการเดินทางเข้าออกประเทศ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ซึ่งรวมถึง ธุรกิจสินค้าที่ระลึกซึ่งสามารถแสดงแผนภาพในการวิเคราะห์ดังภาพที่ 2.5 
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แหล่งที่มา: เกศรา สุกเพชร (2557). 
 

2.3.3 สถานการณ์ธุรกิจการบริการด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบัน 
2.3.3.1 ธุรกิจบริการด้านที่พัก (Accommodation)  
ภาวะธุรกิจโรงแรมผันแปรโดยตรงตามการท่องเที่ยว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ของ

การท่องเที่ยวของโลกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ GDP โลก (World Travel & Tourism 
Council, 2017) ในกรณีของไทยปี 2559 การท่องเที่ยวสร้าง มูลค่ากว่า 17% ของ GDP หรือกว่า 
2.5 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจท่องเที่ยว เช่ือมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่ง
นอกจากธุรกิจโรงแรม และสถานที่พักแล้วยังเช่ือมโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น 
ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 4-5 ล้านคนทั่วประเทศ (กระทรวงท่องเที่ยวและ กีฬา, 2560)  

ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยวติดอันดับโลก
กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่ง ท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ ภาคตะวันออก 
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
ราคาห้องพัก ทา ให้การท่องเที่ยวไทยมีความคุ้มค่าเงิน (Value for Money) เมื่อเทียบกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การท่องเที่ยว (Travel & 
Tourism Competitiveness Index) ในปี 2560 ของ World Economic Forum (2017) ไทยอยูใ่น
อันดับที่ 34 จากการจัดอันดับ 136 ประเทศ ทั่วโลก และอยู่ในอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามภาพที่ 2.6 

 
 
 
 
 
 

Demand side 

Tourism Service Provider 
 

 ที่พัก 

 การขนส่งภายใน 

 อาหาร 

 กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

 

Supply side 

นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 

ภาพที่ 2.6 โซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวไทย 
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ภาพที่ 2.7 Travel & Tourism Competitiveness Index (2017) 
แหล่งที่มา: World Economic Forum (2017) 

โดยปัจจัยด้านราคาห้องพัก ทรัพยากรธรรมชาติ และ  โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเทู่ยวเป็นจุดแข็งทู่เสริมให้การท่องเที่ยวไทยมี ความสามารถทางการแข่งขัน ตามตารางที่ 2.10  

ตารางที่ 2.10 Room Rates and Tourism’s Natural Resources 

 

แหล่งที่มา: World Economic Forum (2017). 

โดยลักษณะรูปแบบการให้บริการที่พักโดยแบ่งตามเกณฑ์ของ ศูนย์วิจัยด้าน
การตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจ าแนกรูปแบบการให้บริการที่พักใน
ประเทศไทยออกเป็น 12 ประเภทหลักได้แก่ 1) โรงแรม 2) บ้านพักเยาวชน 3) บ้านพักอุทยาน/ที่พัก
ของหน่วยงานราชการ  4) บ้านพักรับรอง 5) รีสอร์ท  6) เกสท์เฮ้าส์ 7) บังกะโล 8) โมเต็ล 9) 
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 10) อพาร์ทเม้นท์แมนช่ัน  11) แพ และ 12)  โฮมสเตย์/เรือนพักแรม ซึ่งจาก
การส ารวจของ ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าจ านวน
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การให้บริการที่พักส าหรับนักท่องเทีย่วเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ในปี 2561 พบว่าที่พักในแต่ละ
รูปแบบการให้บริการ มีจ านวนทั้งสิ้น 18,353 แห่ง ตามภาพที่ 2.7  

 

ภาพที่ 2.8  จ านวนสถานที่พักเเรมเเละหอ้งพัก ปี 2559 – 2561 รวมทุกภูมิภาค รวมทุกจังหวัด 
แหล่งที่มา: การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (2561). 
 

2.3.3.2 การขนส่ง (Transportation) 
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการเพื่อขนส่งผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปยัง

อีกจุดหนึ่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว คือ บ้านหรือถ่ินที่อยู่ประจ าของ
นักท่องเที่ยว จนกระทั่งเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับ โดยการเดินทางของนักท่องเที่ยวนี้เอง  
จะมีจุดหมายปลายทางคือแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และ ที่พักแรมส าหรับ
นักท่องเที่ยว หรือ การใช้เวลาช่วงใดช่วงหนึ่งอยู่กับในที่ๆนั้น ดังนั้น การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจึงมี
ความส าคัญคือท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวให้ถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) และ
เพิ่มความสะดวกสะบาบยแก่การเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจน ช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย (มาลัย โพธิพันธ & 
วรรณา อาจณรงค์, 2558)  

เช่นเดียวกับการศึกษาของ พิมพร ตรีสอน, วรนนท์ ลีลาเวทพงษ์, วิทยา กระจายศร,ี 
and ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ (2550) ที่ได้สรุปว่าการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (พิมพร ตรีสอน et al., 2550) 
เนื่องจากเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างความประทับใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ทั้งนี ้นักท่องเที่ยว
จะต้องเดินทางเพื่อไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึก ไปสถานที่พักแรม  
ซึ่งจะต้อง อาศัยรูปแบบการคมนาคมขนส่งในหลายรูปแบบ ได้แก่ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสาร
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ไม่ประจ าทาง เรือโดยสารข้ามฟาก รถเช่า รถรับจ้างประจ าทางในสถานที่ท่องเที่ยว รถแท็กซี่ สามล้อ
เครื่อง รถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอื่นๆ เป็นต้น รูปแบบที่หลายหลากในการเดินทางมีเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการตามความพึงพอใจและความ ต้องการ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าระบบ
การคมนาคมขนส่งจึงเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมด้วย (วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2556) การขนส่งมีความสัมพันธ์
เกู่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่ งแวดล้อมของแต่ละประเทศเป็นอย่างยิ่ ง  
ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาระบบการขนส่งมีผล กระทบต่อการพัฒนาระบบอื่นๆ ของประเทศด้วย  
การพัฒนาระบบการขนส่งที่ดีย่อม ท าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มข้ึน ท าให้คนในชุมชนรอบ
แหล่งท่องเที่ยวมีรายได้ดีข้ึน แต่ก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง
การด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด & คมสัน สุริยะ, 2551) ระบบการขนส่งจะ
น าคนจ านวนมากเข้าสู่พื้นที่เกิดการบริโภคที่สูงข้ึน สิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน และเป็นแหล่ง 
จ้างงานเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาน้ีได้อธิบายองค์ประกอบของการขนส่ง 
เพื่อการท่องเที่ยวไว้ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านเส้นทางในการเดินทางท่องเทีย่ว 
(The Way) เส้นทางในการขนส่งแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางน้ า เช่น ล าคลอง แม่น้ า  
เป็นต้น เส้นทางบกแบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟ และเส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อ
ได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ 2) องค์ประกอบด้านยานพาหนะ (The Vehicle)  
เป็นสื่อกลางในการล าเลยีงผู้โดยสาร ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เครู่องบิน เรือ เป็นต้น 3) องค์ประกอบด้าน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (The Terminal) สถานีเป็นจุดเริ่มต้นหรือปลายทางของการขนส่ง สถานีแต่ละ
ประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง  4) องค์ประกอบด้านผู้ประกอบการการขนสง่ 
(The Carrier) ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่ง อาจจะเป็นรัฐบาล หรือเอกชน ผู้ให้บริการ
อาจได้รับค่าจ้าง (วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2556)ซึ่งการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเน้นไปที่
การศึกษาองค์ประกอบของผู้ประกอบการการขนส่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับ 3 องค์ประกอบของการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยว ข้างต้น 

2.3.3.3 ธุรกิจภัตตาคาร หรือร้านอาหาร (Restaurant) 
ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร (Restaurant) เป็นสถานที่ให้บริการอาหารตามความ

ต้องการของลูกค้า ค าว่าร้านอาหาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง 
อาคารที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค าว่า “Restaurant” มากจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การให้
ก าลังงาน (Restorer of Energy) ค าน้ีมีใช้มาตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราช 1700 (ประมาณ พ.ศ. 2243) เพื่อ
อธิบายถึงสถานที่ให้บริการซุปและขนมปัง ในปัจจุบันค าว่าร้านอาหารเป็นค าที่ใช้เรียกสถานที่
สาธารณะที่มีการเตรียมอาหารส าหรับผู้บริโภคในอาคาร หรือนอกสถานที่ (ดวงพร ทรงวิศวะ, 2558)   
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ขณะที่ Jack and David (2006) ได้นิยามความหมายของร้านอาหารว่า เป็นการ
การด าเนินการการให้บริการอาหารที่มุ่งหวังก าไรเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารเครื่องดื่ม
ส าหรับลูกค้าบุคคลหรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2560) ได้ให้ความหมายของร้านอาหาร ไว้ว่า เป็นสถานทีท่ี่
มีการเก็บทั้งอาหารสดและอาหารแห้งใช้ในการจัดเตรียมประกอบอาหารและปรุงจนส าเร็จ และ 
สามารถบริโภคได้ทันทีโดยเป็นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้าภายในร้านหรือสั่งกลับ
บ้านได้  

ดังนั้น ร้านอาหารจึงหมายถึงสถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามความ
ต้องการของลูกค้าบุคคลหรือลุกค้ากลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่
ลูกค้าภายในร้านหรือสั่งกลับบ้านได้ โดยมุ่งหวังผลก าไรจากการให้บริการ 
 

2.3.3.4 ประเภทของร้านอาหาร 
หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการได้ จัดแบ่งประเภทของร้านอาหารโดยจ าแนก

ประเภทออกตามปัจจัยต่างๆ จ าแนกหลายอย่าง เช่น การจ าแนกตามการตกแต่งสถานที่เป็นหลัก 
การจ าแนกตามลักษณะการให้บริการ จ าแนกตามลักษณะของอาหารเป็นหลัก ในประเทศไทยมี
หน่วยงานภาครัฐได้จ าแนกประเภทร้านอาหารได้ตามลักษณะร้านอาหารได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 
แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น  4  แบบ โดยจ าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่  

1) ร้านอาหารระดับหรู  (Fine Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่ง 
อย่างประณีต สวยงาม ใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีการบริการระดับ 5 ดาว 
ร้านอาหารประเภทนี้จะมีการให้ บริการตามมาตรฐานสากล และให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ความพิเศษอาหารจะเป็นอาหารของชาติใดก็ได้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นอาหารของชาติตะวีนตกเพียง
อย่างเดียว ทั้งการบริการและอาหารในร้านประเภทนี้จะบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี โดยเน้นการตกแต่งที่
หรูหราใช้วัสดุที่มีคุณถาพเครื่องมือส าหรับการให้บริการ ท าจากวัสดุที่มีคุณภาพ ร้านอาหารประเภทนี้
จะมีพนักงานจ านวนมากคอยให้ บริการตั้งแต่ต้อนรับเมื่อลูกค้ามาถึง พาลูกค้าไปยังโต๊ะซึ่งจะโดย
ส่วนมากมีการส ารองที่นั่งไว้ล่วงหน้า  

2) ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบ
ตกแต่งแบบพอเหมาะสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลาง 
พนักงานบริการแบบเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ร้านอาหารประเภทนี้จะให้ บริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ 
มีพนักงานคอยบริการเช่นเดียวกับร้านอาหารที่มีการบริการแบบเต็มรูปแบบ  แต่คุณภาพของการ
บริการและความพิเศษของอาหารด้อยกว่า กล่าวคือ ผู้ให้บริการมีความเป็นกันเองกับ  ไม่เคร่งคัดใน
พิธีรีตองและธรรมเนียมปฏิบัติ ส่วนมากเป็นอาหารประเภทที่ลูกค้ารู้ จักกันดีเน้นการตกแต่งร้าน 
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เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายและเข้าถึงได้ง่าย เหมาะ กับการพาเด็กและครอบครัวไป ร้านอาหารแบบนี้
จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่า และลูกค้าสามารถมาใช้ บริการได้บ่อยกว่าร้านอาหารที่มีการบริการ
แบบเต็มรูปแบบ การตกแต่งร้านใช้วัสดุที่ราคาไม่แพงมากแต่ เน้นความคงทนถาวร ตัวอย่างของ
ร้านอาหารที่มีการบริการแบบกึ่งเต็มรูปแบบ ได้แก่ สวนอาหาร หรือ  ร้านอาหารที่อยู่ตาม
ห้างสรรพสินค้า  

3) ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining)   เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบ
เรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เน้นบริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัดและ
สามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริมาณมากร้านอาหารประเภทนี้เป็นร้านอาหารที่มีการตกแต่งแบบ
พื้นๆ และธรรมดา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องเดินไปสั่ง ที่เค้าเตอร์ส่วนให้บริการรับสั่งอาหาร รายการ
อาหารจะมีจ านวนค่อนข้างจ ากัด แต่เป็นอาหารที่ลูกค้าคุ้นเคย ลักษณะเด่นคือ ความรวดเร็วในการ
ปรุงอาหาร อาหารบางส่วนมีการท าไว้ก่อนแล้ว และราคาของอาหารราคาอาหารไม่แพง ร้านอาหาร
ประเภทนี้ในแถบชาติตะวันตกโดยส่วนมากจะเป็น อาหารประเภท แซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์ ส่วน
ร้านอาหารตะวันออกจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านขายข้าวแกง ร้ าน อาหารแบบนี้จะมีพนักงาน
บริการจ ากัด ดังนั้นจึงเน้นให้ลูกค้าบริการตนเอง   

4) ร้านริมบาทวิถี (Kiosk) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบง่ายๆ เน้น
อาหารจานเดียว สามารถปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็นพ่อครัว
เอง ร้านอาหารประเภทนี้มีได้หลายรูปแบบ เช่น ร้านอาหารริมบาทวิถี  ร้านอาหารบนเรือในตลาดน้ า 
ร้านอาหารในตลาด ร้านอาหารแบบนี้เป็นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งปลูก
สร้างถาวร ประเทศไทยมีร้านอาหารริมบาทวิถีที่ท าอาหารอย่างง่ายๆ ให้บริการบุคคลทั่วไปที่ผ่านไป
มา อาจมีโต๊ะไว้ให้บริการ หรือ ไม่มีก็ได้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) 

การศึกษาในครั้งนี้ ได้น าประเภทของร้านอาหารทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว ได้แก่ 
ร้านอาหารระดับหรู  (Fine dining)  ร้านอาหารระดับกลาง (Casual dining) ร้านอาหารทั่วไป (Fast 
dining) และ ร้านริมบาทวิถี (Kiosk)  ที่จดทะเบียนจดทะเบียนพาณิชย์ร้านอาหาร กับ กระทรวง
พาณิชย์เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถามของประชากรตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหาร  

ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ (ภัทรพร พันธุรี, 2558) บทบาท
ของธุรกิจร้านอาหารมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก 
จากรายงานส ารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 
2559  กิจกรรมการรับประทานอาหารในไทยเป็นอีกหนึ่งของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 87.6  สูงกว่า 
ปี พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 82.0 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 
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จากรายงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) ช้ีให้เห็นว่า การรับประทาน
อาหาร เป็นหนึ่งกิจกรรมทู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท าในช่วงเดินทาง เข้ามาท่องเที่ยว 5 อันดับ
แรก ประกอบด้วย การชิมอาหาร การจับจ่ายสินค้าทู่ระลึก การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิง 
ประวัติศาสตร์ และ สปา/นวดแผนไทย โดยการรับประทานอาหารไทยได้รับความนิยมสูงข้ึนจากปีทู่
ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 87.6 ผลมาจากการที่กรุงเทพมหานคร ครองอันดับทู่ 1 เมืองทู่มีร้านอาหาร
ริมทางที่ดีที่สุด ในโลก(World’s23bestcitiesforstreetfood) จาก 23 เมืองทั่วโลก   

ธุรกิจร้านอาหารยังเป็นแหล่งที่มาที่มีผลท าให้ การขยายตัวของรายได้ ในปี พ.ศ. 
2559 ทั้งจากนักท่องเทู่ยวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอัตราต่ ากว่าอัตราการขยายตัวของ 
รายได้ในปี พ.ศ. 2558 รองมาจาก ส่วนหนู่งมาจากค่าใช้จ่ายทู่มีสัดส่วนสูงสุด คือค่าห้องพักและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 

จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตู้งธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 
2560 มีจ านวนจัดตู้งสูงเป็นอันดับที่ 3 จากจ านวนการจดทะเบียน จัดตู้งธุรกิจทั้งหมด (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2560) ปี พ.ศ. 2560 ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารแข่งขันรุนแรง คาดเติบโตร้อยละ 2-4 
จากภาวะเศรษฐกิจทู่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้คนชะลอการรับประทานอาหารนอกบ้านลง โดยรับ 
ประทานอาหารนอกเฉพาะมื้อที่จ าเป็น หรือ เป็นการสังสรรค์เท่านั้น ประกอบกับการข่างขันที่รุนแรง
ในตลาดธุรกิจอาหาร ยังคงต้องตรึงราคาไว้ แล้วหันมาต้ังเป้าหมายจากการเพิ่มรายได้จากการน าเสนอ
เมนูใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดโปรโมช่ัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2560) ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัว ของธุรกิจร้านภัตตาคาร/อาหาร 
เนื่องเป็นธุรกิจที่ได้รับ ประโยชน์จากการการท่องเที่ยว โดยรายได้จากการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวกับกับ
อาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 20% ของรายได้รวมจาก การท่องเที่ยวทั้งหมด (กรมการท่องเที่ยว) เมื่อ
พิจารณาจาก สถิตินักท่องเที่ยว ที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2559) จะ พบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนู่อง โดยใน ปี 2559 มี
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 32.58 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 8.91% ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยยังมี จ านวนเพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่องมาโดยตลอดจาก 86.41 ล้านคน ในปี 2555 เพิ่มเป็น 106.84 
ล้านคน ในปี 2558 (กรมการท่องเที่ยว,2560) ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งธุรกิจพื้นฐานที ่
อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นธุรกิจที่เกู่ยวเนื่องกับ ภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น พฤติกรรมและรสนิยมการ
บริโภค อาหารที่หลากหลาย และจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพู่มสูงข้ึน ท าให้ธุรกิจนี้มีการ
ขยายตัวเพู่อรองรับความต้องการเหล่าน้ี อย่างไรก็ตาม เทรนด์การขยายสาขาแบรนด์ร้านอาหาร เพู่อ
หวังเจาะตลาดลูกค้ากลู่มใหญ่ (Mass Market) อาจท าให้ รายได้เฉลี่ยต่อสาขาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทู่ธุรกิจวางไว้ ผู้ประกอบการจึงควรปรบักลยุทธ์โดยน าเสนออาหารประเภท ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ควบคู่
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กับการจัดโปรโมช่ันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเลือกท าเลที่เหมาะสมที่มีการแข่งขันยังไม่รุนแรง เพู่อช่วง
ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) 

ภาคการท่องเทู่ยวมีส่วนส าคัญที่ ช่วยสนับสนุนการขยายตัว ของธุรกิจร้าน
ภัตตาคาร/อาหาร เนู่องจากเป็นธุรกิจที่ได้รับ ประโยชน์จากการท่องเทู่ยว โดยรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เกู่ยวกับอาหารและเครู่องดื่ม คิดเป็น 20% ของรายได้รวมจาก การท่องเทู่ยวทั้งหมด 
(กรมการท่องเที่ยว) เมู่อพิจารณาจาก สถิตินักท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2559) จะ 
พบว่า ทั้งนักท่องเทู่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทู่ เดินทางมายังประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนู่อง โดยใน ปี 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 32.58 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
8.91% ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังมี จ านวนเพิ่มสูงข้ึนต่อเนื่องมาโดยตลอดจาก 86.41 ล้านคน 
ในปี 2555 เพิ่มเป็น 106.84 ล้านคน ในปี 2558 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ส าหรับในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางแผนการตลาดเพื่อ
สร้างกระแสการเดินทาง ท่องเทู่ยวภายในประเทศ โดยการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หันไปท่องเทู่ยว ในวันธรรมดามากข้ึน และกระจายการเดินทาง
ไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งจะท าให้จ านวนประชาชนที่เดินทางท่องเทู่ยวมี การใช้จ่ายเพู่อรับประทาน
อาหารและเครู่องดู่มเพิ่มสูงข้ึนด้วย 

สอดคล้องกับ ประเด็นเชิงนโยบายในการพัฒนาการบริการการท่องเทู่ยว 19 ด้าน
ของไทย ที่ได้มาจาก ผลการสารวจความพึงพอใจนักท่องเทู่ยวชาวต่างชาติ ปี 2559 ทู่ควรปรับปรุง
ได้แก่ การให้บริการของภัตตาคาร/ร้านอาหาร ได้แก่ สภาพภายใน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร คุณภาพ
ของอาหาร ประสิทธิภาพในการให้ บริการ การใช้ภาษาต่างประเทศในการให้บริการ การให้บริการ 
Wifi และอินเทอร์เน็ต และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2559) 

จากบทสรุปข้อมูลและเทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร ในประเทศไทย ของเว็ปไซต์
ร้านอาหารช่ือดังอย่าง Wongnai.com พบว่าภาพรวม ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย  จาก
ฐานข้อมูล Wongnai มีร้านอาหารในประเทศไทยอยู่ 205,709 ร้าน จังหวัดที่มีจ านวนร้านอาหารมาก
ที่สุด คือ จังหวัดกรุงเทพฯ มีจ านวน 61,488 ร้าน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ 12,849 ร้าน, ชลบุร ี
10,951 ร้าน, นนทบุรี 7,511 ร้าน และจังหวัดนครราชสีมา 6,470 ร้าน ตามล าดับ เขตยอดนิยมใน
กรุงเทพฯ ที่มีจ านวนร้านมากที่สุด คือ เขตวัฒนา 3,926 ร้าน , ปทุมวัน 3,348 ร้าน, จตุจักร 3,108 
ร้าน, บางรัก 2,683 ร้าน และห้วยขวาง 2,431 ร้าน ตามล าดับ ประเภทร้านอาหารยอดนิยมทั่ว
ประเทศไทยที่มีจ านวนร้านมากที่สุด คือ ร้านอาหารไทย 32,740 ร้าน , ร้านก๋วยเตี๋ยว 25,154 ร้าน, 
ร้านกาแฟ 24,874 ร้าน, ร้านอาหารจานเดียว 13,548 ร้าน และร้านอาหารอีสาน 11,791 ร้าน  
จากฐานข้อมูล Wongnai จ านวนร้านอาหารเปิดใหม่ในปี 2560 สูงกว่าปี 2559 คิดเป็น 8.50%  
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และสูงกว่าในปี 2558 คิดเป็น 14.94% ซึ่งทางทีมงานขอสรุปเทรนด์ของแต่ละประเภทร้านอาหารไว้
ดังนี ้

 1) ร้านอาหารไทย : แม้ว่าจ านวนร้านจะค่อนข้างคงที่ แต่ผู้บริโภคกลับให้
ความสนใจมากขึ้นเพิ่มข้ึนทุกปี 

 2) ร้านก๋วยเตี๋ยว : เป็นประเภทร้านที่มีจ านวนร้านเปิดใหม่น้อยลงทุกปี แต่
จ านวนผู้บริโภคก็ยังคงตามไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงข้ึนด้วย 

 3) ร้านกาแฟ : เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการตามไปใช้บริการ
และรีวิวกันเยอะที่สุด มีสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของจ านวนร้านมากที่สุดด้วยเช่นกัน 

 4) ร้านอาหารจานเดียว : มีปริมาณการเพิ่มจ านวนร้านจะข้ึนๆ ลงๆ บ้าง
นิดหนอ่ย แต่ผู้บริโภคกลับให้ความสนใจมากขึ้น ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ เช่น ร้านข้าวมัน
ไก่, ร้านข้าวหมูแดง, ร้านผัดไทย เป็นต้น 

 5) ร้านอาหารอีสาน : แม้ว่าจ านวนร้านในปี 2558 และ 2559 จะเพิ่ม
ข้ึนอยู่ในเกณฑ์คงที่ แต่ปี 2560 กลับเพิ่มข้ึนถึง 17% รวมทั้งผู้บริโภคก็ให้ความสนใจเพิ่มข้ึนด้วย
เช่นเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ ร้านอาหารในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นผู้หญิง และ
ช่วงเวลาในการหาร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ 11.00 - 19.00 น. (Wongnai.com, 2561)  

โดยธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ ยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่ยังมี ข้อจากัดในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทา
ให้ไม่ สามารถพัฒนาคุณภาพของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้พยายามผลักดัน
ธุรกิจ ร้านอาหารเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
ทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ (รัชนีวรรณ & กิตติพันธ์, 2556) 

2.3.3.5 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการบริการต่างๆ (Attractions Activities and Ancillary Services) ……………… 

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ ต้องการได้รับ
ความเพลิดเพลินสนุกสนานและประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจที่ท าให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอาจเป็นสถานที่ (Sites) หรือ เหตุการณ์ (Events)  สิ่งของ (Thing) ซึ่งเกิด
ได้ตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างข้ึน รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว และ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การอ านวยความสะดวกใน
ด้านการเดินทางเข้าออกประเทศ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งรวมถึง ธุรกิจสินค้าที่
ระลึก  
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ประเภทของธุรกิจ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการบริการต่าง ๆ  ที่จ าแนกตามสถานที่ที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Chubb and Chubb 
(1981) ได้แบ่งประเภทธุรกิจตามสถานที่ได้แก่  

1) ศูนย์การค้า ปัจจุบันศูนย์การค้าเป็นแหล่งนันทนาการที่ส าคัญของสังคม
เมืองเพราะผู้เข้าไปใช้บรกิารนอกจากมีวัตุประสงค์เพื่อซือ้สนิค้าแล้ว ยังเป็นการพักผ่อนและซื้อสนิค้าทีจ่ดั
ไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความบันเทิง ร้านอาหาร และบริการนันทนาการประเภทอื่น
ส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

2) ศูนย์รวมทางสังคม เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางสังคม ส าหรับจัด
กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งอาจจัดเป็นครั้งคราวหรือ ประจ า เช่น ศูนย์จัดแสดงสินค้า หรือ จัดงานเทศกาล
ต่างๆ เป็นต้น 

3) อุทยานสวนสนุก เป็นสถานที่ที่สร้างข้ึน ส าหรับให้บริการด้านความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ประกอบด้วยเครื่องเลน่ เกมส์ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัการบรกิาร
นักท่องเที่ยว หรือ ผู้ใช้บริการ  

4) พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่แสดงความเป็นมาของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่ได้
รวบรวมไว้เป็นแหล่งความรู้และความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม และ ความเป็นมาของสิง่
ที่จะน ามาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งนันทนาการที่ให้ทั้งการศึกษาและความเพลิดเพินไปพร้อมกัน 

5) โรงมหรสพหรือโรงละคร เป็นสถานที่ส าหรับจัดการแสดง เช่น ละคร การ
แสเงโชว์ ภาพยนตร์ดนตรี  

6) สวน และ ฟาร์ม เป็นแหล่งนันทนาการที่ดัดแปลงอาชีพการท างานสวนหรอื 
ปศุสัตว์ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมการผลิต ผลผลิต โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
กระบวนการการผลิต ผลผลิต นับเป็นกิจกรรมนันทนาการ ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เช่น การทัวร์
สวนผลไม้ การเข้าชมสวนองุ่น ปละการผลิตไวน์ เป็นต้น 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามการให้นิยามของ องค์กรภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการก ากับดูแล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ที่ประกาศใช้เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 ได้
ก าหนดค านิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ว่า มาตรา 3 ธุรกิจ 
หมายความว่า กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้า ปลีก หรือกิจการอื่นตาม
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 4 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจที่มี
จ านวนการจ้างงานมูลค่าสินทรัพย์ ถาวรหรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจานวนที่กาหนดใน
กฎกระทรวงจากพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ตามการนิยาม
ดังกล่าวสามารถสรุปค านิยาม ในมาตรา 3 และ มาตรา 4 พระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้ว่า วิสาหกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจ หรือกิจการการ
ผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ที่มีจ านวนการจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  
ตามจ านวนที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ งรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ตามนัย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีเกณฑ์การก าหนดวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ได้แก่ 
 
ตารางที่ 2.11  ตารางเกณฑก์ารก าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ประเภทของวิสาหกิจ 
จ านวนการจ้างงาน(คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม 

1.ประเภทผลิตสินค้า 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 
2.ประเภทค้าส่ง 26-50 ไม่เกิน 25 51-100 ไม่เกิน 50 
3.ประเภทค้าปลีก 16-30 ไม่เกิน 15 31-60 ไม่เกิน 30 
4.ประเภทให้บริการ 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2543). 
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 จากข้อมูลที่กฎในตารางเกณฑ์การก าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุม
กิจการทั้ง 4 ประเภทได้แก่ 1) ประเภทผลิตสินค้า 2) ประเภทค้าส่ง 3) ประเภทค้าปลีก และ 4) 
ประเภทให้บริการ ซึ่งประเภทการให้บริการในกลุ่มธุรกิจการบริการเพื่อการท่องเที่ยวนี้ ก็จัดอยู่ใน
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย  

2.4.1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ 
จากรายงานสถาณการณ์ เกี่ยวบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2560 ของ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560)  มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2  
ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปีก่อนหน้าเป็นผลมาจากการทีเ่ศรษฐกจิโลก
เริ่มฟื้นตัว ภาคการเกษตรและภาคการส่งออกที่เริ่มมีการขยายตัวในปี 2560 รวมทั้งภาคท่องเที่ยว
ยังคงเติบโตโดยมูลค่า GDP ปี 2559 เท่ากับ 14,366,557 ล้านบาท ซึ่ ง ช้ีให้ เห็นว่า วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศในประเทศ มีสัดส่วนการเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

หากพิจารณาอัตราการเติบโตโดยโดยวัดจาก มูลค่าผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามภาคการประกอบกิจการต่างๆนั้น ส าหรับในภาคบริการ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการบริการเอกชน ในปี 2559 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,927,673 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อพิจารณามลูค่า 
GDP ตามขนาดวิสาหกิจพบว่า มูลค่า GDP ในภาคการบริการเอกชน จากวิสาหกิจขนาดใหญ่และ
อื่นๆ เท่ากับ 2,467,913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขณะที่มูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เท่ากับ 2,459,760 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.9 โดยเป็นมูลค่าที่เกิดจาก
วิสาหกิจขนาดย่อม 1,939,807 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.3 และวิสาหกิจขนาดกลาง 
เท่ากับ 519,953 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2560) โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2.12 
ตารางที่ 2.12 การกระจายตัวของ GDP ภาคการบรกิารเอกชน ปี 2555 – 2559 
 

 2555r 2556r 2557r 2558p 2559p1 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 
รวมทั้งประเทศ 
ภาคการบริการเอกชัน 

 SME 

12,357,397 
3,801,023 
1,925,813 

12,921,166 
4,122,552 
2,069,833 

13,203,739 
4,323,503 
2,144,234 

13,672,865 
4,654,485 
2,311,470 

14,366,557 
4,927,673 
2,459,760 

 วิสาหกิจขนาดย่อม 

 วิสาหกิจขนาดกลาง 

1,508,775 
417,038 

1,624,113 
445,720 

1,681,962 
462,272 

1,817,832 
493,638 

1,939,807 
519,953 

 วิสาหกิจขนาดใหญ่และอ่ืนๆ 1,875,210 2,042,719 2,179,269 2,343,015 2,467,913 
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 2555r 2556r 2557r 2558p 2559p1 
สัดส่วน GDP ภาคการบริการเอกชัน ตอ่ GDP ประเทศ (ร้อยละ) 
ภาคการบริการเอกชัน 30.8 31.8 32.7 34.0 34.3 
สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ประเทศในภาคการบริการเอกชน (ร้อยละ) 

 SME 50.7 50.3 49.6 49.7 49.9 

 วิสาหกิจขนาดย่อม 

 วิสาหกิจขนาดกลาง 

39.7 
11.0 

39.5 
10.8 

38.9 
10.7 

39.1 
10.6 

39.3 
10.6 

 วิสาหกิจขนาดใหญ่และอ่ืนๆ 49.3 49.7 50.4 50.3 50.1 

แหล่งที่มา : ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560) 

 
ตารางที่ 2.13 สาขาการบริการเอกชนที่ SME มีบทบาทสงูสดุ (ต่อสาขาน้ันๆ) ในปี 2559 

สาขาการบรกิาร 

รวมทั้งประเทศ SME 

มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่า SME 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน SME ต่อราย
สาขาการบรกิารของ
ประเทศ (ร้อยละ) 

สัดส่วนรายสาขาของ 
SME ต่อมูลค่ารวม
ของ SME ภาคการ
บรกิาร (ร้อยละ) 

บริการคนรับใช้ในบ้าน 28,024 28,024 100.0 1.1 

อสังหาริมทรัพย์ 914,728 882,556 96.5 35.9 

โรงแรมและภัตตาคาร 682,394 634,381 93.0 25.8 

บริการอ่ืนๆ 263,323 188,116 71.4 7.6 

ขนส่งและสื่อสาร 1,030,955 384,019 37.2 15.6 

ตัวกลางทางการเงิน 1,115,079 255,933 23.0 10.4 

บริการสาธารณสุข 280,698 32,729 11.7 1.3 

การศึกษา 614,472 54,001 8.8 2.2 

รวม 4,927,673 2,459,760 49.9 100.0 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (2560)
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จากตารางที่ 2.12 และภาพที่ 2.8 แสดงมูลค่าการบรกิารที ่SME มีบทบาทสงูสุดในปี 2559 
พบว่า SME ยังคงมีบทบาทสูงในสาขาการบรกิารทีเ่กี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกจิ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกจิขนส่ง รวมทั้งธุรกิจบรกิารอื่นๆ โดยเฉพาะธุรกจิ
ด้านบันเทงิและสันทนาการต่างๆ โดยมีมลูค่า GDP รวมกันกว่าร้อยละ 80 ของ GDP SME ในภาคการ
บริการทั้งหมด ดังนั้นการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ทั้งจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการ
เดินทางทอ่งเที่ยวภายในประเทศ จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเตบิโตของ GDP SME ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา 
 

 
ภาพที่ 2.9 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม ต่อ GDP SME ในภาคการบริการ 

แหล่งที่มา : ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560) 
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ภาพที่ 2.10 แนวโน้มบทบาทและการเติบโตของ SME ในภาคการบริการ 
แหล่งที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560) 

 

จากภาพที่ 2.9  และ 2.10 พบว่า GDP SME ในภาคการบริการมบีทบาทและมีการเติบโต
เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีสู่งของ SME ในภาคการบริการ ซึง่มสี่วนส าคัญให้
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศยังคงขยายตัวได้โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อมที่มบีทบาททีสู่งใน
กิจกรรมทางเศรษฐกจินี ้

จากการที่ภาคการทอ่งเที่ยวของประเทศยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธุรกจิด้านการ
ท่องเที่ยวรวมทัง้ธุรกจิบริการที่เกี่ยวเนื่อง มีรายได้เพิม่ขึ้น ซึง่เป็นส่วนสนบัสนุนที่ท าให้ GDP ของ SME 
ยังคงขยายตัวเพิ่มข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในปี 2559 รวมทั้งไตรมาสแรกของปี 2560 ด้วย 
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2.4.2 มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ GDP SME ไตรมาสแรกของปี 2560 
มูลค่า GDP SME ไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 4.9 สูงกว่าไตรมาสก่อนที่

ขยายตัว ร้อยละ 4.3 ในขณะที่ GDP ประเทศขยายตัว ร้อยละ 3.3 โดยมีสัดส่วนต่อ GDP ประเทศ
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 42.2 ในปีก่อน เป็น 42.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.62 ล้านล้านบาท 

 

 
 
ภาพที่ 2.11 บทบาทภาคธุรกิจที่ SME 
แหล่งที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560) 
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ภาพที่ 2.12 อัตราการขยายตัวของ GDP SME และ GDP ประเทศ รายไตรมาส 
แหล่งที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2560) 
 

จากภาพที่ 2.11 และ 2.12 แสดงให้เห็นว่า ภาคธุรกิจที่ SME มีบทบาทอยู่มากสามารถ
ขยายตัวได้ในอัตราสูง คือ ภาคการค้า (5.9%) ภาคบรกิารในกลุม่ธุรกจิท่องเที่ยว โรงแรม และ
ร้านอาหาร (5.3%) และกลุม่ขนสง่และโลจิสติกส์ (5.9%) ปจัจัยส าคัญทีส่นับสนุนการเติบโตของ SME 
มาจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหลังจากที่หดตัวในไตรมาสก่อน และ
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ในภาคเกษตรที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ภาค
การค้าและธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยว ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคธุรกจิที่ขยายตัวใน
อัตราทีล่ดลง ได้แก่ ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวได้ 2.4% ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวได้ 
3.5% และธุรกจิก่อสร้างที่ขยายตัว 2.8% ซึ่งลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกบัอัตรา 6.1% ในไตรมาสที่
แล้ว 
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหมู่
นักวิชาการ กันอย่างแพร่หลาย โดยมีการศึกษาในขอบเขตเนื้อหาด้านการเป็นผู้ประกอบการมาศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป ตามสาขาวิชาที่ผู้ศึกษาน้ันสนใจใน
หลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นแขนงของวิชาต่างๆโดยเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ และศาสตร์อื่นๆ 
อย่างเช่น ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ  
 การศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน
เหล่านักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (G.G. Dess et al., 1997; G.T. Lumpkin & Dess, 1996; 
Danny Miller, 1983 ; D. Miller & Friesen, 1984 ; Mintzberg, 1973 )  ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ ส รุ ป ไ ว้ ว่ า 
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ถือเป็นแรงบวกที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของกิจการ  
 ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกับนักวิชาการอีกจ านวนมากที่พบว่า คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการส่งผลต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิผลของการด าเนินกิจการ (Amran Awang, 
Abdul Rashid Said Asghar, & Khairul Anwar Subari, 2010 ; Montserrat. Entrialgo, 2002 ; 
Ferreira & Azevedo, 2007; Krauss S. I. Frese M. Friedrich C. and Unger J. M., 2005; P. M. 
Kreiser & Davis, 2009; Lim, 2009)และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นลักษณะโดยทั่วไปของตัวผู้ประกอบการ
เอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ รวมไปถึงปัจจัยด้านขนาด 
เครือข่ายของธุรกิจ และระยะเวลาการด าเนินงานพบว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
และประสิทธิภาพของกิจการ (Evans, 1987; Fuller, 2008; Hashim, Wafa, & Sulaiman, 2001; 
Kaikkonen, 2006; Kangasharju, 2000; Priyanto, 2006)  
 การน าเสนอมิติการเปน็ผูป้ระกอบการทีส่ าคัญของ Danny Miller (1983) ประกอบด้วย การ
สร้างนวัตกรรมการท างานเชิงรุก และการเผชิญกับความเสี่ยง ซึ่งได้รับการยอมรับจากการศึกษาเป็น
จ านวนมาก (J.G. Covin & Slevin, 1988; Lee & Peterson, 2000; G.T. Lumpkin & Dess, 1996) 
ว่าการสร้างนวัตกรรมการท างานเชิงรุก และ การเผชิญกับความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ  
 แต่ในขณะเดียวกัน G.T. Lumpkin and Dess (1996)  ได้น าเสนอเพิ่มเติมว่า การเป็น
ผู้ประกอบการควรมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และความสามารถในการแข่งขัน เป็น
ลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างกันและเป็นหลักส าคัญในกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการ 
ในขณะที่ระดับของการเป็นผู้ประกอบการจะอยู่ในรูปของการด าเนินกลยุทธ์ที่มีความหลากหลายซึ่ง
ล้วนแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์การธุรกิจรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน  (Keh et al., 
2007; Wiklund & Shepherd, 2005; Zahra S. A. and Garvis D. M., 2000; S. A. Zahra & Covin, 
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1995) การยกระดับการเรียนรูข้ององค์การ (G.G. Dess et al., 2003; Wang, 2008; S. A. Zahra et 
al., 1999) และการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน  (J. G. Covin & Miles, 1999) งานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการดังนี้ 
 เนื่องจากจ านวนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง EO และประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของกิจการ เพิ่มข้ึนอย่างมาก Rauch et al. (2009) ได้ท าการวิจัยในพื้นที่โดยการท า Meta-Analysis 
ของการศึกษาก่อนหน้านี้ หลังจากการตรวจคัดกรองอย่างกว้างขวางพวกเขาระบุการศึกษา 51 อย่าง
เพียงพอ ต่อข้อมูลส าหรับการ  Meta-Analysis ผลสนับสนุนสมมติฐานที่ ว่า EO มีค่าเป็นบวก 
ผลกระทบที่มีนัยส าคัญปานกลางต่อประสิทธิผลการท างาน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ได้รับการแก้ไข
ระหว่างทั้งสองมีจ านวน 0.242 
 นอกเหนือจากการหาหลักฐานส าหรับความสัมพันธ์ด้านประสิทธิผลการท างานของ EO, 
Rauch et al. (2009) พบว่าตามที่แนะน าโดยนักวิจัยจ านวนมากมีหลายการศึกษาที่ อธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่าง EO หนึ่งในการศึกษาเหล่านี้คืออุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีช้ันสูงดูเหมือนจะได้รับประโยชน์มากข้ึนจากการใฝ่หา EO มากกว่าการท าบริษัทที่ไม่ใช่
ไฮเทคอุตสาหกรรม นี่เป็นการค้นหาที่ค่อนข้างง่ายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีเทคโนโลยีสูง มีแนวโน้มว่าจะเร็วกว่าในกลุ่มที่ไม่ใช่เทคโนโลยีช้ันสูงดังนั้นจึงมีความต้องการ 
EO ที่สูงข้ึน 
 ปัจจัยด้านการควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์คือขนาดของ บริษัท ส่งผลให้ 
ผลกระทบจาก EO ต่อประสิทธิผลการท างานมีมากขึ้นในธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 1-49 คน และ
มากกว่าธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงาน 50-499 แต่ไม่มีความแตกต่างระหว่าง บริษัท ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ หรือระหว่าง บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 Wiklund J. and Shepherd D. (2003) ท าการศึกษาตรวจสอบด้านภายในของ บริษัท ด้วย
การดูความรู้พื้นฐาน ทรัพยากรของบริษัท เป้าหมายของการศึกษาคือบริษัท SMEs ในสวีเดน ที่
ด าเนินกิจการผลิตขายปลีก / ขายส่งและ อุตสาหกรรมบริการและข้อมูลที่รวบรวมได้จากซีอีโอของ 
บริษัท ด้วยวิธี สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยที่  Wiklund J. and 
Shepherd D. (2003) ศึกษา SMEs จาก ประเทศเพื่อนบ้านของฟินแลนด์ใช้วิธีการให้ข้อมูลที่ส าคัญ
และความเข้มข้นของการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความคล้ายคลึงกันของผลการศึกษาอยู่ในระดับที่
เหมาะสม 
 ที่ส าคัญในการศึกษานี้ Wiklund J. and Shepherd D. (2003) ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของ EO โดยตรง  ความสัมพันธ์ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากข้ึน  
พวกเขาพบว่าเป็นบวก  ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง EO กับประสิทธิผลการด าเนินงาน  นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับผลของพวกเขาฟังก์ช่ัน EO  เป็นผู้ดูแลระหว่างทรัพยากรที่มีความรู้และประสิทธิภาพของ 
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บริษัท  นี่แสดงว่า EO สามารถ  ช่วยอธิบายว่าเหตุใด บริษัท บางแห่งจึงมีกระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของพวกเขาได้ดีข้ึน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดได้เป็นอย่างดี (Wiklund & Shepherd, 2003)  ดังนั้นจึง  ทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้น าไปสู่
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน แต่ก็เป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหลา่น้ี  ผ่านทาง EO ที่มี
ความส าคัญในการอธิบายถึงประสิทธิผลการด าเนินงานของบริษัท  
 Keh et al. (2007) เลือกปัจจัยการควบคุมภายในที่ต่างกันเมื่อตรวจสอบผลกระทบของ
ข้อมูล EO และข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงิน ของบริษัท SME ในกลุ่มบริษัท
ประเทศสิงคโปร์ที่มีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 100 คน  แต่ละบริษัทเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกัน แต่ธุรกิจค้าปลีก / ขายและบริการ  มีอ านาจเหนือกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทส่วนใหญ่
มีพนักงานน้อยกว่า 35 คนและเป็นบริษัทที่จัดตั้งข้ึนมาได้โดยที่มีอายุไม่มากนัก ดังนั้นขนาดของ
บริษัท ในการศึกษาKeh et al. (2007)  ใกล้เคียงกับการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ ค่อนข้างมาก 
 Keh et al. (2007) เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามซึ่งสง่ผา่นทาง  e - mail หรือ จดหมายปกติ
ไปยังเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม  คล้ายกับเช่น S. A. Zahra and Covin 
(1995) และ Wiklund (1999) Keh, Nguyen and Ng (2007) พบว่ามีนัยส าคัญและ  ความสัมพันธ์
ทางบวกที่ดีระหว่าง EO กับผลการด าเนินงานทางการเงนิ  นอกจากนี้พวกเขายังพบ  การได้มาและใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและลูกค้าในแง่ของ  การตัดสินใจผสมผสานด้านการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง EO กับประสิทธิผลการด าเนินงานของกิจการ 
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่มี EO สามารถปรับปรุงประสิทธิผลทางการเงินของบริษัท
ได้ด้วย โดยสามารถท าให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการได้มาซึ่งข้อมูลและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด การได้มาและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสามารถช่วยได้มากยิ่งข้ึน การแบ่งส่วนที่มี
ประสิทธิภาพและในการหาตลาดกลุ่มใหม่ การรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ความ
คาดหวังและการเคลื่อนไหวของคูแขงขันจะเปนประโยชนในการรักษาความได้มาและการใช้ประโยชน์
โดยทั่วไปของข้อมูลสามารถช่วยในการจัดการความเสีย่งได้ดีข้ึนโดยการลด ความไม่แน่นอน การได้มา
ซึ่งข้อมูลและการใช้ประโยชน์ท าให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของทั้งสามมิติของ 
EO (Keh et al., 2007) 
 แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยการกลั่นกรองเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้งก็มีการศึกษาด้วย ได้ใช้
วิธีการก าหนดค่าและพิจารณาว่าผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง EO หลายคนพร้อมกันหรือไม่ 
Wiklund and Shepherd (2005)  ท าแบบนี้เมื่อท าการศึกษา ธุรกิจขนาดเล็กในสวีเดนจากการผลิต
จากความรู้ที่เข้มข้น, การผลิตที่ใช้แรงงานมาก, บริการระดับมืออาชีพและอุตสาหกรรมค้าปลีก ใน
การศึกษาระยะยาว เก็บข้อมูลจาก ผู้จัดการของ บริษัท ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในช่วงปีแรก
ของการศึกษาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม และหนึ่งปี
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หลังจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรตามก็ถูกเก็บรวบรวม 
 Wiklund and Shepherd (2005) พบว่าเกิดผลบวกทางบวกของ EO ในการด าเนินธุรกิจ
ขนาดเล็ก จึงสนับสนุนความเข้าใจร่วมกันของความสัมพันธ์ EO ประสิทธิผลของการด าเนินกิจการ 
อย่างไรก็ตามพวกเขายัง พบว่าตามที่แนะน าโดย G.T. Lumpkin and Dess (1996) อาศัย
ความสัมพันธ์โดยตรงนี้เท่านั้น ไม่ได้ให้ภาพรวมของความสัมพันธ์ ที่น่าสนใจซึ่งต่างจาก Wiklund 
and Shepherd (2005); S. A. Zahra and Covin (1995) ไม่สามารถหาหลักฐานเพื่ออ้างว่า ความ
ว่องไวของสภาพแวดล้อมลดความสัมพันธ์ระหว่าง EO เปนเรื่องส าคัญเมื่อความสัมพันธ์ถูกน ามาใชใน
แนวทางวิธีการการก าหนดคา Wiklund and Shepherd (2005) พบปฏิสัมพันธ์สามทางระหว่าง EO 
การเข้าถึง ทุนและพลวัตด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช้ีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระห ว่าง EO กับสมรรถนะ
สามารถท าได้ และอธิบายได้ดีที่สุดเมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ีพร้อม ๆ กัน 
 ผลการศึกษาของ Wiklund and Shepherd (2005)ระบุว่า EO สามารถใช้เป็นวิธีการ
เอาชนะได้ ข้อจ ากัด ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่พบก็แตกต่างจากที่
กล่าวม แม้ว่า EO มีผลกระทบในทางบวกต่อประสิทธิผลในการท างานในทุกสภาพแวดล้อม และ ไม่
ว่าระดับการเข้าถึงเงินทุนจะมีผลมากที่สุดใน บริษัท ที่ด าเนินกิจการในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง และ มี
การจ ากัดการเข้าถึงทุนเท่านั้น ดังนั้น Wiklund and Shepherd (2005) พบว่าแตกต่างจาก 
Wiklund and Shepherd (2005); S. A. Zahra and Covin (1995) ผู้ซึ่งพบว่า EO ท างานได้ดีกว่า
ในทางที่ไม่เป็นมิตรสภาพแวดล้อม Wiklund and Shepherd (2005) ยืนยันว่าเหตุผลนี้น่าแปลกใจ
การหาความเบี่ยงเบนจากมุมมองแบบดั้งเดิมอาจอยู่ในตรรกะที่ใช้ทรัพยากร ถ้าเป็นตลาด เงื่อนไขจะ
มีเสถียรภาพ EO สามารถท างานได้ดีกว่าเป็นกลไกการแบ่งแยกระหว่างบริษัท เพราะมันสามารถท า
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Wiklund & Shepherd, 2005)  
 Danny Miller (1983) ศึกษาความสัมพันธ์ในความเป็น ผู้ประกอบการกับธุรกิจ 3 ประเภท 
โดยการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง จ านวน 52 ราย ในเมืองมอนทรี
ออล ประเทศแคนาดา โดยจ าแนกตามโครงสร้างของการท างานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่ม
ธุรกิจธุรกิจที่มีโครงสร้างการท างานอย่างง่ายโดยเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก เจ้าของหรือผู้จัดการจะมี
บทบาทในการท างานมากที่สุด 2) กลุ่มธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการวางกลยุทธ์ขององค์กร ตั้ง
วัตถุประสงค์ และมีการวางแผนที่ชัดเจน และ 3) เป็นธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น สินค้า และบริการ ลูกค้า เทคโนโลยี รวมไปถึง การแข่งขัน ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของผู้จัดการและการรวมอ านาจมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ
ของธุรกิจที่มีโครงสร้างการท างานอย่างง่าย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และเทคโนโลยีมีผลต่อการ
เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการวางกลยุทธ์  และปัจจัยที่เดี่ยวข้องกับการรวม
หรือการกระจายอ านาจ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีมีผลต่อระดับการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจที่ให้
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ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  และพบว่าการสร้างนวัตกรรมการ
ท างานเชิงรุก และการเผชิญกับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจทั้ง 3 
ประเภทอย่างมีนัยส าคัญ 
 G.T. Lumpkin and Dess (1996) ได้ท าการศึกษาโครงสร้างของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการและความสัมพันธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพ โดยได้เสนอตัวแบบแนวคิดคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม การท างานเชิงรุก ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน ความสามารถในการแข่งขัน และการเผชิญกับความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และองค์การเป็นปัจจัยแทรกซ้อน
ระหว่างคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและประสิทธิภาพของธุรกิจ ในขณะนั้น 
 การศึกษา ในระหว่างปี 1988 – 1995 ในประเทศฟินแลนด์ของ Kangasharju (2000) ใน
มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค โดยได้ท าการ ศึกษาตัวอย่างที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจ านวน 
26,057 รายงานผลการวิจัยพบว่าช่วงอายุของธุรกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจซึง่ธุรกิจใหม่จะมีความเป็นไป
ได้ในการเติบโตสูงกว่าธุรกิจอื่น เช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้จัดการที่มีอายุน้อยมักจะมีแนวโน้มและ
ความเป็นไปได้ที่จะมีการด าเนินธุรกิจให้เติบโตสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า โดยการเติบโตของธุรกิจเป็น
ผลกระทบจากธุรกิจและคุณลักษณะของเจ้าของหรือผู้จัดการ และพบว่าความผันผวนของเศรษฐกิจมี
ผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็ก ในสมัยนั้นที่ได้ท าการศึกษา 
 ในขณะเดียวกันการศึกษาของ M. Entrialgo et al. (2000) ได้เลือกที่จะ ศึกษาผลกระทบ
ของการใช้กลยุทธ์ และ ลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารหรอืผู้ประกอบการใหป้ระสบความส าเรจ็ 
โดยการเก็บแบบส ารวจโดยการวัดระดับทางไปรษณีย์ แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในกิจการประเภทต่างๆ ในประเทศสเปน จ านวน 2,500 ราย จากจ านวนทั้งหมด 16,000 
รายที่มีการจ้างงานจ านวน 5 – 500 คน และมีการติดตามทางโทรศัพท์ไปยังผู้จัดการอีกราว 1 ,000 
ราย ได้รับแบบสอบถามกลับ คิดเป็นร้อยละ 10 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการหาค่าความสัมพันธ์ เพื่อ
ศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ของธุรกิจตามแนวคิดของ Dess, G.G. Dess et al. (1997) และลักษณะของ
ผู้ประกอบการระหว่างผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการที่
มีแนวคิดแบบดั้งเดิม หรือ อนุรักษ์นิยม โดยส่งผลต่อ ประสิทธิผลของการด าเนินกิจการ ผลการศึกษา
ดังกล่าวท าให้ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแบบมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และ 
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแบบดั้งเดิม หรือ อนุรักษ์นิยมจะมีประสบการณ์ด้านการตลาด การเงิน และ
ความรู้ด้านวิศวกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะโดยทั่วไปของผู้ประกอบการที่มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
พบว่ามีอายุ มีประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาระดับการศึกษา ความรู้ด้านวิศวกรรม และระยะเวลา
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ด ารงต าแหน่งมากกว่าผู้ประกอบการที่มแีนวคิดอนุรักษ์นิยม และ คุณลักษณะความผู้ประกอบการทีม่ี
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ (Hashim et al., 2001) 
 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Swierczek and Thanh Ha (2003) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ การเป็นผู้ประกอบการ และประสิทธิผล การด าเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในประเทศเวียดนาม เพื่อหาค าตอบที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุจูงใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และประสิทธิผลของการด าเนินกิจการ โดยท า
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 306 ราย จากน าน ามาวิเคราะห์โดยการใช้ สถิติการวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ท าให้ได้ทราบผลการศึกษาในครั้งนี้ว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศเวียดนามมีแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการจากความท้าทาย 
และความต้องการที่จะให้ธุรกิจประสบความส าเร็จมากกว่า ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ และ
ความมั่นคงในเศรษฐกิจ  โดยที่แรจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับ
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และ นอกจากนี้ยังช้ีให้เห็นอีกว่า เจ้าของวิสาหกิจดังกล่าวจะให้
ความส าคัญกับก าไรสุทธิในช่วงเวลาระยะสั้น มากกว่าการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว  
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ S. I.  Krauss et al. (2005) ได้เลือกท าการศึกษาความสัมพันธ์
ทางด้านจิตวิทยาที่เป็นโครงสร้างของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ที่ส่งผลให้กิจการนั้น
ประสบความส าเร็จ โดยได้ท าการศึกษาตัวอย่างที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจในเมืองซิมบับเว 
และในประเทศแอฟริกาใต้ จ านวน รวม 248 ราย ท าการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการที่มี
การจ้างงานตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิง
ช้ัน (Hierarchical Regression) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยมีตัวแปรคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ในการศึกษาอันได้แก่ตัวแปรต่างๆประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรม การ
เผชิญกับความเสี่ยง และความคิดริเริ่ม การเรียนรู้ ความส าเร็จ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
ระดับการแข่งขัน และตัวแปรด้าน ประสิทธิผลของกิจการ โดยพิจารณาจากการเติบโตของธุรกิจโดย
วัดจากร้อยละการเพิ่มข้ึนของก าไร ลูกค้า และยอดขายเทียบกับปีก่อนหน้า จ านวนการจ้างงานที่
เพิ่มข้ึน และการประเมินโดยใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอก และในส่วนของตัวแปรจ านวนปีที่ก่อตั้งธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจ เงินทุนและสถานที่ตั้งได้ก าหนดให้เป็นตัวแปรควบคุม ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมตัว
แปรคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของกิจการ จ านวนการ
จ้างงาน และการประเมินโดยใช้ผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยการเรียนรู้ และการเผชิญกับความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเติบโตของกิจการ ความส าเร็จและความคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเติบโตของกิจการและจ านวนการจ้างงาน และเมื่อวัดประสิทธิผลจากการประเมินโดยใช้
ผู้เช่ียวชาญภายนอกพบว่า ตัวแปรคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดมีความสัมพันธ์
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ทางบวกต่อประสิทธิผลส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งหมดจัดอยู่ในปัจจัยเดียวกัน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินกิจการ 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์
การศึกษาหลัก เพื่อแนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 1) เพื่อศึกษาประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของธุรกิจการ
ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลของการด าเนินกจิการอย่างสมดุล ของธุรกิจการให้บริการเพือ่
การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะการเปน็ผู้ประกอบการ ซึ่งบทนี้ได้แบ่งการ
น าเสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดงานวิจัย 
 3.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.5 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.7 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.8 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลิกการของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur Orientation : EO) ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในกิจการ ดังที่แสดงในภาพที่ 3.1 
 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

3.2.1 คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Orientation : EO) 
วัดได้จากตัวบ่งช้ีทั้ง 3 ได้แก่ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเผชิญความเสีย่ง 

(Risk-Taking) และ การท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
3.2.2 ผลของการด าเนินงานกิจการ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่  

1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) วัดได้จาก 5 ตัวบ่งช้ี
ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย  (Sales Growth) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue 
Growth) อัตราการตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets: ROA) อัตราผลตอบแทนจากผู้
ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit Growth) 
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2) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) วัดได้จาก 3 ตัวช้ีวัด
ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  และ
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

3) ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) 
วัดได้จาก 3 ตัวบ่งช้ี คือ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operational Efficiency ) นวัตกรรมการ
บริการ (Service Innovation)และความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) 

4) ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต  (Learning and Growth 
Performance) วัดได้จาก 3 ตัวบ่งช้ีได้แก่ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) 
การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน (Training and Development) และอัตราการลาออกของ
พนักงาน (Employee Retention) 
 

3.3 สมมติฐานของการวิจัย  

 การศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาด
กลางและขนาดย่อม ได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO) นั้นมีอิทธิพลที่เป็นแรง
บวก คือ ความเป็นผู้ประกอบการสามารถ  น าไปสู่ประสิทธิผลการด าเนินงาน ที่ดีข้ึนทั้งในองค์กรใหม่
และองค์กรที่จัดตั้งข้ึนมาเป็นเวลานาน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใน สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และรูปแบบธุรกิจจะสั้นลง และ  การสร้างก า ไรใน
อนาคตจากการด าเนินงานที่มีอยู่ไม่แน่นอน บริษัทจ าเป็นต้องมองหาสิ่งใหม่ ๆ และโอกาสใหม่ๆอยู่  
อย่างต่อเนื่อง (Hamel, 2000, Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese, 2009) และพัฒนากลยุทธ์
ผู้ประกอบการเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2003)  ดังนั้นจึงอาจเป็น
ประโยชน์ที่จะน า EO มาใช้ เนื่องจากกลยุทธ์ของผู้ประกอบการถือได้ว่าเกี่ยวข้องกับผลการด าเนิน
กิจการของบริษัทที่ดีข้ึน  (Kraus and Kauranen, 2009; Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese, 
2009).  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
(EO) ล้วนมีอิทธิพลในเชิงบวก ต่อประสิทธิผลการด าเนินกิจการในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปทั้ง
ผล ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินกิจการด้านการเงิน และ ปัจจัยที่นอกเหนือจากการด าเนินกิจการที่
ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
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 สมมติฐาน  คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลทางบวกต่อ   
ผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อ
การท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.4.1 ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
การเน้นนวัตกรรมในกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้กระบวนการ  

“การท าลายแบบสร้างสรรค์” (Creative destruction) คือการสร้างความมั่งค่ังด้วยความคิดใหม่ๆ
โดยการท าลายสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลก าไรให้เพิ่มข้ึนให้แก่องค์กร ซึ่งสามารถมีสว่น
ในการช่วยให้องค์กรเติบโตขององค์กร โดยกระบวนการการท าลายแบบสร้างสรรค์ (Creative 
destruction) นั้นริเริ่มโดยผู้ประกอบการซึ่งท าให้ ความมีนวัตกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จแก่
ประสิทธิผลการด าเนินกิจการ 

 
3.4.2 ความกล้าเผชิญกับความเสี่ยง (Task-Taking)  
ความสามารถของผู้ประกอบการในการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินแนวโน้มที่จะ

สนับสนุนโครงการที่ไม่แน่นอน ในผลตอบแทนที่กิจการคาดหวัง ประกอบด้วยความเสี่ยง 3 ประเภท
ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน และ ความเสี่ยงส่วนบุคคล โดยความเสี่ยงทางธุรกจิ 
หมายถึงความเสี่ยงจากการเข้าสู่ตลาดที่ไม่ได้ทดสอบหรือการกระท าที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าเข้าไปแล้ว
จะได้ผลดีจริง  ความเสี่ยงทางการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินมากหรือมีภาระ
ผูกพันทางการเงินเป็นจ านวนมาก  ความเสี่ยงส่วนบุคคล หมายถึงความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ผู้บริหารที่ตัดสินใจที่จะสนับสนุนบางอย่าง การก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน
จากอิทธิพลที่ผู้บริหารมีต่อทิศทางของบริษัท ในกรณีของความล้มเหลวยังสามารถน าไปสู่ผลกระทบ
ส่วนบุคคลได้ 

 
3.4.3 การท างานเชิงรุก (Proactiveness)  
การที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีความพยายามที่จะเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการ

ตามกลยุทธ์ก่อนเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ส าหรับการพึ่งพาโอกาสทางการตลาด เป็นการริเริ่มการ
คาดการณ์และการด าเนินการใหม่การใช้ประโยชน์จากโอกาส การสร้างตลาดใหม่ๆ หรือเกี่ยวข้องกับ 
การมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ กระบวนการที่มุ่งหวังและตอบสนองความต้องการในอนาคตโดยการ
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ค้นหาโอกาสใหม่ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ผ่านมาในปัจจุบันหรือแตกต่างจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาก็ตาม อาจเป็นการแนะน าผลติภัณฑ์ และ แบรนด์ใหม่ก่อนคู่แข่ง และเพื่อการการ
ก าจัดกระบวนการด าเนินการเหล่าน้ันของคู่แข่ง  

 
3.4.4 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Orientation) 
ความสามารถของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบรกิาร โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า  ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อให้นวัตกรรมที่คิดข้ึน
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และการได้รับผลตอบแทนจากการประกอบการ โดยยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยมีผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ โดย
พิจารณาความเสี่ยงที่จะใช้ทรัพยากรและเวลาในการสร้างสรรค์และการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อ
ก่อให้เกิประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยสังเกตจาก ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเผชิญ
กับความเสี่ยง (Task-Taking) และการท างานเชิงรุก (Proactiveness) เป็นต้น 

 
3.4.5 แนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพ่ือการท่องเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แนวทางการพัฒนาผลการด าเนินกิจการที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ ธุรกิจการ
ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
3.4.6 ผลของการด าเนินกิจการ  
ผลการด าเนินงานของกิจการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดกลางและขนาดย่อม  

โดยอาศัยแนวคิดการวัดผลจาก การวัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (BSC) ซึ่งเป็นแนวทางใน 
การวัดผลการด าเนินงาน ที่ให้ความส าคัญของผลการด าเนินกิจการทั้งที่อยู่ในรูปของการวัดผล
ทางด้านตัวเงิน และผลจากการวัดผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยครอบคลุมถึง การวัดผลทั้งในระยะสั้นและการ
วัดผลในระยะยาวโดยแบ่งการวัดผลออกเป็น 4 ด้าน ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial 
Performance) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า  (Customer Performance) ผลการด าเนินงาน 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และ ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้
และการเติบโต (Learning and Growth Performance)  
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3.4.7 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) 
การประเมินผลการด าเนินการทางด้านการเงินของกจิการโดยเฉลีย่ 3 ปี ล่าสุดของการด าเนนิ

กิจการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อมโดยมีการวัดผลผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) โดยใช้ตัวช้ีวัดที่
ประกอบด้วย อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue 
Growth) อัตราการตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets: ROA) อัตราผลตอบแทนจากผู้
ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit Growth) 

 
3.4.8 ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance)  
การประเมินผลการด าเนินการทางด้านลูกค้าของกิจการโดยเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุดของการด าเนิน

กิจการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางด้านลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยมีการวัดผลผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) โดยใช้ตัวช้ีวัดที่
ประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) และคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

 
3.4.9 ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) 
การประเมินผลการด าเนินการทางด้านกระบวนการภายใน ของกิจการโดยเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุด

ของการด าเนินกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางด้านกระบวนการภายใน ของธุรกิจท่องเที่ยว
และบริการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีการวัดผลผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process Performance)  โดยใช้ตัวช้ีวัดที่ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Operational Efficiency ) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)และความปลอดภัยและการ
ติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) 

 
3.4.10 ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต  (Learning and Growth 

Performance)  
การประเมินผลการด าเนินการการเรียนรู้และการเติบโตของกิจการโดยเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุดของ

การด าเนินกิจการเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต ของธุรกิจท่องเที่ยว
และบริการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีการวัดผลผลการด าเนินงานด้านกระบวนการด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance)  โดยใช้ตัวช้ีวัดที่ประกอบด้วย ตัว
บ่งช้ีได้แก่ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) การฝึกอบรมและการพัฒนา
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พนัก ง าน  (Training and Development) และอั ตร าการลาออกของพนัก งาน  (Employee 
Retention) 

 
3.4.11 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้า ปลีก หรือกิจการอื่นตามรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 4 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจที่มีจ านวนการ
จ้างงานมูลค่าสินทรัพย์ ถาวรหรือทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วตามจานวนที่ก าหนดในกฎกระทรวงจาก
พระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมีเกณฑ์การก าหนดวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าจ านวนการจ้างงานขนาดกลาง 51-200 คน
จ านวนการจ้างงานขนาดย่อมไม่เกิน 50 คน จ านวนสินทรัพย์ถาวร ขนาดกลาง 51-200 ล้านบาท 
จ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท ธุรกิจประเภทค้าส่งจ านวนการจ้างงานขนาด
กลาง 26-50 คนจ านวนการจ้างงานขนาดย่อมไม่เกิน 25 คน จ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดกลาง51-
100 ล้านบาทจ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท ธุรกิจประเภทค้าปลีกจ านวนการ
จ้างงานขนาดกลาง 16-30 คน จ านวนการจ้างงานขนาดย่อมไม่เกิน 15 คนจ านวนสินทรัพย์ถาวร
ขนาดกลาง31-60 ล้านบาท จ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดย่อมไม่เกิน 30 ล้านบาทธุรกิจประเภท
ให้บริการจ านวนการจ้างงานขนาดกลาง 51-200 คนจ านวนการจ้างงานขนาดย่อมไม่เกิน 50 คน 
จ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดกลาง 51-200 ล้านบาทจ านวนสินทรัพย์ถาวรขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้าน
บาท 
 

3.5 ประชากรและตัวอย่าง 

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 2 และ 3   
เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาข้อมูลจากตัวผู้บรหิารหรือผู้ประกอบการเอง หรือผู้

ที่มีความเช่ียวชาญมีประสบการณ์ในด้านในการด าเนินการธุรกิจมาอย่างยาวนานเนื่องจากเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในทุกกลยุทธ์การด าเนินการขององค์กรและยังสามารถทราบข้อมูลเชิงรุกที่เป็น
ความลับของบริษัทได้ (Armesh et al., 2014; ก้องเกียรติ บูรณศรี, 2553) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research)  เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
จากตัวผู้ประกอบการเอง 
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3.5.2 ประชากร  
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการหรือผูบ้รหิารองค์กร ผู้มีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จดทะเบียน
พาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชยใ์นประเทศไทย  

 
3.5.3 ตัวอย่าง……………… 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือผู้

บริหารธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้จากสูตรการค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักสถิติของ W.G. Cochran ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% และสัดส่วนของลักษณะประชากรที่สนใจเป็น 0.5 ของขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการตามสถิติดังนี้  
 

  n =
P(1 −P)Z2 

 E2  

 
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z แทน ระดับความเช่ือมันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ 
เช่ือมั่น ร้อยละ95 (ระดับ .05) 
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึน = .05 
 

 n =
(0.5)(1 −0.5) 1.962 

 (.05)2  

 
  n = 384.16 
  n ≈ 400 
 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอเก็บแบบสอบถามจากผุ้
ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กร ผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการเพื่อการ
ท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 400 คน  
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3.5.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญการศึกษาครั้งนี้พิจารณาเลือกผู้ให้

ข้อมูลส าคัญแบบสุ่ม (Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็น
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์การหรือนักวิชาการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลาง
และขนาดย่อม และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ( Quota  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยโดยค านึงถึงความเหมาะสมของข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลออกเป็นกลุ่มละ 100 
คนโดยก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาโดยคัดกรองจากค าถามที่ใช้
ในการศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาระยะเวลาการด าเนินกิจการที่
จะต้องด าเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกิจการ โดยเริ่มต้นการสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างแล้วจึงคัดกรองตามกระบวนการจากรายละเอียดค าถามดังนี้ 

เป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร หรือ ผู้บริหารธุรกิจการให้บรกิารเพื่อการท่องเที่ยวขนาด
กลางและขนาดย่อม จ าแนกตามโควต้าเป็น  

1) ธุรกิจที่พัก (Accommodation) 100 ตัวอย่าง  
2) ธุรกิจการขนส่ง (Transportation) 100 ตัวอย่าง  
3) ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (Restaurant) 100 ตัวอย่าง  
4.) ผู้ประกอบการธุรกิจกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และ ธุรกิจน าเที่ยว ที่เป็นสิ่งดึงดูด

ใจ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการต่าง ๆ (Attractions Activities and Ancillary 
Services and Tour Operator) 100 ตัวอย่าง 
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3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

3.6.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ (Systematic Review) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1) การสืบค้นงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือ และหลักฐาน

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ การ
วัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard :BSC) 

2) แหล่งข้อมูลในการสืบค้น โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Resource) ทั้งในประเทศ
ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ ไทย (Thai Digital Collection)  และ 
ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ ได้ แ ก่  ฐ าน ข้อมู ล  Business Source Complete, Science Direct, Emerald, 
Hospitality & Tourism Complete, Academic Search Complete และ Google Scholar เป็น
ต้น  

3) ค าส าคัญในการสืบค้น (Keywords) โดยก าหนดค าส าคัญในการสืบค้น ดังนี้ 
คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ , ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ,Entrepreneur 
Orientation  , Entrepreneurship, Entrepreneurial 

4) การสังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาสังเคราะห์ เพื่อรวบรวม
ตัวบ่งช้ี ของคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากนั้น
น ามาด าเนินการออกแบบเครื่องมือวิจัย 

3.6.2 แบบทดสอบส าหรับการใช้ศึกษาวัตถุประสงค์ ข้อ 1,2 และ 3 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการตอบ
แบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเปน็ตัวแทนของบริษัททีป่ระกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ
บริการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 

1) เพศ ได้แก่ เพศชาย, เพศหญิง 
2) อายุ ได้แก่ ต่ ากว่า 20ปี, 20-30ปี, 31-40ปี, 41-50ปี, 51-60ปี และ 60ปี ขู้นไป 
3) ระดับการศึกษาสูงสุดได้แก่ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตร/

อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก 
4) ต าแหน่งงาน ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ผู้มีประสบการณ์และเชียวชาญในธุรกิจการ

ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม 
5) ประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ 5-7ปี, 8-10ปี, 11-13ปี และ 14ปี ข้ึนไป 
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6) ประเภทของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ท่ าน เคยมีประสบการณ์  ได้ แก่  ได้ แก่  ธุ รกิ จที่ พั ก  (Accommodation) ธุ รกิ จการขนส่ ง 
(Transportation) ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (Restaurant) ผู้ประกอบการธุรกิจกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว และ ธุรกิจน าเที่ยว ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
บริการต่าง ๆ (Attractions Activities and Ancillary Services and Tour Operator) 

7) ประเภทของของธุรกิจธุรกิจการให้บริการเพื่อการทอ่งเทีย่วขนาดกลางและขนาด
ย่อม ที่ด าเนินกิจการอยู่ ในปัจจุบัน ได้แก่  ธุรกิจที่พัก (Accommodation) ธุรกิจการขนส่ง 
(Transportation) ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (Restaurant) ผู้ประกอบการธุรกิจกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว และ ธุรกิจน าเที่ยว ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
บริการต่าง ๆ (Attractions Activities and Ancillary Services and Tour Operator) 

ส่วนที่ 2 สภาพการด าเนินงานด้านความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ มีวัตถุประ
สงคเูพู่อใช้วัดตัวแปร คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 ตัวแปร จ านวน 3 ตัวแปรได้แก่ 
ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk-Taking) และ การท างานเชิง
รุก (Proactiveness) 

แบบสอบถามมีลักษณะ เป็นการให้คะแนนแบบ 5 ระดับ  โดยหากตรงกับความเป็น
จริงน้อยที่สุดมีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และหากข้อความความตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดมีค่า 
คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานขององค์การมีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่  
1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดตัวแปรผลการด าเนินงานด้านการเงิน จ านวน 6 ตัวแปร 

ได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue 
Growth) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์ วม (Return on Assets: ROA) อัตราผลตอบแทนจากผู้
ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit Growth) 

2) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) 
มีวตัถุประสงคเูพู่อใชว้ดัตวัแปรผลการดาูเนินงานดาูนลูกคาูจาูนวน3ตวัแปรได้แก่อัตรา ความพึงพอใจ
ของลูกคาู (Customer Satisfaction) อัตราส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และคุณภาพบริการ 
(Service Quality) 

3) ผลการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Performance) 
มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้วัด ตัวแปรผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน จ านวน 3 ตัวแปร คือ และ
ความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) 
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4) ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth 
Performance) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต จ านวน 3 
ตัวแปร ได้แก่ อัตราความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) อัตราการลาออกของ
พนักงาน (Turnover Rate) และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and Development) 

โดยค าถามในแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นการให้คะแนนผลการด าเนินงาน แบบ 5 ระดับ 
โดยผลการด าเนินกิจการ ลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของกิจการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
คะแนน และหากผลการด าเนินกิจการเพิ่มข้ึนมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายของกิจการ มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน  
 

3.7 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.7.1 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม  
ใช้วิธีการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ

อัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ซู่งจะต้องมีค่าสัมประสิทธ์
อัลฟ่า ไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้(กฤศกร จิรภานุเมศ, 2553)  จากการตรวจสอบ
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์
อัลฟ่า อยู่ที่ 0.6   ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

 
3.7.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม 
โดยทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ใ ช้ วิ ธีการ เลือกวิเคราะห์ผล 

เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามงานวิจยั จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าอยู่ 
ระหว่าง 0.66-1.00 ซู่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ศิริชัย กาญจนวสี, 2543) ทู่กล่าวว่า เกณฑ์
ส าหรับใช้ในการ ตัดสินความตรงเชิงเนู้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีทู่ค านวณมีค่ามากกว่า 0.50 
(IOC > .50) จึงจะถือข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  แบบสอบถามทุกข้อในการ
วิจัยครั้งนี้  จึงมีความตรงเชิงเนู้อหา (Content Validity) แล้วจึงสามารถน าไปเก็บข้อมูลเพื่อได้ผล
ค าตอบของวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 
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3.8 วิธีการเก็บข้อมูล 

 จัดท าเลขรหัสแบบสอบถามเพื่อความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม
พร้อมแบบสอบถาม ไปยังองค์กรธุรกิจที่ด าเนินกิจการการบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านการส่ง
เอกสารทางไปรณีย์ อีเมลล์ และทางโทรสาร โดยส่งรายละเอียดการตอบกลับแบบสอบถามไปพร้อม
กับแบบสอบถามนี้ด้วย  
 กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามการคืนแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด ได้ด าเนินการ
ติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ หรือเสนอแนะทางเลือกอู่นที่เหมาะสมกับกิจการองค์กรธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการการบริการด้านการท่องเที่ยว ในการส่งแบบสอบถามกลับคืน หรือ เดินทางไปรับด้วยตนเอง 
  

3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนา เพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตัวอย่าง
ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์
ค่าสถิติพู้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และตัวแปรประสทิธิผลการด าเนินงาน 
ทั้งแก่ค่าเฉลู่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ 
การแจกแจง และ การกระจายตัวของตัวแปรในแต่ละด้านดังกล่าว 
  การวิคราะห์ค่าอิทธิพลของตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทราบถึงค่าอิทธิพลของตัวแปร
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการการต่อตัวแปร ประสิทธิผลการด าเนินกิจการ ว่ามีผลต่อกันมาก
น้อยเพียงใด โดยวิธีการใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซู่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอิทธิพล
ของตัวแปร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ตามการแสดงข้อมูลในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การตีความหมายค่าอทิธิพลของตัวแปร 
 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ระดบัอิทธิพล 

r > 0.8 
สูง 

0.6 < r < 0.8 
ค่อนข้างสูง 

0.4 < r < 0.6 
ปานกลาง 

0.2 < r < 0.4 ค่อนข้างต่ า 

r < 0.2 ต่ า 

 
แหล่งที่มา : พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543). 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 งานวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของธุรกิจการ
ให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลของการด าเนินกจิการอย่างสมดุล ของธุรกิจการให้บริการเพือ่
การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ โดยแบ่งการ
น าเสนอการวิเคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นส าคัญได้แก่  

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ 
2. ประสทิธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกจิการ 
3. คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประสทิธิผลของการด าเนินงานของกิจการกับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ 
5. การวิเคราะห์ปจัจัยด้านคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มอีิทธิพลตอ่ประสทิธิผลของ

การด าเนินงานของกจิการ 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ ที่ท าการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

Adjusted R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธู์การพยากรณ์ทีป่รบัแก้แล้ว 
B   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธู์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรปู

     คะแนนดิบ 

β   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธู์ความถดถอยมาตรฐาน  
(Standardized Regression Coefficient) 

df   หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
N   หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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p   หมายถึง  ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
R   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์พหุคูณ 
R2   หมายถึง  ค่าสัมประสิทธู์การพยากรณ์  
    (Coefficient of Determination) 
R2 Change  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธู์การพยากรณ์ทีเ่ปลี่ยนไป 
S.D.   หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SEb   หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธู์ 
    การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ (Standard Error) 
SEest   หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  

(Standard Error of the Estimate) 
Sig.   หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ 
    ทดสอบสมมติฐาน 
SS   หมายถึง  ค่าผลรวมของความเบี่ยงเบนก าลังสอง  
    (Sum of Squares) 
t   หมายถึง  ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
*   หมายถึง  ค่าที่มีระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**   หมายถึง  ค่าที่มีระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

x̄   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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4.1 ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการจ าแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ลักษณะการ
บริหาร ระดับการศึกษา การศึกษาในต่างประเทศ รูปแบบสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ และ
ระยะเวลาก่อตั้งของกิจการ แสดงดังตารางที่ 4.1  

 
ตารางที่ 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผูป้ระกอบการ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 248  62.0 
     หญิง 152  38.0 
อายุ (ปี) ค่าเฉลี่ย  38.8 400  
   
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง (ปี)   
ค่าเฉลี่ย 8.3  

400  

   
ลักษณะการบริหาร   
     เจ้าของ/หุ้นส่วน 248 62.0 
     ผู้บริหาร 152 152 
ระดับการศึกษา   
     อนุปริญญา/ปวส. 11 2.8 
     ปริญญาตรี 170 42.5 
     ปริญญาโท 207 51.7 
     อื่นๆ 12 3.0 
การศึกษาในต่างประเทศ   
    เคย 94 23.5 
    ไม่เคย 306 76.5 
รูปแบบสถานประกอบการ   
     เจ้าของคนเดียว 89  22.3 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ความถี ่ ร้อยละ 
     บริษัทจ ากัด 286 71.5 
     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9 2.3 
     ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 16 4.0 
ประเภทธุรกิจ   
     ที่พัก  100 25 
     ขนส่ง 100 25 
     ร้านอาหาร 100 25 
     กิจกรรม 100 25 
ระยะเวลาก่อตั้งของกิจการ   
     ค่าเฉลี่ย 10.5 8.4 

 
 จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการจ านวน 400 คน พบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนเป็นเพศชายจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเพศหญิงจ านวน 152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.0 ตามล าดับมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.8 ปี ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเฉลี่ยเท่ากบั 8.3 ปี 
ลักษณะการบริหารส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ/หุ้นส่วน จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเป็น
ผู้บริหารจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาโทจ านวน 207 
คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 อนุปริญญา/
ปวส. และอื่นๆ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศ 
จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเคยศึกษาในต่างประเทศจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5 รูปแบบสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 
รองลงมาคือ เจ้าของคนเดียว จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
ประเภทธุรกิจพบว่าเป็นธุรกิจที่พัก ขนส่ง ร้านอาหารและกิจกรรม จ านวนอย่างละ 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ระยะเวลาก่อตั้งของกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 10.5 ป ี
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4.2 ประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการ ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโต แสดงดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  ประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการ 
 

ผลการด าเนินกิจการใน 2 ปีท่ีผ่านมา ค่าเฉลี่ย S.D 
ด้านการเงิน (Financial Performance) 3.32 1.01 
1. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ 3.38 1.07 
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 3.31 1.08 
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ 3.29 1.02 
4. อัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) 

3.43 1.06 

5. อัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 
(ROE) 

3.20 1.06 

ด้านลูกค้า (Custom Performance) 3.40 0.65 
6. ความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการของ
กิจการ 

3.69 0.86 

7. ส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการเพิ่มขึ้น 3.43 1.03 
8. จ านวนการร้องเรียนการให้บริการจากลูกค้า 2.66 1.38 
9. ความทั่วถึงของการให้บริการลูกค้า 3.63 0.73 
10. ปริมาณการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าเก่า 3.58 

 
0.81 

 
ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ภ า ย ใ น  ( Internal 
Performance) 

 
3.76 

 
0.75 

11. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการตามความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า 

3.78  
0.70 

12. ความรวดเร็วในการให้บริการ ตั้งแต่เตรียมการ
ให้บริการ จนถึงการช าระเงิน 

 
3.65 

 
0.98 

13. ความรวดเร็วในการเสนอการบริการใหม่ๆ ให้กับ
ลูกค้า หรือ บริการเดิมในกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นอย่างไร
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย 

 
 

3.66 

 
 

0.88 
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ผลการด าเนินกิจการใน 2 ปีท่ีผ่านมา ค่าเฉลี่ย S.D 
14. การปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับเป้าหมาย 

3.80  
0.91 

15. การปฏิบัติตามมาตรการบริการเป็นอย่างไรเม่ือ
เทียบกับเป้าหมาย 

3.90  
0.83 

ด้านการเรียนรู้ และการเติบโต (Learning and 
Growth Performance) 

 
3.39 

 
0.56 

16. ภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน 3.63 0.85 
17. อัตราการลาออกของพนักงานในกิจการ 2.71 0.98 
18. ท่านมีการส่งเสริมให้ มีการอบรมและพัฒนา
พนักงาน 

 
3.47 

 
1.09 

19.  พนักงานได้ร่วมแสวงหาโอกาส และวิธีการต่างๆ
เพื่อให้กิจการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น 

3.67  
0.85 

20. พนักงานของท่านทราบเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเป็นอย่างดี 

 
3.46 

 
1.20 

ภาพรวม 3.47 0.69 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของการ
ประกอบกิจการพบว่า โดยภาพรวมปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการมี
ระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 คะแนน เมื่อแบ่งเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการเงิน (Financial Performance) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุดคือ อัตราการ
เพิ่มข้ึนของผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) เท่ากับ 3.43 คะแนน รองลงมาคือ อัตราการเพิ่มข้ึนของ
รายได้ เท่ากับ 3.38 คะแนน อัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขาย เท่ากับ 3.31 คะแนน และอัตราการ
เพิ่มข้ึนของก าไรสุทธิ เท่ากับ 3.29 คะแนน ข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลีย่น้อยทีส่ดุ
คือ อัตราการเพิ่มข้ึนของผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 3.20 คะแนน ตามล าดับ  
 ด้านลูกค้า (Custom Performance) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการให้บริการของกิจการ เท่ากับ 3.69 คะแนน รองลงมาคือ ความทั่วถึงของการ
ให้บริการลูกค้า เท่ากับ 3.63 คะแนน ปริมาณการกลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้าเก่า เท่ากับ 3.58
คะแนน และส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการเพิ่มข้ึน เท่ากับ 3 .43 คะแนน ข้อค าถามที่มีระดับ
สภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จ านวนการร้องเรียนการให้บริการจากลูกค้า เท่ากับ 2.66
คะแนน ตามล าดับ  
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  ด้านกระบวนการภายใน (Internal Performance) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนิน
กิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
การปฏิบัติตามมาตรการบริการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เท่ากับ 3.90 คะแนน รองลงมาคือ 
การปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เท่ากับ 3.80
คะแนน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า เท่ากับ 3.78 คะแนน 
ความรวดเร็วในการเสนอการบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า หรือ บริการเดิมในกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นอย่างไร
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เท่ากับ 3.66 คะแนน ข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ตั้งแต่เตรียมการให้บริการจนถึงการช าระเงิน เท่ากับ 3.65
คะแนน ตามล าดับ  
 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) โดยภาพรวมมี
ระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนิน
กิจการเฉลี่ยมากที่สุดคือ พนักงานได้ร่วมแสวงหาโอกาส และวิธีการต่างๆเพื่อให้กิจการเจริญเติบโต
มากยิ่งข้ึน เท่ากับ 3.67 คะแนน รองลงมาคือ ภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน เท่ากับ 3.63
คะแนน ท่านมีการส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 3.47 คะแนน พนักงานของท่าน
ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเป็นอย่างดี เท่ากับ 3.46 คะแนน ข้อค าถามที่
มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อัตราการลาออกของพนักงานในกิจการ เท่ากับ 
2.71 คะแนน ตามล าดับ 
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4.3 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการด าเนินกิจการเชิง
รุก ด้านการสร้างนวัตกรรม และด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยง  น าเสนอโดยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ค่าเฉลีย่ S.D 

การด าเนินกิจการเชิงรุก (Proactiveness) 3.93 0.56 
1. ท่านเป็นผู้เริ่มส่ิงใหม่ในกิจการของท่านก่อนคู่แข่งในกิจการ
เดียวกัน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการก่อนคู่แข่ง ใช้
การบริหารงานและเทคนิคการท างานใหม่ ๆ มาพัฒนาบริการ
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนคู่แข่ง 

 
3.51 

 
 

0.84 

2. ท่านมีการด าเนินกิจการเชิงรุก และตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
เมื่อต้อง เผชิญหน้ากับความไม่แน่นนอนในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ เพ่ือการใช้ ประโยชน์จากโอกาสได้มากที่สุด 

3.85  
0.79 

3. ท่านจะมีกลยุทธ์ในการโต้ตอบคู่แข่งไม่ให้สามารถมาแข่งกับ
ท่านได้อีก 

 
3.78 

 
0.77 

4. ท่านมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจอยู่สม่ าเสมอเพ่ือการ
พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 
4.23 

 
0.63 

5. ท่านมีความพยายามอย่างมากที่จะท าให้กิจการของท่านมี
ความเป็นผู้น าทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง 

 
4.27 

 
0.72 

การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) 3.85 0.59 
6. ที่ผ่านมาท่านได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การให้บริการใหม่ ๆ เพ่ือให้เป็นผู้น าเทคโนโลยีด้านการบริการ 

 
3.73 

 
0.62 

7. ท่านได้ซ้ือเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีนวัตกรรมมาใช้
งานเพ่ือพัฒนากิจการให้เหนือคู่แข่งอยู่เสมอ 

 
3.63 

 
0.72 

8. ท่านให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
การให้บริการให้เหนือคู่แข่งอยู่เสมอ 

 
4.09 

 
0.66 

9. ท่านเ ปิด โอกาสให้พนักงานเสนอแนะแนวความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการในที่ประชุม 

 
3.73 

 
1.07 

10. ท่านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่เพ่ือประโยชน์แก่
ลูกค้าและกิจการ 

 
4.05 

 
0.74 

ความกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk-Taking) 3.54 0.75 
11.ท่านมีแนวโน้มที่จะด าเนินการในความเสี่ยงสูง เพราะจะ
ได้รับผลตอบแทนที่สูง 

 
3.83 

 
0.81 
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ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ค่าเฉลีย่ S.D 
12. ท่านมักจะมีการลงทุนในการด าเนินงานที่ให้ผลตอบแทน
สูงแม้ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน 

 
3.49 

 
1.08 

13. ท่านมักจะเสนอการบริการใหม่  ๆ  ในกิจการของท่านเป็น
เจ้าแรก ให้ออกสู่ตลาดทั้งที่ยังไม่มีความแน่นอน 

 
3.24 

 
0.91 

14. ท่านมีแผนรองรับความเส่ียงด้านการเงิน 3.54 1.09 
15. ท่านมีการประเมินความเสี่ยงเมื่อมีการน าเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ ขึ้นมา 

 
3.61 

 
1.12 

ภาพรวม 3.77 0.55 

 
 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  พบว่า 
โดยภาพรวมปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 
3.77 คะแนน เมื่อแบ่งเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านการด าเนินกิจการเชิงรุก (Proactiveness) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนินกิจการ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมี
ความพยายามอย่างมากที่จะท าให้กิจการของท่านมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง เท่ากับ 4.27 
คะแนน รองลงมาคือ ท่านมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจอยู่สม่ าเสมอเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เท่ากับ 4.23 คะแนน ท่านมีการด าเนินกิจการเชิงรุก และตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเมื่อต้อง 
เผชิญหน้ากับความไม่แน่นนอนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการใช้ ประโยชน์จากโอกาสได้มาก
ที่สุด เท่ากับ 3.85 คะแนน ท่านจะมีกลยุทธ์ในการโต้ตอบคู่แข่งไม่ให้สามารถมาแข่งกับท่านได้อีก 
เท่ากับ 3.78 คะแนน ข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเป็นผู้เริ่มสิ่ง
ใหม่ในกิจการของท่านก่อนคู่แข่งในกิจการเดียวกัน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการก่อนคู่แข่ง 
ใช้การบริหารงานและเทคนิคการท างานใหม่ ๆ  มาพัฒนาบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าก่อนคู่แข่ง เท่ากับ 3.51 คะแนน ตามล าดับ 
 ด้านการสร้างนวัตกรรม ( Innovativeness) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนินกิจการ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านให้
ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการให้บริการให้เหนือคู่แข่งอยู่เสมอ เท่ากับ 4.09 
คะแนน รองลงมาคือ ท่านได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและกิจการ 
เท่ากับ 4.05 คะแนน ที่ผ่านมาท่านได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่  ๆ  
เพื่อให้เป็นผู้น าเทคโนโลยีด้านการบริการ เท่ากับ 3.73 คะแนน ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ
แนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการในที่ประชุม เท่ากับ 3.73 คะแนน ข้อ
ค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านได้ซื้อเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่
มีนวัตกรรมมาใช้งานเพื่อพัฒนากิจการให้เหนือคู่แข่งอยู่เสมอ เท่ากับ 3.63 คะแนน ตามล าดับ 
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 ด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk-Taking) โดยภาพรวมมีระดับสภาพการด าเนินกิจการ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.54 คะแนน โดยข้อค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยมากที่สุด คือ านมี
แนวโน้มที่จะด าเนินการในความเสี่ยงสูง เพราะจะได้รับผลตอบแทนที่สูง เท่ากับ 3.83 คะแนน 
รองลงมาคือ ท่านมีการประเมินความเสี่ยงเมื่อมีการน าเสนอแนวคิดใหม่  ๆ ข้ึนมา เท่ากับ 3.61 
คะแนน ท่านมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านการเงิน เท่ากับ 3.54 คะแนน ท่านมักจะมีการลงทุนในการ
ด าเนินงานที่ให้ผลตอบแทนสูงแม้ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน เท่ากับ 3.49 คะแนน ข้อ
ค าถามที่มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมักจะเสนอการบริการใหม่  ๆ ใน
กิจการของท่านเป็นเจ้าแรก ให้ออกสู่ตลาดทั้งที่ยังไม่มีความแน่นอน เท่ากับ 3.24 คะแนน ตามล าดับ 
 

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการกับคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินกิจการของธุรกิจกับคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการ ด้วยการทดสอบสถิติ Pearson Correlation แสดงดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการกับคุณลักษณะความเปน็

ผู้ประกอบการ 
 

  ประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ 
  ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการ

ภายใน 
ด้านการ

เรียนรู้และ
การเติบโต 

โดยรวม 

คุณลกัษณะ
ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ก า ร ด า เ นิ น
กิจการเชิงรุก 

0.712 
(<0.001*) 

0.678 
(<0.001*) 

0.578  
(<0.001*) 

0.491 
(<0.001*) 

 

ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรม 

0.621 
(<0.001*) 

0.630 
(<0.001*) 

0.745 
 (<0.001*) 

0.619 
(<0.001*) 

 

ค ว า ม ก ล้ า
เ ผ ชิ ญ ค วาม
เสี่ยง 

0.716 
(<0.001*) 

0.607 
(<0.001*) 

0.626 
(<0.001*) 

0.635 
(<0.001*) 

 

โดยรวม     0.840 
(<0.001*) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า ปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.840) เมื่อแบ่งเป็นรายด้านมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินกิจการเชิงรุก พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน
และด้านลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.712 และ r = 0.678 ตามล าดับ) และ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง  กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้าน
กระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 
0.578 และ r = 0.491 ตามล าดับ) 
 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการสร้างนวัตกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 
0.621, r = 0.630, r = 0.745 และ r = 0.619 ตามล าดับ)  
 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยง  พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน 
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 (r = 0.716, r = 0.607, r = 0.626 และ r = 0.635 ตามล าดับ) 
 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การด าเนินงานของกิจการ 

 จากสมมติฐานการวิจัย คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของกิจการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการ 
 H1: คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการ 
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งได้ท าการทดสอบตามข้อตกลงในการทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่า ค่า 
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Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.197 จึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation (ค่าปกติ 1.5-2.5) และการ
ทดสอบ Collinearity statistics พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 0.293 – 
0.701 ซึ่งค่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.426 – 3.416 ซึ่งน้อยกว่า 4.0 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicolinearity ท าให้เป็นไปตามข้อตกลงของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ โดยเลือกตัวแปร
อิสระเข้าสมการถดถอยด้วยวิธี Stepwise ใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ  

 
 Sum of 

Squares 
df Mean Sqaure F p-value 

Regression 138.419 3 46.140 326.136 <0.001* 
Residual 56.023 396 0.141   
Total 194.442 399    

 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 

 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัจจัยด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ดังนั้นสรุปได้ว่าคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 46 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคุณด้วยวิธี Stepwise ของปัจจัยด้านคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ 
 

ตัวแปร B SE 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p-value 

Constant -.473 .137  -3.455 0.001 
ความกล้าเผชิญความเส่ียง (X1) .425 .030 .461 14.318 <0.001* 
การสร้างนวัตกรรม (X2) .378 .059 .319 6.398 <0.001* 
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ตัวแปร B SE 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p-value 

การด าเนินกิจการเชิงรุก (X3) .250 .061 .201 4.110 <0.001* 
  r = 0.844 R2 = 0.712 
  Adjusted R2 = 0.710 F change = 16.895 (p<0.001*) 

 
หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ของกิจการ คือ ความกล้าเผชิญความเสี่ยง (X1) การสร้างนวัตกรรม (X2) และการด าเนินกิจการเชิงรกุ 
(X3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเผชิญ
ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการสร้างนวัตกรรม และปัจจัยคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการด้านการด าเนินกิจการเชิงรุก มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.425, 
0.378 และ 0.250 ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 3 ด้าน เป็นตัวท านาย
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งตัวแบบนี้มี
ประสิทธิภาพต่อการท านายประสทิธิผลของการด าเนินงานของกิจการ ได้ร้อยละ 71 (Adjusted R2 = 
0.710)  
 เมื่อน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรมาเขียนในรูปสมการท านายประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ของกิจการ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
สมการในรูปคะแนนดิบ 
 
EFFECT' = - 0.473 + 0.425(ความกล้าเผชิญความเสี่ยง) + 0.378 (การสร้างนวัตกรรม) + 0.250 

(การด าเนินกิจการเชิงรุก) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z' EFFECT = 0.461(Zความกล้าเผชิญความเสี่ยง) + 0.319 (Zการสร้างนวัตกรรม) + 0.201 (Zการด าเนินกิจการเชิงรุก) 
  

จากสมการอธิบายได้ว่า หากไม่พิจารณาปัจจัยคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการทั้ง 3 ด้าน 
จะพบว่าประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ มีค่าอยู่ที่ระดับ - 0.473 หน่วย 
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 หากผู้ประกอบการมีความกล้าเผชิญความเสี่ยง (X1) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ เพิ่มข้ึน 0.425 หน่วย 
 หากผู้ประกอบการมีการสร้างนวัตกรรม (X2) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ประสิทธิผลของ
การด าเนินงานของกิจการ เพิ่มข้ึน 0.378 หน่วย 
 และหากผู้ประกอบการมีการด าเนินกิจการเชิงรุก  (X3) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ เพิ่มข้ึน 0.250 หน่วย 



บทท่ี 5 
  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการ
ให้บริการเพื่อการท่องเทีย่วขนาดกลาง และขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเปน็
ผู้ประกอบการต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลของการด าเนินกิจการอย่างสมดุลในธุรกิจการให้บริการเพื่อ
การท่องเที่ยว ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะการเปน็ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กร ผู้มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวจ านวน 400 คน รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สันและสถิติการ
ถดถอยพหุคูณ ที่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการจานวน 400 คน พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.8±9.4 ปี ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเฉลี่ย
เท่ากับ 8.3±3.9 ปี ลักษณะการบริหารส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ/หุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 51.7 ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาในต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 76.5 รูปแบบสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด คิดเป็นร้อย ละ 71.5 ประเภท
ธุรกิจพบว่าเป็นธุรกิจที่พัก ขนส่ง ร้านอาหารและกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระยะเวลาก่อตั้ง
ของกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 10.5±8.4 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการพบว่า 
โดยภาพรวมปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของการประกอบกิจการมีระดับสภาพการด าเนิน
กิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.47±0.69 คะแนน เมื่อแบ่งเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเงิน (Financial 
Performance) มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ย เท่ากับ 3.32±1.01 คะแนน ด้านลูกค้า 
(Custom Performance) มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ย เท่ากับ 3.40±0.65คะแนน ด้าน
กระบวนการภายใน ( Internal Performance) มีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.76±0.75 คะแนน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) มีระดับ
สภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.39±0.56 คะแนน  
 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีระดับสภาพการด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.77±0.55 คะแนน 
เมื่อแบ่งเป็นรายด้านพบว่า ด้านการด าเนินกิจการเชิงรุก (Proactiveness) มีระดับสภาพการด าเนิน
กิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.93±0.56 คะแนน ด้านการสร้างนวัตกรรม ( Innovativeness) มีระดับสภาพ
การด าเนินกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 3.85±0.59 คะแนน ด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยง (Risk-Taking) มี
ระดับสภาพการด าเนินกิจการ เฉลี่ยเท่ากับ 3.54±0.75 คะแนน 
 

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการกับ
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า ปัจจัยประสิทธิผลของการด าเนินงานของกจิการโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.840) เมื่อแบ่งปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเป็น
รายด้านพบว่า  
 ด้านการด าเนินกิจการเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน และด้านลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 (r = 0.712 และ r = 0.678 ตามล าดับ) และ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับ
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.578 และ r = 0.491 ตามล าดับ) 
 ด้านการสร้างนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัยคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r = 0.621, r = 0.630, r = 0.745 และ r = 0.619 
ตามล าดับ) 
 ด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง กับปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 ( r = 0.716, r = 0.607, r = 0.626 
และ r = 0.635 ตามล าดับ) 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของกิจการ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิง
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เส้นตรงกับปัจจัยด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 สรุปได้ว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การด าเนินงานของกิจการ คือ ความกล้าเผชิญความเสี่ยง (X1) การสร้างนวัตกรรม (X2) และการ

ด าเนินกิจการเชิงรุก (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.425, 0.378 และ 0.250 
ตามล าดับ ซึ่งตัวแบบนี้มีประสิทธิภาพต่อการท านายประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ ได้
ร้อยละ 71 (Adjusted R2 = 0.710) เมื่อน าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรมาเขียนในรูปสมการคะแนน
มาตรฐานเพื่อท านายประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

Z' EFFECT = 0.461(Zความกล้าเผชิญความเสี่ยง) + 0.319 (Zการสร้างนวัตกรรม) + 0.201 (Zการด าเนินกิจการเชิงรุก) 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurial orientation: EO) เป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ ท าให้ธุรกิจสามารถเติมโตได้อย่างรวดเร็ว (Harms, 
2009) จากผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการ ได้แก่ ความกล้า
เผชิญความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรม และการด าเนินกิจการเชิงรุก สอดคล้องกับ Danny Miller 
(1983) ที่ว่าคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการจะต้องประกอบด้วยการสร้างนวัตกรรม 
การเผชิญกับความเสี่ยง และการท างานเชิงรุก ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้ประกอบการแต่ละร ายที่จะ
แสดงออกในการด าเนินธุรกิจ 
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการด าเนินงานของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้าน
การเงินระดับสูง (r = 0.716) ซึ่งผู้ประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่
เห็นว่าการด าเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะท าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูง เนื่องจากผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ต้องมีความเสี่ยงต่างๆ บนทางเลือกเพื่อให้ธุรกิจที่ด าเนินอยู่ 
ด าเนนิต่อไปได้ โดยความเสี่ยงที่ต้องเผชิญมีทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินและความ
เสี่ยงของบุคคล โดยธุรกิจสามารถด าเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้โดยมีการวิจัยและการ
ประเมิน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อลดความไม่แน่นอนได้ ทั้งนี้ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hughes and Morgan (2007) ได้ประเมินความเสี่ยงโดยอิงจากการรับรู้ภายในบริษัท 
โดยพบว่า การเผชิญความเสี่ยงของกิจการมีผลกระทบในทางลบกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ
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ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของลูกค้า  และในงานวิจัยของวันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎา
ลักษณ์ (2558) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการด้านความกล้าเผชิญความเสี่ยงไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ 
เนือ่งจากบริบทของธุรกิจและพื้นที่ โดยธุรกิจของผู้ประกอบการได้รับการสืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นและมี
ช่ือเสียงอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมอีก และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีที่
พักอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณตลาดน้ าดอนหวาย ท าให้ผู้ประกอบการไม่ที่คิดจะเสี่ยงกับการลงทุนเพิ่ม 
เนื่องจากการค้าขายที่ตลาดน้ าดอนหวายก็ท าให้สามารถเลี้ยงชีพได้ดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ส่วนมากจะบริหารร้านค้าด้วยตัวเอง จึงไม่มีเวลาที่จะ ขยายการลงทุนและดูแลเพิ่มข้ึนอีก 
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการสร้างนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้าน
กระบวนการภายในระดับสูง (r = 0.745) ซึ่งผู้ประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการให้บริการให้เหนือ
คู่แข่งอยู่เสมอ เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมเปรียบเสมือนการสร้างความก้าวหน้า และสร้างความ
มั่นคงให้แก่องค์การให้สามารถประสบความส าเร็จและเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยมีการสนับสนุนการ
ทดลองเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ เพื่อประสบ
ความส าเร็จในด้านนวัตกรรมธุรกิจ และมีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
แสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมก็
อาจส่งผลในด้านลบแก่ธุรกิจได้เช่นกัน หากไม่สามารถสร้างผลก าไรให้กับกิจการได้อย่างเป็นที่น่า
พอใจซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลไปถึงผลกระทบการแข่งขันที่ตามมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Keyser, Kruif, and Frese (2000) พบว่า ความมีนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จเป็นผู้ที่ริเริ่มในสถานการณ์ ที่ผู้อื่นไม่ท าและมี
ความเต็มใจที่จะท าตามความคิดที่มักจะแตกต่างจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ เพราะผู้คนส่วนใหญ่
มักมีความคิดที่ดีแต่ไม่สามารถกระท าตามความคิดนั้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hughes and 
Morgan (2007) ศึกษาประเด็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการหาวิธีใหม่ในการท าสิ่งต่างๆ ความคิด
สร้างสรรค์ในวิธีการด าเนินงานและการแนะน านวัตกรรมของธุรกิจและวัดประสิทธิภาพของธุรกิจ โดย
ประเมินประสิทธิภาพของลูกค้าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่านวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของลูกค้า และในการวิจัยของ 
Verhees and Meulenberg (2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพ
ในด้านขนาดเล็ก บริษัทที่เติบโตข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยพบว่า ความสร้างสรรค์ของเจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็กมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบริษัท  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสาข์ โชค
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พรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความ
มีนวัตกรรมไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ เนื่องจากสินค้าในตลาดน้ าดอน
หวายยังคงเอกลักษณ์ของเมืองนครปฐม จึงไม่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสินค้ามาก สินค้าก็
สามารถขายได้ดีอยู่แล้ว และงานวิจัยของพิมพ์ชญาณ์ แจ่มใสศรี (2554) พบว่า ผู้ประกอบการร้าน
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้รับสินค้ามาจากบริษัทต่างๆ จึงไม่จ าเป็นต้องคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ   
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินกิจการเชิงรุกมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการด าเนินงานของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้าน
การเงินระดับสูง (r = 0.712)  ซึ่งผู้ประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่
มีความพยายามอย่างมากที่จะท าให้กิจการมีความเป็นผู้น าทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง เนื่องจากการด าเนิน
กิจการเชิงรุกมีการติดตามและตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ใน
ตลาดเดิม โดยการคาดการณ์ถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือคาดการณ์ในปัญหาและอุปสรรค
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และการด าเนินกิจการเชิงรุกก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน เนื่องจากเป็นการท าให้คู่แข่งขันมีสถานะหรอืต าแหน่งที่เป็นฝา่ยตั้งรับไปโดยปรยิาย ซึ่งจะ
ท าให้ธุรกิจกลายเป็นผู้น าในตลาดใหม่ และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์การที่มีเอกลักษณ์ มีเทคนิค
การด าเนินงาน หรือมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน ส่งผลให้มีประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hughes and Morgan (2007) ประเมินการ
ด าเนินการเชิงรุกขึ้นอยู่กับการริเริ่มในการใช้ประโยชน์จากโอกาส การรับรู้และการริเริ่มด าเนินการ
ก่อนองค์กรอื่น ๆ  โดยพบว่า การด าเนินการเชิงรุกมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของลูกค้า
และประสิทธิภาพของผลติภัณฑ์ และสอดคล้องกับ  G.T. Lumpkin and Dess (1996) อภิปรายไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เนื่องจาก
มุมมองเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า สามารถระบุปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และหาค าตอบส าหรับพวกเขาในการ
ด าเนินกิจการ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผลการด าเนินกิจการอย่างสมดุล ด้วยการ
สร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาด
กลางและขนาดย่อม  
 5.4.1 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวขนาด
กลาง และขนาดย่อมที่มีอิทธิพลต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ความกล้าเผชิญความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรม และการด าเนิน



 107 

กิจการเชิงรุกมีอิทธิพลต่อผลของการด าเนินกิจการของธุรกิจการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับความกล้าเผชิญความเสี่ยงในการลงทุน สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น าหน้าคู่แข่ง และด าเนินกิจการเชิงรุกให้สามารถเป็นผู้น าทางธุรกิจ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 5.4.2 จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านกล้าเผชิญความเสี่ยง
และด้านการด าเนินกิจการเชิงรุก มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
กิจการด้านการเงิน ดังนั้นหากต้องการให้มีประสิทธิผลด้านการเงิน มีการเติบโตของยอดขาย รายได้
หรือก าไรสุทธิ ต้องให้ความส าคัญกับความกล้าเผชิญความเสี่ยงและการด าเนินกิจการเชิงรุก  
 5.4.3 จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการสร้างนวัตกรรม มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับประสิทธิผลของการด าเนินงานของกิจการด้านกระบวนการภายใน ดังนั้น
หากต้องการให้มีประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการด าเนินงานนวัตกรรมการ
บริการ ความปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบ ต้องให้ความส าคัญกับด้านการสร้างนวัตกรรม 
 

5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 5.5.1 ควรมีการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกจ้าง หรือลูกค้า เพื่อให้ได้
ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองของผู้ประกอบการ
เท่านั้น อาจท าให้ผลการประเมินย่อมไปในทิศทางที่ดี  
 5.5.2 ควรท าการวิจัยในเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสังเกต การสนทนากลุ่ม หรือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างแท้จริง 
 5.5.3 ควรมีการวิจัยในช่วงระยะยาว เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการ และให้เห็นถึงวิธีการสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีเป็นอย่างไร และมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จระยะยาวหรือไม่  
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