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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทําความเขาใจตอการท่ีวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟู
ทางการเงินหรือเคยเปนสินทรัพยดอยคุณภาพทําการปรับแนวทางและวิธีการจัดการธุรกิจเพื่อให
สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจเหมือนเดิมและมีผลประกอบการที่ดี ซ่ึงจากสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไปธุรกิจจะตองดําเนินการดวยวิธีการท่ีแตกตางไปจากวิธีการบริหารธุรกิจแบบปกติ 

การทบทวนวรรณกรรมทําใหไดพบวามีปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง
การเงิน 3 ดานท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจกลุมนี้ ปจจัยแรกคือปจจัยภาวะผูประกอบการ 
เปนกระบวนการสรางส่ิงท่ีแตกตางใหกับวิสาหกิจดวยคุณคา เพื่อใหไดผลตอบแทนดานการเงิน
และความพึงพอใจ ปจจัยท่ีสองปจจัยกลยุทธการพลิกฟนคือการสรางแผนงานและวิธีการในการนํา
กิจการจากสถานะท่ีผลประกอบการไมดีไปสูสถานะท่ีผลประกอบการท่ีดีอยางยั่งยืน และปจจัยการ
บริหารการพึ่งพาทรัพยากรหมายถึงการบริหารจัดการผลกระทบท่ีทรัพยากรมีผลตอองคกรเพ่ือให
เกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุดภายใตสภาวะการแขงขันในรูปแบบตางๆ 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จของธุรกิจและผล
ประกอบการของวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงิน  โดยใชขอมูลจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามจากกลุมวิสาหกิจท่ีเคยเปนสินทรัพยดอยคุณภาพจํานวน 436 แหงในประเทศไทยและ
วิเคราะหความเปนเหตุเปนผลโดยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง การทดสอบตัวแบบการวัด
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจกับผลประกอบการวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงินยืนยันในเชิง
ประจักษวาเปนปจจัยความสําเร็จของธุรกิจ การทดสอบตัวแบบสมการโครงสรางพบวาปจจัยภาวะ
ผูประกอบการมีเฉพาะอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการ ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟนตอผลประกอบการ และปจจัยกลยุทธ
การพลิกฟนมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ 
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งานวิจัยช้ินนี้ไดสรางความเขาใจไดวา การบริหารธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินให
ประสบความสําเร็จจะตองอาศัยองคประกอบจาก มโนทัศนการจัดการเชิงกลยุทธ มโนทัศนภาวะ
ผูประกอบการ และมโนทัศนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับสถานการณภายนอก 
มโนทัศนเหลานี้จะรวมกันทําหนาท่ีสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อความสําเร็จใหกับธุรกิจ
หลังการฟนฟูทางการเงิน  
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 This  dissertation  aims  to  understand  the  way  non-performing-loan  (NPL) 

enterprises  after  being  released  from  financial  rehabilitation  change  their  business 

management approach so that they can achieve better firm performance. 

  Reviewing  articles  considers  that  there  are  3  factors  which  would  affect 

business  performance  of  those  NPL  enterprises  after  financial  rehabilitation.  First, 

entrepreneurship factor which is a process of creating value difference for enterprises 

for  financial  return  and  shareholders’  satisfaction.  Turnaround  strategy  factor  helps 

enterprises  develop  new  plan  and  approach  to  lead  them  from  a  low  performance 

status to a better one. Finally, resource dependence factor is responsible for managing 

impact  of  resources  significance  and  their  availability  to  organizations.  The 

relationship among these factors and firm performance forms a conceptual framework 

for this research. 

  The  hypotheses  are  tested  using  mail  survey  data  from  436  of  former  NPL 

enterprises  from  various  Thai  business  sectors.  Analysis  done by  AMOS  structural 

equation modeling software empirically confirms that the entrepreneurship construct, 

the turnaround strategy construct, and the resource dependence construct are eligible 

factors  for  this  study.  The  analysis  also  verifies  the  relationship  between  the  factors 

and the business performance which found that the entrepreneurship factor has only 

indirect influence to business performance through the turnaround strategy factor. The 

resource  dependence  factor  has  both  direct  and  indirect  to  business  performance 
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through the turnaround strategy factor. And the turnaround strategy factor has direct 

to business performance. 

This dissertation contributes to the understanding that the way the enterprises 

being  successful  after  financial  rehabilitation  would  need  an  integration  of  various 

factors.  Concepts  from  strategic  management,  entrepreneurship,  and  resource 

dependence  are  vital  and  need  to  correspond  to  external  environment  for  creating 

competitive advantage.  
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  สภาพและความสําคัญของปญหา  

 
วงรอบเศรษฐกิจ (Economic or Business Cycle) หรือวงรอบการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

ท่ีวัดดวยการข้ึนลงของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศเปนเหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนแก
ประเทศตางๆโดยท่ัวไป การบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศในชวงเวลาท่ีผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศมีการเติบโตเพิ่มข้ึนมากจะมีความงายกวาการบริหารระบบเศรษฐกิจในชวงท่ี
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนนอยหรือหดตัว และการเติบโตของระบบเศรษฐกจิท่ี
ลดลงหรือหดตัวนี้ก็เปนส่ิงท่ีประเทศตางๆตองการหล่ีกเล่ียง อยางไรก็ตามวงรอบเศรษฐกิจเปน
ปรากฎการณท่ีอาจกลาวไดวาไมสามารถหลีกเล่ียงได สาเหตุท่ีทําใหเกิดวงรอบเศรษฐกิจข้ึนนั้นอาจ
เกิดมาไดท้ังจากปจจัยภายในประเทศและจากปจจัยท่ีเกิดมาจากนอกประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจของ
ไทยในป พ.ศ. 2540 ถูกมองวาเกิดข้ึนมาจากปจจัยในประเทศ ถือไดวาเปนสวนหน่ึงของวงรอบ
เศรษฐกิจคร้ังสําคัญของประเทศท่ีมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอยางรุนแรงโดยใน
ปนั้นธนาคารแหงประเทศไทยไดสรุปวาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไดลดลงมากกวารอยละ 10 
จากปกอน และทําใหธุรกิจเอกชนเปนจํานวนมากประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ จนบางสวน
ตองเลิกกิจการหรือถูกจัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ สรางผลกระทบตอการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ของประเทศ 

การแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปดังกลาวไดดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับประเทศตางๆ โดยในระดับมหภาคไดใชท้ังนโยบายการเงิน คือการควบคุมอัตรา
ดอกเบ้ีย การควบคุมการบริหารจัดการธนาคารในการปลอยสินเช่ือ และนโยบายการคลังจาก การ
เพิ่มงบประมาณรายจายภาครัฐ  การสงเสริมเศรษฐกิจไดมีสวนชวยใหเศรษฐกิจมีความพรอมใน
การฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในระดับจุลภาคการบริหารจัดการเพ่ือการพลิกฟน
ธุรกิจตองการแนวทางพิเศษในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพหรือวิสาหกิจท่ีไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอันเนื่องมาจากไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากสภาวะหน้ีท่ีมีตอสถาบันการเงิน 
วิสาหกิจเหลานี้ไมมีความสามารถในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ในการชําระดอกเบี้ยและเงินตน
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ใหกับสถาบันการเงินจึงทําใหถูกจัดช้ันเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

นโยบายสําคัญท่ีภาครัฐไดดําเนินการดูแลบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเหลานี้คือ
การออกพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินในป 2540 เพื่อฟนฟูและ
ดําเนินการตอสถาบันการเงินบางแหง โดยการรับซ้ือและรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากสถาบัน
การเงิน 56 แหง ท่ีถูกปดและนําทรัพยสินไปบริหาร หรือ ขายออกไป ซ่ึงมีบริษัทบริหารสินทรัพยท่ี
เกิดข้ึนจํานวน 14 แหง ตลอดระยะเวลา 10 ป ของการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย 
(การแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพเร่ิมในป 2542) จนถึงปจจุบัน (2553) สภาวะของสินทรัพยดอย
คุณภาพในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยูในระดับท่ีสามารถจัดการได  โดยหนี้ดอยคุณภาพสวน
หนึ่งไดถูกโอนไปยังบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีตั้งข้ึนดังกลาว ตัวอยางผลการดําเนินงาน ป พ.ศ.
2544-2549 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ จากผูโอนมีมูลคาทาง
บัญชี 775,779 ลานบาท สามารถบริหารจนยุติจํานวน 771,857 ลานบาท สวนท่ีเหลือ 3,922 ลาน
บาท อยูระหวางข้ันตอนการปรับโครงสรางหน้ี ตามกระบวนการฟนฟูในกิจการในศาลลมละลาย
กลาง ในจํานวนขอยุติ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดชวยเหลือปรับโครงสรางหนี้ มี 7,241 ราย 
มูลคาทางบัญชี 511,223 ลานบาท มีลูกหนี้ท่ีชําระบัญชีเสร็จส้ินและคืนสูสภาพปกติ 1,637 ราย 
มูลคาทางบัญชี 51,726 ลานบาท สวนท่ีปรับโครงสรางหน้ีไมสําเร็จตองยุติดวยการบังคับ
หลักประกันหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด มี 8,021 ราย มูลคาทางบัญชี 260,230 ลานบาท 

อยางไรก็ตามสินทรัพยดอยคุณภาพเหลานี้เม่ือไดออกไปดําเนินธุรกิจใหมอีกคร้ัง จาก
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และสภาพภายในองคการท่ีเปล่ียนแปลงหลัง
การฟนฟูทางการเงิน บางวิสาหกิจก็สามารถปรับปรุงผลการประกอบการของตนเองไดดีจน
สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดเปนปกติและมีการเติบโตไดอีกคร้ัง ในขณะท่ีบางวิสาหกิจก็ไม
สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดจนตองกลับเขาสูกระบวนการฟนฟูทางการเงินใหมอีกคร้ังหรือเลิก
กิจการไปในท่ีสุด สรางความเสียหายตอผูถือหุนและสถาบันการเงินท่ีใหการสนับสนุน ส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนกับวิสาหกิจท่ีมีสินทรัพยดอยคุณภาพเหลานี้หลังจากท่ีผานพนการฟนฟูทางการเงินมีปจจัยอะไร
ท่ีสรางความแตกตางของผลประกอบการ จึงทําใหผูวิจัยตองการคนหาวา วิสาหกิจท่ีปรับตัวใหอยู
รอดหลังจากฟนฟูทางการเงินนั้นตองใชปจจัยความสามารถอะไรในการดําเนินธุรกิจใหมท่ีไม
เหมือนหรือแตกตางจากวิสาหกิจท่ัวไปเพื่อทําใหองคการประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการ
จนสามารถพลิกฟนธุรกิจของตนเองได อะไรคือปจจัยความสําเร็จเหลานั้น การศึกษาและทําความ
เขาใจปจจัยเหลานี้จะสงผลใหเกิดองคความรูเพื่อนํามาใชกับวิสาหกิจในอนาคตท่ีอาจมีความ
จําเปนตองเขารับการฟนฟูทางการเงินไดมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
ภายหลังจากท่ีประสบปญหาทางการเงินไดตอไป 
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1.2  คําถามการวิจัย 

  

จากความสําคัญของปญหางานวิจัยนี้ไดกําหนดคําถามการวิจัยดังนี้ 

1) ปจจัยอะไรที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงิน 

2) ปจจัยความสําเร็จเหลานี้มีความสัมพันธตอผลการประกอบการหลังการฟนฟูทาง

การเงินอยางไร 

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1) เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจที่มีตอผลประกอบการหลังการ

ฟนฟูทางการเงิน 

 

 1.4  ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา  

  

ในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินนี้  เนื่องจากมีวิสาหกิจที่

มีสินทรัพยดอยคุณภาพจํานวนมากที่เกิดปญหาในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีบางสวนไดเขารับการ

ฟนฟูทางการเงินตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินในป 2540 และ

บางสวนไดดําเนินการแกไขโดยผานระบบการธนาคารปกติ จึงเปนขอจํากัดในการเก็บขอมูลในการ

ทําวิจัย เนื่องจากการฟนฟูทางการเงินนั้นมีหลายชองทาง อยางไรก็ตามกลุมวิสาหกิจที่สามารถ

รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาศึกษาไดคือกลุมกิจการที่เขารับการฟนฟูทางการเงินจากบริษัทบริหาร

สินทรัพย ดังนั้นหนวยในการศึกษาครั้งนี้ คือวิสาหกิจที่ผานการฟนฟูทางการเงินจากบริษัทบริหาร

สินทรัพย โดยในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถเปดเผยขอมูลของวิสาหกิจที่นํามาใชศึกษาไดเนื่องจาก

จะเปนการฝาฝนพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินในป 2540 

 

1.5  ประโยชนของการศึกษาวิจัย 

 

1) ผลจากการวิจัยทําใหทราบวามีปจจัยความสําเร็จอะไรบางที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ

หลังการเขารับการฟนฟูทางการเงิน  
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2) ผลจากการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยความสําเร็จจะมีอิทธิตอผลประกอบการของธุรกิจท่ี
เขารับการฟนฟูทางการเงินอยางไร และ 

3) ขอคนพบจากการศึกษานี้นําไปสูขอเสนอแนะเพื่อประโยชนของธุรกิจท่ีประสบปญหา
ใหสามารถฟนตัวและดําเนินธุรกิจตอไปไดโดยมีผลประกอบการที่ดีหลังการเขารับการฟนฟูทาง
การเงิน 

 

1.6  คํานิยามศัพท 
 
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตามความหมายของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)หมายถึง 

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป และการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ท่ีมีปญหา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2542)  

ความสําเร็จของธุรกิจหลังการ หมายถึง  การท่ีธุรกิจท่ีเคยมีผลการดําเนินการตกตํ่าจนเขาสู 
ฟนฟูทางการเงิน กระบวนการปรับโครงสรางหนี้  และกลับมาดําเนินการจนมีผล

ประกอบการที่ดี 
ธุรกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงิน  หมายถึง  ธุรกิจซ่ึงผานการปรับโครงสรางหน้ีจากบริษัทบริหาร

สินทรัพย 
บริษัทบริหารสินทรัพย หมายถึง บริษัทท่ีไดจดทะเบียนกับ ธปท. ตาม พ.ร.ก. บริษัท

บริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 เพื่อทําหนาท่ีบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพของสถาบันการเงิน 

สินทรัพยดอยคุณภาพ หมายถึง ลูกหนี้เงินกูของสถาบันการเงินตางๆ ซ่ึงไดแก ธนาคาร 
หรือ Non Performing Loan (NPL)  พาณิชยของเอกชน ธนาคารพาณิชยของรัฐบาล บริษัทเงินทุน  

รวมท้ังสาขาของธนาคารตางประเทศในไทยดวย ซ่ึงลูกหนี้
เหลานี้ไมสามารถจะชําระดอกเบ้ียและเงินตนคืนใหสถาบัน
การเงินเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนข้ึนไป หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวาสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได 

1)  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ัวไป หมายถึง การปรับปรุงโครงสราง
หนี้ท่ีไมมีสวนสูญเสีย เชน การลดอัตราดอกเบี้ยใหแกลูกหนี้ตามภาวะตลาด หรือการรักษา
ความสัมพันธท่ีดี กับลูกคา หรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป โดยมีการตกลงใหมี
ระยะเวลาปลอดหน้ีโดยท่ีลูกหนี้ยังคงจายชําระดอกเบ้ียในอัตราที่ไดระบุไวในสัญญาเดิม และ
สถาบันการเงินวิเคราะหแลวคาดวาจะไดรับชําระเงินตนและดอกเบ้ียคืนครบถวนตามสัญญาการให
กูยืม 
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2)   การปรับปรุงโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา หมายถึง การปรับปรุงโครงสราง
หนี้ท่ีมีสวนสูญเสียเนื่องจาก 

(1) มีการลดตนเงินหรือดอกเบ้ียคางรับท่ีบันทึกเปนรายไดแลวให
ลูกหนี้ 

(2) มีผลขาดทุนจากการรับโอนทรัพยสินท่ีมีมูลคาราคายุติธรรมตํ่า
กวายอดหนี้ท่ีตัดจําหนายไป 

(3) มีการผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ ซ่ึงทําใหมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดรับตํ่ากวามูลหนี้ตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบ้ียคางรับท่ีบันทึกเปนรายไดแลว 

(4) มีสวนสูญเสียจากการคํานวณโดยใชราคาตลาดของลูกหนี้ หรือ
การใชมูลคาราคายุติธรรมของหลักทรัพยท่ีเปนประกัน หรือมีสวนสูญเสียจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้อันเนื่องมาจากเหตุผลอ่ืน เชน การแปลงหนี้เปนทุน เปนตน 

 
1.7  โครงสรางวิทยานิพนธ 

 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการอาน  ผูวิจัยขออธิบายลําดับการจัดเนื้อหา และการเรียงบท

ดังตอไปนี้ 
บทท่ี 1 บทนํา เปนบทท่ีนําเสนอสภาพและความสําคัญของปญหา ท่ีนํามาสูเร่ืองท่ีศึกษา 

หลังจากนั้นเปนการกําหนดคําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบ
ตอคําถามวิจัยท่ีไดตั้งข้ึน ขอบเขตและขอจํากัดในการศึกษา ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา คํา
นิยามศัพท 

บทท่ี 2  สถานะและการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจหรือธุรกิจท่ีกลายเปนสินทรัพยดอยคุณภาพหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและไดเขารับการ
ฟนฟูทางการเงิน ในบทนี้ประกอบ สวนแรกคือท่ีมาและนโยบายการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 
สวนท่ีสองคือการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย และสวนท่ีสามเปนสถานะ
สินทรัพยดอยคุณภาพของไทยและความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

บทท่ี 3  การทบทวนวรรณกรรม เปนการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผล
ดําเนินการของวิสาหกิจ ท่ีเปนผลมาจากปจจัยหลายดานในการบริหารจัดการ ประกอบดวยการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหธุรกิจท่ีมีปญหาทางการเงินประสบความสําเร็จหลังการ
ฟนฟูทางการเงิน ไดแกทฤษฎีการพลิกฟนธุรกิจ ทฤษฎีภาวะผูประกอบการ และทฤษฎีพึ่งพา
ทรัพยากร 
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บทที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย เปนการนําเอาขอสรุปจากการ

ทบทวนวรรณกรรมโดยการนําเอาปจจัยหรือตัวแปรที่คนพบมาสรางเปนกรอบแนวคิดพรอมทั้งการ

ต้ังสมมติฐานเพื่อแสดงความสัมพันธท่ีตองการพิสูจนของตัวแปรเหลานี้ 

บทที่ 5  ระเบียบวิธีวิจัย เปนบทที่แสดงรายละเอียดและขั้นตอนของการทําวิจัยที่เปน

พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รูปแบบการวิจัย   หนวยในการวิเคราะห   ประชากร

และกลุมตัวอยาง   ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และมาตรวัด แบบสอบถาม วิธีการทางสถิติ 

บทที่ 6 การวิเคราะหและผลการวิเคราะห เปนบทที่แสดงรายละเอียดของการวิเคราะห

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยาง แสดงการตรวจสอบขอมูลโดยอธิบายลักษณะสําคัญของ

กลุมขอมูลวิสาหกิจและผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความเหมาะสมของขอมูลที่นํามาใชกับ

เครื่องมือทางสถิติ การวิเคราะหตัวแบบการวัดเพื่อยืนยันความเหมาะสมของตัวแปรและการ

วิเคราะหสมการโครงสรางเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

และบทสุดทาย คือ บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ เปนการนําเสนอผลทั้งหมด

ของการศึกษา เปนการตอบคําถามการวิจัย โดยสรุปใหเห็นปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการ

ฟนฟูทางการเงินประกอบดวยอะไร และความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับความสําเร็จของ

ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน คุณคาการศึกษา ประโยชนของการศึกษา ขอจํากัดของการวิจัย และ

ขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 

 

 

 



 
บทที่ 2 

 
สถานะและการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย 

 
การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาถึงปญหาการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงิน หรือ อาจเรียกวาศึกษาหาปจจัยความสําเร็จของกิจการหลังการฟนฟูและปรับโครงสราง

หนี้ โดยศึกษาประเด็นการหลุดพนจากการเปน NPL ในสวนแรกจะพูดถึงที่มาและนโยบายการ

จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ สวนที่สอง การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย  สวนที่

สามสถานะของสินทรัพยดอยคุณภาพของไทยและความสําเร็จหลังการฟนฟู  และสรุป  

 

2.1  ท่ีมาและนโยบายการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

 

2.1.1  วิกฤติทางเศรษฐกิจการเงิน 

ในป 2540 ไดเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคเอเชีย โดยจุดเริ่มตนนั้นมาจาก

ประเทศไทย มีช่ือเรียกกันวา วิกฤติตมยํากุง ไดสงผลกระทบที่สําคัญตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ

ดําเนินธุรกิจ การเงินการธนาคาร และธุรกิจอื่นๆ ในภูมิภาคเปนอยางมาก ประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตหลายๆ ประเทศ  ตองปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือ

ฟนฟูกิจการกันอยางจริงจัง เชน เกาหลีใต อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทยดวย รูปแบบการ

ดําเนินการของทั้งสี่ประเทศจะคลายคลึงกัน มีการตั้งหนวยงานเพื่อปรับปรุงโครงสรางหนี้ และตั้ง

บริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อบริหารหนี้ดอยคุณภาพในระบบการเงินใหรวดเร็วทันตอเหตุการณดวย

วิธีพิเศษ 

ในประเทศไทยอาจกลาวไดวา สถานการณวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540  นั้น มีความรุนแรง

เกินกวาที่จะสามารถจัดการไดดวยวิธีธรรมดาหรือดําเนินการดวยกฎหมายปกติ รัฐบาลและสวน

ราชการที่เกี่ยวของจึงตองใชวิธีการพิเศษ โดยเริ่มจากเรื่องหลักเกณฑการเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ 

หรือหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารแหงประเทศไทย มีการแกกฎหมาย กฎกระทรวง 

หลายฉบับ มีการจัดตั้งองคการใหมๆ เชน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสราง

หนี้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2541 ตามมติของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) มีการแกไข

กฎหมายลมละลาย เพื่อฟนฟูกิจการ จัดตั้งศาลลมละลายกลาง จัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูประบบ



 8 

สถาบันการเงิน (ปรส.) จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) จัดตั้งบรรษัทบริหาร

สินทรัพยไทย (บสท.) และยังไดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชนอีกหลายแหง เพื่อ

ดําเนินการแกไขปญหา NPL โดยรัฐมีมาตรการพิเศษตางๆ ออกมาสนับสนุน รวมถึงใหมีสิทธิ

ประโยชนสําหรับกรณีท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดสําเร็จอีกดวย 

 

ตารางที่ 2.1  ยอดคงคาง NPLs (2540 -  มิ.ย. 2542) 

 

     หนวย : พันลานบาท 

2540  2541  2542  

สถาบันการเงิน ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ธพ.เอกชน 674.40   1,239.94   1,281.38  1,295.21  1,293.79  1,294.42   1,302.42   1,222.69  

 (% ตอสินเชื่อรวม)  101.36   40.48   42.03  42.46  42.31  42.49   42.82   41.02  

ธพ.ของรัฐ 496.53   1,036.65   989.95  1,156.40  1,160.06  1,154.84   1,169.87   1,175.19  

 (% ตอสินเชื่อรวม)  29.33   62.45   65.10  67.80  68.36  67.71   69.36   70.34  

สาขา ธพ.ตปท.  22.91   74.24   78.26  78.77  85.46  84.55   84.99   86.75  

 (% ตอสินเชื่อรวม)  1.87   9.81   10.14  10.27  11.51  11.58   11.52   12.57  

บริษัทเงินทุน 177.74   323.69   331.32  170.01  170.65  169.19   172.08   168.07  

 (% ตอสินเชื่อรวม)  33.28   70.16   71.93  65.41  65.51  65.71   67.18   67.25  

รวมสถาบันการเงิน 1,371.57   2,674.53   2,680.91  2,700.39  2,709.96  2,702.98   2,729.36   2,652.71  

 (% ตอสินเชื่อรวม)  19.78   45.02   46.21  46.70  47.06  47.10   47.70   47.44  

 

แหลงที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2542. 

 

ในป 2540 หลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ

เปนครั้งแรกในรอบ 10 ปท่ีผานมา (ติดลบรอยละ 0.4) หลังจากนั้น ในป 2541 อัตราการเจริญเติบโต

ไดติดลบลงอีกอยางหนักเปนประวัติการณ (ติดลบประมาณรอยละ 10) ธุรกิจและอุตสาหกรรมไม

วาจะใหญหรือเล็ก เกิดปญหาอยางรุนแรงถึงขนาดตองปดตัวลงเปนจํานวนมาก การผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมไมขยายตัว ความตองการในประเทศลดลงทันทีเกือบครึ่ง ทําใหเกิดผลกระทบ

โดยทันทีตอตลาดการเงิน ธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ มีปญหาหนี้ดอยคุณภาพ และขาด

สภาพคลองทางการเงินอยางรุนแรง หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินหรือ NPL เพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว ในเดือนพฤษภาคม 2542 ยอดหนี้ NPL ของสถาบันการเงินมีถึงรอยละ 47.7% หรือ
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มูลคา 2.7 ลานลานบาท โดยแยกเปน NPL ของธนาคารพาณิชยของเอกชน 8 แหง  1.3 ลานลาน

บาท ธนาคารพาณิชยของรัฐ 7 แหง 1.2 ลานลานบาท บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 1.7 แสนลานบาท 

และ ธนาคารตางประเทศ 8 หมื่นกวาลานบาท (ทํานอง ดาศรี, 2544) เรียกไดวาในขณะนั้นหนี้ NPL 

ของสถาบันการเงินไทยสูงที่สุดในภูมิภาค เปนจุดเริ่มตนของปรากฎการณท่ีเรียกวา วิกฤตตมยํากุง 

นั่นเอง 

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวน NPL ตอสินเชื่อรวมในชวงที่ NPL สูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 

นั้น สถาบันการเงินที่มี NPL สูงสุดคือ ธนาคารพาณิชยของรัฐ รอยละ 69.36 รองลงไปคือ บริษัท

เงินทุน รอยละ 67.18 ธนาคารพาณิชยของเอกชน รอยละ 42.82 และสาขาธนาคารตางประเทศรอยละ 

11.52 ตามลําดับ 

 

 



ตารางท่ี 2.2  NPLs จําแนกตามประเภทธุรกิจ  ณ พฤษภาคม 2542 

 

แหลงท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย, 2542. 
หมายเหตุ:  * การกูยืมเพื่อท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุดประมาณรอยละ 53 ของ NPLs ประเภทการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล นอกนั้นก็มีบัตรเครดิต เชาซ้ือรถยนต ธุรกิจ 
                      หลักทรัพย และอ่ืนๆ 

ประเภทธุรกิจ ธ.พ. เอกชน ธ.พ. ของรัฐ สาขา ธ.พ. ตางประเทศ บริษัทเงินทุน รวมสถาบันการเงิน 
 พันลานบาท % พันลานบาท % พันลานบาท % พันลานบาท % พันลานบาท % 

1. การเกษตร ประมง และปาไม 35.00 2.68 25.82 2.21 0.43 0.51 0.60 0.35 61.85 2.27 
2. การเหมืองแรและยอยหิน 6.04 0.46 4.89 0.42 2.51 2.95 0.05 0.29 13.94 0.51 
3. การอุตสาหกรรม 374.41 28.75 275.58 23.55 35.41 41.66 37.62 21.86 723.02 26.51 
4. การกอสราง 61.91 4.75 71.75 6.13 7.34 8.64 4.59 2.67 145.59 5.33 
5. การคาสงและคาปลีก 233.95 17.96  179.57  15.35  7.97  9.38  11.43  6.64  432.92  15.87  
6. การนําเขา 39.81  3.06  66.56  5.69  2.03  2.39  2.50  1.45  110.90  4.06  
7. การสงสินคาออก 47.54  3.65  27.24  2.33  1.56  1.84  1.63  0.95  77.97  2.85  
8. การธนาคารและธุรกิจการเงิน 26.97  2.07  46.98  4.02  7.97  9.38  14.45  8.40  96.37  3.53  
9. ธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 181.54  13.94  210.29  17.97  7.71  9.07  50.39  29.28  449.93  16.48  
10. การสาธารณูปโภค 24.37  1.87  13.26  1.13  1.85  2.18  4.10  2.38  43.58  1.59  
11. การบริการ 134.70  10.34  112.75  9.64  2.41  2.84  11.98  6.96  261.84  9.59  
12. การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล* 136.80  10.46  135.18  11.55  7.80  9.18  31.84  18.50  311.62  11.39  
13. ธุรกิจเชาซ้ือ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.45  0.26  0.45  0.02  
รวม 1,302.42  100.00  1,169.87  100.00  84.99  100.00  172.08  100.00  2,729.36  100.00  

10 
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ประเภทของธุรกิจที่มี NPL นั้น ปรากฏวา ภาคอุตสาหกรรมมียอด NPL สูงสุดคือ 723 

พันลานบาท รองลงมาคือ ภาคอสังหาริมทรัพย 450 พันลานบาท ภาคการคาสงและคาปลีก 433 

พันลานบาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544) 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณากลุมลูกหนี้แยกเปน ประเภทลูกหนี้บุคคลธรรมดา และ ลูกหนี้นิติ

บุคคล พบวา ลูกหนี้บุคคลธรรมดามีจํานวนประมาณ 4 แสนราย หรือ รอยละ 88 แตเมื่อคิดเปนมูล

หนี้จะมีเพียงรอยละ 24 ในขณะที่ลูกหนี้นิติบุคคลมีเพียงประมาณ 5 หมื่นราย แตเปนมูลหนี้สูงถึง

รอยละ 76 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544) 

 

2.1.2  สาเหตุท่ีทําใหเกิดวิกฤตการณ NPL 

ในชวงที่เกิดวิกฤตการณ NPL ในชวงป 2542 มีความพยายามที่จะหาถึงตนเหตุของ

วิกฤตการณ NPL กันอยางกวางขวาง สาเหตุของ NPL นั้น มาจากทั้งปจจัยภายนอกและภายใน มา

ประจวบเหมาะกัน 

1)  สาเหตุจากปจจัยภายนอก 

 อาจจะกลาวไดวา ปจจัยภายนอกประเทศ เปนตัวผลักดันสําคัญใหเกิดวิกฤตตมยํา

กุง หรือ NPL ในประเทศไทย ธุรกิจการคา และการเงินประสบกับความวุนวายตกต่ําอยางที่ไมเคย

เปนมากอน สภาพการณต้ังแตป 2534 เกิดสภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน 

สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง  ในป 2534 อัตราการเจริญเติบโตอยูท่ีรอยละ 9 

และลดลงเหลือรอยละ 5 ในป 2539 และติดลบรอยละ 10 ในป 2541 หลังจากเกิดวิกฤติตมยํากุงใน

ป 2540 (ทํานอง ดาศรี, 2544) 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูในป 2537 อยูท่ีรอยละ 11.75 และสูงขึ้นเปนรอยละ 13.75 ในป

2539 แตในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศนั้นต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศมาก อัตรา

ดอกเบี้ย LIBOR ในชวงนั้นอยูท่ีประมาณ รอยละ 4-6 ตอป เทานั้น (ทํานอง ดาศรี, 2544) 

เมื่ออัตราดอกเบี้ยภายในและภายนอกประเทศมีชวงที่หางกันมากและสภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศในขณะนั้นยังดีอยู ทําใหมีความตองการเงินทุนสูง และมีชองทางที่จะทํากําไร

จากสวนตางของดอกเบี้ย จึงมีการกูยืมเงินจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ยอดการกูยืมเงินตรา

ตางประเทศในป 2535 มีเพียง 25 พันลานดอลลาร และขยายเปน 74 พันลานดอลลารในป 2539 

แตในทางกลับกัน อัตราการขยายตัวของสินเชื่อในประเทศกลับลดต่ําลง จากรอยละ 

30 ในป 2537 ลดลงเหลือรอยละ 14 ในป 2539 และเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นอยางมาก 

ในป 2536 ขาดดุลรอยละ 5 ของผลิตภัณฑในประเทศ (GDP) แตในป 2538 การขาดดุลเพิ่มขึ้น   

รอยละ 8 
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รัฐบาล พล อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลอยตัวคาเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540 

ทําใหฟองสบูแตกและเปนจุดเริ่มตนของวิกฤตตมยํากุง ลูกหนี้และผูประกอบการในประเทศท่ีอาศัย

เงินกูจากตางประเทศมีหนี้เพิ่มขึ้นทันที จากที่เคยกูเงินที่อัตราแลกเปลี่ยน 25-26 บาท/ดอลลาร กลับ

ตองถูกเรียกชําระหนี้คืนที่อัตราแลกเปลี่ยน 48-50 บาท 

2)  สาเหตุจากปจจัยภายใน 

 เมื่อมองยอนจากปจจุบันกลับไปถึงสาเหตุของปจจัยภายในที่ทําใหเกิดวิกฤตการณ

ทางเศรษฐกิจป 2540 นั้น จะเห็นไดวา ปญหาสวนหนึ่งนั้น เกิดจากการดําเนินการและบริหารของ

ท้ังลูกหนี้และการบริหารของสถาบันการเงินเอง 

การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินในขณะนั้น มีการแขงขันกันปลอยกูอยาง

มากมาย และปลอยสินเชื่อกันอยางปลอยปละละเลย ปลอยสินเชื่อใหกับบางธุรกิจมากเกินไป ขาด

การกลั่นกรองตามมาตรฐาน มีการปลอยสินเชื่อโดยไมถูกตอง (บางครั้งเขาขายทุจริต) และขาดการ

ติดตามตรวจสอบอยางใกลชิดจริงจัง ดังนั้น เมื่อฟองสบูแตกและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสินเชื่อ

เหลานั้น จึงกลายเปน NPL และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางไมเคยปรากฏมากอน 

เมื่อมองในแงของลูกหนี้ผูกูยืมหรือหนวยธุรกิจ ในขณะนั้นที่เศรษฐกิจขยายตัว 

สภาวะการแขงขันในตลาดมีสูง ประกอบกับตลาดการเงินในขณะนั้น ประเทศไทยมีการเปดเสรี

ทางการเงิน ทําใหเกิดมีเงินทุนที่มีตนทุนดอกเบี้ยต่ํากวาเขามาในตลาดในประเทศที่มีดอกเบี้ยสูง  มี

การนําเงินทุนจากตางประเทศเขามาเก็งกําไร หรือหากําไรจากสวนตางของดอกเบี้ยอยางมากมาย 

ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่  เงินทุนที่ไหลเขามาลงทุนทําใหเกิดภาวะลนเกิน (OVER SUPPLY) 

เกิดภาวะสัดสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 8 ในป 2536 กลายเปนรอยละ 150 ในป 2539 สูง

ท่ีสุดในภูมิภาค (ศุภวุฒิ สายเชื้อ และถนอมศรี ฟองอรุณรุง, 2543) 

ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีการกอสรางอยางมากมาย ท้ังหมูบานจัดสรร 

คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน ฯลฯ มีการซื้อขายใบจองโครงการกอสรางตางๆ เกิดอุปสงคเทียม

ข้ึนมากกวาความตองการจริงของตลาด ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤต จึงทําใหโครงการกอสรางเหลานี้ตอง

หยุดดําเนินการ มีการหยุดกอสรางอาคารสูงเปนจํานวนมาก จากขอมูลของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ในป 2543 มีบานที่ถูกทิ้งรางในเขตกทม.และปริมณฑลถึงกวา 300,000 หลัง (ธนาคาร

อาคารสงเคราะห, 2543) 

การปลอยสินเชื่อในชวงเวลานั้น สวนใหญจะเปนเงินกูในระยะสั้น แต

ผูประกอบการกลับนําเงินกูระยะสั้นไปลงทุนในโครงการที่จะกอใหเกิดรายไดและกําไรในระยะ

ยาว มีการใชเงินกูผิดวัตถุประสงค และใชเงินกูตางประเทศมาใชในธุรกิจที่ซ้ือขายกันเปนเงินบาท 

(และสวนใหญมิไดมีการประกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน) บางรายมีการลงทุนที่เกินตัว เมื่อ

เกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ ทําใหสภาพคลองหดหาย ธนาคารก็ไมปลอยสินเชื่อมิหนําซ้ํายังเรียกหนี้

คืน ทําใหธุรกิจเกิดการขาดทุน จึงนําๆไปสูปญหา NPL ท่ีรุนแรง 
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2.1.3  นโยบายการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

การแกไขปญหา NPL ของประเทศไทยในขณะนั้น ภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมมือกันมี

มาตรการตางๆ ออกมาหลายอยาง มีการแกไขกฎหมายหลายฉบับ ต้ังองคกรใหมๆ ข้ึนมาเพื่อแกไข

ปญหา NPL เชน ศาลลมละลายกลาง องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) บรรษัท

บริหารสินทรัพย ฯลฯ  

นอกจากการตั้งองคการตางๆ แลว ยังมีการจัดทําขอตกลงตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ หลักการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Framwork for Corporate Debt 

Restructuring in Thailand หรือเรียกวา Bangkok Framwork) สัญญาระหวางเจาหนี้วาดวยการลงมติ

ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้และผูช้ีขาด (Inter-Creditor  Agreement หรือ ICA) สัญญาระหวาง

เจาหนี้และลูกหนี้เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Debtor – Creditor Agreement หรือ DCA) 

บันทึกขอตกลงการปรับโครงสรางหนี้ ท่ีสําคัญก็คือ หลักเกณฑปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคาร

แหงประเทศไทย และมาตรการกํากับสถาบันการเงิน และ มาตรการจูงใจตางๆ ในการปรับ

โครงสรางหนี้ เพื่อแกไขปญหา NPL  

เครื่องมือและวิธีการในการแกไขปญหา NPL ของไทย 

1) การแกไขกฎหมายลมละลาย ในมาตราที่เกี่ยวกับกระบวนการชําระบัญชี และ

ฟนฟูกิจการ 

2) จัดตั้งศาลลมละลายกลางในป 2542 

3) จัดตั้งองคการเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) ตามพระราชกําหนดการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงินป 2540 เพื่อดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกปดกิจการและเพื่อ

ชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหนี้ท่ีสุจริตและชําระบัญชี ยกเลิกบริษัทและขายทรัพยสินนํามาชําระหนี้ 

4) จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) ตามพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินในป2540 เพื่อฟนฟูและดําเนินการสถาบันการเงินบางแหง 

โดยการรับซื้อและรับโอนทรัพยสินดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 56 แหง ท่ีถูกปดและนํา

ทรัพยสินไปบริหาร หรือ ขายออกไป 

5) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.) เพื่อ

กําหนดนโยบายและเรงรัดใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหรวดเร็ว 

6) การบังคับใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้

ของธนาคารแหงประเทศไทย 

7) ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับปรับปรุงโครงสรางองคกรโดยเพิ่มสายงาน

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (สปน.) ข้ึนมาเพื่อปฏิบัติงานตาม BANGKOK FRAMWORK และ
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ประสานงานระหวาง 3 องคกรหลักคือ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการคาไทยฯ และสมาคม

ธนาคารไทย 

8) จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาททางการเงิน โดยความรวมมือของศาลยุติธรรม

และ คปน. เพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินการไกลเกลี่ยเจรจานอกศาล เนื่องจาก ถาหากเจาหนี้และ

ลูกหนี้ไมเจรจากันกอนและนําคดีข้ึนสูศาลทั้งหมก จะทําใหคดีรกศาลและตองใชเวลานานมากกวา

จะจัดการเรื่อง NPL ได 

9) จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) ตามพระราชกําหนดบรรษัท

บริหารสินทรัพยไทย ป 2544 เพื่อแกไขปญหาของลูกหนี้ NPL และบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ 

ดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ/หรือ การปรับปรุงโครงสรางกิจการ โดยใชการโอนทรัพยสิน

ดอยคุณภาพ (NPL) นั้นๆ ไปเปนของ บสท. 

10) จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(ศปง.) ในป 2542-2546 เพื่อใหคําปรึกษาและเปนตัวกลางในการประสานงานเรื่องการปรับปรุงโรง

สรางหนี้ของ SME ท้ังหลาย 

11) มีมาตรการสนับสนุนตางๆใหกับลูกหนี้ท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได

สําเร็จตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย เชน การยกเวนภาษีเงินได การยกเวนภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ การลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย เพื่อการชําระ

หนี้ ฯลฯ 

12) มีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน

การเงิน ถาหากปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ เชน อนุญาตใหสถาบันการเงินซื้อหุนในบริษัทจํากัด

มากกวากฎหมายกําหนด อนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจเชาซื้อ และลิสซิ่งได ฯลฯ 

13) จัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน 13 แหง (ทํานอง ดาศรี, 2544) เพื่อ

ปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินเอกชน ประกอบดวย 

(1)  บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย 

(2)  บริษัทบริหารสินทรัพยรัตนสิน 

(3)  บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท 

(4)  บริษัทบริหารสินทรัพยจันทบุรี 

(5)  บริษัทบริหารสินทรัพยธนบุรี 

(6)  บริษัทบริหารสินทรัพยจตุจักร 

(7)  บริษัทบริหารสินทรัพยออมทรัพย 

(8)  บริษัทบริหารสินทรัพยทวี 
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(9)  บริษัทบริหารสินทรัพยเอนเอฟเอส 

(10)  บริษัทบริหารสินทรัพยแมกซ 

(11)  บริษัทบริหารสินทรัพยพาลาภ 

(12)  บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท 

(13)  บริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี 

ผลจากมาตรการและเครื่องมือตางๆ ในการแกไขปญหา ท้ังตามกระบวนการทางศาล และ

นอกศาล ทําใหยอดหนี้ NPL 2.7 ลานลานบาท ในเดือนพฤษภาคม 2542 ลงเหลือ 610 พันลานบาท 

ในป 2544 วิธีการปรับโครงสรางนั้น มีหลายวิธีประกอบกัน แตสวนใหญท่ีเจาหนี้และลูกหนี้

เลือกใชมากที่สุดคือ การขยายเวลาชําระหนี้ รองลงมาคือ การใหระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย การลด

เงินตน และการลดดอกเบี้ย ตามลําดับ เมื่อประมวลจากมาตรการตางๆ จะสามารถเขียนเปนแผนภูมิ

การแกไขปญหา NPL ของไทย ไดดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ 2.1  แผนภูมิแสดงการแกไขปญหา NPL ของไทย 

 

 

สถาบัน

คปน. 

ICA/DCA

บันทึก

ขอตกลง

ศูนยไกลเกลี่ย

ของสํานักระงับ

ขอพิพาทฯ 

หลุดจาก 

NPLs ฟนฟู 

ลมละลาย

แพง

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

เปน 

NPLs ศาล 

ศูนยไกลเกลี่ย

ของศาล

ศงป. 

บสท. 

บริษัทบริหารทรัพยสิน 

บบส. 

ปรส. 
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2.1.4  ปญหาของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ NPL 

 ปญหาหนึ่งที่พบของการปรับโครงสรางหนี้  NPL คือ การกลับมาของหนี้ NPL ในปพ.ศ.

2544 แมวาในชวงปพ.ศ. 2542-2544 ไดมีการปรับโครงสรางหนี้ไดมากกวา 3 ลานลานบาท แต

สภาวะหนี้ NPL ในขณะนั้นก็ยังคงอยู และมีหนี้ NPL ใหมเขามาเพิ่ม หรือลูกหนี้ NPL ท่ีเคย

ปรับปรุงหนี้สําเร็จและออกจาการฟนฟูไปแลว กลับเขามาเปน NPL อีก โดยเฉพาะ NPL ในสวน

ของธนาคารพาณิชยเอกชน 

 

ตารางที่ 2.3  NPLs รายใหมและรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน 

                     (ไมรวม สนง.วิเทศธนกิจของธนาคารพาณิชยตางประเทศ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร) 

 
หนวย :พันลานบาท 

  2542  2543   2544  ต.ค.42- 

  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2 ก.ค. ส.ค. ส.ค.-44 

1. NPL รายใหม  137.43 100.35 66.52  59.47  54.71 39.73 45.48 15.99  10.29  529.97 

2. NPL ท่ีเคยปรับปรุง  32.66  37.83 47.33  57.19  67.37 53.81 64.25 23.66  19.56  403.66 

โครงสรางหนี้                               

3. รวม  170.09 138.18 113.85 116.66 122.08 93.54 109.73 39.65  29.85  933.63 

 

แหลงที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544. 

 

ตารางที่ 2.4  NPLs รายใหมและรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จจําแนกตามสถาบันการเงิน  

                    (ไมรวม สนง.วิเทศธนกิจตางประเทศ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร) 

 
 

  2542  2543  2544 

  ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

  %  %  %  % 

(1) NPLs รายใหม            

     ธนาคารพาณิชยเอกชน 47.59  60.01  58.75  59.83  

     ธนาคารพาณิชยของรัฐ 46.4  29.33  30.95  30.5  

     สาขาธนาคารตางประเทศ 3.93  6.56  8.48  2.7  
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 ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
            

  2542  2543  2544 

  ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

  %  %  %  % 

     บริษัทเงินทุน 2.08  4.1  1.82  6.97  

     รวม 100  100  100  100  

(2) NPLs รายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้             

     ธนาคารพาณิชยเอกชน 77.95  58.29  67.45  57.09  

     ธนาคารพาณิชยของรัฐ 20.45  36.44  27.57  36.47  

     สาขาธนาคารตางประเทศ 0.08  2  0.56  1.68  

     บริษัทเงินทุน 1.52  3.27  4.42  4.76  

     รวม 100  100  100  100  

           

แหลงที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2544. 

 

 สาเหตุท่ีทําใหการแกปญหา NPL มีอุปสรรค คือ ภาวะเศรษฐกิจในป 2544 ยังไมฟนตัว

เทาที่ควร องคกรธุรกิจที่อยูในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ไมสามารถหารายไดมาตามที่

คาดการณไว ลูกหนี้บางรายก็มีรายไดแตไมนํามาชําระ เพราะกลัววากระแสเงินสดจะไมพอ 

หลักทรัพยคํ้าประกันสวนใหญของหนี้ก็คือ ท่ีดิน ซ่ึงไมสามารถจะขายที่ดินเพื่อชําระหนี้ได และ

ท่ีดินก็มีติดภาระผูกพันอื่นๆ ฯลฯ 

 นอกจากนั้นการปรับปรุงโครงสรางหนี้นอกศาลตามวิธีการของ คปน. นั้น ตองเปนการ

เจรจาโดยสมัครใจ ทําใหเกิดปญหาความไมเขาใจในแนวคิด และกระบวนการปรับปรุงโครงสราง 

การเจรจาก็เกิดความขัดแยง เพราะตางฝายก็พยายามรักษาผลประโยชนของตนเองมากที่สุด 

ปญหาที่มีสวนที่เกิดจากเจาหนี้ มักเกิดจากเจาหนาที่ไมเขาใจในกระบวนการและการ

จัดการเจรจาประนีประนอม โดยเฉพาะ เจาหนี้สถาบันการเงินในตางจังหวัด ท่ีไดรับมอบหมายให

มาเจรจา แตมิไดรับมอบอํานาจการตัดสินใจมาจากสํานักงานใหญในกรุงเทพ มุงจะเอาประโยชน 

หรือ ยอดชําระหนี้สูงสุดจากลูกหนี้เพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้

ของลูกหนี้ในขณะนั้น ทําใหหลายครั้งการเจรจาหยุดชะงักและตองฟองรองกัน 

 บางครั้งมูลหนี้ท่ีมีเจาหนี้หลายๆ ราย ก็จะเกิดกรณีท่ีเจาหนี้ขัดแยงกันเอง เพราะเจาหนี้แต

ละรายมีมูลหนี้และหลักทรัพยคํ้าประกันไมเทากัน ทําใหเจาหนี้มีการโตแยงเรื่องการแบงแยกหนี้
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และหลักประกัน และการโอนชําระหนี้ท่ีไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะเจาหนี้ท่ีมีอํานาจตอรองไม

เทากัน (เจาหนี้รายเล็ก VS เจาหนี้รายใหญ, เจาหนี้เงินกู VS เจาหนี้การคา หรือ เจาหนี้ในประเทศ 

VS เจาหนี้ตางประเทศ) 

 บุคลากรฝายเจาหนี้ท่ีมีความเขาใจ มีความรู และมีประสบการณ ก็มีจํานวนนอย มีการมอบ

อํานาจใหผูท่ีมีประสบการณนอย ทําใหการเจรจาติดขัด ไมสามารถตัดสินใจได รวมทั้งระบบขอมูล 

การจัดการหนี้ก็มีปญหา เพราะในชวงนั้น ขอมูลตางๆ ไมครบถวน เพราะสถาบันการเงินถูกปด

หลายแหงทําใหขอมูลสําคัญๆ บางอยาง รวบรวมมาไดยาก  

 หลักเกณฑในการปรับโครงสรางหนี้ของเจาหนี้ (ท่ีมีลูกหนี้รายเดียวกัน)แตละราย ก็ไม

เหมือนกัน เชน อัตราการปรับลดหนี้ ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย เพราะเจาหนี้สถาบันการเงินแตละราย 

ตองคํานึงวา การปรับโครงสรางหนี้จะทําใหตนเองเกิดสูญเสียและผลขาดทุน ซ่ึงมีผลกระทบกับ

เงินกองทุนของตนที่ตองมีไวในลงทุนตอสินทรัพยเสี่ยง และถาหากเปนสถาบันการเงินของรัฐ ก็จะ

ทําใหมีขอบังคับทางกฎหมายเจาพนักงานองคกรของรัฐมาบังคับ ทําใหการอะลุมอลวยเปนไปได

ยาก 

 ในการตีราคาหลักทรัพยหรือหลักประกัน ก็มีความขัดแยงวา เจาหนี้ประเมินราคาต่ํา 

ในขณะที่ลูกหนี้อยากไดการประเมินคาที่สูงกวา และโดยสวนใหญเจาหนี้มักจะไมผอนปรนในการ

เจรจา ใหกับลูกหนี้ท่ีมีหลักทรัพยคํ้าประกันคุมหนี้ เพราะถือวา มีผลประโยชนสูงกวา หากจะฟอง

บังคับคดี มากกวาจะมาเจรจาประนอมหนี้ แตในเวลาเดียวกันกลับผอนปรนกับลูกหนี้ท่ีไมมี

หลักประกันหรือมีหลักประกันไมคุมหนี้ กลับไดรับการลดหยอนผอนปรนมากกวา 

 นอกจากนี้ยังมีขอขัดแยงที่เจาหนี้เสียงสวนนอยไมไดรับความเปนธรรมจากการรับชําระ

หนี้ เนื่องจากกระบวนการปรับโครงสรางหนี้จะใชมติของเสียงสวนใหญตัดสิน ทําใหเสียงสวน

นอยรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกเอาเปรียบ 

 ในสวนของปญหาที่เกิดจากลูกหนี้นั้น มาจากตัวธุรกิจของลูกหนี้เอง และเกิดจาก

พฤติกรรมของลูกหนี้ดวย  ปญหาทางธุรกิจ เชน ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุน

หมุนเวียน ธุรกิจไมสามารถแขงขันได ลูกหนี้บางรายขาดการบริหารที่โปรงใส (GOOD 

GOVERNANCE) มีการใชเงินผิดวัตถุประสงค หรือใหกูยืมแกธุรกิจในเครือกันเอง บางกรณี 

หุนสวนลูกหนี้ขัดแยงกันเอง ในการปรับโครงสรางหนี้ 

 ลูกหนี้มักจะขาดประสบการณในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ บางครั้งนําธุรกิจของตนเอง

ไปเปรียบเทียบกับของคนรูจักอื่นๆ ท้ังที่ธุรกิจแตกตางกัน ทําใหตองการเงื่อนไขที่ไมเหมาะสม 

หรือไมอยูบนพื้นฐานความเปนจริง ลูกหนี้บางรายยังปกปดขอมูลที่แทจริง หรือ ใหขอมูลที่ไม

ถูกตอง ทําใหขาดความไวใจและความนาเชื่อถือ 
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 ลูกหนี้มักจะหวังวาในการปรับโครงสรางหนี้จะมีการลดหนี้ให หรือ ยกหนี้ใหมากเกินไป 

โดยไมคํานึงถึงความเสียหายของเจาหนี้วา หากเจาหนี้สูญเสียมากเกินไป การเจรจาก็จะลมเหลว 

ลูกหนี้บางรายไมยอมรับมูลหนี้ท่ีเจาหนี้แจง เพราะมีความเห็นไมตรงกัน (สวนมากจะเปนเรื่องของ

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาดอกเบี้ยผิดนัด) ลูกหนี้บางรายคิดวาหนี้ท่ีเกิดจากการลดคาเงินบาทนั้น 

มิใชเกิดจากความผิดของลูกหนี้ และการที่ธุรกิจมีปญหา เปน NPL เกิดจากการที่เจาหนี้หยุดปลอย

สินเชื่อลูกหนี้สวนใหญจะกลัวสูญเสียความเปนเจาของ หรือสูญเสียความสามารถในการควบคุม

บริษัท กลัวเจาหนี้จะเขามายุงเกี่ยวกับการบริหารในบางกรณีท่ีตองตัดธุรกิจที่ไมทํากําไรออกไป 

หรือ ตองมีผูรวมทุนใหม จะทําใหการเจรจาปรับโครงสรางหนี้สลับซับซอนขึ้น 

 ในกรณีท่ีบริษัทของลูกหนี้มีสหภาพแรงงาน เมื่อใดที่การเจรจาปรับโครงสรางกระทบกับ

สภาวะการจางงาน เชน จะตองมีการลดกําลังพล หรือ เลิกจาง สหภาพก็จะทําการเรียกรองและทํา

ใหการเจรจายืดเยื้อ สําเร็จไดยากขึ้น 

 นอกเหนือจากปญหาที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝาย คือลูกหนี้และเจาหนี้แลว ยังมีปญหาอื่นๆ 

พวงเขามาดวยในบางกรณี เชน ปญหาที่เกิดจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือผูเชี่ยวชาญอิสระของทั้ง

สองฝาย และยังมีปญหาที่เกิดจากรายละเอียดของสัญญาระหวางเจาหนี้ (ICA) และสัญญาระหวาง

ลูกหนี้และเจาหนี้ (DCA) ซ่ึงเกิดจากการตีความสัญญาที่แตกตางกันในประเด็นรายละเอียด 

 ตลอดระยะเวลา 10 ป ของการแกไขปญหา NPL ของไทย (การแกปญหา NPL เริ่มในป 

2542) จนถึงปจจุบัน (2553) สภาวะของ NPL ในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยูในระดับที่

สามารถจัดการได แมวาในบางชวงอัตราการลดลงของ NPL จะชะลอลงบาง 

 สภาวะเศรษฐกิจของไทยมีอัตราติดลบมาตั้งแตวิกฤติตมยํากุง จนถึงป พ.ศ.2544 อัตราการ

เจริญเติบโตจึงเริ่มกลับมาเปนบวก รอยละ 2.2 และขยายตัวในอัตราเพิ่มขึ้นทุกป  พ.ศ.2545 รอยละ 5.3  

พ.ศ.2546 รอยละ 7.1 พ.ศ.2547 รอยละ 6.3 ซ่ึงลดลงเล็กนอยแตขยายตัวในอัตราลดลงอยางมีนัยยะ

ในป พ.ศ.2548 รอยละ 4.6 สาเหตุท่ีสําคัญเนื่องจาก มูลคาการสงออกลดลง ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และ

ผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ   

 ในป พ.ศ.2548 ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชมาตรการทางการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงิน

เฟอ โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และป พ.ศ.2548 เปนปแรกที่งบประมาณแผนดินกลับมาเกินดุล 

นับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 

 รัฐบาลในขณะนั้นรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจไดใชนโยบายวินัยการเงิน โดยใชระบบ

งบประมาณสมดุลและจํากัดอัตราสวนหนี้สาธารณะใหนอยกวารอยละ50 ของผลิตภัณฑมวลรวม 

(GDP)  (และอัตราการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดตองนอยกวา 2.5%) อัตราการเจริญเติบโตของการ

สงออกมีมูลคา 109.3 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ15 
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 ในดานของสถาบันการเงิน มีการปรับปรุงระบบการธนาคารโดยตอเนื่อง ธนาคารเริ่มมีการ

ปลอยสินเชื่อ มีการแยกหนี้เสียออกจากหนี้ท่ีดี ผลประกอบการของกลุมสถาบันการเงินเริ่มมีกําไร 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีแผนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยหนึ่งในมาตรการนั้น

คือ อนุมัติใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพยและบริษัทเครดิตฟองซิเอร ท่ีมีผลประกอบการดีตาม

มาตรฐาน เปลี่ยนเปนธนาคารได ทําใหเกิดธนาคารใหมๆ เชน ธนาคารทิสโก ธนาคารเกียรตินาคิน 

ธนาคารสินเอเชีย ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ฯลฯ เปนตน นอกจากนี้ในป พ.ศ.2547 ยังมีการ

อนุญาตใหมีการควบรวมกันระหวาง ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ และบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และอนุญาตใหธนาคารยูโอบีเขาซื้อกิจการของธนาคารเอเชียอีกดวย 

 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดปฏิรูประบบการเงินของประเทศในชวงหลังวิกฤต ป พ.ศ.

2540 มีมาตรการตางๆหลายชนิด เพื่อจะใหระบบการเงินการธนาคารของประเทศ เขาสู มาตรฐาน 

บาเซล ทู (BASEL  II) ซ่ึงมีหลักการใหญๆ 3 ขอ คือ 1) การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Minimum 

Capital Requirement)  2) การกํากับดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process) และ 3) การใช

กลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market  Discipline)  

 หลักการปฏิรูประบบการเงินของประเทศ เขาสู บาเซล ทู นั้น จะกํากับดูแลโดยการออก

กฎระเบียบวาดวย เงินกองทุนและสินทรัพยเสี่ยงของสถาบันการเงิน ฯลฯ เพื่อเปนการสรางความ

แข็งแกรงใหระบบการเงินใหพรอมสําหรับการเจรจาเปดเสรีทางการเงินตามกรอบการเจรจาเปดเสรี

ทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา 

 ผลจากการที่ทางการใชนโยบายเนนวินัยทางการเงินทําใหสถาบันการเงิน ตองเรงปรับตัว

ใหทันกับสภาวการณท่ีเกิดขึ้น การแกไขปญหา NPL จึงเปนเรื่องสําคัญที่สถาบันการเงินตองดูแล

อยางจริงจัง นับตั้งแต ป พ.ศ.2542 ที่ยอด NPL ของระบบสถาบันการเงิน มียอดสูงถึง 2.7 ลานลาน

บาท หรือรอยละ 47 ของสินเชื่อรวม และลดลงเหลือ 1.35 ลานลานบาท หรือรอยละ 17.8 ของ

สินเชื่อรวมในป 2544 นั้น ในป 2548 ยอดคงคาง NPL ไดลดลงเหลือ 4.77 แสนลานบาท หรือรอย

ละ 8 ของสินเชื่อรวม ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา ยอดคงคาง NPL ในป 2550 มี

จํานวน 2.54 แสนลานบาท หรือรอยละ 4.4 ของสินเชื่อรวม และคาดวาจะลดลงอยางตอเนื่อง เพราะ

หนี้ NPL สวนใหญไดทยอยโอนไปยัง บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย และบริษัทบริหารสินทรัพย

ของเอกชนอยางตอเนื่อง จากป พ.ศ.2544-2549 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดรับโอนสินทรัพย

ดอยคุณภาพ จากผูโอนมีมูลคาทางบัญชี 775,778 ลานบาท สามารถบริหารจนยุติจํานวน 771,857 

ลานบาท สวนที่เหลือ 3,922 ลานบาท อยูระหวางขั้นตอนการปรับโครงสรางหนี้ ตามกระบวนการ

ฟนฟูกิจการในศาลลมละลายกลาง ในจํานวนขอยุติ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ไดชวยเหลือปรับ

โครงสรางหนี้ มี 7,241 ราย มูลคาทางบัญชี 511,223 ลานบาท มีลูกหนี้ท่ีชําระบัญชีเสร็จสิ้นและคืน



 21 

สูสภาพปกติ 1,637 ราย มูลคาทางบัญชี 51,726 ลานบาท สวนที่ปรับโครงสรางหนี้ไมสําเร็จตองยุติ

ดวยการบังคับหลักประกันหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด มี 8,021 ราย มูลคาทางบัญชี 260,230 ลานบาท 

แตยังเปดโอกาสใหลูกหนี้ท่ีสุจริตกลับมาเจรจาใหมได 

 

ตารางที่ 2.5  ขอมูลภาพรวม Non-Performing Loans: NPL ของประเทศไทย ต้ังแต พ.ศ. 2542-2550 

 

ชวงเวลา ขอมูล NPL (จํานวนเงิน)  %  ตอสินเชื่อ 

พ.ค. 2542 2.7  ลานลานบาท 47.70  

ก.ค. 2543 1.6  ลานลานบาท 31.01  

ก.พ. 2544  1.35  ลานลานบาท 17.80  

ธ.ค. 2545 7.7  แสนลานบาท 15.65  

ธ.ค. 2546  6.41  แสนลานบาท 12.70  

ธ.ค. 2547  5.92  แสนลานบาท 10.73  

ธ.ค. 2548  4.77  แสนลานบาท 8.16  

ธ.ค. 2549  2.36  แสนลานบาท 4.13  

ธ.ค. 2550  2.54  แสนลานบาท 4.40  

 

แหลงที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย, 2553. 
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ภาพที่ 2.2  ยอด NPLs คงคางของสถาบันการเงิน 

 

2.2  การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีมีการกําหนดนโยบายและมาตรการในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้ท่ีสถาบันการเงินจะตองดําเนินการดังนี้ 

1) นโยบายและมาตรการในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน

จะตองกําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

สถาบันการเงิน โดยผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน จะตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

และมาตรการดังกลาว 

2) นโยบายและมาตรการที่กําหนดไว จะตองครอบคลุมแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ท้ังกระบวนการ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค แนวทางในการวิเคราะห

และคัดเลือกลูกหนี้ การติดตามดูผล การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

และนโยบายทางดานบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

3) สถาบันการเงินจะตองกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ

หนาที่และความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การอนุมัติ การรายงาน และการติดตามดู

ผลที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในขั้นตอนตาง ๆ ใหครบถวนสมบูรณ 
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4) สถาบันการเงินจะตองจัดตั้งหนวยงาน หรือกลุมเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของซึ่งมี

ประสบการณในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ท่ีเปนอิสระจากเจาหนี้ท่ีสินเชื่อที่ดูแลลูกหนี้รายนั้น

หรือทําหนาที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดใน

ขอ 3 หรืออาจใหสถาบันการเงินอื่น หรือบุคคลที่สามที่เปนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงโครงสราง

หนี้เปนผูทําหนาที่นั้นก็ได มีขอยกเวนในกรณีท่ีสถาบันการเงินมีบุคลากรจํากัด อนุโลมให

เจาหนาที่สินเชื่อทําหนาที่ตามกระบวนการปรับปรุง  โครงสรางหนี้ได แตตองทําตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติท่ีกําหนดไวในขอ 3 

5) การปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ท่ีสถาบันการเงิน กรรมการ บุคคลที่

เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหารของสถาบันการเงินนั้นเขาขายมีความสัมพันธ หรือมี

ผลประโยชนเกี่ยวของ ซ่ึงจะหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินหรือกรรมการ 

หรือผูบริหารของสถาบันการเงินนั้น ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 และ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอรพ.ศ. 2522 

รวมทั้งบุคคลที่ถือวามีสวนเกี่ยวของ หรือ เขาขายมีความสัมพันธหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ โดย

มีพฤติการณใหบุคคลอื่นถือหุนไวแทนตนในลักษณะของตัวแทนโดยตรง หรือโดยปริยาย หรือ

ตัวแทนเชิด หรือเปนตัวการที่ไมเปดเผยชื่อเปนการสรางบริษัทเครือขาย หรือควบคุมหรือผูกขาด

การบริการงานของบริษัทจํากัดดังกลาวในการะประกอบกิจการอื่นทั้งโดยตรงหรือโดยออม จะตอง

กําหนดใหสถาบันการเงินอื่น หรือบุคคลที่สามซึ่งไมมีความสัมพันธหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ

ใด ๆ กับสถาบันการเงินและลูกหนี้เปนผูทําหนาที่ในการวิเคราะหฐานะ และความสามารถในการ

จายชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ท้ังนี้ สถาบันการเงินอื่น หรือบุคคลที่สามจะตอง

เปนผูชํานาญการเฉพาะ ซ่ึงประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงิน หรือการดําเนินงาน หรือ

เปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกิจการใหคําปรึกษาทางการเงิน หรือเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการ

เงินที่มีช่ือเสียง   มีความชํานาญ และมีประสบการณเปนที่ยอมรับในกรณีท่ีสถาบันการเงินเขาไปมี

ความสัมพันธหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของ เนื่องจากการเขาไปจัดการแกไขปญหาหนี้ของลูกหนี้

นั้น ไมวาจะกอนหรือหลังจากที่หลักเกณฑนี้มีผลบังคับใชสถาบันการเงินไมตองกําหนดใหมี

สถาบันการเงินอื่น หรือบุคคลที่สามเปนผูทํา หนาที่วิเคราะหฐานะ และความสามารถในการจาย

ชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ก็ได 

              การบริหารจัดการของสินทรัพยดอยคุณภาพ ของบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ มีแนวทาง

ในการดําเนินการพอสรุปไดดงนี้ 

1) ปรับโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) ลูกหนี้ท่ีบริษัทจะพิจารณาใหทําการ

ปรับโครงสรางหนี้จะตองเปนลูกหนี้ท่ีใหความรวมมือ โดยลงนามในหนังสือรับสภาพหนี้ และ

กิจการของลูกหนี้อยูในฐานะที่จะดําเนินการตอไปได วิธีการในการปรับโครงสรางหนี้ท่ีบริษัทจะ

เลือกใชมีหลายวิธี โดยจะเลือกตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละราย เชน การขยายเวลาการชําระ
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หนี้การปรับหนี้ระยะสั้นเปนหนี้ระยะยาว การปรับลดเงินตนหรือดอกเบี้ย การตีราคาทรัพยสินโอน

ชําระหนี้ โดยวิธีนี้เมื่อลูกหนี้โอนทรัพยชําระหนี้แลว บริษัทอาจจะใหลูกหนี้เชาทรัพยสินนั้นเพื่อ

ดําเนินธุรกิจตอ และอาจใหสิทธิลูกหนี้ในการซ้ือทรัพยสินนั้นคืนกลับไปภายในระยะเวลาที่กําหนด

หรืออาจจะมีการแปลงหนี้เปนทุนในกิจการของลูกหนี้ และเมื่อธุรกิจดําเนินไปไดดีแลว บริษัทก็จะ

ขายหุนกลับคืนใหแกลูกหนี้หรือเจาหนี้เดิมไดตอไป 

2) การปรับโครงสรางกิจการ (Business Restructuring) นอกจากการปรับโครงสราง

หนี้แลว สําหรับลูกหนี้รายใด ท่ีบริษัทเห็นวากิจการของลูกหนี้มีศักยภาพที่จะดําเนินธุรกิจตอไป

อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทอาจพิจารณาใหลูกหนี้มีการปรับโครงสรางการดําเนินงานภายในบริษัท 

หรือกลุมบริษัทของลูกหนี้ หรือใหลูกหนี้ควบรวมกิจการกับกิจการอื่น ท่ีมีสถานะทางการเงินที่

ม่ันคงกวาลูกหนี้หรือมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมทั้งพิจารณาหาผูรวมทุนใหแกธุรกิจของลูกหนี้ท่ีมี

ความตองการทุนในการดําเนินการเพิ่ม อยางไรก็ดี การจะดําเนินการปรับโครงสรางกิจการไดนั้น 

ลูกหนี้จะตองแสดงความจํานงยินยอมตอบริษัทกอน จึงจะดําเนินการได โดยการปรับโครงสราง

กิจการของลูกหนี้ดังกลาวนี้ บริษัทอาจกระทํากอนหรือหลังการปรับโครงสรางหนี้ หรือจัดทําเปน

แผนเดียวกันก็ได 

3) การจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกัน (Sale of Collateral) นับเปนมาตรการ

สุดทายในการแกไขปญหาหนี้ของลูกหนี้ ท้ังนี้กอนที่บริษัทจะดําเนินการได จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และมีหนังสือบอกกลาวตอลูกหนี้ใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหกับ

บริษัทกอน หากลูกหนี้ไมสามารถดําเนินการไดแลว บริษัทจึงจะเริ่มกระบวนการบังคับจํานองและ

จํานําทรัพยสินซึ่งจะตองมีการประกาศจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาด การประมูลขายทรัพยสิน 

หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นวาเหมาะสม เพื่อใหไดมูลคาสูงสุดและเปนประโยชนกับบริษัท และ

ผูเกี่ยวของมากที่สุด โดยจะดําเนินการจําหนายอยางเปดเผยและโปรงใส ท้ังนี้เมื่อบริษัทไดรับเงิน

จากการจําหนายทรัพยสินและหักคาใชจาย จะสงคืนใหแกลูกหนี้ ผูจํานอง หรือจํานํา อยางไรก็ดี ใน

การจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทอาจจะพัฒนาทรัพยสินนั้น โดยการลงทุนเพิ่มหรือหาผูรวมทุน

มาดําเนินการเพื่อใหเกิดมูลคาสูงขึ้นกอนขายออกไปได  

 

2.3  สถานะสินทรัพยดอยคุณภาพหลังการฟนฟูทางการเงิน 

  

ผลจากนโยบายการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบริหารจัดการสินทรัพยดอย

คุณภาพดังที่ไดกลาวขางตนทําใหสินทรัพยดอยคุณภาพลดลงอยางตอเนื่องและ จากการรายงาน

ของธนาคารแหงประเทศไทยลาสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 แสดงยอดสินเชื่อจัดชั้นดอย
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คุณภาพ (NPL) ตอเงินใหสินเชื่ออยูท่ี 4.61 แสดงถึงนโยบายบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของไทย

คอนขางจะประสบความสําเร็จ  แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวาธุรกิจเหลานั้นเมื่อพนสภาพ

จากการเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินแลว สวนหนึ่งก็ยอนกลับ

มาอีก ดังตารางที่ 2.6 แสดงถึง NPL รายใหม และรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จแลว

ยอนกลับมาใหมในไตรมาสที่ส่ีของป 2547  – ป 2552   แสดงวาวิสาหกิจจํานวนหนึ่งเมื่อออกไป

ดําเนินธุรกิจเองแลวไมประสบความสําเร็จ ในขณะที่อีกสวนหนึ่งประสบความสําเร็จและกลับมา

ประกอบธุรกิจจนมีผลการประกอบการที่ดีได 

 

ตารางที่ 2.6  NPL รายใหมและรายที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้สําเร็จจําแนกตามสถาบันการเงินป  

                     47-52 

                                                                                                                                หนวย : ลานบาท 
     Q4/2547  Q4/2548  Q4/2549  Q4/2550   Q4/2551   Q4/2552  

1 NPLs รายใหม       

2 ธ.พ.จดทะเบียนในประเทศ  32,641  31,548  41,152  40,163  38,044  29,518  

3 สาขา ธ.พ. ตปท.  2,734  13  783  895  1,321  506  

4 บริษัทเงินทุน 2,049  1,427  977  698  235  615  

5 รวม NPLs รายใหม  37,424  32,988  42,912  41,756  39,600  30,639  

6 NPLs ท่ีเคยปรับปรุงโครงสรางหนี้        

7 ธ.พ.จดทะเบียนในประเทศ  57,128  20,455  18,209  16,544  19,244  13,355  

8 สาขา ธ.พ. ตปท.  61  0  0  0  0  0  

9 บริษัทเงินทุน 568  1  0  0  0  0  

10 รวม NPLs ท่ีเคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ 57,757  20,456  18,209  16,544  19,244  13,355  

11 NPLs อื่นๆ       

12 ธ.พ.จดทะเบียนในประเทศ 5,121  7,371  6,529  8,731  19,853  5,773  

13 สาขา ธ.พ. ตปท.  12  1,506  11,638  651  689  1,836  

14 บริษัทเงินทุน 88  3  21  0  0  0  

15 รวม NPLs อื่นๆ 5,221  8,880  18,188  9,382  20,542  7,609  

16 การเพิ่มขึ้นรวม 100,402  62,324  79,309  67,682  79,386  51,603  

 

2.4  สรุป 

 

จากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหธุรกิจจํานวนมากประสบปญหาเปน NPL รัฐบาลและ

สวนราชการที่เกี่ยวของจึงตองใชวิธีการพิเศษ โดยเริ่มจาก เรื่องหลักเกณฑ NPL ของธนาคารแหง

ประเทศไทย มีการแกกฎหมาย กฎกระทรวง หลายฉบับ มีการจัดตั้งองคการใหมๆ เชน จัดตั้ง
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คณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2541 ตามมติของ

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) มีการแกไขกฎหมายลมละลาย เพื่อฟนฟูกิจการ จัดตั้ง

ศาลลมละลายกลาง จัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) จัดตั้งบรรษัทบริหาร

สินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) และยังไดจัดตั้งบริษัท

บริหารสินทรัพยของเอกชนอีกหลายแหง เพื่อดําเนินการแกไขปญหา NPL โดยรัฐมีมาตรการพิเศษ

ตางๆ ออกมาสนับสนุน รวมถึงใหมีสิทธิประโยชนสําหรับกรณีท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได

สําเร็จอีกดวย  ผลจากการดําเนินการตามมาตรการตางๆดังกลาวทําใหสัดสวนของ NPL ตอยอดเงิน

กูลดลง  แตในการลดลงนั้นสวนหนึ่งถูกนําไปบริหารจัดการผานบริษัทบริหารสินทรัพย  และเมื่อ

ไดพิจารณาถึงจํานวน NPL ท้ังสิ้นแลวพบวาสวนหนึ่งเปน NPL ท่ีเกิดขึ้นใหมในขณะที่บางสวน

เปน NPL ท่ีเคยผานการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับเขามาใหม ดังนั้นปจจัยอะไรที่เปนปจจัย

ความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินจึงเปนประเด็นในการศึกษาคร้ังนี้ 

 

 



 

บทที่ 3 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
บทนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยเรื่องปจจัย

ความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน ขอเท็จจริงประการสําคัญคือหลังจากมีสถานะเปน

สินทรัพยดอยคุณภาพ ธุรกิจที่ผานการฟนฟูทางการเงินยอมมีความแตกตางไปจากวิสาหกิจ

โดยทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ ปจจัยที่สรางความสําเร็จใหกับธุรกิจกลุมนี้นาจะมีความแตกตางไป

จากวิธีการบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะปกติท่ัวไป 

การทบทวนวรรณกรรมเริ่มตนจากการทบทวนแนวคิดวาดวยการวัดผลความสําเร็จของ

ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจที่ผานการฟนฟูทางการเงินซึ่งมีการวัดที่แตกตางจากการวัดทั่วไป ถัดมาเปน

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพลิกฟนธุรกิจหรือปจจัยที่เปนสาเหตุใหธุรกิจมีผล

ดําเนินการที่ดีข้ึนหลังการฟนฟูทางการเงิน เปนการแสดงใหเห็นวาในภาพรวมนั้นธุรกิจตองการ

วิธีการดําเนินงานเฉพาะเพื่อใชในการทําธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน ซ่ึงนํามาสูการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อคนหาปจจัยตางๆที่นําไปสูความสําเร็จ ซ่ึงจะเปนการตอบคําถามการวิจัยขอที่หนึ่ง

วาปจจัยความสําเร็จสําหรับธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินควรประกอบดวยอะไรบาง ในการ

ทบทวนวรรณกรรมตอมาเปนการเนนไปที่ความสัมพันธของปจจัยความสําเร็จเหลานั้นวามีอิทธิพล

ตอผลการดําเนินการอยางไร ซ่ึงจะเปนการตอบปญหาการวิจัยขอที่ 2  

ผลจากการทบทวนพบวา ในการดําเนินการเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟู

ทางการเงิน จําเปนตองอาศัยแนวคิดจากทฤษฎี 3 ดานคือ แนวคิดกลยุทธการพลิกฟนธุรกิจ แนวคิด

ภาวะผูประกอบการ และแนวคิดการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร รายละเอียดของผลการทบทวน

วรรณกรรมไดแสดงใหเห็นถึงตัวแปรตางๆที่เปนตัวแทนของปจจัยความสําเร็จของแตละแนวคิด 

  
3.1  ผลประกอบการของวิสาหกิจ 

 

ผลประกอบการของวิสาหกิจเปนหนึ่งในตัววัดความสําเร็จที่สําคัญในการประกอบกิจการ

ของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเรื่องผลประกอบการจึงมีความสําคัญและเปนการสรางความ

เขาใจตอผลลัพธในการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี การศึกษาเรื่องผลประกอบการมีรากฐานมาจาก
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การศึกษาทฤษฎีองคการและการศึกษาดานการบริหารกลยุทธ (Murphy, Trailer and Hill, 1996)  

ผลประกอบการของวิสาหกิจเปนตัวสราง (Construct) ท่ีมีความสลับซับซอนและมีการวัดไดหลาย

มิติ (Multi-Dimensions) การประเมินผลประกอบการจึงมีอยูหลายวิธีดวยกันขึ้นอยูกับจุดประสงค

ของการนําไปใช วรรณกรรมที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ไดช้ีใหเห็นวาการประเมินผลประกอบการแบง

ออกไดเปน 3 มุมมอง (Ford and Schellenberg, 1982) ประกอบดวย มุมมองแรก คือการประเมินผล

ประกอบการที่มุงเนนเปาหมาย (Goal Approach) องคการถูกจัดตั้งขึ้นมาดวยเจตนาที่จะบรรลุ

เปาหมายอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ องคการจะพยายามดําเนินการเพื่อไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมายนั้น ดังนั้นผลประกอบการขององคการจะประเมินจากการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

(Etzioni, 1964) มุมมองที่สองคือการประเมินผลประกอบการจากการจัดการทรัพยากรของระบบ 

(Systems Resource Approach) การประเมินผลประกอบการตามมุมมองนี้ใชตัวแบบเชิงระบบใน

การอธิบาย กระบวนการทํางานขององคการจะมีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการจัดหา แปรรูป 

และมีขอจํากัดดานทรัพยากร และมีความตองการพึ่งพาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่จําเปนกับ

ส่ิงแวดลอม ผลประกอบการจึงเปนการประเมินการบริหารการจัดหาทรัพยากรคือการประเมิน

ความสามารถที่องคการจัดหาทรัพยากรที่หาไดยากและมีคุณคา (Yuchtman and Seashore, 1967) 

แตท้ังสองมุมมองใชเกณฑการประเมินผลประกอบการเพียงหนึ่งเกณฑ จากมุมมองผูประเมินเพียง

หนึ่งกลุม แมวาจะใชตัววัดหลายมิติ (Multi-Dimensional) ก็ตาม สวนมุมมองที่สามมาจากฐานคติ

ท่ีวาองคการกอตั้งเพื่อตอบสนองความตองการของผูท่ีมีสวนไดเสียหลายกลุม (Multiple 

Constituencies) ท่ีมีสวนเกี่ยวของและมีความตองการที่แตกตางกัน ผลประกอบการจึงตองมีเกณฑ

การประเมินหลายดาน ซ่ึงผลลัพธของแตละดานอาจจะมีความแตกตางกันคนละทิศทางก็ได 

(Connolly, Conlon, and Deutsch, 1980) ในทางปฏิบัติเมื่อนําเอาวิธีการประเมินผลประกอบการทั้ง

สามมุมมองไปใชก็จะพบกับปญหาที่เปนจุดออน เชน การกําหนดเปาหมายจะไดรับอิทธิพลมาจาก

กลุมบุคคลในองคการที่อาจมีความเห็นที่แตกตางกัน (Yuchtman and Seashore, 1967;  Connolly et al., 

1980) และ เกิดขัดแยงกันเองในองคการและเปาหมายเหลานี้ก็ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกัน

ระหวางองคการได (Murphy et al., 1996) ตัวอยางเชน ในการประเมินผลประกอบการจากการจัดการ

ทรัพยากร แมวาจะสามารถแกปญหาจากมุมมองแรกไดในเรื่องการกําหนดเปาหมายในเรื่องทั่วไป

และอาจครอบคลุมหลายมิติแตก็เปนการกําหนดมาจากกลุมผูท่ีมีสวนไดเสียเพียงกลุมเดียวไม

สอดคลองกับการที่องคการเปนแบบระบบเปดที่กลุมที่มีสวนไดเสียมีความตองการที่แตกตางกัน 

(Connolly et al., 1980) ในขณะเดียวกันผลประกอบการที่สนองความตองการของผูท่ีมีสวนไดเสียที่

มีขอดีมากกวามุมมองอื่น ก็จะมีขอบเขตวัตถุประสงคท่ีกวางครอบคลุมตั้งแตดานการเงินและดาน

การปฏิบัติการ ดังนั้นการประเมินผลประกอบจะตองมีความเขาใจตอความตองการที่แตกตางกัน

และทําใหมีวิธีการประเมินที่หลากหลายแตกตางกันในแตละวัตถุประสงค (Venkatraman and 

Ramanujam, 1985) 
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จากแนวคิดขางตน การวัดผลประกอบการที่สําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงินจําเปนจะตองตอบสนองตอความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก เนื่องจาก

เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ การวัดผลประกอบการมีองคประกอบ

หลายดาน ดานแรกคือ กําไรสุทธิท่ีหมายถึงความสามารถที่องคกรมีมูลคาของรายไดเหนือกวา

ตนทุนในการดําเนินการทุกประเภทรวมกัน กําไรสุทธิเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสามารถขององคกร

ในการสรางกระแสเงินสดที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการไมใหเกิดการติดขัด ดานที่สองคือ

ผลตอบแทนการลงทุนเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของเงินทุนที่ถูกนํามาลงทุนโดยผูถือ

หุนแลวสรางผลตอบแทนไดอยางคุมคา ผูถือหุนเปนกลุมบุคคลที่ตองการเห็นวาเงินทุนที่ไดลงไป

นั้นไดสรางผลลัพธท่ีคุมคาหรือไม ดานที่สามคือผลตอบแทนการขายเปนอัตราสวนกําไรสุทธิตอ

ราคาขายเปนการแสดงใหเห็นวาการขายสินคาขององคกรนั้นมีความสามารถในการทํากําไรเทาไร

เมื่อเทียบกับราคาขาย ดานสุดทายคือผลตอบแทนตอทรัพยสิน เปนการวัดที่แสดงวาองคกรไดใช

ทรัพยสินในการสรางกําไรไดอยางเหมาะสมหรือไม องคกรที่มีทรัพยิ์สินมากก็ไมไดแสดงวาเปน

องคกรที่มีความสามารถทีดีกวาองคกรอื่นถาไมไดสรางอัตราผลตอบแทนตอทรัพยสินที่เพียงพอ 

 

3.2  แนวคิดในการพลิกฟนธุรกิจ 

 

การที่ธุรกิจประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงโดยทั่วไปจะวัดจากผลดําเนินการทาง

การเงิน ธุรกิจนั้นๆจะมีความตองการในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหองคกรมีผลประกอบการ

ทีดีข้ึน การเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการดังกลาวก็คือความพยายามในการพลิกฟนธุรกิจ ท่ีปจจุบัน

ไดมีการศึกษาออกมาเปนทฤษฎีการพลิกฟน (Turnaround Theory)   

การพลิกฟนมีคําจํากัดความเดิมโดย Schendel et al. (1976) ซ่ึงใหความหมายรวมตั้งแต

ความตกต่ํา (Decline)ในขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท และตามมาดวยขั้นตอนการการฟนตัว 

สวน Hofer (1980) นําแนวคิดมาพัฒนาตอ  และกําหนดตัวแบบการพลิกฟนสองประเภท คือ การ

พลิกฟนการดําเนินงาน (Operating  Turnaround)  และการพลิกฟนกลยุทธ (Strategic  Turnaround)  

การพลิกฟนการดําเนินงานใชในการแกไขปญหาผลประกอบการตกต่ําในระยะเวลาสั้นๆ โดยเนน

ท่ีการวัดผลการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  สวนการพลิกฟนกลยุทธจะเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแนวทางของบริษัทโดยจะเขาไปดําเนินการในสวนของธุรกิจดานใหม หรือการเพิ่มสวนแบง

การตลาดของธุรกิจปจจุบัน ซ่ึงกลยุทธการฟนตัวแบบหลังนี้มุงเนนการเติบโตในระยะยาว (Tvorik, 

Boissonean, and Pearson, 1998) ตอมา Bibeault (1982), Slatter (1984), Finkin (1985), Modiano 

(1987), Grinyer and MaKiernan (1990) ไดวิจัย และพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีออกเปนสองขั้นตอน
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ของการพลิกฟน คือ การตัดทอนรายจาย (Retrenchment)  และการฟนตัว (Recovery) การตัดทอน

รายจาย คือการที่บริษัทตัดขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลักและลดรายจายรวมทั้งพนักงาน โดยมี

เปาหมายสองประการคือ ประการแรกเปนการเพิ่มกระแสเงินสด และเงินสํารอง ประการที่สองเพื่อ 

พัฒนาฐานใหแกรงเพื่อใหธุรกิจดําเนินตอไป การตอบสนองตอการฟนตัวคือชุดของปฏิกิริยา

นําไปสูการกําหนดสถานภาพใหมของบริษัทหลังจากผานสถานการณการพลิกฟนกลับไปสูกลยุทธ

การเจริญเติบโต ในสวนของการฟนตัว เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการตัดทอนรายจายใน

กระบวนการพลิกฟน (Robbins and Pearce, 1992)  

โดยทั่วไปแลวระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการตัดทอนรายจายนาจะอยูประมาณ 3 ป (Tvorik 

et.al., 1998) ถาบริษัทสามารถอยูรอดได โดยระยะสุดทายของการตัดทอนรายจายจะนําไปสูความมี

เสถียรภาพและการเจริญเติบโต ซ่ึงกลยุทธความมีประสิทธิภาพของการพลิกฟนและการ

เจริญเติบโตสามารถวัดไดดวยการตรวจสอบจากอัตราผลตอบแทนจากการขาย (ROS), อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการวัดอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) การ

ตอบสนองตอการพลิกฟนเปนปฏิกิริยาที่ออกแบบมาเพื่อกลับไปยังกลยุทธการเจริญเติบโต (Return 

to Growth Strategy)  Robbins and Pearce (1993) รวมทั้ง Balgobin and Pandit (2001) กลาวถึง

ทฤษฎีท่ีตอบสนองตอการพลิกฟนของบริษัท วาการตัดทอนรายจายเปนขั้นตอนที่สองใน

กระบวนการพลิกฟนของบริษัทที่ยอนกลับไปยังระดับกอนการชะลอตัวในผลการดําเนินงานทาง

เศรษฐกิจ Barker et al. (1998) พบวา การพลิกฟนที่ประสบความสําเร็จมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับรายไดท่ีเพิ่มขึ้นในการตอบสนองการฟนตัว Tvorik et al. (1998) เสนอวา การพลิกฟน

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทไดเขาไปแขงขันในธุรกิจใหม หรือแขงขันในการแยงสวน

แบงทางการตลาดกับธุรกิจเดิม  
 

3.2.1  นิยามการพลิกฟน 

การพลิกฟน หรือ Turnaround  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไข หรือผลการดําเนินงาน

ของบริษัท อุตสาหกรรม หรือตลาดที่เปนลบมาเปนบวกอยางยั่งยืน (Businessdictionary, 2010) 

หรืออีกความหมายหนึ่ง การพลิกฟน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเปนหลังมือใน

ความสําเร็จของบริษัท หรือ ตลาด เชน ผูลงทุนเสี่ยงลงทุนในบริษัทที่มีผลการประกอบการต่ํา แต

สุดทายกลับปรับปรุงผลการดําเนินงานจนมีกําไรจากการพลิกฟนทางธุรกิจ (Allbusiness, 2010) 

หรือการพลิกฟนหมายถึง (Business.Yourdictionary, 2010 ) 

1) กระบวนการเคลื่อนตัวจากชวงเวลาที่เลวราย หรือผลกําไรตกต่ําไปสูข้ันที่มี

กําไรมากขึ้น การพลิกฟนอาจจะเกิดจากปจจัยจํานวนมาก  รวมทั้ง การใชทรัพยสินที่คุมคามากขึ้น 

หรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือบริการใหมๆ 
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2) หลักทรัพยซ่ึงอยูในกระบวนการพลิกผันของราคาที่มีแนวโนมต่ําลง 

3) การซื้อ หรือการขายหลักทรัพยในวันเดียวกัน 

 การพลิกฟนเกิดขึ้นเมื่อบริษัทอยูในขั้นตอนของความสําเร็จจากการแกไขความเสื่อมจาก

ผลประกอบการทางการเงิน (Investinganswers, 2010)  

Campbell R. Harvey's Hypertextual Finance Glossary (2009) ไดใหนิยามวา การพลิกฟน

ทางธุรกิจหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อการชําระหนี้ในวันเดียวกัน หรือหมายถึงสถานการณ

ของบริษัทที่มีผลประกอบการไมดีเปลี่ยนแนวทํางการดําเนินการทํางการเงินและปรับปรุงผลการ

ประกอบการจนดีข้ึน  
 

3.2.2  ขั้นตอนการพลิกฟนที่ประสบความสําเร็จ 

ไดมีผูเสนอแนะแนวทางในการพลิกฟนทางธุรกิจไวหลากหลายวิธี ดังนี้ David  Willetts 

(2010) ไดเสนอ 10 ข้ันตอน ความสําเร็จของการพลิกฟนธุรกิจ ไดแก 

1) ทบทวนและประเมินสถานการณปจจุบัน (Review and Assess the Present 

Situation) ส่ิงสําคัญในการพลิกฟนธุรกิจ ตองเขาใจจุดเริ่มตน ตองรวบรวมวัตถุประสงค และขอมูล

เพื่อระบุสาเหตุ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทันที 

2) พัฒนาแผนและกลยุทธทางธุรกิจ (Develop Plans and Business Strategy) 

หลังจากที่สามารถระบุไดแลววาตองเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อจะทําใหการพลิกฟนประสบความสําเร็จ 

ตองพัฒนาแผนธุรกิจใหมีความแกรง และกลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ และเพื่อใหแผนไดรับการ

สนับสนุนจากผูท่ีเกี่ยวของจําเปนตองมีการสื่อสารกับผูลงทุน พนักงาน และบุคคลอื่นที่ตองการ

ทราบวาแผนธุรกิจในอนาคตจะเปนอยางไร 

3) ส่ือสารกับพนักงานคนสําคัญ (Communicate with Key Employees) เพื่อให

การพลิกฟนประสบความสําเร็จจําเปนตองมีการสื่อสารกับผูจัดการและ บุคคลที่สําคัญ โดยแจงให

ทราบถึงสภาพการณปจจุบัน และสิ่งที่จะตามมาที่ยังไมไดรับการแกไขและขอรับฟงความคิดเห็น 

เพื่อใหเกิดการรวมแรงรวมใจเปนทีมงานและมีขอผูกพันตอแผนในอนาคตรวมกัน 

4) ส่ือการกับพนักงานทั้งหมด (Communicate with Other Employees) สิ่ง

จําเปนตองทําในโอกาสแรกๆคือการไปพบพนักงานทั้งหมด หรือตัวแทนสหภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถามีแผนจะปลดพนักงาน 

5) ไปพบธนาคาร (Meet the Bank) และนักลงทุนอื่นๆ 

6) ไปพบผูขาย (Meet Suppliers) หากมีการจายเงินไมตรงเวลา 

7) พบปะลูกคา (Meet Customers) ธุรกิจที่ตองใหลูกคารายสําคัญมั่นในใน

แผนการพลิกฟนและประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสาเหตุท่ีทําใหธุรกิจตกต่ํานั้น

เกิดจากการใหบริการที่ไมดี ผลิตภัณฑไมดีหรือสิ่งสําคัญอื่นๆ 
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8) การอนุรักษเงินสด (Cash Conservation) เพื่อทําใหเกิดสภาพคลอง 

9) ใชระบบ และวิธีการใหม (Implement New/Update Systems and Procedures) 

10) กํากับตรวจสอบ วัดผล และลงมือปฏิบัติ (Monitor, Measure and Take 

Action) 

Balgobin and Pandit (2001) ไดเสนอเก่ียวกับ การพลิกฟนที่ประสบความสําเร็จหา

ข้ันตอนที่ซอนกันเปนลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ในรูปแบบจําลอง ความตกต่ําของการดําเนินงาน

นําไปสูชวงเวลาที่วิกฤต ซ่ึงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ส่ิงเหลานี้ ตามดวยระยะการตัด

ทอนรายจายเพื่อใหการบรรลุถึงความมีเสถียรภาพและรากฐานของบริษัท ตามดวยการเจริญเติบโต

ของผลกําไร  

1)  ความตกต่ํา (Decline) 

ความตกต่ําของธุรกิจซึ่งนําไปสูสถานการณการพลิกฟนในงานวิจัยหลายชิ้นนิยาม

ไว ดังนี้ Schendel et at. (1976) นิยามวา การตกต่ําหมายถึง ระยะเวลา 4 ปติดตอกันของรายไดท่ี

ลดลง Bibeaut  (1982) นิยามวา  ระยะเวลา 3 ปเปนอยางนอยที่กําไรสุทธิลดลง  หรือ กําไรสุทธิ

ลดลง 80% ในปเดียว สวน Hambrick and Schecter (1984) ใหคํานิยามวาหมายถึงชวงเวลาที่รายได

เฉลี่ยกอนหักภาษีของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนต่ํากวา 10%  Slatter (1984) นิยามวาหมายถึง

ระยะเวลาอยางนอย 3 ปติดกันของการลดลงในผลกําไร Robbins and Pearce (1992) ถือวาเปน 2 ป

ติดกันของการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากการขาย ตามดวยการ

ลดลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากการขายอยางนอย 2 ป ในอัตรา

ท่ีสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แสดงถึงความตองการการพลิกฟน Chowdhury และ Lang 

(1996b) พิจารณาวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง 2 ป โดยเฉล่ียต่ํากวากอนหักภาษี 10%  
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ภาพที่ 3.1  Generic Five-Stage Turnaround Sequence.  

แหลงที่มา:  Adapted from Balgobin and Pandit, 2001. 

 

2)  แรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลง (Impetus for Change) 

แรงผลักดันสําหรับองคกรในการเปลี่ยนแปลงมักจะมาจากสิ่งกดดันภายนอก  

ตัวอยางเชน บริษัทที่ขาดการชําระหนี้หรือประสบความลมเหลวเปนระยะสั้นๆ อยางนอยหนึ่งครั้ง 

หรือมีพันธะสัญญากับธนาคารและธนาคารติดตามเรงรัดเพื่อเรียกเงินคืน บริษัทอาจไมสามารถ

จายเงินใหผูขายรายใหญและไมสามารถทําการจัดสงใหกับลูกคา  และสถานการณท่ีเลวรายที่สุด 

คือ บริษัทไมสามารถจายเงินเดือนได ส่ิงเหลานี้จะทําลายความเชื่อมั่นภายในของบริษัทอยาง

สมบูรณ ในกรณีเหลานี้ คณะกรรมการบริหารมักจะทําการแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหม 

(Castrogiovanni et al., 1992) 

การเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของหรือภัยคุกคามดังกลาวเปนอีกเหตุผลที่จะ

เปลี่ยนสภาพที่เปนอยู Grinyer, Mayes and McKiernan (1990) กลาววา เหตุการณเหลานี้มักจะ

 

1. การตกต่ําและเกิดการวิกฤต 

(Decline and Crisis) 

 

2. กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Trigger for change) 

 

3. การกําหนดกลยุทธการฟนตัว 

(Recovery Strategy Formulation) 

 

4. การตัดทอนและเสถียรภาพ 

(Retrenchment and Stabilization) 

 

5. กลับไปสูการเจริญเติบโต 

(Return to Growth) 
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กระตุนและมีผลทําใหองคกรเปลี่ยนจากความเฉื่อยชาไปสูการลงมือทํา Taylor  (1982) กลาววา

ความจําเปนคือสิ่งสําคัญที่นําไปสูการสรางสรรค วิกฤตเปนสาเหตุท่ีจะทําใหองคกรจะใชวิธีการที่

แตกตางกันอยางสิ้นเชิงในการแกปญหา เชนเมื่อประสิทธิภาพการทํางานลดลง 

ปจจัยกระตุนโดยทั่วไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรของบริษัทขนาด

ใหญนาจะเปนประธานบริหารคนใหมท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ Schendel et al. (1976) 

พบวามากกวา 80% ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการฟนฟูจะมีการเปลี่ยนแปลงซีอีโอ สวน 

Bibeault (1982) พบวา 68% ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว Thain และ Goldthorpe  (1989) 

รายงานวา กวา 70%, และ Grinyer et al. (1990) กลาววา การเปลี่ยนแปลงการจัดการที่สําคัญเกิดขึ้น

ใน 85% ของการพลิกฟนที่ประสบความสําเร็จ สวนงานของ Baker, Patterson และ Mueller (2001) 

ศึกษาวา การจัดการการเปลี่ยนแปลงระดับสูงจะนําไปสูความสําเร็จของการพลิกฟนเปนสวนใหญ 

3)  การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 

เมื่อความจําเปนในการพลิกฟนไดรับการยอมรับ ลําดับถัดไปของธุรกิจ คือ การ

พัฒนากลยุทธ ณ จุดนี้ สาเหตุความตกต่ําของประสิทธิภาพการผลิตเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณา

Grinyer et at. (1990) ระบุวา การดําเนินการในกระบวนการพลิกฟนใหเห็นถึงสาเหตุของความ

ตกต่ํา สวน Hofer (1980) และ Hambrick and Schecter (1983) ช้ีใหเห็นถึง สองกลยุทธการพลิกฟน

คือกลยุทธการดําเนินงาน และกลยุทธผูประกอบการซึ่งการเลือกกลยุทธมาใชข้ึนอยูกับสถานการณ

วิกฤตที่ประสบอยู   ธุรกิจที่ประสบปญหาความมีประสิทธิภาพและลมละลายควรใชกลยุทธการ

ดําเนินงานในระยะเวลาที่ส้ันๆ Castrogiovanni และ Bruton  (2000) กลาววา กลยุทธพลิกฟนโดย

ผูประกอบการ หรือ การพลิกฟนกลยุทธ มีความเหมาะสมเมื่อธุรกิจประสบกับการจัดตําแหนงที่ไม

เหมาะสมกับตลาดที่ธุรกิจนั้นดํารงอยู สาเหตุของความตกตํ่าเปนสิ่งสําคัญที่ตองไดรับการแกไขเพื่อ

เพิ่มผลผลิตของบริษัท ความพยายามหลายครั้งที่ลมเหลว (Rogers, Pace and Wilson, 2002) เพราะ

ผูนําจะเชื่องชาในการเปลี่ยนแปลงและไมลึกซึ้งพอที่จะทําใหบริษัทมีความแตกตางและอยูรอด   

ตามที่กลาวกอนหนานี้ ในสถานการณการพลิกฟนบริษัทมักจะวาจางซีอีโอใหม 

ซ่ึงแตละบุคคลใหมเหลานี้โดยทั่วไปจะดําเนินงานตามจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (การ

วิเคราะห SWOT) (Grinyer and McKiernan, 1990) เพื่อประเมินสถานการณ สวน Porter (1980) 

แนะนําการวิเคราะห Five Forces ท่ีซีอีโอใหมจะวิเคราะหคูแขงขัน ลูกคา และผูจัดจําหนาย การใช

ทดแทน และ การเขาตลาดใหมที่มีศักยภาพ โดยไมคํานึงถึงเครื่องมือเฉพาะที่ใชโดยซีอีโอใหมใน

การวิเคราะหสถานการณ ซ่ึงกลยุทธของธุรกิจใหมเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยรักษาบริษัท 

Mukherji, Desai, and Francis (1999) ยืนยันวา การอยูรอดในระยะยาวของบริษัท 

และความสําเร็จขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในการแขงขันโดยรวม ในการที่บริษัทดําเนินการ พวกเขา
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เสนอวา ส่ิงสําคัญของความสําเร็จของบริษัท คือ วิธีทําความเขาใจที่ดีและการตอบสนองตอ

สภาพแวดลอม การวางกลยุทธท่ีเหมาะสมและการดําเนินงานเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพลิกฟนของ

บริษัท 

แงมุมหนึ่งที่สําคัญของกลยุทธการพลิกฟน คือ การสื่อสาร โดยผูนําขององคกร ถึง

สาเหตุของความตกต่ําและกลยุทธท่ีจะทําใหบริษัทพลิกฟนโดยจะตองมีการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดทุกระดับขององคกร Kanter (2003) ไดดําเนินการสื่อสารเปนกระบวนการอยาง

มีข้ันตอน เปนการเรียกคืนความเชื่อมั่นที่มีตอคนงาน และองคกรเปนสวนสําคัญของกระบวนการ

พลิกฟนที่ประสบความสําเร็จ Kanter เสนอวา ซีอีโอจะตองสรางแรงบันดาลใจและชวยใหองคกร

ดําเนินการใหมเพื่อเรียกคืนผลกําไร 

การพลิกฟนจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองการความคิดที่ชัดเจน การดําเนินการ

ท่ีรวดเร็ว และการวางแผนที่สอดคลอง (Clear Thinking, Quick Action, and a Plan) (Colland, 

2010: 64) 

4)  การตัดทอนรายจาย (Retrenchment) 

การตัดทอนรายจายโดยทั่วไปแลวเปนสิ่งแรกที่ดําเนินการในสถานการณการพลิก

ฟนเพื่อเรียกคืนผลกําไร Pearce and Robbins (1993) นิยามวา การตัดทอนรายจายเปนชุดของการ

กระทําที่บริษัทใชเพิ่มความมีประสิทธิภาพ โดยการลดคาใชจายและสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับการ

สรางผลกําไร Hofer (1980) อธิบายวา การตัดทอนรายจายเปนการดําเนินการเพื่อจัดการกับการขาด

ประสิทธิภาพและปญหากระแสเงินสด Pearce and Robbins (1993) ระบุวาการตัดทอนรายจายอาจ

เพิ่มเงินสํารองซึ่งจําเปนตอการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 

การตัดทอนรายจายยังชวยใหธุรกิจมีความมั่นคงซึ่งจะเปนการหยุดการสูญเสียเงิน

สด โดย การใชจายอยางรอบคอบ เชน ตัดคาใชจายเพื่อการโฆษณา  การทองเที่ยว ที่ปรึกษาและ

วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงการลดบุคลากร บริษัทสามารถมีเงินสดโดยการขายสินทรัพยท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ พรอมกับการลดสินคาคงคลังและลูกหนี้ โดยทั่วไปจะเกิดสถานการณวิกฤตกอนจึง

จะมีการดําเนินการ การที่องคการปราศจากรายไดในการชําระเงินเจาหนี้หรือพนักงาน อาจจะมีการ

สูญเสียความเชื่อมั่นไดอยางรวดเร็วและทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงความมี

ประสิทธิภาพของกลยุทธการพลิกฟนคือเงินสด 

นอกจากนี้การตัดหนวยงานหรือสายงานผลิตภัณฑท่ีไมทํากําไรออกยังชวย

ประหยัดเวลาในการจัดการ Castrogiovanni and Burton (2000) ช้ีใหเห็นถึงประโยชนสามประการ

จากการตัดทอนรายจายคือ 1) การกลับคืนมามีประสิทธิภาพ  2) การเพิ่มเงินสํารอง  และ 3) การ

สรางจังหวะขับเคลื่อน  
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5)  การฟนตัว (Recovery Response)  

หลังจากเรียกคืนความมีเสถียรภาพแลว จะเขาสูข้ันตอนการฟนตัว ซ่ึงเปนชุดของ

การกระทําที่ออกแบบมาเพ่ือการกําหนดตําแหนงในการทํากําไรของบริษัท  เปนขั้นตอนตอจากการ

ตัดทอนรายจายในกระบวนการพลิกฟนของบริษัทจากการตกต่ําไปสูการมีผลประกอบการที่ดี 

(Robbin and Pearce, 1993)  

องคประกอบหลายประการที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของบริษัทไดแก  1) 

การมีผูบริหารระดับสูงที่ดี 2) โครงสรางองคกรแบบผอม (Lean) และ 3) การจัดการการตลาดที่ดี 

การบริหารจะตองมุงเนนที่การกระทํา คุณคาของคนและมีทักษะในการสื่อสาร ผูจัดการฝาย

การตลาดตองพิจารณาในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ มีการปรึกษาลูกคา

สําคัญอยางสม่ําเสมอและใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวย (Grinyer et al., 1990)  การ

พิจารณากําหนดราคาเปนองคประกอบสําคัญของการฟนตัว การมีขอมูลที่ดีกอใหเกิดความ

ไดเปรียบในการแขงขันทําใหสามารถตรวจสอบใหแนใจวาราคาที่กําหนดนี้เปนราคาที่ดีท่ีสุดแลว

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง (Finkin, 1985)  

เครื่องมือที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการแขงขัน คือการปฏิบัติงานเชิงรุก  

นวัตกรรม และการจัดการกับความเสี่ยง (Covin and Slevin, 1989) ความพรอมและการมีทรัพยากร

สํารอง (Slack Resources) เปนประโยชนอยางยิ่งในขั้นตอนการฟนตัว โดยทรัพยากรสํารองนี้จะ

ชวยในการเติบโตของโครงการใหม (Chowdhury and Lang, 1996) 

Balgobin and Pandit (2001) อธิบายวาการกลับสูข้ันตอนของการเจริญเติบโตเปนผลมาจาก

การสรางรายไดและการลงทุนในทรัพยสินและจากการลดคาใชจาย จากการศึกษาในบริษัทขนาด

ใหญ บริษัทที่มีการพลิกฟนมียอดขายมากกวาบริษัทที่ไมมีการพลิกฟนอยางมีนัยสําคัญ (Barker and 

Duhaime, 1997) นอกจากพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินแลวผลการประกอบการของธุรกิจที่

พลิกฟนยังเชื่อมโยงกับผลกําไรของสวนแบงการตลาดอยางมีนัยสําคัญ (Hambrick and Schecter, 

1983) 

Sudarsanam and Lai (2001) พบวา บริษัทที่พลิกฟนมีแนวโนมที่จะมุงเนนการเจริญเติบโต

มากและใชกลยุทธท่ีมุงเนนการตลาดภายนอกมากกวาบริษัทที่ไมไดพลิกฟน ซ่ึงบริษัทที่ไมไดพลิก

ฟนมักใชกลยุทธการแขงขันและเนนการปรับโครงสรางการดําเนินงานภายในและปรับโครงสราง

ทางการเงิน Santhanam and Hartono (2003) เสนอวาการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันอยางยั่งยืนเปนสิ่งจําเปน  

Pelham (2000) พบวา บริษัทที่ทําการผลิตขนาดเล็กที่มุงเนนกลยุทธทางการตลาดมีผลการ

ประกอบการสูงกวาบริษัทที่มุงเนนกลยุทธดานอื่นๆ Narver and Slater (1990) มีหลักฐานเพิ่มเติมที่
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เชื่อมโยงกลยุทธทางการตลาดกับผลกําไร สวน Jaworski and Kohli (1993) เห็นดวยกับการ

เชื่อมโยงระหวางการมุงเนนการตลาดและผลประกอบการโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ 

Chowdhury (2002) ยืนยันวา ผลประกอบการที่เลวลงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ในผลิตภัณฑ

และกลยุทธการตลาดเปนสิ่งจําเปน 

โดยสรุป หลายๆ ธุรกิจที่เผชิญหนากับสถานการณการที่นําไปสูความจําเปนของการพลิก

ฟน สถานการณวิกฤตเหลานี้มีสาเหตุมาจากความหลากหลายของปจจัยภายในและภายนอก การ

พลิกฟนธุรกิจเหลานี้ใหกลับมาสูระดับของการเติบโต และทํากําไรอีกครั้งเปนสิ่งที่นักวิชาการ

หลายคนใหความสนใจและศึกษาถึงปจจัย และวิธีการในการพลิกฟนธุรกิจดังกลาวงานวิจัยที่

เกี่ยวกับ Turnaround Strategy  ใหความสําคัญกับปจจัยที่มีอิทธิพลกับการพลิกฟนของธุรกิจทั้ง

ภายในและภายนอก  ปจจัยภายนอกไดแก สภาพการแขงขันของธุรกิจ และการเติบโตของ

อุตสาหกรรมมีอิทธิพลตอทางเลือกและความสําเร็จของธุรกิจ (Mukherji, Desai, and Francis, 1999; 

Morrow, Johnson and Busenitz, 2004)  ปจจัยภายในไดแก ปจจัยดานการเงิน และการจัดการ 

(Hofer, 1980; Robbins and Pearce, 1992; Chowdhury and Lang, 1996) Lohrke, Bedeian and 

Palmer (2004)  ศึกษาบทบาทของทีมผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธ และการปฏิบัติตาม

กลยุทธนั้น Mukherji, Desai and Francis (1999) สรุปวาบริษัทตองพัฒนากลยุทธการพลิกฟนให

สอดคลองกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอมหลายระดับเพื่อกลับมาสูการแขงขันใหได 

 

3.2.3  การพลิกฟนธุรกิจสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพที่ผานการฟนฟูทางการเงิน 

จากแนวคิดและความหมายของการฟนฟูหรือความตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

วิสาหกิจที่ประสบปญหาดานการเงินที่กลาวมาขางตน วิสาหกิจตองการปจจัยการดําเนินการที่

แตกตางไปจากวิธีการปกติท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ชวงที่เกิดวิกฤตตมยํากุงในป 

2540 ไดมีบริษัทที่เปนหนี้ดวยคุณภาพเปนจํานวนมาก หลังจากที่รัฐบาลจึงจัดตั้งบริษัทบริหาร

สินทรัพยเขามาดูแลใหธุรกิจเหลานี้ท่ีเขาสูกระบวนการฟนฟูทางการเงินเพื่อใหสามารถออกมาจาก

กระบวนการฟนฟูและทําธุรกิจไดอีกครั้ง 

ภายหลังจากบริษัทเหลานี้ออกจากกระบวนการฟนฟูทางการเงินแลวก็ยังอยูในชวงที่

ตองการการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลประกอบการใหดีข้ึนใหสามารถแขงขันได จาก

การทบทวนวรรณกรรมขางตนพบวาบริษัทที่ประสบปญหาและเขาสูกระบวนการฟนฟูทางการเงิน 

เพื่อใหกลับมามีผลการประกอบการที่ดีข้ึนนั้น เปนองคการที่อยูในสภาพที่ดอยกวาองคการอื่น  

ปจจัยที่พิจารณาแลวมีสวนสําคัญใหเกิดความสําเร็จควรประกอบดวย 
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1) ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน องคกรจะตองเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการดําเนิน

ธุรกิจที่แตกตางไปจากเดิม ท้ังในสวนที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน วิธีการทํางาน โครงสรางองคการ 

และการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล 

2) ปจจัยภาวะผูประกอบการ การบริหารจัดการโดยแนวทางการจัดการทั่วไป ท่ี

เนนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศัยระดับการบังคับบัญชาแบบปกตินั้นยอมไม

สามารถสรางความสําเร็จใหกับองคกรหลังการฟนฟูทางการเงินได ความสามารถของ

ผูประกอบการในการเปนผูนํา การรับรูโอกาสธุกิจ การใชประโยชนจากโอกาสธุรกิจ และ การ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธท่ีสําคัญๆจะทําใหองคการสรางผลการดําเนินการที่แตกตางออกไปได 

3) ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร องคกรหลังการฟนฟูทางการเงิน เปน

องคกรที่ตองเพิ่มประโยชนจากการพึ่งพาทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก 

ผลลัพธท่ีองคกรตองเขารับการฟนฟูสวนหนึ่งก็มาจากการที่องคกรตองพึ่งพาทรัพยากรที่สําคัญ ไม

สามารถควบคุมทรัพยากรเหลานั้น และมีทรัพยากรที่ไมเพียงพอตอการทํางาน  

การทบทวนวรรณกรรมตอไปนี้ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยเหลานี้มีความสําคัญทางทฤษฎี

อยางไร และมีปจจัยยอยอะไรที่มีสวนทําใหองคกรประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงิน 
                                                                                                                                                                       

3.3  กลยุทธการพลิกฟน 
 

Apri and Wejke (1999: 3-4) ไดนิยามกลยุทธการจัดการการพลิกฟนองคการไววา หมายถึง 

กลยุทธการจัดการบริษัทหรือองคการที่ตกอยูในสถานการณแหงความยากลําบาก องคการที่ตกอยู

ในสถานการณเหลานั้นโดยปกติแลวจะเปรียบเสมือนเหมือนเปนผูปวย และจําเปนที่จะตองไดรับ

การรักษาอยางเรงดวน 

 King  (1999) เสนอวาการจัดการพลิกฟนองคการเชิงกลยุทธนั้นเปนการจัดการโครงการที่

เกี่ยวของโดยสวนใหญกับการแทนที่ ชดเชย ซอมแซม การชําระคืนเงินของสิ่งที่ดําเนินการไปอยาง

ผิดปกติ ในขณะที่การจัดการเชิงกลยุทธท่ัวไปจะเกี่ยวของกับการคิดคนสิ่งใหมๆขึ้นมาหรือการเพิ่ม

หรือตอเติมกับสิ่งที่มีอยู 

 กลยุทธพลิกฟนองคกร  (Organization  Turnaround  Strategy) จึงหมายถึง แผนงานและ

วิธีการในการนํากิจการจากสถานะที่ผลประกอบการไมดีไปสูสถานะที่ผลประกอบการที่ดีอยาง

ยั่งยืน 

นักทฤษฎีการพลิกฟนกลาววาหัวใจของการพลิกฟนคือการทบทวนกลยุทธ หรือการ

เปลี่ยนแปลงกลยุทธ แตอยางไรก็ดีจากการศึกษาเชิงประจักษจํานวนมากพบวามีธุรกิจเพียงบางสวน

เทานั้นที่ฟนตัวไดจากการเปลี่ยนกลยุทธ สวนใหญเกิดจากการลดคาใชจาย (Cutback) หรือการเพิ่ม



 39 

ประสิทธิภาพจึงไดมีการศึกษาวาเหตุใดจึงไมเปนไปตามทฤษฎี จากการศึกษาของ Barker  and 

Duhaime (1997)  พบวาเกิดจากการที่ไมไดแยกแยะวาบริษัทกลุมตัวอยางที่ศึกษานั่นอยูในภาวะ

ถดถอยเพราะสาเหตุอะไร  เชน การถดถอยเกิดจากการดําเนินกลยุทธท่ีผิดพลาด หรือเกิดขึ้น

ช่ัวคราวเพราะอยูในชวงถดถอยของวัฏจักรธุรกิจ  หากเกิดขึ้นชั่วคราวตามวัฎจักรธุรกิจแลวการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธในกระบวนการพลิกฟนอาจไมจําเปนมากนัก แตหากเกิดจากการกําหนดกลยุทธ

ท่ีผิดพลาดแลว (Weak Strategic Positioning) การปรับเปลี่ยนกลยุทธจึงจะใหผลตามทฤษฎี  สาเหตุ

ของการถดถอยจึงมีผลโดยตรงตอความตองการในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ  

เชนเดียวกับที่ Hofer (1980) และ Hambrick and Schecter (1983) ช้ีใหเห็นถึง สองกลยุทธ

การพลิกฟนคือกลยุทธการดําเนินงาน และกลยุทธผูประกอบการ ตามที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงการเลือก

กลยุทธมาใชข้ึนอยูกับสถานการณวิกฤตที่ประสบอยู   ธุรกิจที่ประสบปญหาความมีประสิทธิภาพ

และลมละลายควรใชกลยุทธการดําเนินงานในระยะเวลาที่ส้ันๆ กลยุทธพลิกฟนโดยผูประกอบการ 

หรือ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ มีความเหมาะสมเมื่อธุรกิจประสบกับการจัดตําแหนงที่ไมเหมาะสม 

กรณีของธุรกิจที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงิน เพื่อใหมีผลการประกอบการที่ดีนั้นจึงไมใชเปน

การแกไขปญหาระยะสั้น การเลือกใชกลยุทธการพลิกฟนแบบปรับเปลี่ยนกลยุทธจึงมีความ

เหมาะสม 

การพลิกฟนทางธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น การเลือกใชกลยุทธเปนสิ่งสําคัญ  กล

ยุทธการพลิกฟนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ (Kow, 2004)  ประกอบไปดวย  1 การมีวิสัยทัศนเชิงกล

ยุทธท่ีเหมาะสม 2 การปรับองคการ 3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และ 4   การปรับเปลี่ยน

ทรัพยากรบุคคล 

 

3.3.1  วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ  

วิสัยทัศนเชิงกลยุทธเปนเสมือนแผนที่เดินทางขององคการ บนพื้นฐานของการวิเคราะห

ธุรกิจ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  การวิเคราะหดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การสรางและการพัฒนา

วิสัยทัศนจะยากที่สุดในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ เพราะวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคกร เปน

กุญแจสําคัญที่จะเปดสูความสําเร็จ (Kow, 2004: 229-232) ดวยเหตุท่ีวิสัยทัศนนี้จะเปนภาพที่เขาใจ

ไดงายที่สุดที่จะบอกไดวาองคกรนั้นตองการจะเปนอยางไรในอนาคต โดยในการกําหนดวิสัยทัศน

เชิงกลยุทธนั้นจะตองมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือ SWOT อยางละเอียด 

โดยสัมพันธกับวัฏจักรธุรกิจ (Business’s Life Cycle) ภาวะของการแขงขันและผลกระทบของการ

แขงขัน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ กระบวนการ

ตลาด สภาพคลองทางการเงิน ศักยภาพของบุคคล ประสิทธิผลของหวงโซอุปทาน และความพรอม
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ในการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในสวนของวิสัยทัศนนั้นจะตองการความชัดเจน เขาใจไดงาย สามารถ

มองเห็นภาพทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวของบริษัท และจะตองมีความสมบูรณใน

ตัวเอง และสิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนคนใหสามารถเปนไปไดโดยงายและถูกทิศทาง คือ การระบุ

เปาหมายที่ชัดเจนซึ่งองคกรสามารถไดเปรียบในเชิงแขงขัน เพื่อใหม่ันใจไดวาการขับเคลื่อนคน จะ

เปนไปไดโดยงายและเปนไปอยางถูกทิศทาง 

 วิสัยทัศนเชิงกลยุทธในการพลิกฟนองคกรนี้ จะถูกขับเคลื่อนโดยผูบริหารที่มี

ความสามารถเปนกุญแจสําคัญประการแรกในการดําเนินการตามกลยุทธ โดยจะตองคนหาผูท่ี

สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต มีความสามารถในการ

นําคนในองคกร มีแนวคิดที่สรางสรรค สามารถสรางใหเกิดการตระหนักในคุณคาขององคกร 

รวมถึงสรางใหบุคลากรในองคกรมีความเชื่อมั่นในการทํางานใหกับองคกร ตระหนักรูถึงการเปน

สวนหนึ่งขององคกรดวย ผูนําตองสรางแรงจูงใจใหคนในองคกรมองเห็นความสําคัญของการ

รวมกลุม เกิดการตระหนักรูในตนเองและศักยภาพของการรวมกลุมขององคกรไปพรอมๆ กัน 

นอกเหนือจากนั้นจะตองมีการประชุม ปรึกษาหารือ รับฟงขอคิดเห็น เสียงวิพากษวิจารณตางๆ 

เพื่อใหทุกคนในองคกรมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกัน 

  ในการกําหนดกลยุทธจะตองมีการอธิบายถึงความแตกตางของผลิตภัณฑและการบริการ 

ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑท่ีสามารถพัฒนาไดและหรือการบริการที่จะ

เพิ่มศักยภาพไดมากยิ่งขึ้น สวนผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมสามารถพัฒนาไดจะตองยอมรับและ

วางแผนในการปรับปรุงหรือยกเลิกไป ส่ิงสําคัญคือ ความพยายามในการหาทางออกที่ดีท่ีสุดที่จะ

สามารถขจัดภาวะวิกฤตขององคกรออกไปใหไดมากที่สุด ซ่ึงการกําหนดวิสัยทัศนนี้เปนขั้นตอนที่

สําคัญในการจัดการแกไขปญหาเหลานี้ 

 นอกจากนี้การรูจักขอความชวยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอกองคกรก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่

ชวยสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นได แตพึงระวังวาจะตองใชเทาที่จําเปน โดยสวนมากที่ปรึกษาจะถูก

คัดเลือกมาเพื่อใหชวยในสวนของกลยุทธในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในเรื่องของการ

รับรูในจุดมุงหมายที่องคกรจะมุงไป ทําใหทราบถึงสิ่งที่องคกรจะตองทําเมื่อมีการใชกลยุทธในการ

พลิกฟนองคกร 

 ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งของวิสัยทัศนเชิงกลยุทธคือการมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน รับรูถึงสิ่งที่

จําเปน ส่ิงที่ตองเผชิญ รับรูปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของและแนวทางการดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติงาน 

และตองมั่นใจวาทุกคนที่เกี่ยวของมีความเขาใจ ตระหนักรูอยางแทจริง ซ่ึงวิสัยทัศนจะตองไมยาว

มากนัก ไมสลับซับซอนจนเกินไปโดยหลักสําคัญในการกําหนดคือ ใหวิสัยทัศนเปนเครื่องชี้ใหคน

ในองคกรสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้น  
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 อยางไรก็ดี การมีวิสัยทัศนแตเพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอสําหรับการทําความเขาใจ

ภารกิจตางๆ จะตองมีการวางแผนเพื่อสรางความเขาใจในการสื่อสารควบคูไปดวย ซ่ึงในสวนนี้

บทบาทของ CEO มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะดําเนินการในสวนนี้ ซ่ึงวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและการ

นําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จจะตองมีการกําหนดกรอบในการจัดการใหสอดคลองกันทั้ง

กระบวนการ พึงตระหนักวาปญหาจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นมิใชเปนเพียงขอผิดพลาดแตเปน

โอกาสที่จะเตือนใหทราบและหาทางที่จะปองกันมิใหเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต 

 การพลิกฟนองคกรเปนเรื่องที่สลับซับซอนและตองอาศัยความเขาใจในสมรรถนะของ

องคกร จุดที่องคกรยืนอยู เปาหมายที่จะเปนในอนาคต และวิธีการที่จะไปถึงเปาหมายนั้น โดยเริ่ม

จากการกําหนดวิสัยทัศนเปนพื้นฐานหลักในการดําเนินการ 

 

3.3.2  การปรับองคการ  

 การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธท่ีประกอบไปดวยหลักการสําคัญสูความสําเร็จจะเปนตัว

ขับเคลื่อนองคการใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยหลักการสําคัญประกอบไปดวย (Kow,  2004: 

229-232) 

1) โครงสรางองคกรในปจจุบันจะตองมีความสามารถในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน

เชิงกลยุทธ 

2) องคกรจะตองประกอบไปดวยบุคลากรที่หลายหลาย มีทักษะที่จําเปนตอการ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศนใหเปนจริง 

ในการใชกลยุทธการพลิกฟนองคกรสูความสําเร็จ ไมเพียงแตจะตองมีแรงจูงใจ ความ

รับผิดชอบ หรือความตองการความสําเร็จเทานั้น แตโครงสรางองคกรที่สามารถนําไปสูความสําเร็จ

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ยกตัวอยางในสวนของการขายและการตลาดที่ลูกคาตองการติดตอกับตัวแทน

องคกรเพียงคนเดียว แตเบื้องหลังกระบวนการนั้นประกอบไปดวยความสัมพันธในสวนตางๆ ของ

องคกรเปนลําดับตั้งแตในสวนการประสานความสัมพันธระหวางความตองการสั่งซื้อของลูกคา 

การบริการลูกคา การวางแผน กระบวนการผลิต การจัดสงและฝายงบประมาณ ซ่ึงจะเชื่อมโยงถึง

กันในทุกสวน และเมื่อเกิดปญหาขึ้นการที่จะจัดการกับปญหาตางๆ ที่ตองเผชิญ จะตองมีวิธีการ

แกไขที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งเมื่อระดับของความซับซอนเพิ่มขึ้น องคกรจะตองมีการปรับโครงสราง

ใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผูนําที่เหมาะสมดวย 

เมื่อตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในองคกรรวมถึงการเขาสูกระบวนการกลยุทธในการ

พลิกฟนนี้ ในองคกรตางๆ ประกอบดวยคน 4 กลุมที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

ตางๆ ซ่ึงหนึ่งในนั้น คือคนที่พรอมและมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง กลุมที่จะไมรับรูวาอะไรที่
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ตองการใหเกิดและอะไรคือเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง กลุมที่ไมมีทักษะและสมรรถนะที่องคการ

ตองการเพื่อกาวไปสูอีกระดับ และกลุมที่ทําทุกอยางเพื่อตอตานการเปลี่ยนแปลง แตปญหาคือทํา

อยางไรที่จะใหคนเหลานี้เขาใจวาอะไรและทําไมจึงตองเปลี่ยนแปลง และทําใหคนที่ไมมีทักษะเกิด

ทักษะที่ตองการ อันดับแรกคือตองมีการสื่อสารทําความเขาใจในวิสัยทัศนใหเกิดขึ้นกับเหลา

พนักงานเหลานี้ทําเปนตองอธิบายใหเห็นถึงสิ่งที่จะตองทําใหสําเร็จในกลยุทธการพลิกฟนนี้ การจะ

สรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นจะตองทําใหทุกคนเขาใจอยางเรงดวน ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงได

ตองมีการอธิบายวาเพราะเหตุใด ผูบริหารและพนักงานทั้งหมดจะตองเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญได ทําใหทุกคนในองคกรทราบถึงขอบเขตของงานที่จะตองเปลี่ยนแปลงและบางครั้ง

ขอบเขตนั้นอาจจะมิไดเกี่ยวของโดยตรงแตใหรับรูวาจะเปนประโยชนตอทุกคนในองคกรรวมกัน 

อยางไรก็ดีการที่จะทําใหกลุมคนที่ไมมีทักษะหรือสมรรถนะในองคกรยอมรับในความจําเปนที่

จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองมีการทดสอบถึงความสามารถในการพัฒนาระยะเวลาที่ใชโดย

เปรียบเทียบกับการรับบุคคลภายนอกเขามาใหม ปญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อบุคลากรที่

ขาดสมรรถนะเหลานี้มีความจงรักภักดีตอองคกร อุทิศตัวทํางานและมีสวนขับเคลื่อนองคกรใน

อดีต การใหพวกเขาออกไปอาจเปนทางที่ดีแตอาจไดรับผลตอบกลับที่รุนแรงได ซ่ึงอาจสงผล

กระทบในเรื่องจริยธรรมองคกร ปจเจกบุคคล และผลิตภาพ การตัดสินใจใหพนักงานที่ซ่ือสัตยแต

ขาดทักษะออกไปเปนเรื่องที่ซับซอน สวนการรับคนเขามาใหมนั้น บางครั้งสิ่งที่ติดตัวมาบางอยาง

อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาองคกรยิ่งกวาพนักงานปจจุบัน ซ่ึงทายที่สุด CEO 

จะตองเลือกวิธีการเพ่ือที่จะใหองคกรกาวไปขางหนาได 

ผูจัดการระดังสูงที่เปนคนนอกจะมีการเตรียมตัวที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง แตขาดความรูใน

รายละเอียดขององคการซึ่งจําเปนตองตอการนํากลยุทธใหมไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว (Helmich and 

Brown,1972; Schwartz and Menon,1985) ซึ่งความรวดเร็วนั้นเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอ

สถานการณการพลิกฟน (Arogyaswamy et al., 1995; Hambrick, 1985) ในทางตรงขามคนในยอม

รูจักและคุนเคยกับปญหาและสามารถประเมินความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการเมืองของการ

ใชกลยุทธจึงสามารถทําใหการฟนตัวเปนไปอยางรวดเร็ว แตอีกทางหนึ่งคนในจะถูกขังอยูภายใน

วัฒนธรรมที่มีอยูทําใหมองไมเห็นความตองการในการเปล่ียนแปลงและความเปนไปได  

ท้ังหมดนั้นคือการที่องคกรจะตองเลือกใชคนใหถูกกับงาน( “Right People in the Right 

Jobs”) เพื่อที่จะไมสูญเสีย ความซื่อตรง รับผิดชอบ ทักษะ และโอกาสในการพลิกฟนองคกรสู

ความสําเร็จ และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

แผนการดําเนินงานที่ปรับปรุงแลวในกระบวนการวิสัยทัศนจะตองมีการอธิบายถึง

ภาระหนาที่ท่ีทุกคนในองคกรจะตองรับทราบ  ในหลายๆ บริษัทหนาที่หนึ่งที่จําเปนจําตองคํานึงคือ
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ดาน IT ยกตัวอยางในเรื่องของหวงโซอุปทาน (Supply  Chain) และการจัดการขอมูลในสวนตางๆ 

ท่ีจะตองพัฒนาและตัดสินใจในกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใน

หลายกรณี การใช IT ท่ีเหมาะสมสามารถที่จะชวยกําหนดกลยุทธการไดเปรียบเชิงแขงขันได โดย

การมี IT หรือ CIO รายงานขอมูลให CEO แตอยางไรก็ดีนี่มิใชเพียงทางสูความสําเร็จเพียงทางเดียว

ในการพลิกฟนองคกร แตจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการกับสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา

ตอองคกร ระแวดระวัง และวางแผนระบบทั้งกําลังคนและตนทุนจะตองมีการกํากับระหวาง

กระบวนการดวย  ผูท่ีจะสามารถขับเคลื่อนกลยุทธการพลิกฟนนี้จะตองเขาใจวา คุณมีเพียงหนึ่ง

ความรับผิดชอบและจะตองไมมีผูรับผิดชอบกลยุทธมากนัก โครงสรางการจัดการองคกรภายใน

ควรจะตองสรรหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาอีกทางหนึ่ง ผูบริหารของ

องคกรควรจะตองคนหากระบวนการพลิกฟนที่เหมาะสมรวมถึงวิธีการที่จะไปสูจุดนั้นได การเขา

มาของผูบริหารคนใหมทําใหเกิดแนวโนมในการทํางานรวมกับบุคคลที่เคยทํางานรวมกันมากอน

ซ่ึงก็เปนประโยชนในแงของความรูเกี่ยวกับตัวสินคาและความไวเนื้อเชื่อใจ แตอยางไรก็ดีก็ตอง

ระมัดระวังไมใหเกิดระบบพวกพองขึ้นในองคกร และอีกประการหนึ่งคือ การที่ผูบริหารเต็มไปดวย

ความรู ประสบการณในการทํางานซึ่งแตกตางจากพนักงานในองคกรอื่นๆ ฉะนั้นจะตองมีการ

อธิบายอยางเปนลําดับ ข้ันตอนใหกับสายงานไดทราบเพื่อสรางความเขาใจ เชื่อใจใหเกิดขึ้น ไมควร

ใชอํานาจสั่งการพึงอาศัยการสรางความเขาใจเปนหลักในการถายทอดประสบการณ 

การปรับโครงสรางองคกรนั้นจะจัดการไดตองอาศัยทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนจุดสําคัญใน

การเริ่มตนการนํากลยุทธสูการปฏิบัติในโครงสรางใหม  ดวยความใสใจ คํานึงถึงความรูสึก ความ

ยุติธรรม จะทําใหสามารถผลิตกําลังคนที่มีความกระตือรือรน มีแรงบันดาลใจ อุทิศตนและ

รับผิดชอบ ผลักดันเปาหมายตางๆ สูความสําเร็จตามวิสัยทัศนอยางราบรื่น 

 

3.3.3  การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ 

กระบวนการธุรกิจคือทางที่บริษัทใชนํา และจัดการธุรกิจ ผานกระบวนการนี้  ทุกประเภท

ของขั้นตอน แบบฟอรมสั่งซื้อของลูกคา  แบบคําขอเบิกวัตถุดิบ หีบหอ อะไหลของฝายวิศวกร การ

ขยายเวลาเชา เอกสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ การทดสอบผลิตภัณฑระยะกลางและระยะสุดทาย ขอมูลของ

ฝายบุคคล และอื่นๆ  กระบวนการธุรกิจดังกลาวทําใหการดําเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ในชวงเวลาเริ่มตนของการพลิกฟนเปนเวลาที่ดีสําหรับการตรวจสอบประโยชนการ

ใชสอยของสิ่งเหลานี้ เมื่อมองเขาไปในกระบวนการธุรกิจมีส่ิงสําคัญคือ ส่ิงแรกตองระบุใหไดวา

กระบวนการใดคือกระบวนการหลัก (Key Process) ท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจที่เปนแกนสําคัญ (Core Business) กระบวนการหลัก คือกระบวนการที่ชวยใหการดําเนินงาน
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ของธุรกิจประสบความสําเร็จและสรางรายได  ตอมาคือตัดกิจกรรมที่มีความซ้ําซอนและกอใหเกิด

ความสูญเปลา (Kow, 2004: 229-246) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ คือ การรื้อปรับระบบทางธุรกิจ หรือ Business 

Process Reengineering (BPR) หมายถึงการคิดทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อออกแบบ

กระบวนการทางธุรกิจใหมหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจอยางถอนราก ท้ังนี้เพื่อใหธุรกิจ

ดีข้ึนในแงตางๆ ไดแก คาใชจาย คุณภาพ การบริการ ความรวดเร็วของกระบวนการและอีกหลาย

ดาน (ปุณยวีร  ศรีสุชาติ, 2553) BPR จึงเหมาะกับบริษัทที่ตองการการปรับปรุงทางธุรกิจอยาง

มหาศาล เชน การพลิกฟนธุรกิจ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ ไดแกการนําเอาหลักการ

ตางๆทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาใช เชน Process Analysis, Activity Costing และ Value-Added 

Measurement (Strassman, 1993) และการนําเอาหลักการ Operations Management Domain (Juran,1964) 

Sociotechnical Systems Thinking (Leavitt and Pondy, 1964) และ Systems Analysis  รวมถึงการตัดลด

รายจาย (Retrenchment) หลักการพื้นฐานของกลยุทธนี้ คือการลดขนาดและขอบเขตของธุรกิจ 

รวมทั้งการออกจากตลาดที่มีปญหา ตัดสายการผลิตที่ไมมีกําไร การขายทรัพยสิน การจางผูอ่ืนมา

ทํางานแทน และการลดขนาดลง กลยุทธเหลานี้ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียทางการเงิน และนํา

ทรัพยากรที่ประหยัดไดมาใชในกิจกรรมใหผลผลิตมากกวา การตัดทอนรายจายเปนการมุงเนนให

เกิดประสิทธิภาพ (Hambrick, 1985) และมุงไปที่ธุรกิจหลัก (Dawley et al., 2002; Johnson,1996)      

                                                                                                                                                                           

3.3.4  การปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล  

ปจจุบันมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับบทบาททรัพยากรมนุษยตอการทําใหผลประกอบการ

ขององคการดีข้ึน (Gimeno et al., 1997; Kor and Leblebici, 2005) ทรัพยากรมนุษยคือทรัพยสินที่มี

คาที่สุดในองคการพนักงานที่อยูในองคการเปรียบเสมือนพาหนะที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  

สรางสินคาและบริการ ตอบสนองความตองการของลูกคาทําใหกลับมาทําธุรกิจรวมกันอีกครั้ง 

ท้ังหมดนี้กอใหเกิดรายได และผลกําไร หากไมมีพนักงานก็ไมมีธุรกิจ ถาทรัพยากรมนุษยของ

บริษัทไดรับการจูงใจ อุทิศตน และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆจะทําใหธุรกิจมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ตรงขามหากทรัพยากรมนุษยของบริษัทต่ํากวา

มาตรฐาน เฉื่อยชา และไมอุทิศตนธุรกิจจะไมสามารถดําเนินไปจนถึงระดับที่ดีท่ีสุดและสุดทายจะ

ขาดทุน ไมมีกําไร การใชคนใหถูกกับงาน ใหการฝกอบรมที่ถูกตองไมเพียงแตมีประโยชนแตมัน

คือธุรกิจ การมีทรัพยากรมนุษยท่ีถูกตองเหมาะสมจะทําใหธุรกิจมีฐานะการเงินที่ม่ันคง ทรัพยากร

มนุษยคือหนึ่งในปจจัยความสําเร็จที่ชวยสนับสนุนสิ่งอื่นในการพลิกฟนนอกจากการปรับองคการ 

และการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่ชวยใหบรรลุจุดประสงค และ

เปาหมายของวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (Kow, 2004: 229-246)  
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หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของฝายทรัพยากรบุคคลคือการเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของบริษัทในการจายคาตอบแทน รางวัล รวมถึงนโยบายจูงใจและการจายโบนัส ซ่ึง

คาตอบแทนเหลานี้รวมถึงสิ่งที่ไมใชตัวเงิน เชนคารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆเพื่อจูงใจให

พนักงานไมท้ิงองคการ  

ประเด็นสําคัญของทรัพยากรมนุษย ที่ตองไดรับการพิจารณาคือการเปลี่ยน CEO และทีม

ผูบริหารอาวุโส (Hoffman, 1989; Arogyaswamy et al., 1995; Baker et al., 2001; Lohrke et al., 

2004) ซ่ึงการเปลี่ยนทั้งสองสวนนี้คาดวาจะมีผลตอการฟนตัวขององคการ ประการแรกเนื่องจาก

ผูบริหารอาวุโสมักจะยืนยันในกลยุทธเดิม และตอตานการเปลี่ยนแปลง ประการที่สองการแตงตั้ง

หัวหนาใหมแทนคนเกาที่มีอยูซ่ึงไมมีทักษะเปนสัญลักษณท่ีทําใหเห็นวาองคการจริงจังกับการพลิก

ฟน เปนการจูงใจพนักงาน และกระตุนผูท่ีเกี่ยวของใหจัดหาทรัพยากร และเวลาเพื่อปรับปรุงผลการ

ประกอบการใหดีข้ึน (Castrogiovanni et al., 1992)  

กรณีประเทศไทย ชวงที่เกิดวิกฤตตมยํากุงในป 2540 ไดมีบริษัทที่เปนหนี้ดวยคุณภาพ

(NPLs) เปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงไดจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยเขามาดูแลใหบริษัทเหลานี้ท่ีเขา

สูกระบวนการฟนฟูเพื่อใหสามารถออกมาจากกระบวนการฟนฟูและทําธุรกิจไดอีกครั้ง  เมื่อบริษัท

เหลานี้ออกจากกระบวนการฟนฟูแลวก็ยังอยูในชวงที่ตองการการจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาผล

ประกอบการใหดีข้ึนใหสามารถแขงขันได จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาบริษัทที่ประสบ

ปญหาและเขาสูกระบวนการฟนฟู จนกลับมามีผลการประกอบการที่ดีข้ึนไดนั้นจะตองเริ่มจากการ

กําหนดกลยุทธการพลิกฟน  ซ่ึงผูท่ีจะนํากลยุทธมาใชคือผูประกอบการ  และในการนํากลยุทธมา

ปฏิบัตินั้นสิ่งที่จําเปนคือการพึงพาทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

3.4  ทฤษฎีภาวะผูประกอบการ 

 

3.4.1  ความหมายของ “ผูประกอบการ” และ “ภาวะผูประกอบการ” 

ความหมายของคําวา “ผูประกอบการ” ท่ีผานมา มีการใหคํานิยามที่แตกตางกันตามแต

จุดมุงหมายในการนําไปใช ดังนั้นจึงยังไมมีคํานิยามที่เปนทางการที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

อยางไรก็ตามในสวนนี้ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความหมายของ “ผูประกอบการ 

(Entrepreneur)” เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของคํานี้ เปนการสรางความเขาใจตอบทบาทหนาที่

ของตัวผูประกอบการและภาวะผูประกอบการ 

“ผูประกอบการ” มีความหมายที่หลากหลายแตกตางกันมาตั้งแตมีการเริ่มใชคํานี้มาจนถึง

ปจจุบันทั้งนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดของนักวิชาการแตละทาน แมวาจะมีการใชคํานี้มากอนเปนเวลานาน
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แตคํานิยามที่เปนที่รูจักกันเริ่มตนจาก ในศตวรรษที่ 18 ผูประกอบการหมายถึงบุคคลที่ทําการจาง

ตัวเอง (Self-Employed) ใหทํางาน ผูประกอบการจะทําการซื้อสินคาที่ราคา ณ เวลาปจจุบันและขาย

ออกไปในอีกระดับราคาหนึ่งในอนาคต โดยผูประกอบการจะเปนผูท่ีแบกรับความเสี่ยงเอาไว 

(Cantillon, 1959) ถัดมาในศตวรรษที่ 19 Jean Baptiste Say (1816) ใหคํานิยามวาผูประกอบการ

หมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูท่ีรวบรวมเคลื่อนยายทรัพยากรไปสูจุดที่มีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา 

ทําการใชวิธีการทุกประเภท เพื่อนํามาใชในการผลิต ไดแก การระดมทุน กําหนดคาจาง กําหนดคา

เชาที่ตองจาย กําหนดราคาสินคา และกําหนดผลตอบแทนใหกับตนเอง (Fontaine, 1999) และ John 

Stuart Mill (1848) เปนผูท่ีทําใหคํานี้ใชกันอยางแพรหลายในหนังสือชื่อ Principles of Political 

Economy จากการที่แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการเปนบุคคลที่มีความสามารถที่แตกตางจากผูอ่ืน 

ท้ังในการแบกรับความเสี่ยงและมีความสามารถดานการจัดการดวย (Cunningham and Lischeron, 

1991) ความหมายของผูประกอบการนี้ตอมาไดรับความสนใจจากวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร

นอยลงในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากนักเศรษฐศาสตรมีความเชื่อมั่นในทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ

การตลาดที่สมบูรณ (Neo-Classic  Economy) ท่ีเห็นวาผูบริโภคทุกคนจะมีขอมูลขาวสารที่เทาเทียม

กัน ทุกคนสามารถหาสินคาหรือบริการไดตามที่ตองการไดและหาไดในราคาที่ไมแตกตางกัน 

ดังนั้นในระบบเศรษฐกิจจึงไมมีบทบาทใหกับผูประกอบการทําหนาที่ใดๆในการสรางผลตอบแทน

ท่ีแตกตางจากตลาด โดยกลไกทางเศรษฐกิจจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของกลไกการตลาดที่

สมบูรณเทานั้น 

ในศตวรรษที่ 20 ความหมายของผูประกอบการมีความหลายหลายมากขึ้น เริ่มจาก Frank 

Knight ใหนิยามความหมายของผูประกอบการจากการจัดการเรื่องความเสี่ยง เปนผูศึกษาแยกแยะ

ความเสี่ยงออกจากความไมแนนอน โดยนิยามความเสี่ยงวาคือสิ่งที่สามารถประเมินผลกระทบได

โดยใชขอมูลในอดีตและสามารถทําการประกันปองกันความเสี่ยงเอาไวได สวนความไมแนนอน

เปนสิ่งที่ไมสามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นได เปนเหตุการณเฉพาะหรือเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งหรือไม

บอยนัก จึงไมสามารถนํามาทําการประกันได เชนปรากฏการณดานการตลาดที่มีความไมแนนอน 

ดังนั้นผูประกอบการคือผูท่ีพยายามคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของตลาด เปนผูท่ีแบกรับความไม

แนนอนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนผูท่ีตองทําหนาที่บริหารจัดการ กํากับ และ

การควบคุม ผูประกอบการสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงไดแตตองยอมรับกับเรื่องความไม

แนนอน แตก็เปนสิ่งที่คุมคาเมื่อไดรับผลตอบแทน ในตลาดนั้นผูประกอบการจะเปลี่ยนแปลงยาย

ธุรกรรมไปมาระหวางอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อพบกับความไมแนนอนที่ไมทําใหเกิดผลตอบแทน

ตามที่ตนตองการก็จะเปลี่ยนไปดําเนินการที่อุตสาหกรรมใหมจนกระทั่งในที่สุดก็ไดรับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม (Fontaine, 1999) Joseph Schumpeter (1911) นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรีย  
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มีมุมมองที่แตกตางไปจาก Knight ท่ีไมไดสนใจเรื่องความเสี่ยง แตใหความสําคัญตอการสราง

นวัตกรรม เห็นวาผูประกอบการนั้นคือผูท่ีนําเสนอสิ่งใหม (Innovator) ท่ีไมใชนักประดิษฐ 

(Inventor) ทําการเปลี่ยนแปลง “ตลาด” ดวยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาผสมรวมกัน (Resource 

Combination) ใหกลายเปนสิ่งใหม Schumpeter ไดนําเสนอแบงวิธีการนี้ออกเปน 5 วิธีไดแก 1) การ

นําเสนอสินคาที่มีคุณภาพใหม 2) การใชวิธีการผลิตแบบใหม 3) การเปดตลาดใหม 4) การคนหา

แหลงซื้อวัตถุดิบใหม หรือการคนหาวัตถุดิบชนิดใหม และ 5) การกอตั้งกิจการใหม (Schumpeter, 

1934) ดังนั้นผูประกอบการคือผูท่ีผลักดันใหตลาดอยูนอกจุดสมดุล ซ่ึงในความหมายนี้จะเห็นไดวา

ผูบริหารของกิจการที่กอตั้งแลวจะไมมีคุณสมบัติของภาวะผูประกอบการอีกตอไปเพราะไมได

เปลี่ยนแปลงสมดุลภาพของตลาด ฐานคติท่ีมาของมุมมองนี้มาจาก Schumpeter  (1934) เห็นวา 

ผูประกอบการคือผูท่ีมีวิสัยทัศนท่ีไดรับการกระตุนจากความฝนและความตั้งใจ ความตองการ

เอาชนะ จิตใจที่ตอสู ตองการพิสูจนวาตนเองเหนือกวาผูอ่ืน ผูประกอบการจะเปนผูสรางหนทาง

ไปสูอุตสาหกรรมใหม เปนการทําลายเชิงสรางสรรค (Creative  Destruction) ตออุตสาหกรรมที่ลา

หลัง จากการแขงขันที่ตองแยงแรงงาน วัสดุ และสินทรัพย ท่ีทําใหราคาของสิ่งเหลานี้สูงขึ้น 

อุตสาหกรรมเดิมไมสามารถแขงขันไดเพราะวาสินคาของตนเองลาสมัย ลูกคาหันไปนิยมสินคา

แบบใหม อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนขยายตัวเนื่องมาจากการลอกเลียนแบบเพราะคาดหวังวา

ผลตอบแทนนั้นจะดี แตเมื่อมีการขยายตัว การแขงขันเพิ่มขึ้นเกิดกําลังการผลิตมากเกินความ

ตองการ การลงทุนเริ่มหยุดชะงัก เศรษฐกิจเริ่มถดถอย แตถาการนําเสนอสิ่งใหมๆซึ่งหมายถึงความ

พยายามสรางสรรคส่ิงใหมๆขึ้นยังคงมีตอเนื่องและเปนสิ่งที่สามารถนําไปประกอบเปนธุรกิจได ก็

จะเปนสิ่งที่กระตุนใหผูประกอบการดําเนินการสิ่งใหมๆขึ้นอีก ดังนั้นภาวะผูประกอบการจึงทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดโครงสราง เกิดการเติบโตเศรษฐกิจและสงผลไปที่วัฏจักรธุรกิจดวย 

ในระยะตอมามุมมองผูประกอบการไดเปลี่ยนไปเนนที่การทํากําไรและการสรางวิสาหกิจ

ใหม ไดแก กิจกรรมของผูประกอบการคือการแสวงหาโอกาสใหมในระบบเศรษฐกิจ และ

ความสามารถในการจัดการ (Penrose, 1963) ผูประกอบการจะทําหนาที่เติมเต็มความบกพรองของ 

“ตลาด” ผานการใสปจจัยขาเขาไปใหครบถวน เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จาเปนตองสรางวิสาหกิจขึ้น

ใหมหรือทําใหวิสาหกิจเดิมดําเนินการในจุดที่ตลาดยังไมไดถูกพัฒนาไดสมบูรณหรือดําเนินการใน

สวนที่การผลิตยังไมเปนที่รูจักกันอยางสมบูรณ (Leibenstein,  1968) ผูประกอบการเปนผูรับรูและ

ดําเนินการตอโอกาสทางการตลาดที่พบ เปนผูฉกฉวยโอกาสในการทํากําไร (Kirzner,  1979) และ

ผูประกอบการคือผูท่ีสรางวิสาหกิจใหม (Gartner, 1988) 

จากคํานิยามที่หลากหลายขางตน อาจจะสรุปคํานิยามที่ครอบคลุมมุมมองของนักวิจัยเกือบ

ทุกคนไดวา ผูประกอบการคือผูท่ีทําหนาที่ในการใชโอกาสที่มีอยูในตลาด เปนผูท่ีมีสวนเกี่ยวพัน
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กับการจัดหาและนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชน ผูประกอบการคือผูท่ีแบกรับความเสี่ยงใน

ระหวางการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม นอกจากนั้น

ผูประกอบการยังทําหนาที่ในการบริหารกิจกรรมของตนเอง รวมถึงการบริหารงานประจําดวย”

ภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship)” เปนมโนทัศนท่ีพัฒนาขึ้นหลังจากมโนทัศน “ผูประกอบการ” 

แตมีความหมายที่สัมพันธใกลชิดกับความหมายของ “ผูประกอบการ” ท่ีกลาวมาแลว โดยทั่วไป

มักจะมีการใชคําทั้งสองนี้สลับกันไปมาอยูเสมอขึ้นอยูกับบริบทในการใช 

การใหความหมายของคําวาภาวะผูประกอบการนั้นก็เปนเพราะวาการทําความเขาใจเพียง

แคตัวผูประกอบการนั้นมักจะถูกมองในขอบเขตของลักษณะเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงไมสามารถทําให

เกิดความเขาใจวาภาวะผูประกอบการนั้นมีความสัมพันธและสําคัญอยางไรกับวิสาหกิจ นักวิจัยเชน 

Bygrave, Hofer, Amit , Shane เปนตน ไดเปลี่ยนแนวทางมาศึกษาภาวะความเปนผูประกอบการ

เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไมมีความหมายแตเพียงตัวผูประกอบการ โดยทั่วไปภาวะผูประกอบการมี

ความหมายเนนไปที่กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดจากการกระทําในความรูสึกหรือความรับผิดชอบ

แบบผูประกอบการ Bygrave and Hofer (1991) นิยามวาภาวะผูประกอบการเกี่ยวของกับหนาที่และ

กิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการใหไดมาซึ่งโอกาส และสรางสรรคองคการใหสามารถ

ดําเนินการตามโอกาสนั้นได สวน Amit el al. (1993) เห็นวาภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการ

ในการสรางผลกําไรจากการใชทรัพยากรดวยวิธีการใหม เปนเอกลักษณ มีคุณคาภายใต

สภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและคลุมเครือหรือไมชัดเจน ในขณะที่ Shane and Venkataraman 

(2000) เห็นวาภาวะผูประกอบการคือเหตุการณท่ีเกิดการบรรจบกันของปรากฎการณสองสิ่ง ส่ิง

แรกคือการพบหรือประสบโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสรางกําไร และสิ่งที่สองคือความพรอมใน

การดําเนินการเปนผูประกอบการ จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได ดังนั้นการใหนิยามภาวะ

ผูประกอบการในมิติของตัวบุคคลแตเพียงดานเดียวจึงไมสมบูรณ ทําใหเกิดขอสงสัยในเรื่องภาวะ

ผูประกอบการ Swedberg  (2007) และ Schumpeter  (1911) เห็นวาภาวะผูประกอบการเปน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐศาสตรท่ีเกิดจากการนําเอาทรัพยากรมาใชในรูปแบบใหม เปน

การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายความสมดุลของตลาดอยางสรางสรรค (Creative 

Destruction) ภาวะผูประกอบการจึงตองมีการกระทําหรือสรางสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ

นิ่งไปสูสภาพท่ีเปนพลวัตร 

แมวามโนทัศนภาวะผูประกอบการจะผานการศึกษามาเปนระยะเวลาเพียง 3 ทศวรรษเศษ 

แตจากความหมายที่กลาวขางตนสรุปแลว อาจสรุปไดวา ภาวะผูประกอบการคือกระบวนการหรือ

การดําเนินการของวิสาหกิจที่เกิดจากการทําหนาที่ของบุคลากรเสมือนหนึ่งเปนผูประกอบการ เพื่อ

การแสวงหาโอกาสใหมในการทําธุรกิจพรอมกับสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถ

นํามาใชใหบรรลุโอกาสที่หาไดนั้นโดยวิธีการบริหารจัดการ 
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ตารางที่ 3.1  พัฒนาการของนิยามความหมายของ ”ผูประกอบการ (Entrepreneur)” และนิยาม 

                     ความหมายของ “ภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship)” 

 

ป ค.ศ. ท่ีมา การใหคํานิยามหรือพัฒนาการของทฤษฎี

ภาวะผูประกอบการ  

- ภาษาฝรั่งเศส ผูรับจาง ผูซื้อ (Between-Taker) หรือคน

กลาง (Go-Between)  

ยุคกลาง  - ผูดําเนินการ และผูที่ทําหนาที่บริหารการ

ผลิตขนาดใหญ  

ศตวรรษที่ 17  - ผูที่ยอมรับความเสี่ยงตอกําไรหรือขาดทุน

ในการทําสัญญากับรัฐบาลที่กําหนดราคา

ตายตัว  

1725   Richard Cantillon   ผูที่แบกรับความเสี่ยงไมใชผูทีเปนเจาของ

ทุน  

1797   Beaudeau  ผูทําหนาที่รับความเสี่ยง วางแผน กํากับ

ดูแล บริหารองคการ และเปนเจาของ  

1803   Jean Baptiste Say  ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนรวบรวมวิธีการทุก

ประเภทมาใชในการผลิต กําหนดราคา

สินคา ระดมทุน กําหนดคาจาง 

ผลประโยชนคาเชาที่ตองจาย และ

ผลตอบแทนใหตนเอง  

1876   Francis Walker  ผูที่ไดรับกําไรจากความสามารถในการ

บริหารงาน แตกตางกับผูใหเงินทุนซึ่งจะ

ไดรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย  

1934   Joseph Schumpeter  ผูประกอบการคือผูนําเสนอสิ่งใหมที่ทําการ

เปลี่ยนแปลง”ตลาด”ดวยการนําทรัพยากรที่

มีอยูมารวมกันใหเกิดเปนของสิ่งใหม ไดแก 

1) การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพหรือสินคา

ใหม 2) การใชวิธีการผลิตแบบใหม 3) การ

เปดตลาดใหม 4) การคนหาแหลงขาย

วัตถุดิบใหม หรือการคนหาวัตถุดิบชนิด

ใหม และ 5) การกอตั้งองคการใหม ดังนั้น

ผูประกอบการคือผูที่ผลักดันใหตลาดอยู

นอกจุดสมดุล  
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 ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

  

  

ป ค.ศ. ท่ีมา การใหคํานิยามหรือพัฒนาการของทฤษฎี

ภาวะผูประกอบการ  

1961   David McClelland  ผูประกอบการคือผูที่มีพลังความสามารถ

ในการรับความเสี่ยง  

1964   Peter Drucker  ผูประกอบการคือบุคคลที่สรางประโยชน

สูงสุดจากโอกาสที่มี  

1975   Albert Shapero  ผูประกอบการมีความคิดริเริ่ม สามารถ

จัดการกลไกทางเศรษฐกิจและสังคม และ

กลารับความเสี่ยงจากการลมเหลว  

1980   Kart Vesper  ผูประกอบการถูกมองในแงมุมที่แตกตาง

กันจากนักเศรษฐศาสตร นักจิตวิทยา นัก

ธุรกิจ และนักการเมือง  

1983   Giffort Pinchot  ผูประกอบการในองคการ (Intrapreneur) 

คือพนักงานที่ทําหนาที่เสมือน

ผูประกอบการขององคการ  

1985   Robert Hisrich  ภาวะผูประกอบการคือกระบวนการในการ

สรางสิ่งที่แตกตางดวยคุณคา โดยการอุทิศ

เวลาที่สําคัญ ความมานะ ที่ตองใชเงินทุน 

จิตวิทยา ความเสี่ยงดานสังคม เพื่อใหไดรับ

ผลตอบแทนทางดานการเงินและความพึง

พอใจสวนบุคคล  

1991   W. Bygrave and C.W.Hofer 

 

ภาวะผูประกอบการ หมายถึงการ

ดําเนินการตามหนาที่ และการกระทําดาน

อื่นๆ ภายในวิสาหกิจ เพื่อทําใหองคการ

สามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ และสราง

หรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จ

ในโอกาสนั้นๆ  

1996  คณะกรรมาธิการยุโรป  ภาวะผูประกอบการคือการมีความสามารถ

สวนตัวในการเปลี่ยนความคิด (Idea) ให

เปนการกระทํา (Action)  

2000   S. Shane and S.Venkataraman 

 

ภาวะผูประกอบการคือการตรวจสอบ 

ปจจัยที่มีผลตอโอกาสในการสรางสินคา   
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 ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

   

  

ป ค.ศ. ท่ีมา การใหคํานิยามหรือพัฒนาการของทฤษฎี

ภาวะผูประกอบการ  

     หรือบริการ ในดานการคนพบ การประเมิน 

และการใชประโยชน  

2007   Kurato and Hodgetts ภาวะผูประกอบการคือกระบวนการพลวัตร

ของวิสัยทัศน การเปลี่ยนแปลงและการ

รังสรรค เปนกระบวนการที่ตองการพลัง 

ความปรารถนาที่แรงกลาและการนําเอา

ความคิดและทํางออกที่มีไปปฏิบัติ ภาวะ

ผูประกอบการจึงเปนการกระทําดวยความ

เต็มใจในการเสี่ยง ความสามารถในการ

สรางองคการที่มีประสิทธิผล ความ

เชี่ยวชาญอยางสรางสรรคในการสรรหา

ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญการสรางแผน

ธุรกิจที่ชัดเจน และวิสัยทัศนในการ

มองเห็นโอกาสในขณะที่ผูอื่นมองไมเห็น  

 

แหลงที่มา:  ดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก Hisrich and Peters, 1995. 

 

3.4.2  ลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการ 

การศึกษาเรื่องภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการกระทําของผูประกอบการ

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาในหลากหลายมุมมอง Gregoire, Noel, Dery and 

Bechard (2006) ไดทําการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาเหลานี้จากการวิเคราะหการอางอิงรวม 

(Co-Citation Analysis) ของบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูประกอบการที่ตีพิมพในวารสาร 

Frontiers of Entrepreneurship Research ในกรอบระยะเวลา 24 ปต้ังแตป ค.ศ.1981 จนถึงป ค.ศ.

2004 ซ่ึงทําใหสามารถสรุปแบงกลุมหัวขอหลักที่ไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะ

ผูประกอบการออกเปนดานตางๆ 7 ดานประกอบดวย เรื่องการชี้บงและการใชประโยชนจาก

โอกาส (Identification and Exploitation of Opportunities), เรื่องปจจัยที่มากอนและผลที่เกิดตามมา

จากนวัตกรรมและพฤติกรรมของภาวะผูประกอบการระดับองคการ (Antecedents  and  Consequences 

of Innovation and Entrepreneurship Firm-Level Orientation/Behaviors), เรื่องสภาวะแวดลอมแบบ
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พลวัตรที่มีผลตอการกอตั้งวิสาหกิจและผลประกอบการ (Dynamics Surrounding New Venture 

Emergence and Performance), เรื่องคุณลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบการ (Individual 

Characteristics of Entrepreneurs), เรื่องความอยูรอดและการเติบโต (Survival and Growth), เรื่อง

การปฏิบัติของธุรกิจรวมลงทุนและผลที่มีตอวิสาหกิจ (The Practice of Venture Capitalists and the 

Contribution to Firms), และเรื่องอิทธิพลของเครือขายทางสังคมในภาวะผูประกอบการ (Influence 

of Social Networks in Entrepreneurship) ขอคนพบเหลานี้เปนไปในทํานองเดียวกับผลการศึกษา

ของ Ratnatunga and Romano (1997), Reader and Watkins (2006) และ Schildt,  Zahra  and 

Sillanpaa (2006 อางถึงใน Gregoire, Noel, Dery and Bechard, 2006) จากความหลากหลายของ

การศึกษาเหลานี้จึงยังไมเกิดการบรรจบกัน (Covergence) เปนขอสรุปถึงบทบาทหนาที่ของ

ผูประกอบการหรือทฤษฎีภาวะผูประกอบการ (Theory  of  Entrepreneurship) ท่ีเปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปออกมาได (Swedberg, 2007: 2) แตอยางไรก็ตามผลงานการวิจัยภาวะผูประกอบการ

ดังกลาวไดทําใหเห็นวามโนทัศนภาวะผูประกอบการนั้นไมไดเปนมโนทัศนเดี่ยวที่มีทฤษฎีของ

ตนเองเปนการเฉพาะ แตนาที่จะมีองคประกอบที่มาจากหลายทฤษฎีเขามารวมกันอธิบาย (Low and 

MacMillan, 1988: 140) 

วรรณกรรมภาวะผูประกอบการในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมาแมวาจะไมสามารถสรุปออกมา

เปนทฤษฎีท่ีเปนที่ยอมรับก็ตาม (Swedberg,  2007) แตงานวิจัยที่ผานมาไดนําเสนอแนวคิดหรือ

ลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการหลายประการที่สามารถนําไปสูการสรางองคประกอบที่

สําคัญของภาวะผูประกอบการได ลักษณะที่สําคัญของภาวะผูประกอบการ ไดแก ภาวะ

ผูประกอบการที่มีความหมายมากกวาเฉพาะตัวผูประกอบการ ภาวะผูประกอบการหมายถึง

พฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะ ภาวะผูประกอบการเปนเรื่องที่ซับซอนที่ตอง

อธิบายดวยศาสตรหลายสาขาเชน ดานภาวะผูนํา ดานการจัดการทรัพยากร ดานการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ การรับรูและใชประโยชนจากโอกาสที่พบ เปนตน ภาวะผูประกอบการเปนสิ่งที่ทําให

เกิดผลกระทบตอองคการโดยรวมหรือตอผลการประกอบการ ภาวะผูประกอบการเปนการ

ดําเนินการที่ตองผานระยะเวลาหนึ่งจึงจะเห็นผล ลักษณะเหลานี้ไดนําเสนอขอควรพิจารณาในการ

กําหนดปจจัยในการสรางกรอบการวิจัยภาวะผูประกอบการไดอยางชัดเจนขึ้น ในสวนนี้จะอธิบาย

ถึงเหตุผลที่ลักษณะเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาในการศึกษามโนทัศนของภาวะผูประกอบการ 

ประกอบดวย 

1) ภาวะผูประกอบการเปนมโนทัศนท่ีมีความซับซอนไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎี

เดียวที่สามารถเชื่อมโยงปรากฎการณท่ีเกิดจากภาวะผูประกอบการไดท้ังหมด (Gartner,  Shaver, 

Gatewood and Katz, 1994) ภาวะผูประกอบการเปนการรวมตัวกันของศาสตรหลายดาน (Low and 
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MacMillan, 1988) ครอบคลุมตั้งแตสาขาวิชาดานการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร การบริหาร สังคม

วิทยา และจิตวิทยา (Amit, Glosten and Muller, 1993) ภาวะผูประกอบการคือปรากฏการณท่ีควร

ไดรับการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและมุมมอง ควรมีการนําเอาทฤษฎีจากดานเศรษฐศาสตร 

จิตวิทยา การเงิน การตลาดและการจัดการ มารวมกันอธิบายภาวะผูประกอบการ (Low,  2001) 

Stevenson and Jarillo (1990) ไดอธิบายถึงความเกี่ยวของของศาสตรตางๆกับมโนทัศนภาวะ

ผูประกอบการประกอบดวย ในดานเศรษฐศาสตร ภาวะผูประกอบการคือการสรางกําไรจากการ

กลาเสี่ยงซื้อสินคามาเพื่อขายตอ (Cantillon, 1959) ภาวะผูประกอบการทําหนาที่ในการรวบรวม

ปจจัยทรัพยากรการผลิต (Say,  1816) ภาวะผูประกอบการคือการสรางนวัตกรรมใหมจากการ

ผสมผสานทรัพยากรขึ้นมาใหม (Schumpeter,  1934) ภาวะผูประกอบการคือการตัดสินใจสราง

ประโยชนจากความไมสมบูรณของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบ (Leibenstein,  1968; 

Kirzner, 1979) ในดานจิตวิทยา สรุปวาภาวะผูประกอบการคือพฤติกรรมที่เกิดจากความปรารถนา

ในความเปนอิสระ (Collins and Moore, 1964) และในดานสังคมวิทยา ภาวะผูประกอบการเกิดมาจาก

ภาวะผูนําในการสรางแรงจูงใจ (McClelland,  1961) และดานการบริหาร ภาวะผูประกอบการคือ

การทําหนาที่กอตั้งวิสาหกิจ บริหารทั่วไป และการบริหารเชิงกลยุทธ 

2) ภาวะผูประกอบการครอบคลุมกระบวนการทํางานระดับองคการ หรือที่

เรียกวาภาวะผูประกอบการองคการ (Corporate Entrepreneurship) เนื่องจากการทํางานเสมือนเปน

ตัวผูประกอบการเองนั้นเปนคุณสมบัติท่ีองคการทั่วไปมีความตองการ (Stevenson  and  Jarillo, 

1990) ในมุมมองของภาวะผูประกอบการ ตัวผูประกอบการจะมีความหมายในเชิงพหูพจนมากกวา

เชิงเอกพจน ไมไดมีความหมายเพียงตัวบุคคลที่เปนเจาของ แตมีความหมายรวมถึงบุคคลอื่นใน

องคการที่มีพฤติกรรมเยี่ยงผูประกอบการ (Gartner et al., 1994) องคการหลายแหงจึงพบวา

หนวยงานหลายระดับมีพฤติกรรมบางอยางที่เกิดขึ้นชาๆคลายกับการกระทําของตัวผูประกอบการ

เชน การกลาเสี่ยงเพื่อตองการผลตอบแทนที่สูงขึ้น การทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรมเหนือกวา

คูแขง (Covin and Slevin, 1991) ดังนั้นผลประกอบการขององคการจึงเปนผลลัพธท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการของภาวะผูประกอบการในระดับองคการ (Covin and Slevin, 1991) 

3) ภาวะผูประกอบการเปนการสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการกระทํา การศึกษาภาวะ

ผูประกอบการเริ่มตนจากการศึกษาคุณสมบัติสวนบุคคลของผูประกอบการ (Brazeal and Herbert, 

1999) เชนความตองการประสบความสําเร็จ ความคิดริเริ่ม ความมั่นใจในหนาที่ ความมุงมั่นตอ

สัญญา การกลารับความเสี่ยง การตัดสินใจดวยตนเอง คุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถเปนตัวแทนใน

การอธิบายภาวะผูประกอบการไดเปนการเฉพาะ เพราะวาคุณสมบัติเหลานี้ก็ปรากฏอยูในบุคคลอื่น

ท่ีประสบความสาเร็จเชนเดียวกัน (Low and MacMillan, 1988) คุณสมบัติสวนบุคคลนั้นไมไดทํา



 54 

ใหเกิดความเปนผูประกอบการ แตการกระทําตางหากที่ทําใหสามารถเห็นความเปนผูประกอบการ

ได (Covin and Slevin, 1991) ดังนั้นแทนที่จะศึกษาภาวะผูประกอบการจากการคุณสมบัติของ

ผูประกอบการจึงเปลี่ยนมาศึกษาพฤติกรรมของภาวะผูประกอบการ ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมและการ

กระทําที่เกี่ยวของกับการรับรูโอกาสและการสรางวิสาหกิจขึ้นเพื่อใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

(Bygrave and Hofer, 1991) ซึ่งหมายความวาภาวะผูประกอบการคือกระบวนการที่บุคคลตางๆ ไม

วาจะดวยตนเองหรือบุคคลอื่นในองคการ ทําการแสวงหาโอกาสโดยปราศจากการคํานึงถึง

ทรัพยากรที่มีอยูในครอบครอง (Stevenson and Jarillo, 1990) 

4) พฤติกรรมหรือการกระทําของภาวะผูประกอบการเปนสิ่งที่ตองการกรอบเวลา

ในการศึกษาถึงผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น การดําเนินการของภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการ เชน ใน

การดําเนินการของการประกอบการอาจแบงออกไดถึง 6 ข้ันตอนตั้งแต การมองหาโอกาสทางธุรกิจ 

การจัดหาทรัพยากร การทําการตลาดสินคา การผลิต การสรางองคการ การดําเนินการที่สอดคลอง

กับกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม (Gartner,  1988) หรือในการกอตั้งวิสาหกิจใหมอาจมีถึง 5 

ข้ันตอนไดแก การประเมินโอกาส การพัฒนากรอบการทําธุรกิจ การประเมินทรัพยากรที่ตองการ 

การจัดหาทรัพยากรที่ตองการ การจัดการและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Stevenson, Roberts and 

Grousbeck, 1985) ดังนั้นกรอบเวลาในการศึกษาภาวะผูประกอบการจึงตองมีระยะเวลาที่ยาว

เพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําจากภาวะผูประกอบการ จึงจะทําใหไดผล

การศึกษาที่ไมคลาดเคลื่อน (Low and MacMillan, 1988) 

5) ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกมีอิทธิพลนอยกวาปจจัยอื่น ในมุมมองมหภาพ 

ปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอกจะมีผลโดยตรงตอองคการ โดยการศึกษาตามมุมมองของทฤษฎี

องคการตางๆ ไดแกทฤษฎีนิเวศวิทยาของประชากรองคการ ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร และทฤษฎี

สถาบัน พบวาปจจัยสิ่งแวดลอมมีผลตอองคการในการกําหนดโครงสรางองคการ การแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายใน และดานอื่นๆ (Tippawan  Lorsuwannarat, 

2003) และในการศึกษาระดับตัวองคการ ปจจัยสิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนปจจัยที่มากอน 

(Antecedent Factor) มีอิทธิพลตอกิจกรรมและการตัดสินใจของภาวะผูประกอบการ เชนการกลา

เสี่ยง การสรางนวัตกรรม หรือการทํางานในเชิงรุก (Covin and Slevin, 1991) อยางไรก็ตามใน

การศึกษาภาวะผูประกอบการทั่วไป ไมเฉพาะในเรื่องการกอตั้งวิสาหกิจใหม แตรวมไปถึงวิสาหกิจ

ท่ีดําเนินการอยูแลว ปจจัยสิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอผลประกอบการองคการนอยกวาปจจัยอื่นๆ

ท่ีเกิดมาจากภาวะผูประกอบการซึ่งเปนผูมองเห็นและใชประโยชนจากโอกาสในทางธุรกิจ (Shane 

and Venkataraman, 2000) ผานการพิจารณาขอมูลจากสิ่งแวดลอม 

6) ภาวะผูประกอบการมีผลตอการประกอบการ การศึกษาภาวะผูประกอบการใน

หลายๆลักษณะไดแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่เกิดผลตอการประกอบการของวิสาหกิจ ภาวะ
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ผูประกอบการครอบคลุมพฤติกรรมหลายๆ ดานทําใหเกิดความกาวหนาในดานเศรษฐกิจของ

องคการ (Low and MacMillan, 1988) การตัดสินใจกลาเสี่ยง การสรรหาปจจัยการผลิต การสราง

นวัตกรรมจากภาวะผูประกอบการสรางการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด ทําใหเกิด

ผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรขององคการ (Stevenson and Jarillo, 1990) รวมทั้งทําใหเกิดความ

ไดเปรียบในการแขงขัน และไดรับผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีมีผลตอผลประกอบการขององคการ 

(Schollhammer, 1982; Covin and Slevin, 1991) ภาวะผูประกอบการทําหนาที่ใชทรัพยากรที่

สอดคลองกับโอกาสทางธุรกิจทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จ รวมทั้งทําใหเศรษฐกิจเติบโต 

(Schumpeter, 1942) 

 

3.4.3  ทฤษฎีท่ีมีความสัมพันธกับภาวะผูประกอบการ 

นิยามความหมายของภาวะผูประกอบการและลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการที่

นําเสนอมาขางตนไดช้ีใหเห็นวาภาวะผูประกอบการนั้นประกอบดวยองคประกอบหลายประการที่

ตองใชการบูรณาการจากหลายทฤษฎี ไมวาจะเปนดานเศรษฐศาสตร การบริหาร สังคมวิทยา และ

จิตวิทยา เปนตน (Amit et al., 1993) โดยที่มีวรรณกรรมหลายชิ้นนําเสนอทฤษฎีท่ีไดรับการศึกษา

วาสามารถนํามาอธิบายภาวะผูประกอบการ สอดคลองกับลักษณะสําคัญและความหมายคํานิยาม

ของภาวะผูประกอบการ ทฤษฎีเหลานี้ไดแก - ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership  Theory) ภาวะ

ผูประกอบการตองการภาวะผูนําเพื่อทําหนาที่ในการนําองคการในการทําลายเชิงสรางสรรคของ

ความสมดุลของตลาด (Schumpeter,  1942) ภาวะผูประกอบการนั้นตองการภาวะผูนําจากตัว

ผูประกอบการเพื่อทําการคนหา ประเมิน และใชประโยชนจากโอกาส (Shane  and  Venkataraman, 

2000) ความสําเร็จของวิสาหกิจขึ้นอยูกับภาวะผูนําที่ใหความสําคัญตอลูกคา นวัตกรรม จาก

บุคลากรในองคการที่มีความมุงมั่นจากการบริหารของผูนําองคการ (Darling, Keeffe and Ross, 

2007), - ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร (Resource-Based View Theory) ภาวะผูประกอบการเปน

พฤติกรรมที่จาเปนตองบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อนํามาใชสรางความสามารถในการแขงขัน 

(Romanelli, 1987) ภาวะผูประกอบการคือพฤติกรรมที่พยายามจัดหาทรัพยากรหรือใชทรัพยากรที่มี

อยูมาดําเนินการใหสอดคลองกับโอกาสที่มี (Stevenson and Jarillo, 1990), - ทฤษฎีการรูคิด 

(Cognitive Theory) การรูคิดของภาวะผูประกอบการคือโครงสรางของความรูท่ีถูกนํามาใชเพื่อ

ประเมิน ตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับการรับรูโอกาสทางธุรกิจ (Mitchell,  Busenitz,  Lant, 

McDougall, 2002) การตื่นตัวในการรับรูโอกาสทางธุรกิจเกิดมาจากความสามารถในการรูคิดที่มีอยู

ในภาวะผูประกอบการ (Hills, Lumpkin and Singh, 1997), และทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 

(Strtegic Management Theory) ภาวะผูประกอบการตองทําการตัดสินใจในเชิงกลยุทธอยางมี
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เหตุผลเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับตัวองคการ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม การ

กลาเสี่ยง การตัดสินใจเชิงรุกในการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความสําเร็จใหกับวิสาหกิจ (Dess, 

Lumpkin and Covin, 1997) 

ตารางที่ 3.2 ไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดของแตละทฤษฎีท่ีกลาวอางขางตนและชี้ใหเห็นวา

ฐานคติของทฤษฎีดังกลาวมีความเหมาะสมกับแนวคิดภาวะผูประกอบการและความเหมาะสมนั้น

ทําใหสามารถนําเอาทฤษฎีนั้นมาใชอธิบายมโนทัศนภาวะผูประกอบการได 

 

ตารางที่ 3.2  ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับภาวะผูประกอบการ 

 

ทฤษฎี ฐานคติของทฤษฎี การนําไปอธิบายแนวคิดภาวะ

ผูประกอบการ  

ทฤษฎีภาวะผูนํา  การมีจิตสานึกตอความสําคัญของ

ภาระหนาที่ของบุคลากรใน

องคการจะเปนแรงกระตุนตอการ

ปฏิบัติหนาที่ การใหความสําคัญ

ตอทีมงานหรือองคการจะทํา

ใหผลการปฏิบัติหนาที่ดีขึ้น (Bass, 

1985)  

ผูประกอบการคือผูทําหนาที่สราง

แผนภาพของวิสัยทัศน เพื่อชักนําใหผู

ตามยอมรับสรางความมุงมั่น ความ

รับผิดชอบ ขจัดและลดอุปสรรคใน

การทํางาน เพื่อใหองคการปฏิบัติ

หนาที่จนบรรลุเปาหมาย  

ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร  การมีทรัพยากรที่มีความ

หลากหลายเพียงพอจะทําใหเกิด

ความไดเปรียบในการแขงขัน การ

ปองกันรักษาทรัพยากรไมใหเกิด

การเคลื่อนยายหรือสูญเสีย

ทรัพยากรขององคการจะทําให

ไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 

1991; Peteraf, 1993)  

ผูประกอบการทําหนาที่ในการจัดหา

ทรัพยากรที่ตองการ บริหารการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอองคการ

อยางสูงสุด รักษาความไดเปรียบที่มี

จากทรัพยากรหรือรักษาทรัพยากรไว

ได และพัฒนาทรัพยากรใหมีความ

ไดเปรียบในการแขงขัน  

ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ  การตัดสินใจเพื่อดําเนินการจะใช

ความเปนเหตุเปนผล ฉกฉวย

โอกาส และเลือกทางเลือกที่

เหมาะสม เพื่อทําใหบรรลุ

วัตถุประสงค  

ผูประกอบการทําการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ ดวยการทําใหเกิดการสราง

นวัตกรรม การสรางตลาด การ

ตัดสินใจเสี่ยง การทํางานเชิงรุกอยาง

รวดเร็ว  
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 ตารางที่ 3.2  (ตอ)      

ทฤษฎี ฐานคติของทฤษฎี การนําไปอธิบายแนวคิดภาวะ

ผูประกอบการ  

ทฤษฎีการรูคิด  มนุษยมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

โดยจะใชกระบวนการความคิดใน

การประมวลขอมูลที่ไดรับมาและ

ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มีความ

เหมาะสมอยางเปนเหตุเปนผล 

(Fiske and Taylor, 1991)  

การรับรูโอกาสธุรกิจนั้น 

ผูประกอบการจะใชโครงสรางขอมูล

ของตนเองเพ่ือทําการประเมิน วินิจฉัย 

และตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ

ประมาณคุณคาโอกาสธุรกิจ การสราง

วิสาหกิจและเพื่อการเติบโต  

 

3.4.4  องคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการ 

การทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหสามารถนําเสนอตัวแบบองคประกอบภาวะ

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ ตัวแบบองคประกอบภาวะผูประกอบการไดมาจากวิธีการนิรนัย 

(Deductive Approach) จากวรรณกรรมงานวิจัยเรื่องมโนทัศนภาวะผูประกอบการในระยะเวลา 3 

ทศวรรษที่ผานมา เริ่มตนจากประการแรก ในการทําความเขาใจตอมโนทัศนภาวะผูประกอบการ

ตองเร่ิมจากการทําความเขาใจตอนิยามความหมายของคําวา ภาวะผูประกอบการเสียกอน (Bygrave 

and Hofer, 1991) การใหคํานิยามความหมายภาวะผูประกอบการมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปน

จานวนมากแตยังไมมีการเห็นพองกันในเรื่องความหมายและบทบาทหนาที่ของผูประกอบการ 

(Amit et al., 1993) แตจากบริบทรวมทั้งวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ท่ีเนนไปที่การศึกษาภาวะ

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนําดกลางและขนาดยอม เปนการศึกษาวิสาหกิจที่มี

การกอตั้งและดําเนินกิจการมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว มากกวาการกอตั้งกิจการใหม ดังนั้น

ความหมายของมโนทัศนภาวะผูประกอบการที่สอดคลองกับบริบทนี้คือ “ภาวะผูประกอบการ

หมายถึงกระบวนการในการสรางสิ่งที่แตกตางดวยคุณคา โดยการอุทิศเวลา ความมานะ เงินทุน 

จิตวิทยา ความเสี่ยงดานสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทนดานการเงินและความพึงพอใจ เปนการ

ดําเนินการเพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ สรางหรือผลักดันใหองคการประสบ

ความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการเปลี่ยนความคิด (Idea) ใหเปนการ

กระทํา (Action) ในการสรางสินคาหรือบริการ” ซ่ึงเปนการสรุปจากคํานิยามของงานวิจัยที่ผานมา 

(Bygrave and Hofer, 1991; Hisrich and Peters, 1995; Shane and Venkataraman, 2000) และ

ความหมายของภาวะผูประกอบการที่สรุปมานี้ก็เปนไปในทํานองเดียวกับมโนทัศนท่ี Schumpeter 

(1942) ไดนําเสนอไว 
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ถัดมาการกําหนดตัวแบบองคประกอบมโนทัศนภาวะผูประกอบการสามารถพิจารณาได

ชัดเจนขึ้นจากลักษณะสําคัญที่สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมในหลากหลายแงมุม ลักษณะสําคัญ

วา “ภาวะผูประกอบการหมายถึงการที่ผูประกอบการเห็นโอกาสของธุรกิจและพยายามดําเนินการ

ใหโอกาสดังกลาวนั้นเปนจริงไดโดยจําเปนที่จะตองผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยูให

เหมาะสม”ของภาวะผูประกอบการประกอบดวย ประการแรก มโนทัศนภาวะผูประกอบการเปน

มโนทัศนท่ีตองไดรับการอธิบายจากศาสตรหลายสาขา ไดแก ดานเศรษฐศาสตร ดานการบริหาร 

ดานจิตวิทยา ดานสังคม เปนตน (Low and MacMillan, 1988) ดังนั้นมโนทัศนนี้จึงสามารถที่จะนําเอา

ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับสาขาเหลานั้นมาอธิบายมโนทัศนภาวะผูประกอบการได ประการที่สอง 

ภาวะผูประกอบการไมไดเปนพฤติกรรมเฉพาะของผูประกอบการเทานั้น แตบุคคลในหนวยงาน

ขององคการก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับตัวผูประกอบการดวย (Gartner et al., 1994) ผลงานที่

ไดจึงเปนผลประกอบการขององคการ (Covin and Slevin, 1991) ไมใชของตัวบุคคล ภาวะ

ผูประกอบการจึงเปนการกระทําหรือกระบวนการที่ดําเนินการทั้งภายในและเปนขององคการ ท่ี

ไมใชลักษณะของผูประกอบการเพียงคนเดียว (Bygrave and Hofer, 1991) ประการที่สาม ภาวะ

ผูประกอบการจะแสวงหาทรัพยากรใหกับองคการไมวามีอยูแลวหรือไมในการนํามาพัฒนาสินคา

หรือบริการใหม (Stevenson and Jarillo, 1990) และลักษณะสําคัญประการสุดทายของภาวะ

ผูประกอบการคือภาวะนี้เปนกระบวนการที่ตองการเวลาดําเนินการจึงจะเห็นผลลัพธออกมา การ

ตรวจสอบสามารถทําไดโดยตองกําหนดกรอบเวลาที่มีระยะเวลาที่นานเพียงพอ (Low and 

MacMillan, 1988) 

ตอเนื่องจากลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการขางตน การทบทวนทฤษฎีตางๆได 

พบวาพฤติกรรมหรือการกระทําตามมโนทัศนภาวะผูประกอบการนั้นมีความสอดคลองกับฐานคติ

ของทฤษฎีหลายทฤษฎี จึงสามารถนําเอาทฤษฎีเหลานั้นมาใชอธิบายภาวะผูประกอบการได อันดับแรก

ภาวะผูประกอบการบงชี้วาพฤติกรรมภายในองคการไมไดจากัดอยูท่ีตัวผูประกอบการ (Gartner, et al., 

1994) แตมีบุคคลอื่นในองคการที่ไดรับมอบหมายและทําหนาที่รวมกับตัวผูประกอบการ ซ่ึง

สอดคลองกับฐานคติของทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership  Theory) ท่ีมองเห็นวาการสรางการรับรูตอ

ความสําคัญของภาระหนาที่จะเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่ และการใหความสําคัญกับ

การทํางานเปนทีมจะทําใหผลการทํางานดีข้ึน อันดับที่สอง ภาวะผูประกอบการไดทําหนาที่การ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึงในเรื่องนี้สอดคลองกับฐานคติของทฤษฎีการบริหาร

เชิงกลยุทธท่ีกําหนดวาการตัดสินใจเลือกกลยุทธของผูท่ีรับผิดชอบจะทําดวยเหตุและผล เปนการ

ตัดสินใจเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค การตัดสินใจเชิงกลยุทธแบบผูประกอบการ

เนนไปที่การตัดสินใจที่เปนเหตุเปนผลสนองตอบความตองการเปลี่ยนแปลงสภาพการแขงขัน 
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(Zahra and Covin, 1995) อันดับที่สาม ภาวะผูประกอบการสรางพฤติกรรมการรูคิดที่ทําใหองคการ

มองหาและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สอดคลองกับทฤษฎีการรูคิดที่นําขอมูลที่ไดรับรูมาผาน

กระบวนการรูคิดตางๆ (Neisser, 1967) และเลือกที่จะกระทําตามโอกาสนั้นจนประสบความสําเร็จ 

(Shane and Venkataraman, 2000) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรก็เปนสิ่งที่สําคัญอีก

ดานหนึ่งของมโนทัศนภาวะผูประกอบการ ซ่ึงตองพัฒนาสินคาขึ้นมาใหมจากทรัพยากรที่สามารถ

บริหารจัดการได (Stevenson and Jarillo, 1990) ผูประกอบการจะดูแลทรัพยากรที่มีใหเกิด

ประโยชนหลากหลาย คุมคาตอการใช รักษาไมใหทรัพยากรนั้นถูกคูแขงขันแยงเอาไปไดโดยงาย 

และสามารถพัฒนาทรัพยากรใหเกิดประโยชนใหกับตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนฐานคติท่ี

สําคัญของทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนเหตุเปนผลที่กลาวมาขางตน ทําใหสามารถตั้ง

ขอเสนอ (Proposition) ไดวามโนทัศนภาวะผูประกอบการเปนการกระทําที่เกิดขึ้นมาจากการทํา

หนาที่ของผูประกอบการรวมกับผูบริหารหรือเจาหนาที่ระดับสูงในวิสาหกิจ ที่ประกอบดวยตัว

สราง (Construct) 4 ดานคือ ตัวสรางแรกคือ การทําหนาที่ตามภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

หมายถึงการอุทิศเวลาที่สําคัญ ความมานะ จิตวิทยา เพื่อสรางการรับรู แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ 

และสรางการทํางานที่เปนทีมเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จตอองคการ เปนการดําเนินการเพื่อทําให

องคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ และสรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จจาก

โอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการเปลี่ยนความคิด ใหเปนการกระทําในการสรางสินคา

หรือบริการ 

ตัวสรางที่สองคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ภาวะผูประกอบการแสดง

แนวทางในการตัดสินใจเลือกกลยุทธในการดําเนินการที่เหมาะสมและภายใตขอจํากัดดาน

ทรัพยากร ดวยการทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรม การกลาเสี่ยง เพื่อทําใหวิสาหกิจตัดสินใจจาก

โอกาสที่คนพบ สรางทางเลือกดานตางๆ พิจารณาทางเลือกนั้นอยางเปนเหตุเปนผล ตัดสินใจ จน

สามารถดําเนินการเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน ผลจากการดําเนินการในลักษณะของภาวะ

ผูประกอบการดังกลาวจะทําใหตัววิสาหกิจประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิผล ตามเปาหมาย 

ภาวะผูประกอบการทําใหองคการมีผลการประกอบการที่ดีข้ึนจนสามารถพลิกฟนจากการขาดทุน

ไปสูระดับที่ทํากําไรได 

 ตัวสรางที่สามคือการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ กระบวนการรับรูโอกาส

ทางธุรกิจของผูประกอบการเกิดขึ้นจากที่นําเอาสิ่งที่ไดรับรูจากแหลงตางๆที่ผานเขามา ไมวาจะเปน

ความรูท่ีมีอยูกอน ประสบการณ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากเครือขายสังคม ผานเขามาทําการวิเคราะห 

แปรเปลี่ยน เปรียบเทียบ เก็บ นํากลับมาใช เปนกระบวนการรูคิดที่สรางหรือทําใหเห็นหรือเกิด
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โอกาสทางธุรกิจ เปนการใชโครงสรางความรูท่ีมีเพื่อประเมิน พิจารณา ตัดสินสิ่งที่เกี่ยวของกับ

โอกาสธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจ หรือเพื่อการเจริญเติบโต 

ตัวสรางสุดทายคือการบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการ ท่ีองคการสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรเพื่อสนองตอโอกาสในทางธุรกิจที่รับรู สรางความไดเปรียบจากการมีทรัพยากรที่

เหนือกวาคูแขงจะเปนสิ่งที่ชวยใหวิสาหกิจมีการเติบโตกาวหนาได ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากรและ

มโนทัศนภาวะผูประกอบการตางก็เห็นตรงกันวา ทรัพยากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดอยาง

หนึ่งที่ภาวะผูประกอบการยอมตองมีสวนในการทําใหวิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากรในมิติตางๆ

ใหเกิดคุณคา แตกตางจากคูแขงขัน ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบไดงาย จนเกิดความไดเปรียบใน

การแขงขัน 

สรุปไดวาภาวะผูประกอบการของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินควรประกอบดวยภาวะ

ผูนําอยางผูประกอบการ การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ  การรับรูโอกาสทางธุรกิจ

อยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการจะมีผลตอโดยตรงตอการ

บริหารเชิงยุทธ 

 

3.5  ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependence Theory) 

 

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรอธิบายถึงความจําเปนที่องคการตองพึ่งพาทรัพยากรจาก

ภายนอก โดยเฉพาะหากทรัพยากรนั้นมีความสําคัญตอองคการมาก องคการเขาถึงทรัพยากรนั้นยาก 

และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนก็ทําไดยากเชนกัน ปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดการพึ่งพาตอ

องคการอื่นมีสูงมาก องคการจึงตองใชกลยุทธเพื่อลดการพึ่งพานั้น (Pfeffer and Salancik, 1978) 

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรแตกตางจากทฤษฎีองคการสวนใหญท่ีมักเนนเรื่องการใชหรือจัดสรร

ทรัพยากรเทานั้นแตไมไดพิจารณาถึงการไดมาซึ่งทรัพยากรเลย แตทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรเสนอ

วากุญแจสําคัญของความอยูรอดขององคการ คือ ความสามารถในการไดมาและรักษาทรัพยากร ซ่ึง

การที่บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินซึ่งมีสภาวะที่ตองการพัฒนาผลประกอบการนั้น

ความสามารถในการไดมาและรักษาทรัพยากรเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง 

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรไดทําใหเกิดความเขาใจตอมุมมองที่วาองคการตางๆจะตอง

พ่ึงพาทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อความอยูรอดขององคการของตนเอง โดยทั่วไปแลว

ทรัพยากรภายในจะมีไมเพียงพอตอการดําเนินการสําหรับกิจกรรมขององคการ จึงเกิดความตองการ

พ่ึงพาทรัพยากรจากสิ่งแวดลอมหรือจากองคการอื่นๆ ดวยวิธีดําเนินการในหลากหลายรูปแบบ เชน

การเปนพันธมิตรตอกัน การควบรวมกิจการ การไขวหุน การไขวคณะกรรมการบริหารระหวาง
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องคการ เปนตน การดําเนินการตามสิ่งเหลานี้จึงเปนเหตุใหพฤติกรรมขององคการไดรับอิทธิพล

จากภายนอกอันเนื่องมาจากตัวองคการเองจะตองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความอยูรอดและให

สอดคลองกับกฎกติกาของสิ่งแวดลอมที่ตนเองเปนสมาชิกอยูแตองคการอื่นเปนผูควบคุมทรัพยากร

ท่ีตองการไว (Pfeffer, 1982) 

มุมมองแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรเปนหนึ่งในทฤษฎีท่ีใชอธิบายความสัมพันธท่ี

องคการมีกับสิ่งแวดลอม นอกเหนือไปจากทฤษฎีนิเวศวิทยาของประชากรองคการ และทฤษฎี

สถาบัน (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547) จึงมีความเหมาะสมในการนํามาทําความเขาใจตอ

พฤติกรรมการดําเนินกิจการของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินที่ตองการการพึ่งพาทรัพยากรจาก

ส่ิงแวดลอมมากบริษัทบริหารสินทรัพยไดสรุปสถานการณในภาพรวมของบริษัทที่ผานการฟนฟู

ทางการเงิน อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงมิติท่ีองคการในขนาดนี้ตองปรับเปลี่ยนตัวเองให

สอดคลองกับการพึ่งพาทรัพยากรในรูปแบบตางๆจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งปจจัยภายนอกไดมี

สวนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินมากกวาเดิมและมีการขยาย

ขอบเขตกวางขวางออกไป ทําใหการพึ่งพาทรัพยากรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากรูป

แบบเดิมๆในลักษณะตางๆดังนี้ 

1) สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและการเมืองในยุคปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของบริษัทที่ผานการฟนฟูทาง

การเงิน 

2) ธุรกิจตางๆในยุคเศรษฐกิจใหม มีแนวคิดและกระบวนทัศนในการทําธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การแขงขันตองการความรวดเร็ว การผลิตที่อาศัยความรู ทักษะและ

เทคโนโลยี ความคิดริเริ่มสรางสรรคและปญญา การเขาถึงเครือขายและการสรางความเชื่อมโยง 

และการใหความสําคัญตอผูบริโภค 

3) แนวโนมของกิจการจะเล็กลงและเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนมีความเกงควบคูไปกับ

การเพ่ิมพันธมิตรหรือการสรางเครือขายธุรกิจกับหุนสวนและพันธมิตรในตางประเทศ 

ฐานคติของทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547) ไดแสดงใหเห็น

ถึงความเหมาะสมวาการใชทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรในการอธิบายพฤติกรรมการดําเนินกิจการ

ของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงิน เริ่มตนจากการที่บริษัทดังกลาวไมมีทรัพยากรที่เพียงพอ มี

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในลักษณะหลวม ทางเลือกของบริษัทมีขีดจํากัดและจําเปนตอง

ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินพยายามคาดการณและแสวงหาความ

แนนอนในการดําเนินกิจการ ตาราง 3.3   สรุปและแสดงใหเห็นถึงประเด็นของฐานคติพรอมกับ

ความเหมาะสมที่บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินมีตอทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร 



 62 

ตารางที่ 3.3  ฐานคติของทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรและความเหมาะสมกับฐานคติ 

 

ฐานคติ ความเหมาะสมกับฐานคติ  

องคการไมมีทรัพยากรเพียงพอ จึงตองแสวงหา

ทรัพยากรจากภายนอก  

บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินดําเนินกิจการลมีความ

พรอมของทรัพยากรเพียงเล็กนอย สวนใหญตอง

แสวงหาทรัพยากรดานตางๆ เชนวัตถุดิบ แรงงาน 

เงินทุน เครื่องมือ ความรู ฯลฯ จากภายนอก  

ความสัมพันธระหวางองคการและสิ่งแวดลอมมี

ลักษณะหลวม คือไมมีความสัมพันธอยางใกลชิด 

หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งแวดลอมไมสามารถควบคุมการ

ดําเนินกิจการขององคการไดโดยสิ้นเชิง  

บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินมีจํานวนมากและขนาด

ของธุรกิจแตละแหงไมไดเปนสวนสําคัญตอขนาดของ

อุตสาหกรรม แมวาจะไดรับอิทธิพลแรงกดดันจาก

สิ่งแวดลอมอยูบาง ดังนั้นบริษัทที่ผานการฟนฟูทาง

การเงินจึงสามารถเลือกวิธีการ การตัดสินใจตอการ

ดําเนินกิจการของตนเองไดเปนสวนใหญ  

ทางเลือกขององคการถูกจํากัดจากแรงกดดันภายนอก

หลายทาง และความอยูรอดขององคการข้ึนอยูกับการ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังจาก

ภายนอก  

 

บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินไดรับแรงกดดัน

มากมาย โดยตรงจากทั้งจากดานปจจัยขาเขา (Input 

Factors) และดานปจจัยขาออก (Output Factors) และ

ทางออมจากลูกคาซึ่งมีความตองการและความคาดหวัง

ตางๆ เชนคุณภาพ การสงมอบตรงเวลา ฯลฯ  

องคการตองการแสวงหาความแนนอนและการ

คาดการณการได  

บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินตองการทราบความ

แนนอนและการคาดการณในเรื่องหลักตางๆ เชน จาก

ภายนอกคือ ยอดสั่งซื้อ ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่

สามารถจัดหาได เปนตน และจากภายในคือ ความสามารถ

ในการผลิต ระดับคุณภาพสินคา เปนตน  

การดําเนินกิจการขององคการเปนการเนน

สิ่งแวดลอมดานเทคนิคหรือดานการทํางาน  

บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินตองพยายามเลือก

วิธีการทํางานในแบบที่เหมาะสมกับสภาวะสิ่งแวดลอม  

 

ในชวงเวลาที่ผานมาไดมีผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการใชทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร

มาอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณขององคการประเภทตางๆรวมทั้งบริษัทที่ผานการฟนฟูทาง

การเงินในประเทศตางๆ (Graham-Hill, 1996; Baker, 1999; Casciaro, 1999; Handy, 2001; 

Corcoran, 2003) แตอยางไรก็ตามไมมีการศึกษารายละเอียดในเรื่องพฤติกรรมและปรากฏการณการ

ใชกลยุทธของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินเพื่อจัดการกับแรงกดดันจากการพึ่งพาทรัพยากร

โดยเฉพาะ 
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ทฤษฎีพ่ึงพาทรัพยากรมีสาระสําคัญของทฤษฎีคือระดับการพึ่งพาทรัพยากรจากองคการอื่น 

และกลยุทธในการจัดการกับการพึ่งพาองคการอื่น โดยเสนอวา องคการจะอยูรอดไดตองอาศัย

ทรัพยากรตาง ๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ ความรู เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการ 

อยางไรก็ตามทรัพยากรเหลานี้ถูกควบคุมโดยกลุมสังคมภายนอก ดังนั้น องคการจะพยายามปรับตัว

ตามสิ่งแวดลอมเพื่อใหแนใจวาตนจะสามารถเขาถึงและใชทรัพยากร เหลานั้นได ขณะเดียวกัน

องคการจะพยายามหาวิธีลดการพึ่งพาองคการอื่นในการไดมาซึ่งทรัพยากรเหลานี้ดวย โดนใชกล

ยุทธตาง ๆ ท่ีจําเปน (Pfeffer and Salancik, 1978) 

แมวาในสาระสําคัญของทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรจะเกี่ยวของกับระดับการพึ่งพา

ทรัพยากรจากองคการอื่นและกลยุทธในการจัดการกับการพึ่งพาองคการอื่น (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 

2547) โดยกลยุทธในการพึ่งพาทรัพยากรที่เหมาะสมตอบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินแบงออก

ไดเปน 2 กลุมใหญคือ กลยุทธการบริหารความตองการของสิ่งแวดลอม และกลยุทธการ

เปลี่ยนแปลงการพึ่งพาสิ่งแวดลอม (Pfeffer and Salancik, 1978) กลยุทธแรกบริษัทที่ผานการฟนฟู

ทางการเงินเลือกที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม มาจากแนวคิดที่วา

ส่ิงแวดลอมเปนตัวที่กําหนดดังนั้นจึงเปนสิ่งที่บริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินจะตองทําการ

ปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับปญหาที่เผชิญอยูในการประกอบกิจการเพื่อความอยูรอด สําหรับ

กลยุทธท่ีสอง เปนแนวคิดในอีกดานหนึ่งคือบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินมีความสามารถที่จะ

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของมีผลกระทบตอตัวองคการได  

Pfeffer and Salancik (1978) ไดอธิบายวาการพึ่งพาทรัพยากร (Resource Dependency) คือ 

การที่ทรัพยากรภายนอกขององคการสงผลอยางไรตอพฤติกรรมขององคการ การแสวงหา

ทรัพยากรภายนอกคือหลักการที่สําคัญของการจัดการที่สําคัญเชิงกลยุทธท้ังเชิงยุทธศาสตรและกล

ยุทธขององคการใดๆ Ulrich and Barney (1984) กลาวาการพึ่งพาทรัพยากรเปนการใหความสําคัญ

ของการไดมาซึ่งทรัพยากรนั้นๆโดยองคการจําเปนตองไดมาโดยผานทางเครือขายของการติดตอ

และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเชื่อมโยงชองวางของเครือขายจะเปนตัวกําหนดคุณภาพ

ของการทํางานขององคการ นอกจากนี้  Scott  (2003:  114) เสนอวาการพึ่งพาทรัพยากรเปนทฤษฎี

ระบบเปดที่กลาววาทุกๆองคการที่อยูในสภาพแวดลอมเดียวกันลวนแลวแตแลกเปลี่ยนทรัพยากร

ซ่ึงกันและกันดวยเงื่อนไขเพื่อความอยูรอดขององคกรของตัวเอง กลาวคือมันคือความจําเปนที่ตอง

ไดมาซึ่งทรัพยากรกอใหเกิดการพึ่งพาระหวางองคการกับหนวยงานภายนอกที่ในทายที่สุดแลว

สรางปญหาทางการเมืองที่ตองอาศัยแนวทางทางการเมืองเปนวิธีในการแกปญหา ซ่ึง Boyd (1990) 

ไดสรุปพื้นฐานของการตองพึ่งพาทรัพยากรไวดังตอไปนี้ 
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1)  องคการจําเปนตองพึ่งพาทรัพยากร 

2)  ทรัพยากรเหลาสวนใหญลวนเกิดจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆองคการ 

3)  สภาพแวดลอมไปจนถึงขอบเขตขนาดใหญตองประกอบดวยองคการอื่นๆเชนกัน 

4)  ทรัพยากรที่องคการหนึ่งๆตองการมักจะเปนทรัพยากรของอีกองคกรอื่น 

5)  ทรัพยากรเปนรากฐานแหงอํานาจ 

6)  องคการอิสระตางๆที่ถูกตองตามกฎหมายจะพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

7)  การพึ่งพาทรัพยากรและอํานาจจะเกี่ยวของกันโดยตรง เชน อํานาจขององคการ ก 

ท่ีมีตอ องคการ ข เทากับการพึ่งพาทรัพยากรขององคการ ข ตอทรัพยากรขององคการ ก 

ตัวอยางความสัมพันธระหวางธนาคารกับลูกคาของธนาคารถือวาเปนตัวอยางของการ

พ่ึงพาทรัพยากร (Resource  Dependency) นั้นคือธนาคารเปนหุนสวนแลกเปลี่ยนที่มีอํานาจเปน

อยางมากเนื่องจากธนาคารมีความสามารถที่จะควบคุมเงินลงทุนซึ่งเปนลูกคาของเงินลงทุนนั้นซึ่ง

ความสัมพันธแบบนี้คือความสัมพันธแบบการพ่ึงพาทรัพยากร (Slatter, 1984; Mintz and Schwantz, 

1985) ซึ่งสินเชื่อนี้ไดถูกควบคุมดูแลภายใตเงื่อนไขที่ถูกกําหนดขึ้นในขอตกลงระหวางผูใหกูกับผูกู 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหธนาคารมีความสามารถที่จะติดตามบริษัทที่ทําการกูเงินลงทุนไดอยางใกลชิด 

(Jensen and Mecking, 1976) และแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการติดตามอยางใกลชิดนั้น เกิดจากการที่ใน

สวนของการเปนเจาของเงินลงทุนของธนาคารที่ตองการจะปกปองเงินลงทุนจากความเสี่ยง  

เพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งการแทรกแซงอาจจะเปนตัวกระตุนเมื่อธนาคารปฏิเสธการ

ขยายวงเงินกูซ่ึงจะเปนเหตุท่ีทําใหองคการที่ตกอยูในสภาวะใกลลมละลายหรือขาดสภาพคลองทาง

การเงิน เมื่อองคการตองการพลิกฟนใหกลับมามีความสามารถในการดําเนินธุรกิจไดเหมือนเดิม  

การพึ่งพาทรัพยากร (Resource  Dependency) จึงสามารถนํามาประยุกตใชกับกลยุทธการ

พลิกฟน Slatter, Lovett and Barlow (2006) ไดกลาววาผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธมีสวนสําคัญอยาง

มากในการฟนฟูองคการที่ประสบอยูในสภาวะวิกฤตเนื่องจากพวกเขาเหลานี้ จะเปนผูท่ีติดตาม

องคการที่เปนลูกคาที่มาขอกูยืมเงินไปลงทุน และมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบการทํางานขององคการนั้นๆ 

และเมื่อมีเห็นปญหาเกิดขึ้นผูจัดการเหลานี้ก็จะเปนคนริเริ่มในการโนมนาวผูบริหารขององคการ

เกี่ยวกับความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง และทันทีท่ีผูบริหารที่รับผิดชอบเรื่องหนี้เสียไดสงรายงาน

ใหกับธนาคาร ธนาคารก็จะเปนหนวยแรกที่จะใชกลยุทธการจัดการฟนฟู เนื่องจากธนาคารที่ทําการ

ใหกูยืมเงินแกองคการตางๆ นั้นก็กลัววาธนาคารเองจะขาดทุนเหมือนกัน จึงจําเปนที่จะตองเฝาดู 

ตรวจสอบ และเมื่อปญหาเริ่มเกิดขึ้น ธนาคารก็จะเปนผูเขามาทําการบริหารหนี้เสียหรือปลอย

สินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อใหองคการนั้นมีสภาพคลองในการดําเนินกิจกรรมของตัวองคการเอง 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพึ่งพาทรัพยากรมีความสําคัญเปนอยางมากในชวงที่องคการตองการ

พลิกฟนกลับคืนสูสภาวะปกติ เนื่องจากการพึ่งพาทรัพยากรตามความหมายคือการที่องคการ
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แลกเปลี่ยนทรัพยากรกับหนวยงานภายนอกหรือกับองคการดวยกันเอง โดยระดับการพึ่งพา

ทรัพยากรจากองคการอื่นถือวาเปนปจจัยที่จะทําใหบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินสามารถพัฒนา

ผลประกอบการโดยระดับการพึ่งพาทรัพยากรประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ ดังนี้

(Pfeffer and Salancik, 1978) 

1) ความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอองคการ ยิ่งทรัพยากรหายากเพียงไร และ

ทรัพยากรนั้นมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานขององคการมากเทาไร หรือมีความสําคัญตอความอยู

รอดขององคการมากเทาไร ความสําคัญของทรัพยากรนั้นยอมมีมากและยังทําใหองคการตองการ

พ่ึงพาทรัพยากรมากเทานั้น 

ความสําคัญของทรัพยากรขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือขนาดของการแลกเปลี่ยน 

(Relative Magnitude of the Exchange) และความจําเปนของทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน (Criticality 

of the Resource) 

(1) ขนาดของการแลกเปลี่ยน วัดจากสัดสวนของปจจัยนําเขาทั้งหมดหรือ

สัดสวนของผลผลิตทั้งหมดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนแตละครั้ง หากขนาดของการแลกเปลี่ยนมีนอย 

ความสําคัญของทรัพยากรที่ใชในการแลกเปลี่ยนก็มีนอย เชน องคการที่ผลิตสินคาหรือบริการเพียง

อยางเดียวจะตองพึ่งพาลูกคามากกวาองคการที่ผลิตสิ้นคาหลายอยาง เชนเดียวกับองคการที่ตอง

พ่ึงพาแหลงซับพลายเพียงแหงเดียวในการทํางานยอมพึ่งพากับแหลงทรัพยากรมากกวาองคการที่มี

แหลงซับพลายหลายแหลง 

(2) ความจําเปนของทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน วัดไดจากความสามารถของ

องคการในการทํางานตอไปแมวาจะปราศจากทรัพยากรนั้น ๆ หรือจากการที่ไมมีตลาดรองรับ

ผลผลิตที่ออกมา เชน พลังงานไฟฟาถือเปนทรัพยากรที่มีความจะเปนอยางยิ่งเพราะมีหนวยงาน

จํานวนนอยมากที่สามารถทํางานไดโดยปราศจากพลังงานไฟฟา 

ความจําเปนของทรัพยากรนี้แปรเปลี่ยนไปตามเวลาตามเงื่อนไขของ

ส่ิงแวดลอมขององคการดวยเชน หนวยงานดานกฎหมายอาจไมมีความจําเปนสําหรับองคการเลย

กระทั่งเมื่อมีการฟองรองเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากการฟองรองนี้หมายถึงความอยูรอดของบริษัทดวย 

ในกรณีดังกลาวหนวยงานดานกฎหมายมีความจําเปนสําหรับองคการ 

2) การควบคุมทรัพยากร คือ อํานาจในการจัดสรรหรือใชทรัพยากร การควบคุม

ทรัพยากรขึ้นอยูกับการเปนเจาของทรัพยากร ความสามารถในการเขาถึง การใชทรัพยากรที่แทจริง

และการควบคุมการใช และความสามารถในการสรางกฎระเบียบในเรื่องความเปนเจาของ 

(1) การเปนเจาของทรัพยากร ผูเปนเจาของทรัพยากรยอมมีสิทธิอันชอบธรรม

ในการใชและการจัดสรรทรัพยากร เชนเจาของที่ดิน 
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(2) ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร เชน เลขานุการของผูบริหารมีอํานาจ

มาก เพราะวาสามารถควบคุมผูท่ีตองการเขาพบเจานายของตนเองได 

(3) การใชทรัพยากรที่แทจริงและการควบคุมการใช เนื่องจากเจาของ

ทรัพยากรหลายประเภทไมไดเปนผูใชทรัพยากรนั้นเอง ดังนั้น หลายกรณีท่ีผูใชทรัพยากรที่แทจริง

คือผูควบคุมทรัพยากรมากกวาผูท่ีเปนเจาของ เชนลูกจางมักเปนผูท่ีควบคุมการใชทรัพยากร

โดยตรง 

(4) ความสามารถในการสรางกฎระเบียบ ในเรื่องความเปนเจาของ การ

จัดสรรและการใชทรัพยากรรวมทั้งการบังคับใชกฎระเบียบนั้น 

3) ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรจากแหลงอื่น หรือการหามาไดของ

ทรัพยากร หากองคการสามารถหาทรัพยากรไดจากหลายแหลงการพึ่งพาจะนอยลงการที่กลุม

ผลประโยชนหรือองคการสามารถควบคุมทรัพยากรที่มีความสําคัญยังไมไดเปนหลักประกันที่

แนนอนวาจะทําใหองคการอื่นพึ่งพา การพึ่งพายังตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

การกระจุกตัวของการควบคุมทรัพยากร ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรนั้นไดถูกควบคุมจากองคการเพียง

ไมกี่แหลงเทานั้น การกระจุกตัวของทรัพยากรเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ อาทิ การดําเนินการเกี่ยวกับ

การไฟฟาหรือโทรศัพทซ่ึงมีการผูกขาดโดยกฎหมาย หรือการรวมกันของธุรกิจ ซ่ึงทําใหอํานาจทาง

เศรษฐกิจจะตกอยูในมือของธุรกิจเหลานี้ 

นอกจากนี้จํานวนซัพพลายเออรหรือผูขายที่มีจํานวนมากยังไมใชปจจัยชี้ขาด แต

ส่ิงที่สําคัญคือองคการสามารถเขาถึงทรัพยากรจากแหลงอื่นไดหรือไม เพราะอาจมีกฎระเบียบหรือ

เงื่อนไขจํานวนมากที่จํากัดการเขาถึงทรัพยากรแมวาจะมีแหลงทรัพยากรจํานวนมากก็ตาม ดังนั้น

การกระจุกตัวของการควบคุมในการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรและความสําคัญของทรัพยากรเปน

เงื่อนไขรวมกันที่มีผลทําใหองคการหนึ่งตองพึ่งพากลุมหรืองคการอื่น ๆ การพึ่งพานี้หมายถึงปจจัย

นําเขาและขอบเขตของการใชถูกควบคุมโดยองคการอื่น หากทรัพยากรมีความสําคัญไมได

หมายความวาองคการจําเปนตองพึ่งพาองคการอื่น นอกจากทรัพยากรนั้นจะถูกควบคุมดวยองคการ

เพียงไมกี่แหงเทานั้น 

ระดับการพึ่งพาทรัพยากรจากองคการอื่นและกลยุทธในการจัดการกับการพึ่งพา

องคการอื่นเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันแทบจะไมสามารถแยกพิจารณาออกจากกันในการที่

องคการจะตัดสินใจตอการดําเนินการกับการพึ่งพาทรัพยากร ส่ิงที่เปนรูปธรรมคือการดําเนินกล

ยุทธดวยการคิดอยางมีกลยุทธท่ีมีความเหมาะสมตอรูปแบบการพึ่งพาความตองการทรัพยากรจาก

ภายนอกของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงิน เนื่องจากบริบทหรือสิ่งแวดลอมขององคการมี

ความสําคัญตอการทําความเขาใจโครงสรางและการดําเนินงานขององคการ (Emerson,  1962; 

Pfeffer and Salancik,1978; Aldrich, 1979) เมื่อองคการตองขึ้นอยูกับแรงกดดันภายนอก องคการจึง



 67 

ตองพยายามที่จะบริหารจัดการกับแรงกดดันจากภายนอกเหลานั้น ดวยการคิดเชิงกลยุทธในการ

เลือกกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูรอดได (Aiken and Hage 1972; Kotter and 

Schlesinger, 1979) 

 ระดับการพึ่งพาทรัพยากรของบริษัทที่ผานการฟนฟูทางการเงินที่ประกอบดวย

ความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอองคการ การควบคุมทรัพยากร และความสามารถในการแสวงหา

ทรัพยากรจากแหลงอื่น จะมีผลตอการพัฒนาผลประกอบการโดยตรงและมีผลโดยออมผานกลยุทธ

การพลิกฟน 

 

3.6  สรุปปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

 
การทบทวนวรรณกรรมไดแสดงใหเห็นวาธุรกิจที่ผานการฟนฟูทางการเงิน ไดถูก

สภาพแวดลอมบังคับใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทํางานใหแตกตางไปจากเดิม ท้ังนี้เพื่อใหหลุด

พนจากสภาวะที่ตกต่ําและทําใหเกิดการพลิกฟน เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลประกอบการ จากการ

ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยตางๆพบวาในการดําเนินการดังกลาวธุรกิจจําเปนจะตองคํานึงปจจัย 3 

ดานที่มีสวนในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององคกร ปจจัยดังกลาวจะตองทําใหองคกร

เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานไปจากเดิม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารแบบปกติ และเปลี่ยนแปลง

วิธีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับสิ่งแวดลอม ปจจัยดังกลาวจึงประกอบดัวย ปจจัยกลยุทธการพลิก

ฟน ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร และปจจัยความเปนผูประกอบการ   

ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนไดรับการมองวาเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการพัฒนาผลการ

ประกอบการของบริษัทที่พนจากการฟนฟูทางการเงินโดยตรงเพื่อใหสามารถพลิกฟนขึ้นมาได 

เนื่องจากประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆในองคการตั้งแตการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน การ

ปรับปรุงโครงสรางองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรขององคกร 

ปจจัยภาวะผูประกอบการคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารธุรกิจจากรูปแบบที่เนน

การทํางานตามหนาที่ใหมีรูปแบบการทํางานที่เปนพลวัตรตลอดเวลา โดยพยายามที่เนนไปที่การ

สรางการรับรูโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธตอโอกาสธุรกิจ การใชประโยชนจากโอกาสที่ดี 

และการบริหารจัดการตามแบบภาวะผูนําแบบผูประกอบการ 

ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร องคการหลังการฟนฟูทางการเงินตองปรับเปลี่ยน

วิธีการบริหารทรัพยากรที่มีความจําเปนตอการทําธุรกิจ การบริหารใหระดับความสําคัญของ

ทรัพยากรที่มีตอองคกรอยูในระดับที่ไมสรางผลกระทบ การควบคุมใหทรัพยากรที่มีความจําเปน

ตอองคกรโดยการเปนผูครอบครอง และการหามาไดของทรัพยากรก็จะทําใหองคกรมีความพรอม

ตอการดําเนินธุรกิจ 



 
บทที่ 4 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

 
การทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3 ไดสรุปใหเห็นถึงแนวคิดในการวัดความสําเร็จของธุรกิจ

หลังการฟนฟูทางการเงินจากทฤษฎีผลประกอบการซึ่งผลประกอบการคือผลลัพธท่ีเปนความ

ตองการของตัวธุรกิจหลังผานการดําเนินงาน ผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินได

ใหความสําคัญกับกําไรสุทธิ ผลการตอบแทนการลงทุน ผลการตอบแทนการขายและผลตอบแทน

ทรัพยสิน ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจที่มีตอผลประกอบการ

หลังการฟนฟูทางการเงินสรุปไดวา จากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การ

ดําเนินงานของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินไดแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล

ประกอบการ  ประกอบดวย ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน และปจจัยการ

บริหารการพึ่งพาทรัพยากร ซ่ึงปจจัยเหลานี้ไดพัฒนามาจากทฤษฎีท่ีมีฐานคติท่ีเหมาะสมกับฐานคติ

ในการดําเนินธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน และในบทนี้จะเปนการนําเสนอการพัฒนากรอบ

แนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหเชิงประจักษในการยืนยันความ

ถูกตองของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน และพิสูจนเชิงประจักษ

วาปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและมีอิทธิพลตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงิน 

 
4.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

การศึกษานี้ไดยอมรับแนวคิดวาผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินไดรับ

อิทธิพลมาจากปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร และปจจัยกลยุทธ

การพลิกฟน การทบทวนวรรณกรรมทําใหไดพบวาปจจัยเหลานี้มีบทบาทตอผลการประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินที่แตกตางกัน รูปท่ี 4.1 ไดแสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดที่เปน

ตัวแทนความสัมพันธท่ีปจจัยเหลานี้มีตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน  

กรอบแนวคิดไดแสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการเปนกลไกอันหนึ่งในการทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงิน การรับรูโอกาสทางธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกล
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ยุทธ การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ และภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ไดมีสวนทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของผลดําเนินการของวิสาหกิจโดยตรงและยังมีผลทางออมโดยผานการดําเนินการ
กําหนดกลยุทธการพลิกฟนธุรกิจ ในอีกดานหนึ่งปจจัยการพ่ึงพาทรัพยากรก็เปนปจจัยสําคัญท่ี
วิสาหกิจตองคํานึงถึง จากความสําคัญท่ีทรัพยากรมีตอองคการ ความสามารถในการควบคุม
ทรัพยากรขององคกรและการหามาไดของทรัพยากรขององคกร จะมีสวนสําคัญตอผลการ
ดําเนินการของวิสาหกิจผานการกําหนดกลยุทธการพลิกฟนธุรกิจ ความพรอมของทรัพยากรเหลานี้
จะทําใหการกําหนดกลยุทธมีความเหมาะสมตอการพลิกฟนธุรกิจ นอกจากน้ันปจจัยการพึ่งพา
ทรัพยากรยังมีผลโดยตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน สําหรับปจจัยกล
ยุทธการพลิกฟนก็มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของวิสาหกิจหลังวิกฤตการทางการเงิน กลยุทธการ
พลิกฟนประกอบดวย การปรับเปล่ียนวิสัยทัศน การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร การปรับเปล่ียน
กระบวนการ และการปรับเปล่ียนดานทรัพยากรบุคคล ลวนแลวแตสงผลตอผลประกอบการของ
องคกรในการพลิกฟนธุรกิจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

H2a+ 

 

ภาวะ
ผูประกอบการ 

 

 

H3+ กลยุทธการพลิก
ฟน 

 

ผลประกอบการ 

 

การพึ่งพาทรัพยากร 
 

 

H2b+ 

H1b+ 
H1a+ 
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กลาวโดยสรุปไดวา ผลประกอบการของธุรกิจซ่ึงเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการหลังการฟนฟูทางการเงินนั้น ไดรับอิทธิพลทางตรงมาจาก 3 ปจจัยคือ ปจจัยกลยุทธการ
พลิกฟน ปจจัยภาวะผูประกอบการ และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร การทบทวน
วรรณกรรมทั้งจากทฤษฎีและงานวิจัยไดช้ีใหเห็นวาปจจัยเหลานี้มีผลตอผลประกอบการ อยางไรก็
ตามในหลายๆวรรณกรรมก็ไดมีการกลาวถึงความสัมพันธระหวางปจจัยเหลานี้ ดังนั้นเพื่อให
งานวิจัยนี้มีความสมบูรณมากข้ึน กรอบแนวคิดจึงไดกําหนดใหปจจัยการบริหารการพ่ึงพา
ทรัพยากรและปจจัยภาวะผูประกอบการเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยกลยุทธการพลิกฟนดวย ซ่ึง
หมายความวาปจจัยท้ังสองมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

 

4.2  สมมติฐานการวิจัย 
  

สมมติฐานการวิจัยท่ีไดนําเสนอตอไปนี้เปนขอเสนอความสัมพันธเชิงทฤษฎีระหวางปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยท่ีตองการพิสูจนเชิงประจักษ โดยการนําเสนอแบงออกตามปจจัย ตั้งแตปจจัยภาวะ
ผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนและปจจัยการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร 

สมมติฐานท่ี H1   ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจ
หลังการฟนฟูทางการเงิน และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง
การเงิน ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน  

องคกรธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินตองการรูปแบบการบริหารงานที่ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว เพื่อทําหนาท่ีแกไขปญหาท่ีมีอยู การบริหารในรูปแบบภาวะผูประกอบการ
เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหองคกรเกิดการเปล่ียนแปลงสามารถนําไปสูความสําเร็จได โดยภาวะ
ผูประกอบการเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนมาจากการทําหนาท่ีของผูประกอบการรวมกับผูบริหารหรือ
เจาหนาท่ีระดับสูงในวิสาหกิจ ท่ีประกอบดวยการทําหนาท่ี 4 ดานคือการรับรูโอกาสธุรกิจ การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ โอกาสธุรกิจ และภาวะผูนํา การทําหนาท่ีภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
หมายถึงการอุทิศเวลาท่ีสําคัญ ความมานะ จิตวิทยา เพื่อสรางการรับรู แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
และสรางการทํางานท่ีเปนทีมเพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จตอองคการ เปนการดําเนินการเพ่ือทําให
องคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ และสรางหรือผลักดันใหองคการ ประการท่ีสองการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ภาวะผูประกอบการแสดงแนวทางในการตัดสินใจเลือกกล
ยุทธในการดําเนินการท่ีเหมาะสมและภายใตขอจํากัดดานทรัพยากร ดวยการทํางานเชิงรุก การสราง
นวัตกรรม การกลาเส่ียง เพื่อทําใหวิสาหกิจตัดสินใจจากโอกาสท่ีคนพบ สรางทางเลือกดานตางๆ 
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พิจารณาทางเลือกนั้นอยางเปนเหตุเปนผล ตัดสินใจ จนสามารถดําเนินการเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน ผลจากการดําเนินการในลักษณะของภาวะผูประกอบการดังกลาวจะทําใหตัววิสาหกิจ

ประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิผล ตามเปาหมาย ภาวะผูประกอบการทําใหองคการมีผลการ

ประกอบการที่ดีข้ึนจนสามารถพลิกฟนจากการขาดทุนไปสูระดับที่ทํากําไรได การดําเนินการอยาง

ท่ีสามคือการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ กระบวนการรับรูโอกาสทางธุรกิจของ

ผูประกอบการเกิดขึ้นจากที่นําเอาสิ่งที่ไดรับรูจากแหลงตางๆที่ผานเขามา ไมวาจะเปนความรูท่ีมีอยู

กอน ประสบการณ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากเครือขายสังคม ผานเขามาทําการวิเคราะห แปรเปลี่ยน 

เปรียบเทียบ เก็บ นํากลับมาใช เปนกระบวนการรูคิดที่สรางหรือทําใหเห็นหรือเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

เปนการใชโครงสรางความรูท่ีมีเพื่อประเมิน พิจารณา ตัดสินสิ่งที่เกี่ยวของกับโอกาสธุรกิจ เพื่อ

สรางธุรกิจ หรือเพื่อการเจริญเติบโต ประการสุดทายคือการบริหารจัดการโอกาสอยาง

ผูประกอบการ ท่ีองคการสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนองตอโอกาสในทางธุรกิจที่รับรู 

สรางความไดเปรียบจากการมีทรัพยากรที่เหนือกวาคูแขงจะเปนสิ่งที่ชวยใหวิสาหกิจมีการเติบโต

กาวหนาได ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากรและมโนทัศนภาวะผูประกอบการตางก็เห็นตรงกันวา 

ทรัพยากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดอยางหนึ่งที่ภาวะผูประกอบการยอมตองมีสวนในการทํา

ใหวิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากรในมิติตางๆใหเกิดคุณคา แตกตางจากคูแขงขัน ไมสามารถที่จะ

ลอกเลียนแบบไดงาย จนเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

สมมติฐาน H1a ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

 ปจจัยภาวะผูประกอบการคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารธุรกิจจากรูปแบบที่เนน

การทํางานตามหนาที่ใหมีรูปแบบการทํางานที่เปนพลวัตรตลอดเวลา โดยพยายามที่เนนไปที่การ

สรางการรับรูโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธตอโอกาสธุรกิจ การใชประโยชนจากโอกาสที่ดี 

และการบริหารจัดการตามแบบภาวะผูนําแบบผูประกอบการ ดังนั้นจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

โดยตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

สมมติฐาน H1b  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

 การดําเนินการตามปจจัยภาวะผูประกอบการนอกจากจะสงผลทางตรงตอผลประกอบการ

ของธุรกิจแลว การรับรูโอกาสธุรกิจ การใชโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธและการใชภาวะ

ผูนํา ยังมีผลตอองคกรในการตัดสินใจตอกลยุทธการพลิกฟนธุรกิจอีกดวย โอกาสทางธุรกิจจะทํา

ใหเกิดแนวความคิดตอกลยุทธการพลิกฟน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน การปรับ

โครงสรางองคกร การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรบุคคลของ

องคกรใหมีความเหมาะสมดวย 
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สมมติฐานท่ี H2 ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของ

ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงิน ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน  
ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรอธิบายถึงความจําเปนท่ีองคการตองพึ่งพาทรัพยากรจาก

ภายนอก โดยเฉพาะหากทรัพยากรนั้นมีความสําคัญตอองคการมาก ทําใหองคการเขาถึงทรัพยากร
นั้นยาก และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนก็ทําไดยากเชนกัน ปจจัยเหลานี้จะทําใหการพึ่งพาตอ
องคการอ่ืนมีสูงมาก องคการจึงตองใชกลยุทธเพื่อลดการพ่ึงพานั้น (Pfeffer and Salancik, 1978) 
ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรเสนอวากุญแจสําคัญของความอยูรอดขององคการ คือ ความสามารถใน
การไดมาและรักษาทรัพยากร ซ่ึงการที่บริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพซ่ึงมีสภาวะท่ี
ตองการพัฒนาผลประกอบการน้ันความสามารถในการไดมาและรักษาทรัพยากรเปนปจจัยท่ีสําคัญ
อยางยิ่งตอผลประกอบการ 

ฐานคติของทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547) ไดแสดงใหเห็น
ถึงความเหมาะสมวาการใชทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรในการอธิบายพฤติกรรมการดําเนินกิจการ
ของบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพ เร่ิมตนจากการท่ีบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอย
คุณภาพไมมีทรัพยากรที่เพียงพอ มีความสัมพันธระหวางบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพ
กับส่ิงแวดลอมในลักษณะหลวม ทางเลือกของบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพมีขีดจํากัด
และจําเปนตองตอบสนองตอส่ิงแวดลอม บริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพพยายาม
คาดการณและแสวงหาความแนนอนในการดําเนินกิจการ และบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอย
คุณภาพเปนกิจการที่ดําเนินการในดานการทํางาน 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพ่ึงพาทรัพยากรมีความสําคัญเปนอยางมากในชวงท่ีองคการตองการ
พลิกฟนกลับคืนสูสภาวะปกติ เนื่องจากการพึ่งพาทรัพยากรตามความหมายคือการท่ีองคการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรกับหนวยงานภายนอกหรือกับองคการดวยกันเอง โดยระดับการพึ่งพา
ทรัพยากรจากองคการอ่ืนถือวาเปนปจจัยท่ีจะทําใหบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพสามารถ
พัฒนาผลประกอบการโดยระดับการพึ่งพาทรัพยากรประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ 
ดังนี้ (Pfeffer and Salancik, 1978) 

ระดับการพึ่งพาทรัพยากรของบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพท่ีประกอบดวย
ความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอองคการ การควบคุมทรัพยากร และความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากรจากแหลงอ่ืน จะมีผลตอการพัฒนาผลประกอบการโดยตรงและมีผลโดยออมผานการคิด
เชิงกลยุทธ 
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สมมติฐาน H2a   ปจจัยการพ่ึงพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ
ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 
 ปจจัยการพ่ึงพาทรัพยากรคือ ความสําคัญของทรัพยากร การควบคุมทรัพยากรและการหา
มาไดของทรัพยากรมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินดีข้ึน
เนื่องจากทรัพยากรมีสวนจําเปนตอการดําเนินการเปนอยางยิ่งถาสามารถควบคุมทรัพยากรไดและมี
ความสามารถในการหามาไดของทรัพยากรก็จะทําใหธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินมีผล
ประกอบการท่ีดีข้ึน 

สมมติฐาน H2b   ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ
ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน  

ระดับการพึ่งพาทรัพยากรจากองคการอื่นและกลยุทธในการจัดการกับการพึ่งพาองคการ
อ่ืนเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวพันกันแทบจะไมสามารถแยกพิจารณาออกจากกันในการท่ีองคการจะ
ตัดสินใจตอการดําเนินการกับการพึ่งพาทรัพยากร ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมคือการดําเนินกลยุทธการพลิก
ฟนดวยการคิดอยางมีกลยุทธท่ีมีความเหมาะสมตอรูปแบบการพ่ึงพาความตองการทรัพยากรจาก
ภายนอกของบริษัทท่ีพนจากการเปนหนี้ดอยคุณภาพ เนื่องจากบริบทหรือส่ิงแวดลอมขององคการมี
ความสําคัญตอการทําความเขาใจโครงสรางและการดําเนินงานขององคการ (Emerson, 1962; 
Pfeffer and Salancik, 1978; Aldrich, 1979) เม่ือองคการตองข้ึนอยูกับแรงกดดันภายนอก องคการ
จึงตองพยายามท่ีจะบริหารจัดการกับแรงกดดันจากภายนอกเหลานั้น ดวยการคิดเชิงกลยุทธในการ
เลือกกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูรอดได (Aiken and Hage, 1972; Kotter and 
Schlesinger, 1979) และทําใหผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินดีข้ึน 

สมมติฐานท่ี H3  ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน มีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของ
ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 
 ธุรกิจตางพยายามหากลยุทธท่ีจะทําใหธุรกิจพลิกฟน หรือ Turnaround Strategy  งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับ Turnaround Strategy  ใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลกับการฟนตัวของธุรกิจท้ัง
ภายในและภายนอก  ปจจัยภายนอกไดแก สภาพการแขงขันของธุรกิจ และการเติบโตของ
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลตอทางเลือกและความสําเร็จของธุรกิจ (Mukherji, Desai and Francis, 1999; 
Morrow, Johnson and Busenitz, 2004)  ปจจัยภายในไดแก ปจจัยดานการเงิน และการจัดการ 
(Hofer, 1980; Robbins and Pearce, 1992; Chowdhury and Lang, 1996) Lohrke, Bedeian และ 
Palmer (2004)  ศึกษาบทบาทของทีมผูบริหารระดับสูงซ่ึงเปนผูกําหนดกลยุทธ และการปฏิบัติตาม
กลยุทธนั้น Mukherji, Desai and Francis (1999) สรุปวาบริษัทตองพัฒนากลยุทธการพลิกฟนให
สอดคลองกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอมหลายระดับเพื่อกลับมาสูการแขงขันใหได 
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กลยุทธการพลิกฟน คือแผนงานและวิธีการในการนํากิจการจากสถานะท่ีผลประกอบการ
ไมดีไปสูสถานะท่ีผลประกอบการท่ีดีอยางยั่งยืน การพลิกฟนทางธุรกิจจะประสบความสําเร็จได
นั้น การเลือกใชกลยุทธการพลิกฟนเปนส่ิงสําคัญ  กลยุทธการพลิกฟนธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ
(Kow, 2004)  ประกอบไปดวย  วิสัยทัศน การปรับองคการ การปรับเปล่ียนกระบวนการ และการ
ปรับเปล่ียนทรัพยากร โดยกลยุทธการพลิกฟนดังไดกลาวมาแลวจะสงผลตอผลประกอบการของ
ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินดีข้ึน 
 

4.3  สรุป 
  

กรอบแนวคิดการวิจัยเปนผลสรุปจากการนิรนัยความรูเชิงทฤษฎีท่ีผานการทบทวน
วรรณกรรมผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
สมมติฐานการวิจัยไดตั้งขอเสนอวา ปจจัยภาวะผูประกอบการ กลยุทธการพลิกฟน  และการพึ่งพา
ทรัพยากร มีอิทธิพลท้ังทางตรงและหรือทางออมตอผลการประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟู
ทางการเงิน 



 
บทที่ 5 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

บทนี้ไดนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่จะใชในการพิสูจนกรอบแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 โดยในสวนแรก เปนการอธิบายถึงรูปแบบการวิจัย สวนที่ 2 คือ

การระบุหนวยวิเคราะหท่ีใชในการศึกษาวิจัย ซ่ึงในที่นี้หมายถึงตัววิสาหกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงินที่มีคุณลักษณะตามที่ตองการศึกษา สวนที่ 3 เปนการนําเสนอรายละเอียดของตัวแปรที่ใชใน

การวิจัยที่ระบุไวในกรอบการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม พรอมคํานิยามความหมายของตัว

แปร คํานิยามปฏิบัติการของตัวแปร และการสรางมาตรวัดหรือแบบสอบถามเพื่อใชในการสํารวจ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง สวนที่ 4 เปนวิธีการเก็บขอมูล ประชากรและการสุมตัวอยาง อธิบายถึง

รายละเอียดของลักษณะของประชากรของวิสาหกิจที่อยูในขอบเขตที่ตองการศึกษา และเกณฑใน

การกําหนดกลุมตัวอยางที่จะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของประชากร แบบสอบถาม และสวนที่ 5 

อธิบายวิธีการทางสถิติท่ีใชวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพื่อนํามาสรุปผลการวิจัยตอไป 

 

5.1  รูปแบบการวิจัย (Research Design) 

 

รูปแบบการวิจัยที่นํามาใชในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงิน คือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis Approach) เนื่องจากปญหาการวิจัยนี้

สามารถที่จะสืบคนแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูและจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จนสามารถ

กําหนดปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินและสรางกรอบการวิจัยเพื่อแสดง

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลดวยการนิรนัยจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผานมา ปจจัยองคประกอบ

หรือตัวสรางไดมาจากผลการวิจัยหรืออางอิงมาจากทฤษฎี ซ่ึงสามารถที่จะนํามาพัฒนาเปนขอ

คําถามที่มีนิยามความหมายและนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎีท่ีอางอิงได ขอคําถามเหลานี้

สามารถสรางความเขาใจใหกับผูตอบแบบสอบถาม สามารถนําไปทําการสอบถามจากกลุมตัวอยาง

เปาหมายได  

การสํารวจขอมูลจะถูกจัดเก็บจากกลุมตัวอยางขององคการที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการ

เงินที่ไดมาดวยวิธีการสุมจากประชากรเปาหมาย  วิธีการเก็บขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถาม จึง
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เปนขอมูลแบบปฐมภูมิ การทําการสํารวจโดยใชวิธีการสุมตัวอยางนี้แมวาจะมีขอดอยในเรื่องท่ีมี
คาใชจายในการดําเนินการสูง แตก็มีขอดีท่ีสามารถครอบคลุมกลุมประชากรเปาหมายไดอยาง
กวางขวาง เกิดประสิทธิผลและทําใหไดรับขอมูลท่ีแมนยํา (Kerlinger, 1986)  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เนื่องจากเปน
การศึกษาปรากฏการณปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินท่ีไดเกิดข้ึนไปแลว การ
วิจัยจึงไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เพื่อจัดเก็บขอมูลจาก
องคการที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงิน  ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีไดรับการสุมตัวอยาง ขอมูลตัดขวาง
ท่ีจะทําการสํารวจเปนขอมูลพื้นฐานขององคการ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงินและผลการประกอบการของวิสาหกิจ ซ่ึงรวมถึงขอมูลการ
ดําเนินการและขอมูลท่ีเกี่ยวของในรอบปการดําเนินการท่ีผานมา 

กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจไดกําหนดขอบเขตวาเปนวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงิน
มาจากหนวยบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ หลังการฟนฟูทางการเงินแลวกลุมเปาหมายได
ดําเนินธุรกิจของตนเองมาเปนระยะเวลาหนึ่งโดยไดดําเนินการภายใตกรอบขอตกลงท่ีมีกับ
หนวยงานบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ดังนั้นขอมูลท่ีไดรับมาจึงเปนการแสดงใหเหน็วาเกดิ
จากปจจัยท่ีองคกรไดนํามาใช 

 

5.2  หนวยในการวิเคราะห  
 
จากกรอบการวิจัยท่ีไดนําเสนอไวในบทที่ 4 นั้น หนวยวิเคราะหของการวิจัย คือ วสิาหกจิท่ี

ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินและยังคงเปดดําเนินกิจการอยู เนื่องจากเปนกลุมท่ีตองการหาวามี
ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจใดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผลประกอบการของวิสาหกิจ ตัวกิจการวิสาหกิจ
ท่ีผานการฟนฟูทางการเงินมานี้เปนนิติบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลของตัวแปรท่ีตองการศึกษาซ่ึง
ประกอบไปดวย กลุมตัวแปรอิสระคือตัวแปรกลยุทธการพลิกฟน ตัวแปรอิทธิพลการดําเนินงาน
แบบภาวะผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารพึ่งพาทรัพยากร  รวมท้ังผลประกอบการของ
วิสาหกิจตัวอยาง 

วิสาหกิจท่ีสามารถนํามาศึกษาเปนหนวยวิเคราะหไดตองเปนวิสาหกิจท่ีมีระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาหนึ่งหลังการฟนฟูทางการเงิน ซ่ึงการกระทําใดๆของวิสาหกิจไดรับ
อิทธิพลมาจากปจจัยกลยุทธพลิกฟนธุรกิจ ปจจัยภาวะผูประกอบการ และ ปจจัยการบริหารการ
พึ่งพาทรัพยากร ผูท่ีตอบแบบสอบถามคือตัวผูประกอบการหรือผูที่ทําหนาท่ีเปนผูประกอบการ 
หรือผูบริหารระดับสูงขององคการที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินท่ีรับผิดชอบงานแทน
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ผูประกอบการ (Gartner et al., 1994) เพื่อท่ีจะทําใหไดรับขอมูลท้ังจากมุมมองของผูประกอบการ
เองและจากมุมมองของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจการขององคการท่ีผานกระบวนการฟนฟู
ทางการเงิน 

 

5.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

ตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมาวิสาหกิจจํานวนมากประสบปญหาไมสามารถใช
คืนหนี้ท่ีกูยืมมาไดทําใหตกอยูในสภาพหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได หรือ สินทรัพยดอยคุณภาพ ทําให
รัฐบาลจําเปนตองยืนมือเขามาชวยเหลือโดยมีมาตรการ และองคกรท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อดูแลเร่ืองนี้
โดยเฉพาะดังท่ีไดกลาวแลว ในปจจุบันจากการรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยยอดสินทรัพย
ดอยคุณภาพณ ไตรมาสท่ี 3 ของป 2553 มีจํานวนท้ังส้ิน 371,316 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.56 ของ
สินเช่ือรวม  

เนื่องจากขอจํากัดของจํานวนวิสาหกิจท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพและผานการฟนฟูทาง
การเงินจนกลับมาดําเนินธุรกิจตอไปไดมีจํานวนมาก และการฟนฟูทางการเงินนั้นสามารถผานได
ในหลายชองทางดังนั้นในการศึกษาคร้ังนึ้ประชากรท่ีศึกษาคือวิสาหกิจท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ท่ีเขาสูกระบวนการฟนฟูทางการเงินจากบริษัทหรือบรรษัทบริหารสินทรัพย และพนสภาพการเปน
สินทรัพยดอยคุณภาพจนกลับมาดําเนินการตอไปได 

การสุมตัวอยางจึงเปนการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุมองคการ
ธุรกิจท่ีผานกระบวนการฟนฟูจํานวน 950 ราย เพ่ือทําการสํารวจ เอกสารแบบสอบถามจะระบุถึง
กรรมการผูจัดการซ่ึงมีความหมายถึงผูท่ีมีอํานาจสูงสุดของวิสาหกิจนั้น ซ่ึงสวนมากจะเปนเจาของ
หรือหุนสวนธุรกิจ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย 

 

5.4  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และมาตรวัด 
 
ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอนิยามปฏิบัติการของตัวสราง (Constructs) หรือตัวแปร

ท้ังหมดในการวิจัยคร้ังนี้  ตัวสรางทุกตัวซ่ึงไดแก ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิก
ฟน ปจจัยการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร และผลประกอบการของธุรกิจ ลวนแลวแตเปนตัวสราง
ประเภทตัวแปรแฝง (Latent Variables) ท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง (Hair, Black, Babin, 
Anderson and Tatham, 2006) ตัวสรางเหลานี้จึงจําเปนตองมีตัวแปรสังเกต (Manifest Variables) ท่ี
เปนเสมือนตัวแทนท่ีแสดงความเปนตัวสราง เปนตัวแปรท่ีสามารถหาคําตอบจากขอคําถามใน
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แบบสอบถาม (Hair et al., 2006)  ตัวแปรสังเกตเหลานี้รวมกลุมกันเปนปจจัยตามแนวคิดทางทฤษฎี
ท่ีไดทบทวนวรรณกรรมมาในบทท่ี 3 และสรุปไวในบทท่ี 4  นิยามปฏิบัติการของตัวแปรสังเกต
สวนมากจึงไดมาจากงานวิจัยเดิมและอีกสวนหน่ึงถูกพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดตามทฤษฎีท่ีไดมีการ
ทบทวนมา (ดูตารางท่ี 5.1) 

 
5.4.1  ตัวแปรผลการดําเนินงาน  
ผลประกอบการของวิสาหกิจที่ผานการฟนฟูทางการเงินหมายถึงผลการดําเนินการข้ัน

สุดทาย (Ultimate Performance) ของธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบการโดยมีเปาหมายเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของวิสาหกิจ ในท่ีนี้คือผูถือหุน ผูบริหารและ
พนักงาน รวมท้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล ผลประกอบการประกอบดวยมิติ
ทางการเงินเปนหลัก ไดแก กําไรสุทธิ (Net Profit) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment - 
ROI) ผลตอบแทนการขาย (Return on Sales- ROS) ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset - 
ROA)  

กําไรสุทธิ (Net Profit) หมายถึงสวนตางท่ีเปนบวกระหวางรายไดหักออกดวยตนทุนสินคา 
และคาใชจายในการดําเนินการ 

ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) หมายถึง ความสามารถในการทํา
กําไรเม่ือเทียบกับมูลคาการลงทุน หรือกําไรสุทธิหารดวยยอดการลงทุน 

ผลตอบแทนการขาย (Return on Sales หรือ ROS) หมายถึง ความสามารถในการทํากําไร
เม่ือเทียบกับยอดขาย หรือกําไรสุทธิหารดวยยอดขาย 

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset หรือ ROA) หมายถึงความสามารถในการทํา
กําไรเม่ือเทียบกับทรัพยสินสุทธิ หรือกําไรสุทธิหารดวยมูลคาทรัพยสิน 

  
5.4.2  ตัวแปรกลยุทธการพลิกฟน  
กลยุทธการพลิกฟนหมายถึง กระบวนการในการนํากิจการจากสถานะท่ีมีผลประกอบการ

ไมดี ไปสูสถานภาพท่ีมีผลประกอบการท่ีดีอยางยั่งยืน โดยทบทวนกลยุทธท่ีใชอยูวามีความ
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปนอยูหรือไม และเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมการเลือกใชกลยุทธท่ี
เหมาะสมจะมีผลตอความสําเร็จในการพลิกฟนนั้นประกอบดวย  การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธท่ี
เหมาะสม   การปรับองคการ   การปรับเปล่ียนกระบวนการ และการปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศนเชิงกลยุทธท่ีเหมาะสม หมายถึง การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสถานการณการแขงขัน  การดําเนินงานตามวิสัยทัศนนั้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
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การปรับองคการ หมายถึง การมีโครงสรางองคการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน รวมท้ัง
บุคลากรมีจํานวนและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีเหมาะสมกับโครงสรางองคการใหม 

การปรับเปล่ียนกระบวนการ    หมายถึง  การมีกระบวนการธุรกิจท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน 
ตอบสนองความตองการของลูกคา  กระบวนการทํางานใหมชวยลดข้ันตอนการดําเนินการ 

การปรับเปล่ียนทรัพยากรมนุษย หมายถึง ทรัพยากรบุคคลท่ีทําใหการดําเนินงาน เกิด
ประสิทธิผล จํานวนพนักงาน ความสามารถของพนักงาน มีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

 
5.4.3  ตัวแปรอิทธิพลภาวะผูประกอบการ  
ภาวะผูประกอบการหมายถึงกระบวนการสรางส่ิงท่ีแตกตางดวยคุณคา โดยการอุทิศเวลา 

ความมานะ เงินทุน จิตวิทยา ความเส่ียงดานสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทนดานการเงินและความ
พึงพอใจ เปนการดําเนินการเพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ สรางหรือผลักดันให
องคการประสบความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการเปล่ียนความคิดใหเปน
การกระทําในการสรางสินคาหรือบริการ ภาวะผูประกอบการ ประกอบดวย ภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ  การรับรูโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ  และการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ  

ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ  หมายถึงการที่ผูนําอุทิศเวลา ความมานะ จิตวิทยา เพ่ือสราง
การรับรู แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี และสรางการทํางานท่ีเปนทีมเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จตอ
องคการ  

การรับรูโอกาสธุรกิจ หมายถึง  การที่ผูประกอบการนําเอาส่ิงท่ีไดรับรูจากแหลงตางๆรวม
กับความรูท่ีมีอยูแลว และประสบการณ มาทําการวิเคราะห และกลับมาใช เพื่อสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ  หมายถึง  ผูประกอบการแสดงแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธในการดําเนินการท่ีเหมาะสมและภายใตขอจํากัดดานทรัพยากร ทําให
วิสาหกิจประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิผล ตามเปาหมาย  

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ  หมายถึง ผูประกอบการสามารถบริหารจัดการและนํา
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนจากโอกาสท่ีสรางข้ึนทําใหเกิดคุณคา แตกตางจากคูแขงขัน 

 
5.4.4  ตัวแปรการพึ่งพาทรัพยากร  
การพึ่งพาทรัพยากรหมายถึง การบริหารองคการใหเขากับสภาวะแวดลอมดานทรัพยากร

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการพฤติกรรมขององคการในดานการกําหนดกลยุทธและวิธีการบริหาร
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จัดการ แรงกดดันจากการพ่ึงพาทรัพยากรจะมีผลตอองคการในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการเงิน 
ดานการผลิต ดานทรัพยากรบุคคล รวมท้ังดานเครือขายธุรกิจ ดังนั้นองคการจึงตองมีวิธีการในการ
บริหารการพึ่งพาใหเหมาะสม การบริหารการพ่ึงพาทรัพยากรไดดียอมทําใหองคการมีผล
ประกอบการที่ดี ในทางตรงกันขามการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากรที่ไมเหมาะสมยอมมีผลตอการ
ดําเนินการ การบริหารการพึ่งพาทรัพยากรประกอบดวย ระดับความสําคัญของทรัพยากร 
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร และ การหามาไดของทรัพยากร  

ความสําคัญของทรัพยากร หมายถึงความจําเปนท่ีทรัพยากรมีตอการปฏิบัติงานของ
องคการ หรือมีความสําคัญตอความอยูรอดขององคการ ความสําคัญของทรัพยากรที่มากจะทําให
องคการตองการพึ่งพาทรัพยากรมากดวย 

การควบคุมทรัพยากร หมายถึงอํานาจในการจัดสรรหรือใชทรัพยากร การควบคุม
ทรัพยากรขึ้นอยูกับการเปนเจาของทรัพยากร ความสามารถในการเขาถึง การใชทรัพยากรที่แทจริง
และการควบคุมการใช และความสามารถในการสรางกฎระเบียบในเร่ืองความเปนเจาของ 

การไดมาของทรัพยากร ถาองคการมีความสามารถสรรหาทรัพยากรไดจากหลายแหลง 
การพ่ึงพาจะนอยลง และการท่ีกลุมผลประโยชนหรือองคการสามารถควบคุมทรัพยากรที่มี
ความสําคัญก็ยังไมไดเปนหลักประกันท่ีแนนอนวาจะทําใหองคการอ่ืนตองมาพ่ึงพา 
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ตารางที่ 5.1  ตัวแปร นิยามความหมาย และมาตรวัด 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

1. กลยุทธการพลิก

ฟน(Organization 

turn around) 

กระบวนการในการนํากิจการจากสถานะที่มีผลประกอบการไมดี ไปสูสถานภาพที่มีผลประกอบการที่ดีอยางยั่งยืน 

• วิสัยทัศน 

(Strategic Vision) 

• การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน

ธุรกิจเพื่อการพลิกฟน 

1. วิสัยทัศนในการทําธุรกิจไดถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณการแขงขันในปจจุบัน 

2. วิสัยทัศนใหมไดผานการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยทีมบริหารที่มีความรู

ความสามารถในธุรกิจ 

3. วิสัยทัศนใหมครอบคลุมขอบเขตของการทําธุรกิจในทุกๆประเด็น 

4. วิสัยทัศนใหมไดแกไขปญหาในการดําเนินการของธุรกิจเดิม 

5. วิสัยทัศนใหมไดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่สามารถประเมินผลลัพธไดไวอยางเปนขั้นเปนตอน 

6. การดําเนินการตามวิสัยทัศนใหมใหผลลัพธเปนตามแผนที่ไดกําหนดไว 

• การปรับเปลี่ยน

องคการ

(Organization 

Change) 

 

• โครงสรางองคการที่ทําให

การดําเนินงานกลยุทธเปน

จริง 

 

 

7. โครงสรางองคการไดถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนใหมไดอยางเหมาะสม 

8. โดยทั่วไป บุคลากรขององคการมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับโครงสรางองคการใหม 

9. พนักงานที่มีความสามารถไดรับการมอบหมายใหดูแลหนวยงานที่สําคัญ 

10. บุคลากรไดแสดงความมุงมั่น ทุมเทตอการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. การฝกอบรมไดทําใหพนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ้นสอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจแนวใหม 

12. กิจการไดรับพนักงานใหมเขามาทํางานแทนที่พนักงานเดิมที่ไมมีความสามารถตามที่ตองการ 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

• การปรับเปลี่ยน

กระบวนการ

(Business Process) 

• ขั้นตอน/กระบวนการใน

การดําเนินงานทางธุรกิจที่

เหมาะสมสอดคลองกับกล

ยุทธ 

 

13. กระบวนการทําธุรกิจใหมไดถูกออกแบบใหสอดคลองกับวิสัยทัศนไดเปนอยางดี 

14. กระบวนการทําธุรกิจสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาเดิม 

15. พนักงานมีความเขาใจในการทํางานตามกระบวนการธุรกิจไดโดยไมมีอุปสรรค 

16. หนวยงานหลักตามกระบวนการธุรกิจคือหนวยงานที่สรางรายไดใหกับบริษัท 

17. กระบวนการทําธุรกิจใหมไดลดขั้นตอนการอนุมัติและรายงาน 

18. พนักงานไดมีสวนในการปรับปรุงกระบวนการทําธุรกิจ 

•  การปรับเปลี่ยน  

ทรัพยาก รบุคคล

(Human  Resource 

Structure) 

• ทรัพยากรบุคคลที่ทําใหการ

ดําเนินงานเกิดประสิทธิผล 

 

 

19. จํานวนพนักงานที่มีเหมาะสมกับปริมาณงานและภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 

20. พนักงานในตําแหนงตางๆมีความสามารถตามที่องคกรตองการ 

21. พนักงานเรียกรองใหบริษัทมีการจัดการฝกอบรมอยูเสมอ 

22. อัตราการเขาออกของพนักงานมีระดับที่สูงกวาบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

23. พนักงานแขงขันกันทํางานเพื่อแสดงผลงาน 

24. คาจางหรือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทดีกวาบริษัทในลักษณะเดียวกัน 

2. อิทธิพลภาวะ

ผูประกอบการ 

(Entrepreneurial 

Influence) 

กระบวนการสรางสิ่งที่แตกตางดวยคุณคา โดยการอุทิศเวลาของผูนํา เอาสิ่งที่รับรูและประสบการณมาสรางโอกาส ภายใตการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธนําไปสูการบริหารจัดการที่บรรลุเปาหมาย 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

• ภาวะผูนํา 

(Readership) 

• การท่ีผูนําอุทิศเวลา ความ

มานะ จิตวิทยา เพื่อสราง

การรับรู แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ และสรางการ

ทํางานที่เปนทีมเพื่อ

กอใหเกิดความสําเร็จตอ

องคการ  

1. ทานและพนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

2. ทานไดแนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน จนงานน้ันประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

3. วิสัยทัศนธุรกิจของทานไดรับการยอมรับหรือเห็นดวยจากผูรวมงาน 

4. พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางในการทํางาน 

5. พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจนสามารถทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค 

6.   พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆในการทํางานใหทานเปนผูตัดสินใจ 

• การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 

(Strategy 

Decision) 

 

• ผูประกอบการแสดง

แนวทางในการตัดสินใจ

เลือกกลยุทธในการ

ดําเนินการที่เหมาะสมและ

ภายใตขอจํากัดดาน

ทรัพยากร ทําใหวิสาหกิจ

ประกอบกิจการไดอยางมี

ประสิทธิผล ตามเปาหมาย  

7. ที่ผานมาบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการใหมเปนจํานวนมาก 

8. โดยทั่วไปแลวบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมที่ทําใหคูแขงเปนผูตอบโต 

9. บริษัทจะแสดงออกอยางกลา และใชแนวทางเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดจากการใชโอกาสที่มีอยู 

10.  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค บริษัทกลาที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

11. บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการวิจัยและพัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี และการ 

      สรางนวัตกรรมสินคาใหม 

12. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

• การรับรูโอกาส

ทางธุรกิจ

(Business  

Recognition) 

 

• การท่ีผูประกอบการนําเอา

สิ่งที่ไดรับรูจากแหลงตางๆ

รวมกับความรูที่มีอยูแลว 

และประสบการณ มาทํา

การวิเคราะห และกลับมา

ใช เพื่อสรางโอกาสทาง

ธุรกิจ   

 

13. ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวางการทํางานประจําวันจากความรูที่มีภายในตัวของทาน 

14. เมื่อทานไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทานมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิมเสมอ 

15. การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การเขาประชุมสัมมนา จาก เพื่อน ครอบครัว  

     และจากซัพพลายเออร 

16.การพบปะสนทนากับผูอื่น เปนสวนหนึ่งที่ทําใหทานไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

 

• การบริหารจัดการ

โอกาสธุรกิจ   

     (Opportunity     

     Exploitation) 

 

• ผูประกอบการสามารถ

บริหารจัดการและนํา

ทรัพยากรที่มีอยูมาใช

ประโยชนจากโอกาสที่

สรางขึ้นทําใหเกิดคุณคา 

แตกตางจากคูแขงขัน 

 

17. บริษัทของทานมีอุปกรณหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว ที่บริษัทอื่นไมมีในการผลิตสินคาประเภท

เดียวกัน 

18. ทรัพยากรที่จัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่เหมาะสมตามที่ตองการ 

19. ทรัพยากรที่ทานมีสามารถนํามาสรางความแตกตางใหสินคาของทานได 

20. บริษัทของทานสามารถจัดหาทรัพยากร ที่มีความจําเปนในการทําธุรกิจ ไดอยางเพียงพอ 

21. บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคาใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยูไดกอน

องคการอ่ืนเสมอ 
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85 

ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

3. การพึ่งพา

ทรัพยากร(Resource 

Dependence –

Financial) 

การบริหารองคการใหเขากับสภาวะแวดลอมดานทรัพยากรภายนอกที่มีอิทธิพลตอการพฤติกรรมขององคการในดานการกําหนดกลยุทธและ

วิธีการบริหารจัดการ แรงกดดันจากการพึ่งพาทรัพยากรจะมีผลตอองคการในดานตางๆ 

• ความสําคัญของ

ทรัพยากร 

• ความจําเปนที่ทรัพยากรมีตอการ

ปฏิบัติงานขององคการ หรือมี

ความสําคัญตอความอยูรอดของ

องคการ ความสําคัญของทรัพยากรที่

มากจะทําใหองคการตองการพึ่งพา

ทรัพยากรมากดวย 

1. บริษัทสามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อนํามาใชดําเนินธุรกิจไดตลอดเวลา 

2. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร (Supplier) หรือ ผูรับเหมารายยอย 

(Subcontractor) ใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจไดตลอดเวลา  

3. สินเชื่อที่นํามาใชดําเนินธุรกิจมักมีตนทุนดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาคูแขง 

4. บริษัทมีพันธมิตรที่สามารถมารวมมือในการทําธุรกิจได 

• การควบคุม

ทรัพยากร 

• อํานาจในการจัดสรรหรือใชทรัพยากร 

การควบคุมทรัพยากรขึ้นอยูกับการเปน

เจาของทรัพยากร ความสามารถในการ

เขาถึง การใชทรัพยากรที่แทจริงและการ

ควบคุมการใช และความสามารถในการ

สรางกฎระเบียบในเรื่องความเปน

เจาของ 

5.บริษัทควบคุมและเลือกชองทางการจําหนายสินคาไดดวยตัวเอง 

5. บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไดดีตามสภาพความตองการของตลาด 

6. บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับการทําธุรกิจได 

7. การฝกอบรมของบริษัททําใหมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทํางาน 

8. บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิต เงินทุนใหเหมาะสมกับความจําเปนทางธุรกิจ 

9.   บริษัทเลือกใชนวัตกรรมใหมเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือบริการ 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

• การไดมาของ

ทรัพยากร 

• ถาองคการมีความสามารถสรรหา

ทรัพยากรไดจากหลายแหลง การ

พ่ึงพาจะนอยลง 

10. บริษัทตองควบคุมตนทุนใหเหมาะสมกับราคาสินคาเพื่อทําใหสามารถแขงขันได 

11. การลอกเลียนแบบสินคาหรือบริการจากคูแขงทําใหบริษัทประสบปญหาในการทําธุรกิจ 

12. ระบบการทํางานของบริษัทไดชวยใหการทํางานไมยึดติดกับตัวบุคคลมากจนเกินไป 

13. บริษัทมีแนวทางธุรกิจจากขาวสารที่ไดรับมาจากภายนอก 

14. การขยายกิจการขึ้นอยูกับบุคลากรที่องคการมีอยู 

15. ทุนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจเหนือปจจัยอื่นๆ 

4.การปรับปรุงผลการ

ดําเนินงาน 

(Performance 

Improvement) 

ผลประกอบการทางธุรกิจเปน

เครื่องชี้วัดความเจริญ หรือความ

ถดถอยทางธุรกิจ 

a. กําไรสุทธิ (Net Profit) 

b. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 

c. กําไรตอราคาขาย (ROS) 

d. ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 
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5.5  แบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

แบบสอบถามถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสํารวจขอมูลเพ่ือการวิจัย การสราง
แบบสอบถามไดยึดแนวทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง
การเงินท่ีผานมา มาตรวัดของตัวแปรถูกพัฒนาข้ึนมาจากกรอบของทฤษฎีท่ีไดนําเสนอไวในการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3  และในบทที่ 4 เปนการนําเอาตัวแปร (Variables) ตางๆของมโน
ทัศนตัวสราง (Constructs) ท่ีไดมีการอธิบายเอาไวมาสรางเปนมาตรวัด 
 แบบสอบถามท่ีใชมีจํานวนท้ังส้ิน 7 หนา เปนขอคําถามท่ีใชมาตรวัดแบบลิเกิรต 7 ตําแหนง 
(7-Point Likert Scale) ตัวอยางของแบบสอบถามท้ังชุดไดแนบไวในภาคผนวกที่ 1 เพี่อเปนการ
อางอิง 
 ภายหลังจากที่ไดจัดทําตนรางแบบสอบถามเสร็จแลว แบบสอบถามไดถูกสงไปยังกลุม
นักวิชาการ ท่ีปรึกษาและผูบริหารองคการที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินรวมจํานวน 10 ราย
เพื่อทดสอบความเขาใจตอขอคําถามเพ่ือทดสอบความแมนตรงตามเนื้อหา (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 
2546) ความเห็นท่ีไดรับมา ไดนํากลับมาทําการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสุดทายใหมีความ
ชัดเจนเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอคําตอบท่ีไดรับ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเวลาจํากัดและผูวิจัยตองการคําตอบจากผูบริหาร หรือ
ตัวแทนวิสาหกิจท่ีมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ และรูความเปนมาของวิสาหกิจต้ังแตประสบ
ปญหา และเขาสูกระบวนการฟนฟู และพนออกมาจนสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  จึงใชผูชวย
วิจัยลงไปเก็บขอมูลในภาคสนามจากวิสาหกิจที่ยินดีใหขอมูลโดยตรงจํานวนหนึ่งดวย 
  

5.6  วิธีการทางสถิติ 
 
จากการท่ีกรอบแนวคิดการวิจัย(ดูภาพที่ 4.1) ประกอบดวยตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีมี

ความสัมพันธระหวางกันและมีความสัมพันธกับตัวแปรตามไปพรอมๆกัน อีกประการหนึ่งตัวแปร
ทุกตัวท้ังท่ีเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงมโนทัศนท่ีสามารถสังเกตไดดวยตัว
แปรวัดหรือตัวแปรสังเกตจํานวนหนึ่ง ดังนั้นวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับกรอบแนวคิดการวิจัย
คือการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modelling)  

กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงใหเห็นตัวแบบโครงสราง (Structural Model) ท่ีตัวแปรตามผล
ประกอบการของวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงินนั้นไดรับอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมมา
จากตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรกลยุทธพลิกฟนองคการ ตัวแปรอิทธิพล
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การดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร  เนื่องจากตัว
แปรทั้งหมดเปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) หรือเปนตัวแปรท่ีไมสามารถสังเกตหรือวัดได
เนื่องจากมีความเปนนามธรรมและมีความซับซอน  จึงจําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement 
Model) ท่ีประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest Variables) หลายๆตัวท่ีเปนตัวแทนของตัวแปรแฝง
แตละตัวเพ่ือนําไปเก็บขอมูล  
 โปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางท่ีเลือกใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ
โปรแกรมสําเร็จรูป AMOS (Analysis of Moment Structure) Version 7 
  

5.7  สรุป 
 
รูปแบบการวิจัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-experimental 

Design) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เพื่อจัดเก็บขอมูลจาก
กลุมวิสาหกิจตัวอยาง หนวยวิเคราะหของการวิจัย คือ วิสาหกิจท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินจากบริษัทหรือบรรษัทบริหารสินทรัพย จนสามารถกลับมามีผล
ประกอบการท่ีดีตอมา  เพื่อศึกษาวาปจจัยใดทําใหเกิดความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง
การเงิน นิยามปฏิบัติการของตัวสรางทุกตัวซ่ึงไดแก ตัวแปรกลยุทธพลิกฟนองคการ ตัวแปร
อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ และตัวแปรการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร  ถูก
แปลงเปนขอคําถามท่ีใชมาตรวัดแบบลิเกิรต 7 ตําแหนง (7-Point Likert Scale) และวิธีการทางสถิติ
ท่ีเหมาะสมกับกรอบแนวคิดการวิจัยคือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป AMOS (Analysis of Moment Structure) Version 7 ในการวิเคราะห
ขอมูล 

 
 
 



 
บทท่ี 6 

 
การวิเคราะหและผลการวิเคราะห 

 
บทนี้ไดนําเสนอรายละเอียดการวิเคราะหและผลการทดสอบเชิงประจักษเพื่อเปนการ

ยืนยันความถูกตองของกรอบแนวคิด สมมติฐาน มโนทัศนของตัวสรางและตัวแปรท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน  ข้ันตอนการ
วิเคราะหจะเร่ิมจากการอธิบายถึงความเหมาะสมของขอมูล แหลงท่ีมา ขนาด และวิธีการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางท่ีนํามาทําการวิเคราะห ขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมไดจะถูกนํามาอธิบาย
ถึงลักษณะพ้ืนฐานของขอมูลเพื่อทําใหเกิดความเขาใจตอบริบทของขอมูลท่ีนําไปวิเคราะห 
ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจ รูปแบบการบริหาร คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการดําเนินงานหลังการฟนฟูทางการเงิน กลยุทธการพลิกฟนองคการ อิทธิพลการดําเนินงาน
แบบภาวะผูประกอบการ การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร สวนสําคัญท่ีสุดของบทคือการวิเคราะห
ขอมูล นอกจากข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลเพ่ือความถูกตองตอการวิเคราะหแลว จะมีข้ันตอน
สําคัญ 2 ข้ันตอนคือ การทดสอบตัวแบบการวัด ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบความถูกตองและ
สอดคลอง (Fit) ของมาตรวัดของตัวแปรตางๆท่ีเกี่ยวของกับกรอบแนวคิดการวิจัย และการทดสอบ
ตัวแบบสมการโครงสราง เพื่อเปนการยืนยันถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆตามกรอบ
แนวคิดและขอสมมติฐาน 

 

6.1  ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจตัวอยางและผูตอบแบบสอบถาม 
 
ในกรอบแนวคิดการวิจัยองคประกอบของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงินท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ  ตัวแปรท่ีเปนตัวสรางแฝง (Latent Constructs) มี
จํานวน 3 ตัวไดแก กลยุทธการพลิกฟนองคการ อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ 
การบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร  และเม่ือรวมกับตัวสรางผลการดําเนินงาน  (Performance 
Improvement) แลว ตัวสรางท้ังหมดจะมีจํานวน 4 ตัวสรางแฝงโดยท่ีแตละตัวสรางแฝงมีตัวแปร
สังเกต (Manifest Variables) มากกวาหรือเทากับ 3 ตัวแปร ซ่ึงจํานวนตัวอยางท่ีจะนํามาใชคํานวณ
กับโปรแกรมตัวแบบสมการโครงการ (Structural Equation Modeling) ไดอยางนาเช่ือถือในกรณีนี้



 

    
 

90 

จะอยูระหวาง 100 – 150 ตัวอยางหรือมากกวา (Hair et al., 2006) โดยท่ีตัวแปรสังเกตจะตองมีคา 
Multicollinearity มากกวา 0.5 โดยการทบทวนเกณฑเหลานี้ไดแสดงไวในบทนี้ในสวนตอไป 

แบบสอบถามไดถูกสงทางไปรษณียไปใหกลุมองคการธุรกิจที่ผานกระบวนการฟนฟู
ทางการเงินจํานวน 950 รายท่ีไดถูกสุมเปนกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสํารวจ เอกสารแบบสอบถามจะ
ระบุถึงกรรมการผูจัดการซ่ึงมีความหมายถึงผูท่ีมีอํานาจสูงสุดของวิสาหกิจนั้น ซ่ึงสวนมากจะเปน
เจาของหรือหุนสวนธุรกิจ แบบสอบถามจะมีหนังสือแนะนําวัตถุประสงคของงานวิจัย และ
ผูทําการวิจัย พรอมท้ังไดติดแสตมป ระบุท่ีอยูเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงผลการสํารวจกลับมา
ใหผูวิจัย เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสามารถระบุได
วาตองการรายงานสรุปการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อท่ีจะนําเอาผลสรุปไปใชประโยชนตอไปได หลังจากที่
สงไปรษณียไปไดประมาณ 4 สัปดาห ไดทําการติดตามทางอีเมลลและโทรศัพทไปติดตาม ผลการ
ตอบรับอยูในเกณฑปานกลางเนื่องจากคําถามการวิจัยเกี่ยวของกับผลประกอบการท่ีตอง
ทําการคนควาขอมูล และคําถามสวนอ่ืนตองใชเวลาพิจารณาในการตอบ แบบสอบถามที่ไดรับ
กลับมามีจํานวน 436 รายคิดเปนรอยละ 45.89 ซ่ึงเปนปริมาณท่ีเพียงพอตอการนําไปวิเคราะห การ
ตรวจสอบสถิติพรรณนา  พบวา การกระจายตัวของขอมูลไมมีลักษณะการเอนเอียง (Bias) แตอยาง
ใดแสดงวาลักษณะขอมูลพื้นฐานจะไมทําใหการวิเคราะหทางสถิติคลาดเคล่ือนไป 

 
6.1.1  ลักษณะพื้นฐานของวิสาหกิจและผูตอบแบบสอบถาม 
องคการตัวอยางท่ีผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินมีลักษณะท่ีสําคัญขององคการหลาย

ดานท่ีเปนประโยชนตอการทําความเขาใจตอการศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู
ทางการเงิน ซ่ึงผลจากการรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางท้ังหมด (ตารางท่ี 6.1) พบวา   

1)  เพศ ผูท่ีตอบแบบสอบถาม  รอยละ 62.6 เปนเพศชาย และรอยละ 37.4 เปนเพศ
หญิง แสดงใหเห็นวาผูประกอบการหรือผูบริหารวิสาหกิจท่ีผานกระบวนการพลิกฟนฟูทางการเงิน
ประมาณ 2ใน 3 เปนเพศชาย วิสาหกิจเหลานี้สวนมากมีผูชายเปนผูนําขององคการ 

2)  อายุ ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 41.18 ป โดยรอยละ 31.2 มีอายุระหวาง 
25 ถึง 34 ป รอยละ 21.6 มีอายุระหวาง 35 ถึง 44 ป รอยละ 13.8  มีอายุระหวาง 45 ถึง 54 ป รอยละ 
11.2  มีอายุระหวาง 55 ถึง 64 ป แสดงใหเห็นวาผูบริหารท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ประสบการณการทํางานมาเปนเวลาไมนานมาก กวาคร่ึงเปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 25 ถึง 44 ป 
ในขณะท่ีสวนท่ีเหลือเปนผูท่ีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป 

3)  การศึกษา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนมากรอยละ 56 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รอยละ 20.64 จบการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ15.4 จบการศึกษาระดับปริญญาโท และ 
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รอยละ 8.03 จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาโท แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจกลุมตัวอยางท่ีผาน
กระบวนการพลิกฟนฟูทางการเงินมีผูประกอบการและผูบริหารท่ีมีการศึกษาในระดับสูงต้ังแต
ระดับอุดมศึกษาข้ึนไป เปนการแสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีพื้นฐานความรูท่ีดีในการทําธุรกิจ 

4)  ประเภทธุรกิจ กลุมตัวอยางประกอบดวยประเภทธุรกิจท่ีกระจายตัวโดย รอยละ 
19.7 เปนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 19.3 เปนธุรกิจการคาสงคาปลีก รอยละ 15.6 เปน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รอยละ 12.6 เปนธุรกิจกอสราง รอยละ 10.6 เปนธุรกิจบริการ รอยละ 6.2   
เปนธุรกิจการเกษตร ประมงและปาไม และรอยละ 5.5 เปนธุรกิจประเภทการอุปโภคและบริโภค   
แสดงใหเห็นวากลุมวิสาหกิจตัวอยางนี้ไมมีความเอนเอียงของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง
เปนกรณีเฉพาะ 

5)  ทุนจดทะเบียน กลุมวิสาหกิจตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม รอยละ 24.3 มีทุน
จดทะเบียน มากกวา 5 – 10 ลานบาท รอยละ 22.5 มีทุนจดทะเบียน1 – 5 ลานบาท และรอยละ 19.5 
มีทุนจดทะเบียนมากกวา 30 ลานบาทข้ึนไป   รอยละ13.8  มีทุนจดทะเบียนมากกวา 15 – 20 ลานบาท   
รอยละ  12.2  มีทุนจดทะเบียน มากกวา 10 – 15 ลานบาท  รอยละ 5.7   มีทุนจดทะเบียนมากกวา 25 – 30 
ลานบาท   รอยละ 2.1 มีทุนจดทะเบียน มากกวา 20 – 25 ลานบาท แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีทุน
จดทะเบียนท่ีกระจายตัวไมเอนเอียงไปท่ีกลุมท่ีมีทุนจดทะเบียนในระดับใดระดับหนึ่ง และมีคาทุน
จดทะเบียนในระดับท่ีไมเกิน 30 ลานบาท จัดไดวาเปนกลุมธุรกิจในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

6)  จํานวนพนักงาน กลุมวิสาหกิจตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม รอยละ 20.6 มี
จํานวนพนักงาน 81 – 120 คน รอยละ19.7 มีจํานวนพนักงานมากกวา 240 คนรอยละ 17. 7  มี
จํานวนพนักงาน 161 -  200 คนรอยละ  16.7 มีจํานวนพนักงาน 41 – 80  คน รอยละ  15.1 มีจํานวน
พนักงาน 121 -  160 คน รอยละ  8  มีจํานวนพนักงาน 1 – 40  คน  รอยละ  2.1  มีจํานวนพนักงาน  
200-  240 คน  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนมากเปนธุรกิจท่ีมีจํานวนพนักงานกระจายตัวไมเกนิ 
200 คน จัดไดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

7)  จํานวนปท่ีอยูในโครงการฟนฟู  กลุมวิสาหกิจตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
เกือบท้ังหมดอยูในโครงการฟนฟูไมเกิน 10 ปและกวาคร่ึงหนึ่งออกจากโครงการไปภายใน 5 ปโดย
รอยละ 31.2 อยูในโครงการนอยกวา  3  ป รอยละ 28.0 อยูในโครงการ มากกวา  5 – 7 ป  รอยละ 
27.13   อยูในโครงการ 3 – 5 ป  รอยละ 13.3 อยูในโครงการ มากกวา  7 – 10 ป  รอยละ 0.5 อยูใน
โครงการ มากกวา 10  ป ข้ึนไป แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจเหลานี้มีความพรอมตอการกลับไปดําเนิน
ธุรกิจแบบปกติไดเปนจํานวนมาก 

จากขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจตัวอยางท่ีแสดงไวขางตนแสดงใหเห็นวา วิสาหกิจท่ีผาน
กระบวนการฟนฟูทางการเงินสวนมากมีผูบริหารเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25 ถึง 44 ป มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี การประกอบธุรกิจกระจายตัวออกเปนกลุมธุรกิจหลายประเภท ทุนจด
ทะเบียนสวนมากอยูระหวาง 1 ถึง 10 ลานบาท จํานวนพนักงานสวนมากอยูระหวาง 41 ถึง 200 คน 
จัดวาเปนวิสาหกิจในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ระยะเวลาท่ีอยูในโครงการฟนฟูทาง
การเงินสวนมากนอยกวา 7 ป 

 
ตารางท่ี 6.1  ขอมูลคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 273 62.6 
 หญิง 163 37.4 

 ไมตอบ 0 0 

อายุ นอยกวา 25 ป 41 9.4 

 25 ถึง 34 ป 136 31.2 
 35 ถึง 44 ป 94 21.6 
  45 ถึง 54 ป 60 13.8 
 55  ถึง 64 ป 49 11.2 
 65  ถึง 74 ป 46 10.6 
 มากกวา 74 ป 4 0.9 
 ไมตอบ 6 1.4 
 คาเฉล่ีย 41.18 ป SD = 15.29 ป   
ระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี 90 20.6 
 ปริญญาตรี 244 56.0 
 ปริญญาโท 67 15.4 
 สูงกวาปริญญาโท 35 8.0 
 ไมตอบ 1 0.2 
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม 86 19.7 

 การกอสราง 55 12.6 
 การบริการ 46 10.6 
 การเกษตร ประมงและปาไม 27 6.2 
 การคาสงคาปลีก 84 19.3 
 อสังหาริมทรัพย 68 15.6 

 การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 24 5.5 
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ตารางท่ี 6.1  (ตอ) 
 

      

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
 อื่นๆ 41 9.4 
 ไมตอบ 5 1.1 
ทุนจดทะเบียน 1 – 5  ลานบาท 98 22.5 
 มากกวา  5 – 10 ลานบาท 106 24.3 
 มากกวา 10 – 15 ลานบาท 53 12.2 
 มากกวา 15 – 20 ลานบาท 60 13.8 
 มากกวา 20 – 25 ลานบาท 9 2.1 
 มากกวา 25 – 30 ลานบาท 25 5.7 
 มากกวา 30 ลานบาท ขึ้นไป 85 19.5 

จํานวนพนักงาน 1 – 40  คน 35 8 
 41 – 80  คน 75 16.7 
 81 – 120  คน 90 20.6 
 121 -  160 คน 66 15.1 
 161 -  200 คน 77 17.7 
 200-  240 คน 9 2.1 
 มากกวา   240 คน 86 19.7 

นอยกวา  3  ป 136 31.2 จํานวนปที่อยูใน
โครงการฟนฟู 3 – 5 ป 118 27.1 
 มากกวา  5 – 7 ป 122 28.0 
 มากกวา  7 – 10 ป 58 13.3 
 มากกวา 10  ป ขึ้นไป 2 0.5 

 
6.1.2  ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 
การสํารวจผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจตัวอยาง เพื่อตองการทราบผลการดําเนินงาน

ขององคการหลังการฟนฟูมีการเปล่ียนแปลงจากปท่ีผานมาเปนอยางไร จากการทบทวน
วรรณกรรม ผลการดําเนินงานขององคการหลังการฟนฟูทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับกลยุทธ
การพลิกฟนองคการ   อิทธิพลภาวะผูประกอบการ  และการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร 
ประกอบดวย กําไรสุทธิ ผลตอบแทนการลงทุน กําไรตอราคาขาย ผลตอบแทนตอสินทรัพย ตาราง
ท่ี 6.2 แสดงผลการสํารวจความเห็นของผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจตัวอยางในการศึกษา
คร้ังน้ีในเชิงสถิติและมีความหมายดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.2  สถิติขอมูลผลการดําเนนิการของกลุมวิสาหกิจตัวอยางหลังการฟนฟูทางการเงิน 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
 กําไรสุทธิ ดีขึ้นนอยที่สุด 32 7.3 
 ดีขึ้นนอย 129 29.6 
 ดีขึ้นคอนขางนอย 135 31.0 
 ดีขึ้นปานกลาง 91 20.9 
 ดีขึ้นคอนขางมาก 30 6.9 
 ดีขึ้นมาก 14 3.2 
 ดีขึ้นมากที่สุด 1 0.2 
 ไมตอบ 4 0.9 
ผลตอบแทนการลงทุน ดีขึ้นนอยที่สุด 27 6.2 
 ดีขึ้นนอย 134 30.7 
 ดีขึ้นคอนขางนอย 150 34.4 
 ดีขึ้นปานกลาง 71 16.3 
 ดีขึ้นคอนขางมาก 37 8.5 
 ดีขึ้นมาก 12 2.8 
 ดีขึ้นมากที่สุด 1 0.2 
 ไมตอบ 4 0.9 
กําไรตอราคาขาย ดีขึ้นนอยที่สุด 47 10.8 
 ดีขึ้นนอย 117 26.8 
 ดีขึ้นคอนขางนอย 136 31.2 
 ดีขึ้นปานกลาง 83 19.0 
 ดีขึ้นคอนขางมาก 34 7.8 
 ดีขึ้นมาก 14 3.2 
 ดีขึ้นมากที่สุด 0 0 
 ไมตอบ 5 1.1 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย ดีขึ้นนอยที่สุด 73 16.7 

 ดีขึ้นนอย 100 22.9 

 ดีขึ้นคอนขางนอย 144 33.0 

 ดีขึ้นปานกลาง 64 14.7 

 ดีขึ้นคอนขางมาก 29 6.7 

 ดีขึ้นมาก 21 4.8 

 ดีขึ้นมากที่สุด 0 0.2 

 ไมตอบ 4 0.9 
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6.1.2.1  กําไรสุทธิ จากตารางท่ี 6.2 พบวากลุมวิสาหกิจตัวอยางรอยละ 31.0 มีกําไร
สุทธิดีข้ึนคอนขางนอย รอยละ 29.6 มีกําไรสุทธิดีข้ึนนอย รอยละ 20.9 มีกําไรสุทธิดีข้ึนปานกลาง 
ในขณะท่ีรอยละ 10 กําไรสุทธิดีข้ึนคอนขางมากจนถึงดีข้ึนมาก แสดงใหเห็นวาหลังฟนฟูทางการ
เงินวิสาหกิจแตละรายมีความสามารถในการทํากําไรสุทธิท่ีกระจายตัว วิสาหกิจสวนใหญมีกําไร
สุทธิดีข้ึนนอยจนถึงดีข้ึนปานกลาง 

6.1.2.2  ผลตอบแทนการลงทุน จากตารางท่ี 6.2 พบวากลุมวิสาหกิจตัวอยางรอยละ 
34.4 มีผลตอบแทนการลงทุนดีข้ึนคอนขางนอย รอยละ 30.7 มีผลตอบแทนการลงทุนนอย รอยละ 
16.3 มีผลตอบแทนการลงทุนปานกลาง ในขณะท่ี 10 มีผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีข้ึนมาก แสดงให
เห็นวากลุมวิสาหกิจตัวอยางมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนการลงทุนท่ีแตกตางกัน และ
สรุปไดวาสวนมากมีผลตอบแทนการลงทุนดีข้ึนในระดับดีข้ึนคอนขางนอย 

6.1.2.3  กําไรตอราคาขาย จากตารางท่ี 6.2 พบวากลุมวิสาหกิจตัวอยางรอยละ 31.2 
มีกําไรตอราคาขายดีข้ึนคอนขางนอย รอยละ 26.8 มีกําไรตอราคาขายดีข้ึนนอย รอยละ 19.0 มีกําไร
ตอราคาขายดีข่ึนปานกลาง ในขณะท่ีรอยละ 10 มีกําไรตอราคาขายดีข้ึนคอนขางมากจนถึงดีข้ึนมาก 
แสดงใหเห็นวาหลังฟนฟูทางการเงินกลุมวิสาหกิจตัวอยางมีความสามารถในการสรางกําไรตอราคา
ขายท่ีแตกตางกัน และสรุปไดวาสวนมากมีกําไรตอราคาขายท่ีดีข้ึนในระดับนอยจนถึงคอนขางนอย 

6.1.2.4  ผลตอบแทนตอสินทรัพย จากตารางท่ี 6.2 พบวากลุมวิสาหกิจตัวอยางรอยละ 
33.0 มีผลตอบแทนตอสินทรัพยดีข้ึนคอนขางนอย รอยละ 22.9 มีผลตอบแทนตอสินทรัพยดีข้ึน
นอย รอยละ 16.7 มีผลตอบแทนตอสินทรัพยดีข้ึนนอยท่ีสุด ในขณะท่ีรอยละ 25 มีผลตอบแทนตอ
สินทรัพยดีข้ึนต้ังแตระดับปานกลางไปถึงระดับดีข้ึนสูงสุด แสดงใหเห็นวากลุมวิสาหกิจตัวอยางมี
ความสามารถในการสรางผลตอบแทนตอสินทรัพย ท่ีแตกตางกัน และสรุปไดวาสวนมากมี
ผลตอบแทนตอสินทรัพย ดีข้ึนในระดับนอยจนถึงคอนขางนอย 
  สรุปไดวาผลดําเนินการของกลุมวิสาหกิจตัวอยางหลังฟนฟูทางการเงิน ซ่ึงแสดงออกโดย
กําไรสุทธิ ผลตอบแทนการลงทุน กําไรตอราคาขาย และผลตอบแทนตอสินทรัพย สวนมากกวา
รอยละ 80 ดีข้ึนในระดับนอยจนถึงดีข้ึนในระดับปานกลาง สวนอีกรอยละ 10 มีผลการการ
ดําเนินการท่ีดีข้ึนมาก และอีกเกือบรอยละ 10 มีผลดําเนินการดีข้ึนนอยท่ีสุด 
  

6.1.3  ลักษณะพื้นฐานของตวัแปรสังเกต 
ในสวนนี้ไดนําเสนอคาสถิติลักษณะพื้นฐานของปจจัยความสําเร็จซ่ึงประกอบดวย 1) กลยุทธ

การพลิกฟนองคการ 2) การดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ 3) การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร 
และ4) ผลการดําเนินงาน เรียงตามลําดับตัวแปร ดังตารางท่ี 6.3 
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ตารางท่ี 6.3  คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดงของตัวแปร (n = 436) 
 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต Min Max Mean SD. Skewness Kurtosis 

วิสัยทัศน 1 7 3.04 .89 .959 .607 
การปรับองคการ 1 7 3.14 1.01 1.073 1.302 
การปรับเปล่ียนกระบวนการ 1 7 3.07 1.00 .942 .593 

กลยุทธการพลิก
ฟนองคการ 

การปรับเปล่ียนทรัพยากร
บุคคล 

1 7 2.96 .97 .869 .512 

ภาวะผูนํา 1 7 2.98 1.10 .422 -.419 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ 1 7 3.09 1.10 .489 -.180 
การรับรูโอกาสธุรกิจ 1 7 3.11 1.08 .712 .074 

อิทธิพลภาวะ
ผูประกอบการ 

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ 1 7 3.04 1.00 .959 .816 
ความสําคัญของทรัพยากร 1 7 2.98 1.03 .714 .286 
การควบคุมทรัพยากร 1 6 3.04 .99 .644 .118 

การบริหารการ
พึ่งพาทรัพยากร 

การหามาไดของทรัพยากร 1 7 3.08 1.01 .705 -.139 
กําไรสุทธิ 1 7 3.03 1.19 .513 .014 
ผลตอบแทนการลงทุน 1 7 3.00 1.17 .608 .109 
กําไรตอราคาขาย 1 6 2.96 1.23 .403 -.251 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลตอบแทนตอสินทรัพย 1 6 2.87 1.32 .488 -.198 

 
 ลักษณะพื้นฐานของปจจัยความสําเร็จและผลการดําเนินการ จะเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นแนว
ทางการดําเนินการของวิสาหกิจท่ีใชจนนําไปสูการประสบความสําเร็จหลังฟนฟูทางการเงิน ตาราง
ท่ี 6.3 ไดนําผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของปจจัยตัวแปรสังเกตเหลานี้มาแสดงใหเห็นและมี
คําอธิบายดังตอไปนี้ 

6.1.3.1  ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนองคการ พบวา  เม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียกลยุทธท่ี
องคการไดใชหลังฟนฟูทางการเงินพบวา องคการใชวิธีการปรับเปล่ียนองคการมากท่ีสุด ถัดมาเปน
การปรับเปล่ียนกระบวนการ วิสัยทัศน และการปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคลเปนอันดับสุดทาย โดย
ใชกลยุทธการปรับองคการ  ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.14)  การปรับเปล่ียนกระบวนการ ในระดับ
ปานกลาง(Χ  = 3.07) วิสัยทัศน ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.04)  และใชกลยุทธการปรับเปล่ียน
ทรัพยากรบุคคลนอยท่ีสุด ในระดับคอนขางนอย  (Χ  = 2.96)  ตามลําดับ 

6.1.3.2  ปจจัยอิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ เม่ือเรียงลําดับ
คาเฉล่ียการดําเนินการตามแบบภาวะผูประกอบการหลังฟนฟูทางการเงินไดพบวา องคการเนนท่ี



 

    
 

97 

การมองหาโอกาสทางธุรกิจมากท่ีสุด ถัดมาเปนการใชการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการ
โอกาสธุรกิจ และใชภาวะผูนํานอยท่ีสุด โดยในดานการรับรูโอกาสธุรกิจ อยูในระดับปานกลาง 
(Χ  = 3.11) รองลงมา คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.09) การบริหาร

จัดการโอกาสธุรกิจ ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.04) และมีภาวะผูนํา นอยท่ีสุด ในระดับคอนขางนอย 
(Χ  = 2.98) ตามลําดับ 

 6.1.3.3  ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร เม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียการดําเนินการ
ดานการพึ่งพาทรัพยากรหลังฟนฟูทางการเงินไดพบวา องคการไดเนนการหามาไดของทรัพยากร 
การควบคุมทรัพยากร สวนความสําคัญท่ีทรัพยากรมีตอองคกรเปนส่ิงท่ีองคการใหความสนใจนอย
ท่ีสุด โดยในดานการหามาไดทรัพยากร อยูในระดับ ปานกลาง  (Χ  = 3.08) รองลงมาคือ  ดานการ
ควบคุมทรัพยากร ในระดับปานกลาง (Χ  = 3.04)  และดานความสําคัญของทรัพยากรนอยท่ีสุด   
ในระดับคอนขางนอย  (Χ  = 2.98)  ตามลําดับ 

6.1.3.4  ปจจัยผลการดําเนินงาน เม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียผลการดําเนินการท่ีมีการ
ประเมินหลังฟนฟูทางการเงินไดพบวา องคการมีความเห็นวาผลกําไรสุทธิเปนส่ิงท่ีข้ึนมากกวาดาน
อ่ืน ถัดมาคือผลตอบแทนการลงทุน กําไรตอราคาขายและผลตอบแทนตอทรัพยสิน เปนส่ิงแสดง
ออกมานอยท่ีสุด โดยในดานกําไรสุทธิ อยูในระดับ ปานกลาง (Χ = 3.03)  รองลงมา คือ ผลตอบแทน
การลงทุน ในระดับปานกลาง (Χ = 3.00)   กําไรตอราคาขาย ในระดับ คอนขางนอย(Χ = 2.96)  
และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยนอยท่ีสุด ในระดับ คอนขางนอย (Χ = 2.87)  ตามลําดับ 

 

6.2  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  

กอนการทดสอบกรอบแนวคิดและสมมติฐานจะทําการตรวจสอบคุณคุณสมบัติของขอมูล
ท่ีไดจากการสํารวจเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวแปร (Multivaraite 
Analysis) เนื่องจากขอมูลเหลานี้มีผลตอความสัมพันธท่ีซับซอนท่ีอาจทําใหเกิดการคลาดเคล่ือน
และเอนเอียงในการวิเคราะห และอาจทําใหเกิดการซอนของปญหาเอาไวได (Hair et al., 2006) การ
ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรประกอบดวย 

 
6.2.1  การวิเคราะหปจจัยสําหรับตัวแปรสงัเกตและการทดสอบคุณสมบัต ิ  
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไดรับการวิเคราะหปจจัยดวยวิธี Exploratory Factor Analysis 

(EFA) เพื่อเปนการตรวจทานการรวมกลุมขอคําถามท่ีเปนตัวแทนของตัวแปรสังเกตไดถูกตองมาก
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ข้ึน (Hair et al., 2006) ดวยวิธีการ EFA ขอมูลจากคําถามจากการสํารวจถูกวิเคราะหจนสามารถ

รวมกลุมขอคําถามที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน ผลการวิเคราะห EFA ทําใหการจัดกลุมปจจัย

คําถามที่สอดคลองกับการวิเคราะหมีความแตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมเพียง 10 ขอคําถาม

จากทั้งหมด  65 ขอคําถาม เปนการยืนยันวาปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมีความนาเชื่อถือ

ดานบริบททางทฤษฎี (Theoretical Content) เมื่อไดพิจารณาจากคําถามที่มีการยายกลุมปจจัยสังเกต

แลวพบวามีความสอดคลองกับตัวปจจัยและไมไดขัดแยงกับวรรณกรรมที่ทบทวนมา  

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของแตละตัวแปรพบวาคา Factor Loading ที่ไดจากการวิเคราะห 

EFA ทุกตัวมีคามากกวา 0.5 สําหรับทุกขอคําถาม โดยมี 10 คําถามที่มีคา Factor Loading นอยกวา 

0.7 แตก็สามารถยอมรับไดในการนํามาใชในการวิเคราะห (Hair et al., 2006) และเมื่อพิจารณา

ความผันแปรที่ตัวแปรเหลานี้มีรวมกับปจจัยหรือตัวแปรสังเกต หรือคา Communality ก็พบวามีคา

สูงกวา 0.6 เกือบทุกขอคําถาม  มีเพียง 6 ขอคําถามที่มีคาอยูระหวาง 0.5 – 0.6 ซ่ึงหมายความตัวแปร

เหลานี้สามารถใชเพื่อการอธิบายตัวแปรสังเกตไดมากกวารอยละ 50 (Hair et al., 2006) โดยคาของ

ตัวแปรสังเกตทั้งหมดจะไดจากการรวมองคประกอบ (Composite) ของทุกตัวแปรหรือขอคําถาม

ตามที่เปนตัวแทนคาที่สังเกตไดจากแตละปจจัยนั้นไดทําการปรับปรุงเรียบรอยแลว  ตามตารางที่ 6.3  

ท่ีแสดงผลการวิเคราะหปจจัยตัวแปรสังเกต พรอมกับคาน้ําหนักองคประกอบ หรือ Factor Loading 

และคา Communality  

 

ตารางที่ 6.4  ปจจัยตัวแปรสังเกต คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) และคา Communality 

 

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ  

คา

Communality 

ผลการดําเนินงาน 

• กําไรสุทธิ  1. กําไรสุทธิ (Net Profit) 0.860  1.000 

• ผลตอบแทนการ
ลงทุน  

2. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 0.883  1.000 

• กําไรตอราคาขาย  3. กําไรตอราคาขาย (ROS) 0.835  1.000 

• ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย  

4. ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.766  1.000 

กลยุทธการพลิกฟนองคการ 

• วิสัยทัศน     
 

1. วิสัยทัศนในการทําธุรกิจไดถูกปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสถานการณการแขงขันใน
ปจจุบัน 

0.778  0.688  
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ตารางที่ 6.4  (ตอ) 
 

  

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ  

คา

Communality 

 การปรับองคการ 

 
2.  วิสัยทัศนใหมไดผานการพิจารณา จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยทีมบริหารที่

มีความรูความสามารถในธุรกิจ 

0.784  0.761  

 การปรับเปลี่ยน
กระบวนการ 

 

3.  วิสัยทัศนใหมครอบคลุมขอบเขตของการทํา

ธุรกิจในทุกๆประเด็น 

0.561  0.551  

 การปรับเปลี่ยน

ทรัพยากรบุคคล 

4. วิสัยทัศนใหมไดแกไขปญหาในการ

ดําเนินการของธุรกิจเดิม 

0.564  0.605  

 5.  วิสัยทัศนใหมไดแกไขปญหาในการ

ดําเนินการของธุรกิจเดิม 

0.564  0.605  

 6.  การดําเนินการตามวิสัยทัศนใหมใหผลลัพธ

เปนตามแผนที่ไดกําหนดไว 

0.427  0.542  

 7.  พนักงานที่มีความสามารถไดรับการ

มอบหมายใหดูแลหนวยงานที่สําคัญ 

0.541  0.642  

 8.  บุคลากรไดแสดงความมุงมั่น ทุมเทตอการ

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

0.468  0.583  

 9.  การฝกอบรมไดทําใหพนักงานมีความสามารถ

เพิ่มขึ้นสอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ

แนวใหม 

0.560  0.641  

 10.  บริษัทไดรับพนักงานใหมเขามาทํางานแทนที่

พนักงานเดิมที่ไมมีความสามารถตามที่

ตองการ 

0.817  0.717  

 11.  กระบวนการทําธุรกิจใหมไดถูกออกแบบให

สอดคลองกับวิสัยทัศนไดเปนอยางดี 

0.777  0.768  

 12.  กระบวนการทําธุรกิจสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดีกวาเดิม 

0.695  0.758  

 13.  พนักงานมีความเขาใจในการทํางานตาม

กระบวนการธุรกิจไดโดยไมมีอุปสรรค 

0.649  0.689  

 14.  หนวยงานหลักตามกระบวนการธุรกิจคือ

หนวยงานที่สรางรายไดใหกับบริษัท 

0.538  0.693  
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ตารางที่ 6.4  (ตอ) 
 

  

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ  

คา

Communality 

 15.  พนักงานไดมีสวนในการปรับปรุง

กระบวนการทําธุรกิจ 

0.490  0.592  

 16.  จํานวนพนักงานที่มีเหมาะสมกับปริมาณงาน

และภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 

0.604  0.621  

 17.  พนักงานในตําแหนงตางๆมีความสามารถ

ตามที่องคกรตองการ 

0.595  0.642  

 18.  พนักงานเรียกรองใหบริษัทมีการจัดการ

ฝกอบรมอยูเสมอ 

0.654  0.600  

 19.  อัตราการเขาออกของพนักงานมีระดับที่สูง

กวาบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

0.696  0.602  

 20.  พนักงานแขงขันกันทํางานเพื่อแสดงผลงาน 0.649   0.593  

 21.  คาจางหรือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัท

ดีกวาบริษัทในลักษณะเดียวกัน 

0.700  0.627  

อิทธิพลภาวะผูประกอบการ 

• ภาวะผูนํา 1. พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางใน

การทํางาน 

0.511  0.718  

• การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 

2. พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจน

สามารถทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุ

วัตถุประสงค 

0.712  0.781  

• การรับรูโอกาส

ธุรกิจ 

3. พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆในการ

ทํางานใหทานเปนผูตัดสินใจ 

0.767  0.801  

 4. โดยทั่วไปแลวบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมที่ทําให

คูแขงเปนผูตอบโต 

0.748  0.788  

 5. บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการ

วิจัยและพัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี 

และการสรางนวัตกรรมสินคาใหม 

0.642  0.698  

 6. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของ

บริษัทเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

0.754  0.776  

 7. ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวาง

การทํางานประจําวันจากความรูที่มีภายในตัว

ของทาน 

0.564  0.674  
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ตารางที่ 6.4  (ตอ) 
 

  

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ  

คา

Communality 

 8. เมื่อทานไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทานมักจะเห็น

โอกาสทางธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิม

เสมอ 

0.680  0.760  

 9. การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การ

เขาประชุมสัมมนา จาก เพื่อน ครอบครัว และ

จากซัพพลายเออร 

0.656  0.760  

 10. การพบปะสนทนากับผูอื่น เปนสวนหนึ่งที่ทํา

ใหทานไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

0.789  0.778  

 11. ทรัพยากรที่จัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่

เหมาะสมตามที่ตองการ 

0.789  0.767  

 12. ทรัพยากรที่ทานมีสามารถนํามาสรางความ

แตกตางใหสินคาของทานได 

0.759  0.751  

 13. บริษัทของทานสามารถจัดหาทรัพยากร ที่มี

ความจําเปนในการทําธุรกิจ ไดอยางเพียงพอ 

0.722  0.746  

 14. บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคา

ใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู

ไดกอนองคการอื่นเสมอ 

0.636  0.693  

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร 

• ความสําคัญของ

ทรัพยากร 

1. บริษัทสามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อนํามาใช

ดําเนินธุรกิจไดตลอดเวลา 

0.821  0.760  

• การควบคุม

ทรัพยากร 

2. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร 

(Supplier) หรือ ผูรับเหมารายยอย 

(Subcontractor) ใหเหมาะสมกับการดําเนิน

ธุรกิจไดตลอดเวลา 

0.781  0.730  

• การหามาไดของ

ทรัพยากร 

3. สินเชื่อที่นํามาใชดําเนินธุรกิจมักมีตนทุน

ดอกเบี้ยที่ตํ่ากวาคูแขง 

0.732  0.767  

 4.  บริษัทมีพันธมิตรที่สามารถมารวมมือในการ

ทําธุรกิจได 

0.615  0.683  

 5. บริษัทควบคุมและเลือกชองทางการจําหนาย

สินคาไดดวยตัวเอง 

0.710  0.706  
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ตารางที่ 6.4  (ตอ) 
 

  

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ  

คา

Communality 

 6. บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไดดีตามสภาพ

ความตองการของตลาด 

0.715  0.682  

 7. บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรให

เหมาะสมกับการทําธุรกิจได 

0.668  0.635  

 8. การฝกอบรมของบริษัททําใหมีบุคลากรที่มี

ความสามารถในการทํางาน 

0.690  0.667  

 9. บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิต เงินทุนให

เหมาะสมกับความจําเปนทางธุรกิจ 

0.733  0.713  

 10. บริษัทเลือกใชนวัตกรรมใหมเพื่อลดตนทุน

การผลิตหรือบริการ 

0.722  0.737  

 11. บริษัทตองควบคุมตนทุนใหเหมาะสมกับราคา

สินคาเพื่อทําใหสามารถแขงขันได 

0.646  0.667  

 12. การลอกเลียนแบบสินคาหรือบริการจากคูแขง

ทําใหบริษัทประสบปญหาในการทําธุรกิจ 

0.670  0.633  

 13. ระบบการทํางานของบริษัทไดชวยใหการ

ทํางานไมยึดติดกับตัวบุคคลมากจนเกินไป 

0.644  0.675  

 14. บริษัทมีแนวทางธุรกิจจากขาวสารที่ไดรับมา

จากภายนอก 

0.596  0.618  

 15. การขยายกิจการขึ้นอยูกับบุคลากรที่องคการมี

อยู 

0.670  0.645  

 16. ทุนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจเหนือ

ปจจัยอื่นๆ 

0.626  0.661  

 

6.2.2  การทดสอบความเปนปกติของตัวแปร (Normality Test) และการทดสอบความผัน 

          แปรรวม (Multicollinearity)  

ในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวการทดสอบความเปนปกตินั้นมีความซับซอนและกระทํา

ไดยาก ในเบื้องตนการทดสอบความเปนปกติของตัวแปรแตละตัววามีความเปนปกติถือวาเพียงพอ

ตอการทดสอบความเปนปกติของตัวแปรหลายตัว (Hair et al., 2006: 80) การทดสอบความเปน

ปกติของตัวแปร หมายถึงการที่ตัวแปรแตละตัวมีลักษณะของการกระจายแบบปกติ (Normal 
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Distribution) ซ่ึงทําการทดสอบโดยใชแผนภูมิฮีสโตแกรม (Histogram) รวมกับกราฟความนาจะ
เปนปกติ (Normal Probability Plot) ตรวจสอบวาขอมูลมีลักษณะการกระจายตัวคลายรูประฆังคว่ํา 
และตรวจสอบวาคาความเบ (Skewness) กับคาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลเม่ือเปรียบเทียบกับ
การกระจายตัวแบบปกตินั้นอยูในเกณฑท่ียอมรับไดหรือไม จากขอมูลของตัวแปรสังเกตท้ัง 15 ตัว
มีแผนภูมิฮีสโตแกรม ลักษณะใกลเคียงกับรูประฆังคว่ํา และมีคาเฉล่ียมีคาใกลเคียงกับคามัชฌิม จน
สามารถนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางไดตอไป ตารางที่ 6.4  แสดงการ
ทดสอบการกระจายแบบปกติของตัวแปรสังเกต 
 การทดสอบความผันแปรรวม (Multicollinearity) เพ่ือเปนการยืนยันวาตัวแปรสังเกตท่ีจะ
นํามาใชในการวิเคราะหไมมีการผันแปรรวมกันระหวางตัวแปรสังเกตจนเกิดความยุงยากในการ
ตีความหมายของการวิเคราะหท่ีตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตาม สําหรับการวิเคราะหดวยโปรแกรม
ตัวแบบสมการโครงสรางการทดสอบความผันแปรรวมระหวางตัวแปรสังเกตนั้นกระทําไดโดย
สังเกตวาเม่ือมีการเพิ่มตัวแปรสังเกตหรือตัวแปรอิสระเขาไปแลวไมทําใหความสัมพันธรวม
ระหวางตัวแปรตางๆเปล่ียนแปลงไป (Hair et al., 2006) แตในการตรวจสอบเบ้ืองตนการทดสอบ
ความผันแปรรวมทําไดโดยการวิเคราะหความสัมพันธรวมระหวางคูตัวแปร (Bivariate Correlation) 
ซ่ึงแตละคูไมควรมีความสัมพันธรวมกันมากจนเกินไป ตารางท่ี 6.5 แสดงคา ความสัมพันธรวม
ระหวางตัวแปรสังเกต (Bivariate Correlation) พบวาความสัมพันธรวมระหวางคูตัวแปรมีคาไมเกิน 
0.7 แสดงวาตัวแปรสังเกตไมมีความผันแปรรวมกัน 
 
ตารางท่ี 6.5   การทดสอบการกระจายแบบปกติของตัวแปรสังเกต 
 

Skewness Kurtosis ตัวแปรสังเกต 

Statistics z Value Statistics z Value 
วิสัยทัศน        0.962 4.391 0.606 1.383 
การปรับองคการ  1.074 4.902 1.289 2.942 
การปรับเปล่ียนกระบวนการ 0.945 4.313 0.590 1.346 
การปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล  0.861 3.930 0.492 1.123 
ภาวะผูนํา  0.416 1.899 -0.429 -0.979 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ  0.512 2.337 -0.158 -0.361 
การรับรูโอกาสธุรกิจ 0.716 3.268 0.094 0.215 
การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ  0.966 4.409 0.828 1.890 
ความสําคัญของทรัพยากร 0.714 3.259 0.294 0.671 
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 ตารางท่ี 6.5   (ตอ) 
 

        

Skewness Kurtosis ตัวแปรสังเกต 

Statistics z Value Statistics z Value 
การควบคุมทรัพยากร 0.658 3.003 0.129 0.294 
การหารายไดของทรัพยากร 0.682 3.113 -0.209 -0.477 
กําไรสุทธิ 0.514 2.346 0.019 0.043 
ผลตอบแทนการลงทุน 0.615 2.807 0.132 0.301 
กําไรตอราคาขาย 0.405 1.849 -0.252 -0.575 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 0.504 2.300 -0.179 -0.409 
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ตารางท่ี 6.6   คาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได (Bivariate Correlation) 
 

 
Mean SD 

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

  ตัวแปรกลยุทธการพลิกฟนองคการ 
1.VIS 3.04 .89 1.000               
2.ORG_STR 3.15 1.01 .511(**) 1.000              
3.PROCESS 3.07 1.00 .587(**) .513(**) 1.000             
4.HR 2.96 .97 .540(**) .514(**) .574(**) 1.000            

   ตัวแปรอิทธิพลภาวะผูประกอบการ 
5.LEADER 2.98 1.10 .530(**) .644(**) .566(**) .585(**) 1.000           
6.DECISION 3.09 1.10 .510(**) .608(**) .527(**) .550(**) .559(**) 1.000          
7.RECOGNI 3.11 1.08 .507(**) .652(**) .525(**) .546(**) .561(**) .572(**) 1.000         
8.EXPLOI 3.04 1.00 .507(**) .646(**) .542(**) .527(**) .525(**) .507(**) .549(**) 1.000        

   ตัวแปรการพึงพาทรัพยากร 
9.A 2.98 1.03 .588(**) .502(**) .608(**) .637(**) .634(**) .569(**) .526(**) .472(**) 1.000       
10.B 3.04 .99 .676(**) .600(**) .669(**) .512(**) .691(**) .680(**) .514(**) .560(**) .473(**) 1.000      
11.C 3.08 1.01 .520(**) .607(**) .530(**) .510(**) .562(**) .526(**) .541(**) .565(**) .603(**) .549(**) 1.000     

   ตัวแปรผลการดําเนินงาน 
12.Net-profit 3.02 1.19 .536(**) .464(**) .572(**) .539(**) .498(**) .504(**) .479(**) .569(**) .637(**) .531(**) .575(**) 1.000    
13.ROI 3.00 1.17 .553(**) .482(**) .590(**) .542(**) .523(**) .499(**) .486(**) .559(**) .643(**) .534(**) .549(**) 4(**) 1.000   
14.ROS 2.96 1.23 .571(**) .498(**) .584(**) .550(**) .552(**) .560(**) .511(**) .570(**) .595(**) .558(**) .582(**) .676(**) .548(**) 1.000  
15.ROA 2.87 1.32 .552(**) .497(**) .562(**) .564(**) .538(**) .498(**) .526(**) .546(**) .615(**) .576(**) .538(**) .597(**) .686(**) .524(**) 1.000 

105 

หมายเหตุ: * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 VIS =วิสัยทัศน,  ORG_STR = การปรับองคการ , PROCESS = การปรับเปลี่ยนกระบวนการ, HR = การปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล, LEADER = ภาวะผูนํา, DECISION = การตัดสินใจ  
 เชิงกลยุทธ, RECOGNI = การรับรูโอกาสธุรกิจ, EXPLOI = การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ, A = ความสําคัญของทรัพยากร,B = การควบคุมทรัพยากร, C = การหามาดของทรัพยากร, Net- 
 profit = กําไรสุทธิ, ROI = ผลตอบแทนการลงทุน, ROS = กําไรตอราคาขาย, ROA = ผลตอบแทนตอสินทรัพย 
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6.2.3  การวิเคราะหตัวแบบการวัด (Measurement Model)  
 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีผานมา (บทท่ี 3) จนสามารถพัฒนาเปนกรอบ
การวิจัย (บทท่ี 4) ซ่ึงมีตัวสรางแฝงท่ีประกอบดวยตัวแปรสังเกตท่ีกระจายออกเปนขอคําถามเพ่ือทํา
การสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง (บทท่ี 5) ขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจไดถูกตรวจสอบและสราง
เปนตัวแปรสังเกต และถูกตรวจสอบความเหมาะสมวามีคุณลักษณะการกระจายท่ีเปนปกติ (Normal 
Distribution) และไมมีความสัมพันธรวมระหวางกันสูง (Multicollineariry) สามารถนํามาใชกับการ
วิเคราะหโดยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง ความเหมาะสมของตัวสรางแฝงและตัวแปร
สังเกตทุกตัวในกรอบการวิจัยจะถูกทดสอบเพื่อทําการยืนยันวาตัวสรางแฝงท่ีไดมาจากตัวแปร
สังเกตมีความแมนตรงหรือไม ตัวแปรสังเกตใดท่ีสามารถนํามาใชในการวัดตัวสรางแฝงได และ
คุณสมบัติของตัวแปรสังเกตเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากลักษณะของตัวสรางแฝง (Reflective Indicators) 
ไมใชบงบอกถึงลักษณะของตัวสรางแฝง (Formative Indicators) (Hair et al., 2006) 
 ในการทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถนํามาใชวัดตัวสรางแฝงไดอยางถูกตอง
เปนไปตามทฤษฎีนั้น จะกระทําโดยวิธีการ Confirmatory Factor Analysis (CFA) โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling - SEM) ตัวแบบในการวิเคราะห 
CFA จะนําเอาตัวสรางแฝงทุกตัวท่ีระบุตัวแปรสังเกตท่ีไดมาจากข้ันตอน EFA มาสรางเปนตัวแบบ 
CFA (ดูภาพท่ี 6.1) โดยมีลูกศรช้ีจากตัวสรางแฝงไปยังตัวแปรสังเกต ในการทดสอบตัวแบบการวัด 
ตัวสรางแฝงทุกตัวจะมีเสนแสดงความสัมพันธรวมระหวางกัน (ลูกศรสองทาง) และตัวแปรสังเกต
ทุกตัวจะมีคาความผิดพลาด (error, e) กํากับอยู รายละเอียดตัวสรางแฝงและตัวแปรสังเกต
ประกอบดวย 

1) ตัวสรางแฝงผลการดําเนินงาน  วัดดวยตัวแปรสังเกต กําไรสุทธิ  ผลการตอบ
แทนการลงทุน  กําไรตอราคาขาย ผลตอบแทนตอสินทรัพย 

2) ตัวสรางแฝงกลยุทธการพลิกฟนองคการ วัดดวยตัวแปรสังเกต วิสัยทัศน   การ
ปรับองคการ การปรับเปล่ียนกระบวนการ   การปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล 

3) ตัวสรางแฝงอิทธิพลภาวะผูประกอบการ วัดดวยตัวแปร ภาวะผูนํา  การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ  การรับรูโอกาสธุรกิจ  การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ 

4) ตัวสรางแฝงการพึ่งพาทรัพยากร วัดดวยตัวแปรสังเกต ความสําคัญของ
ทรัพยากร  การควบคุมทรัพยากร  การหามาไดของทรัพยากร 

ตัวแบบการวัด ขางตนมีจํานวนขอมูลท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหคํานวณคือไมทําใหเกิด
ปญหาทําใหโปรแกรมไมสามารถหาคําตอบใหกับตัวแบบได (Identification Problem) โดย
พิจารณาจากระดับคา Degree of Freedom (df) ของตัวแบบวามีคาเพียงพอจากสมการ df = 
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[(p)(p+1)/2] - k (Hair et al., 2006) จากจํานวนคาตัวแปรสังเกต (p) จํานวน 15 ตัวและจํานวนคา 
Parameter (k) ท่ีโปรแกรมตองประมาณคา 36 Parameter (จํานวนคาน้ําหนักองคประกอบ 15 คา, 
คาความผิดพลาด 15 คา และคาความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางแฝง 6 คา) ออกมา พบวาตัวแบบ
มีคา df = ((15x16)/2-36) = 84 ซ่ึงมีคามากกวา 0 แสดงวาตัวแบบมีความเพียงพอตอการคํานวณเพื่อ
หาผลการวิเคราะหคําตอบได 
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การบริหารการพึ่งพา
ทรัพยากร 

กลยุทธการพลิก
ฟน 

ภาวะผูประกอบการ กําไรสุทธิ 

ผลตอบแทน

การลงทุน 

กําไรตอราคา

ขาย 

ผลประกอบการ
วิสาหกิจ 

การบริหาร

จัดการ

การรับรู

โอกาสธุรกิจ 

ภาวะผูนํา 

 

การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 

การปรับ

องคการ 

วิสัยทัศน 

การ
ปรับเปลี่ยน
ทรัพยากร
บุคคล 

การ

ปรับเปลี่ยน

กระบวนการ 

ความสําคัญ
ของ

การควบคุม
ทรัพยากร 

การหามาไดของ
ทรัพยากร 

ผลตอบแทน

ตอทรัพยสิน 

Chi-square = 335.923, Chi-square/df = 3.999, df = 84, p = .000  GFI = .906, CFI = .959, RMR = .047, RMSEA = .083 

ภาพที่ 6.1  ตัวแบบการวัด 
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6.2.3.1  ผลการทดสอบตัวแบบการวัด 

โดยการนําเอาขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลวจํานวน 436 องคการมาทดสอบตัว

แบบการวัด ใชโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง AMOS Version7 โดยยึดเกณฑการทดสอบตาม

หนังสือ Multivariate Data Analysis, 6th Edition (Hair et al., 2006) ปรากฏผลการทดสอบ (ดู

ภาคผนวกที่ 3) ดังนี้ 

1) การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม (Overall  Fit) เปนวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันวาตัวแบบการวัดมีความสามารถในการสรางคาความผันแปรรวมที่ยอมรับได

ใหกับกลุมตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัดได  

เริ่มตนจากคา Chi-Square (χ
2

) ซ่ึงเปนคาที่แสดงความแตกตางระหวาง

ความผันแปรรวมสังเกตกับความผันแปรรวมที่ประเมินคาขึ้น มีคา 335.923 ท่ี Degree of Freedom 

(df) 84 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05  หมายความวาคาความ

แตกตางของความผันแปรรวมที่สํารวจไดกับคาความผันแปรรวมที่ประเมินขึ้นโดยโปรแกรม

วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางมีคามากและความแตกตางนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความ

วาตัวแบบการวัดไมสามารถประเมินคา Parameter ท่ีตองการได ในการพิจารณาความสอดคลอง

ของตัวแบบการวัด หรือ Goodness of Fit (GOF) ตัวอื่นๆซึ่งประกอบดวยดัชนี Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA) ซ่ึงเปนการตรวจสอบวาคาความคลาดเคลื่อนของคาที่ประมาณ

มีคาระดับต่ําในเกณฑท่ียอมรับได ผลการคํานวณคา RMSEA = 0.083 เปนคาที่สูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดที่ 0.08 ดัชนีถัดไปคือ Comparative Fit Index (CFI) บงชี้ถึงระดับความสอดคลองเมื่อ

พิจารณาจากคา Chi-Square ท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม คา CFI ท่ีคํานวณไดคือ 0.959 สูงกวาเกณฑการ

ยอมรับไดท่ี 0.95 และเมื่อพิจารณาคาดัชนี Goodness-of-Fit Index (GFI) เปนดัชนีท่ีช้ีใหเห็นวาคา 

Parameter ท่ีประเมินคาขึ้นมาไดทําใหตัวแบบการวัดเหมาะสมเมื่อเทียบกับกอนการประเมินคา 

Paremeter คา GFI ท่ีวัดไดคือคา 0.906 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90 เล็กนอย 

2) การตรวจสอบความแมนตรงของตัวสราง (Construct Validity) แมวา

การตรวจสอบความแมนตรงของขอคําถามจะไดผานการดําเนินการมาแลว แตสําหรับการทํา 

Confirmatory Factor Analysis การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางมีความจําเปนตองตรวจสอบ

ความแมนตรงของตัวสรางที่นํามาใชในการวิเคราะหดวยเพื่อเปนการยืนยันวาตัวแปรสังเกตนั้นมี

ความสามารถในการเปนตัวแทนของตัวสรางแฝงไดตามทฤษฎีท่ีทบทวนวรรณกรรมมา เกณฑการ

พิจารณาการตรวจสอบแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมแรกเปนความแมนตรงในการเปนตัวสราง 

(Convergent Validity) แบงออกเปน คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loadings), ความผันแปรสกัด

เฉลี่ย (Average Variance Extracted - AVE) และคาความนาเชื่อถือตัวสราง (Construct Reliability - 
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CR) และกลุมที่สองคือความแมนตรงในการจําแนก (Discriminant  Validity) แบงออกเปนการ

ตรวจสอบคา ความสัมพันธรวมระหวางตัวสราง (Bivariate Correlation) และการเปรียบคาความผัน

แปรสกัดเฉลี่ยกับคาความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางยกกําลังสอง และกลุมที่สามคือความแมน

ตรงเชิงเหตุผล (Nomological  Validity) เปนการตรวจสอบวาความสัมพันธรวมของตัวสรางในตัว

แบบนั้นมีความสัมพันธท่ีเปนเหตุผลกัน 

ในการทดสอบความแมนตรงในการเปนตัวสราง อันดับแรกพิจารณาจากคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐาน ()λ ของแตละตัวแปรสังเกตที่มีตอตัวสรางแฝง เกณฑการยอมรับคือควรมี

คามากกวา 0.5 หรือถาสูงกวา 0.7 ไดก็เปนการดี  

ความผันแปรสกัดเฉลี่ย คํานวณจากสูตร AVE= 
n

n

i
i∑
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2

λ
 เกณฑการยอมรับเบื้องตนคือ 0.5  

คาความนาเชื่อถือตัวสราง CR = 
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λ
 เกณฑการยอมรับเบื้องตนคือ 0.7 

โดยที่ λ คือคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน, n = จํานวนตัวแปรสังเกตของแตละตัวสรางแฝง, δ 
คือ ความแปรปรวนคลาดเคลื่อนของแตละตัวแปรสังเกต 

ตารางที่ 6.6 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน, ความผันแปรสกัดเฉลี่ยและคาความ

นาเชื่อถือตัวสราง ผลการพิจารณาจะเห็นวามีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานผานเกณฑยอมรับ 

0.5 สําหรับความผันแปรสกัดเฉลี่ย ทุกตัวมีคาผานเกณฑยอมรับได 0.5 ทุกตัวสรางแฝง และคา

ความนาเชื่อถือตัวสรางมีคาเกินเกณฑยอมรับไดท่ี 0.7 ทุกตัว   
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ตารางท่ี 6.7  คาน้ําหนกัองคประกอบมาตรฐาน ความผันแปรสกัดเฉล่ีย และคาความนาเช่ือถือ 
                     ตัวสราง 
 

 ผลการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธการ
พลิกฟนองคกร 

อิทธิพลภาวะ
ผูประกอบการ 

การพ่ึงพา
ทรัพยากร 

กําไรสุทธิ 0.844    
ผลตอบแทนการลงทุน 0.900    
กําไรตอราคาขาย 0.843    
ผลตอบแทนสินทรัพย 0.784    
วิสัยทัศน  0.866   
การปรับองคการ  0.791   
การปรับเปล่ียนกระบวนการ  0.893   
การปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล  0.883   
ภาวะผูนํา   0.877  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ    0.849  
การรับรูโอกาสธุรกิจ   0.862  
การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ   0.864  
ความสําคัญของทรัพยากร    0.752 
การควบคุมทรัพยากร    0.846 
การหารายไดของทรัพยากร    0.871 

AVE 0.712 0.738 0.745 0.680 

CR 0.908 0.918 0.921 0.864 

  
ในการพิจารณาความแมนตรงในการจําแนก เปนการพิจารณาคา ความสัมพันธรวม

ระหวางตัวสรางซ่ึงตองมีคาท่ีไมใกลเคียง 1.0 และการเปรียบคาความผันแปรสกัดเฉล่ียกับคา
ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางยกกําลังสอง ซ่ึงคาความผันแปรสกัดเฉล่ียควรมีคาสูงกวาคา
ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางยกกําลังสองเพื่อแสดงวาตัวสรางแฝงสามารถอธิบายตัวแปร
สังเกตไดดีกวาการนําไปอธิบายตัวสรางแฝงตัวอ่ืน ตารางท่ี 6.7 แสดงคาความสัมพันธรวม
มาตรฐานระหวางตัวสราง และการเปรียบเทียบความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสรางยก
กําลังสองกับคาความผันแปรสกัดเฉลี่ย พบวา ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางนั้นมีคาใกลเคียง
หนึ่งหลายคา ไดแกระหวาง กลยุทธการพลิกฟน กับ ภาวะผูประกอบการ ระหวางการบริหารการ
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พ่ึงพาทรัพยากร กับ ภาวะผูประกอบการและกลยุทธการพลิกฟน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาผัน

แปรสกัดเทียบกับคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง พบวาตัวสรางผลประกอบการวิสาหกิจมีการ

จําแนกอยางชัดเจน สวนตัวสรางอื่นการจําแนกความสัมพันธรวมกับตัวสรางอื่นไมชัดเจน 

 

ตารางที่ 6.8  คาความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสราง (Bivariate Correlation) 

 

 AVE  1   2   3   4  

0.712 1 0.506  0.545   0.630  1. ผลประกอบการวิสาหกิจ 

       

0.745 0.711  1  0.939  0.952  2. ภาวะผูประกอบการ 

 (0.000)       

0.738 0.740  0.964   1  0.850 3. กลยุทธการพลิกฟน 

 (0.000)  (0.000)      

0.680 0.794  0.976   0.922   1  

 (0.000)  (0.000)   (0.000)    

4. การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร 

     

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขเอียงในวงเล็บคือระดับความสําคัญทางสถิติ 

        ตัวเลขที่อยูเหนือเสนแทยงมุมคือคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง 

 

ผลจากการทดสอบความแมนตรงในการจําแนกนี้ทําใหตองพิจารณาตัวแบบการวัดนี้ควร

ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหสามารถเปนตัวแบบการวัดที่มีความเหมาะสมในการนํามาใชทดสอบ

กรอบแนวคิดโดยวิเคราะหสมการโครงสราง 

6.2.3.2  การทดสอบตัวแบบการวัดหลังการปรับปรุง 

จากการทดสอบตัวแบบการวัดตามภาพที่ 6.1 ซ่ึงประกอบดวยตัวสรางแฝงและตัว

แปรสังเกตที่เกิดจากมาจากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวาคาความสอดคลอง

แมวาจะมีคา CFI และคา GFI เปนไปตามเกณฑการยอมรับได แตกลับพบวา ความแตกตางระหวาง

ความผันแปรรวมสังเกตกับความผันแปรรวมที่ประเมินคาขึ้น หรือคา Chi-Square  (χ
2

) มีคาสูง

อยางมีนัยยะสําคัญ (p < 0.05) ซ่ึงหมายความวาตัวแบบการวัดยังไมสอดคลองที่จะนําไปใชไดอยาง

ถูกตอง ตัวแบบการวัดนี้ควรไดรับการปรับปรุง 
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 ในการปรับปรุงตัวแบบการวัดเพื่อใหสอดคลองกับทฤษฎีและเพื่อเปนการปรับปรุงผลการ

ทดสอบตัวแบบการวัด ไดดําเนินการตามดัชนี้การปรับปรุงหรือ Modification Index – M.I)  

 การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวมพบวาผานเกณฑการทดสอบ ไดคา Chi-Square 

(χ
2

) นอยลงเหลือเพียง 85.151 ท่ี degree of freedom (df) 67 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคา

เทากับ 0.067 สูงกวา 0.05 ซ่ึงจากคา Chi-Square ท่ีมีคานอยลงแสดงวาตัวแบบมีความสอดคลองที่

สูงขึ้น โดยคาความแตกตางนี้ก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย ดัชนี Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) = 0.025 เปนคาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดที่ 0.08 ดัชนี Comparative Fit 

Index (CFI) = 0.997 สูงกวาเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 และดัชนี Goodness-of-Fit Index (GFI) = 

0.975 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90 ดังรายละเอียดที่แสดงไวในภาพที่ 6.2 

 เมื่อตรวจสอบความแมนตรงของตัวสราง (ตารางที่ 6.8) ภายหลังที่มีการปรับปรุง

ความสัมพันธของตัวแปรสังเกต และตัวสรางแฝงตามดัชนี้การปรับปรุงหรือ Modification Index – 

M.I) คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานทุกตัวยังคงผานเกณฑการยอมรับที่ 0.5 เชนเดียวกับความผัน

แปรสกัดเฉลี่ย ทุกตัวผานเกณฑยอมรับได 0.5 และคาความนาเชื่อถือตัวสราง ทุกตัวสรางแฝงมีคา

ผานเกณฑการยอมรับได 0.7  
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ภาพที่ 6.2  ตัวแบบการวัดปรับปรุง 
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การบริหารการพึ่งพา
ทรัพยากร 

กลยุทธการพลิก
ฟน 

ภาวะผูประกอบการ กําไรสุทธิ 

ผลตอบแทน

การลงทุน 

กําไรตอราคา

ขาย 

ผลประกอบการ
วิสาหกิจ 

การบริหาร

จัดการโอกาส 

การรับรู

โอกาสธุรกิจ 

ภาวะผูนํา 

 

การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 

การปรับ

องคการ 

วิสัยทัศน 

การ
ปรับเปลี่ยน
ทรัพยากร
บุคคล 

การ

ปรับเปลี่ยน

กระบวนการ 

ความสําคัญ
ของทรัพยากร 

การควบคุม
ทรัพยากร 

การหามาไดของ
ทรัพยากร 

ผลตอบแทน

ตอทรัพยสิน 

Chi-square = 85.151, Chi-square/df = 1.271, df = 67, p = .067 
 
GFI = .975, CFI = .997, RMR = .022, RMSEA = .025 
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ตารางท่ี 6.9  คาน้ําหนกัองคประกอบมาตรฐาน ความผันแปรสกัดเฉล่ีย และคาความนาเช่ือถือตัว 
                     สรางหลังการปรับปรุงตัวแบบการวัด 
 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
กลยุทธการ

พลิกฟนองคกร 
อิทธิพลภาวะ
ผูประกอบการ 

การพ่ึงพา 
ทรัพยากร 

กําไรสุทธิ 0.763    
ผลตอบแทนการลงทุน 0.843    
กําไรตอราคาขาย 0.773    
ผลตอบแทนสินทรัพย 0.822    
วิสัยทัศน  0.877   
การปรับองคการ  0.785   
การปรับเปล่ียนกระบวนการ  0.903   
การปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล  0.924   
ภาวะผูนํา   0.887  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ    0.845  
การรับรูโอกาสธุรกิจ   0.855  
การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ   0.880  
ความสําคัญของทรัพยากร    0.758 
การควบคุมทรัพยากร    0.860 
การหารายไดของทรัพยากร    0.877 

AVE 0.685 0.764 0.752 0.694 

CR 0.897 0.928 0.924 0.872 

 
ในการพิจารณาความแมนตรงในการจําแนก ตารางท่ี 6.9 แสดงคาความสัมพันธรวม

มาตรฐานระหวางตัวสราง และการเปรียบเทียบความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสรางยก
กําลังสองกับคาความผันแปรสกัดเฉลี่ย พบวา ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางนั้นมีคาใกลเคียง
หนึ่งหลายคา ไดแกระหวาง กลยุทธการพลิกฟน กับ ภาวะผูประกอบการ ระหวางการบริหารการ
พึ่งพาทรัพยากร กับ ภาวะผูประกอบการและกลยุทธการพลิกฟน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาผัน
แปรสกัดเทียบกับคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง พบวาตัวสรางผลประกอบการวิสาหกิจมีการ
จําแนกอยางชัดเจน สวนตัวสรางอ่ืนการจําแนกความสัมพันธรวมกับตัวสรางอ่ืนไมชัดเจน 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากคาความสอดคลองของตัวแบบการวัดท่ีผานเกณฑการ
ทดสอบอยางครบถวน และความแมนตรงท่ีผานเกณฑการทดสอบบางรายการ สวนรายการอ่ืนอยู
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ในระดับใกลเคียง จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําตัวแบบการวัดท่ีปรับปรุงนี้ไปทําการวิเคราะหตัวแบบ
ตัวแบบสมการโครงการเพ่ือทดสอบสมมติในงานวิจัยตอไป 

 
ตารางท่ี 6.10  คาความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสราง (Bivariate Correlation) 
 

 AVE 1 2 3 4 

0.685 1 0.525 0.540 0.576 1. ผลประกอบการวิสาหกิจ 

     

0.752 0.725 1 0893 0.954 2. ภาวะผูประกอบการ 

 (0.000)    

0.764 0.735 0.945 1 0.799 3. กลยุทธการพลิกฟน 

 (0.000) (0.000)   

0.694 0.759 0.0.977 0.894 1 

 (0.000) (0.000) (0.000)  

4. การบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร 

     

 
หมายเหตุ:  ตัวเลขเอียงในวงเล็บคือระดับความสําคัญทางสถิติ 
       ตัวเลขท่ีอยูเหนือเสนแทยงมุมคือคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง 
 

6.3  การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 
  

การทดสอบตัวแบบการวัดเปนข้ันตอนในการยืนยันถึงความสัมพันธทางทฤษฎีระหวางตัว
สรางแฝงและตัวแปรสังเกตของมโนทัศนตางๆท่ีอยูในกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการทดสอบตัว
แบบการวัดในดานความสอดคลองและความแมนยําของตัวสรางท่ีเกี่ยวของในหลายๆมิติ ซ่ึง
ท้ังหมดเปนเพียงการทดสอบในระดับความสัมพันธรวม (Correlation) ระหวางตัวสรางดวยกัน
เทานั้น ตัวแบบการวัดท่ีผานการทดสอบมาไดก็จะเปนตัวแบบที่มีตัวแปรสังเกตท่ีสามารถอธิบายตัว
สรางแฝงไดตามทฤษฎี มีความพรอมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ระหวางตัวสรางแฝงในกรอบแนวคิดการวิจัยตอไป (Hair et al., 2006) 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึงไดนําเสนอไวในบทท่ี 4 (ภาพท่ี 4.1) การทบทวนวรรณกรรม
ไดช้ีใหเห็นวาตัวสรางของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินมี 3 ตัวสรางคือ 
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ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร โดย
มีความสัมพันธในทางทฤษฎีวา ผลการดําเนินการของวิสาหกิจหลังการฟนฟูทางการเงินนั้น เกิด
ข้ึนมาจากการกระทําในทางตรงของปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน และปจจัย
การบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร ปจจัยท้ังสามจะสงผลตอผลการดําเนินการของวิสาหกิจท่ีเปนอิสระ
ตอกัน ปจจัยภาวะผูประกอบการซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนํา การรับรูโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธและการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ (Schendel 
and Hofer, 1979) ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน ประกอบดวย การปรับเปล่ียนวิสัยทัศน การปรับ
โครงสรางองคการ การปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน และการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล ก็มี
สวนสําคัญในการทําใหองคการพลิกฟนจากสภาวะท่ีตกตํ่า (Kow, 2004) และภายใตสภาพท่ีธุรกิจ
ตองอาศัยพึ่งพาส่ิงแวดลอม ปจจัยการบริหารการพ่ึงพาทรัยากรซ่ึงประกอบดวย ความสําคัญท่ี
ทรัพยากรมีตอองคการ การควบคุมทรัพยากร และการหามาไดของทรัพยากร ก็มีสวนสําคัญตอผล
การดําเนินการของวิสาหกิจ (Pfeffer and Salancik, 1978) นอกจากท่ีปจจัยท้ัง 3 มีผลทางตรงตอผล
การดําเนินการแลว ปจจัยภาวะผูประกอบการ และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร ยังมีผล
ทางออมตอผลการดําเนินการผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟนอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องมาจากปจจัยภาวะ
ผูประกอบการ และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรท้ังสองมีลักษณะเปนปจจัยท่ีเกิดมากอน 
(Antecedents) ของปจจัยกลยุทธการพลิกฟน การมีลักษณะของการเปนผูประกอบการและการมี
ความพรอมของทรัพยากรยอมทําใหเกิดการตัดสินใจใชกลยุทธท่ีมีความเหมาะสมตอการ
ดําเนินการของวิสาหกิจได 
 กรอบแนวคิดการวิจัยไดเสนอสมมติฐานตามความสัมพันธเชิงเหตุและผลดังกลาวไว
ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานท่ี H1   ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจ
หลังการฟนฟูทางการเงิน และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง
การเงิน ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟนโดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H1a  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ
ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

สมมติฐาน H1b  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ
ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

สมมติฐานท่ี H2   ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอกลยุทธการพลิก
ฟน และ มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินพรอมท้ัง
มีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 
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สมมติฐาน H2a  ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

สมมติฐาน H2b  ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

สมมติฐานที่ H3   ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน  

 

6.3.1  การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

 ภาพที่ 6.3 ไดแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งประกอบดวยตัวสรางแฝง ตัวแปรสังเกต และ

เสนแสดงความสัมพันธระหวางตัวสรางแฝงตามสมมติฐาน ซ่ึงมีลักษณะเหมือนตัวแบบการวัดที่

ปรับปรุงแลว การวิเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางใชแนว

ทางการทดสอบเชนเดียวกับวิธีการทดสอบตัวแบบการวัดที่กลาวไวอยางละเอียดในหัวขอ 6.2 (Hair 

et al., 2006) 

จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางของกรอบการวิจัย (ดูภาคผนวกที่ 4) การ

ตรวจสอบเบื้องตนของคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวพบวามีความใกลเคียงกับ 

คาน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบการวัด ที่แตกตางกันสูงสุดมีคาเพียง 0.04 ท่ี

ตัวแปรกําไรสุทธิ ซ่ึงหมายความวาตัวแบบการวัดของตัวสรางยังเปนไปตามทฤษฎีสําหรับการ

วิเคราะหตัวแบบกรอบแนวคิดการวิจัย  

การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม พบวาไดคา Chi-Square  (χ
2

) สูงที่ 950.617 ท่ี 

degree of freedom (df) 85  ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-Value) มีคาเทากับ 0.000  แสดงวาความแตกตาง

ท่ีสูงระหวางความผันแปรรวมสังเกตกับความผันแปรรวมที่ประเมินคาขึ้นไดมีนัยสําคัญ  ดัชนี Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.153 เปนคาที่สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดที่ 0.08 

ดัชนี Comparative Fit Index (CFI) = 0.861 ตํ่ากวาเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 และดัชนี Goodness-

of-Fit Index (GFI) = 0.839  ตํ่ากวาเกณฑท่ียอมรับไดที่ 0.90 สรุปไดวาโมเดลเชิงประจักษกับโมเดล

เชิงทฤษฎีไมมีความสอดคลองกัน 

นอกจากการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมแลว ตองทําการการตรวจสอบคา

เสนทางความสัมพันธ (Path  Estimates) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยระหวางตัวสรางองคประกอบ

ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน  ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรทั้ง 3 ตัวที่มีอิทธิพล

ท้ังทางตรงและทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินตามขอสมมติฐาน

การวิจัย คาเสนทางความสัมพันธนี้จะผานการรับรองดวยการพิจารณาคาสถิติ p   เปรียบเทียบกับ
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติในระดับตางๆ ซ่ึงไดแก  α < 0.01 หมายความวาคาเสนทางความสัมพันธมี

ความนาเชื่อถือมากที่สุด  α < 0.05 หมายความวาคาเสนทางความสัมพันธมีความนาเชื่อถือมาก 

และ α < 0.10 หมายความวาคาเสนทางความสัมพันธมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับได จากตารางที่ 

6.10 ผลการวิเคราะหพบวา    ไมเปนไปสมมติฐาน H1a ท่ีวาปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง

บวกทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน โดยปจจัยภาวะผูประกอบการมี

อิทธิพลเชิงลบตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินโดยมีความนาเชื่อถือในระดับ

ยอมรับได (γ = -0.31  α < 0.075) เปนไปตามสมมติฐาน H1b ท่ีวา ปจจัยภาวะผูประกอบการมี

อิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธ

การพลิกฟน (γ = 0.89   α < 0.001) เปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐาน H2a: ปจจัยการพึ่งพา

ทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน (γ = 

0.59  α < 0.001) เปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐาน H2b ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิง

บวกทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

(γ = 0.30  α < 0.001) และเปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐานที่ H3 ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน มี

อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน (γ = 0.50  α < 

0.007)  

จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางขางตน ตัวแบบนี้ไมผานการรับรองควร

ไดรับการปรับปรุง เนื่องจากการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมไมผานการทดสอบ  

อยางไรก็ตามจากการที่ตัวแบบการวัดของตัวสรางตามทฤษฎีผานการทดสอบ เปนการ

ยืนยันวาตัวสรางเหลานี้มีความสามารถที่จะนํามาอธิบายปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงิน การปรับปรุงกรอบการวิจัยตามผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง

สามารถทําใหไดตัวแบบที่มีความเหมาะสมในการอธิบายปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงินได โดยการปรับปรุงตามดัชนี้การปรับปรุงหรือ Modification Index – M.I) 

 

6.3.2  การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุง 

 แนวทางในการปรับปรุงตัวแบบคือการสรางความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อน

ของตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัยตามดัชนีการดัดแปลง (Modification Index – MI) ดังนั้นกรอบ

แนวคิดการวิจัยหลังการปรับปรุง จึงมีสมมติฐานตามความสัมพันธเชิงเหตุและผลเหมือนเดิม

ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ H1  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจ

หลังการฟนฟูทางการเงิน และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงิน ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟนโดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 
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สมมติฐาน H1a  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

สมมติฐาน H1b  ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

สมมติฐานที่ H2  ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอกลยุทธการพลิก

ฟน และ มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินพรอมทั้ง

มีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H2a  ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

สมมติฐาน H2b  ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 

สมมติฐานที่ H3   ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการ

ของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 

จากภาพที่ 6.4 ไดแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดทําการปรับปรุงตามดัชนี้การปรับปรุง

หรือ Modification Index – M.I) ซ่ึงเมื่อนํามาวิเคราะหดวยตัวแบบสมการโครงสราง และทําการ

ตรวจสอบเบื้องตนของคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวพบวามีความใกลเคียงกับ

กรอบแนวคิดการวิจัยเดิม คาน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบการวัด ท่ีแตกตาง

กันสูงสุดมีคาเพียง 0.09 ท่ีตัวแปรผลตอบแทนตอสินทรัพย หมายความวาตัวแบบการวัดของตัว

สรางทั้งหมดยังเปนไปตามทฤษฎีสําหรับการวิเคราะหตัวแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 

การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม พบวาไดคา Chi-Square  (χ
2

) มีคาต่ําลงอยูท่ี 

63.613 ท่ี degree of freedom (df) 56 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-Value) มีคาเทากับ 0.226 แสดงวาความ

แตกตางที่ระหวางความผันแปรรวมสังเกตกับความผันแปรรวมที่ประเมินคาขึ้นไดมีคาต่ําลงและไม

มีนัยสําคัญทางสถิติดวย ดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.018 เปน

คาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดที่ 0.08 ดัชนี Comparative Fit Index (CFI) = 0.999 สูงกวาเกณฑการ

ยอมรับไดท่ี 0.95 และดัชนี Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.981 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90 

สรุปไดวากรอบแนวคิดการวิจัยนี้ผานการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวม 

นอกจากการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมแลว การตรวจสอบคาเสนทาง

ความสัมพันธ (Path Estimates) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงิน จากตารางที่ 6.10 ผลการวิเคราะหพบวา    ไมเปนไปสมมติฐาน H1a ท่ีวาปจจัยภาวะ

ผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน โดย
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ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงลบตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน

และคาที่ไดไมมีความนาเชื่อถือ (γ = -0.28  α < 0.123) เปนไปตามสมมติฐาน H1b ท่ีวา ปจจัยภาวะ

ผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน

ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน (γ = 0.68  α < 0.001) เปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐาน H2a: ปจจัย

การพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงิน (γ = 0.63  α < 0.001) เปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐาน H2b: ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมี

อิทธิพลเชิงบวกทางออมตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธ

การพลิกฟน (γ = 0.27  α < 0.015) และเปนไปตามสมมติฐาน สมมติฐานที่ H3 ปจจัยกลยุทธการ

พลิกฟน มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน (γ = 0.45  

α < 0.001) 
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คาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน 

S.E.  C.R.  (t-Value)  p-Value  ผลสรุป สมมติฐาน คูความสัมพันธ 

คา

เริ่มตน 

ปรับปรุง คา

เริ่มตน 

ปรับปรุง คา

เริ่มตน 

ปรับปรุง คา

เริ่มตน 

ปรับปรุง คา

เริ่มตน 

ปรับปรุง 

H1a  ETI   Perf  -.309   -.281   .173   .214   -.1.783  -1.544   .075   .123  ไมมีผล ไมมีผล 

H1b  ETI   OTS  .891  .680  .032  .104  21.435  6.152  ***   ***  มีผล มีผล 

H2a  RDM   Perf  .591  .628  .088  .180  7.717  4.364  ***   ***  มีผล มีผล 

H2b  RDM   OTS  .302  .275  .028  .113  9.747  2.435  ***   .015  มีผล มีผล 

H3  OTS   Perf  .501  .448  .237  .172  2.714  3.254  ***   .001  มีผล มีผล 

 

หมายเหตุ:  คา   * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

 

122 

ตารางที่ 6.11  คาน้ําหนักองคประกอบของเสนทางความสัมพันธ และคานัยสําคัญทางสถิติ 
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กลยุทธการพลกิฟน

องคการ     (OTS) 

อิทธิพลภาวะผูประกอบการ   
(ETI) 

การพึ่งพาทรัพยากร           
(RDM) 

ผลการประกอบการขององคการหลงัผาน
การฟนฟูทางการเงนิ 

ตัวแปรทํานาย อิทธิพล 

(Effects) 

เริ่มตน ปรับปรุง เริ่มตน ปรับปรุง เริ่มตน ปรับปรุง เริ่มตน ปรับปรุง 

DE 0 0 0.891*** 0.680*** 0.302*** 0.275** 0.501** 0.448*** 

IE 0 0 0 0 0 0 0 0 
กลยุทธการพลกิฟนองคการ     (OTS) 

TE 0 0 0.891*** 0.680*** 0.302*** 0.275** 0.501*** 0.448*** 

DE 0 0 0 0 0 0 0 0 

IE 0 0 0 0 0 0 0.446*** 0.305*** 
อิทธิพลภาวะผูประกอบการ   (ETI) 

TE 0 0 0 0 0 0 0.446*** 0.305*** 

DE 0 0 0 0 0 0 0.591*** 0.628*** 

IE 0 0 0 0 0 0 0.151*** 0.123*** 

การพึ่งพาทรัพยากร   (RDM) 

TE 0 0 0 0 0 0 0.742*** 0.751*** 

 
หมายเหตุ:  DE = อิทธิทางตรง, IE = อิทธิทางออม, TE = อิทธิรวม
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 ตารางท่ี 6.12  อิทธิพลทางตรง ทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรทํานายและตัวแปรตาม 
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Chi‐square = 950.617, Chi‐square/df = 11.184, 
df = 85, p = .000 GFI = .839, CFI = .861, RMR = 
.385, RMSEA = .153 
 

ภาพท่ี 6.3  ผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟทูางการเงิน 
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ผลตอบแทน
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การบริหาร
จัดการ

การรับรู
โอกาสธุรกิจ 

ภาวะผูนํา 
 

การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ 

การปรับ
องคการ 

วิสัยทัศน 

การ
ปรับเปล่ียน
ทรัพยากร
บุคคล 

การ
ปรับเปล่ียน
กระบวนการ 

ความสําคัญ
ของทรัพยากร

การควบคุม
ทรัพยากร 

การหามาไดของ
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ผลตอบแทน
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-.31 

.60 

ผลประกอบการ
วิสาหกิจ 

.89 

กลยุทธการพลิก
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Chi‐square = 63.613, Chi‐square/df = 1.136, df = 56, 
p = .226 GFI = .981, CFI = .999, RMR = .015, RMSEA 
= .018 

ภาพท่ี 6.4  ผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟทูางการเงินท่ีไดรับการปรับปรุง 
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จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางของกรอบการวิจัยที่ไดปรับปรุงแสดงใหเห็น

วากรอบการวิจัยนี้ผานการวิเคราะห สามารถนํามาอธิบายความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงินได เนื่องจากผลการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมผานและคาเสนทางระหวางตัว

สรางกลยุทธการพลิกฟน  ภาวะผูประกอบการ การพึ่งพาทรัพยากรกับผลการประกอบการของ

องคการหลังผานการฟนฟูทางการเงินมีความสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกเสนทาง ยกเวนคา

เสนทางระหวางภาวะผูประกอบการและผลประกอบการเพียงเสนทางเดียวที่เสนทางนี้ไมผาน

นัยสําคัญทางสถิติซ่ึงหมายความวาปจจัยภาวะผูประกอบการไมเปนปจจัยความสําเร็จธุรกิจหลังการ

ฟนฟูทางการเงินที่มีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ 

 จากตารางที่ 6.12 สามารถแสดงผลการวิเคราะหใหเห็นวา อิทธิพลภาวะผูประกอบการมี

อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอกลยุทธการพลิกฟนองคการ(γ = 0.680, α < 0.001) และมีอิทธิพลโดย

ออมตอผลประกอบการขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงินผานกลยุทธการพลิกฟนองคการ 

(γ =  0.305, α < 0.01)  กลยุทธการพลิกฟนองคการมีอิทธิพลโดยตรงตอผลประกอบการของ

องคการหลังผานการฟนฟูทางการเงิน (γ =  0.448, α < 0.001)   การพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพล

โดยตรงเชิงบวกตอกลยุทธการพลิกฟนองคการ (γ = 0.275, α < 0.001)  และมีอิทธิพลโดยออมเชิง

บวกตอผลประกอบการขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงินผานกลยุทธการพลิกฟนองคการ 

(γ = 0.123, α < 0.001)  กลยุทธการพลิกฟนองคการมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการ

ขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงิน (γ = 0.448, α < 0.001)   

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การวัด (Coefficient of Determination) หรือ 2Rท่ีบงบอกถึงความ

แปรปรวน (Variance) ของตัวแปรสรางที่ทําหนาที่เปนตัวแปรตามเมื่อเทียบกับความแปรปรวนของ

ตัวแปรอิสระ จากการคํานวณตามกรอบแนวคิด (ดูตารางที่ 6.13) แสดงใหเห็นวา  

 

ตารางที่ 6.13   คา 2Rของตัวแปรสราง 

 

ท่ี ตัวสราง 2R 

1 กลยุทธการพลิกฟนองคการ 0.88  

2 ผลการประกอบการขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงิน 0.62  

  

จากคา 2R แสดงใหเห็นวา ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนองคการ ปจจัยอิทธิพลภาวะ

ผูประกอบการ และปจจัยการพึ่งพาทรัพยากร มีอํานาจในการอธิบายผลการประกอบการของ

องคการหลังผานการฟนฟูทางการเงินรอยละ 62 
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 ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตนพบวาปจจัยท้ัง 3 ตัว มีความสัมพันธอยางมีเหตุผลกับผล
การประกอบการขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงิน ดังนั้นการปรับปรุงตัวแบบการวัดนาท่ี
จะทําใหเห็นไดวาปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนองคการ และปจจัยการพึ่งพา
ทรัพยากรนั้น มีพลังในการอธิบายความสําเร็จของผลการประกอบการขององคการหลังผานการ
ฟนฟูทางการเงินไดดี 
 

6.4  สรุป 
  

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา กลุมขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจํานวน 436 ฉบับมีคุณสมบัติ
ของตัวแปรตามความตองการของการวิเคราะหโดยใชสมการตัวแบบโครงสราง การตรวจสอบโดย
สถิตพรรณนาพบวาขอมูลมีกระจายตัวแบบปกติไมมีการเอนเอียง  

องคการที่ผานกระบวนการฟนฟูทางการเงินท่ีตอบแบบสอบถาม รอยละ 62.6 มีผูบริหาร
เปนเพศชาย ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนมากรอยละ 56 มีศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ15.4 จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และรอยละ 8.03 จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาโท กลุมตัวอยางมา
จากประเภทธุรกิจท่ีหลากหลาย รอยละ 24.3 มีทุนจดทะเบียน มากกวา 5 – 10 ลานบาท รอยละ 22.5 
มีทุนจดทะเบียน1 – 5 ลานบาท และรอยละ 19.5 มีทุนจดทะเบียนมากกวา 30 ลานบาทขึ้นไป 
สําหรับจํานวนพนักงานนั้นรอยละ  20.6  มีจํานวนพนักงาน 81 – 120 คน  รอยละ19.7 มีจํานวน
พนักงานมากกวา 240 คนรอยละ  17. 7 มีจํานวนพนักงาน 161 - 200 กลุมตัวอยางรอยละ 31.2 อยู
ในโครงการนอยกวา 3 ป รอยละ 28.0 อยูในโครงการ มากกวา 5 – 7 ป รอยละ 27.13   อยูใน
โครงการ 3 – 5 ป 

ผลประกอบการของกลุมตัวอยางในภาพรวมพบวา ในปท่ีผานมากลุมวิสาหกิจตัวอยางแต
ละรายมีความสามารถในการทํากําไรสุทธิท่ีกระจายตัวแตมีทิศทางไปในดานดีข้ึนคอนขางนอย มี
ความสามารถในการสรางผลตอบแทนการลงทุนท่ีแตกตางกัน สวนมากมีผลตอบแทนการลงทุนดี
ข้ึนในระดับดีข้ึนคอนขางนอย มีความสามารถในการสรางกําไรตอราคาขายท่ีแตกตางกัน สวนมาก
มีกําไรตอราคาขายท่ีดีข้ึนในระดับคอนขางนอยและมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนตอ
สินทรัพย ดีข้ึนในระดับนอย 

การทดสอบตัวแบบการวัดเพ่ือยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถนํามาใชในการอธิบายตัว
สรางแฝง ตัวแบบการวัดผานการทดสอบมีคาน้ําหนักองคประกอบผานเกณฑ มีคาความแมนตรง
ในการเปนตัวสราง ดัชนีวัดความแมนตรงความผันแปรสกัดเฉล่ีย (Average Variance Extracted - 
AVE) และคาความนาเช่ือถือตัวสราง (Construct Reliability) ผานเกณฑท่ียอมรับได  
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การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางเพื่อยืนยันความสัมพันธทางทฤษฎีระหวางตัวสราง

แฝงและตัวแปรสังเกต ตามกรอบแนวคิดการวิจัยพบวากรอบแนวคิดผานการทดสอบ เสนทาง

ความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จทั้ง 3 ตัวอันประกอบดวย อิทธิพลภาวะผูประกอบการ ปจจัย

กลยุทธการพลิกฟนองคการ และปจจัยการพึ่งพาทรัพยากร กับผลประกอบการวิสาหกิจเปนไปตาม

สมมติฐาน พบวา ปจจัยภาวะผูประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินไมมีอิทธิพล

ทางตรงตอผลประกอบการ แตมีอิทธิพลเชิงบวกโดยออมตอผลประกอบการขององคการหลังผาน

การฟนฟูทางการเงินผานกลยุทธการพลิก ปจจัยการพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอ

ผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินพรอมทั้งมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผล

ประกอบการขององคการหลังผานการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน ปจจัยกลยุทธ

การพลิกฟน มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน  

 

 

 



 
บทท่ี 7 

 
สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 บทนี้ไดประมวลผลการศึกษาท่ีไดดําเนินการมา ตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมความเปนมา
ของสินทรัพยดอยคุณภาพที่ตองการความสําเร็จจากการประกอบการหลังจากการฟนฟูทางการเงิน 
ดวยมโนทัศนภาวะผูประกอบการ กลยุทธการพลิกฟนทางธุรกิจ และการบริหารการพึ่งพา
ทรัพยากร การวิเคราะหเชิงประจักษตัวแบบการวัดของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู
ทางการเงิน และการวิเคราะหเชิงประจักษของสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย นํามาพิจารณา
และอภิปรายสรุปเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยคือ การคนหาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจ
หลังการฟนฟูทางการเงิน  และความสัมพันธท่ีปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน
มีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงิน นอกจากนั้นในบทนี้ไดสรุป
ใหเห็นถึงคุณคาของการวิจัยปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินท่ีมีตอผล
ประกอบการของสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีในเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี ประโยชนในดานนโยบายการ
แกปญหาธุรกิจหลังวิกฤตการณทางการเงิน รวมท้ังการนําเสนอ ขอจํากัดการวิจัย ขอเสนอแนะตอ
การวิจัยในอนาคต 
 

7.1  ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน 
  

หัวขอนี้เปนการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1 “ปจจัยอะไรที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ
หลังการฟนฟูทางการเงิน” การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 3 ไดแสดงใหเห็นวาในการทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จหรือมีผลประกอบการที่ดีข้ึนภายหลังการฟนฟูทางการเงินมีหลายปจจัยท่ีมีสวน
เขามาเกี่ยวของ ประกอบดวย ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน และ ปจจัยการ
บริหารการพ่ึงพาทรัพยากร โดยปจจัยภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการสรางส่ิงท่ีแตกตางใหกับ
วิสาหกิจดวยคุณคา โดยการอุทิศเวลา ความมานะ เงินทุน จิตวิทยา ความเส่ียงดานสังคม เพื่อใหได
ผลตอบแทนดานการเงินและความพึงพอใจ เปนการดําเนินการเพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึง
โอกาสทางธุรกิจ สรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ โดยการใช
ความสามารถในการเปล่ียนความคิดใหเปนการกระทําในการสรางสินคาหรือบริการ สําหรับปจจัย
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กลยุทธการพลิกฟนคือการสรางแผนงานและวิธีการในการนํากิจการจากสถานะท่ีผลประกอบการ
ไมดีไปสูสถานะท่ีผลประกอบการท่ีดีอยางยั่งยืน และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรหมายถึง
การบริหารจัดการผลกระทบท่ีทรัพยากรภายนอกท่ีมีผลตอองคกรเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร
มากท่ีสุดภายใตสภาวะการแขงขันในรูปแบบตางๆ 
 การทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจแตละปจจัยทําใหพบวา แตละ
ปจจัยประกอบดวยปจจัยหรือตัวแปรสังเกตหรือส่ิงท่ีไดดําเนินการจํานวนหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความเปนปจจัยหรือตัวสรางออกมา (Reflective Indicators) ซ่ึงพบวาปจจัยภาวะผูประกอบการ
ประกอบดวยตัวแปรการรับรูโอกาสทางธุรกิจ ตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ตัวแปรการบริหาร
จัดการโอกาสทางธุรกิจ และตัวแปรภาวะผูนํา ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนธุรกิจนั้นประกอบดวยตัว
แปรวสัยทัศน ตัวแปรการปรับองคการ ตัวแปรการปรับเปล่ียนกระบวนการ และตัวแปรการ
ปรับเปล่ียนทรัพยากรบุคคล สําหรับปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรประกอบดวยตัวแปร
ความสําคัญของทรัพยากร ตัวแปรการควบคุมทรัพยากร และตัวแปรการหามาไดของทรัพยากร 
 ความถูกตองตามทฤษฎีของตัวสรางท่ีมีตัวแปรสังเกตเปนดัชนีช้ีวัด ไดรับการทดสอบโดย
การนําตัวแบบการวัด (Measurement Model) มาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการ
โครงสราง (Structural Equation Modeling) โดยใชขอมูลจากการสํารวจจํานวน 436 ราย พบวาตัว
แปรสังเกตนั้นแสดงออกถึงการลักษณะของตัวสราง (Reflective Indicators) ไดโดยมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ คาสถิติทดสอบ และ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ผานการยอมรับ (ดูตารางที่ 7.1) เม่ือ
ตรวจสอบความแมนตรงในการเปนตัวสราง ประกอบดวยดัชนีวัดความแมนตรงความผันแปรสกัด
เฉล่ีย (Average Variance Extracted - AVE) ดัชนีคาความนาเช่ือถือตัวสราง (Construct Reliability) 
พบวาดัชนีเหลานี้มีคาท่ีเหมาะสมสามารถยืนยันไดวาตัวแปรสังเกตท้ังหมดนั้นมีความแมนตรงใน
การนํามาอธิบายการดําเนินการของแตละปจจัยได 
 
ตารางท่ี 7.1  คาน้ําหนกัองคประกอบของตัวแปรสังเกตของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการ 
                     ฟนฟูทางการเงิน 
 
ปจจัย  ตัวแปรสังเกตุ คานํ้าหนักองคประกอบ 
ภาวะผูประกอบการ → การรับรูโอกาสทางธุรกิจ 0.880*** 
ภาวะผูประกอบการ → การตัดสินใจเชิงกลยุทธ 0.866*** 
ภาวะผูประกอบการ → การบริหารโอกาสทางธุรกิจ 0.835*** 
ภาวะผูประกอบการ → ภาวะผูนํา 0.872*** 
กลยุทธการพลิกฟน → วิสัยทัศน 0.882*** 
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ตารางที่ 7.1  (ตอ) 
 

   

ปจจัย  ตัวแปรสังเกตุ คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลยุทธการพลิกฟน → การปรับองคการ 0.793***  

กลยุทธการพลิกฟน → การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 0.906***  

กลยุทธการพลิกฟน → การปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล 0.907***  

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร → ความสําคัญของทรัพยากร 0.766***  

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร → การควบคุมทรัพยากร 0.861***  

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร → การหามาไดของทรัพยากร 0.887***  

 

หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, **  p < 0.05, ***  p < 0.01 

  

ผลการวิเคราะหตัวแบบการวัดของปจจัยการพลิกฟนธุรกิจทั้ง3 ดานยังเปนการยืนยันความ

ถูกตองทางทฤษฎีท่ีตัวแปรสังเกตทําหนาที่เปนตัวแทนขององคประกอบ (Hair et al., 2006) ตัวแปร

สังเกตแตละตัวจะมีระดับน้ําหนักองคประกอบที่ไมเทากัน สําหรับปจจัยภาวะผูประกอบการ พบวา

ตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดคือตัวแปรการรับรูโอกาสทางธุรกิจ (λ = 0.880, α 

< 0.01) จากการใชประสบการณ จากความรู และประสบการณท่ีมีในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ 

ตัวแปรสังเกตที่มีคาองคประกอบถัดมาคือตัวแปรการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (λ = 0.866, α < 0.01) ท่ี

เปนการตัดสินใจในการสรางนวัตกรรมใหม การกลาเสี่ยงในธุรกิจ และการตัดสินใจเพื่อการทํางาน

เชิงรุก ตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือตัวแปรภาวะผูนํา (λ = 0.872, α < 0.01) เปนการทําใหผูตามยกระดับ

การทํางาน ดวยแรงจูงใจ การบันดาลใจ และการโนมนาวใจ ตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบ

นอยที่สุดคือตัวแปรการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ (λ = 0.835, α < 0.01) ท่ีเปนการใชประโยชน

จากทรัพยากรที่มีอยูพรอมทั้งการมีความพรอมของทรัพยากรเพื่อสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน 

 ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนพบวาตัวแปรสังเกตุการปรับเปลี่ยนบุคลากรมีน้ําหนัก

องคประกอบมากที่สุด (λ = 0.907, α < 0.01) การปรับเปลี่ยนทั้งปริมาณและคุณภาพพนักงานให

เหมาะสมกับหนาที่ท่ีรับผิดชอบ พรอมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถโดยการอบรมและลดการ

สูญเสียพนักงาน ตัวแปรการปรับเปลี่ยนกระบวนการมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงถัดมา (λ = 

0.896, α < 0.01) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทําธุรกิจใหม ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา หนวยงานหลักจะทําหนาที่สรางรายไดใหกับองคการ ตัวแปรการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนมี

น้ําหนักองคประกอบรองลงมา (λ = 0.882, α < 0.01) การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมใหสอดคลอง
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กับสถานการณ การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ท่ีครอบคลุมขอบเขตของการทํา

ธุรกิจ และเปนการแกปญหาเดิม ตัวแปรสุดทายคือการปรับรูปแบบองคการที่มีน้ําหนัก

องคประกอบนอยที่สุด (λ =  0.793, α < 0.01) คือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ การ

กําหนดใหพนักงานไดทําหนาที่ท่ีตนเองมีความสามารถมากที่สุด รวมทั้งการรับพนักงานที่

เหมาะสมเขามาทําหนาที่ในโครงสรางที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรพบวาตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด

คือคัวแปรการหามาไดของทรัพยากร (λ = 0.887, α < 0.01) เปนการใชความสามารถขององคการ

ในการสรรหาแหลงที่มีของทรัพยากรที่มีความจําเปนตอองคการมาใชไดอยางพอเพียง ตัวแปร

ถัดไปที่มีน้ําหนักองคประกอบรองลงมาคือตัวแปรการควบคุมทรัพยากร (λ = 0.861, α < 0.01) คือ

การมีอํานาจในการจัดสรรหรือใชทรัพยากร การเปนเจาของทรัพยากร ความสามารถในการเขาถึง 

ตัวแปรความสําคัญของทรัพยากรมีองคประกอบนอยที่สุดในปจจัยนี้ (λ =  0.766, α < 0.01) คือ

ความสามารถในการบริหารจัดการใหทรัพยากรที่ความจําเปนตอองคการอยูในระดับในเหมาะสม

ทั้งดานปริมาณและตนทุน ไมสรางภาระและปญหาใหกับองคการ 

 นอกจากนั้นในการทดสอบตัวแบบการวัดยังไดใหการยืนยันตอตัวแปรสังเกตของการ

วัดผลประกอบการของวิสาหกิจ (ดูตารางที่ 7.2) โดยพบวาตัวแปรสังเกตที่เปนการแสดงออกถึงผล

ประกอบการของวิสาหกิจหลังการฟนฟูทางการเงินคือผลตอบแทนตอทรัพยสิน (λ = 0.849, α < 

0.01) และผลตอบแทนตอการขาย(λ = 0.848, α < 0.01) ผลตอบแทนทั้งสองดานเปนการ

แสดงออกถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากที่วัดโดยการขายและสินทรัพยท่ีองคการมี เปนมูลคาเพิ่มที่มี

ความสําคํญในมุมมองของผูถือหุนและฝายบริหาร ตัวแปรถัดไปที่มีน้ําหนักองคประกอบถัดมาคือ

ตัวแปรผลตอบแทนการลงทุน (λ = 0.808, α < 0.01) ผลตอบแทนที่ไดจากเงินลงทุนที่ลงไปวาได

ผลตอบแทนมากนอยอยางไร ตัวแปรกําไรสุทธิเปนตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบนอย

ท่ีสุด (λ = 0.804, α < 0.01) เปนมูลคาที่หลงเหลืออยูหลังการหักสวนที่องคการมีความจําเปนตอง

เสียออกไปเพื่อสรางรายไดใหกับองคการ 
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ตารางท่ี 7.2  คาน้ําหนกัองคประกอบของตัวแปรสังเกตผลประกอบการวิสาหกิจ 

 

ตัวสราง  ตัวแปรสังเกตุ คานํ้าหนักองคประกอบ 

ผลประกอบการวิสาหกิจ → กําไรสุทธิ 0.804*** 

ผลประกอบการวิสาหกิจ → ผลตอบแทนการลงทุน 0.808*** 

ผลประกอบการวิสาหกิจ → ผลตอบแทนการขาย 0.848*** 

ผลประกอบการวิสาหกิจ → ผลตอบแทนทรัพยสิน 0.849*** 

 

หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, **  p < 0.05, *** p < 0.01 
 

7.2   ความสมัพันธระหวางปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินกับผล 
        การประกอบการวิสาหกิจ 
  

หัวขอนี้เปนการตอบคําถามการวิจัยท่ี 2 “ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจมีความสัมพันธ
อยางไรกับผลประกอบการหลังการฟนฟูทางการเงิน” การทบทวนวรรณกรรมและการพิสูจนเชิง
ประจักษในหัวขอ 7.1 ไดแสดงใหเห็นแลววาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงนิมี
องคประกอบหลัก 3 ปจจัย ไดแกปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยการกลยุทธการพลิกฟน และ
ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร วรรณกรรมตางๆไดเสนอวาปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธท้ัง
ทางตรงและทางออมกับผลการประกอบการของวิสาหกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน การพิสูจน
ความสัมพันธของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจกับผลประกอบการวิสาหกิจ ตามกรอบแนวความคิด
การวิจัย (ภาพท่ี 6.4)  ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมวา “ปจจัยภาวะ
ผูประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของ
ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินและมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการ
ฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน ปจจัยการบริหารพึ่งพาทรัพยากรมีอิทธิพลโดยตรง
เชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินและ มีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอ
ผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน และ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน มีอิทธิพล
โดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน”  
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ภาพที่ 7.1  ผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินที่มีตอผล 

                  ประกอบการของวิสาหกิจ ตามกรอบการวิจัย 

หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, ** p < 0.05, ***  p < 0.01 

 

ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง (ดูภาพที่ 7.1) ไดแสดงใหเห็นวา

ปจจัยภาวะผูประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินที่ไดมาจากการรับรูโอกาสทางธุรกิจ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ และ ภาวะผูนํา ไมมีอิทธิพลโดยตรงเชิง

บวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน (γ = -.281, α < 0.123) ผลการวิเคราะห

ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการนี้มีผลในดานลบและความสัมพันธนี้ไมมีระดับนัยยะ

สําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามปจจัยภาวะผูประกอบการไดมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกตอผล

ประกอบการของธุรกิจหลังปจจัยภาวะผูประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินมีอิทธิพล

ทางออมเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินผานปจจัยกลยุทธการพลิก

ฟน (γ =  0.680, α < 0.01) ปจจัยภาวะผูประกอบการ ไดเปนปจจัยตนทางที่มีอิทธิพลทางตรงตอ

ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน โดยการสรางกลยุทธในการฟนฟูธุรกิจ และทําใหมีผลทางออมไปสูผล

ประกอบการของธุรกิจ  

0.680*** 

2R= 0.88 

H2

0.448*** 

0.628*** 

ปจจัยกลยุทธการ

พลิกฟน 

ปจจัยภาวะ

ผูประกอบการ 

ผลประกอบการของ
วิสาหกิจ 

ปจจัยการบริหารการพึ่งพา

ทรัพยากร 

0.275** 

2R= 0.62 
-.281 
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ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปจจัยการบริหารพึ่งพาทรัพยากร มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวก

ตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินพรอมทั้งมีอิทธิพลโดยออมเชิงบวกผาน

ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรที่เกิดจากการจัดการตอความสําคัญ

ของทรัพยากร การควบคุมทรัพยากร และการหามาไดของทรัพยากร ไดทําใหเกิดการพัฒนากลยุทธ

การพลิกฟน (γ = 0.275, α < 0.01) ซ่ึงยังทําใหเกิดผลทางออมไปสูผลประกอบการของธุรกิจ ปจจัย

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากรยังมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจ (γ = 

0.628, α < 0.01) มีสวนในการทําใหเกิดกําไรสุทธิ ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนการขาย 

และผลตอบแทนตอสินทรัพย 

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนปจจัยกลยุทธการพลิกฟนมี

อิทธิพลโดยตรงเชิงบวกตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน ปจจัยกลยุทธการ

พลิกฟนซึ่งไดดําเนินการสรางวิสัยทัศนใหม การปรับองคการ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทําธุรกิจ

และการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล ไดทําใหเกิดผลทางตรงตอผลประกอบการของธุรกิจ (β = 

0.448, α < 0.01) มีสวนในการทําใหเกิดกําไรสุทธิ ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนการขาย 

และผลตอบแทนตอสินทรัพย 

ในการวิเคราะหอิทธิพลที่ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจ 

ตารางที่ 7.3 ไดแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางปจจัยทั้ง 3 ปจจัยกับผลประกอบการของ

วิสาหกิจ ท่ีสรุปไดวา ปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรที่มีท้ังอิทธิพลทางตรงและทางออมกับ

ผลประกอบการของวิสาหกิจมีอิทธิพลรวมสูงสุดที่คา 0.751 โดยมีอิทธิพลทางตรงถึง 0.628 และมี

อิทธิพลทางออมผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟนอีก 0.123 ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนมีอิทธิพล

ทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจที่ 0.448 เพียงอยางเดียว แตเปนปจจัยที่เปนตัวผานใหกับ

ปจจัยอื่นๆดวย ปจจัยภาวะผูประกอบการมีแตอิทธพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจที่ 

0.305 ผานปจจัยกลยุทธการพลิกฟน ปจจัยภาวะผูประกอบการไมมีอิทธิพลทางตรงตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจ ซึ่งมีความหมายวาการใชความเปนผูประกอบการในการทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จในชวงหลังการฟนฟูทางการเงินจําเปนจะตองผานกลไกอยางอื่น ความเปน

ผูประกอบการไมวาจะเปนการรับรูโอกาสธุรกิจ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการโอกาส

ธุรกิจ และความเปนผูนํา ไมสามารถนํามาสรางผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจหลังการ

ฟนฟูไดโดยตรง 
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ตารางที่ 7.3  ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง 

                     การเงินกับผลประกอบการ 

 

อิทธิพลทางออม ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผล

ประกอบการ 

อิทธิพล

ทางตรง ผานตัวแปรอื่น รวม 

ความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล 

ปจจัยภาวะผูประกอบการ -  0.680x0.448  0.305  0.305  

ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 0.448   -   -  0.448  

ปจจัยการบริหารการพึ่งพา

ทรัพยากร 
0.628  0.275x0.448  0.123  0.751  

 

ในดานขนาดของผลกระทบที่องคประกอบของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟู

ทางการเงินมีตอผลการดําเนินการของวิสาหกิจ ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางแสดงให

เห็นวา ผลการประกอบการมีความแปรปรวนอันเนื่องมาจากองคประกอบของปจจัยความสําเร็จ

ตางๆถึงรอยละ 62 (2R= 0.62) ซ่ึงหมายความวาองคประกอบของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจ

เหลานี้สามารถนํามาอธิบายผลการประกอบการของวิสาหกิจหลังการฟนฟูทางการเงินไดรอยละ 62 

โดยปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรมีความสําคัญมากที่สุด ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนมี

ความสําคัญเปนอันดับที่สอง สวนปจจัยภาวะผูประกอบการมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ

หลังการฟนฟูทางการเงินนอยที่สุด ในขณะที่ปจจัยกลยุทธการพลิกฟนมีความแปรปรวนจากปจจัย

ภาวะผูประกอบการและปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรมากถึงรอยละ 88 (2R= 0.88) ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธการพลิกฟน 

และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากรก็มีความสําคัญตอกลยุทธการพลิกฟนในระดับรองลงมา 

 

7.3  คุณคาการศึกษา 

 

7.3.1  ดานการประเมินความสามารถในการฟนฟูธุรกิจ 

 ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินทั้ง 3 ปจจัยที่มีผลตอการทําใหผล

ประกอบการของวิสาหกิจดีข้ึน ท้ัง 3 ปจจัยไดแก ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิก

ฟน และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางตัวแปรสังเกตของปจจัย
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เหลานี้ท่ีสามารถนําไปพัฒนาออกไปเปนเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกหรือสังเกตพฤติกรรมของปจจัยเพ่ือ
ใชในการตรวจวัดความสามารถในการพลิกฟนของธุรกิจไดในระหวางการดําเนินการพลิกฟน  
 การประเมินความสามารถใหกับธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินดวยแนวทางนี้จะเปน
แนวทางทําใหหนวยงานท่ีดูแลการฟนตัวของสินทรัพยดอยคุณภาพสามารถตรวจสอบหรือ
ประมาณการความสําเร็จของการพลิกฟนขององคการธุรกิจไดกอนท่ีผลงานหรือกอนการวัดผล
ประกอบการทางการเงินจะสรุปออกมา ทําใหมองเห็นแนวทางเบ้ืองตนในการปรับปรุงการพลิกฟน
ไดทนทวงที 
 

7.3.2  ดานทฤษฎีการทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงิน 
ในการศึกษาเร่ืองการทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงินท่ีผานมายัง

ไมมีการสรางแนวคิดหรือทฤษฎีใหเปนท่ียอมรับเปนการท่ัวไปในเชิงวิชาการ การศึกษาเร่ืองนี้
สวนมากเปนการศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยม (Positivism) โดยการสํารวจจากองคการหรือหนวยงานท่ี
ประสบความสําเร็จของธุรกิจแลวนํามาจัดทําเปนแนวทางหรือขอเสนอปฏิบัติ อีกประการหน่ึง
ปจจัยท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงินสวนมากเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนกับ
องคการหรือหนวยงานจํานวนหนึ่งใมใชในกรณีเกิดกับองคการจํานวนมากหลังการเกิดวิกฤตการณ
ทางการเงิน  

ผลการศึกษาในคร้ังนี้ไดนําเสนอใหเห็นวาในการทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จหลังการ
ฟนฟูทางการเงินจําเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีท่ีมากกวามโนทัศนดานการบริหารธุรกิจแตรวมถึง
มโนทัศนดานการจัดการพฤติกรรมขององคการดวย ในการศึกษาในนําเสนอวาในการทําใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงินนั้นควรประกอบดวย มโนทัศนการจัดการเชิงกลยุทธ 
มโนทัศนภาวะผูประกอบการ และมโนทัศนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับ
สถานการณภายนอก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในการพลิกฟนองคการธุรกิจมีปจจัยรวมกันหลายปจจัยท่ี
ทําหนาท่ีชวยกันผลักดันสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อความสําเร็จ ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
เปนการช้ีใหเห็นวาทฤษฎีการพลิกฟนธุรกิจไมใชทฤษฎีท่ีมีมโนทัศนเพียงมโนทัศนเดียวแตเปน
การบูรณาการของหลายๆมโนทัศนรวมกัน 

 

7.4  ประโยชนของการศึกษา 
  

7.4.1  ประโยชนดานการบริหารจัดการ  
 การวิจัยในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นถึง แนวทางในการบริหารจัดการทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จหลังการฟนฟูทางการเงินอาจนําไปใชในชวงเวลาท่ีสถานการณเปนปกติไดดวย การ
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บริหารจัดการปจจัยความสําเร็จท้ัง 3 ปจจัยท่ีประกอบดวยปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธ
การพลิกฟน และปจจัยการบริหารการพึ่งพาทรัพยากร ไดมีแนวทางที่เปนรูปธรรมท่ีผูบริหาร
สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการได  
 

7.4.2  ประโยชนดานการกําหนดนโยบาย  
การศึกษาไดคนพบความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทาง

การเงินและผลประกอบการของวิสาหกิจ ซ่ึงจากปจจัยความสําเร็จท้ัง 3 ดานประกอบดวยปจจัย
ภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน และปจจัยการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร สามารถ
นําไปสรางเปนนโยบายพัฒนาคุณภาพวิสาหกิจเพื่อใชในการปองกันไมใหธุรกิจตองประสบปญหา 
ไดแกนโยบายพัฒนาผูประกอบการในดานภาวะผูประกอบการ นโยบายพัฒนาผูประกอบการใน
ดานการใชกลยุทธการพลิกฟน และพัฒนาผูประกอบการในดานการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากร 

 

7.5  ขอจํากัดของการวิจัย 
 
บทสรุปท่ีไดจากการวิจัยนี้ มีความทาทายตอการแปลความหมายและการนําไปใช

คอนขางมาก ในสวนนี้จึงเปนการนําเสนอขอจํากัดท่ีไดเกิดข้ึนในระหวางการวิจัย เพื่อสําหรับใช
เปนขอมูลสําหรับการตีความหมายหรือเปนขอควรระวังเม่ือตองการนําไปอางอิงการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินเปน
การทบทวนจากวรรณกรรมที่ผานการตีความหมายจากการวิจัยท่ีผานมา ซ่ึงอาจจะมีคานิยมหรือ
ความเอนเอียงของผูวิจัยปนลงไปดวย ท่ีสําคัญความหมายของการพลิกฟนเปนความหมายใน
มุมมองและบริบทของการวิจัยตะวันตก ซ่ึงไมมากก็นอยยอมท่ีจะแตกตางไปจากวัฒนธรรมเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศไทย  

ส่ิงท่ีคนพบไดมาจากขอมูลท่ีผานการสุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการสุม
ตัวอยางคละกันระหวางภาคธุรกิจท่ีแตกตางกัน ดังนั้นส่ิงท่ีคนพบจึงเปนการคนพบจากขอมูลของ
กลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกันในประเภทและวิธีการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ  

ขอจํากัดท่ีสําคัญท่ีสุดในการวิจัยคร้ังนี้คือการจัดเก็บขอมูลท่ีตองระมัดระวังไมใหละเมิดตอ
กฏหมายท่ีไมใหเปดเผยชื่อหรือผูท่ีใหขอมูลจากหนวยงานหรือองคการท่ีทําหนาท่ีดูแลสินทรัพย
ดอยคุณภาพ  

การเก็บขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) ท่ีเวลาหนึ่ง ก็เปนขอจํากัดอีกประการหนึ่ง
ในการศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจเนื่องจากผลลัพธของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการ
ฟนฟูทางการเงินจําเปนท่ีตองใชเวลาในประเมินผล อยางไรก็ตามวิสาหกิจกลุมตัวอยางเปนกลุมท่ี
ผานการฟนฟูทางการเงินมาเปนระยะเวลาหน่ึงนาเช่ือวาไดรับผลจากการใชปจจัยความสําเร็จของ
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ธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินมาแลว อีกประการหนึ่งการใชขอมูลแบบตัดขวางน้ีทําใหการสรุป
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปจจัยความสําเร็จของธุรกิจนั้นจําเปนตองอางอิงความเปนเหตุเปน
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม และตองใชโปรแกรมการวิเคราะหหลายตัวแปรในระดับท่ีสูงข้ึนไป
คือ โปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง ท่ีเปนการศึกษาความแปรปรวนรวมของตัวสรางตางๆใน
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

7.6  ขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 
  

ส่ิงท่ีคนพบในการวิจัยคร้ังนี้คือ ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงิน
เหลานี้ แมวาจะไดรับการยืนยันแลวมีสวนในการเปล่ียนแปลงผลประกอบการของวิสาหกิจท่ีผาน
การฟนฟูทางการเงินใหดีข้ึน แตฐานคติของในการพลิกฟนธุรกิจก็ยังสามารถท่ีจะมีปจจัยดานอ่ืน 
จากทฤษฎีอ่ืนโดยเฉพาะดานจิตวิทยาหรือสังคมวิทยา อาจจะเขามาเปนสวนหนึ่งของปจจัยก็ไดได  
 การศึกษานี้ควรดําเนินการเก็บขอมูลเปนระยะๆหรือเปนการดําเนินการศึกษาแบบชวงเวลา
หรือ Longitudinal Study เพ่ือทําใหแนใจไดวาผลสรุปของการศึกษาน้ีมีความแมนยํา ตัวแบบมี
ความถูกตองและสามารถนําไปใชไดในสถานการณท่ัวไปดวย 
 การศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินนี้ยังสามารถศึกษาแยก
ออกเปนกลุมอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีผานการฟนฟู ซ่ึงจะทําใหเห็นบทบาทหนาท่ีของปจจัยท่ีมีผล
ตอการปรับปรุงผลประกอบการที่แตกตางกันไปในอุตสาหกรรมแตละประเภท โดยท่ีปจจัย
ความสําเร็จของธุรกิจแตละปจจัยอาจจะมีความสัมพันธในลําดับท่ีไมเหมือนกัน และการศึกษา
ในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจดีก็จะทําใหเห็นอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ เหลานี้ท่ีแตกตางออกไป 
 

7.7  สรุป 
 
ธุรกิจท่ีผานการฟนฟูทางการเงินในชวงวิกฤตเศรษฐกิจตองการวิธีการพิเศษในการปรับตัว

ใหธุรกิจตนเองกลับมาดําเนินการไดอยางปกติ ปจจัยภาวะผูประกอบการ ปจจัยกลยุทธการพลิกฟน 
และปจจัยการบริหารการพ่ึงพาทรัพยากรมีบทบาทสําคัญท่ีแตกตางไปจากการดําเนินธุรกิจในภาวะ
ปกติท่ัวไป การศึกษาปจจัยความสําเร็จของธุรกิจหลังการฟนฟูทางการเงินแสดงใหเห็นถึงแนว
วิธีการดําเนินธุรกิจท่ีนอกเหนือจากการบริหารโดยใชแนวทางบริหารจัดการท่ีอางอิงมโนทัศนดาน
เศรษฐศาสตรแตอยางเดียวแลวยังทําใหเห็นประโยชนของการท่ีมโนทัศนดานการบริหารจัดการ
พฤติกรรมองคการไดเขามามีสวนรวมในการพลิกฟนธุรกิจดวย 
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แบบสอบถาม  
 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

กิจการหลังออกจากโครงการฟนฟู  เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพลิกฟนกิจการที่ทํา

ใหผลประกอบการในการทําธุรกิจปรับปรุงในดานที่ดีข้ึนและกิจการกลับสูสภาวะปกติ 

2.  แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป       จํานวน         8   ขอ 

ตอนที่ 2   การดําเนินการหลังการเขาโครงการฟนฟูสินทรัพยดอยคุณภาพ       จํานวน       65   ขอ 

หมายเหตุ   

1) ขอความอนุเคราะห ผูตอบแบบสอบถาม  ตอบแบบสอบถามทุกขอ และกรณีท่ีมี

ขอเสนอแนะสามารถเขียนเพิ่มเติมไดทายแบบสอบถาม 

2) เอกสารฉบับนี้ คือ เครื่องมือที่ใชสําหรับงานวิจัยซึ่งมีจุดมุงหมายในการตอบ

แบบสอบถามดังนี้ 

• เพื่อศึกษาสถานภาพโดยรวมของกิจการที่เขาโครงการฟนฟูสินทรัพยดอย

คุณภาพและผลการดําเนินการหลังการฟนฟูกิจการ 

• เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพลิกฟนกิจการ 

• เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอผลการดําเนินงานขององคการหลัง

การพลิกฟน 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูง ท่ีทานไดกรุณาสละเวลา  และ

อนุเคราะหใหขอมูลตางๆ  เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคการและศึกษาตอไป   

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

ผูวิจัย: ปรัชญา จันทราทิพย  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) E-mail: pratya7@yahoo.com , wdc363@hotmail.com   
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คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในชองที่ตรงกับขอมูลของทาน ตามสภาพความเปนจริง 

1. เพศ              ชาย    หญิง 

2. อายุของทาน                         ……………..   ป   (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข)    

3. ประสบการณงานของทาน   ……………..  ป      (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข)              

4. ระดับการศึกษาสูงสุด             

   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   

  สูงกวาปริญญาโท   อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 

5. ประเภทธุรกิจของทาน  

อุตสาหกรรม      การคาสงคาปลีก     

การกอสราง    อสังหาริมทรัพย     

การบริการ  การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 

การเกษตร การประมง และปาไม อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 

6. ทุนจดทะเบียนปจจุบัน                    ............………..  ลานบาท   (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข) 

7. จํานวนพนักงานปจจุบัน                  . ………………  คน                (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข) 

8. บริษัทอยูในโครงการฟนฟู             ..........................   ป                (กรุณาระบุจํานวนตัวเลข) 

 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

ขอคําถามตอไปนี้  เปนการสอบถามการดําเนินการหรือผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการของ

กิจการหลังจากออกจากโครงการฟนฟู 

อยากทราบวา   ทานไดดําเนินการดังกลาวหรือมีผลลัพธจากการดําเนินการมากนอยแคไหนในแต

ละขอคําถาม 

โดยการใหคะแนนจาก   1  ถึง  7   หมายถึง 

• คะแนน  “7”  หมายถึง   ”มากที่สุด”    

• คะแนน  “1”  หมายถึง   “นอยที่สุด”    
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ตอนที่ 2  

กรุณาตอบแบบสอบถาม  โดยทําเครื่องหมาย   ท่ีตรงกับแนวทางดําเนินการหรือผลลัพธจากการ

ดําเนินการของบริษัทของทานมากที่สุด โดยแบงออกเปน 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 

กลยุทธพลิกฟนองคกร  (Organization Turnaround Strategy) หมายถึง แผนงานและวิธีการใน

การนํากิจการจากสถานะที่ผลประกอบการไมดีไปสูสถานะท่ีผลประกอบการที่ดีอยางยั่งยืน 
 

นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

1. วิสัยทัศนในการทําธุรกิจไดถูกปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับสถานการณการแขงขันในปจจุบัน 

       

2. วิสัยทัศนใหมไดผานการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค โดยทีมบริหารที่มีความรู

ความสามารถในธุรกิจ 

       

3. วิสัยทัศนใหมครอบคลุมขอบเขตของการทําธุรกิจใน

ทุกๆประเด็น 

       

4. วิสัยทัศนใหมไดแกไขปญหาในการดําเนินการของ

ธุรกิจเดิม 

       

5. วิสัยทัศนใหมไดกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคที่

สามารถประเมินผลลัพธไดไวอยางเปนขั้นเปนตอน 

       

6. การดําเนินการตามวิสัยทัศนใหมใหผลลัพธเปนตาม

แผนที่ไดกําหนดไว 

       

7. โครงสรางองคการไดถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนใหมไดอยางเหมาะสม 

       

8. โดยทั่วไป บุคลากรขององคการมีความสามารถใน

การปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับโครงสรางองคการใหม 

       

9. พนักงานที่มีความสามารถไดรับการมอบหมายใหดูแล

หนวยงานที่สําคัญ 

       

10. บุคลากรไดแสดงความมุงมั่น ทุมเทตอการทํางาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

       

11. การฝกอบรมไดทําใหพนักงานมีความสามารถเพิ่มขึ้น

สอดคลองกับแนวทางการดําเนินธุรกิจแนวใหม 

       

12. บริษัทไดรับพนักงานใหมเขามาทํางานแทนที่

พนักงานเดิมที่ไมมีความสามารถตามที่ตองการ 
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นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

13. กระบวนการทําธุรกิจใหมไดถูกออกแบบให

สอดคลองกับวิสัยทัศนไดเปนอยางดี 

       

14. กระบวนการทําธุรกิจสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดีกวาเดิม 

       

15. พนักงานมีความเขาใจในการทํางานตามกระบวนการ

ธุรกิจไดโดยไมมีอุปสรรค 

       

16. หนวยงานหลักตามกระบวนการธุรกิจคือหนวยงานที่

สรางรายไดใหกับบริษัท 

       

17. กระบวนการทําธุรกิจใหมไดลดขั้นตอนการอนุมัติ

และรายงาน 

       

18. พนักงานไดมีสวนในการปรับปรุงกระบวนการทํา

ธุรกิจ 

       

19. จํานวนพนักงานที่มีเหมาะสมกับปริมาณงานและ

ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 

       

20. พนักงานในตําแหนงตางๆมีความสามารถตามที่

องคกรตองการ 

       

21. พนักงานเรียกรองใหบริษัทมีการจัดการฝอบรมอยู

เสมอ 

       

22. อัตราการเขาออกของพนักงานมีระดับที่สูงกวาบริษัท

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

       

23. พนักงานแขงขันกันทํางานเพื่อแสดงผลงาน        

24. คาจางหรือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทดีกวา

บริษัทในลักษณะเดียวกัน 

       

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurial  Influence) หมายถึง 

กระบวนการทํางานพลิกฟนบริษัทแบบผูประกอบการ ประกอบดวย การแสวงหาโอกาสธุรกิจ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการโอกาส และการเปนผูนําอยางผูประกอบการ 

นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

1. ทานและพนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการ

ทํางานรวมกัน 
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นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

2. ทานไดแนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน จนงาน

น้ันประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

       

3.  วิสัยทัศนธุรกิจของทานไดรับการยอมรับหรือเห็น

ดวยจากผูรวมงาน 

        

4.  พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางในการทํางาน        

5.  พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจนสามารถ

ทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค 

       

6. พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆในการทํางานให

ทานเปนผูตัดสินใจ 

       

7.  ที่ผานมาบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการ

ใหมเปนจํานวนมาก 

       

8.  โดยทั่วไปแลวบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมที่ทําใหคูแขงเปน

ผูตอบโต 

       

9.  บริษัทจะแสดงออกอยางกลา และใชแนวทางเชิงรุก 

เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดจากการใชโอกาสที่มีอยู 

       

10. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค บริษัทกลาที่จะดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

       

11.บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการวิจัยและ

พัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี และการสราง

นวัตกรรมสินคาใหม 

       

12.การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทเปน

สิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

       

13. ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวางการ

ทํางานประจําวันจากความรูที่มีภายในตัวของทาน 

       

14. เมื่อทานไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทานมักจะเห็นโอกาสทาง

ธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิมเสมอ 

       

15. การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การเขา

ประชุมสัมมนา จาก เพื่อน ครอบครัว และจากซัพ

พลายเออร 

       

16. การพบปะสนทนากับผูอื่น เปนสวนหนึ่งที่ทําใหทาน

ไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

       

17. บริษัทของทานมีอุปกรณหรือความชํานาญพิเศษ        
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นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

เฉพาะตัว ที่บริษัทอื่นไมมีในการผลิตสินคาประเภท

เดียวกัน 

18. ทรัพยากรที่จัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่

เหมาะสมเตามที่ตองการ 

       

19. ทรัพยากรที่ทานมีสามารถนํามาสรางความแตกตาง

ใหสินคาของทานได 

       

20. บริษัทของทานสามารถจัดหาทรัพยากร ที่มีความ

จําเปนในการทําธุรกิจ ไดอยางเพียงพอ 

       

21. บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคาใหม

หรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยูไดกอน

องคการอื่นเสมอ 

       

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร (Resource  Dependence Management)หมายถึง  กระบวนการ

ในการบริหารจัดการการพึ่งพาทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมขององคการในการ

พลิกฟนธุรกิจกิจ  

นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

1. บริษัทสามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อนํามาใชดําเนิน

ธุรกิจไดตลอดเวลา 

       

2. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร (Supplier) 

หรือ ผูรับเหมารายยอย (Subcontractor) ใหเหมาะสม

กับการดําเนินธุรกิจไดตลอดเวลา  

       

3. สินเชื่อที่นํามาใชดําเนินธุรกิจมักมีตนทุนดอกเบี้ยที่ตํ่า

กวาคูแขง 

       

4. บริษัทมีพันธมิตรที่สามารถมารวมมือในการทําธุรกิจ

ได 

       

5. บริษัทควบคุมและเลือกชองทางการจําหนายสินคาได

ดวยตัวเอง 

       

6. บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไดดีตามสภาพความ

ตองการของตลาด 

       

7. บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากรให        
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นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6  7  

เหมาะสมกับการทําธุรกิจได 

8. การฝกอบรมของบริษัททําใหมีบุคลากรที่มี

ความสามารถในการทํางาน 

       

9. บริษัทสามารถเพิ่มกําลังการผลิต เงินทุนใหเหมาะสม

กับความจําเปนทางธรุกิจ 

       

10. บริษัทเลือกใชนวัตกรรมใหมเพื่อลดตนทุนการผลิต

หรือบริการ 

       

11. บริษัทตองควบคุมตนทุนใหเหมาะสมกับราคาสินคา

เพื่อทําใหสามารถแขงขันได 

       

12. การลอกเลียนแบบสินคาหรือบริการจากคูแขงทําให

บริษัทประสบปญหาในการทําธุรกิจ 

       

13. ระบบการทํางานของบริษัทไดชวยใหการทํางานไม

ยึดติดกับตัวบุคคลมากจนเกินไป 

       

14. บริษัทมีแนวทางธุรกิจจากขาวสารที่ไดรับมาจาก

ภายนอก 

       

15. การขยายกิจการขึ้นอยูกับบุคลากรที่องคการมีอยู        

16. ทุนเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจเหนือปจจัย

อื่นๆ 

       

ผลการดําเนินงาน (Performance  Improvement)  หมายถึง ผลการดําเนินงานของการพลิกฟน

กิจการหลังจากที่ไดออกมาจากโครงการฟนฟูสินทรัพยดอยคุณภาพ 

นอยที่สุด                                              มากที่สุด คําถาม 

1  2  3  4  5  6   7  

1. กําไรสุทธิ (Net Profit)        

2. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)        

3. กําไรตอราคาขาย (ROS)        

4. ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)        
 

 

– ขอขอบคุณ - 
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ภาคผนวก ข 
 

KMO and Bartlett's Test 
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KMO and Bartlett's Test 
 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .971

Approx. Chi-Square 6504.813

df 276

Bartlett's Test of        
Sphericity 

Sig. .000

  

  

Communalities 
 
 

  Initial Extraction 

กลยุทธพลิกฟนองคการ1 1.000 .688

กลยุทธพลิกฟนองคการ2 1.000 .761

กลยุทธพลิกฟนองคการ3 1.000 .551

กลยุทธพลิกฟนองคการ4 1.000 .605

กลยุทธพลิกฟนองคการ5 1.000 .610

กลยุทธพลิกฟนองคการ6 1.000 .542

กลยุทธพลิกฟนองคการ7 1.000 .599

กลยุทธพลิกฟนองคการ8 1.000 .539

กลยุทธพลิกฟนองคการ9 1.000 .642

กลยุทธพลิกฟนองคการ10 1.000 .583

กลยุทธพลิกฟนองคการ12 1.000 .717

กลยุทธพลิกฟนองคการ13 1.000 .768

กลยุทธพลิกฟนองคการ14 1.000 .758

กลยุทธพลิกฟนองคการ15 1.000 .689

กลยุทธพลิกฟนองคการ16 1.000 .693

กลยุทธพลิกฟนองคการ17 1.000 .663

กลยุทธพลิกฟนองคการ19 1.000 .621

กลยุทธพลิกฟนองคการ20 1.000 .642

กลยุทธพลิกฟนองคการ21 1.000 .600

กลยุทธพลิกฟนองคการ22 1.000 .602

กลยุทธพลิกฟนองคการ23 1.000 .593

กลยุทธพลิกฟนองคการ24 1.000 .627

กลยุทธพลิกฟนองคการ11 1.000 .641

กลยุทธพลิกฟนองคการ18 1.000 .592

 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix(a) 

 
  Component 

  1 2 3 4 

กลยุทธพลิกฟนองคการ24 .700 .223 .226 .190 

กลยุทธพลิกฟนองคการ22 .696 .311 .143 -.018 

กลยุทธพลิกฟนองคการ21 .654 .099 .343 .211 

กลยุทธพลิกฟนองคการ23 .649 .235 .198 .278 

กลยุทธพลิกฟนองคการ19 .604 .199 .419 .203 

กลยุทธพลิกฟนองคการ20 .595 .208 .383 .313 

กลยุทธพลิกฟนองคการ7 .456 .433 .312 .326 

กลยุทธพลิกฟนองคการ8 .425 .394 .271 .359 

กลยุทธพลิกฟนองคการ2 .229 .784 .288 .109 

กลยุทธพลิกฟนองคการ1 .086 .778 .257 .093 

กลยุทธพลิกฟนองคการ4 .363 .564 .299 .258 

กลยุทธพลิกฟนองคการ3 .379 .561 .220 .212 

กลยุทธพลิกฟนองคการ5 .449 .540 .232 .252 

กลยุทธพลิกฟนองคการ6 .420 .427 .266 .335 

กลยุทธพลิกฟนองคการ13 .144 .352 .777 .145 

กลยุทธพลิกฟนองคการ14 .340 .351 .695 .192 

กลยุทธพลิกฟนองคการ15 .388 .220 .649 .264 

กลยุทธพลิกฟนองคการ17 .443 .281 .569 .253 

กลยุทธพลิกฟนองคการ16 .428 .403 .538 .242 

กลยุทธพลิกฟนองคการ18 .454 .322 .490 .204 

กลยุทธพลิกฟนองคการ12 .077 .069 .195 .817 

กลยุทธพลิกฟนองคการ11 .440 .317 .185 .560 

กลยุทธพลิกฟนองคการ9 .434 .343 .210 .541 

กลยุทธพลิกฟนองคการ10 .327 .452 .228 .468 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a  Rotation converged in 7 iterations. 

 

KMO and Bartlett's Test 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .959

Approx. Chi-Square 4046.397

df 91

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
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Communalities 
 

  Initial Extraction 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ4 
1.000 .718 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ5 
1.000 .781 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ6 
1.000 .801 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ8 
1.000 .788 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ11 
1.000 .698 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ12 
1.000 .776 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ13 
1.000 .674 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ14 
1.000 .760 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ15 
1.000 .760 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ16 
1.000 .778 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ18 
1.000 .767 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ19 
1.000 .751 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ20 
1.000 .746 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ21 
1.000 .693 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrix(a) 

 
  Component 

  1 2 3 4 

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ18 
.789 .273 .173 .203

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ19 
.759 .196 .284 .235

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ20 
.722 .236 .309 .271

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ21 
.636 .389 .281 .241

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ16 
.271 .789 .181 .221

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ14 
.267 .680 .190 .436

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ15 
.325 .656 .460 .111

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ13 
.304 .564 .369 .358

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ6 
.254 .156 .767 .353

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ5 
.389 .293 .712 .191

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ11 
.257 .381 .642 .274

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ12 
.262 .254 .271 .754

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ8 
.302 .257 .267 .748

อิทธิพลการดําเนินงานแบบภาวะผูประกอบการ4 
.294 .400 .459 .511

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a  Rotation converged in 6 iterations. 
  

KMO and Bartlett's Test 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .957

Approx. Chi-Square 4382.261

df 120

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
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Communalities 
 

  Initial Extraction 

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร1 1.000 .760

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร2 1.000 .730

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร3 1.000 .767

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร4 1.000 .683

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร5 1.000 .706

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร6 1.000 .682

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร7 1.000 .635

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร8 1.000 .667

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร9 1.000 .713

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร10 1.000 .737

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร11 1.000 .667

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร12 1.000 .633

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร13 1.000 .675

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร14 1.000 .618

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร15 1.000 .645

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร16 1.000 .661

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Rotated Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 2 3 

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร9 .733 .091 .409

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร10 .722 .307 .349
การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร8 .690 .086 .428

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร15 .670 .410 .168

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร12 .670 .384 .193
การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร11 .646 .402 .297

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร13 .644 .466 .208
การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร16 .626 .498 -.149

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร14 .596 .471 .205
การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร6 .329 .715 .249

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร5 .281 .710 .350

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร7 .307 .668 .308

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร4 .259 .615 .488

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร1 .240 .165 .821

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร3 .164 .361 .781

การบริหารการพึ่งพาทรัพยากร2 .321 .302 .732
 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. a  Rotation converged in 11 iterations. 
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CFA_Model  กอน  Modification 

 

OTS

.78
hre4 .88

.80
processe3

.89

.63
org_stre2

.79

.75
vise1 .87

ETI

.77

reader

e5
.72

decision

e6
.74

recogni

e7
.75

exploi

e8

.88 .85 .86
.86

RDM

.76

c

e11
.72

b

e10
.57

a

e9

.87
.85.75

Perf

.71
กําไรสุทธิ e12

.81
ผลตอบแทนการลงทุน e13

.71
กําไรตอราคาขาย e14

.84

.90

.84

.96

.74

.92

.71

.79

.98

.61
ผลตอบแทนตอสินทรัพย e15.78

Chi-square = 335.923, Chi-square/df = 3.999, df = 84, p = .000
GFI = .906, CFI = .959, RMR = .047, RMSEA = .083  

 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

hr  <--- OTS  .956 .035 27.373 ***  par_1 

process  <--- OTS  1.000      

org_str  <--- OTS  .894 .041 21.845 ***  par_2 

vis  <--- OTS  .863 .033 26.174 ***  par_3 

reader  <--- ETI  1.000      

decision <--- ETI  .973 .040 24.467 ***  par_4 

recogni  <--- ETI  .967 .038 25.256 ***  par_5 

exploi  <--- ETI  .898 .035 25.359 ***  par_6 

c  <--- RDM  1.000      
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

b  <--- RDM  .951 .040 23.721 ***  par_7 

a  <--- RDM  .881 .046 19.353 ***  par_8 

netprofi <--- Perf  .961 .040 24.094 ***  par_9 

roi  <--- Perf  1.000      

ros  <--- Perf  .984 .041 24.011 ***  par_10

roa  <--- Perf  .987 .047 21.000 ***  par_17

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 
      Estimate 

hr  <---  OTS  .883

process  <---  OTS  .893

org_str  <---  OTS  .791

vis  <---  OTS  .866

reader  <---  ETI  .877

decision <---  ETI  .849

recogni  <---  ETI  .862

exploi  <---  ETI  .864

c  <---  RDM  .871

b  <---  RDM  .846

a  <---  RDM  .752

netprofi <---  Perf  .844

roi  <---  Perf  .900

ros  <---  Perf  .843

roa  <---  Perf  .784

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 
      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS  <--> ETI  .824  .065 12.746 ***  par_11

OTS  <--> Perf  .692  .062 11.126 ***  par_12

OTS  <--> RDM .722  .058 12.398 ***  par_13

ETI  <--> Perf  .715  .066 10.780 ***  par_14

RDM <--> Perf  .731  .064 11.415 ***  par_15

ETI  <--> RDM .822  .065 12.646 ***  par_16
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 
      Estimate 

OTS  <-->  ETI  .964

OTS  <-->  Perf  .740

OTS  <-->  RDM  .922

ETI  <-->  Perf  .711

RDM <-->  Perf  .794

ETI  <-->  RDM  .976

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 
      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS      .796  .067 11.860 *** par_18 

ETI      .920  .080 11.530 *** par_19 

RDM      .772  .068 11.302 *** par_20 

Perf      1.099  .093 11.857 *** par_21 

e4      .205  .017 11.927 *** par_22 

e3      .201  .017 11.587 *** par_23 

e2      .381  .028 13.451 *** par_24 

e1      .198  .016 12.386 *** par_25 

e5      .277  .022 12.533 *** par_26 

e6      .338  .026 13.070 *** par_27 

e7      .297  .023 12.844 *** par_28 

e8      .252  .020 12.811 *** par_29 

e11      .246  .021 11.476 *** par_30 

e10      .278  .023 12.269 *** par_31 

e9      .460  .034 13.584 *** par_32 

e12      .409  .035 11.616 *** par_33 

e13      .256  .027 9.360 *** par_34 

e14      .434  .037 11.657 *** par_35 

e15      .672  .053 12.774 *** par_36 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 
      Estimate 

roa      .614 

ros      .711 

roi      .811 

netprofi      .713 

a      .566 

b      .715 

c      .759 

exploi      .746 

recogni      .743 

decision      .720 

reader      .769 

vis      .749 

org_str      .625 

process      .798 

hr      .780 
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CFA_Model  กอน  Modification 
 

 
 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

hr  <--- OTS  .990 .037 26.519 ***  par_1 

process <--- OTS  1.000     

org_str  <--- OTS  .878 .040 21.813 ***  par_2 

vis  <--- OTS  .865 .032 27.013 ***  par_3 

reader  <--- ETI  1.000     

decision <--- ETI  .961 .039 24.727 ***  par_4 

recogni  <--- ETI  .948 .037 25.370 ***  par_5 
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

exploi  <--- ETI  .905 .037 24.506 ***  par_6 

c  <--- RDM  1.000     

b  <--- RDM  .964 .039 24.576 ***  par_7 

a  <--- RDM  .879 .048 18.238 ***  par_8 

netprofi <--- Perf  .929 .037 24.889 ***  par_9 

roi  <--- Perf  1.000     

ros  <--- Perf  1.098 .050 21.967 ***  par_10

roa  <--- Perf  1.106 .055 20.173 ***  par_17

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate 

hr  <---  OTS  .924

process <---  OTS  .903

org_str  <---  OTS  .785

vis  <---  OTS  .877

reader  <---  ETI  .887

decision <---  ETI  .845

recogni  <---  ETI  .855

exploi  <---  ETI  .880

c  <---  RDM  .877

b  <---  RDM  .860

a  <---  RDM  .758

netprofi <---  Perf  .763

roi  <---  Perf  .843

ros  <---  Perf  .879

roa  <---  Perf  .822

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS <--> ETI  .826  .065 12.776 ***  par_11

OTS <--> Perf .651  .060 10.844 ***  par_12

OTS <--> RDM .711  .058 12.346 ***  par_13

ETI  <--> Perf .689  .065 10.634 ***  par_14

RDM <--> Perf .656  .061 10.751 ***  par_15

ETI  <--> RDM .835  .065 12.790 ***  par_16
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

e12  <--> e13 .228  .035 6.553 ***  par_18

e11  <--> e9  -.060  .018 -3.250 .001  par_19

e6  <--> e7  .060  .019 3.109 .002  par_20

e5  <--> e8  -.054  .016 -3.402 ***  par_21

e4  <--> e1  -.066  .014 -4.720 ***  par_22

e4  <--> e3  -.062  .015 -3.991 ***  par_23

e6  <--> e8  -.034  .017 -2.028 .043  par_24

e7  <--> e9  -.110  .019 -5.729 ***  par_25

e6  <--> e14 .062  .021 2.956 .003  par_26

e11  <--> e12 .048  .018 2.675 .007  par_27

e6  <--> e9  -.057  .020 -2.842 .004  par_28

e4  <--> e8  -.039  .013 -3.005 .003  par_29

e5  <--> e10 -.050  .016 -3.183 .001  par_30

e9  <--> e12 .218  .034 6.339 ***  par_31

e9  <--> e13 .189  .033 5.802 ***  par_32

e9  <--> e15 .187  .037 5.130 ***  par_33

e9  <--> e14 .113  .033 3.434 ***  par_34

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate 

OTS <-->  ETI  .945

OTS <-->  Perf  .735

OTS <-->  RDM  .894

ETI  <-->  Perf  .725

RDM <-->  Perf  .759

ETI  <-->  RDM  .977

e12  <-->  e13  .471

e11  <-->  e9  -.185

e6  <-->  e7  .181

e5  <-->  e8  -.227

e4  <-->  e1  -.416

e4  <-->  e3  -.389

e6  <-->  e8  -.124

e7  <-->  e9  -.296

e6  <-->  e14  .179

e11  <-->  e12  .128

e6  <-->  e9  -.146

e4  <-->  e8  -.225
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      Estimate 

e5  <-->  e10  -.197

e9  <-->  e12  .425

e9  <-->  e13  .452

e9  <-->  e15  .374

e9  <-->  e14  .291

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS      .814  .068 12.007 *** par_35 

ETI      .940  .080 11.727 *** par_36 

RDM      .776  .068 11.406 *** par_37 

Perf      .962  .092 10.507 *** par_38 

e4      .137  .019 7.021 *** par_39 

e3      .183  .018 10.081 *** par_40 

e2      .390  .028 13.918 *** par_41 

e1      .182  .016 11.298 *** par_42 

e5      .255  .021 11.856 *** par_43 

e6      .347  .027 12.648 *** par_44 

e7      .312  .024 13.200 *** par_45 

e8      .224  .020 11.426 *** par_46 

e11      .233  .021 10.821 *** par_47 

e10      .254  .021 12.135 *** par_48 

e9      .444  .034 13.062 *** par_49 

e12      .594  .049 12.192 *** par_50 

e13      .393  .037 10.593 *** par_51 

e14      .342  .038 9.113 *** par_52 

e15      .564  .050 11.333 *** par_53 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

roa      .676 

ros      .772 

roi      .710 

netprofi      .583 

a      .574 

b      .739 

c      .769 

exploi      .775 

recogni      .731 

decision      .715 

reader      .787 

vis      .769 

org_str      .616 

process      .816 

hr      .853 
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SEM_Model_Z2  before Modification 
 

 

.89

OTS_X

.72
hre4 .85

.73
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Perf
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กําไรสุทธิ e12

.79
ผลตอบแทนการลงทุน e13

.68
กําไรตอราคาขาย e14

.83

.89

.82 .58
ผลตอบแทนตอสินทรัพย e15.76

Chi-square = 950.617, Chi-square/df = 11.184, df = 85, p = .000
GFI = .839, CFI = .861, RMR = .385, RMSEA = .153

z3

z2

z1

.50

.30 .59

.89 -.31

 
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS_X  <--- RDM_X  .272 .028 9.747 ***  par_13 

OTS_X  <--- ETI_X  .694 .032 21.435 ***  par_15 

Perf  <--- OTS_X  .644 .237 2.714 .007  par_12 

Perf  <--- RDM_X  .682 .088 7.717 ***  par_14 

Perf  <--- ETI_X  -.309 .173 -1.783 .075  par_16 

hr  <--- OTS_X  .958 .042 22.613 ***  par_1 

process  <--- OTS_X  1.000     

org_str  <--- OTS_X  .895 .050 18.059 ***  par_2 

vis  <--- OTS_X  .864 .040 21.580 ***  par_3 
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

reader  <--- ETI_X  1.000     

decision <--- ETI_X  .988 .040 24.796 ***  par_4 

recogni  <--- ETI_X  .983 .038 25.666 ***  par_5 

exploi  <--- ETI_X  .864 .037 23.173 ***  par_6 

c  <--- RDM_X  1.000     

b  <--- RDM_X  1.021 .051 19.897 ***  par_7 

a  <--- RDM_X  .976 .054 18.101 ***  par_8 

netprofi <--- Perf  .973 .054 17.891 ***  par_9 

roi  <--- Perf  1.012 .052 19.336 ***  par_10 

ros  <--- Perf  .996 .056 17.842 ***  par_11 

roa  <--- Perf  1.000     

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

OTS_X  <---  RDM_X  .302

OTS_X  <---  ETI_X  .891

Perf  <---  OTS_X  .501

Perf  <---  RDM_X  .591

Perf  <---  ETI_X  -.309

hr  <---  OTS_X  .847

process  <---  OTS_X  .857

org_str  <---  OTS_X  .735

vis  <---  OTS_X  .824

reader  <---  ETI_X  .879

decision <---  ETI_X  .863

recogni  <---  ETI_X  .878

exploi  <---  ETI_X  .833

c  <---  RDM_X  .826

b  <---  RDM_X  .861

a  <---  RDM_X  .791

netprofi <---  Perf  .826

roi  <---  Perf  .887

ros  <---  Perf  .824

roa  <---  Perf  .762

Variances: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

ETI_X      .924  .080 11.484 *** par_17 

z2      .694  .069 10.064 *** par_18 
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

z1      .065  .013 5.077 *** par_19 

z3      .371  .048 7.732 *** par_20 

e4      .204  .017 11.837 *** par_21 

e3      .203  .018 11.555 *** par_22 

e2      .381  .028 13.424 *** par_23 

e1      .198  .016 12.341 *** par_24 

e5      .273  .024 11.380 *** par_25 

e6      .308  .026 11.848 *** par_26 

e7      .265  .023 11.392 *** par_27 

e8      .303  .024 12.507 *** par_28 

e11      .323  .031 10.427 *** par_29 

e10      .252  .028 9.031 *** par_30 

e9      .397  .035 11.448 *** par_31 

e12      .409  .035 11.588 *** par_32 

e13      .256  .028 9.309 *** par_33 

e14      .435  .037 11.638 *** par_34 

e15      .669  .053 12.741 *** par_35 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 
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SEM_Model_Z2 after Modification 
 

 

 

 
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

OTS_X  <--- RDM_X  .275 .113 2.435 .015  par_14 

OTS_X  <--- ETI_X  .638 .104 6.152 ***  par_16 

Perf  <--- OTS_X  .561 .172 3.254 .001  par_13 

Perf  <--- RDM_X  .787 .180 4.364 ***  par_15 

Perf  <--- ETI_X  -.331 .214 -1.544 .123  par_45 

GFI = .981, CFI = .999, RMR = .015, RMSEA = .018 
Chi-square = 63.613, Chi-square/df = 1.136, df = 56, p = .226 
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

hr  <--- OTS_X  .980 .038 26.123 ***  par_1 

process  <--- OTS_X  1.000        

org_str  <--- OTS_X  .894 .041 21.792 ***  par_2 

vis  <--- OTS_X  .878 .033 26.731 ***  par_3 

reader  <--- ETI_X  1.000        

decision <--- ETI_X  .999 .042 23.839 ***  par_4 

recogni  <--- ETI_X  .991 .040 24.696 ***  par_5 

exploi  <--- ETI_X  .874 .038 22.759 ***  par_6 

c  <--- RDM_X  1.000        

b  <--- RDM_X  .951 .039 24.349 ***  par_7 

a  <--- RDM_X  .879 .049 17.995 ***  par_8 

netprofi <--- Perf  .857 .050 17.279 ***  par_9 

roi  <--- Perf  .840 .046 18.208 ***  par_10 

ros  <--- Perf  .926 .047 19.747 ***  par_11 

roa  <--- Perf  1.000        

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

OTS_X  <---  RDM_X  .275

OTS_X  <---  ETI_X  .680

Perf  <---  OTS_X  .448

Perf  <---  RDM_X  .628

Perf  <---  ETI_X  -.281

hr  <---  OTS_X  .907

process  <---  OTS_X  .896

org_str  <---  OTS_X  .793

vis  <---  OTS_X  .882

reader  <---  ETI_X  .872

decision <---  ETI_X  .866

recogni  <---  ETI_X  .880

exploi  <---  ETI_X  .835

c  <---  RDM_X  .887

b  <---  RDM_X  .861

a  <---  RDM_X  .766

netprofi <---  Perf  .804

roi  <---  Perf  .808

ros  <---  Perf  .848

roa  <---  Perf  .849
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

z2  <--> ETI_X .775  .067 11.525 ***  par_43

e12 <--> e13  .219  .036 6.064 ***  par_12

e7  <--> e9  -.093  .020 -4.683 ***  par_17

e11 <--> e9  -.073  .019 -3.769 ***  par_18

e6  <--> e14  .065  .021 3.115 .002  par_19

e4  <--> e1  -.054  .014 -3.886 ***  par_20

e4  <--> e3  -.039  .016 -2.462 .014  par_21

e12 <--> e15  -.127  .035 -3.670 ***  par_22

e5  <--> e11  .042  .019 2.281 .023  par_23

e13 <--> e14  .091  .031 2.975 .003  par_24

e11 <--> e15  -.049  .022 -2.211 .027  par_25

e4  <--> e5  .042  .015 2.698 .007  par_26

e9  <--> e13  .180  .033 5.454 ***  par_27

e9  <--> e12  .178  .034 5.220 ***  par_28

e5  <--> e9  .015  .020 .755 .450  par_29

e8  <--> e9  .019  .019 .992 .321  par_30

e2  <--> e6  -.031  .019 -1.630 .103  par_31

e8  <--> e10  .019  .017 1.135 .257  par_32

e3  <--> e5  .033  .015 2.195 .028  par_33

e3  <--> e8  .022  .013 1.684 .092  par_34

e8  <--> z2  .089  .024 3.686 ***  par_35

e6  <--> e11  .021  .018 1.160 .246  par_36

e5  <--> z2  .020  .024 .844 .399  par_37

e5  <--> e8  .000  .020 .001 1.000  par_38

e9  <--> e15  .157  .036 4.329 ***  par_39

e7  <--> z2  .021  .018 1.164 .245  par_40

e4  <--> e6  .019  .016 1.200 .230  par_41

e5  <--> e12  -.034  .018 -1.859 .063  par_42

e9  <--> e14  .112  .033 3.367 ***  par_44

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

z2  <-->  ETI_X  .910 

e12 <-->  e13  .451 

e7  <-->  e9  -.277 

e11 <-->  e9  -.239 

e6  <-->  e14  .183 

e4  <-->  e1  -.316 
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      Estimate 

e4  <-->  e3  -.215 

e12 <-->  e15  -.258 

e5  <-->  e11  .170 

e13 <-->  e14  .204 

e11 <-->  e15  -.150 

e4  <-->  e5  .192 

e9  <-->  e13  .399 

e9  <-->  e12  .382 

e5  <-->  e9  .042 

e8  <-->  e9  .052 

e2  <-->  e6  -.092 

e8  <-->  e10  .070 

e3  <-->  e5  .138 

e3  <-->  e8  .090 

e8  <-->  z2  .181 

e6  <-->  e11  .083 

e5  <-->  z2  .042 

e5  <-->  e8  .000 

e9  <-->  e15  .341 

e7  <-->  z2  .045 

e4  <-->  e6  .087 

e5  <-->  e12  -.089 

e9  <-->  e14  .263 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

ETI_X      .908  .081 11.224 *** par_46 

z2      .799  .069 11.514 *** par_47 

z1      .098  .015 6.401 *** par_48 

z3      .476  .060 7.985 *** par_49 

e4      .165  .021 7.863 *** par_50 

e3      .197  .019 10.270 *** par_51 

e2      .378  .028 13.527 *** par_52 

e1      .175  .016 10.896 *** par_53 

e5      .287  .027 10.511 *** par_54 

e6      .302  .027 11.013 *** par_55 

e7      .261  .024 10.912 *** par_56 

e8      .300  .027 11.177 *** par_57 

e11      .217  .022 9.641 *** par_58 

e10      .253  .022 11.503 *** par_59 
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      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

e9      .434  .036 12.105 *** par_60 

e12      .504  .051 9.820 *** par_61 

e13      .470  .045 10.507 *** par_62 

e14      .422  .043 9.817 *** par_63 

e15      .485  .054 8.974 *** par_64 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

RDM_X      .000 

OTS_X      .877 

Perf      .621 

roa      .721 

ros      .718 

roi      .654 

netprofi      .647 

a      .587 

b      .741 

c      .787 

exploi      .698 

recogni      .774 

decision      .750 

reader      .760 

vis      .779 

org_str      .628 

process      .803 

hr      .823 
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