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 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาทําความเขาใจเ ร่ืองมโนทัศนภาวะ
ผูประกอบการที่มีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ถึงแมวาในชวง
เวลากวาสามทศวรรษท่ีผานมาภาวะผูประกอบการจะไดรับการศึกษาคนควาเปนจํานวนมาก แตก็
ยังไมมีขอสรุปเปนทฤษฎีภาวะผูประกอบการที่ยอมรับโดยท่ัวกันเพื่อนํามาใชอธิบายความสัมพันธ
ท่ีมีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบริบทประเทศไทย คําถามของการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ ภาวะผูประกอบการมีองคประกอบอะไรบางและมีความสัมพันธกับผลการ
ประกอบการของวิสาหกิจอยางไร 

จากนิยามความหมายภาวะผูประกอบการและจากความสอดคลองของฐานคติภาวะ
ผูประกอบการท่ีมีตอฐานคติของทฤษฎีตางๆ สรุปไดวาองคประกอบของภาวะผูประกอบการนั้น
สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีหลายๆดานรวมกัน ไดแก ทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีการบริหารเชิงกล
ยุทธ ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร และทฤษฎีการรูคิด ภาวะผูประกอบการจึงประกอบดวยปจจัย 4 ดาน
คือปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการ
รับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 
ปจจัยเหลานี้ไดรวมกันทําหนาท่ีเปนตัวแทนของภาวะผูประกอบการไปพรอมกัน  

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการและผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใชขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถามทางไปรษณียจากกลุม
วิสาหกิจอุตสาหกรรมจํานวน 125 แหงในประเทศไทยและวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลโดย
โปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง การทดสอบตัวแบบการวัดภาวะผูประกอบการกับผล
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยืนยันในเชิงประจักษวาปจจัยภาวะผูประกอบการ
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ท้ัง 4 ดานเปนองคประกอบของภาวะผูประกอบการ การทดสอบตัวแบบสมการโครงสรางพบวา
ภายในภาวะผูประกอบการนั้น ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจฯ เปนปจจัยเร่ิมตนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธฯและการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ และปจจัยท้ังสองนี้จะมีอิทธิพลตอภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการท่ีมีผลตอไปยังผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

งานวิจัยชิ้นนี้ไดสรางความเขาใจไดวา วิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหผลประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีกําไร เติบโต และความม่ันคงนั้น สามารถทําไดโดยการพัฒนาภาวะ
ผูประกอบการใหกับวิสาหกิจ นอกจากนั้นแลวในดานนโยบาย การวัดระดับความสามารถภาวะ
ผูประกอบการทําใหหนวยงานภาครัฐมีเคร่ืองมือในการบงช้ีและติดตามความสามารถในการ
ประกอบการของวิสาหกิจฯ ไดสะดวกและมีประสิทธิผลมากกวาการติดตามผลประกอบการซ่ึงเปน
ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ีเกิดข้ึนแลว 
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 This  dissertation  aims  to  contribute  to research  on  entrepreneurship  perspective 

effecting to small and medium-sized enterprises. Although in the last three decades, 

researches on entrepreneurship have been widely studied, but agreement on theory of 

entrepreneurship  is  still  far  from  a  consensus;  in  particular  for  explaining  firm 

performance.  The  overall  research  questions  of  the  dissertation  are:  what  factors 

constitute  entrepreneurship?,  and  what  is the  relationship  between  entrepreneurship 

and firm performance?. 

  Entrepreneurship definition and its related assumptions prove compliance that 

the  entrepreneurship  is  a  multi-faceted  theoretical  phenomenon  from  leadership  theory, 

strategic  management  theory,  cognitive  theory and resource-based theory. Thus it is 

posited  that  the  factors  of  entrepreneurship  comprise  entrepreneurial  leadership, 

entrepreneurial  strategic  decision  makings,  entrepreneurial  opportunity  recognition  and 

entrepreneurial  opportunity  exploitation.  These  factors  are  simultaneously  activating 

the entrepreneurship. 

  The hypotheses are tested using mail-surveyed data from 125 SME firms from 

various Thai industrial sectors. Analysis done by AMOS structural equation modeling 

software  empirically  proves  that  the  opportunity  recognition  is  the  starting  factor 

affecting  both  factors  of  opportunity  exploitation  and  strategic  decision  makings.  In 

consequence, the latter two factors have influence on entrepreneurial leadership which 

has an ultimate effect to firm performance of small and medium-enterprises. 
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This dissertation contributes to the understanding of the entrepreneurship as a 

factor  that  has  a  positive  influence  to  the  performance  of  small  and  medium-sized 

enterprises. The results of the dissertation support a claim to a policy of improvement  of 

entrepreneurship for SMEs’ sustainable growth. Also, measurement of firm  entrepreneurship 

would be a key leading alternative indicator to observe firm performance. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  สภาพและความสําคัญของปญหา  

ในหลายทศวรรษที่ผานมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(Small and Medium-sized 
Enterprise - SME)  ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในทุกประเทศ และยังเปน
ประชากรดานเศรษฐกิจท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในโลกอีกดวยเชนกัน วิสาหกิจกลุมนี้เปนแหลงสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจในการสรางผลผลิตและทําใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมากในทุกๆประเทศ 
จากการสรุปรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550 (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) พบวา ประเทศท่ีพัฒนาแลวไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และประเทศพัฒนาใหมไดแก ประเทศเกาหลีใต ประเทศไตหวัน มีสัดสวนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมากกวารอยละ 99 ของจํานวนวิสาหกิจท่ีมีในแตละประเทศ และเกิดการ
จางงานโดยวิสาหกิจระดับนี้มากกวารอยละ 50 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมากกวารอยละ 70 
ของจํานวนการจางงานรวมในประเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังเปน
หนวยเศรษฐกิจท่ีสรางผลิตภัณฑมวลรวมใหกับแตละประเทศตั้งแตรอยละ 30 ไปจนถึงรอยละ 50 
ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศและมีแนวโนมท่ีกําลังเติบโตมากข้ึน สําหรับประเทศไทยในป 
พ.ศ. 2549  มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2.37 ลานรายคิดเปนรอยละ 99.6 ของ
จํานวนวิสาหกิจทุกประเภท เกิดการจางงาน 8.8 ลานคนคิดเปนรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมท้ัง
ประเทศ และสรางผลิตภัณฑมวลรวมไดถึงประมาณรอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) 

อยางไรก็ตามภายใตความสําคัญทางเศรษฐกิจดังกลาว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไดมีลักษณะและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ จากขอไดเปรียบ
ในการแขงขันบางประการเชน การเร่ิมตนทําธุรกิจไดรวดเร็ว ความยืดหยุนในการประกอบธุรกิจ 
และความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนตน แต
วิสาหกิจท่ีมีขนาดเล็กเหลานี้สวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดาน 
ตั้งแตเร่ือง การขาดแคลนเทคโนโลยี การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุน 
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และท่ีสําคัญก็คือการบริหารจัดการกิจการท่ีขาดแคลนบุคลากร สงผลใหสวนมากไมสามารถรักษา
ธุรกิจในระยะยาว และกาวไปสูการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนไปได วิสาหกิจในระดับนี้จํานวนมาก
จึงมีผลการประกอบการอยูในระดับท่ีไมคอยดี และในท่ีสุดก็ตองเลิกกิจการไปหลังจากท่ีเร่ิมดําเนิน
กิจการไดไมนาน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2545) 

โดยท่ีสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปจจุบันและแนวโนมในอนาคตท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไดเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Kuratko and Hodgetts, 2007) ในกรณีของประเทศไทยน้ันจาก
เดิมท่ีผลกระทบสวนใหญในการดําเนินกิจการจะมาจากปจจัยท่ีกอเกิดจากสภาพแวดลอมใน
ประเทศและจากความสามารถในการประกอบการเอง ไดเพ่ิมเอาปญหาจากเรื่องระบบการคาและ
การลงทุนเสรีจากภายนอกประเทศ การกีดกันทางการคาดวยมาตรการทางภาษีและไมใชมาตรการ
ทางภาษีเขามาดวย ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยตองปรับปรุงตัวเองเพื่อให
สามารถแขงขันเพ่ือการอยูรอด วิสาหกิจในยุคเศรษฐกิจใหมจึงตองมีการประกอบการท่ีมี
ความสามารถ มีระบบการบริหารจัดการ มีแนวคิดและกระบวนทัศนในการทําธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากอดีต เพราะการแขงขันจําเปนตองสอดคลองกับสภาวะแวดลอม ใชความรวดเร็วแทนการ
แขงขันในเชิงขนาด ตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรคและภูมิปญญาความรูมาประกอบกับการใช
เงินทุน ธุรกิจตองการการเขาถึงเครือขายและการสรางความเช่ือมโยง และเนนการใหความสําคัญ
ตอความพึงพอใจของผูบริโภค (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2545) 

ประเทศตาง ๆไดมองเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ ไดทําการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท้ังในดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกันไป เชนเดียวกันกับของประเทศไทย โดย
ประเทศของเราไดใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยการสราง
ผูประกอบการรายใหม ขณะท่ีกระบวนการในการพัฒนาผูประกอบการใหเขมแข็งไดอยางมี
ประสิทธิผลก็ไดมีการเพิ่มแผนการดําเนินการมากยิ่งข้ึน(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2550) จากสถิติของการจัดต้ังวิสาหกิจในประเทศไทยในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวน
การจัดต้ังวิสาหกิจใหมเฉล่ียปละกวา 45,000 ราย และจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor 
ประจําป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีประชากรวัยทํางานท่ีมีสวนรวมในการกอต้ังธุรกิจใหม
หรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) อยูใน
ระดับคอนขางสูง (Bosma and Harding, 2007) แตก็เปนท่ีนาวิตกท่ีกรมพัฒนาธุรกิจรายงานวามี
วิสาหกิจท่ีประกอบการอยูจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการเฉล่ียปละมากกวา 20,000 ราย (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) โดยมีสาเหตุท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแนนอนวาใน
จํานวนวิสาหกิจท่ีเลิกกิจการนี้สวนมากจะเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจดทะเบียน



3 

   
 

ยกเลิกกิจการเปนจํานวนมากยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง
แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจางงาน 

จากขอมูลการกอตั้งและการอยูรอดของวิสาหกิจเบ้ืองตน ทําใหเห็นวาแมจะมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนหนึ่งมีผลประกอบการท่ีดีทําใหกิจการสามารถอยูรอด เติบโต
เจริญกาวหนาได แตก็มีวิสาหกิจอีกจํานวนไมนอยท่ีตองลมเหลวท้ังๆท่ีวิสาหกิจเหลานั้นบางกลุม
ประกอบธุรกิจอยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ปจจัยการดําเนินงาน
หลักดานใดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิด
ความอยูรอด งานการศึกษาวิจัยผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเด็นนี้ของประเทศไทยยังมีจํานวนนอย สวนมากเปนการศึกษาในตางประเทศ ซ่ึงงานวิจัย
หลายๆชิ้นพบขอสรุปท่ีเหมือนๆกันประการหนึ่งวา ผลการประกอบการนั้นข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญท่ี
เช่ือมโยงกับตัวผูประกอบการ (Raymond and St-Pierre, 2003) โดยเฉพาะวิสาหกิจในระดับนี้ถูก
มองวาขับเคล่ือนโดยปจจัยการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship-Driven) เนื่องจากลักษณะของ
การเปนผูประกอบการนั้นเปนลักษณะท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญมากตอองคการเม่ือนําไปเทียบกับ
วิสาหกิจขนาดใหญ การเปนผูประกอบการมีอํานาจครอบคลุมการดําเนินกิจการท่ัวท้ังองคการโดย
ไมข้ึนอยูกับสายการบังคับบัญชา (Welsh and White, 1981) ในเชิงมโนทัศนนั้นการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจเปนการดําเนินการผานกระบวนการการทํางานของภาวะการ
เปนผูประกอบการ โดยวิสาหกิจจะตองสรางส่ิงใหมๆท่ีสามารถแขงขันไดและกระทําส่ิงนั้นใหเกิด
เปนจริงได (Schumpeter, 1942) การดําเนินการในลักษณะนี้เกิดความสําเร็จข้ึนไดเปนเพราะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับแรงกดดันจากความเสียเปรียบตอวิสาหกิจขนาดท่ีใหญกวา
ในเร่ืองความไมเพียงพอของทรัพยากรในทุกๆดาน (Grimm, Lee and Smith, 2006) ซ่ึงลักษณะของ
การเปนผูประกอบการนี่เองท่ีทําใหตองตัดสินใจใชกลยุทธทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและมีสวนรับผิดชอบ
อยางมากตอผลการประกอบการภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากร อยางไรก็ตามมี
การศึกษาเชิงประจักษเปนจํานวนนอยท่ีทําการวิจัยวา ปจจัยของภาวะการเปนผูประกอบการท่ี
เหมาะสมน้ันมีองคประกอบอะไรบาง และในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกับผลประกอบการอยางไรโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบริบท
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเปนการหาแนวทางในการสรางและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศใหมีความยั่งยืน เพื่อการปรับปรุงผลการ
ประกอบการและลดจํานวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ จึงควรท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองปจจัยภาวะ
ผูประกอบการที่มีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (The Influence of 
Entrepreneurship om SME Performance) อยางจริงจังเพื่อท่ีจะนําเอาผลลัพธท่ีไดมาใชเปนแนวทาง
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กําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาการเปนผูประกอบการเปนการเฉพาะ ซ่ึงผลท่ีไดรับตามมาคือการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศใหมีโอกาสสรางผลการประกอบการท่ีดีอยาง
ยั่งยืน เปนการชวยประเทศทางดานเศรษฐกิจมหภาคท้ังในดานผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและ
การจางงาน 

 

1.2  คําถามการวิจัย 
 
จากงานวิจัยหลาย ๆ ช้ินท่ีช้ีใหเห็นวาผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมมีความเช่ือมโยงกับปจจัยภาวะผูประกอบการตามท่ีกลาวมาแลวในขางตน ดังนั้นในการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนอกจากจะตองทําความเขาใจวาผลการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวามีลักษณะเปนอยางไรแลว ควรจะตองทําการศึกษาภาวะใน
การเปนผูประกอบการวามีองคประกอบเปนอะไร แมวาในเร่ืองนี้จะมีงานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาและ
สรุปไดวาในชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา จะไดมีการศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะการเปนผูประกอบการหรือ 
Entrepreneurship เปนจํานวนมากแตหมูนักวิชาการก็ยังไมสามารถสรางขอสรุปทางทฤษฎีท่ีวาดวย
ภาวะผูประกอบการ (Theory of Entrepreneurship) ใหเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปได (Swedberg, 
2007) ผลการศึกษาไดยอมรับวามโนทัศนภาวะผูประกอบการจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันใหกับวิสาหกิจ สรางผลประกอบการที่ดีใหกับองคการ เดิมมุมมองท่ัวไป
มักจะมองเห็นวาตัวผูประกอบการเปนบุคคลท่ีมีลักษณะประจําตัวท่ีพิเศษกวาผูอ่ืน เนื่องมาจากมี
ความเชื่อวาความสําเร็จของการประกอบกิจการของวิสาหกิจนั้นมีสวนสําคัญมาจากตัวผูประกอบการ
เองมากกวามาจากเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ (Carter and Jones-Evans, 2000) มุมมองเชนนี้จึง
เปนจุดเร่ิมตนใหมีการทําการวิจัยเพื่อคนหาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว (Personal Characteristics) ของ
ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จตามแนวทางของทฤษฎีผูนําแบบอยางวีรบุรุษ (Great Man 
Leadership Theory) หรือแบบคุณลักษณะผูนํา (Trait Leadership Theory) เพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางหรือใชในการวินิจฉัยตัวผูประกอบการ ผลการศึกษาสวนมากเนนไปที่คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ประจําตัว (Personality Traits) เชน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน เปนตน แตกลับ
พบวาคุณลักษณะท่ัวไปหรือคุณลักษณะพื้นฐานประจําตัวของผูประกอบการนั้นไมคอยมีความ
แนนอนและไมมีพลังในการอธิบายเช่ือมโยงผลการประกอบการที่เกิดจากตัวผูประกอบการไดดี  
ระยะตอมาความสนใจจึงไดมุงไปสูพฤติกรรมหรือส่ิงท่ีผูประกอบการในฐานะผูลงมือปฏิบัติ 
(Entrepreneur Behavior) ในขณะเดียวกันนักวิชาการอีกกลุมหนึ่ง (Bygrave and Hofer, 1991; Shane and 
Venkataraman, 2000b) ไดมุงเนนแนวทางการศึกษาไปในทิศทางคลายๆกันคือการไมใหความสําคัญ
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ตอนิยาม คุณลักษณะของตัวผูประกอบการแตมุงศึกษาไปที่กระบวนการที่ผูประกอบการปฎิบัติ

หรือดําเนินการ (Entrepreneurial Process or Entrepreneurship) ซ่ึงเปนประเด็นที่สอดคลองกับ 

Schumpeter ท่ีมองวาผูประกอบการคือผูท่ีลงมือกระทํา (Actor) เปนผูสรางนวัตกรรม (Innovator) 

เปนผูท่ีดําเนินการสรางความเปลี่ยนแปลงขององคการโดยการผสมผสานทรัพยากรเทาที่มีอยูมาใช

ในการประกอบกิจการ เพื่อทําใหกิจการสามารถอยูรอดในการแขงขันของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

(Schumpeter, 1934) แนวทางใหมนี้สอดคลองกับขอเท็จจริงที่การประกอบกิจการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไปอยูในสภาพแวดลอมที่เสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับ

วิสาหกิจขนาดที่ใหญกวาในดานการเขาถึงทรัพยากรตางๆ แมทราบวาตนเองมีจุดออนอยางไร แตก็

มีอุปสรรคไมสามารถปรับตัวจัดหาทรัพยากรใหทันกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันไดตามที่

ตองการ วิสาหกิจขนาดนี้จึงจําเปนที่ตองอาศัยความสามารถจากการผูประกอบการ(Grimm, et al., 

2006) และกระบวนการทํางานอยางผูประกอบการขององคการในการสรางความสามารถในการ

แขงขันเปนการเฉพาะของวิสาหกิจของตนเองโดยการสรางโอกาสและใชทรัพยากรเทาที่มีอยูท่ี

สามารถนํามาใชประโยชนไดและทําการเปลี่ยนแปลงสินคาหรือวิธีการแขงขันไปในแนวทางหรือ

ทิศทางของตนเอง 

จากความเปนมาที่กลาวมาขางตน จึงทําใหเกิดความตองการในการทําความเขาใจตอปญหา

ในการวิจัยวา มโนทัศนภาวะผูประกอบการนั้น คืออะไร มีองคประกอบใดที่แสดงถึงการมีภาวะ

ผูประกอบการ และองคประกอบของภาวะผูประกอบการดังกลาวมีความสัมพันธตอผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไร ประเด็นปญหาขางตนสามารถที่จะแยกออกเปนขอ

ยอยๆ เพื่อการคนควาวิจัยภายใตบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดังนี้ 

1) ปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม มีองคประกอบอะไรบาง 

2) องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมีความสัมพันธกับผลการ

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไร 

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาคนหาปจจัยองคประกอบของภาวะ

ผูประกอบการ และความสัมพันธระหวางปจจัยของภาวะการเปนผูประกอบการที่มีผลตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวก็จะมี

วัตถุประสงคเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 
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1) เพื่อศึกษาองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) เพื่ออธิบายความสัมพันธท่ีปจจัยภาวะผูประกอบการมีตอผลการประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา  
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในระดับองคการ โดยมีวิสาหกิจเปนหนวยในการวิเคราะห การ

วิจัยเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการกับผลการประกอบการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของไทย โดยใหความสําคัญไปที่การคนหาองคประกอบของปจจัยภาวะ

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาประกอบดวยอะไรและ

มีผลกระทบอยางไรตอผลการประกอบการ แตเนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย

มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกตางกัน แบงออกเปนภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวย ภาคการ

ผลิต ภาคบริการ ภาคการคาและซอมบํารุง (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2550)  จึงสมควรเลือกการศึกษาผลการประกอบการของอุตสาหกรรมภาคใดภาคหนึ่งเสียกอน

เพื่อที่จะทําใหทราบถึงปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจไทยได

อยางถูกตองในภาคนั้นกอนที่จะขยายผลไปสูภาคอื่น ๆ 

สําหรับประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวนมากกวา 2.37 ลานราย 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) แบงกระจายออกเปน 4 ภาคคือภาค

การผลิตจํานวน 668,185 ราย (คิดเปนรอยละ 28.2) ภาคบริการ 708,841 ราย (คิดเปนรอยละ 30.0) 

ภาคการคาและซอมบํารุง 973,248 ราย (คิดเปนรอยละ 41.1) และไมระบุภาค 159,532 ราย (คิดเปน

รอยละ 0.7) และมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพียง 561,457 รายหรือรอยละ 23.7 เทานั้นที่

จดทะเบียนนิติบุคคล เปนวิสาหกิจที่อยูในภาคการผลิตเปนสวนมาก วิสาหกิจนิติบุคคลเหลานี้เปน

วิสาหกิจที่ประกอบการอยางตอเนื่องและตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงเปนกลุมวิสาหกิจที่

จะมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม สามารถติดตอ สํารวจและคนหาขอมูลเพื่อนํามาเปนกลุมที่ศึกษาใน

งานวิจัยครั้งนี้ได 

 

1.5  ขอจํากัดในการศึกษา  

ภายใตขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดบางประการในการศึกษา ขอจํากัดเหลานี้จะ

เปนสิ่งที่งานวิจัยในภายหนาสามารถนําไปดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตอไปได  
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1) วิสาหกิจตัวอยางท่ีศึกษาเปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเทานั้น เนื่องจากสามารถทําการสํารวจและเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิทางไปรษณียไดโดยตรง วิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆยังไมไดอยูในขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

2) ฐานขอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีหลายหนวยงานท่ี
จัดทํา แตละแหงมีขอมูลท่ีแตกตางกัน และยังอยูในระหวางการปรับปรุงใหมีความทันสมัย การ
คัดเลือกฐานขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือ จะทําใหไดจํานวนประชากรสําหรับการศึกษามีจํานวนนอย
กวาประชากรท้ังหมดท่ีมีอยู 

3) วิสาหกิจมีท่ีตั้งกระจายอยูในพื้นท่ีหลายจังหวัด การสํารวจตองสงแบบสอบถาม
ไปทางไปรษณีย และการติดตามทางโทรศัพทและอีเมลล  

4) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยงานท่ีไดรับการรองขอขอมูลจาก
งานวิจัยอยูเปนประจํา การตอบแบบสอบถามมักจะตองติดตอทางโทรศัพทเพื่อขอความรวมมือ 

อยางไรก็ตามขอจํากัดเหลานี้แกไขไดดวยการขอความรวมมือจากหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ
กับงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน และจากการบริหารจัดการในการเก็บ
ขอมูลท่ีดี ในข้ันตอนการสุมตัวอยาง การจัดกลุมการคัดเลือกตัวอยาง การใหคําช้ีแจงแกผูประกอบการ 
และกระบวนการในการติดตาม 

 

1.6  ประโยชนของการศึกษาวิจัย 
 
การวิจัยนี้จะเปนการสรางมุมมองในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเนน

การศึกษาปจจัยองคประกอบของการเปนผูประกอบการหรือภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Process หรือ Entreprenurship) ในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงจะมีผลตอ
ผลประกอบการ เปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดแนวทางวิธีการในการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการประกอบกิจการ ผลสุดทายท่ีองคการจะ
ไดรับก็คือผลการประกอบการอยางยั่งยืน (Sustainable Performance) ท่ีดีข้ึน ผลท่ีคาดวาจะไดรับก็
คือการไดทราบวาปจจัยองคประกอบภาวะผูประกอบมีดานใดบางท่ีมีสวนตอการพัฒนาวิธีการบริหาร
จัดการท่ีนําไปสูผลของการประกอบการได การศีกษายังจะเปนการบอกใหทราบวาองคประกอบ
ดานใดของการเปนผูประกอบการท่ีมีอิทธิพลในการดําเนินธุรกิจทําใหผลประกอบการดีข้ึน 

ในทางนโยบายแลว ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะทําใหหนวยงานของรัฐ เชนสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ธนาคารเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรม
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สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน หรือแมแตองคการเอกชน เชนธนาคาร

พาณิชย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานการฝกอบรม เปนตน ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีสวนทําหนาที่

สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดมองเห็นวาปจจัยใดที่รัฐหรือเอกชนควรที่

จะสงเสริมหรือเนนใหมีการพัฒนาทั้งดานคุณสมบัติของการเปนผูประกอบการและการพัฒนา

วิธีการบริหารจัดการที่จะมีผลตอความสําเร็จในการประกอบการที่ยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม  

การวิจัยในเรื่องนี้จะเปนการสรางความชัดเจนตอความเขาใจที่มีตอนโยบายการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเนนไปที่การพัฒนาการเปนผูประกอบการที่ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินการธุรกิจเปนเปาหมายหลักที่สําคัญ พอๆกับการการมุงเนนสราง เพิ่ม

จํานวนวิสาหกิจและการสรางผูประกอบการใหมโดยทําการกําหนดคุณสมบัติในการดําเนินการของ

ผูประกอบการและองคการที่นําไปสู การสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินการดานการผลิตหรือ

ใหบริการ รวมกับการจัดทําแผนธุรกิจ การมีนโยบายที่ดีในการสรางผูประกอบการที่มี

ความสามารถจะเปนการสรางหรือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ยั่งยืนกวาการให

ความชวยเหลือตัวองคการวิสาหกิจเปนรายโครงการ การดําเนินการพัฒนาการเปนผูประกอบการ

จะสงผลดีตอความยั่งยืนในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งสงผลดีตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกดวย 

สําหรับผลประโยชนท่ีไดในเชิงทฤษฎีนั้น ผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีไดจากการศึกษาก็จะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาทฤษฎีการเปนผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการไปอีกกาวหนึ่ง 

ประการแรกในดานการนําเสนอองคประกอบ (Element) ของปจจัยในการดําเนินการเปน

ผูประกอบการที่มีผลตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประการที่สอง

เปนการนําเสนอองคประกอบของปจจัยในการวัดผลประกอบการนอกเหนือจากตัววัดดานการเงิน

ท่ีมีประสิทธิผลในการชี้ใหเห็นถึงดัชนีช้ีวัดการประกอบการที่ยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมได และประการสุดทายเปนการเพิ่มเติมใหเห็นแนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารธุรกิจใน

ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ เปนการกําหนด

กรอบของการดําเนินการของภาวะผูประกอบการที่วิสาหกิจโดยทั่วไปสามารถดําเนินการได 

 

1.7  คํานิยามศัพท 

ในเบื้องตนคํานิยามศัพทในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเบื้องตนตอการทํา

ความเขาใจสิ่งที่ไดกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตามในการวิจัยไดมีการเพิ่มเติมในรายละเอียด

และประเด็นตางๆที่เกี่ยวของเพ่ือความเขาใจที่มากขึ้น 
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1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ไทย หมายถึงกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ และกิจการคาสงและคาปลีก หรือกิจการอื่นตามที่

รัฐมนตรีประกาศ เกณฑกําหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กําหนดขึ้นตามประกาศของ

กระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร พ.ศ. 2545 ดังแสดง

ไวในตารางที่ 1.1  

 

ตารางที่ 1.1  เกณฑกําหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

ประเภทกิจการ การจางงาน 

(คน) 

สินทรัพยถาวร

(ลานบาท) 

การจางงาน 

(คน) 

สินทรัพยถาวร 

(ลานบาท) 

ผลิตสินคา ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 

บริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50  51-200 เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 

คาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50  26-50 เกินกวา 50 แตไมเกิน 200 

คาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30  16-30 เกินกวา 30 แตไมเกิน 200 

 

แหลงที่มา:  ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพย

ถาวร, 2545. 

 

2) ผลการประกอบการ (Performance) ของธุรกิจหมายถึง ผลลัพธจากกระบวนการที่

กิจการไดดําเนินการไป (Tenner and DeToro, 1997) โดยทั่วไปแลวแบงออกเปน 2 ดานคือ ดาน

การเงิน และ ดานอื่นที่ไมใชการเงิน 

3) ผูประกอบการ (Entrepreneur) คือบุคคลที่เริ่มตน ผลักดัน นําทาง ดําเนินการ

ตามกระบวนการตางๆที่ทําใหเกิดองคการหรือกิจการขึ้นมา (Baum, 1994) ผูประกอบการจะเปน

บุคคลที่มีพฤติกรรมที่มีความซับซอน มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานะและรูปการ ปจจุบันยังไม

มีมาตรวัดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการที่แนนอน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจะมี

คุณลักษณะหลักประกอบดวย คุณสมบัติ อุปนิสัย แรงจูงใจ ความเปนผูนํา การเปนผูสราง ฯลฯ 

(Fynn, 2005) 

4) ภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship or Entreprenurial Process) หมายถึง

การดําเนินการตามหนาที่ และการกระทําดานอื่นๆ ภายในวิสาหกิจ เพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึง

โอกาสทางธุรกิจ และสรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จในโอกาสนั้นๆ (Bygrave 

and Hofer, 1991) 
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1.8  โครงสรางวิทยานิพนธ 
  

บทท่ี 1 ไดอธิบายถึงความสําคัญและปญหาของการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม วัตถุประสงคของการศึกษา ขอจํากัด และประโยชนของการวิจัย สําหรับบทท่ี 2 ได
สรุปสถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย  การพัฒนาและนโยบายการดูแล
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐ บทบาททางเศรษฐกิจท่ีวิสาหกิจฯขนาดน้ีมีตอระบบ
เศรษฐกิจรวม และไดสรุปขอมูลผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีไดแสดง
ใหเห็นกําไร การเติบโตของรายได อัตราการทําไร โครงสรางตนทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีควรไดรับการปรับปรุง 
 บทท่ี 3 การทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหัวขอท่ีวิจัย เร่ิมตนดวย
การอธิบายทฤษฎี ลักษณะของผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ถัดจากนั้น
เปนการนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอผลประกอบการ การทบทวนทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีผานมาของปจจัย
ท่ีทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อบรรลุผลประกอบการที่ตองการ การนําเสนอมโนทัศน
ปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีผลตอผลการประกอบการ การนําเสนอองคประกอบของปจจัยภาวะ
ผูประกอบการ 
 บทท่ี 4 ไดนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานท่ีสรุปมาจากวรรณกรรม และ
ขอเสนอความสัมพันธขององคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 บทท่ี 5 เปนนําเสนอรูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ การใหนิยามปฏิบัติการของตัวสราง 
การสรางมาตรวัด และวิธีการทางสถิติท่ีเลือกใช  
 บทท่ี 6 เปนการนําเสนอการวิเคราะหและผลการวิเคราะห ไดอธิบายความเหมาะสมของ
ขนาดและคุณภาพของขอมูลกลุมตัวอยาง ท่ีมีลักษณะขอมูลท่ีเหมาะสมตอการวิจัย การทดสอบ
กลุมตัวอยางเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอการนําไปใชในการกระบวนการทางสถิติ การวิเคราะห
ทดสอบตัวแบบการวัดเพื่อยืนยันความสัมพันธท่ีเหมาะสมของตัวสราง และการทดสอบตัวแบบ
สมการโครงสรางเพือ่ยืนยันความสัมพันธตามสมมติฐานการวิจัย  
 บทท่ี 7 เปนบทสรุปและขอเสนอแนะ ท่ีไดอภิปรายผลสรุปเร่ือง องคประกอบของปจจัย
ภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ความสัมพันธท่ี
ปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
สรุป บทบาทหนาท่ีของภาวะผูประกอบการในสวนทายของบทไดนําเสนอ คุณคาการศึกษาดาน
ทฤษฎี ประโยชนของการศึกษา และขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 



 

บทที่ 2 

 
สถานะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

 

2.1  ความเปนมาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
Wennekers (2006) ไดศึกษาประวัติศาสตรของการดําเนินธุรกิจซึ่งเริ่มตนมาจากผูประกอบการ

หรืออาจเรียกไดวาวิสาหกิจของผูประกอบการ ซ่ึงไดพบวามีหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีอางอิงได

วาเปนการดําเนินธุรกิจที่มีมาตั้งแตระบบเศรษฐกิจในยุคกลาง (Middle Ages) หรือตั้งแตศตวรรษที่ 

5 เปนตนมา เปนการดําเนินธุรกิจที่ตัวผูประกอบการเองไดทําหนาที่เปนชางฝมือหรือเปนพอคาที่

ขายสินคาใหกับลูกคา ในยุคนั้นธุรกิจผูประกอบการไมไดถูกมองวาเปนหนวยธุรกิจในลักษณะของ

องคการ แตถูกมองวาเปนการประกอบอาชีพของตัวบุคคลมากกวา การดําเนินธุรกิจในลักษณะที่มี

ผูประกอบการเปนผูนํามีมาอยางตอเนื่อง แตภายหลังตั้งแตศตวรรษท่ี 17 เปนตนมาอาจถือไดวาเปน

ยุคใหมของวิสาหกิจแบบผูประกอบการที่มีวิวัฒนาการใหม วิสาหกิจที่เกิดขึ้นใหมในยุคนี้ถูกมองวา

เปนกลไกสําคัญอันหนึ่งนอกเหนือจากกลไกดานการเมือง และกลไกของการตลาดเสรีก็มีสวนชวย

ทําใหเศรษฐกิจในยุโรปยุคนั้นเจริญรุงเรือง  การประกอบการถูกขับเคลื่อนจากความกาวหนาของ

การคนพบเทคโนโลยีใหม จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เอื้ออํานวย และจาก

ปจจัยการเพิ่มขึ้นของประชากร ตอมาในศตวรรษที่ 18 เกิดการปฏิวัติเกษตรกรรม เศรษฐกิจก็ได

เจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้นจากการที่มีการสรางนวัตกรรมออกมาเปนจํานวนมากกอนที่เศรษฐกิจจะเริ่ม

ตกต่ําลงในกลางศตวรรษที่ 19 ซ่ึงอาจจะเกิดมาจากเหตุผลทางสังคมและทางสถาบันที่มีสวนทําให

ความสามารถของผูประกอบการในการคนคิดนวัตกรรมและความสามารถในการแสวงหาการ

เปลี่ยนแปลงนอยลง (Landes, 1969) อยางไรก็ตามจากการที่นักวิทยาศาสตรไดคนพบวิธีการการ

ผลิตไฟฟาและการสรางเครื่องจักรไอน้ําทําใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมา ส่ิงที่เกิดขึ้นเปน

พ้ืนฐานทําใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหมๆออกมาเปนจํานวนมากเชน เครื่องบิน รถยนต โทรศัพท 

เครื่องพิมพดีด กลองถายรูปภาพยนตร และตูเย็น เปนตน เปนเหตุใหเกิดการสรางธุรกิจใหมออกมา

อยางมากมายในระหวางกลางศตวรรษที่ 19 มาจนถึงตนศตวรรษที่ 20 และธุรกิจจํานวนมากที่เริ่ม

กิจการในชวงนั้นก็ยังคงเปดดําเนินการอยู กลายเปนวิสาหกิจขนาดใหญมาจนถึงปจจุบัน เชน 

General Electric - GE, AT&T, General Motor, Boeing ของประเทศสหรัฐอเมริกา Siemens, Bayer, 
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Agfa, Opel จากประเทศเยอรมัน เปนตน ซ่ึงการกอตั้งธุรกิจเหลานี้ในระยะแรกนั้นผูประกอบการก็
คือเจาของท่ีทําหนาท่ีในการบริหารกิจการดวยตนเอง แตจากการปฏิวัติแนวคิดดานการบริหารใน
ยุคตนศตวรรษท่ี 20 ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการทําธุรกิจจากท่ีมีตัวผูประกอบการเปนหลัก
ไปสูองคการที่มีระบบการจัดการท่ีมีการเนนหนาท่ีในดานการผลิตเพ่ือการแขงขัน การแบงแยก
หนาท่ีของความเปนเจาของและหนาท่ีดานการบริหารออกจากกันเพื่อรองรับการขยายตัวให
วิสาหกิจไปเปนธุรกิจขนาดใหญ  ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกระแสการเกิดวิสาหกิจแบบ
ผูประกอบการลดลงไปอยางมากในชวงดังกลาว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากจุดนี้จนถึงชวง
กลางศตวรรษท่ี 20 เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีเนนศาสตรการบริหารจัดการ เปนการสราง
ธุรกิจใหวิสาหกิจมีขนาดใหญเพื่อลดตนทุนการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยี
การเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงทําใหวิสาหกิจขนาดใหญเทานั้นท่ีไดเปรียบตอวิสาหกิจท่ีเล็กกวา อยางไรก็ตาม
กระแสของการเกิดวิสาหกิจแบบผูประกอบการไดเร่ิมกลับมาเปนกลไกสําคัญอีกคร้ังในยุคท่ีเกิด
วิกฤตการณเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกในชวงตนศตวรรษท่ี 20 (Great Depression) หลังจากการเกิดการ
ลมสลายของวิสาหกิจขนาดใหญเปนจํานวนมาก แตกวาท่ีประเทศตางๆจะดําเนินการอยางจริงจังใน
การสงเสริมวิสาหกิจในระดับนี้ก็เปนชวงกลางศตวรรษที่ 20 หรือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง
ไปแลว (Wennekers, 2006) 

ประเทศสหรัฐอเมริกานับไดวาเปนประเทศแรกๆที่ไดออกกฎหมายเฉพาะวาดวยการ
บริหารจัดการใหการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กมาตั้งแตชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 
1942 ท่ีใหการชวยเหลือสินเช่ือตอวิสาหกิจขนาดเล็ก สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดใหญใหเครดิตแก
วิสาหกิจขนาดเล็กโดยการตั้งบรรษัทโรงงานผลิตขนาดเล็กเพ่ือสงคราม (Smaller War Plants 
Corporation  - SWPC) จนตอมาไดมีการกอตั้งองคการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business 
Administration - SBA) เพื่อรับผิดชอบดูแลสงเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กมาต้ังแตป ค.ศ. 1953 เปนตน
มา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหวิสาหกิจขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกามีความเขมแข็ง ในระยะเวลาถัด
มาประเทศอ่ืนๆก็ไดมีการใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กดวยเชนกัน ประเทศญ่ีปุนไดกอต้ัง
องคการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise Agency) มาต้ังแตป 
ค.ศ. 1948 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพียงเล็กนอยเพื่อเปนหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจเหลานี้ในการ
ฟนฟูประเทศหลังการพายแพในสงคราม ประเทศเกาหลีใตเองก็ไดเห็นความสําคัญของวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดกอต้ังสํานักงานบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 
Medium Business Administration) เพื่อเขามาดูแลเปนการเฉพาะต้ังแตป ค.ศ.  1996 กอนการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียเพียง 1 ป เชนเดียวกันแมวาประเทศในกลุมองคกรความรวมมือและพฒันาทาง
เศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวา OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ก็ไดมีการ
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พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของแตละประเทศมาอยางตอเนื่องและในป ค.ศ. 1996 

คณะกรรมการสหภาพยุโรปไดมีการตราสนธิสัญญาวาดวยคําจํากัดความของวิสาหกิขนาดกลาง

และขนาดยอมเพ่ือวัตถุประสงคในการใหการสนับสนุนวิสาหกิจในระดับนี้อยางจริงจัง 

 
ตารางที่ 2.1  ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ประเทศ 
ขอมูล 

พ.ศ. 

จํานวน SME (ลานราย) 

/รอยละของ วิสาหกิจ 

SME 

การจางงาน SME (ลาน

คน) /รอยละของการจาง

งานของ SME 

รอยละ ผลิตภัณฑมวล

รวมของ SME  

สหรัฐอเมริกา  2548  25.8 / 99.9  111.7 / 50.7 49.9 

สหภาพยุโรป 2551   20.7 / 99.8  89.9.0 / 67.4  50.0 

ญี่ปุน  2548  4.7 / 99.7  30.0 / 70.0 55.3 

เกาหลีใต  2547  3.0 / 99.7 10.4 / 86.5 50.7 

ไตหวัน  2548  1.2 / 97.8  7.6 / 76.9 29.5 

ไทย  2549  2.2 / 99.5  8.8 / 76.7 39.4 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 

ปจจุบันความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอระบบเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลกไดเพิ่มความสําคัญเปนอยางมาก (ดูตารางที่ 2.1) จะเห็นไดจากขอมูล

จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของแตละประเทศที่มีจํานวนมากถึงกวารอยละ 99 จาก

จํานวนวิสาหกิจทั้งหมดในแตละประเทศ มีสัดสวนในการจางงานถึงรอยละ 70 ของการจางงาน

รวม และมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศอยูในระดับรอยละ 50 ในหลายประเทศ ซ่ึง

ท้ังหมดนี้ก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นในแตละป 

 

2.2  การพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย  

 

สําหรับประเทศไทยการกอกําเนิดและการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของไทยนั้นยังขาดการศึกษาความเปนมาอยางละเอียด อยางไรก็ตามการพัฒนาในระยะหลังมีการ

ดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับประเทศอื่นๆโดยในระยะแรกเปนการใหการสงเสริมกับตัว

ผูประกอบการมากกวา กอนที่จะเคลื่อนไปสูการพัฒนาตัววิสาหกิจ ประเทศไทยไดมีการสงเสริมให
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มีการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมาเปนเวลานานโดยความรับผิดชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม และจุดท่ีทําใหเกิดความสนใจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานปริมาณ
เปนการเฉพาะก็เนื่องมาจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 ท่ีสงผลกระทบอยางกวางตอธุรกิจ 
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังภาคการผลิต ภาคการคา ภาคการ
บริการ และภาคธุรกิจเกษตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเปนหนวยงานท่ี
มีความรับผิดชอบไดตระหนักถึงบทบาทสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจึงไดเสนอโครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอรัฐบาล เพื่อเปนเคร่ืองมือฟนฟูเศรษฐกิจของชาติ โดยมุงเปาหมายระยะส้ัน คือการชวยกอบ
กูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนฐานหรือรากหญาของระบบเศรษฐกิจ
ไทย กับมีเปาระยะยาว คือ การสรางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหมท่ี
เขมแข็ง และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจท่ีประกอบการอยูแลว เพื่อใหเศรษฐกิจ
ฟนตัวอยางยั่งยืน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2542 อนุมัติในหลักการการจัดตั้ง 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีคําส่ังท่ี 153/2542 
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2542 ใหจัดต้ังสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อถายโอน
ภารกิจการพัฒนาจากภาครัฐมาดําเนินการในรูปองคกรสาธารณประโยชน (มูลนิธิเพื่อสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1) สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะ
ทางตางๆ ที่เขารวมเครือขาย เพื่อการพัฒนาผูประกอบการและกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

2) ถายทอดความรูแกผูประกอบการและบุคลากรท่ีใหบริการแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การเรียนทางไกล การศึกษาดวยตนเองจาก
ส่ือ และอ่ืนๆ 

3) ใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกลุมวิสาหกิจ ดานการ
ปรึกษาแนะนําการปรับปรุงกิจการ การตลาด การลงทุนและรวมลงทุน การเช่ือมโยงธุรกิจ 
ตลอดจนการรวมมือระหวางภาคเอกชนเพื่อชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

4) ศึกษาวิจัยท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อให
ผูประกอบการและผูใหบริการไดเขาถึงขอมูลท่ีทันสมัยเช่ือถือได และนําไปปรับใช ท้ังในดานการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและส่ือการถายทอดความรู การปรับปรุงบริการ การจัดทําดัชนีช้ีวัด
ความสามารถในการประกอบการ และการสนับสนุนดานการเงินรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ
บุคลากรท่ีใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือเปนผูประเมินสถานประกอบการ 
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 ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 เพื่อจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ข้ึนเปนหนวยงานใน

ระดับชาติท่ีมีงบประมาณและความรับผิดชอบระดับมหภาคที่กวางกวาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2) กําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สมควร 

ไดรับการสงเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอม  

3) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

กับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของ  

4) ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 

ประเทศ  

5) เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง 

การดําเนินการใหมีกฎหมายใหม การแกไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

 

2.2.1  นิยามความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ความหมายอยางเปนทางการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 กําหนดวา "วิสาหกิจ" 

หมายความวา กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการ คาปลีก หรือกิจการอื่นตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ “วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอม” ไดแก 

วิสาหกิจที่มี จํานวนการจางงานมูลคาสินทรัพยถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามจํานวนที่

กําหนด ในกฎกระทรวง ในรายละเอียดแลวความหมายของวิสาหกิจที่ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ 

นๆ้ัน กิจการการผลิต (Production  Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural 

Processing) ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) และเหมืองแร(Mining) กิจการการคา (Trading  Sector) 

ครอบคลุมการคาสง (Wholesale) และการคาปลีก (Retail) และ กิจการบริการ (Service Sector) 

ครอบคลุมกิจกรรมจํานวนมาก สวนขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กําหนดจากมูลคา

ช้ันสูงของสินทรัพยถาวร สําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้ 
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1) กิจการการผลิต :  ขนาดกลาง ไมเกิน 200 ลานบาท   ขนาดยอม ไมเกิน 50 ลานบาท 
2) กิจการบริการ  :  ขนาดกลาง ไมเกิน 200 ลานบาท   ขนาดยอม ไมเกิน 50 ลานบาท 
3) กิจการการคา  :  ขนาดกลาง คาสง ไมเกิน 100 ลานบาท ขนาดยอมคาสง ไม

เกิน 50 ลานบาทขนาดกลาง คาปลีก ไมเกิน 50 ลานบาท ขนาดยอมคาปลีก ไมเกิน 30 ลานบาท 
และกําหนดจากจํานวนการจางงาน สําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้  

1) กิจการการผลิต:  ขนาดกลาง ไมเกิน 200 คน ขนาดยอม ไมเกิน 50 คน 
2) กิจการบริการ:  ขนาดกลาง ไมเกิน 200 คน ขนาดยอม ไมเกิน 50 คน 
3) กิจการการคา:  ขนาดกลางไมเกิน คาสง ไมเกิน 50 คน ขนาดยอม ไมเกิน 25 คน 

ขนาดกลาง คาปลีก ไมเกิน 30 คนขนาดยอมคาปลีก ไมเกิน 15 คน 
 

2.2.2  ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจ 
เม่ือมองในดานความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรวบรวมสถิติขอมูลในป 2549 
พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทในการสรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
จํานวน 3,041,895 ลานบาทคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 4.8 แมวาจํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมท้ังส้ินจะมีถึง 
2,287,057 รายในป 2549 แตจํานวนวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย มีจํานวนเพียง 546,319 ราย ซ่ึงจําแนกเปนวิสาหกิจขนาดใหญ 4,037 ราย 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 537,345 ราย คิดเปนรอยละ 98.3 ของจํานวนวิสาหกิจท้ังหมด 
ซ่ึงมีการเพิ่มข้ึนของวิสาหกิจท้ังส้ิน 46,816 รายในขณะท่ีมีการจดทะเบียนเลิกกิจการ 20,078 ราย 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจางงานรวมท้ังส้ิน 8,863,334 คน คิดเปนรอยละ 76.7 ของ
จํานวนการจางงานท้ังประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551) จะเหน็
ไดวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจางแรงงาน ทําใหการบริหารงานดานเศรษฐศาสตรมหภาคเกิด
ผลสัมฤทธ์ิเปนอยางดี 

เม่ือมองความสําคัญในดานสังคมจะพบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปน
วิสาหกิจท่ีมีความเหมาะสมตอธุรกิจโดยท่ัวไป มีความคลองตัวในการปรับสภาพใหเขากับ
สถานการณท่ัวไปของประเทศ อีกท้ังยังเปนวิสาหกิจท่ีใชเงินทุนในจํานวนท่ีต่ํากวาวิสาหกิจขนาดใหญ 
ชวยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเม่ือหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเปนแหลงท่ีสามารถ
รองรับแรงงานท่ีเขามาใหมเปนการปองกันการอพยพของแรงงานเขามาหางานทําในเขตกรุงเทพฯ
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และปริมณฑล ซ่ึงชวยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลไปสูภูมิภาค กอใหเกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสวนภูมิภาคและ

ของประเทศอยางยั่งยืนตอไป ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจ

เมื่อแบงออกเปนหัวขอใหญแลวอาจแบงออกไดเปน 7 ประการคือ 

1) กอใหเกิดการจางงาน เมื่อมีการกอตั้งหรือขยายกิจการ วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมจะทําใหเกิดการจางงานเขามาทําหนาที่ในการผลิต บริการ หรือพาณิชยกรรม 

2) เปนจุดกําเนิดของผูท่ีจะสนใจลงทุนเปนผูประกอบการรายใหม เนื่องจาก

กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเงินทุนไมสูงและมีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 

3) เปนแหลงฝกอาชีพของแรงงานประเภทตาง ๆ ซ่ึงสามารถฝกฝนเรียนรูจาก

ประสบการณการทํางานจริง 

4) กอใหเกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน

การทําหนาที่เปนผูผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นสวน และการใหบริการสนับสนุนดานตางๆ 

5) เพิ่มมูลคาใหวัตถุดิบในประเทศเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรใน

ประเทศเปนหลัก 

6) สรางรายไดใหประเทศ โดยเฉพาะจากภาคการผลิตเพื่อการสงออก และภาค

การทองเท่ียว 

7) ปองกันการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมชวยทําใหเกิดการแขงขันในการดําเนินธุรกิจและการแขงขันที่เปนธรรมจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

 

2.2.3  ปญหาและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีลักษณะเฉพาะและครอบคลุม

หลายดาน ท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวิสาหกิจในระดับนี้ยังเปน

ส่ิงใหมในระบบเศรษฐกิจของไทยที่ยังตองการการสงเสริมและการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง ปญหาหลัก

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยที่รวบรวมโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมประกอบดวย 

1) ปญหาดานการตลาด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญมักตอบสนอง

ความตองการของตลาดในทองถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซ่ึงยังขาดความรูความสามารถในดาน

การตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
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ขนสง ตลอดจนการเปดเสรีทางการคา ทําใหวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้งสินคาจากตางประเทศเขา

มาแขงขันกับสินคาในทองถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มากขึ้น 

2)  ปญหาขาดแคลนเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมักประสบปญหา

การขอกูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้

เนื่องจากไมมีการทําบัญชีอยางเปนระบบและขาดหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูทําใหตองพึ่งพาเงินกู

นอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง 

3)  ปญหาดานแรงงาน แรงงานท่ีทํางานใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะ

มีปญหาการเขาออกสูง กลาวคือ เมื่อมีฝมือและมีความชํานาญมากขึ้นก็จะยายออกไปทํางานใน

โรงงานขนาดใหญท่ีมีระบบและผลตอบแทนที่ดีกวา จึงทําใหคุณภาพของแรงงานไมสม่ําเสมอการ

พัฒนาไมตอเนื่องสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินคา 

4)  ปญหาขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไปวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม มักใชเทคนิคการผลิตไมซับซอนเนื่องจากการลงทุนต่ําและผูประกอบการ/พนักงานขาด

ความรูพ้ืนฐานที่รองรับเทคนิควิชาที่ทันสมัยจึงทําใหขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตลอดจนการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ดี 

5)  ปญหาขอจํากัดดานการจัดการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมักขาด

ความรูในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใชประสบการณจากการเรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิด

เปนหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีนองมาชวยงานการบริหารภายในลักษณะนี้แมจะมี

ขอดีในเรื่องการดูแลที่ท่ัวถึง (หากธุรกิจไมใหญนัก) แตเมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไมปรับปรุงการ

บริหารจัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาเกิดขึ้นได 

6)  ปญหาการเขาถึงบริการการสงเสริมของรัฐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

จํานวนมากเปนการจัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไมเปนทางการ เชน ผลิตตามบานผลิตในลักษณะ

โรงงานทองแถวไมมีการจดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนพาณิชย หรือทะเบียนการคาดังนั้นกิจการ

โรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใชบริการของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอยถูกตอง

เกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดลอม หรือรักษาความปลอดภัยที่กําหนดตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ในเรื่องการสงเสริมการลงทุนก็เชนเดียวกัน แมวารัฐจะไดลดเงื่อนไขขนาดเงินทุนและ

การจางงานแลวก็ตามเพื่อจูงใจ แตมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพียง จํานวนนอยที่มีโอกาส

ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากรัฐ 

7)  ปญหาขอจํากัดดานบริการสงเสริมพัฒนาขององคการภาครัฐและเอกชน การ

สงเสริมพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีผานมาไดดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมการสงออก 
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตลอดจนสมาคม
การคาและอุตสาหกรรมตาง ๆ อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมี
จํานวนมากและกระจายอยูท่ัวประเทศ ประกอบกับขอจํากัดของหนวยงานดังกลาว เชน ในเร่ือง
บุคลากร งบประมาณ จํานวนสํานักงานสาขาภูมิภาคการใหบริการสงเสริมสนับสนุนดานตาง ๆ จึง
ไมอาจสนองตอบไดท่ัวถึงและเพียงพอ 

8)  ปญหาขอจํากัดในการรับรูขาวสารขอมูล เนื่องจากปญหาและขอจํากัดตาง ๆ 
ขางตน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยท่ัวไปจึงคอนขางมีจุดออนในการรับรูขาวสารดาน
ตาง ๆ เชน นโยบายและมาตรการของรัฐ ขอมูลขาวสารดานการตลาด ฯลฯ 

 

2.3  แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
 
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนต้ังแตกลางป 2540 ซ่ึงเร่ิมจากสถาบันการเงินกอนจะ

ลุกลามไปสูธุรกิจเกือบทุกสาขาท้ังกิจการขนาดใหญและขนาดเล็กลวนไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนดวยกันท้ังส้ิน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซ่ึง
เปนภาคการผลิตท่ีแทจริงก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจเชนเดียวกัน กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมลวนประสบปญหาขาดสภาพคลองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําใหอํานาจซ้ือการบริโภค
ของประชาชนลดนอยลงเปนผลใหกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองชะลอหรือลดการ
ผลิต ลดการจําหนายหรือถึงข้ึนปดกิจการไปในท่ีสุด โดยกลุมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือ กลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนการรับชวงการผลิตจากกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ซ่ึง
เปนอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีใชเทคโนโลยีพึ่งพาจากตางประเทศ เชน อุตสาหกรรมรถยนต เปน
ตน สวนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีพึ่งพาตนเองไดและมักจะใชภูมิปญญาไทยเปน
พื้นฐานมาจากครอบครัวจะสามารถดํารงธุรกิจอยูได เนื่องจากกลุมนี้จะมีความคลองตัวในเร่ืองการ
จัดการ เทคนิคการผลิต การจําหนาย ซ่ึงมักจะมีความยืดหยุนในการปรับตัว เพ่ือรับมือกับภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจไดดีกวา กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีรับชวงการผลิตจากบริษัท
อุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดกลาง แตอยางไรก็ตามกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยท่ัวไปก็ยังไดรับผลกระทบจากอํานาจซ้ือและการบริโภคที่นอยลงของประชาชน และมีปญหา
คือสภาพคลองทางการเงิน ท่ีกระจายไปท่ัวระบบเศรษฐกิจ หากภาครัฐไมยื่นมือเขาไปชวยเหลือ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเหลานี้ก็จะทยอยปดกิจการไปเร่ือย ๆ กระท่ัง
กลายเปนปญหาเร้ือรังทางเศรษฐกิจและสงผลตอปญหาสังคมในท่ีสุด การพลิกฟนเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทย รวมท้ังแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคต ควรจะใหความสําคัญกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงไมไดหมายความวา กิจการขนาดใหญจะไมใหการสนับสนุนอีก
ตอไป แตตองปรับเปล่ียนกระบวนการสงเสริม กิจการใหมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึน โดยสราง
ความแข็งแกรงให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงสวนใหญยังมีจุดออนโดยการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนดานตาง ๆ อยางเปนระบบและใหเกิดความตอเนื่อง เนื่องจากหากกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแข็งแกรงสามารถยืนหยัดและแขงขันกับ
สินคาตางประเทศไดก็จะกลายเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป 
โดยแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางชัดเจนในภาพรวม ดังนี้ 

1) เพื่อบรรเทาปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกําลังประสบอยูใน
ปจจุบัน และชวยพยุงกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหดํารงอยูรอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจ
มีแนวทางดําเนินการ คือ - ปรับปรุงเพิ่มเติม เสริมแตงในจุดท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
ปญหา ประกอบดวย เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร การตลาด การเขาถึงแหลงเงินทุน  การ
พัฒนาบุคลากร การเขาถึงแหลงขอมูล - สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติการ - 
สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จากองคกร
ภาครัฐ เอกชน ท้ังสวนกลางและภูมิภาค สถาบันอิสระเฉพาะทาง สถาบันการศึกษา 

2) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีดําเนินการอยูแลวใหขยายตัว
เจริญเติบโต และสามารถแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบได
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตางชาติ และสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศ มี
แนวทางดําเนินการคือ เนนความเขมขนการพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล ในดานมาตรฐานคุณภาพ
สินคา ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา และการใหบริการ มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต 
เชน ISO 9000 หรือ ISO 14000 มาตรฐานสุขอนามัย การปองกันส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ การ
คุมครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 

3) เนนกลไกการสนับสนุนเงินทุน การรวมทุน (Venture Capital) และการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพยสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อปรับปรุงผลผลิต 
(Productivity) เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงระบบการจําหนายและ
บริการใหรวดเร็ว เพื่อขยายกิจการ 

4) สรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีอนาคต มีนวัตกรรม หรือเปนกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานนโยบายการพัฒนาใหเกิดข้ึน และเติบโตอยางยั่งยืนมี
แนวทางดําเนินการ ไดแก เนนในเร่ืองขอมูลขาวสารการลงทุนสาขาท่ีมีศักยภาพ เนนกลไกการ
สงเสริมอยางใกลชิดและครบวงจรในลักษณะการบมเพาะ(Incubation) เนนกลไกสินเช่ือเพื่อการ



 

   

 

21 

เริ่มตนกิจการ (Start-up  Loans) เนนกลุมเปาหมายดานนโยบาย เชน กลุมผูมีความรูและ

ประสบการณการทํางาน  กลุมผูจบการศึกษาใหมท่ีมีความสามารถเชิงนวัตกรรม กลุมราษฎร หรือ

ราษฎรอิสระ ท่ีจะจัดตั้งหนวยผลิต หรือธุรกิจชุมชน เปนตน 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามเปาหมายของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงปรากฎตามผลการปฏิบัติงานตาม ตารางที่ 2.2 

   

ตารางที่ 2.2   ผลการพัฒนาตามเปาหมายแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2545-2549) 

 

ผลการดําเนินงาน เปาหมายแผนการสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2545  2546  2547  2548  2549  

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมขยายตัวอยางตอเนื่อง

จนมีสัดสวนเกินรอยละ 50 ของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในป 2549 (รอยละ) 

41.3  39.8  39.8  39.4  38.9  

การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเพิ่มขึ้น 180,000 คนตอป (คน) 

4,990,217 

 

5,566,865 

(576,648) 

8,357,493 

(2,790,628) 

8,458,160 

(100,667) 

8,863,334 

(405,174) 

ผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสูงขึ้นในอัตราที่

สอดคลองกับอัตราการเพิ่มของ

ภาคอุตสาหกรรมที่รอยละ 2.5 ตอป 

ผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมใน 4 สาขาของอุตสาหกรรมหลักในระหวางป 

2544-2548 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 4.4 

 

n/a 

การขยายตัวของการสงออกของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไม

ตํ่ากวารอยละ 6 ตอป (รอยละ) 

n/a  n/a   -  

1,171,072 

ลานบาท 

12.3 

1,315,688 

ลานบาท 

9.3 

1,438,280 

ลานบาท 

ผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเขาสูระบบดวยการจด

ทะเบียนในสัดสวนไมตํ่ากวารอยละ 72 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ทั้งหมดในป 2549 (ราย) 

422,267  430,566  446,194  450,582  546,319  

จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหม 50,000 ราย

ตอป (ราย) 

35,381  43,440  47,583  49,534  46,816  
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  ตารางที่ 2.2  (ตอ) 

 
ผลการดําเนินงาน เปาหมายแผนการสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2545 2546  2547  2548  2549  

กลุมอาชีพสามารถดําเนินการขั้นธุรกิจ

เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป จนมี

จํานวนเปน 6,300 กลุมในป 2549 (กลุม) 

n/a  n/a  7,450   8,010  

 

แหลงที่มา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 

จากตารางท่ี 2.2 พบวาการดําเนินการยังคงไดตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไมวาจะเปนดาน

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม อัตราการเพิ่มของผลิตภาพ และการจดทะเบียนนิติบุคคล แตก็บรรลุ

เปาหมายในดานการจางงานและการขยายตัวเพื่อการสงออก นอกจากนั้นยังประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายในการดําเนินการตามยุทธศาสตรทําให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการเติบโต

อยางยั่งยืน เกิดการฟนฟูเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ สรางและปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ มีศักยภาพในการเปนผูสงออก ผูประกอบการเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

สามารถชวยแกปญหาความยากจนและการกระจายความเจริญสูภูมิภาคได 

 

2.4  บทบาททางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล

สถานการณประจําปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใชในติดตามตรวจสอบการพัฒนา 

สําหรับในป พ.ศ. 2549 นั้นพบวาจํานวนวิสาหกิจทุกประเภทมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,287,057 ราย 

ประกอบดวยวิสาหกิจขนาดใหญ 4,292 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง 9,791 ราย วิสาหกิจขนาดยอม 

2,264,734 ราย และวิสาหกิจที่ไมระบุขนาด 8,240 ราย โดยจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมคิดเปนรัอยละ 99.4 ของวิสาหกิจทั้งหมด เมื่อจําแนกประเภทธุรกิจแลวพบวา วิสาหกิจประเภท

การผลิต ประเภทคาปลีก และประเภทการบริการมีจํานวนเทาๆกันประมาณรอยละ 30  (ดู

รายละเอียดในตารางที่ 2.3) โดยธุรกิจประเภทคาสงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด และธุรกิจการ

ผลิตมีการหดตัว 
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ตารางท่ี 2.3  จาํนวนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมระหวางป 2547 – 2549 จําแนกตามประเภท 
                      ธุรกิจ 
 

ประเภทธุรกิจ จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (ราย) 

การเปล่ียนแปลง (รอยละ) สัดสวนตอ
จํานวนรวม 

(รอยละ) 

 2547 2548 2549 2548 2549 2549 

ภาคการผลิตรวม 691,926 696,816 672,351 0.7 (3.5) 29.6 

ภาคการคาและซอมบํารุง 865,906 878,020 908,846 1.4 3.5 40.0 

ซอมบํารุง 64,837 65,349 63,637 0.8 (2.6) 2.8 

คาปลีกและอื่นๆ 668,112 671,715 681,794 0.5 1.5 30.0 

คาสง 132,957 140,956 163,415 6.0 15.9 7.2 

ภาคการบริการ 621,240 644,032 675,622 3.7 4.9 29.7 

ไมระบุประเภท 20,058 20,201 17,706 0.7 (12.4) 0.8 

รวม 2,199,130 2,239,069 2,274,525 1.8 1.6 100.0 

 
แหลงท่ีมา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 
ภาพรวมในดานการจางงาน ในป 2549 วิสาหกิจทุกประเภทมีจํานวนการจางงานท้ังส้ิน 

11,551,272 คน จําแนกเปนการจางงานของวิสาหกิจขนาดใหญจํานวน 2,687,938 คน วิสาหกิจ
ขนาดกลาง 1,338,938 คน และวิสาหกิจขนาดยอมจํานวน 7,524,936 คน โดยสัดสวนการจางงานใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมทั้งหมด เม่ือจําแนก
ประเภทธุรกิจแลวพบวา วิสาหกิจประเภทการผลิต มีสัดสวนการจางงานมากท่ีสุดท่ีรอยละ 39.4  
ประเภทการบริการ มีสัดสวนการจางงานรองลงมาท่ีรอยละ 33.0 และประเภทการคาปลีกท่ีรอยละ 
16.5 (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 2.4) อยางไรก็ตามภาคคาสงมีการขยายตัวในการวาจางงานมากท่ีสุด
ท่ีรอยละ 18.0 
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ตารางที่ 2.4  การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2547 – 2549 จําแนกตาม

ประเภทธุรกิจ 

 

ประเภทธุรกิจ จํานวนแรงงาน (คน) การเปลี่ยนแปลง  

(รอยละ) 

สัดสวนตอ

จํานวนรวม 

(รอยละ) 

 2547  2548   2549  2548   2549  2549  

ภาคการผลิตรวม  3,431,553 3,459,096 3,496,202  0.8  1.1  39.4 

ภาคการคาและซอมบํารุง 2,331,196 2,358,189 2,443,414  1.2  3.6  27.6 

ซอมบํารุง  166,570  168,282  163,983  1.0   (2.6)   1.9  

คาปลีกและอื่นๆ  1,491,481 1,501,095 1,466,446  0.6  (2.3)  16.5 

คาสง  673,145  688,812  812,985  2.3   18.0   9.2  

ภาคการบริการ  2,593,370 2,639,440 2,923,338  1.8  10.8  33.0 

ไมระบุประเภท 1,374  1,435  380  4.4  (73.5)  0.0  

รวม  8,357,493 8,458,160 8,863,334  1.2  4.8  100.0 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 

บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป 

2549 มีมูลคา 3,041,896ลานบาทคิดเปนรอยละ 38.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ มีอัตรา

ขยายตัวเพิ่มจากปกอนหนารอยละ 4.8 โดยวิสาหกิจขนาดยอมสรางมูลคา 2,043,460 ลานบาท

มากกวาวิสาหกิจขนาดกลางที่สรางมูลคา 998,436 ลานบาท สวนวิสาหกิจขนาดใหญมีมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 3,589,655 ลานบาท ในระยะสองสามปท่ีผานมาบทบาทดานนี้ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีลักษณะที่ทรงตัวคอนไปในทางหดตัว เนื่องมาจากผลกระทบ

ดานการเมืองและการคาในระดับโลก (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2.5) 
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ตารางท่ี 2.5  มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศป 2547 – 2549 จําแนกตามขนาดธุรกิจ 
 

ขนาดธุรกิจ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศป 
(ลานบาท) 

สัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
(รอยละ) 

 2547 2548 2549 2547 2548 2549 

ประเทศ 6,489,847 7,087,660 7,816,474 100.0 100.0 100.0 

ภาคเกษตร 669,498 721,682 836,077 10.3 10.2 10.7 

ภาคนอกเกษตร 5,820,349 6,365,978 6,980,397 89.7 89.8 89.3 

วิสาหกิจขนาดใหญ 2,944,125 3,249,458 3,589,655 45.4 45.8 45.9 

วิสาหกิจขนาดกลาง 832,135 909,140 998,435 12.9 12.9 12.8 

วิสาหกิจขนาดยอม 1,748,200 1,881,273 2,043,460 27.1 26.8 26.2 

วิสาหกิจอื่นๆ 295,887 326,106 348,846 4.5 4.5 4.5 

 
แหลงท่ีมา:  ดัดแปลงจากรายงานของสํานกัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550. 

 
2.5  ผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
  

ในปพ.ศ. 2552 รายไดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีจํานวน 6.21 ลาน
ลานบาท คิดเปนรอยละ 39 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับรายไดของวิสาหกิจท้ังหมด สวนรายไดของ
วิสาหกิจขนาดใหญมีรายได 9.70 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 61 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับรายได
ของวิสาหกิจท้ังหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นมีรายไดจากภาคการคาและการบริการ
ท่ีสูงกวาวิสาหกิจขนาดใหญสองเทา แตวิสาหกิจขนาดใหญนั้นมีรายไดจากภาคการผลิตมากกวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถึง 3 เทา (ดูตารางท่ี 2.6) ซ่ีงแสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีความสําคัญตอภาคการคาและการบริการมากกวาวิสาหกิจขนาดใหญแตก็มีสวนใน
การสรางรายไดในภาคการผลิตท่ีนอยกวาวิสาหกิจขนาดใหญ เม่ือทบทวนขอมูลยอนหลังไป พบวา
สัดสวนเชนนี้เปนสัดสวนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยในชวงเวลาท่ีผานมา 
 เม่ือดูในดานการขยายตัวแลวพบวาวิสาหกิจขนาดใหญมีการขยายตัวรอยละ 4.3 ใน
ภาพรวมโดยแตละภาคธุรกิจมีการขยายตัวอยูระหวางรอยละ 4.2 ถึงรอยละ 4.7 สวนวิสาหกิจขนาด



 

   
 

26 

กลางและขนาดยอมมีการขยายตัวท่ีต่ํากวาอยูท่ีรอยละ 3.2 ในภาพรวมโดยแตละภาคธุรกิจมีการ
ขยายตัวอยูระหวางรอยละ 2.5 ถึงรอยละ 3.6 ภาคการคามีการขยายตัวนอยท่ีสุด ทิศทางการขยายตัว
เชนนี้ทําใหรายไดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 
ลดลงจากรอยละ 41 ในป พ.ศ. 2545 เหลือเพียงรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2552 
 
ตารางท่ี 2.6  ขนาดของรายไดและการขยายตัวของวิสาหกิจไทย (หนวย: ลานลานบาท) 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจขนาดใหญ  

รายได รอยละ ขยายตัว รายได รอยละ ขยายตัว 

ภาคการผลิต 2.72 43.8 3.5 7.99 82.4 4.2 

ภาคการบริการ 1.82 29.3 3.6 0.85 8.80 4.7 

ภาคการคา 1.67 26.9 2.5 0.86 8.80 4.6 

รวม 6.21 100.0 3.2 9.70 100.0 4.3 

สัดสวนรายได 39 61 

 
แหลงท่ีมา:  สรุปจากรายงาน การวิเคาะหและเตือนภันดานตนทุนและโครงสรางตนทุนป 2551

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
  

ในการสํารวจผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวา การทํากําไร
ของป พ.ศ. 2551 นั้น (ดูตารางที่ 2.7) มูลคาของกําไรที่วิสาหกิจขนาดใหญทําไดรวมกันมีมูลคา 
784,011 ลานบาทคิดเปนรอยละ 76 ของกําไรรวมท้ังหมด สูงกวากําไรที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในทุกภาคทําไดเพียง 249,794 ลานบาทคิดเปนรอยละ 24 ของกําไรรวมท้ังหมดโดยภาค
การผลิตนั้นวิสาหกิจขนาดใหญมีสัดสวนการทํากําไรไดมากกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ถึง 5 เทาในขณะท่ีภาคอ่ืนมีกําไรมากกวาไมถึง 1 เทา ในดานการขยายตัวของกําไรวิสาหกิจขนาด
ใหญมีอัตราการขยายตัวทุกภาครวมกันรอยละ 6.3 สวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการ
อัตราการขยายตัวนอยกวาเล็กนอยคือรอยละ 6.1  

แตเม่ือพิจารณาจากการอัตราการทํากําไรตอยอดขายแลว วิสาหกิจขนาดใหญมีความ
ไดเปรียบในการทํากําไรกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการบริการนั้นวิสาหกิจขนาด
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ใหญสามารถสรางอัตราการทํากําไรไดถึงรอยละ 12.1 ในขณะท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สรางอัตราการทํากําไรไดนอยกวาเกือบ 3 เทาเพียงรอยละ 4.7 เชนเดียวกับภาคการคาท่ีวิสาหกิจ
ขนาดใหญสรางอัตราการทํากําไรไดสูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกือบ 3 เทาเชนกัน มี
เพียงภาคการผลิตเทานั้นท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถทํากําไรตอราคาขายไดดีท่ีสุด
ท่ีรอยละ 4.7 ใกลเคียงกับสรางอัตราการทํากําไรของวิสาหกิจขนาดใหญท่ีรอยละ 7.8 ซ่ึงส่ิงท่ีพบนี้
แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังตองการไดรับการปรับปรุงความสามารถใน
การดําเนินการเม่ือนําไปเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญคอนขางมาก 

 
ตารางท่ี 2.7  กาํไร อัตราการทํากําไรตอยอดขาย และการขยายตัวของกาํไรของวิสาหกิจไทยป 

2552 (หนวย: ลานบาท) 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจขนาดใหญ  

กําไร รอยละตอ
ยอดขาย 

ขยายตัว กําไร รอยละตอ
ยอดขาย 

ขยายตัว 

ภาคการผลิต 126,841 4.7 5.8 625,739 7.8 6.2 

ภาคการบริการ 84,949 4.7 6.7 102,860 12.1 6.3 

ภาคการคา 38,004 2.3 5.4 55,412 6.4 7.5 

รวม 249,794 4.0 6.1 784,011 8.1 6.3 

สัดสวนกําไร 24 76 

 
แหลงท่ีมา:  สรุปจากรายงาน การวิเคราะหและเตือนภยัดานตนทุนและโครงสรางตนทุนป 2551: 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
 
 ตารางท่ี 2.8 ไดแสดงใหเห็นถึงสัดสวนตนทุนในการดําเนินการแยกออกตามประเภท
ตนทุน ทําใหเห็นโครงสรางท่ีมีตอผลกําไรของแตละภาคธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สําหรับภาคการผลิตมีกําไรสุทธิตอยอดขายในระดับคอนขางตํ่าท่ีรอยละ 4.7 นั้นมี
สาเหตุมาจากตนทุนคาวัตถุดิบถึงรอยละ 40 ตนทุนดานแรงงานหรือบุคลากรรอยละ 18 และ
ตนทุนในการดําเนินการทั่วไปรอยละ 14 และมีตนทุนในดานเทคโนโลยีรอยละ 8 ตนทุนดาน
การขนสงรอยละ 8.5 ดานการตลาดรอยละ 6.6 มีตนทุนการวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ 2.16 
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 ภาคการบริการมีกําไรสุทธิตอยอดขายในระดับคอนขางตํ่าท่ีรอยละ 4.7 เชนกัน โดย
ตนทุนสวนมากมาจากตนทุนดานแรงงานหรือบุคลากรรอยละ 49.2 ถัดมาเปนตนทุนดานวัสดุท่ี
ใชในการบริการรอยละ 21.1 ตนทุนดานเทคโนโลยีรอยละ 9.5 ตนทุนดานการตลาดรอยละ 7.9 
ดานขนสงรอยละ 6 และมีตนทุนดานเทคโนโลยีเพียงรอยละ 1.7 ในภาคการคามีกําไรสุทธิตอ
ยอดขายในระดับต่ํามากท่ีรอยละ 2.3 โดยตนทุนสวนมากจากคาสินคารอยละ 49.2 ถัดมาเปน
ตนทุนแรงงานหรือบุคลากรรอยละ 25 ตนทุนคาขนสงรอยละ 9.4 สวนตนทุนการตลาด 
เทคโนโลยี และ การดําเนินการอยูในระดับรอยละ 5 ตนทุนในการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาค
การคาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีเพียงรอยละ 1.2 เทานั้น 
 
ตารางท่ี 2.8  สัดสวนตนทุนในการผลิตและการใหบริการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ป 2551 (รอยละ) 
 

ตนทุน 
การ

ดําเนินการ บุคลากร 
วัตถุดิบ/
สินคา เทคโนโลยี 

วิจัย&
พัฒนา การตลาด ขนสง 

ภาคการผลิต 14.16 18.17 39.94 8.27 2.16 6.64 8.53 

ภาคการบริการ 4.69 49.18 21.10 9.51 1.69 7.88 5.98 

ภาคการคา 4.77 25.04 49.17 5.83 1.15 4.86 9.38 

 
แหลงท่ีมา:  สรุปจากรายงาน การวิเคราะหและเตือนภยัดานตนทุนและโครงสรางตนทุนป 2551: 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552. 
 
 จากตารางท่ี 2.8 นี้ ทําใหเห็นวาการพัฒนาผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดดีข้ึนนั้น จะข้ึนอยูกับการท่ีวิสาหกิจมีการดําเนินการในการลดสัดสวนของตนทุน
วัตถุดิบหรือสินคา ตนทุนแรงงานหรือบุคลากร ตนทุนดานการขนสง เปนหลัก ในขณะเดียวกันก็
ตองเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันจากการใชเทคโนโลยี และมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาให
มากกวานี้ ตารางท่ี 2.9 ไดนําเสนอผลประกอบการของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมี
มูลคากําไรสูงป 2551 ซ่ึงไดแสดงใหเห็นความแตกตางของโครงสรางการบริหารตนทุนในแตละ
กลุมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นวาผลประกอบการของแตละวิสาหกิจยังมีความ
แตกตางกันภายในกลุมอุตสาหกรรมดวย 
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2.6  สรุป 
  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงใน
โลกและในประเทศไทย  พัฒนาการของวิสาหกิจขนาดนี้ เกิดข้ึนมาจากการทําหนาท่ีของ
ผูประกอบการที่เปนหลักกอนท่ีจะพัฒนามาเปนหนวยงานที่มีเงินทุนและผูรวมงานเพิ่มมากข้ึน 
ปจจุบันจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนรอยละ 99 ของจํานวนวิสาหกิจรวมใน
เกือบทุกประเทศทั่วโลกและเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีมีการจางงานมากกวารอยละ 70 ของแรงงานรวม
ในเกือบทุกประเทศเชนกัน อยางไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลับมีสัดสวนในการ
สรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมระหวางรอยละ 30 ถึงรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ ซ่ึงหมายความวาวิสาหกิจขนาดใหญยังคงมีความสําคัญในเชิงมูลคามากกวา จึงนับไดวาจุด
นี้เปนจุดท่ีควรปรับปรุงผลจากการดําเนินการของวิสาหกิจในระดับนี้  
 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีนโยบายระดับชาติจัดต้ัง
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมต้ังแตป พ.ศ. 2543 เพื่อทําหนาท่ีพัฒนา 
สงเสริม ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดน้ีใหเปนหนวยงานเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวม การจางงาน รวมท้ังเพิ่มสัดสวนมูลคาการสงออก แมวาการดําเนินการจะ
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งตามรายงานการสงเสริมฯ ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549 อยางไรก็
ตามผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวมท่ีผานมา ก็ยังมีผลประกอบการ
ท่ีควรไดรับการปรับปรุง โดยในป พ.ศ. 2552 อัตราการทํากําไรเฉล่ียเพียงรอยละ 4.0 ซ่ึงนอยกวา
วิสาหกิจขนาดใหญท่ีมีอัตราการทํากําไรเฉลี่ยสูงกวา 2 เทาท่ีรอยละ 8.1 นอกจากนั้นอัตราการจด
ทะเบียนเลิกกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังคงอยูในอัตราท่ีสูงมากคือระดับรอยละ 
50 ของการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจใหม และจากการสํารวจผลประกอบการในภาพรวม ก็แสดง
ใหเห็นวาการเติบโตของวิสหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการเติบโตเพียงรอยละ 3.2 นอยกวา
วิสาหกิจขนาดใหญภายใตสภาวะแวดลอมเศรษฐกิจแบบเดียวกันท่ีเติบโตรอยละ 4.3 แสดงวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีผลงานดอยกวาวิสาหกิจขนาดใหญ ในดานตนทุนการ
ดําเนินงานพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนตนทุนดานวัตถุดิบหรือสินคา ตนทุน
แรงงานหรือบุคลากร รวมท้ังตนทุนการขนสงท่ีสูง สวนการทําการวิจัยและพัฒนาและการใช
เทคโนโลยีกลับมีสัดสวนมูลคาท่ีต่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินการของการจัดการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข 



ตารางท่ี 2.9  กาํไรและสัดสวนตนทุนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2551 (เฉพาะกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคากําไรสูง) 
 

   สัดสวนของตนทุน (รอยละ) 

ที่ ประเภทอุตสาหกรรม 
กําไรสุทธิ
(รอยละ) การดําเนินการ บุคลากร วัตถุดิบ/สินคา เทคโนโลยี 

วิจัย&
พัฒนา การตลาด ขนสง บริการ 

1 พลังงาน 33.01 18.00 10.00 33.00 10.00 4.00 11.00 14.00 0.00 
2 โลจิสติกส 15.33 0.00 17.50 0.00 10.00 0.00 15.00 57.50 0.00 
3 เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ 11.90 9.00 37.00 34.00 6.20 2.20 5.00 7.00 0.00 
4 บริการทางการเงิน 10.34 0.00 66.67 0.00 5.56 2.22 15.00 2.22 8.33 
5 เคร่ืองจักรกล 8.55 6.33 28.33 53.50 6.83 0.33 0.67 3.67 0.00 
6 สิ่งพิมพ 8.54 17.05 21.16 35.40 15.44 2.67 4.00 3.84 0.00 
7 ไปรษณียและโทรคมนาคม 7.19 0.00 44.59 0.00 10.62 1.27 6.79 7.24 29.72 
8 เคมีภัณฑ 6.38 16.17 16.83 37.00 3.17 2.83 12.67 11.33 0.00 
9 ยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณขนสง 5.83 10.53 19.89 39.42 13.95 1.84 4.58 10.00 0.00 
10 บริการที่ปรึกษา 5.18 0.00 53.75 0.00 1.25 0.00 2.50 5.00 37.00 
11 ยา สมุนไพร และเวชภัณฑ 4.45 14.33 20.00 41.00 5.73 3.53 7.67 7.40 0.00 
12 เหล็ก&โลหะและผลิตภัณฑ 3.73 14.96 20.64 42.80 7.80 1.60 3.44 8.36 0.00 
13 ผลิตภัณฑพลาสติก 2.90 12.25 11.75 49.50 13.00 1.88 2.94 8.19 0.00 
14 การกอสราง 2.32 0.00 40.17 0.00 13.56 0.67 2.22 8.00 35.00 
15 การคา 2.26 4.77 25.04 49.17 5.83 1.15 4.86 9.38 0.00 
16 ธัญพืช สตารช และอาหารสัตวแปรรูป 1.78 14.86 16.00 51.57 8.34 0.79 2.16 6.49 0.00 

 
แหลงท่ีมา:  สรุปจากรายงาน การวิเคราะหและเตือนภยัดานตนทุนและโครงสรางตนทุนป 2551: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552
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บทที่ 3 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

  
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทฤษฎีผลประกอบการไดช้ีใหเห็นถึงแนวทางในการวัด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เปนผลลัพธท่ีไดจากการประกอบการขององคการและมีความแตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ 

โดยผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนนไปที่ผลลัพธข้ันสุดทายมากกวา

ผลลัพธในระหวางขั้นตอนการทํางาน เพื่อนําผลลัพธนั้นมาใชศึกษาผลการดําเนินการขององคการ 

การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องปจจัยที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

พบวาปจจัยที่เกี่ยวของมีลักษณะที่แตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมไมไดใชประโยชนไดจากความไดเปรียบในตําแหนงทางการตลาด และยังมีขอจํากัด

ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายใตสภาวะการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอผลประกอบการไมวาจะเปนดานเศรษฐศาสตรและดานการบริหารองคการ พบวายัง

ขาดการบูรณาการปจจัยทั้งสอง การทบทวนวรรณกรรมในมุมมองที่แตกตางจากเดิม ทําใหได

ขอเสนอวาปจจัยการกระทําของผูประกอบการหรือภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนการบูรณาการแนวทางดานเศรษฐศาสตรและดานการบริหาร

องคการที่ทําใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและนําไปสูผลประกอบการที่แตกตางจาก

วิสาหกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 

3.1  ทฤษฎีผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ผลประกอบการขององคการ (Organizational Performance) มีความหมายที่แตกตางไปจาก

ความหมายของประสิทธิผลองคการ (Organizational  Effectiveness) ในทางธุรกิจแลวผลประกอบการ

องคการหมายถึงผลการดําเนินการในขั้นตอนสุดทายขององคการ (Ultimate Performance) เปน

เสมือนการมองผลที่เกิดขึ้นจากภายนอกที่ครอบคลุมมิติ 3 ดานคือ ดานแรกคือผลการดําเนินการ

ดานการเงิน ไดแก กําไร ผลตอบแทนการลงทุน ผลตอบแทนตอสินทรัพย เปนตน ดานที่สองคือผล

การดําเนินการดานการตลาด ไดแก ยอดขาย สัดสวนการตลาด เปนตน และดานที่สามคือผลตอบแทน
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ของผูท่ีมีสวนไดเสียกับองคการหรือผูถือหุน ไดแก ผลตอบแทนรวม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value Added) เปนตน (Devinney, Richard, Yip and Johnson, 2005) สวนประสิทธิผล
องคการหมายถึงผลการดําเนินงานท่ีมีความหมายท่ีกวางกวา ครอบคลุมผลประกอบการองคการ 
พรอมท้ังผลการดําเนินการภายในดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในองคการ รวมท้ังผลการดําเนินจากมุมมองภายนอกท่ีนอกเหนือไปจาก
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ดังนั้นผลประกอบการจึงเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลองคการ และ
ประสิทธิผลองคการเองก็ไม มีขอบเขตตายตัวแต ข้ึนอยูกับความตองการของการศึกษา 
(Venkatraman and Ramanujam, 1985) อยางไรก็ตามผลประกอบการคือการวัดความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวขององคการที่เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป (Pasanen, 2003)โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัววัดท่ี
สามารถนํามาช้ีใหเห็นถึงความแตกตางขององคการตางๆภายใตตัวช้ีวัดท่ีเปนท่ียอมรับและเขาใจ
โดยท่ัวไป 

  
3.1.1  ทฤษฎีผลประกอบการของวิสาหกิจ 
การศึกษาเร่ืองผลประกอบการมีรากฐานมาจากการศึกษาทฤษฎีองคการและการศึกษาดาน

การบริหารกลยุทธ (Murphy, Trailer and Hill, 1996) ผลประกอบการของวิสาหกิจเปนตัวสราง 
(Construct) ท่ีมีความสลับซับซอนและมีการวัดไดหลายมิติ (Multi-Dimensions) การประเมินผล
ประกอบการจึงมีอยูหลายวิธีดวยกันข้ึนอยูกับจุดประสงคของการนําไปใช วรรณกรรมท่ี
ทําการศึกษาเร่ืองนี้ไดช้ีใหเห็นวาการประเมินผลประกอบการแบงออกไดเปน 3 มุมมอง (Ford and 
Schellenberg, 1982) ประกอบดวย มุมมองแรก คือการประเมินผลประกอบการที่มุงเนนเปาหมาย 
(Goal Approach) องคการถูกจัดต้ังข้ึนมาดวยเจตนาที่จะบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งเปนการ
เฉพาะ องคการจะพยายามดําเนินการเพื่อไปสูความสําเร็จตามเปาหมายนั้น ดังนั้นผลประกอบการ
ขององคการจะประเมินจากการบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว (Etzioni, 1964) มุมมองท่ีสองคือการ
ประเมินผลประกอบการจากการจัดการทรัพยากรของระบบ (Systems Resource Approach) การ
ประเมินผลประกอบการตามมุมมองนี้ใชตัวแบบเชิงระบบในการอธิบาย กระบวนการทํางานของ
องคการจะมีความเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการจัดหา แปรรูป และมีขอจํากัดดานทรัพยากร และมี
ความตองการพึ่งพาการแลกเปล่ียนทรัพยากรที่จําเปนกับส่ิงแวดลอม ผลประกอบการจึงเปนการ
ประเมินการบริหารการจัดหาทรัพยากรคือการประเมินความสามารถท่ีองคการจัดหาทรัพยากรที่หา
ไดยากและมีคุณคา(Yuchtman and Seashore Stanley, 1967) แตท้ังสองมุมมองใชเกณฑการ
ประเมินผลประกอบการเพียงหนึ่งเกณฑ จากมุมมองผูประเมินเพียงหนึ่งกลุม แมวาจะใชตัววัด
หลายมิติ (Multi-Dimensional) ก็ตาม สวนมุมมองท่ีสามมาจากฐานคติท่ีวาองคการกอต้ังเพื่อตอบสนอง
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ความตองการของผูท่ีมีสวนไดเสียหลายกลุม (Multiple Constituencies) ท่ีมีสวนเก่ียวของและมี
ความตองการที่แตกตางกัน ผลประกอบการจึงตองมีเกณฑการประเมินหลายดาน ซ่ึงผลลัพธของแต
ละดานอาจจะมีความแตกตางกันคนละทิศทางก็ได (Connolly, Conlon and Deutsch, 1980) ในทาง
ปฏิบัติเม่ือนําเอาวิธีการประเมินผลประกอบการทั้งสามมุมมองไปใชก็จะพบกับปญหาท่ีเปน
จุดออน เชน การกําหนดเปาหมายจะไดรับอิทธิพลมาจากกลุมบุคคลในองคการที่อาจมีความเห็นท่ี
แตกตางกัน (Connolly, et al., 1980; Yuchtman and Seashore Stanley, 1967) และ เกิดขัดแยงกันเอง
ในองคการและเปาหมายเหลานี้ก็ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกันระหวางองคการได (Murphy, et 
al., 1996) ตัวอยางเชน ในการประเมินผลประกอบการจากการจัดการทรัพยากร แมวาจะสามารถ
แกปญหาจากมุมมองแรกไดในเร่ืองการกําหนดเปาหมายในเร่ืองท่ัวไปและอาจครอบคลุมหลายมิติ
แตก็เปนการกําหนดมาจากกลุมผูท่ีมีสวนไดเสียเพียงกลุมเดียวไมสอดคลองกับการท่ีองคการเปน
แบบระบบเปดท่ีกลุมท่ีมีสวนไดเสียมีความตองการที่แตกตางกัน (Connolly, et al., 1980) ใน
ขณะเดียวกันผลประกอบการท่ีสนองความตองการของผูท่ีมีสวนไดเสียท่ีมีขอดีมากกวามุมมองอื่น 
ก็จะมีขอบเขตวัตถุประสงคท่ีกวางครอบคลุมตั้งแตดานการเงินและดานการปฏิบัติการ ดังนั้นการ
ประเมินผลประกอบจะตองมีความเขาใจตอความตองการที่แตกตางกันและทําใหมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายแตกตางกันในแตละวัตถุประสงค (Venkatraman and Ramanujam, 1985) 

อยางไรก็ตามเม่ือใชมุมมองทางการบริหาร จะเห็นวาผลประกอบการของวิสาหกิจสามารถ
มองไดจาก 3 ตัวแบบคือ หนึ่ง-ตัวแบบระบบธรรมชาติ หรือ Natural System Model เปนการมองวา
วิสาหกิจนั้นมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ดังนั้นวัตถุประสงคขององคการก็คือการประกอบการ
เพื่อการอยูรอด (survival) ขององคการ, สอง-ตัวแบบมุงเนนเปาหมาย หรือ Goal-oriented Model 
เปนตัวแบบที่กําหนดข้ึนตามการใชหลักเหตุและผลที่กําหนดข้ึนมาอยางเหมาะสมกับวิสาหกิจ 
ดังนั้นผลประกอบการคือการดําเนินการเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนอยางมีเหตุผล, และสาม-ตัว
แบบผูมีสวนไดเสีย หรือ Multiple-Constituencies Model ซ่ึงมองวาวิสาหกิจนั้นทํางานภายใตการ
ควบคุมเพื่อผลประโยชนของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นผลประกอบการจึงตองเปนไปตามความ
ตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ทุกกลุมเชน ผูจัดการ, เจาของ หรือผูถือหุน, 
พนักงานลูกจาง, ลูกคา, และผูขายวัตถุดิบ เปนตน (Cheasakul, 2543) ซ่ึงการเลือกใชตัวแบบอันหนึ่งอัน
ใดหรือหลายตัวแบบพรอมกันนั้นก็ข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมท่ีแตละวิสาหกิจตองการ สรุปไดวา
มุมมองทางการบริหารไมแตกตางไปจากมุมมองท่ัวๆไป 

ในทางปฏิบัติ ผลการประกอบการของวิสาหกิจมักจะประเมินหรือวัดจากความสามารถท่ี
วิสาหกิจนั้นสามารถนําเสนอขายสินคาหรือบริการของตนเองไปสูตลาดเปาหมายท่ีตองการได 
(Carton, Hofer and Meeks, 1997) สอดคลองกับท่ี Pfeffer and Salancik ไดระบุวาผลการประกอบการ
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ของวิสาหกิจคือความสามารถที่องคการสามารถสรางผลลัพธ (Outcomes) และการดําเนินการ 
(Actions) ท่ีเปนท่ียอมรับได (Pfeffer and Salancik, 1978) และสําหรับวิสาหกิจเชิงพาณิชยท่ัวไป 
ผลประกอบการจะถูกกําหนดจากมุมมองของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียคือผลลัพธท่ีมีความสําคัญตอ
ผูประกอบการ ผูบริหาร ลูกจางพนักงาน และตอระบบเศรษฐกิจท่ีวิสาหกิจนั้นเปนสมาชิกอยู ผล
ประกอบการที่ดีจะชวยทําใหกิจการมีความพรอมท่ีจะทําการขยายตัว  มีกําไร สามารถให
ผลตอบแทนท่ีดีแกพนักงาน และมีสวนเกินท่ีนํามาตอบแทนสังคมได (Wolff and Pett, 2006) และ
เม่ือมองในทางกลยุทธ ผลประกอบการของวิสาหกิจดูไดจากความสําเร็จ (Success) หรือ ความลมเหลว 
(Failure) ในการดําเนินงานของตัวกิจการวิสาหกิจตามแผนดําเนินการ (Dess and Robinson, 1984)  
โดยท่ัวไปแลว คําวาความสําเร็จจะมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 
ซ่ึงในทางธุรกิจความสําเร็จหมายถึงการบริหารงานท่ีเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
องคการที่กําหนดไว (Jennings and Beaver, 1997) และความสําเร็จนี้มักจะวัดกันดวยผลการ
ประกอบการดานการเงิน (Financial Performance) เปนหลัก  

มุมมองการประเมินผลประกอบการเชิงประจักษของวิสาหกิจ โดยท่ัวไปสามารถวัดไดโดย
แบงออกเปนกลุม 3 กลุม ประกอบดวย กลุมแรกคือการวัดการเติบโต (Growth) ซ่ึงรวมถึงการวัด 
รายได จํานวนพนักงาน สวนแบงตลาด เปนตน กลุมท่ีสองคือการวัดการทํากําไร (Profitability) 
ไดแกการวัด กําไร อัตราการทํากําไร ผลตอบแทนการลงทุน เปนตน และกลุมท่ีสามคือการวัด 
ความอยูรอด (Survival) ไดแก จํานวนปท่ีวิสาหกิจเปดดําเนินการ และอัตราสวนทางการเงินตางๆ
ซ่ึงแสดงสถานะความเหมาะสมทางการเงินขององคการ เปนตน (Pasanen, 2003) มีการศึกษา
จํานวนมากยืนยันวาการเติบโตเปนดัชนีท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลประเมินประกอบการของวิสาหกิจ
วาจะสามารถอยูรอดไดหรือไมโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Brush 
and Vanderwerf, 1992) การวัดดานการเงิน เชน การทํากําไรเปนการประเมินผลประกอบการท่ี
ใชไดดีกับวิสาหกิจขนาดใหญ เปนการวัดท่ีตองการขอมูลดานรายไดและตนทุนท่ีครบถวนถูกตอง 
แตสําหรับวิสาหกิจขนาดยอมแลว มีตนทุนหลายสวนท่ีไมไดนํามาบันทึกอยางชัดเจนตรงไปตรงมา
เหมือนวิสาหกิจขนาดใหญเชน ตนทุนจากการชวยเหลือแรงงานจากภายในครอบครัว การใช
สินทรัพยเดิมท่ีมีอยู เปนตนซ่ึงเปนเร่ืองท่ีคํานวณตนทุนท่ีเหมาะสมไดยากในวิสาหกิจระดับนี้ 
ดังนั้นการวัดดานการเงินอาจจะไดขอมูลท่ีไมครบถวนและไมสามารถเปนตัวแทนการวัดผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดอยางถูกตอง 

จากการศึกษาของ Pasanen (2003) เร่ืองการประเมินผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมโดยเฉพาะนั้น สรุปไดวาการประเมินผลประกอบการควรวัดใหครอบคลุมการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย ยอดขายตอป (Annual Sales), กําไรข้ันตน (Gross Margin), กระแสเงินสด
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ในการดําเนินงาน (Operating Cash Flow) และ กําไรสุทธิ (Net Profit) (Whiting, 1986) สําหรับผล

ประกอบการดานการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนที่นิยมใชไดแก กําไร, 

ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment –ROI), ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets 

– ROA), กระแสเงินสด (Cash flow), กําไรขั้นตน (Gross margin), และ อัตราสวนทางการเงินอื่นๆ 

(Little, Mazumdar and Page, 1987; Luk, 1996) ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ก็ใชใน

การประเมินผลประกอบการไดสําหรับวิสาหกิจได (White and Hamermesh, 1981) 

  

3.1.2  ลักษณะสําคัญของผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคการและวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการทางธุรกิจจะ

กระทําโดยการประเมินผลงานหรือผลประกอบการขององคการ ซ่ึงความเหมาะสมและความ

แมนยําในการประเมินผลประกอบการขององคการเปนสิ่งที่ตองใชความรอบคอบอยางมาก 

โดยเฉพาะผลประกอบการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (Murphy, et al., 1996) ท้ังนี้เปนเพราะวาผลประกอบการขององคการหรือวิสาหกิจคือตัว

สรางที่สําคัญที่สุดประเภทหนึ่งในการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารและการจัดการองคการ และ

เปนตัววัดที่สําคัญในการบงบอกถึงความสําเร็จและการอยูรอดในการดําเนินกิจการเชิงพาณิชยของ

วิสาหกิจ ผลประกอบการไดรับการยอมรับวามีบทบาทที่สําคัญตอการประเมินผลงานขององคการ

และเปนตัววัดที่ตรงประเด็นในการชี้บงความอยูรอดขององคการ (Devinney, et al., 2005) การ

เลือกใชวิธีการประเมินผลประกอบการที่ไมเหมาะสมตอประเด็นที่ศึกษา อาจจะทําใหเกิดความ

เขาใจตอสิ่งที่ตองการศึกษานั้นผิดพลาดไปรวมทั้งอาจจะเปนการหนวงเหนี่ยวตอการพัฒนาทฤษฎี

และเกิดความยากตอการอธิบายพฤติกรรมของการประกอบการดวย (Murphy, et al., 1996) 

การศึกษาผลการดําเนินการขององคการสวนมากจะใชผลการประกอบการเปนตัวแปรตามและ

มักจะศึกษาวาปจจัยหรือตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธและสามารถนํามาใชอธิบายการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของผลประกอบการได (March and Sutton, 1997) การใชแนวทางการศึกษาแบบนี้ควร

ท่ีจะคํานึงถึงความซับซอนที่เกิดมาจากวิธีการประเมินผลประกอบการ ท่ีอาจจะมาจากความไม

เสถียรของผลประกอบการที่เกิดมาจากผลของการแขงขัน หรืออาจจะมาจากประเด็นความสัมพันธ

เชิงเหตุและผลที่มีความซับซอนของปจจัยอิสระตางๆ หรืออาจจะมาจากขอจํากัดของขอมูลที่ได

รับมาจากแหลงขอมูล (March and Sutton, 1997)  

จากวรรณกรรมการศึกษาเรื่องผลประกอบการ เมื่อนํามาพิจารณาในบริบทของการ

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว ลักษณะสําคัญของผลประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ควรคํานึงถึงมีดังตอไปนี้ 
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1) ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรเปนการประเมิน
ในหลายมิติท้ังทางดานการเงินและดานอ่ืนๆ (Dess and Robinson, 1984; Devinney, et al., 2005) 
โดยหลักท่ัวไปแลวการประเมินผลประกอบการจะมีกรอบแนวคิดหลัก 3 วิธี (Ford and 
Schellenberg, 1982)ไดแก แนวทางมุงเนนเปาหมาย (Etzioni, 1964) ใชเปาหมายท่ีกําหนดข้ึนเปน
ตัววัดพฤติกรรมขององคการ, แนวทางทรัพยากรของระบบ (Yuchtman and Seashore Stanley, 
1967) ท่ีเห็นวาทรัพยากรหลักท้ังภายนอกและภายในเปนปจจัยท่ีกําหนดผลประกอบการของ
องคการ และแนวทางผูมีสวนไดเสีย (Thompson, 1967) องคการจะตองตอบสนองประโยชนใหกับ
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ สําหรับองคการขนาดเล็กแลวผลประกอบการจะข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ ( 
Schollhammer and Kuriloff, 1979) ซ่ึงเม่ือแบงออกตามหนาท่ีทางธรุกิจแลว ในดานบัญชีการเงิน 
ผลประกอบการคือผลลัพธทางการเงิน ดานการตลาดผลประกอบการคือความพึงพอใจของลูกคา
และสวนแบงการตลาด ดานการผลิตคือผลิตภาพและตนทุนการผลิต ดานองคการคือความพึงพอใจ
ของพนักงานหรือประสิทธิภาพของโครงสรางองคการ ผลประกอบการเปนตัววัดท่ีมีหลายมิติ มี
ขอจํากัดท่ีข้ึนอยูกับปจจัยหลายส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดการวัดผลประกอบการ ไดแก ผูท่ีมีสวนไดเสีย 
กลยุทธและสภาพแวดลอมการแขงขัน และกรอบเวลาท่ีวัด (Devinney, et al., 2005)  

2) ผลประกอบการไมควรนําเอามิติตางกันมารวมกันเปนผลรวมแบบองคประกอบ 
(Composite Variable) เนื่องจากทําใหผลประกอบการรวมนั้นมีความหมายที่คลาดเคลื่อนไป 
(Venkatraman and Ramanujam, 1985) โดยท่ีผลประกอบการเปนการประเมินผลการดําเนินการข้ัน
สุดทายของวิสาหกิจ และมีหลายมิติข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการประเมินท่ีแตกตางกัน ไมวาจะ
เปนผลตอบแทนดานการเงิน ความสามารถในการบริหารการผลิตหรือการบริการ การเจริญเติบโต
ขององคการ ความม่ันคงในการดําเนินกิจการ การนําเอาผลประกอบการเหลานี้มาทําเปนดัชนีรวม
หรือแบบองคประกอบจะทําใหการศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตุของผลประกอบการเกิดขอขัดแยงและ
ทําใหความหมายของผลประกอบการรวมคลาดเคล่ือนไป 

3) การประเมินผลประกอบการข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช วัตถุประสงค
เปนเร่ืองสําคัญในการกําหนดวาจะใชตัวแปรใดเพ่ือประเมินผลประกอบการ เนื่องจากวาการ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงนั้นอาจจะทําใหเกิดผลลัพธออกมาในหลาย ๆ ดานท่ีมีความเกี่ยวพันกัน 
(Devinney, et al., 2005) ซ่ึงการประเมินผลประกอบการจะตองสอดคลองกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือ
ตัวแปรอิสระท่ีมีตอผลการประกอบการ โดยมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลกับผลประกอบการหรือ
ตัวแปรตาม (Devinney, et al., 2005; Venkatraman and Ramanujam, 1987) เนื่องจากองคการเปน
เคร่ืองมือในการบรรลุจุดมุงหมาย การประเมินผลประกอบการขององคการยังขาดความแนนอน 
องคการแตละประเภทมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกันทําใหการเปรียบเทียบผลประกอบการเกิด
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ความเห็นที่แยงกัน โดยท่ัวไปการวิจัยดานองคการจะใชผลประกอบการเปนตัวแปรตาม แตก็พบวา
มีปญหาท่ียุงยากสําคัญในการใชผลประกอบการเปนตัวแปรตาม 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ปจจัย
ตนท่ีมีอิทธิพลตอผลประกอบการ  เปนส่ิงท่ีมีการลอกเลียนแบบกันไดตามทฤษฎีสถาบัน 
(DiMaggio and Powell, 1983) ซ่ึงในที่สุดปจจัยเหลานี้ก็ไมสามารถสรางความแตกตางของผล
ประกอบการระหวางองคการ ประเด็นท่ีสอง การสรางกรอบแนวคิดเชิงเหตุและผล จากปจจัยตนท่ี
มีผลตอผลประกอบการในทิศทางเดียว โดยขาดการพิจารณาผลกระทบยอนกลับท่ีผลประกอบการ
ท่ีมีตอปจจัยตน อาจทําใหการศึกษาผิดพลาดได และประเด็นที่สาม ผูใหขอมูลอาจจะมีความเอน
เอียงในการใหขอมูลของปจจัยตน ท่ีสนับสนุนผลประกอบการเนื่องจากไดรับรูถึงผลประกอบการ
แลว ซ่ึงทําใหการสรางกรอบแนวคิดเชิงเหตุและผลท่ีมีผลประกอบการเปนตัวแปรตามเปนส่ิงท่ี
จะตองมีความชัดเจนตอปญหาขางตน (March and Sutton, 1997) 

4) ผลประกอบการท้ังดานการเงินและดานท่ีไมใชการเงิน สามารถใชวิธีการ
ประเมินไดท้ังแบบวัตถุวิสัยและแบบอัตตวิสัย การวัดแบบวัตถุวิสัยคือการใชขอมูลท่ีบันทึกมาจาก
ระบบบัญชี ซึงแมวาจะมีวิธีการที่มีกฎระเบียบท่ีรัดกุมแตก็ยังสามารถเบี่ยงเบนไปไดดวยเหตุผล
ทางการบริหาร ความผิดพลาดของผูบันทึก และวิธีการบันทึก จุดออนท่ีสําคัญคือมีโครงสรางการ
บันทึกท่ีแนนอน ถาตองการวัดในส่ิงท่ีไมไดออกแบบไวก็ตองจัดหาหรือดัดแปลงการบันทึกหรือ
ประมวลผล และขอมูลทางบัญชีเปนขอมูลในอดีตไมไดสะทอนผลประกอบการในอนาคต สําหรับ
การวัดแบบอัตตวิสัยทําใหการเขาถึงขอมูลจากการสอบถามโดยตรงจากผูท่ีทราบ ไมตองติดขัดกับ
กฎระเบียบทางบัญชีและสามารถทําไดทุกระดับในองคการ (Devinney, et al., 2005)  การวัดเชิง
อัตตวิสัยมีความถูกตองเพียงพอและสามารถใชแทนขอมูลท่ีมาจากการวัดเชิงวัตถุวิสัยได การศึกษา
เชิงประจักษพบวาการใชขอมูลท่ีไดจากตัวแทนผูบริหารไมมีความลําเอียงจนทําใหไมสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงวัตถุวิสัยท่ีเก็บรวบรวมจากแหลงทุติยภูมิ และขอมูลจากแหลงปฐมภูมิก็มีความนาเช่ือถือ
กวาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ สําหรับการวัดการเติบโตของยอดขาย การวิจัยพบวาขอมูลท่ีมาจากการ
วัดเชิงอัตตวิสัยสามารถใชแทนขอมูลท่ีมาจากการวัดเชิงวัตถุวิสัยได แตไมสามารถบอกไดวาวิธี
ไหนดีกวากัน (Venkatraman and Ramanujam, 1987) เนื่องจากการวัดผลประกอบการเชิงวัตถุวิสัย
ขององคการขนาดเล็กใหผลออกมาไมแนนอนจากสาเหตุความไมชัดเจนของส่ิงท่ีตองการวัดและ
การไมสามารถเขาถึงขอมูลทางบัญชีท่ีแทจริง มีงานวิจัยท่ีใชขอมูลเชิงอัตตวิสัยในการวัด
ผลตอบแทนตอสินทรัพย การเติบโตของยอดขายแทนขอมูลเชิงวัตถุวิสัย โดยทําการเก็บขอมูลจาก
การสอบถามกลุมผูบริหารขององคการ พบวาขอมูลเชิงอัตตวิสัยสามารถใชแทนขอมูลเชิงวัตถุวิสัย
ไดอยางนาเช่ือถือ  

ในดานการเก็บขอมูลผลประกอบการเชิงประจักษ มีการใชวิธีการเชิงวัตถุวิสัยท่ีสามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลไดจากบันทึกทางบัญชีและการบริหาร และวิธีการวัดผลประกอบการเชิงอัตต
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วิสัยซ่ึงสามารถเก็บขอมูลจากมุมมองผูประกอบการ หรือจากผูท่ีทํางานในองคการ (Campbell, 
1977)  งานวิจัยหลายช้ินไดแสดงใหเห็นวามาตรวัดแบบอัตตวิสัยสําหรับผลประกอบการสามารถ
ใหผลท่ีสอดคลองกับมาตรวัดผลประกอบการแบบวัตถุวิสัยท่ีมีความนาเช่ือถือและความแมนตรงสูง 
(Dess and Robinson, 1984; Venkatraman and Ramanujam, 1987; Yang, 2006) ตัวอยางเชน วิธีการ
วัดผลประกอบการแบบประเมินผลดวยตนเอง (Self-Assessment) โดยการเปรียบเทียบกับผลงานปท่ี
ผานมาในหัวขอ อัตราการเติบโตของยอดขาย การเติบโตของยอดขายเม่ือเทียบกับคูแขง การเพ่ิมข้ึน
ของพนักงาน มูลคาของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคูแขง กําไรจากการประกอบการ ผลตอบแทน
จากสินทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน และภาพรวมในการประกอบการ (Yang, 2006) การใช
การประเมินเชิงอัตตวิสัยแบบประเมินผลดวยตนเองนั้นมีขอดีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือสามารถใช
กับขอมูลวิสาหกิจแบบตัดขวาง (Cross-Sectioned) ท่ีวิสาหกิจท่ีมาจากคนละภาคของอุตสาหกรรมมี
พื้นฐานความแตกตางกันในขนาดของการลงทุนและการประกอบกิจการมาศึกษารวมกันได 
(Kauranen, 1993) สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลวเปาหมายและวัตถุประสงคอาจจะ
ไมไดอยูท่ีดานการเงินเพียงอยางเดียว แตความสําเร็จอาจจะอยูที่ความตองการเปนอิสระ หรือ
ตองการสนองตอบตอความตองการรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว ของผูประกอบการเปนตน ซ่ึงการ
วัดผลในลักษณะนี้สอดคลองกับการศึกษาท่ีใชวิธีการประเมินผลประกอบการเชิงอัตตวิสัย 
(Subjective Assessment) แทนการวัดผลประกอบการดานการเงินเพียงอยางเดียว (Powell, 1992; 
Robinson Jr and Pearce, 1988) มีงานวิจัยท่ีแนะนําใหใชการวัดผลประกอบการท้ังแบบวัตถุวิสัย
และอัตตวิสัยไปดวยกันสําหรับการวัดผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดเล็ก (Lumpkin and 
Dess, 1996) 

5) การประเมินผลประกอบการใชท้ังการวัดดานการเงินและดานท่ีไมใชการเงิน 
(Devinney, et al., 2005) และผลประกอบการท้ังสองประเภทสามารถใชรวมกันเพื่อแสดงผล
ประกอบการที่ลดปญหาจุดออนของแตละดานได (Chakravarthy, 1986; Maltz, 2000; Murphy, et 
al., 1996) การสํารวจงานวิจัยในชวงป ค.ศ. 1987 – ค.ศ. 1993 พบวาการประเมินผลประกอบการท่ี

ใชมักจะอยูใน 8 มิติ (Murphy, et al., 1996) ประกอบดวย ประสิทธิภาพ, การเติบโต, กําไร, ขนาด, 
สภาพคลอง, ความสําเร็จ, สวนแบงการตลาด, และโครงสรางของทุน แตท่ีใชมากท่ีสุดคือกลุม
การวัดดานการเงิน ประกอบดวย ประสิทธิภาพ การเติบโต และกําไร แตการใชการวัดทางการเงินนี้
ไมเหมาะกับยุคท่ีอุตสาหกรรมมีสินคามากมาย ตลาดมีความผันผวน และมีตนทุนคงท่ีในสัดสวนท่ี
สูง (Lemak, Austin, Montgomery, and Reed, 1996) สภาพแวดลอมในปจจุบันทําใหการประเมินผล
ประกอบการตองการตัววัดท้ังจากดานการเงินและดานอ่ืนดวย ในงานวิจัยหลายคร้ังท่ีพบวาการวัด
ท่ีไมใชดานการเงินมีขอดีในการชี้ใหเห็นความกาวหนาในระยะยาว (Rees and Sutcliffe, 1994) 
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นอกจากนั้นการประเมินผลประกอบการทางการเงินเพียงบางมิติก็ไมสามารถใหผลท่ีนาเช่ือถือวา
วิสาหกิจเหลานั้นมีความแตกตางกันในการประกอบการ (Chakravarthy, 1986) ดังนั้นการ
ประเมินผลประกอบการตองการตัววัดท่ีมีหลายมิติ และประกอบดวยตัววัดท้ังดานการเงินและดาน
อ่ืนๆ (Kaplan and Norton, 1992) 

 
3.1.3  องคประกอบของผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จากวรรณกรรมท่ีกลาวมาขางตน การประเมินผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมไมสามารถแสดงออกมาไดดวยการวัดเพียงมิติเดียว (Murphy et al., 1996) แตควร
ประเมินในหลายมิติเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับองคการ และกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผลประกอบการ (Divenney et. al, 2005) ท้ังนี้เปนเพราะมิติของผล
ประกอบการเพียงประเภทเดียวไมสามารถใหความนาเช่ือถือท่ีแนนอนออกมาได และการกําหนด
หรือเลือกมิติของผลประกอบการควรมีการอธิบายถึงความสัมพันธท่ีเปนเหตุเปนผลระหวางปจจัย
อิสระท่ีเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดกับมิติผลประกอบการประเภทนั้น (Venkataraman and Ramanujam, 
1987) จึงจะทําใหการประเมินผลประกอบการนั้นมีความนาเช่ือถือ 

อยางไรก็ตาม Murphy et al. (1996) ไดวิจัยการประเมินผลประกอบการท้ังดานการเงินและ
ดานอ่ืน ๆ ของวิสาหกิจจํานวน 1,798 แหงเพื่อนําเสนอมิติของผลประกอบการในการวิจัยภาวะ
ผูประกอบการ พบวามีจํานวนรายการท่ีนาสนใจในการวัดผลประกอบการมากถึง 19 รายการ แต
เม่ือนํามาจัดเปนกลุมการวัดผลประกอบการแลวสามารถจัดแบงออกไดเปน 4 ประเภทคือ ประเภท
แรกคือสภาพคลองทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงิน การวัดประเภทนี้ประกอบดวยอัตราสวน 
Quick Ratio และ Current Ratio ประเภทท่ีสองคือประสิทธิภาพของการลงทุน ประกอบดวย 
ผลตอบแทนตอสวนของทุน และผลตอบแทนตอยอดการลงทุน ประเภทท่ีสามคือผลตอบแทนการ
ลงทุนประกอบดวยกําไรตอหุน และ รายไดสุทธิ และประเภทที่ส่ีคือประสิทธิผลการดําเนินงานจาก
จํานวนพนักงานและยอดขาย  

อยางไรก็ตาม ผลประกอบการท่ีไดรับผลมาจากการดําเนินธุรกิจจากภาวะผูประกอบการ 
เม่ือพิจารณาจากนิยามความหมายของภาวะผูประกอบการซ่ึงหมายถึงการท่ีผูประกอบการ
ดําเนินการใชกลยุทธเพื่อการแสวงหาโอกาสใหมในการทําธุรกิจพรอมกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อนํามาใชใหบรรลุโอกาสท่ีหามาได ผลการประกอบการท่ีเกิดมาจากการกระทําโดย
ภาวะผูประกอบการทําใหเกิดผลลัพธท่ีเปนไปตามวัตถุประสงค  3 มิติ (Pasanen, 2003) ดังน้ี 
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การเติบโต หมายถึง การขยายตัวจากการดําเนินงานของวิสาหกิจท้ังในดานของรายไดและ
จํานวนสินคาท่ีจําหนาย จาก การเพิ่มข้ึนของยอดขาย (Sales Growth) การเพิ่มข้ึนของสวนแบง
การตลาด (Market Share Growth) การเพ่ิมข้ึนของรายได (Revenue Growth) และการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนพนักงาน (Employee Growth) 

การทํากําไร หมายถึงผลการดําเนินการดานการเงิน ประกอบดวย กําไรตอยอดขาย (Return 
on Sales) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) กําไรข้ันตนของกิจการ (Gross Profit) 
และกําไรสุทธิของกิจการ (Net Profit) 

ความอยูรอด หมายถึงความสามารถของวิสาหกิจในการดําเนินกิจการไดตอไป แสดง
ออกมาจากการวัดอัตราสวนการเงิน Current Ratio และผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset)  
 ซ่ึงขอสรุปของมิติการวัดขางตนสอดคลองกับมิติการวัดผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
เล็กท่ี Murphy et al. (1996) ไดทําการวิจัยเอาไว 

 
3.2  ปจจัยท่ีมีผลตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  

ผลประกอบการท่ีดียอมเปนท่ีตองการของวิสาหกิจที่กอต้ังข้ันมาตามวัตถุประสงคเชิง
พาณิชย  ท่ีผานมาปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประกอบการท่ีดีของวิสาหกิจไดรับการศึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตรการบริหารและดานพฤติกรรมและสังคมวิทยาขององคการ สวนมากแลวเปน
การศึกษาแยกออกจากกัน (Hansen and Wernerfelt, 1989) แตจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม
ทางการแขงขันท่ีทําใหปจจัยท่ีผลตอผลการประกอบการเหลานี้นอกจากจะมีการเปล่ียนแปลงไป
แลว การนําเอาแนวคิดท้ังสองดานมาบูรณาการก็เปนเร่ืองท่ีจําเปนสําหรับวิสาหกิจยุคใหมท่ีสภาวะ
แวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะมุมมองการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีแตกตางไปจากวิสาหกิจขนาดใหญ ปจจัยการ
ดําเนินการของผูประกอบการท่ีเปนปจจัยท่ีเกิดมาจากความหลากหลายของทฤษฎีเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญตอผลการประกอบการท่ีดีและยังสามารถสรางความแตกตางไปจากวิสาหกิจอ่ืนดวย 

ผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

การเติบโต การทํากําไร ความอยูรอด 
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3.2.1  ทฤษฎีท่ีมีผลตอผลประกอบการของวิสาหกิจ 
โดยท่ัวไปทฤษฎีท่ีนําเสนอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลประกอบการนั้นแบงออกเปน 2 

แนวทาง (Hansen and Wernerfelt, 1989) แนวทางแรกเปนแนวทางดานเศรษฐศาสตรท่ีให
ความสําคํญของตลาด (Market) ท่ีเปนปจจัยภายนอก และอีกแนวทางหนึ่งเปนแนวทางดาน
พฤติกรรมและสังคมวิทยาท่ีเปนปจจัยภายในองคการ (Organization) ท่ีเหมาะสมกับสภาวะการ
แขงขัน ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร (Economic Model) ใหความสําคัญตอการท่ีองคการวิสาหกิจนั้น
เปนสวนหน่ึงของระบบตลาด ดังนั้นองคการจะปรับตัวในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหเขากับลักษณะของอุตสาหกรรม (Industry characteristics) ตองพิจารณาจากตําแหนงการแขงขัน
เม่ือเทียบกับคูแขงและจากการสรรหาและการใชประโยชนจากทรัพยากร สําหรับตัวแบบดาน
องคการ (Organizational Model) ใชทฤษฎีพฤติกรรมองคการและทฤษฎีองคการ ซ่ึงเปนการศึกษา
ปจจัยภายในจากโครงสราง ระบบ และตัวบุคคลท่ีมีผลตอประสิทธิผลองคการ โดยเห็นวาผูบริหาร
หรือผูนําทําหนาท่ีกําหนดบริบทองคการจากโครงสราง ระบบการทํางาน และบทบาทหนาท่ีของ
ผูปฏิบัติงานในองคการ การศึกษาเชิงประจักษจํานวนมากท่ีศึกษาผลประกอบการของวิสาหกิจได
ใชแนวทางแตละดานทําการศึกษา แตมีการศึกษาในจํานวนท่ีนอยมากท่ีไดนําเอาแนวทางของปจจัย
ท้ัง 2 ดานมาบูรณาการศึกษาเปนปจจัยท่ีผลตอผลประกอบการพรอมกัน (Hansen and Wernerfelt, 1989) 

จากวรรณกรรมท่ีผานมาของแนวทางดานเศรษฐศาสตร การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันท่ีมีตอผลประกอบการนั้นเกิดข้ึนไดจาก 4 มุมมอง (Grimm, et al., 2006) คือ 

1) มุมมองดานเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิค (Neoclassic Economy) ผลประกอบการ
ข้ึนอยูกับขอมูลการแขงขันท่ีเช่ือมโยงอยูกับองคประกอบของตลาด ถาเปนตลาดท่ีสมบูรณ (Perfect 
Market) ผูบริโภคสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา การสรางความไดเปรียบจึงเกิดข้ึนไดโดย
การเลือกใชเทคโนโลยีผานกระบวนการการเปล่ียนแปลงวัตถุดิบไปสูสินคาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ในการสรางกําไรไดสูงสุด สําหรับตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Market) ในระยะส้ัน
กลไกในการสรางกําไรสูงสุดไดมาจากการกําหนดราคาขายสวนเพิ่ม (Marginal Revenue) ให
เทากับตนทุนสวนเพ่ิม (Marginal Cost) ในขณะเดียวกันก็สรางความแตกตางของสินคาเพื่อรักษา
กําไรในระยะยาวไวดวย ในตลาดแบบผูกขาด (Monopoly) ผูบริโภครับทราบเร่ืองการมีกําแพง
ปองกันการแขงขันในระยะยาว บริษัทท่ีผูกขาดจึงกําหนดราคาขายเพื่อใหเกิดกําไรสูงสุด และตลาด
ผูขายนอยราย (Oligopoly) การกําหนดราคาขายข้ึนอยูกับขอมูลปริมาณสินคาหรือราคาขายของ
ผูขายรายอ่ืน หรือผูนําตลาดจะเปนผูกําหนดราคาขายท่ีตนเองพอใจ 

2) มุมมองดานเศรษฐศาสตรองคการอุตสาหกรรม (Industrial Organization 
Economy) เปนมุมมองที่แบงตลาดการแขงขันออกตามภาคอุตสาหกรรมเพ่ือใชในการกําหนดกล
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ยุทธการแขงขัน ผลประกอบการของอุตสาหกรรมข้ึนอยูกับลักษณะของโครงสราง (Structure) ท่ี
หมายถึงจํานวนวิสาหกิจท่ีมีในอุตสาหกรรมนั้น และการกระทําหรือการดําเนินการ (Conduct) 
เชิงกลยุทธหรือยุทธวิธีของวิสาหกิจท่ีข้ึนอยูกับระดับความเขมขนในการแขงขัน ไมวาจะเปนกล
ยุทธราคา ผลิตภัณฑ การโฆษณา การวิจัยพัฒนาสินคา การสรางนวัตกรรมใหม เปนตน ผล
ประกอบการ (Performance) ท่ีเกิดข้ึนก็เปนผลรวมของผลการดําเนินการของแตละวิสาหกิจ ท่ีเปน
ตัวแทนของผลการผลิต การเติบโตของสินทรัพย การสรางนวัตกรรม เปนตน มุมมองเศรษฐศาสตร
องคการอุตสาหกรรมในยุคแรกใหความสําคัญกับปจจัยท่ีทําใหเกิดความเขมขนของการเปนคูแขง
และทําใหเกิดความเขาใจในการใชกลยุทธในการแขงขัน ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปนคูแขงกันไดแก 
ความยืดหยุนของความตองการ ความเปนเอกพันธของสินคา สวนแบงการตลาดของวิสาหกิจท่ีเปน
ผูนําในการแขงขัน การรวมตัวเปนกลุม เปนตน ในระยะตอมาเปนการศึกษาลงในระดับกลุม
วิสาหกิจหรือระดับองคการในอุตสาหกรรม ปจจัยลักษณะและกลยุทธท่ีมีผลตอผลประกอบการใน
ระดับวิสาหกิจ เชน ขนาดวิสาหกิจ คาใชจายการโฆษณา คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา เปนตน มี
ผลตอผลประกอบการของวิสาหกิจ  ซ่ึงเปนการศึกษาการกําหนดตําแหนงและความสัมพันธของ
องคการกับคูแขงในอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามมุมมองเศรษฐศาสตรองคการอุตสาหกรรมก็มี
ขีดจํากัดท่ีมีฐานคติวาอุตสาหกรรมท่ีศึกษาอยูในสภาพสมดุลย และเปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญ
ตอปจจัยภายในนอย 

3) มุมมองดานเศรษฐศาสตรองคการอุตสาหกรรมใหมโดยใชทฤษฎีการแขงขัน 
(Game Theory) ในสถานะการณของแตละอุตสาหกรรม จะมีจํานวนวิสาหกิจท่ีเขามาแขงขันกัน
ดําเนินธุรกิจ การแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบข้ึนอยูกับการดําเนินการและการตอบโตจากคูแขง
ในอุตสาหกรรมนั้น ผลประกอบการจะข้ึนอยูกับการตัดสินใจเลือกกลยุทธท่ีจะดําเนินการของแต
ละวิสาหกิจ ข้ึนอยูกับการคาดการณวาคูแขงจะใชกลยุทธอะไรในการตอบโต ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถของกลยุทธท่ีนํามาใช ตัวอยางเชน ความรวดเร็วในการออก
ผลิตภัณฑใหม การนําเสนอเทคโนโลยีใหม คุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีแตกตางไปจากเดิม เปนตน 
ความเขาใจตอความเปนไปไดท่ีคูแขงจะตอบตอดวยกลยุทธใดจะเปนเง่ือนไขท่ีทําใหวิสาหกิจเลือก
กลยุทธท่ีเกิดผลประโยชนมากท่ีสุดสําหรับองคการ วิสาหกิจจะเลือกกลยุทธท่ีเม่ือมีการตอบโตแลว
จะไดผลตอบแทนตอองคการสูงท่ีสุด 

4) มุมมองการแขงขันเชิงพลวัตร (Dynamic Competition) ตามมุมมองของแนวคิด
เศรษฐศาสตรออสเตรียน ความสมดุลยในตลาดแตละอุตสาหกรรมนั้นเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึน
เพียงระยะส้ัน การสรางความไดเปรียบในการแขงขันจะตองดําเนินการทําลายอยางสรางสรรคหรือ 
Creative Destruction (Schumpeter, 1942) โดยท่ีการแขงขันนั้นเกิดข้ึนจากการดําเนินการอยาง
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ผูประกอบการ (Entrepreneurial Action) จากการสรางหรือเปล่ียนแปลงตลาดจากจุดท่ีเกิดการ
สมดุลยดวยการสรางสรรคส่ิงใหมในการแขงขันจากความรูหรือขอมูลท่ียังไมเคยมีการนํามาใชมากอน 

สําหรับปจจัยท่ีมีตอผลประกอบการที่มาจากมุมมองดานองคการ เปนการศึกษา
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับศาสตรดานตางๆไมวาจะเปนดานการบริหาร ดานจิตวิทยา และดานสังคมวิทยา 
ท่ีมีตอผลประกอบการของวิสาหกิจ ทําใหตัวแบบดานองคการมีความหลากหลายกวาตัวแบบดาน
เศรษฐศาสตร จากความรูของทฤษฎีองคการท่ีนําไปใชไดดีกับการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลง
องคการและความรูดานพฤติกรรมองคการที่ประยุกตใชกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการ (Tippawan Lorsuwannarat, 2003)  ปจจัยจากทฤษฎีองคการและพฤติกรรม
องคการเหลานี้ไดถูกนํามาศึกษาท้ังในดานกวางและดานลึก ครอบคลุมท้ังโครงสรางองคการ ระบบ
วิธีการทํางาน รวมท้ังสวนท่ีเกี่ยวของทรัพยากรบุคคลขององคการ ความหลายหลายของปจจัยตางๆ
เหลานี้ทําใหการบูรณาการตัวแบบนั้นกระทําไดยากโดยท่ัวไปแลวการศึกษาผลประกอบการจาก
มุมมองดานองคการ เปนการศึกษาในมุมมองท่ีเนนท่ีการมีอิทธิพลของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอ
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงโครงสรางการบริหารท่ีเปนทางการหรือไมเปน
ทางการ การวางแผน การใหรางวัลจูงใจ การควบคุม การใหขอมูล ความชํานาญงาน รวมท้ังบุคลิก 
ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคการ ดังนั้นผูบริหารก็เปนผูท่ีมีอํานาจเหนือผลลัพธของ
องคการ ดวยการกําหนดบริบทท่ีเปนส่ิงท่ีผสมผสานหรือเกิดจากปฏิกิริยาของศาสตรดานตางๆ
รวมกัน ในหนังสือทฤษฎีองคการสมัยใหม ไดสรุปใหเห็นวาการจัดการองคการจะชวยใหนํา
องคการไปสูการประสบความสําเร็จมากข้ึน ซ่ึงตัวแบบในการจัดการองคการสามารถแบงออกเปน 
4 ชวง (Tippawan Lorsuwannarat, 2003) ไดคือ 

1) ยุคเหตุผลนิยมแบบปด ท่ีใชรูปแบบการจัดการแบบวิทยาศาสตร ระบบการ
บริหาร กฎระเบียบท่ีแนนอน ตัวแบบท่ีใชเพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคการคือ ตัวแบบการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร ระบบราชการ และทฤษฎีการจัดการ 

2) ยุคธรรมชาตินิยมแบบปด ท่ีใหความสําคัญกับบุคคลท่ีทํางานในองคการที่มี
สวนสําคัญตอผลการทํางานขององคการ ตัวแบบที่ใชเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคการคือ ตัว
แบบมนุษยสัมพันธ ความรวมมือ แรงจูงใจ เปนตน 

3) ยุคเหตุผลนิยมแบบเปด ท่ีใหความสําคัญในความสัมพันธของส่ิงแวดลอมกับ
องคการ  ตัวแบบท่ีใชเพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคการคือ ตัวแบบโครงสรางตามสถานการณ 
ตัวแบบการตัดสินใจอยางมีเหตุผลจํากัด 

4) ยุคธรรมชาตินิยมแบบเปด ท่ีไดเปล่ียนแปลงมุมมององคการไปสูความหมาย
ใหมๆ รวมท้ังปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นตัวแบบท่ีจะทําใหองคการเกิดประสิทธิภาพจึงมีความ
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หลายหลาย เกิดมาจากความรูผสมผสานในลักษณะสหวิทยาการไดแก ตัวแบบการเรียนรูองคการ 
ตัวแบบวัฒนธรรมองคการ ตัวแบบการบริหารกลยุทธตามสถานการณ ตัวแบบนิเวศนวิทยาของ
ประชากร ตัวแบบการพึ่งพาทรัพยากร ตัวแบบสถาบัน เปนตน 

อยางไรก็ตามท่ีผานมาไดมีงานวิจัยท่ีไดนําปจจัยตางๆท้ังจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรและ
ทฤษฎีองคการและพฤติกรรมองคการมาทําการศึกษาความสัมพันธท่ีมีตอผลประกอบการของ
องคการวิสาหกิจ แตเปนการศึกษาจากทีละดาน การศึกษาที่นํากลุมปจจัยท่ีมาจากทฤษฎีท้ัง 2 ดาน
มาบูรณาการเพื่ออธิบายผลที่มีตอผลประกอบการนั้นมีการศึกษาท่ีนอยมาก (Hansen and 
Wernerfelt, 1989) โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตเง่ือนไขสถานการณการแขงขันท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วในยุคปจจุบัน (Grimm, et al., 2006) โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
3.2.2  ปจจัยท่ีมีผลตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
การที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากการเปล่ียนแปลงดาน

สังคมและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมาย การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ทําใหการแขงขันอยูภายใตสภาวะการณท่ีเปนพลวัตรท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว ปรากฎการณเชนนี้จะมีผลกระทบตอวิสาหกิจท่ีตัวองคการมีขอจํากัดของ
การแขงขันในดานตางๆไมวาจะเปนดานทุน ดานทรัพยากร ดานบุคลากร หรือความตองการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันจากการดําเนินกิจกรรมตามกลไกตลาด หรือกําหนดตําแหนงการ
แขงขันตามกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจเหลานี้สวนมากแลวจะเปนวิสาหกิจขนาดเล็ก หรือเปน
วิสาหกิจท่ีกอตั้งกิจการใหมหรือเปดดําเนินการไดไมนาน หรือเปนองคการท่ีอยูในชวงการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจ หรือแมแตเปนองคการท่ีเปนผูตามในแวดวงอุตสาหกรรมท่ีดําเนินธุรกิจอยู ซ่ึง
สามารถกลาวรวมๆไดวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญนั่นเอง 

 วิสาหกิจท่ีอยูในสภาวะการแขงขันขางตนยอมตองการกลไกหรือวิธีการที่แตกตางไปจาก
วิธีการที่คูแขงหรือวิสาหกิจสวนใหญใช วิสาหกิจเหลานี้ตองพ่ึงพาความรูหรือความสามารถของ
ผูประกอบการในการสรางพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขัน เพ่ือการอยูรอดการดําเนินการของ
ผูประกอบการตองสามารถรับรูหรือแสวงหาโอกาสจากสถานภาพตลาดการแขงขันท่ีเปนอยู และ
สามารถบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจนั้นดวยการดําเนินการท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของทรัพยากรที่ มีอยู ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเรียกวาการดําเนินการของผูประกอบการ  
(Entrepreneurial Actions) หรือภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) (Grimm, et al., 2006) 

การดําเนินการของผูประกอบการหรือภาวะผูประกอบการหมายถึงกระบวนการหรือส่ิงท่ี
เกิดจากการกระทําในความรูสึกหรือความรับผิดชอบแบบผูประกอบการ Bygrave and Hofer 
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(1991) นิยามวาภาวะผูประกอบการเกี่ยวของกับหนาท่ีและกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการให
ไดมาซ่ึงโอกาส และสรางสรรคองคการใหสามารถดําเนินการตามโอกาสนั้นได สวน Amit และคณะ 
(1993)  เห็นวาภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการในการสรางผลกําไรจากการใชทรัพยากรดวย
วิธีการใหม เปนเอกลักษณ มีคุณคาภายใตสภาพแวดลอมท่ีไมแนนอนและคลุมเครือหรือไมชัดเจน 
เชนเดียวกับท่ีShane and Venkataraman (2000) ไดยืนยันวาภาวะผูประกอบการคือเหตุการณท่ีเกิด
การบรรจบกันของปรากฎการณสองส่ิง ส่ิงแรกคือการพบหรือประสบโอกาสทางธุรกิจท่ีสามารถ
สรางกําไร และส่ิงท่ีสองคือความพรอมในการดําเนินการเปนผูประกอบการ จะขาดอยางหนึ่งอยาง
ใดไมได ดังนั้นการใหคํานิยามภาวะผูประกอบการเฉพาะมิติของตัวบุคคลแตเพียงดานเดียวจึงไม
สมบูรณและทําใหเกิดขอสงสัยในเร่ืองหนาท่ีของภาวะผูประกอบการ Swedberg (2007) อางอิง 
Schumpeter (1911) ท่ีเห็นวาภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐศาสตรท่ี
เกิดจากการนําเอาทรัพยากรมาใชในรูปแบบใหม เปนการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือทําลาย
ความสมดุลของตลาดอยางสรางสรรค (Creative Destruction) ภาวะผูประกอบการจึงตองมีการ
กระทําหรือสรางส่ิงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพนิ่งไปสูสภาพท่ีเปนพลวัตร  

ท่ีผานมาไดมีการศึกษาเร่ืองภาวะผูประกอบการเปนระยะเวลากวา 3 ทศวรรษเศษ สรุปได
วา ภาวะผูประกอบการหมายถึงกระบวนการหรือการดําเนินการของวิสาหกิจท่ีเกิดจากการทําหนาท่ี
ของบุคลากรเสมือนหนึ่งเปนผูประกอบการ เพ่ือการแสวงหาโอกาสใหมในการทําธุรกิจพรอมกับ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถนํามาใชใหบรรลุโอกาสที่หาไดนั้นโดยวิธีการบริหารจัดการ 

 

3.3  ปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการ 
  

3.3.1  ความหมายของผูประกอบการ และ ภาวะผูประกอบการ 
ความหมายของคําวา ผูประกอบการ ท่ีผานมา มีการใหคํานิยามท่ีแตกตางกันตามแต

จุดมุงหมายในการนําไปใช ดังนั้นจึงยังไมมีคํานิยามท่ีเปนทางการที่เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
อยางไรก็ตามในสวนนี้ไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับความหมายของ  “ผูประกอบการ 
(Entrepreneur)” เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของคํานี้ เปนการสรางความเขาใจตอบทบาทหนาท่ี
ของตัวผูประกอบการและภาวะผูประกอบการ 

ผูประกอบการ มีความหมายท่ีหลากหลายแตกตางกันมาต้ังแตมีการเร่ิมใชคํานี้มาจนถึง
ปจจุบันท้ังนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดของนักวิชาการแตละทาน แมวาจะมีการใชคํานี้มากอนเปนเวลานาน
แตคํานิยามที่เปนท่ีรูจักกันเร่ิมตนจาก ในศตวรรษท่ี 18 ผูประกอบการหมายถึงบุคคลท่ีทําการจาง
ตัวเอง (Self-Employed) ใหทํางาน ผูประกอบการจะทําการซ้ือสินคาท่ีราคา ณ เวลาปจจุบันและขาย
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ออกไปในอีกระดับราคาหนึ่งในอนาคต โดยผูประกอบการจะเปนผูท่ีแบกรับความเสี่ยงเอาไว 

(Cantillon, 1730) 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

ตามที่ตนตองการก็จะเปลี่ยนไปดําเนินการที่อุตสาหกรรมใหมจนกระทั่งในที่สุดก็ไดรับผลตอบแทนที่

เหมาะสม (Fontaine, 1999) Joseph Schumpeter นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรียนมีมุมมองที่แตกตางไป

จาก Knight ท่ีไมไดสนใจเรื่องความเสี่ยง แตใหความสําคัญตอการสรางนวัตกรรม เห็นวา

ผูประกอบการนั้นคือผูท่ีนําเสนอสิ่งใหม (Innovator) ท่ีไมใชนักประดิษฐ (Inventor) ทําการ
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เปล่ียนแปลง “ตลาด” ดวยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาผสมรวมกัน (Resource Combination) ให
กลายเปนส่ิงใหม Schumpeter ไดนําเสนอแบงวิธีการนี้ออกเปน 5 วิธีไดแก 1) การนําเสนอสินคาท่ี
มีคุณภาพใหม 2) การใชวิธีการผลิตแบบใหม 3) การเปดตลาดใหม 4) การคนหาแหลงซ้ือวัตถุดิบ
ใหม หรือการคนหาวัตถุดิบชนิดใหม และ 5) การกอต้ังกิจการใหม (Schumpeter, 1934) ดังนั้น
ผูประกอบการคือผูท่ีผลักดันใหตลาดอยูนอกจุดสมดุล ซ่ึงในความหมายน้ีจะเห็นไดวาผูบริหารของ
กิจการท่ีกอต้ังแลวจะไมมีคุณสมบัติของภาวะผูประกอบการอีกตอไปเพราะไมไดเปล่ียนแปลง
สมดุลภาพของตลาด ฐานคติท่ีมาของมุมมองนี้มาจาก Schumpeter เห็นวา ผูประกอบการคือผูท่ีมี
วิสัยทัศนท่ีไดรับการกระตุนจากความฝนและความต้ังใจ ความตองการเอาชนะ จิตใจท่ีตอสู 
ตองการพิสูจนวาตนเองเหนือกวาผูอ่ืน ผูประกอบการจะเปนผูสรางหนทางไปสูอุตสาหกรรมใหม 
เปนการทําลายเชิงสรางสรรค (Creative Destruction) ตออุตสาหกรรมท่ีลาหลัง จากการแขงขันท่ี
ตองแยงแรงงาน วัสดุ และสินทรัพย ท่ีทําใหราคาของส่ิงเหลานี้สูงข้ึน อุตสาหกรรมเดิมไมสามารถ
แขงขันไดเพราะวาสินคาของตนเองลาสมัย ลูกคาหันไปนิยมสินคาแบบใหม อุตสาหกรรมท่ีมีการ
ลงทุนขยายตัวเนื่องมาจากการลอกเลียนแบบเพราะคาดหวังวาผลตอบแทนน้ันจะดี แตเม่ือมีการ
ขยายตัว การแขงขันเพิ่มข้ึนเกิดกําลังการผลิตมากเกินความตองการ การลงทุนเร่ิมหยุดชะงัก 
เศรษฐกิจเร่ิมถดถอย แตถาการนําเสนอส่ิงใหมๆซ่ึงหมายถึงความพยายามสรางสรรคส่ิงใหมๆข้ึน
ยังคงมีตอเนื่องและเปนส่ิงท่ีสามารถนําไปประกอบเปนธุรกิจได ก็จะเปนส่ิงท่ีกระตุนให
ผูประกอบการดําเนินการส่ิงใหมๆข้ึนอีก ดังนั้นภาวะผูประกอบการจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตลาดโครงสราง เกิดการเติบโตเศรษฐกิจและสงผลไปท่ีวัฏจักรธุรกิจดวย  

ในระยะตอมามุมมองผูประกอบการไดเปล่ียนไปเนนท่ีการทํากําไรและการสรางวิสาหกิจ
ใหม ไดแก กิจกรรมของผูประกอบการคือการแสวงหาโอกาสใหมในระบบเศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการจัดการ (Penrose, 1963) ผูประกอบการจะทําหนาท่ีเติมเต็มความบกพรองของ 
“ตลาด” ผานการใสปจจัยขาเขาไปใหครบถวน เกี่ยวของกับกิจกรรมที่จําเปนตองสรางวิสาหกิจข้ึน
ใหมหรือทําใหวิสาหกิจเดิมดําเนินการในจุดท่ีตลาดยังไมไดถูกพัฒนาไดสมบูรณหรือดําเนินการใน
สวนท่ีการผลิตยังไมเปนท่ีรูจักกันอยางสมบูรณ (Leibenstein, 1968) ผูประกอบการเปนผูรับรูและ
ดําเนินการตอโอกาสทางการตลาดท่ีพบ เปนผูฉกฉวยโอกาสในการทํากําไร (Kirzner, 1979) และ
ผูประกอบการคือผูท่ีสรางวิสาหกิจใหม (Gartner, 1988)  

จากคํานิยามที่หลากหลายขางตน อาจจะสรุปคํานิยามท่ีครอบคลุมมุมมองของนักวิจัยเกือบ
ทุกคนไดวา ผูประกอบการคือผูท่ีทําหนาท่ีในการใชโอกาสที่มีอยูในตลาด เปนผูท่ีมีสวนเกี่ยวพัน
กับการจัดหาและนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชน  ผูประกอบการคือผูท่ีแบกรับความเส่ียงใน
ระหวางการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม นอกจากน้ัน
ผูประกอบการยังทําหนาท่ีในการบริหารกิจกรรมของตนเอง รวมถึงการบริหารงานประจําดวย  
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”ภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship)” เปนมโนทัศนท่ีพัฒนาขึ้นหลังจากมโนทัศน 

“ผูประกอบการ” แตมีความหมายที่สัมพันธใกลชิดกับความหมายของ “ผูประกอบการ” ท่ีกลาว

มาแลว โดยทั่วไปมักจะมีการใชคําทั้งสองนี้สลับกันไปมาอยูเสมอขึ้นอยูกับบริบทในการใช  

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 และคณะ (1993) เห็นวาภาวะผูประกอบการเปน

กระบวนการในการสรางผลกําไรจากการใชทรัพยากรดวยวิธีการใหม เปนเอกลักษณ มีคุณคา

ภายใตสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนและคลุมเครือหรือไมชัดเจน ในขณะที่ Shane and Venkataraman 

(2000) เห็นวาภาวะผูประกอบการคือเหตุการณท่ีเกิดการบรรจบกันของปรากฎการณสองสิ่ง ส่ิง

แรกคือการพบหรือประสบโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสรางกําไร และสิ่งที่สองคือความพรอมใน

การดําเนินการเปนผูประกอบการ จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได ดังนั้นการใหนิยามภาวะ

ผูประกอบการในมิติของตัวบุคคลแตเพียงดานเดียวจึงไมสมบูรณ ทําใหเกิดขอสงสัยในเรื่องภาวะ

ผูประกอบการ Swedberg  (2007) อางอิง Schumpeter  (1911) ท่ีเห็นวาภาวะผูประกอบการเปน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐศาสตรท่ีเกิดจากการนําเอาทรัพยากรมาใชในรูปแบบใหม เปน

การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายความสมดุลของตลาดอยางสรางสรรค (Creative 

Destruction) ภาวะผูประกอบการจึงตองมีการกระทําหรือสรางสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ

นิ่งไปสูสภาพท่ีเปนพลวัตร  

แมวามโนทัศนภาวะผูประกอบการจะผานการศึกษามาเปนระยะเวลาเพียง 3 ทศวรรษเศษ 

แตจากความหมายที่กลาวขางตนสรุปแลว อาจสรุปไดวา ภาวะผูประกอบการคือกระบวนการหรือ

การดําเนินการของวิสาหกิจที่เกิดจากการทําหนาที่ของบุคลากรเสมือนหนึ่งเปนผูประกอบการ เพื่อ

การแสวงหาโอกาสใหมในการทําธุรกิจพรอมกับสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่สามารถ

นํามาใชใหบรรลุโอกาสที่หาไดนั้นโดยวิธีการบริหารจัดการ 

ตารางที่ 3.1  สรุปคํานิยามความหมายของคําวา ผูประกอบการ และ ภาวะผูประกอบการ 

เรียงตามลําดับเวลาที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 3.1  พัฒนาการของนิยามความหมายของ ผูประกอบการ (Entrepreneur) และนิยาม

ความหมายของ ภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

 

ป ค.ศ. ท่ีมา การใหคํานิยามหรือพัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูประกอบการ 

- ภาษาฝรั่งเศส ผูรับจาง ผูซื้อ (Between-Taker) หรือคนกลาง (Go-between) 

ยุคกลาง -  ผูดําเนินการ และผูที่ทําหนาที่บริหารการผลิตขนาดใหญ 

ศตวรรษ

ที่ 17  

- ผูที่ยอมรับความเสี่ยงตอกําไรหรือขาดทุนในการทําสัญญากับรัฐบาลที่

กําหนดราคาตายตัว 

1725 Richard Cantillon ผูที่แบกรับความเสี่ยงไมใชผูทีเปนเจาของทุน 

1797 Beaudeau ผูทําหนาที่รับความเสี่ยง วางแผน กํากับดูแล บริหารองคการ และเปนเจาของ 

1803  Jean Baptiste Say ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนรวบรวมวิธีการทุกประเภทมาใชในการผลิต 

กําหนดราคาสินคา ระดมทุน กําหนดคาจาง ผลประโยชนคาเชาที่ตอง

จาย และผลตอบแทนใหตนเอง 

1876 Francis Walker ผูที่ไดรับกําไรจากความสามารถในการบริหารงาน แตกตางกับผูให

เงินทุนซึ่งจะไดรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย  

1934 Joseph Schumpeter ผูประกอบการคือผูนําเสนอสิ่งใหมที่ทําการเปลี่ยนแปลง”ตลาด”ดวย

การนําทรัพยากรที่มีอยูมารวมกันใหเกิดเปนของสิ่งใหม ไดแก 1) การ

นําเสนอสินคาที่มีคุณภาพหรือสินคาใหม 2) การใชวิธีการผลิตแบบ

ใหม 3) การเปดตลาดใหม 4) การคนหาแหลงขายวัตถุดิบใหม หรือการ

คนหาวัตถุดิบชนิดใหม และ 5) การกอตั้งองคการใหม ดังนั้น

ผูประกอบการคือผูที่ผลักดันใหตลาดอยูนอกจุดสมดุล 

1961  David McClelland  ผูประกอบการคือผูที่มีพลังความสามารถในการรับความเสี่ยง 

1964 Peter Drucker ผูประกอบการคือบุคคลที่สรางประโยชนสูงสุดจากโอกาสที่มี 

1975 Albert Shapero ผูประกอบการมีความคิดริเริ่ม สามารถจัดการกลไกทางเศรษฐกิจและ

สังคม และกลารับความเสี่ยงจากการลมเหลว 

1980 Kart Vesper ผูประกอบการถูกมองในแงมุมที่แตกตางกันจากนักเศรษฐศาสตร 

นักจิตวิทยา นักธุรกิจ และนักการเมือง 

1983 Giffort Pinchot  ผูประกอบการในองคการ (Intrapreneur) คือพนักงานที่ทําหนาที่เสมือน

ผูประกอบการขององคการ  
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

  

ป ค.ศ. ท่ีมา การใหคํานิยามหรือพัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูประกอบการ 

1985 Robert Hisrich ภาวะผูประกอบการคือกระบวนการในการสรางสิ่งที่แตกตางดวย

คุณคา โดยการอุทิศเวลาที่สําคัญ ความมานะ ที่ตองใชเงินทุน จิตวิทยา 

ความเสี่ยงดานสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทนทางดานการเงินและ

ความพึงพอใจสวนบุคคล 

1991  Bygrave and Hofer ภาวะผูประกอบการ หมายถึงการดําเนินการตามหนาที่ และการกระทํา

ดานอื่นๆ ภายในวิสาหกิจ เพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึงโอกาสทาง

ธุรกิจ และสรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จในโอกาส

น้ันๆ 

1996 คณะกรรมาธิการยุโรป  ภาวะผูประกอบการคือการมีความสามารถสวนตัวในการเปลี่ยน

ความคิด (Idea) ใหเปนการกระทํา (Action) 

2000  Shane and Venkataraman ภาวะผูประกอบการคือการตรวจสอบ ปจจัยที่มีผลตอโอกาสในการ

สรางสินคาหรือบริการ ในดานการคนพบ การประเมิน และการใช

ประโยชน 

2007 Kuratoand Hodgetts ภาะผูประกอบการคือกระบวนการพลวัตรของวิสัยทัศน การ

เปลี่ยนแปลงและการรังสรรค เปนกระบวนการที่ตองการพลัง ความ

ปรารถนาที่แรงกลาและการนําเอาความคิดและทางออกที่มีไปปฏิบัติ 

ภาวะผูประกอบการจึงเปนการกระทําดวยความเต็มใจในการเสี่ยง 

ความสามารถในการสรางองคการที่มีประสิทธิผล ความเชี่ยวชาญอยาง

สรางสรรคในการสรรหาทรัพยากร ความเชี่ยวชาญการสรางแผนธุรกิจ

ที่ชัดเจน และวิสัยทัศนในการมองเห็นโอกาสในขณะที่ผูอื่นมองไมเห็น 

 

แหลงที่มา:  ดัดแปลงและเพิ่มเติมจาก  (Hisrich and Peters, 1995. 

 

3.3.2  ลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการ 

การศึกษาเรื่องภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการกระทําของผูประกอบการ

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาในหลากหลายมุมมอง  Gregoire, Noel, Dery, and 

Bechard (2006) ไดทําการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาเหลานี้จากการวิเคราะหการอางอิงรวม 
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(Co-Citation Analysis) ของบทความท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูประกอบการท่ีตีพิมพในวารสาร 
Frontiers of Entrepreneurship Research ในกรอบระยะเวลา 24 ปตั้งแตป ค.ศ.1981 จนถึงป ค.ศ.
2004 ซ่ึงทําใหสามารถสรุปแบงกลุมหัวขอหลักท่ีไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะ
ผูประกอบการออกเปนดานตางๆ 7 ดานประกอบดวย เร่ืองการช้ีบงและการใชประโยชนจาก
โอกาส (Identification and Exploitation of Opportunities), เร่ืองปจจัยท่ีมากอนและผลท่ีเกิดตามมา
จากนวัตกรรมและพฤติกรรมของภาวะผูประกอบการระดับองคการ (Antecedents and Consequences 
of Innovation and Entrepreneurship Firm-Level Orientation/Behaviors), เร่ืองสภาวะแวดลอมแบบ
พลวัตรท่ีมีผลตอการกอต้ังวิสาหกิจและผลประกอบการ (Dynamics Surrounding New Venture 
Emergence and Performance), เร่ืองคุณลักษณะสวนบุคคลของผูประกอบการ (Individual 
Characteristics of Entrepreneurs), เร่ืองความอยูรอดและการเติบโต (Survival and Growth), เร่ือง
การปฏิบัติของธุรกิจรวมลงทุนและผลท่ีมีตอวิสาหกิจ (The Practice of Venture Capitalists and The 
Contribution to Firms), และเร่ืองอิทธิพลของเครือขายทางสังคมในภาวะผูประกอบการ (Influence 
of Social Networks in Entrepreneurship) ขอคนพบเหลานี้เปนไปในทํานองเดียวกับผลการศึกษา
ของ Ratnatunga and Romano (1997), Reader and Watkins (2006) และ Schildt, Zahra, and 
Sillanpaa (2006) (อางถึงในGregoire, Noel, Dery, and Bechard, 2006) จากความหลากหลายของ
การศึกษาเหลานี้จึงยังไมเกิดการบรรจบกัน (Covergence) เปนขอสรุปถึงบทบาทหนาท่ีของ
ผูประกอบการหรือทฤษฎีภาวะผูประกอบการ (Theory of Entrepreneurship) ท่ีเปนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปออกมาได (Swedberg, 2007: 2) แตอยางไรก็ตามผลงานการวิจัยภาวะผูประกอบการ
ดังกลาวไดทําใหเห็นวามโนทัศนภาวะผูประกอบการน้ันไมไดเปนมโนทัศนเดี่ยวท่ีมีทฤษฎีของ
ตนเองเปนการเฉพาะ แตนาท่ีจะมีองคประกอบท่ีมาจากหลายทฤษฎีเขามารวมกันอธิบาย (Low and 
MacMillan, 1988: 140) 
 วรรณกรรมภาวะผูประกอบการในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมาแมวาจะไมสามารถสรุปออกมา
เปนทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับก็ตาม (Swedberg, 2007) แตงานวิจัยท่ีผานมาไดนําเสนอแนวคิดหรือ
ลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการหลายประการท่ีสามารถนําไปสูการสรางองคประกอบท่ี
สําคัญของภาวะผูประกอบการได  ลักษณะท่ีสําคัญของภาวะผูประกอบการ  ไดแก  ภาวะ
ผูประกอบการท่ีมีความหมายมากกวาเฉพาะตัวผูประกอบการ ภาวะผูประกอบการหมายถึง
พฤติกรรมหรือการกระทําไมใชเปนเพียงคุณลักษณะ ภาวะผูประกอบการเปนเร่ืองท่ีซับซอนท่ีตอง
อธิบายดวยศาสตรหลายสาขาเชน ดานภาวะผูนํา ดานการจัดการทรัพยากร ดานการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ การรับรูและใชประโยชนจากโอกาสท่ีพบ เปนตน ภาวะผูประกอบการเปนส่ิงท่ีทําให
เกิดผลกระทบตอองคการโดยรวมหรือตอผลการประกอบการ ภาวะผูประกอบการเปนการ
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ดําเนินการท่ีตองผานระยะเวลาหนึ่งจึงจะเห็นผล ลักษณะเหลานี้ไดนําเสนอขอควรพิจารณาในการ
กําหนดปจจัยในการสรางกรอบการวิจัยภาวะผูประกอบการไดอยางชัดเจนข้ึน ในสวนนี้จะอธิบาย
ถึงเหตุผลท่ีลักษณะเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาในการศึกษามโนทัศนของภาวะผูประกอบการ 
ประกอบดวย 

1) ภาวะผูประกอบการเปนมโนทัศนท่ีมีความซับซอนไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎี
เดียวท่ีสามารถเช่ือมโยงปรากฎการณท่ีเกิดจากภาวะผูประกอบการไดท้ังหมด (Gartner, Shaver, 
Gatewood, and Katz, 1994) ภาวะผูประกอบการเปนการรวมตัวกันของศาสตรหลายดาน (Low and 
MacMillan, 1988) ครอบคลุมต้ังแตสาขาวิชาดานการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร การบริหาร สังคม
วิทยา และจิตวิทยา (Amit, Glosten, and Muller, 1993) ภาวะผูประกอบการคือปรากฎการณท่ีควร
ไดรับการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและมุมมอง ควรมีการนําเอาทฤษฎีจากดานเศรษฐศาสตร 
จิตวิทยา การเงิน การตลาดและการจัดการ มารวมกันอธิบายภาวะผูประกอบการ (Low, 2001) 
Stevensonand Jarillo (1990) ไดอธิบายถึงความเกี่ยวของของศาสตรตางๆกับมโนทัศนภาวะ
ผูประกอบการประกอบดวย ในดานเศรษฐศาสตร ภาวะผูประกอบการคือการสรางกําไรจากการ
กลาเส่ียงซ้ือสินคามาเพื่อขายตอ (Cantillon, 1931) ภาวะผูประกอบการทําหนาท่ีในการรวบรวม
ปจจัยทรัพยากรการผลิต (Say, 1816) ภาวะผูประกอบการคือการสรางนวัตกรรมใหมจากผสมผสาน
ทรัพยากรขึ้นมาใหม (Schumpeter, 1934) ภาวะผูประกอบการคือการตัดสินใจสรางประโยชนจาก
ความไมสมบูรณของตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบ (Kirzner, 1979; Leibenstein, 1968) 
ในดานจิตวิทยา สรุปวาภาวะผูประกอบการคือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความปรารถนาในความเปน
อิสระ (Collins and Moore, 1964) และในดานสังคมวิทยา ภาวะผูประกอบการเกิดมาจากภาวะผูนํา
ในการสรางแรงจูงใจ ( McClelland, 1961) และดานการบริหาร ภาวะผูประกอบการคือการทํา
หนาท่ีกอต้ังวิสาหกิจ บริหารทั่วไป และการบริหารเชิงกลยุทธ  

2) ภาวะผูประกอบการครอบคลุมกระบวนการทํางานระดับองคการ หรือท่ี
เรียกวาภาวะผูประกอบการองคการ (Corporate Entrepreneurship) เนื่องจากการทํางานเสมือนเปน
ตัวผูประกอบการเองน้ันเปนคุณสมบัติท่ีองคการท่ัวไปมีความตองการ ( Stevenson and Jarillo, 
1990) ในมุมมองของภาวะผูประกอบการ ตัวผูประกอบการจะมีความหมายในเชิงพหูพจนมากกวา
เชิงเอกพจน ไมไดมีความหมายเพียงตัวบุคคลท่ีเปนเจาของ แตมีความหมายรวมถึงบุคคลอ่ืนใน
องคการท่ีมีพฤติกรรมเยี่ยงผูประกอบการ ( Gartner, et al., 1994) องคการหลายแหงจึงพบวา
หนวยงานหลายระดับมีพฤติกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆคลายกับการกระทําของตัวผูประกอบการ
เชน การกลาเส่ียงเพื่อตองการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน การทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรมเหนือกวา
คูแขง (Covin and Slevin, 1991) ดังนั้นผลประกอบการขององคการจึงเปนผลลัพธท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการของภาวะผูประกอบการในระดับองคการ (Covin and Slevin, 1991)  
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3) ภาวะผูประกอบการเปนการส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระทํา การศึกษาภาวะ
ผูประกอบการเร่ิมตนจากการศึกษาคุณสมบัติสวนบุคคลของผูประกอบการ (Brazeal and Herbert, 
1999) เชนความตองการประสบความสําเร็จ ความคิดริเร่ิม ความม่ันใจในหนาท่ี ความมุงม่ันตอ
สัญญา การกลารับความเส่ียง การตัดสินใจดวยตนเอง คุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถเปนตัวแทนใน
การอธิบายภาวะผูประกอบการไดเปนการเฉพาะ เพราะวาคุณสมบัติเหลานี้ก็ปรากฎอยูในบุคคลอ่ืน
ท่ีประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน (Low and MacMillan, 1988) คุณสมบัติสวนบุคคลนั้นไมไดทํา
ใหเกิดความเปนผูประกอบการ แตการกระทําตางหากท่ีทําใหสามารถเห็นความเปนผูประกอบการ
ได (Covin and Slevin, 1991) ดังนั้นแทนท่ีจะศึกษาภาวะผูประกอบการจากการคุณสมบัติของ
ผูประกอบการจึงเปล่ียนมาศึกษาพฤติกรรมของภาวะผูประกอบการ ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมและการ
กระทําท่ีเกี่ยวของกับการรับรูโอกาสและการสรางวิสาหกิจข้ึนเพื่อใชประโยชนจากโอกาสนั้น 
(Bygrave and Hofer, 1991) ซ่ึงหมายความวาภาวะผูประกอบการคือกระบวนการท่ีบุคคลตางๆ ไม
วาจะดวยตนเองหรือบุคคลอ่ืนในองคการ ทําการแสวงหาโอกาสโดยปราศจากการคํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูในครอบครอง (Stevenson and Jarillo, 1990)  

4)  พฤติกรรมหรือการกระทําของภาวะผูประกอบการเปนส่ิงท่ีตองการกรอบเวลา
ในการศึกษาถึงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน การดําเนินการของภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการ เชน ใน
การดําเนินการของการประกอบการอาจแบงออกไดถึง 6 ข้ันตอนตั้งแต การมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
การจัดหาทรัพยากร การทําการตลาดสินคา การผลิต การสรางองคการ การดําเนินการท่ีสอดคลอง
กับกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม ( Gartner, 1985) หรือในการกอตั้งวิสาหกิจใหมอาจมีถึง 5 
ข้ันตอนไดแก การประเมินโอกาส การพัฒนากรอบการทําธุรกิจ การประเมินทรัพยากรที่ตองการ 
การจัดหาทรัพยากรที่ตองการ การจัดการและการเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Stevenson, Roberts, and 
Grousbeck, 1985) ดังนั้นกรอบเวลาในการศึกษาภาวะผูประกอบการจึงตองมีระยะเวลาท่ียาว
เพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงผลท่ีเกิดข้ึนมาจากการกระทําจากภาวะผูประกอบการ จึงจะทําใหไดผล
การศึกษาท่ีไมคลาดเคล่ือน (Low and MacMillan, 1988)  

5)  ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอกมีอิทธิพลนอยกวาปจจัยอ่ืน ในมุมมองมหภาพ 
ปจจัยจากส่ิงแวดลอมภายนอกจะมีผลโดยตรงตอองคการ โดยการศึกษาตามมุมมองของทฤษฎี
องคการตางๆ ไดแกทฤษฎีนิเวศวิทยาของประชากรองคการ ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร และทฤษฎี
สถาบัน พบวาปจจัยส่ิงแวดลอมมีผลตอองคการในการกําหนดโครงสรางองคการ การแลกเปล่ียน
ทรัพยากร การเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการภายใน และดานอ่ืนๆ (Lorsuwannarat, 2003) และใน
การศึกษาระดับตัวองคการ ปจจัยส่ิงแวดลอมทําหนาท่ีเปนปจจัยท่ีมากอน (Antecedent factor) มี
อิทธิพลตอกิจกรรมและการตัดสินใจของภาวะผูประกอบการ เชนการกลาเส่ียง การสรางนวัตกรรม 
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หรือการทํางานในเชิงรุก (Covin and Slevin, 1991) อยางไรก็ตามในการศึกษาภาวะผูประกอบการ

ท่ัวไป ไมเฉพาะในเรื่องการกอตั้งวิสาหกิจใหม แตรวมไปถึงวิสาหกิจที่ดําเนินการอยูแลว ปจจัย

ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอผลประกอบการองคการนอยกวาปจจัยอื่นๆที่เกิดมาจากภาวะ

ผูประกอบการซึ่งเปนผูมองเห็นและใชประโยชนจากโอกาสในทางธุรกิจ (Shane and Venkataraman, 

2000) ผานการพิจารณาขอมูลจากสิ่งแวดลอม 

6)  ภาวะผูประกอบการมีผลตอการประกอบการ การศึกษาภาวะผูประกอบการใน

หลายๆลักษณะไดแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่เกิดผลตอการประกอบการของวิสาหกิจ ภาวะ

ผูประกอบการครอบคลุมพฤติกรรมหลายๆดานทําใหเกิดความกาวหนาในดานเศรษฐกิจของ

องคการ (Low and MacMillan, 1988) การตัดสินใจกลาเสี่ยง การสรรหาปจจัยการผลิต การสราง

นวัตกรรมจากภาวะผูประกอบการสรางการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด ทําใหเกิด

ผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตรขององคการ ( Stevenson and Jarillo, 1990) รวมทั้งทําใหเกิดความ

ไดเปรียบในการแขงขัน และไดรับผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีมีผลตอผลประกอบการขององคการ 

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

สอดคลองกับโอกาสทางธุรกิจทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จ รวมทั้งทําใหเศรษฐกิจเติบโต 

(Schumpeter, 1942) 

 
3.3.3  ทฤษฎีท่ีมีความสัมพันธกับภาวะผูประกอบการ 

นิยามความหมายของภาวะผูประกอบการและลักษณะสําคัญของภาวะผูประกอบการที่

นําเสนอมาขางตนไดช้ีใหเห็นวาภาวะผูประกอบการนั้นประกอบดวยองคประกอบหลายประการที่

ตองใชการบูรณาการจากหลายทฤษฎี ไมวาจะเปนดานเศรษฐศาสตร การบริหาร สังคมวิทยา และ

จิตวิทยา เปนตน (Amit, et al., 1993) โดยที่มีวรรณกรรมหลายชิ้นนําเสนอทฤษฎีท่ีไดรับการศึกษา

วาสามารถนํามาอธิบายภาวะผูประกอบการ สอดคลองกับลักษณะสําคัญและความหมายคํานิยาม

ของภาวะผูประกอบการ ทฤษฎีเหลานี้ไดแก - ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership  Theory) ภาวะ

ผูประกอบการตองการภาวะผูนําเพื่อทําหนาที่ในการนําองคการในการทําลายเชิงสรางสรรคของ

ความสมดุลยของตลาด (Schumpeter, 1942) ภาวะผูประกอบการนั้นตองการภาวะผูนําจากตัว

ผูประกอบการเพื่อทําการคนหา ประเมิน และใชประโยชนจากโอกาส (Shane and Venkataraman, 2000) 

ความสําเร็จของวิสาหกิจขึ้นอยูกับภาวะผูนําที่ใหความสําคัญตอลูกคา นวัตกรรม จากบุคลากรใน

องคการที่มีความมุงมั่นจากการบริหารของผูนําองคการ (Darling, Keeffe, and Ross, 2007), - ทฤษฎี

พื้นฐานทรัพยากร (Resource-based View Theory) ภาวะผูประกอบการเปนพฤติกรรมที่จําเปนตอง

บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อนํามาใชสรางความสามารถในการแขงขัน (Romanelli,  1987) ภาวะ
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ผูประกอบการคือพฤติกรรมท่ีพยายามจัดหาทรัพยากรหรือใชทรัพยากรที่มีอยูมาดําเนินการให
สอดคลองกับโอกาสท่ีมี ( Stevenson and Jarillo, 1990), - ทฤษฎีการรูคิด (Cognitive Theory) การรู
คิดของภาวะผูประกอบการคือโครงสรางของความรูท่ีถูกนํามาใชเพ่ือประเมิน ตัดสินใจในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการรับรูโอกาสทางธุรกิจ ( Mitchell, Busenitz, Lant, McDougall, and et al., 2002) การ
ตื่นตัวในการรับรูโอกาสทางธุรกิจเกิดมาจากความสามารถในการรูคิดท่ีมีอยูในภาวะผูประกอบการ 
(Hills, Lumpkin, and Singh, 1997), และทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strtegic Management 
Theory) ภาวะผูประกอบการตองทําการตัดสินใจในเชิงกลยุทธอยางมีเหตุผลเพ่ือสรางการ
เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับตัวองคการ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม การกลาเส่ียง การ
ตัดสินใจเชิงรุกในการประกอบธุรกิจ เพ่ือสรางความสําเร็จใหกับวิสาหกิจ(Dess, Lumpkin, and 
Covin, 1997) 

ตารางท่ี 3.2 ไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดของแตละทฤษฎีท่ีกลาวอางขางตนและช้ีใหเห็นวา
ฐานคติของทฤษฎีดังกลาวมีความเหมาะสมกับแนวคิดภาวะผูประกอบการและความเหมาะสมนั้น
ทําใหสามารถนําเอาทฤษฎีนั้นมาใชอธิบายมโนทัศนภาวะผูประกอบการได 

 
ตารางท่ี 3.2  ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับภาวะผูประกอบการ 
 

ทฤษฎี ฐานคติของทฤษฎี 
การนําไปอธิบายแนวคิดภาวะ

ผูประกอบการ 

ทฤษฎีภาวะผูนํา การมีจิตสํานึกตอความสําคัญของ
ภาระหนาที่ของบคุลากรในองคการจะเปน
แรงกระตุนตอการปฏิบัติหนาที่ การให
ความสําคัญตอทมีงานหรือองคการจะทํา
ใหผลการปฏิบัติหนาที่ดีขึ้น (Bass, 1985) 

ผูประกอบการคือผูทําหนาที่สรางแผนภาพ
ของวิสัยทัศน เพ่ือชักนําใหผูตามยอมรับ
สรางความมุงมั่น ความรับผิดชอบ ขจัดและ
ลดอุปสรรคในการทํางาน เพ่ือใหองคการ
ปฏิบัติหนาที่จนบรรลุเปาหมาย  

ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ทรัพยากร 

การมีทรัพยากรที่มีความหลากหลาย
เพียงพอจะทําใหเกิดความไดเปรียบใน
การแขงขัน การปองกันรักษาทรัพยากร
ไมใหเกิดการเคลื่อนยายหรือสูญเสีย
ทรัพยากรขององคการจะทําใหไดเปรียบ
ในการแขงขัน (Barney, 1991; Peteraf, 
1993) 

ผูประกอบการทําหนาที่ในการจัดหา
ทรัพยากรท่ีตองการ บริหารการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอองคการอยาง
สูงสุด รักษาความไดเปรียบที่มีจาก
ทรัพยากรหรือรักษาทรัพยากรไวได และ
พัฒนาทรัพยากรใหมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน 
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ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
  

ทฤษฎี ฐานคติของทฤษฎี 
การนําไปอธิบายแนวคิดภาวะ

ผูประกอบการ 

ทฤษฎีการจัดการ
เชิงกลยุทธ 

การตัดสินใจเพ่ือดําเนินการจะใชความ
เปนเหตุเปนผล ฉกฉวยโอกาส และเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

ผูประกอบการทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ดวย
การทําใหเกิดการสรางนวัตกรรม การสราง
ตลาด การตัดสินใจเสี่ยง การทํางานเชิงรุก
อยางรวดเร็ว 

ทฤษฎีการรูคิด มนุษยมีเหตุผลในการตัดสินใจ โดยจะใช
กระบวนการความคิดในการประมวล
ขอมูลที่ไดรับมาและตัดสินใจเลือกในสิ่ง
ที่มีความเหมาะสมอยางเปนเหตุเปนผล 
(Fiske and Taylor, 1991)  

การรับรูโอกาสธุรกิจน้ัน ผูประกอบการจะ
ใชโครงสรางขอมูลของตนเองเพ่ือทําการ
ประเมิน วินิจฉัย และตัดสินใจที่เก่ียวของ
กับการประมาณคุณคาโอกาสธุรกิจ การ
สรางวิสาหกิจและเพ่ือการเติบโต 

 
ในสวนตอไปนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมของทฤษฎีเหลานี้เพื่อแสดงใหเห็นรายละเอียด

ของความสอดคลองจากตัวทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใชในการอธิบายแนวคิดของภาวะผูประกอบการ
ในประเด็นตางๆท่ีเปนองคประกอบของภาวะผูประกอบการ 

 
3.4  ทฤษฎีภาวะผูนํา  

 
ทฤษฎีภาวะผูนําเปนทฤษฎีดานพฤติกรรมองคการท่ีมีความประสงคจะใหการอธิบายเร่ือง

ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ โดยผูนําเปนผูท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางท่ีมีอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลงการกระทําของสมาชิก (Gibson, Ivancevich, Donnelly, and Konopaske, 2006) แมวา
ปจจุบันนิยามท่ัวไปของคําวาผูนําจะหมายถึงบุคคลท่ีสามารถชักจูงบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลใน
องคการ ชวยในการกําหนดเปาหมายและแนะนําใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล 
(Nahavandi, 2003) แตวาเดิมนั้นทฤษฎีผูนําไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ โดยเร่ิมตนจากสํานักคิดท่ี
เนนการศึกษาผูนําตามแบบอยางของวีรบุรุษ (Great Man Theory) ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา 
(Trait Theory) ท่ีแตกตางไปจากผูตาม ไปสูการศึกษาแนวคิดของผูนําในดานพฤติกรรม การ
ตัดสินใจตามสถานการณ จนไปถึงการศึกษาความเปนผูนําท่ีเนนการบริหารงาน (Transactional 



 

   

 

57 

Leadership) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองคการใหมีความสามารถทํางานไดดีข้ึน

อยางผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตารางที่ 3.2 ไดแสดงใหเห็นความ

แตกตางของสํานักความคิดที่ไดศึกษาทฤษฎีผูนําในแบบตางๆ (Bolden, Gosling, Marturano, and 

Dennison, 2003) 

 
ตารางที่ 3.3  สํานักความคิดและแนวทางการศึกษาของทฤษฎีผูนํา 

 

สํานักความคิด ลักษณะการศึกษา 

Great Man Theory ความสามารถในการเปนผูนําเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด ผูนําไดรับการยกยองวาเปน

วีรบุรุษ หรือเทพเจา บุคคลเหลานี้จะแสดงความเปนผูนําเมื่อมีความจําเปนหรือตองการ  

Trait Theory สํานักนี้มีที่มาจากสํานัก Great Man สํานักนี้เชื่อวามนุษยแฝงไปดวยลักษณะที่เหมาะสม

กับการเปนผูนํา บุคคลที่เปนผูนําจะมีคุณลักษณะบางประการที่เหมือนกัน 

Contingency Theory ผูนําตามแนวทางของสํานักนี้จะใชรูปแบบการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ผูนํา

จะพัฒนาคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกัน 

Situational Theory ผูนําคือผูที่เลือกตัดสินใจ เลือกที่จะปฏิบัติขึ้นอยูกับตัวแปรของสถานการณ รูปแบบที่ใช

ของผูนําแตละคนอาจจะมีความแตกตางกัน 

Behavioral Theory  สํานักนี้มีความเชื่อวาผูนํานั้นสรางได ผูนําเปนผูที่มั่นสังเกต ชอบศึกษา และเนนที่การ

แสดงออกจากการกระทํา ไมใชเปนสถานะทางดานจิตใจหรือจากคุณสมบัติภายใน  

Participative Theory ผูนําคือผูที่สามารถนําเอาและใชประโยชนจากสมาชิกในกลุม ใหการสนับสนุน และ

สงเสริมใหสมาชิกมีสวนชวย ใหมีอุดมการณตอสวนรวม 

Transactional Theory ผูนําที่เนนบทบาทการทําหนาที่ควบคุม บริหารองคการ ตรวจสอบผลงาน ผูนําจะมี

ระบบการมอบรางวัลและลงโทษใหกับสมาชิกในกลุม 

Transformational 

Theory 

ผูนําที่เนนการประสานงานกับผูตาม ผูนําจะสรางแรงจูงใจ บันดาลใจ ใหเห็น

ความสําคัญของหนาที่ ใหความสําคัญที่ผลงานและตองการใหผูตามประสบความสําเร็จ 

 

แนวความคิดของสํานักคิดตางๆไดแสดงใหเห็นวา รูปแบบของผูนํามีการศึกษาในหลาย

มุมมอง ในระยะแรกการศึกษาทฤษฎีผูนําไมไดใหความสนใจตอผลที่เกิดขึ้นตอองคการและบุคคล

อ่ืนในองคการ แตมีจุดมุงหมายเพื่อคนหาคุณลักษณะที่ตัวผูนําสวนใหญมีกัน การศึกษาถึงรูปแบบ

พฤติกรรมการตัดสินใจตามสถานการณและตามสภาวะสิ่งแวดลอมเปนการศึกษาที่เปลี่ยนแนวทาง
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จากการศึกษาที่มุงคุณลักษณะที่เชื่อวาความเปนผูนํานั้นเปนสิ่งที่มีมาโดยกําเนิดมาสูแนวคิดวาการ

เปนผูนํานั้นเปนสิ่งที่ถูกสรางหรือพัฒนาขึ้นมาได ทฤษฎีผูนําไดเริ่มใหความสําคัญตอผูตามมากขึ้น

โดยเริ่มเนนการศึกษาวิธีการในการทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูตามเพื่อใหเกิดการกระทําที่สงผล

ตอประโยชนตอองคการ ในระยะ 30 ปหลังการศึกษาไดมุงเนนไปที่รูปแบบการเปนผูนําที่มี

ผลกระทบตอองคการ ในกรณีนี้มีสํานักคิด 2 กลุมที่ศึกษาในแนวทางที่ตางกันคือ ผูนําแบบการ

แลกเปลี่ยน (Transactional Leader) ท่ีใหความสําคัญหลักกับดานเศรษฐศาสตรหรือผลตอบแทนที่

ไดรับจากการแลกเปลี่ยนสิ่งตางๆระหวางผูนําและผูตาม ผูนําในลักษณะนี้จะทําการบริหารจัดการ

หนาที่ใหกลุมตางๆในองคการมีทรัพยากร มีความสามารถที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ เพื่อ

แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่จะไดรับเปนการตอบแทน ผูนําอีกแบบหนึ่งคือผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leader) เปนผูนําที่มีความสามารถในการรับรูส่ิงสําคัญในตัวผูตามในดาน

ความสามารถ ความตองการ ส่ิงที่ทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจ และสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ ผูนํา

แบบนี้จะเปลี่ยนแปลงองคการใหผูตามไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ในการดําเนินการ

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดต้ังเอาไว (Tarabishy, 2005) 

จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําที่สํานักตางๆไดศึกษามา ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง มี

แนวคิดที่สามารถนํามาใชอธิบายภาวะผูประกอบการเพื่อทําใหเกิดผลตอองคการได ท้ังนี้เพราะวา

ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการซึ่งผูนําหรือผูประกอบการและผูตามไดรวมกัน

ยกระดับของแตละฝายไปสูจุดที่สูงขึ้นทั้งในดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ผูนําแบบการ

เปลี่ยนแปลงนี้มีกระบวนทัศนตรงกันขามกับภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยน (Burns,  1978)  ผูนํา

แบบการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะดึงเอาผูตามเขามามีสวนรวมในการทํางานโดยมองหาสิ่งที่เปน

แรงจูงใจของกลุมบุคคลเหลานี้ ทําใหเห็นคุณคาของตนเองและสนองตอบตอความตองการเหลานั้น 

ผูนําในลักษณะนี้จะกระตุนใหผูตามหรือผูนําในระดับรองลงมาทํางานดวยความสามารถมากไป

กวาระดับที่ตนเองคิดวามีอยูเพื่อประโยชนของกลุมหรือขององคการ ผูตามจะเกิดความรูสึกวา

ตนเองตองการพัฒนาตนเองเพื่อผลประโยชนในระยะยาวมากกวาระยะสั้น และทราบดวยตนเองวา

อะไรคือสิ่งที่ควรหรือไม ในขณะที่ ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงจะกระทําสิ่งตางๆเหลานี้ไดนั้นเขา

จะตองเปนผูท่ีมี วิสัยทัศน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแกรงภายในตอความเชื่อในสิ่งที่ถูกตอง 

(Bass, 1985) ความเปนผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการผสมผสานของกระบวนการทาง

พฤติกรรมที่ท้ังสามารถเรียนรูและบริหารจัดการได ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงรับรูถึงสิ่งที่มีอิทธิพล

ตอหัวหนาหนวยงานและผูปฏิบัติงาน เขาใจสภาพแวดลอมในการทํางาน และองคประกอบที่ใชใน

การบริหารจัดการตามสถานการณ (Tichy and Devanna, 1986)  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทางทฤษฎีจะพบวา ภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย

ลักษณะปจจัยที่แสดงออกของภาวะผูนําประเภทนี้ แบงออกตามไดเปนปจจัย 4 ดาน (Bass,  1985) 



 

   
 

59 

ประกอบดวย 1) การเปนผูท่ีมีอํานาจบารมีเชิงอุดมคติ (Idealized Influence) 2) การเปนผูท่ีมีมุมมอง
เชิงปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 3) การเปนผูกระตุนทางปญญา (Intellectual 
Stimulation) และ 4) การเปนผูจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ปจจัยลักษณะ
ท้ัง 4 มีรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ปจจัยดานการเปนผูท่ีมีบารมีเชิงอุดมคติ ปจจัยดานนี้เปนแกนของผูนําแบบ
การเปล่ียนแปลง ผูนําจะมีอิทธิพลตอผูตามท่ีเกิดความรูสึกศรัทธา เคารพและไววางใจ เช่ือม่ันในตัว
ผูนําวามีความสามารถในการทํางานไดจริง มีความยืดหยุน เปนนักแสวงหาโอกาส หรือทางออก 
เพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ ผูนําแบบนี้ถูกมองวาเปนวีรบุรุษท่ีมีความกลา ความสามารถ 
มีประสบการณความซ่ือสัตย ยึดม่ัน เช่ือม่ัน จุดท่ีสําคัญคือเปนผูท่ีสามารถสรางความสัมพันธอันดี
ไดระหวางผูนําและผูตามโดยปราศจากความขัดแยง (Burns, 1978) แมวาปจจัยความเปนผูนําใน
ลักษณะนี้สามารถพบไดในองคการขนาดใหญท่ีระบบการทํางานท่ีซับซอน อยางไรก็ตามปจจัย
ดานนี้สามารถนําไปใชอธิบายถึงความเปนผูนําในองคการทั่วไป ในระดับการทํางานตางๆ และใน
สถานการณการทํางานท่ีแตกตางกัน (House, 1977) 

2) ปจจัยดานการเปนผูท่ีมีมุมมองเชิงปจเจกบุคคล ผูนําสามารถมองเห็นและ
เขาใจตอทัศนคติ แรงจูงใจ ความตองการและความสามารถหรือประสิทธิผลในการทํางานของผู
ตามในระดับตางๆ ไมวาจะเปนตัวบุคคล หรือเปนกลุมบุคคลก็ได ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในระดับตางๆเปนกุญแจสําคัญของผูนําท่ีประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิผล ผูนําจะใชวิธีการในการส่ือสารสรางความสัมพันธ มอบหมายงานใหแกผูตามเพ่ือให
สอดคลองกับโอกาสในการพัฒนาของแตละกลุม ทําหนาท่ีเปนผูสอน คอยติดตามใหคําแนะนํา 
และใหมุมมองความเห็นเพื่อการปรับปรุง 

3) ปจจัยดานเปนผูกระตุนทางปญญา ผูนําเปนผูท่ีสงเสริมใหบุคคลตางๆท่ีทํางาน
ดวยคนพบวิธีการใหมในการมองปญหาเดิมและใชเหตุผล ขอมูล และหลักฐานเพ่ือสนับสนุนความ
คิดเห็น เปนการทําใหผูตามน้ันมีทิศทางใหม การรับรูท่ีเพ่ิมข้ึนตอความสําคัญของวิสัยทัศนในการ
ทํางานและสภาพความเปนจริง สงเสริมใหเกิดการทดลองทําในส่ิงตางๆ (Fritz, 1986) การกระตุน
ทางปญญาไมวาจะกระตุนดวยเหตุและผล จากความคิดเห็น จากขอมูล หรือจากส่ิงท่ีเปนอยูกต็ามจะ
ทําใหการทํางานในสวนตางๆมีความสามารถในการทํางานไดดวยตนเอง ไมเกิดสภาพความเคยชิน
ในการเปนผูตามใหเปนผูแกไขปญหา ใชการวิเคราะหดวยแนวทางใหม ลดความขัดแยง สามารถ
เปล่ียนมุมมองในการแกไขปญหาได  

4) ปจจัยดานเปนผูจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ ผูนําจะชวยใหผูตามรูสึกวาตัวเอง
นั้นมีพลังความสามารถมากข้ึนกวาท่ีตนเองมีอยู จากการสรางความคาดหวัง ตั้งเปาหมายตามความ
ปรารถนาของตนเองและสนับสนุนวิธีการตางๆใหบรรลุเปาหมายน้ัน ( McClelland, 1985) ผูนําจะ
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ทําใหผูตามนั้นตระหนักตอภาระหนาที่ของกลุมเชนเดียวกับหนาที่ของตนเอง และกระตุนใหเกิด

ความมั่นใจตอความสามารถของตนเองที่จะดําเนินการใหไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายนั้น 

(Yukl and Van Fleet, 1982) ส่ิงที่ไดรับจากการเปนผูนําในแบบนี้คือการมีเปาหมายรวมกันระหวาง

ผูนําและผูตาม ไมใชของฝายใดฝายหนึ่ง จากการที่ผูนํากระตุนใหเกิดความทาทายที่เปนเหตุเปนผล

ตอผูตาม ช้ีใหเห็นถึงความหมายของการดําเนินการ ความสําเร็จที่จะไดรับ สรางความเขาใจตอ

วัตถุประสงค 

สําหรับภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยนก็มีแนวคิดของทฤษฎีท่ีนํามาอธิบายภาวะ

ผูประกอบการไดเชนเดียวกัน โดยภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยนคือการเปนผูนําที่ดําเนินการเพื่อ

การแลกเปล่ียนสิ่งของ การแลกเปล่ียนทางสังคม หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางจิตวิทยา การ

แลกเปลี่ยนจะถูกมองวาเปนไปดวยความยุติธรรมถาผูนําใหส่ิงของที่มีคุณคาแกผูตามเชน แนวทาง 

คานิยม และการยอมรับ โดยไดรับการยอมรับนับถือและความรับผิดชอบจากผูตามเปนสิ่งตอบแทน 

โดยทั่วไปแลวผูนําและผูตามจะมีพันธะทางจิตใจตอกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับความคาดหวังและการกระทํา

ของทั้งสองฝาย ผูตามจะมีความคิดวาผูนําจะเปนผูที่ชวยสงเสริมใหตนทํางานไดประสบ

ความสําเร็จและเชื่อวาตนเองจะไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม การตกลงในขอ

แลกเปลี่ยนจะเริ่มตนดวยการเจรจาเพื่อหาความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยน ผลที่ไดจะทําใหผู

ตามนั้นยอมรับที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เปนขอตกลงรวมกันและไดรับความชวยเหลือจากผูนํา ซ่ึงใน

การปฏิบัติงานจริงนั้นแตละฝายจะตองพึ่งพาและชวยเหลือกัน ผูนําแบบการแลกเปลี่ยนจะเปนผู

กําหนดและสื่อสารงานที่ตองการใหผูตามเปนผูทํา กําหนดเปาหมายซึ่งเปนเกณฑกําหนด

ผลตอบแทนจากความสําเร็จของงาน ผูนําแบบนี้จะกําหนดเกณฑพิจารณาผลงานทั้งในดานการให

รางวัลและการลงโทษ มีความสามารถในการแกไขสถานการณไดอยางเหมาะสมโดยใชการวินิจฉัย

ท่ีแมนยํา มุมมองของความเปนผูนําแบบการแลกเปลี่ยนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) 

การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent  Reward) ตามมุมมองนี้ผูนําจะตอบแทนความพยายาม

และผลงานของผูตามโดยยึดแนวทางการทําความเขาใจที่ผูตามเกิดความคาดหวัง 2) การบริหาร

จัดการเปนกรณีพิเศษ (Management by Exception) ตามมุมมองนี้ผูนําจะเขาไปชวยแกไขหรือ

แทรกแซงการดําเนินการของผูตามในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการเบี่ยงเบนไปจาก

เปาหมายขึ้น ซ่ึงผูนําอาจจะเลือกดําเนินการได 2 แนวทางคือการติดตามคนหาสิ่งที่อาจจะเกิดการ

ผิดพลาดขึ้นของผูตาม (Active Practice) หรือภายหลังจากที่ทราบวาเกิดการผิดพลาดขึ้น (Passive 

Practice) ความเปนผูนําแบบการแลกเปลี่ยนนี้สวนมากพบวามีการใชกันมากในธุรกิจดาน

อุตสาหกรรมมากกวาดานอื่น ๆ  
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ภาวะผูนําแบบท้ังแบบการแลกเปลี่ยน และแบบการเปล่ียนแปลงคือภาวะผูนําของ
ผูประกอบการท่ีเหมาะสมตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Tarabishy, 2005)  ปจจัยจากภาวะ
ผูนําโดยท่ัวไป ไมวาจะเปนการโนมนาวโดยใชบารมี การจัดการเชิงปจจเจกบุคคล การกระตุนให
เกิดปญญา และการจูงใจบันดาลใจ มีสวนในการเปล่ียนแปลงองคการวิสาหกิจ รวมท้ังการให
รางวัลหรือการดูแลเปนกรณีพิเศษ (Matzler, Schwarz, Deutinger, and Harms, 2008)  อยางไรก็ตาม 
เม่ือพิจารณาเฉพาะภาวะผูนําท่ีมีบทบาทตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ลักษณะภาวะผูนําท่ีสําคัญไดแสดงออกมาในบทบาท 3 ดาน คือ ความเปนผูนําตอผูตามใน การ
บันดาลใจ (Inspiration) การจูงใจ (Motivation) และการโนมนาว (Influence) 

 

 

 

 

 

การบันดาลใจ ภายใตภาวะผูนําอยางผูประกอบการนั้นจะทําหนาท่ีผลักดันใหผูตามหรือ
ผูทําหนาท่ีในวิสาหกิจรูจักและใชความสามารถของตนเอง จากการสรางความคาดหวัง เปาหมาย 
ตามความปรารถนาขององคการ (McClelland, 1985) การบันดาลใจของภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการนี้ ผูตามจะไดรับการบอกกลาวส่ือสารถึงวัตถุประสงคของวิสาหกิจ ผลจากการ
บันดาลใจจะทําใหผูตามเกิดการสรางแนวคิดใหมในการทํางาน ทุมเทการทํางานเกินกวาบทบาท
หนาท่ีไดรับมอบหมาย รวมไปถึงการรวมกับผูนํากําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกันเพื่อ
เปาประสงคของวิสาหกิจ 

การจูงใจ ผูนําอยางผูประกอบการจะชักจูงใหผูตามเกิดความมั่นใจในการทํางานใหองคการ
ท้ังจากตนเองและเพ่ือนรวมงานในการทําหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ (Yukl and 
Van Fleet, 1982) บุคลากรในองคการจะไดรับการแนะนําวิธีการทํางานเพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จสําหรับองคการ ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเหมาะสม และ
สามารถรวมกันทํางานเปนทีมเพื่อผลดีขององคการ 

การโนมนาว ภาวะผูนําอยางผูประกอบการไดใชและสรางบารมีตอผูตามในองคการใหเกิด
ความรูสึกท่ีศรัทธา เคารพ ไววางใจ ยอมรับตอการนําและแนวความคิด ในการทํางานในสถานการณ
ตางๆ (Burns, 1978) ผูนําไดแสดงตนอยางชัดเจนในบทบาทที่ทําใหผูตามเช่ือถือเปนแบบอยางใน

ภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

การบันดาลใจ การโนมนาว การจูงใจ 
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การทํางาน เกิดความมั่นใจในการทํางานใหกับองคการ ยอมรับในวิสัยทัศนของผูนําและพรอมที่จะ

ทําตาม 

โดยสรุปแลวภาวะผูนําทั้งแบบการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบการแลกเปลี่ยนมี

แนวคิดของทฤษฎีท่ีเปนคุณลักษณะสวนหนึ่งที่สามารถนํามาอธิบายภาวะผูประกอบการได โดย

ภาวะผูนําในภาวะผูประกอบการจะตองสามารถสรางแบบแผนของวิสัยทัศนท่ีถูกนําไปใชในการ

สรรหา รวบรวม ทรัพยากร และชักนําผูตามใหมีความมุงมั่นตอวิสัยทัศนเพื่อคนหาและดําเนินการ

เพื่อยกระดับในการสรางผลประโยชนท้ังตอตนเองและตอองคกร 

 

3.5  ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ 

 

ทฤษฎีการบริหารกลยุทธ (Strategic  Management  Theory) เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาขึ้นมาจาก

แนวคิดการวางนโยบายธุรกิจ เปนทฤษฎีท่ีมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการบริหารจัดการ (General 

Management Theory) ในการบริหารองคการ ทฤษฎีการบริหารกลยุทธเปนการขยายมุมมองจาก

การศึกษาบทบาทและหนาที่ในการจัดการทั่วไปขององคการจากทฤษฎีการบริหารจัดการไปสู

กระบวนการวิเคราะหสถานการณแวดลอมที่เกี่ยวกับองคการในดานตางๆทั้งภายในและภายนอก 

การวางแผนกําหนดกลยุทธ การดําเนินการและการประเมินผลของการใชกลยุทธเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคไปในทิศทางเดียวกันขององคการ (Bygrave and Hofer, 1991) กลยุทธคือแผนงานที่

กําหนดวิธีการที่องคการจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค (Davies,  2000; 

Mintzberg, 1996) เปนการใหคํามั่นสัญญาวาจะใชทรัพยากรที่จัดหาไดเพื่อเปาหมายที่คาดหวังไวใน

อนาคต (Drucker,  2000) ดังนั้นทฤษฎีการบริหารกลยุทธจึงเปนการรวบรวมเอาการบริหารงาน

ภายในองคการที่อยูภายใตโครงสรางการบริหารเดียวกัน ใหเกิดแนวทางการจัดการเพื่อเปาหมาย

เดียวกันและเนนที่การใหความสําคัญตอวิสัยทัศนในระยะยาวเพื่อการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 

กลยุทธจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เปนตัวกําหนดทิศทางใหองคการตัดสินใจดําเนินการในสิ่งตางๆ

ขององคการ เชนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือวิธีการบริหารจัดการ เปนตน จึงกลาวไดวาการ

บริหารกลยุทธมีจุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจตอเปาหมายขององคการ เพื่อกําหนดวิธีการที่ทําให

บรรลุเปาหมาย และสรางความมั่นใจวาองคการจะสามารถรักษาสถานภาพไดอยางยั่งยืนเพื่อเดินหนา

ไปสูเปาหมาย (Chandler, 1973) 

ในมุมมองการบริหารกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการ Schendel and Hofer (1979) 

สรุปความหมายของการบริหารกลยุทธวาเปน “กระบวนการที่เกี่ยวกับภาระหนาที่ของภาวะ

ผูประกอบการขององคการ เกี่ยวกับการสรางและการเติบโตขององคการ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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เกี่ยวกับการพัฒนาและการใชกลยุทธเพื่อการดําเนินกิจการขององคการ” (Schendel and Hofer, 
1979) องคประกอบของกลยุทธในภาวะการประกอบการจึงครอบคลุม 4 ดานคือ 1) ขอบเขต 
(Scope) ของกลยุทธหมายถึงกรอบที่เกิดจากการผสมผสานกันของตัวสินคาหรือและตลาด 2) การ
ใชทรัพยากรขององคการ (Deployment of organizational resources) เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับการ
แขงขันและเพื่อสรางขีดความสามารถที่โดดเดน 3) การไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Advantage การจับคูใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับขอบเขตขององคการ -และส่ี การเสริมประสาน 
(Synergy) ระหวางขอบเขต การใชทรัพยากรขององคการเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
(Schendel and Hofer, 1979) 

การบริหารเชิงกลยุทธของภาวะผูประกอบการจึงมีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจ 
เนื่องจากภาวะผูประกอบการเปนกระบวนการท่ีนําเอาการตัดสินใจทางกลยุทธในการทํางานท่ี
สําคัญในการประกอบการมาใช (Lumpkin and Dess, 2001) โดยการตัดสินใจเชิงกลยุทธดานตางๆ
เชน “การทํางานเชิงรุก” และ “การตอบโตในการแขงขัน” เปนตน ซ่ึงพบวามีผลตอการประกอบการ
ของวิสาหกิจท่ีอยูในสภาวะแวดลอมแตกตางกัน เชน ในระยะท่ีอุตสาหกรรมอยูในชวงเร่ิมตนหรือ
กําลังเติบโต วิสาหกิจมักจะมีการทํางานเชิงรุกมากข้ึน และก็จะมีผลการประกอบการดีข้ึน ในขณะท่ี
การตอบโตในการแขงขันมักจะมีผลลบตอผลประกอบการ สวนในระยะท่ีอุตสาหกรรมมีการอิ่มตัว
หรือมีการแขงขันท่ีสูงการตอบโตในการแขงขันมีผลกระทบดานบวกตอยอดขายและผล
ประกอบการ (Lumpkin and Dess, 2001) 

การศึกษาผลประกอบการของวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กจากปจจัยการ
ดําเนินการตางๆเชน การบริหารงานเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ โครงสรางองคกรแบบมีชีวิต
หรือแบบเครื่องจักร และสภาวะส่ิงแวดลอมการแขงขันท่ีเปนมิตรและไมเปนมิตร พบวาผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดเล็กภายใตสภาวะการแขงขันท่ีไมเปนมิตรมีความสัมพันธเชิงบวก
กับโครงสรางองคการแบบมีชีวิต การบริหารงานเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ และการบริหาร
จัดการที่เนนในการแขงขันระยะยาว ในขณะท่ีผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดเล็กภายใตสภาวะ
การแขงขันท่ีเปนมิตรมีความสัมพันธเชิงบวกกับโครงสรางองคการแบบเครื่องจักร การใชกลยุทธ
การทํางานแบบธรรมดา และการบริหารจัดการท่ีเนนการบริหารการเงิน การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
การปรับปรุงเล็กๆนอยๆกับสินคาและบริการ อยางไรก็ตามผลการศึกษาไดเสนอแนะวาปจจัย
องคการอ่ืนๆนาจะเปนปจจัยรวมท่ีมาชวยอธิบายความสัมพันธระหวางผลการประกอบการกับ
โครงสรางองคการและการใชกลยุทธอยางผูประกอบการไดดีข้ึน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีปฏิกิริยา
รวมกัน (Inter-Relationship) ท่ีสงผลกระทบตอผลประกอบการของวิสาหกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไมควรใชกลยุทธเชนเดียวกับวิสาหกิจขนาดใหญ เนื่องจากมีความ
แตกตางหรือผลกระทบจากสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมือนกัน (Covin and Slevin, 1989) 
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Zahra and Covin (1995) สรุปวาผูบริหารและนักวิจัยมีความเช่ือวา การบริหารเชิงกลยุทธ
อยางผูประกอบการเปนปจจัยท่ีชวยใหผลการประกอบการดานการเงินของวิสาหกิจดีข้ึน ท้ังนี้
เพราะวา การกลาเส่ียง (Risk Taking) การสรางนวัตกรรม (Innovativeness) และ การทํางานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของผูประกอบการจะเปนการดําเนินการทางกลยุทธท่ีทําใหเกิดการคนพบโอกาส
ของการพัฒนาสินคาและบริการใหม รวมทั้งชองทางตลาด ท่ีเปล่ียนแปลงความไดเปรียบในการ
แขงขันของวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบวาการบริหารเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีผลตอผลการ
ประกอบการของวิสาหกิจปานกลางในระยะแรกและนาจะมีผลกระทบท่ีดีในระยะยาว รวมท้ังใน
สภาวะการแขงขันท่ีไมเปนมิตรดวย โดยสรุปแลวการบริหารกลยุทธอยางผูประกอบการจะมีผลตอ
ผลประกอบการแตกตางกันไปภายใตสภาวะส่ิงแวดลอมตางๆ และผลการประกอบการอาจเกิดข้ึน
จากปจจัยแวดลอมอ่ืนๆโดยตรงก็ได (Zahra and Covin, 1995) 

การพิสูจนดวยวิธีการเชิงประจักษพบวาการบริหารเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการเปนกล
ยุทธท่ีสําคัญรองลงมาจากกลยุทธภาวะผูนําในการทํางานแบบมีสวนรวม และทั้งสองกลยุทธนั้น
เปนอิสระตอกัน นอกจากนั้นการบริหารเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการยังมีความสัมพันธกับผลการ
ประกอบการของวิสาหกิจเม่ือไดนําเอาการตัดสินใจเชิงกลยุทธและสภาวะแวดลอมมารวมพิจารณา
รวมกัน (Dess, et al., 1997) ดวย 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธไดมีการศึกษาถึงวิธีการที่นํามาใชกําหนดแนวทางการ
ตัดสินใจของผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธเปนการกระทําเพื่อตองการทําใหองคการ
วิสาหกิจประกอบกิจการเพ่ือนําหนาคูแขงในการแขงขัน (Miller, 1983) เชนการเปนวิสาหกิจแรก ๆ 
ท่ีนําเสนอสินคาหรือบริการใหม การนวัตกรรมสินคาใหม เปนตน ซ่ึงการดําเนินการตามนี้ไดมีการ
เรียกรวมกันวา กระบวนการผูประกอบการหรือการกระทําอยางผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Process หรือ Entrepreneurial Orientation) การบริหารเชิงกลยุทธของผูประกอบการที่มีการศึกษา
ในระยะแรกประกอบดวย การรุกในธุรกิจ การนวัตกรรม และการเอาชนะคูแขงขัน (Miller, 1983)
ระยะตอมาไดมีทําการวิจัยและยอมรับแนวคิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูประกอบการ และ
การศึกษาวิจัยตอมาเปนจํานวนมากไดนําเสนอขอสรุปวาการบริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธของ
ผูประกอบการนั้นประกอบดวยการกระทํา  3 ดาน (Covin and Slevin, 1989; Naman and Slevin, 1993) 
ไดแก การเส่ียง (Risk Taking) การนวัตกรรม (Innovativeness) และการรุกในธุรกิจ (Proactiveness) 
(Covin and Slevin, 1989) ซ่ึงหมายความวาการตัดสินใจเชิงผูประกอบการตองแสดงออกในเร่ือง
ของ การเส่ียง การนวัตกรรม และการรุกในธุรกิจ 

การกลาเส่ียงคือความเต็มใจจากผูประกอบการท่ีจะนําเอาทรัพยากรสวนมากท่ีองคการมีอยู
ไปใชดําเนินการโครงการท่ีมีตนทุนในความลมเหลวสูง (Miller and Freisen, 1982) ท้ังนี้เพื่อหวังท่ี
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จะไดรับผลตอบแทนสูงเปนการแลกเปล่ียนโดยการฉวยโอกาสท่ีมีตอตลาด การตัดสินใจเส่ียงอยาง
มีเหตุผลเปนส่ิงท่ีผูประกอบการกลาดําเนินการและเปนส่ิงท่ีผูบริหารทั่วไปมักจะไมมี วิสาหกิจ
มักจะชอบเลือกทําในส่ิงท่ีเส่ียงเพื่อหวังทํากําไรสูงๆ กลาท่ีจะดําเนินการเปล่ียนแปลงการผลิตสินคา
หรือบริการขององคการอยางฉับพลัน และมีความกลาท่ีจะใชแนวทางเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุด
สําหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีมีอยู 

 

 

 

 

 
ในการเปนผูประกอบการนั้นบทบาทหนาท่ีสําคัญคือการพัฒนานวัตกรรม (Schumpeter, 

1934, 1942) เหตุผลท่ีสําคัญของการนวัตกรรมคือเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาจากการ
กระบวนการที่มีทําลายอยางสรางสรรค (Creative Destruction) ตอสภาวะตลาดในปจจุบัน เพื่อทํา
การเปล่ียนแปลงการใชทรัพยากรปจจุบันจากผูท่ีครอบครองไปสูจุดสมดุลยใหมแทน (Schumpeter, 
1942) ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมก็คือความเต็มใจท่ีจะสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการ
ทดลองเพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการใหม ส่ิงใหม และการวิจัยคนควากระบวนการทํางานแบบ
ใหม ใหกับวิสาหกิจเพื่อความสําเร็จในการประกอบการ (Lumpkin and Dess, 2001) วิสาหกิจจะให
ความสําคัญตอความถ่ีในการจําหนายผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆเสมอ โดยการเปล่ียนแปลงสินคา
หรือบริการออกมาอยางรวดเร็ว เปนผูนําหรือเจาแรกๆที่นําเสนอสินคาหรือบริการใหม ใชเทคนิค
การผลิตใหม หรือทําการพัฒนาสินคา ดวยการเปนผูนําในเทคโนโลยี และการนวัตกรรมสินคาออก
มาใหม ใหคูแขงเปนผูตอบโตหรือไมสามารถมาทําการแขงขันไดโดยงาย 

การบริหารจัดการของผูประกอบการนั้นเปนสวนสําคัญตอการเติบโตของวิสาหกิจ
เพราะวาผูประกอบการจะเปนผูท่ีมองเห็นวิสัยทัศนและจินตนาการที่ไปเกาะเกี่ยวกับการขยาย
โอกาสขององคการ ดังนั้นผูประกอบการจะตัองทํางานเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาส การมองไป
ขางหนา (Penrose, 1963) การมีความคิดในความตองการนําเสนอสินคาและบริการกอนคูแขง การ
คาดการณเพื่อสรางความเปล่ียนแปลงและกําหนดรูปแบบสภาพแวดลอมใหกับองคการ (Lumpkin 
and Dess, 2001) 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ
อยางผูประกอบการ 

การนวัตกรรม การกลาเส่ียง การรุกในธุรกจิ 
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3.6  ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากร 
 
ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรเปนทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

(Penrose, 1963) และทฤษฎีการบริหารกลยุทธ (Ansoff, 1965) ท่ีเห็นวาความสามารถในการแขงขัน
ในระยะยาวเกิดนั้นเกิดจากการท่ีวิสาหกิจไดครอบครองทรัพยากรที่สรางความแตกตางจากคูแขง
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา มีความคงทน ไมสามารถทดแทนกันได และไมสามารถลอกเลียนแบบได
โดยงาย (Barney, 1991)  

มุมมองของทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรมีความแตกตางจากกรอบแนวคิดการสรางกลยุทธเพื่อ
ความไดเปรียบในการแขงขันท่ีนําไปสูผลการประกอบการท่ีดีขององคการในชวงทศวรรษป 1960 
ทฤษฎีการบริหารกลยุทธใหความสําคัญไปที่การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) ขององคการ วิสาหกิจท่ีตองการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันจะดําเนินกลยุทธโดยใชจุดแข็งภายในของตนเองท่ีสอดคลองกับโอกาสจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ในขณะท่ีตองหาหนทางลดผลกระทบจากอุปสรรคที่มาจากภายนอกและ
หลบเล่ียงจุดออนภายในของตนเอง ในทศวรรษท่ี 1980 กรอบแนวคิดไดมุงไปท่ีการศึกษาโอกาส
และอุปสรรคจากสภาวะแวดลอมการแขงขันของแตละกลุมอุตสาหกรรม เพื่อทําใหวิสาหกิจ
สามารถสรางกลยุทธใหเขากับโอกาสในการประกอบธุรกิจและหลีกเล่ียงอุปสรรค (Porter, 1980)   
ฐานคติท่ีสําคัญของแนวคิดนี้คือวิสาหกิจมีความสามารถในการสรางจุดแข็งและลดจุดออนของ
ตนเอง โดยสามารถทําการควบคุมทรัพยากรเพื่อตอบสนองตอกลยุทธท่ีตองการใช โดยเง่ือนไข
ท่ัวไปนั้น ทรัพยากรของแตละวิสาหกิจมีความแตกตางกันเพียงช่ัวคราวเทานั้น และในระยะยาว
แลววิสาหกิจสามารถจัดหาทรัพยากรที่ตองการได แตในสภาพการแขงขันในปจจุบันท่ีมีความเปน
พลวัตรสูงนั้นโดยท่ัวไปวิสาหกิจไมมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรไดอยางเทาเทียมกัน
และทรัพยากรเองก็ไมสามารถเคล่ือนยายขามองคการไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากประเด็นนี้เม่ือพิจารณาฐานคติของทฤษฎี พื้นฐานทรัพยากร
จะพบวามีความสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือ 1. 
วิสาหกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมอาจจะมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร
ไดแตกตางกัน 2. ทรัพยากรของวิสาหกิจอาจจะไมสามารถถูกโยกยายไปมาระหวางกันไดอยางงาย 
และความแตกตางกันนี้อาจจะคงสภาพอยูนาน ซ่ึงฐานคติท้ังสองน้ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะห
การบริหารกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยมุงเนนไปท่ีตัวทรัพยากรที่สําคัญท่ีจะ
มีสวนทําใหวิสาหกิจเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

ทรัพยากรขององคการตามแนวคิดของทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรหมายถึง ทรัพยสิน ขีด
ความสามารถ กระบวนการขององคการ คุณลักษณะประจําตัว ขอมูล ความรู และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีควบคุม



 

   
 

67 

โดยองคการ และเปนส่ิงท่ีทําใหองคการสามารถกอเกิดและดําเนินการทางกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนเอง ถามองในดานการบริหารเชิงกลยุทธ ทรัพยากรคือจุดแข็ง
ขององคการท่ีทําใหสามารถกอเกิดและดําเนินการทางกลยุทธได ในขณะเดียวกันการขาดทรัพยากร
ท่ีจําเปนก็สามารถมองไดวาเปนจุดออนไดดวยเชนกัน (Wernerfelt, 1984) โดยท่ัวไปทรัพยากร
เหลานี้แบงออกเปนทรัพยากรดานเทคโนโลยี ทรัพยากรดานบุคลากร และทรัพยากรดานองคการ 
แตไมจําเปนเสมอไปวาทรัพยากรทุกประเภทจะเขามามีสวนในการนําเอากลยุทธมาสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน 

ทฤษฎี พื้นฐานทรัพยากรอธิบายวาองคการจะสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
จากการใชทรัพยากรที่เปนเอกลักษณขององคการ (Barney, 1991; Conner and Prahalad, 1996a) 
Wernerfelt (1984) ในมุมมองความเห็นท่ีสอดคลองกัน สรุปวาทรัพยากรและสินคาท่ีผลิตออกมา
จากองคการได เปรียบเสมือนของสองส่ิงท่ีอยูกันคนละดานของเหรียญ สินคานั้นจะเกิดข้ึนไดก็ตอง
เกิดมาจากทรัพยากรที่จําเปน และการมีทรัพยากรนั้นก็มีไวเพื่อการผลิตสินคา หรือหมายความวาเรา
จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได (Wernerfelt, 1984) 

ในการศึกษาดานหนึ่งเสนอวา ทรัพยากรมีความสําคัญในการกําหนดกลยทุธเพื่อความ
ไดเปรียบในการแขงขันนั้น ทรัพยากรมีสวนในการกําหนดกลยุทธท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 1) 
ทรัพยากรท่ีมีคุณคา (Valuable) เปนทรัพยากรท่ีทําใหองคการสามารถใชกลยุทธสรางมูลคาจน
เหนือกวาคูแขงหรือใชลดจุดออนของตนเอง 2) ทรัพยากรท่ีหาไดยาก (Rare) นอกจากการเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาแลวก็ตองเปนส่ิงท่ีหาไดยาก หมายถึงเปนทรัพยากรที่มีองคการเปนจํานวนนอย
เทานั้นท่ีมีไวใช 3) ทรัพยากรท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบไดอยางสมบูรณ (Imperfectly Imitable) 
ทรัพยากรนอกจากมีลักษณะ 2 ประการแรกแลว ยังตองมีคุณลักษณะท่ีไมสามารถมีการ
ลอกเลียนแบบกันไดงาย การท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบไดงายนั้นเปนเพราะทรัพยากรมีท่ีมาข้ึนอยู
กับปจจัย 3 ดานคือ มีความเปนเอกลักษณจากเงื่อนไขของความเปนมา, มีความไมชัดเจนของเหตผุล
ท่ีทําใหองคการเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน, และ เกิดจากปรากฏการณของสังคมท่ีซับซอน 
ธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ ชื่อเสียง – และ 4) ทรัพยากรท่ีไมสามารถทดแทนกันได (Non-
Substitutability) หมายถึงไมมีทรัพยากรอ่ืนท่ีสามารถนํามาใชในการดําเนินการกลยุทธแทนท่ี
ทรัพยากรที่มีอยูแลวไดผลเหมือนกัน (Barney, 1991)  

สําหรับการศึกษาอีกดานหนึ่ง ทรัพยากรถูกมองวาเปนปจจัยเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขัน เง่ือนไขประการแรกคือ ทรัพยากรมีความแตกตาง (Heterogeneity) ซ่ึง
หมายความวากลุมทรัพยากรที่วิสาหกิจครอบครองอยูมีประสิทธิภาพในการสรางคุณคาไดไม
เหมือนกัน เปนส่ิงท่ีสรางผลตอบแทนไดไมเทาเทียมกัน ประการท่ีสอง ทรัพยากรตองมีลักษณะใน
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การกีดกัน (Ex Ante Barrier) หมายถึงเปนทรัพยากรที่วิสาหกิจอ่ืนไมสามารถมีไดเทาเทียมกัน คือ
ไมสามารถทําใหไดรับผลตอบแทนท่ีตองการ ประการท่ีสาม ทรัพยากรที่ไมสามารถจัดหาหรือทดแทน
ไดงาย (Imperfectly Mobilize) หมายถึงการท่ีวิสาหกิจไมสามารถสรางผลตอบแทนท่ีตองการดวย
การใชทรัพยากรอื่น หรือสามารถไปจัดหาทรัพยากรที่ตองการมาไดโดยงาย ประการสุดทาย 
ทรัพยากรที่ไมยั่งยืน (Ex Post Barrier) หมายถึงผลตอบแทนจากการผลิตท่ีมาจากทรัพยากร ลด
นอยลงเนื่องมาจากการแขงขันดานการตลาด (Peteraf, 1993) 

ดังนั้นตามทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรขางตน องคการจะมีกลุมของทรัพยากรท่ีฝายบริหาร
สามารถนํามาใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ทรัพยากรเหลานี้เปรียบเสมือนเปนสินทรัพยถาวรขององคการ
อาจอยูในรูปแบบท่ีจับตองไดหรือไมอาจท่ีจะจับตองได (Wernerfelt, 1984) อาจจะเปนส่ิงท่ีเปนกาย
วัตถุ เปนทรัพยากรบุคคล เปนวัฒนธรรมขององคการ (Greene et al., 1997) ทรัพยากรเหลานี้ใช
สรางความไดเปรียบในการแขงขันเม่ือเปนส่ิงท่ีมีคุณคา หาไดยาก ไมสามารถลอกเลียนแบบไดงาย 
และไมมีส่ิงใดมาทดแทนได (Barney, 1991)  

ในองคการโดยท่ัวไปแลวจะมีแกนความสามารถที่องคการอ่ืนไมสามารถเลียนแบบไดงาย 
ความสามารถเหลานี้สรางข้ึนมาไดภายในองคการจากลักษณะเฉพาะตัวหรือเปนการใช
ความสามารถในองคการปรับองคการใหเขาไดกับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความ
ยืดหยุนในการใชทรัพยากรใหเปนไปตามความตองการก็เปนการทําใหองคการมีโอกาสที่ดีท่ีจะ
สรางการเปล่ียนแปลงได วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนองคการที่ตองการความยืดหยุน
เพราะวามีโครงสรางการทํางานไมซับซอน ไมมีช้ันการบังคับบัญชาหลายระดับ มีการตัดสินใจท่ี
รวดเร็ว ในหลายๆวิสาหกิจบุคลากรคือทรัพยากรท่ีเปนแกนกลาง ในลักษณะของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การดําเนินการมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับผูประกอบการ เปนทรัพยากรซ่ึง
มีคุณลักษณะและการกระทําท่ีทําใหเกิดการคนหาโอกาสใหมและเปนผูท่ีผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินการไดจริงโดยนําเอาทรัพยากรอ่ืนท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนตอองคการและสรางความ
ไดเปรียบตอการแขงขัน ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรคํานึงถึงการใหไดมาและการครอบครองซ่ึง
ทรัพยากรที่มีความหลากหลายเหนือคูแขง มโนทัศนภาวะผูประกอบการเนนท่ีการมองวาจะสราง
คุณประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูไดอยางไร 

Alvarez and Busenitz (2001) ไดตั้งขอเสนอวาเม่ือใชมุมมองของทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร
ในการมองภาวะผูประกอบการนั้นสามารถแสดงออกมาภายใตเง่ือนไขตามแนวคิดของ Peteraf 
(1993) ซ่ึงประกอบดวย ความแตกตางของทรัพยากร (Resource Heterogeneity)  ขีดจํากัดในการ
แขงขันท้ังกอนและหลัง (Ex-Post and Ex-Ante  Limits to Competition) และการเคล่ือนยายของ
ทรัพยากร (Imperfect Factor Mobility) เปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับโอกาสทาง
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ธุรกิจ ประกอบดวยการใชประประโยชนจากทรัพยากร ความพรอมของทรัพยากร การปกปอง
ทรัพยากร และการลอกเลียนทรัพยากร 

 

 

 

 

 

การใชประโยชนทรัพยากร (Utilization) ในการบริหารโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ
นั้น วิสาหกิจจะตองคํานึงถึงผลประโยชนจากการใชทรัพยากรในการผลิตสินคา โดยสามารถทํา
การปรับตัวในการผลิตสินคาใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรท่ีมีอยูกอนผูอ่ืน สามารถใช
ทรัพยากรที่อยูในการพัฒนาสินคาและบริการใหมท่ีแตกตางออกไปจากเดิม มีความชํานาญหรือมี
อุปกรณพิเศษเฉพาะตัวท่ีคูแขงหรือผูอ่ืนไมมี เพื่อเปนการปกปองและรักษาความไดเปรียบจากการ
แขงขันกอนท่ีคูแขงจะเขาทํามาในตลาด 

ความพรอมของทรัพยากร (Availability) การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ จะตองสามารถจัดหาทรัพยากรท่ีมีความจําเปนในการทําธุรกิจไดอยางเพียงพอ 
ทรัพยากรที่จัดหาไดสวนมากจะมีตนทุนเปนไปตามท่ีตองการ และมีความสามารถในการใช
ทรัพยากรที่มีความแตกตางแตนํามาใชสรางสินคาหรือบริการได และสามารถปรับปรุงสินคาหรือ
บริการไดจากทรัพยากรเทาท่ีมีอยูเสมอ  

การปกปองทรัพยากร (Limitation) การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ
ตองจัดการปกปองทรัพยากรที่มีอยูเนื่องจากเปนเร่ืองท่ีสําคัญ เพ่ือไมใหคูแขงสามารถใชทรัพยากร
อ่ืนมาผลิตสินคาท่ีเหมือนกันได หรือทําใหคูแขงไมมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อ
นํามาใชในการผลิตหรือบริการแขงขันกันได  

การลอกเลียนแบบ (Immitation)  การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 
จะตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีมาจาก การลอกเลียนแบบวิธีการผลิต การจัดหาอุปกรณหรือวัตถุดิบ 
รวมท้ังการจัดหาบุคลากรในการทําธุรกิจเชนเดียวกันไมใหสามารถกระทําไดโดยงาย คูแขงจะตอง
ลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต หรือใชวัตถุดิบใหเหมือนกัน จะตองลงทุนเพื่มเติม 

 

การบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจอยางผูประกอบการ 

การใชประโยชน
ทรัพยากร 

ความพรอมของ
ทรัพยากร 

การปกปอง
ทรัพยากร 

การลอกเลียน
ทรัพยากร 
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3.7  ทฤษฎีการรูคิด 

 

การรูคิด (Cognition) เปนกระบวนทางปญญาของมนุษยท่ีเกิดจากการนําเอาสิ่งที่ไดรับรู

ผานประสาทสัมผัส ไปเปลี่ยน ลดทอน ปรุงแตง จัดเก็บ คนหา และนํามาใช (Neisser,  1967) จาก

การรับรูส่ิงเราที่มากระตุน  จึงเกิดกระบวนการคิด ความเขาใจ ผสมผสานกับประสบการณในอดีตที่

ผานมาของบุคคล ทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน เปนการผสมผสานระหวาง ประสบการณท่ีไดรับใน

ปจจุบันกับประสบการณในอดีต การรูคิดทางสังคม (Social Cognition) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการรู

คิด คือกระบวนการที่มนุษยเกิดการรับรูตอผูอ่ืนหรือตอตนเองที่เชื่อมโยงกับสังคม เปนการใหความ

สนใจตอวิธีการที่มนุษยเกิดความคิดตอตนเองและผูอ่ืน รวมถึงวิธีการที่ใชในการคิด (Fiske and 

Taylor, 1991) การรูคิดไดถูกนํามาอธิบายวิธีการรูคิดของผูประกอบการ ท้ังนี้เปนเพราะวาการรูคิด

ของผูประกอบการนั้นก็เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการไดรับรู เปลี่ยนแปลง ลดทอน ปรุงแตง 

เก็บ คนหา และนํามาใชเชนกัน แตเปนไปภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ( Mitchell, 

et al., 2007) ในการนํามาอธิบายการรูคิดของผูประกอบการนั้น แนวคิดการรูคิดทางสังคมเสนอวา 

ภายใตสถานการณใดๆก็ตาม การรูคิดเกิดขึ้นมาจากรูปแบบการรวมตัวของปจจัย 2 คู คูแรกเปนการ

รับรูของบุคคลที่มีตอสถานการณ คูท่ีสองคือแรงจูงใจที่กอใหเกิดการรูคิด (Fiske and Taylor, 1991) 

การรูคิดของผูประกอบการก็เชนกันเปนการคิดที่เสมือนหนึ่งวาเปนความเปนจริงจากการนําเอา

ปจจัยทั้งสองคูมารวมในการพิจารณา อยางไรก็ตาม การรูคิดสําหรับผูประกอบการมีลักษณะ

เฉพาะที่เปนการรูคิดที่ข้ึนอยูกับจุดประสงคหรือเปาหมาย และอาจจะไมไดยึดติดกับตัวแบบที่เปน

ตรรกะเปนเหตุเปนผล ไมไดมุงคนหาทางเลือกทุกทางเลือกที่มีเพื่อวิเคราะหเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

(Mitchell, et al., 2007) 

 แมวาทฤษฎีการรูคิดไดถูกนํามาใชอธิบายพฤติกรรมภาวะผูประกอบการอยางนอย 2 ดาน

คือดานการตัดสินใจ (Decision  Making) และดานการแสวงหาโอกาสธุรกิจ (Opportunity 

Recognition) โดยมีงานวิจัยถึงวิธีการตางๆที่นําไปสูการรูคิด เชน Heuristics-based Logic เปนการรู

คิดที่ไมมีรูปแบบที่เปนทางการ เปนความรูสึกที่ข้ึนอยูกับตัวบุคคลและสถานการณ และไมตองการ

ความสมบูรณของตรรกะและความเปนเหตุเปนผล; Perceived Connections and Alertness เปนการรู

คิดที่เกิดจากใหความสนใจตอโอกาสที่เขามาใหม และมักจะเชื่อมโยงกับวิธีคิดและการใหเหตุผลที่

ไมเหมือนใคร; Entrepreneurial Expertise การรูคิดที่เกิดจากขอมูลความเชี่ยวชาญที่ไมเหมือนกับ

คนอื่นๆ; Effectuation เปนการคิดถึงผลลัพธท่ีคาดหวังไปพรอมกับวิธีการที่ตองดําเนินการ  

( Mitchell, et al., 2007) 
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 Fiske and Taylor (1991) สรุปวาการรูคิดนั้นมีแนวทางในการศึกษา 2 แนวทาง อันแรกเปน
การศึกษาองคประกอบท่ีเกิดข้ึนในการรูคิดจากกระบวนการ (Process Orientation) ท่ีทําใหเกิดการรู
คิดเร่ิมตนต้ังแตส่ิงเรา (Stimuli) ไปจนถึงการตอบสนอง อีกแนวทางหนึ่งคือการศึกษาจากผลลัพธ 
(Outcome Orientation) เปนการคาดการณผลท่ีเกิดจากการเรา ในการศึกษาการรูคิดทางสังคม
การศึกษาจากกระบวนการไดรับการยอมรับมากกวาการศึกษาจากผลลัพธ  

การรูคิดเปนสวนหนึ่งของภาวะผูประกอบการ การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูประกอบการ
ไดเปล่ียนแปลงแนวทางจากการใหความสําคัญตอการศึกษาลักษณะของผูประกอบการไปสู
การศึกษากระบวนการของการเปนผูประกอบการตั้งแตตนทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา (Bygrave 
and Hofer, 1991; Covin and Slevin, 1991; Lumpkin and Dess, 1996) กระบวนการหนึ่งท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูประกอบการนี้คือกระบวนการในการรับรูโอกาสธุรกิจของผูประกอบการ 
(Singh, 2000) ลักษณะเฉพาะของภาวะผูประกอบการนั้นเกิดจากการผสมผสานกันจากอิทธิพลจาก
ท้ังการกระทําจากตัวบุคคลและจากการใชประโยชนจากโอกาสธุรกิจ (Shane and Venkataraman, 
2000) การศึกษาภาวะผูประกอบการจึงตองรวมเอามิติของการรับรูและการใชประโยชนจากโอกาส
ท่ีมี งานวิจัยหลายช้ินไดสนับสนุนแนวคิดนี้โดยเห็นวาการรับรูโอกาสธุรกิจอาจจะเปนกาวท่ีสําคัญ
กาวแรกในกระบวนการของภาวะผูประกอบการ (Hills, et al., 1997) หรือเห็นวาการคนพบโอกาส
ธุรกิจเปนแกนกลางท่ีสําคัญของการเปนผูประกอบการ (Kirzner, 1997) เพราะวาโอกาสนั้นจะเปน
แรงจูงใจใหผูประกอบการไดจัดต้ังวิสาหกิจใหมหรือแสวงหาผลิตภัณฑหรือบริการใหมออกมาสู
ตลาด 

โอกาสธุรกิจคือส่ิงท่ีไดมาจากการรูคิด เปนส่ิงท่ีสามารถนําไปดําเนินธุรกิจ เปนส่ิงท่ีมี
ศักยภาพ มีความคุมคาตอการลงทุนและสามารถสรางกําไรใหกับผูประกอบการ โอกาสธุรกิจ
อาจจะเปนนวัตกรรมของสินคาหรือบริการใหม หรือเปนการปรับปรุงสินคาท่ีผลิตอยูแลวหรือ
ปรับปรุงการบริการท่ีมีในปจจุบัน หรือ เปนการลอกเลียนเปล่ียนแปลงสินคาท่ีสามารถสรางกําไร
ในตลาดท่ียังไมอ่ิมตัว (Singh, 2000) การรับรูโอกาสธุรกิจคือการมองเห็นความเปนไปไดในการ
สรางวิสาหกิจใหมหรือการปรับปรุงการดําเนินการธุรกิจในระดับท่ีมีสาระสําคัญ (Christensen, 
Madsen, and Peterson, 1989) ซ่ึงการสรางวิสาหกิจใหมและการนําธุรกิจไปสูตลาดท่ีมีอนาคตดีนี้
เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของการรูคิดของภาวะผูประกอบการ (Hills, et al., 1997) การรับรูโอกาสธุรกิจ
ประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอนไดแก 1) การรับรูความตองการของตลาดหรือการมองเห็นวา
ทรัพยากรไมไดถูกใชอยางคุมคา 2) การคนพบวามีทรัพยากรที่มีอยูสามารถนําไปตอบสนองความ
ตองการของตลาดได และ 3) การสรางแนวคิดธุรกิจข้ึนใหมจากการจับคูความตองการของตลาด
และทรัพยากรที่มีนั้น (De Koning and Muzyka, 1999) การรับรูโอกาสธุรกิจนี้ไมใชเร่ืองเดียวกับ
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การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดใหญ ไมวาจะเปนเปนดานการผลิต การใช
ทรัพยากรหรือการจัดการ เพราะวาการรับรูโอกาสธุรกิจไมใชเพียงแตทําการเปล่ียนแปลง
ความสัมพันธของวิธีการและผลลัพธท่ีมีในปจจุบันเทานั้น แตเปนการสรางความสัมพันธของ
วิธีการและผลลัพธแบบใหมออกมา (Kirzner, 1997) 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการเกิดจากการรูคิดท่ีไดมาจาก 3 วิธีการคือจาก
ความรูท่ีมีอยูกอนหรือความรูทีไดมาในระหวางการทําธุรกิจ โอกาสจากการเช่ือมโยงกับสังคมและ
การรับรูโอกาสจากประสบการณ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 
ความรูคิดท่ีมาจากความรูท่ีมีอยูกอน (Prior Knowledge) ในมุมมองของเศรษฐศาสตรแบบ

ออสเตรียน (Austrian Economics) ตลาดจะประกอบดวยบุคคลท่ีรับทราบหรือมีขอมูลท่ีแตกตางกัน 
(Hayek, 1945) ซ่ึงบงบอกวาการรับรูโอกาสธุรกิจของผูประกอบการ การรับรูนี้จะเปนส่ิงท่ีภาวะ
ผูประกอบการมีความโดดเดนหรือแตกตางไปจากผูอ่ืน การไดมาซ่ึงการรับรูโอกาสธุรกิจนี้เปนส่ิงท่ี
เกิดมาจากขอมูล จากประสบการณ หรือจากความรูท่ีตนเองน้ันมีอยูกอนซ่ึงแนนอนยอมแตกตาง
จากผูอ่ืน (Shane, 2000) ในการรับรูโอกาสธุรกิจผูประกอบการจะตองมีความรูท่ีมีอยูกอนและเสริม
เพิ่มเติมดวยขอมูลใหม ซ่ึงจะทําใหเกิดการคาดการณถึงโอกาสธุรกิจท่ีมีความเปนไปได (Kaish and 
Gilad, 1991) ตนกําเนิดของความรูของผูประกอบการท่ีนําไปสูการคาดการณของโอกาสธุรกิจนีเ้ปน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกับตัวบุคคลท่ีไดรับประสบการณจากการทํางาน จากการไดเผชิญเหตุการณตางๆ 
รวมไปถึงมาจากการศึกษา (Hayek, 1945)  

ความรูคิดท่ีมาจากประสบการณ (Expereice) มีงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาประสบการณสวน
บุคคลในอุตสาหกรรมไดทําใหผูประกอบการเกิดความคิดในการกอตั้งวิสาหกิจข้ึนมา (Vesper, 
1994) Hills et al. (1997) ช้ีใหเห็นวาผูประกอบการที่ไมไดพึ่งพาผูอ่ืน (Solo Entrepreneur) มองเห็น
โอกาสธุรกิจเพราะวามีตื่นตัวในการรับรูดวยตนเอง การต่ืนตัวในการรับรูโอกาสจะทําหนาท่ีทันที
เม่ือผูประกอบการมีประสบการณ กลาวไดอีกอยางหนึ่งวาความรูเหลานี้สามารถพัฒนาขึ้นมาจาก

การรับรูโอกาสทางธุรกิจ
อยางผูประกอบการ 

ประสบการณ การเช่ือมโยงกบัสังคม ความรูท่ีมี 
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การทําหนาท่ีตางๆ เชนประสบการณการเปนผูขายสินคา การเปนผูใชสินคา การเปนผูผลิตสินคา 
การศึกษากระบวนการ (Shane, 2000) ซ่ึงแตกตางจากผูประกอบการท่ีมีเครือขาย (Network 
Entrepreneur) ท่ีรับรูโอกาสธุรกิจมาจากเครือขายสังคมของตนเอง การตื่นตัวในการรับรูโอกาส
ธุรกิจนี้เองที่เปนส่ิงท่ีไดมีการพิสูจนถึงความแตกตางของผูประกอบการกับผูบริหารของวิสาหกิจ
ท่ัวไป (Gaglio and Taub, 1992) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธใหมระหวางวิธีการ
ดําเนินการกับผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีมีอยูนี่ เองท่ีเปนความสามารถโดยแทจริงจาก
ประสบการณของภาวะผูประกอบการ  

ความรูคิดท่ีมาจากเครือขายสังคม (Social Networks) นอกจากการรับรูโอกาสธุรกิจผาน
ความรูและประสบการณท่ีมีอยูกอนแลว การพบปะในสังคมธุรกิจ หรือกิจกรรมจากเครือขายก็เปน
อีกแหลงหนึ่งท่ีผูประกอบการใชในการสรางโอกาสธุรกิจ (Singh, 2000) เครือขายสังคม
ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความหลากหลายท้ังจํานวนและประเภทท่ีพบปะกันการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันเปนกลไกท่ีสําคัญโดยเฉพาะตอการเช่ือมโยงกับโอกาสธุรกิจ (Mayo, Helms, Becherer, 
and Finch, 2002) ผูประกอบการที่มีเครือขายจะสามารถรับรูโอกาสธุรกิจผานการเครือขายสังคมท่ี
ตนเองมีอยู (Hills, et al., 1997) เครือขายสังคมของผูประกอบการคือกลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธ
รูจักกันมาเปนเวลานาน มีความสัมพันธท่ีไววางใจกันได แตไมรวมถึงหุนสวนท่ีทําธุรกิจรวมกัน 
หรือ บุคลากรท่ีรับมาทํางานในวิสาหกิจ ผูท่ีขายสินคาหรือผูท่ีรวมกอตั้งกิจการ และผูท่ีเพียงแตให
ขอมูลการตลาดท่ัวๆไป (De Koning and Muzyka, 1999) 

 

3.8  องคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการ 
 
การทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหสามารถนําเสนอตัวแบบองคประกอบภาวะ

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตัวแบบองคประกอบ
ภาวะผูประกอบการไดมาจากวิธีการนิรนัย (Deductive Approach) จากวรรณกรรมงานวิจัยเร่ือง
มโนทัศนภาวะผูประกอบการในระยะเวลา 3 ทศวรรษท่ีผานมา เร่ิมตนจากประการแรก ในการทํา
ความเขาใจตอมโนทัศนภาวะผูประกอบการตองเร่ิมจากการทําความเขาใจตอนิยามความหมายของ
คําวา ภาวะผูประกอบการเสียกอน (Bygrave and Hofer, 1991) การใหคํานิยามความหมายภาวะ
ผูประกอบการมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนจํานวนมากแตยังไมมีการเห็นพองกันในเร่ือง
ความหมายและบทบาทหนาท่ีของผูประกอบการ (Amit, et al., 1993) แตจากบริบทรวมทั้ง
วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ท่ีเนนไปที่การศึกษาภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการศึกษาวิสาหกิจท่ีมีการกอต้ังและดําเนินกิจการมาเปน
ระยะเวลาหน่ึงแลว มากกวาการกอต้ังกิจการใหม ดังนั้นความหมายของมโนทัศนภาวะผูประกอบการท่ี
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สอดคลองกับบริบทนี้คือ ภาวะผูประกอบการหมายถึงกระบวนการในการสรางสิ่งที่แตกตางดวย

คุณคา โดยการอุทิศเวลา ความมานะ เงินทุน จิตวิทยา ความเสี่ยงดานสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทน

ดานการเงินและความพึงพอใจ เปนการดําเนินการเพื่อทําใหองคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ 

สรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการ

เปลี่ยนความคิด (Idea) ใหเปนการกระทํา (Action) ในการสรางสินคาหรือบริการ” ซ่ึงเปนการสรุป

จากคํานิยามของงานวิจัยที่ผานมา (Bygrave and Hofer, 1991; Hisrich and Peters, 1995; Shane and 

Venkataraman, 2000) และความหมายของภาวะผูประกอบการที่สรุปมานี้ก็เปนไปในทํานอง

เดียวกับมโนทัศนท่ี Schumpeter  (1942) ไดนําเสนอไววา “ภาวะผูประกอบการหมายถึงการที่

ผูประกอบการเห็นโอกาสของธุรกิจและพยายามดําเนินการใหโอกาสดังกลาวนั้นเปนจริงไดโดย

จําเปนที่จะตองผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสม 

ถัดมาการกําหนดตัวแบบองคประกอบมโนทัศนภาวะผูประกอบการสามารถพิจารณาได

ชัดเจนขึ้นจากลักษณะสําคัญที่สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมในหลากหลายแงมุม ลักษณะสําคัญ

ของภาวะผูประกอบการประกอบดวย ประการแรก มโนทัศนภาวะผูประกอบการเปนมโนทัศนท่ี

ตองไดรับการอธิบายจากศาสตรหลายสาขา ไดแก ดานเศรษฐศาสตร ดานการบริหาร ดานจิตวิทยา 

ดานสังคม เปนตน (Low and MacMillan, 1988) ดังนั้นมโนทัศนนี้จึงสามารถที่จะนําเอาทฤษฎี

ตางๆที่เกี่ยวของกับสาขาเหลานั้นมาอธิบายมโนทัศนภาวะผูประกอบการได ประการที่สอง ภาวะ

ผูประกอบการไมไดเปนพฤติกรรมเฉพาะของผูประกอบการเทานั้น แตบุคคลในหนวยงานของ

องคการก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับตัวผูประกอบการดวย (Gartner, et al., 1994) ผลงานที่ได

จึงเปนผลประกอบการขององคการ (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

ภาวะผูประกอบการบงชี้วาพฤติกรรมภายในองคการไมไดจํากัดอยูท่ีตัวผูประกอบการ ( Gartner, et 

al., 1994) แตมีบุคคลอื่นในองคการที่ไดรับมอบหมายและทําหนาที่รวมกับตัวผูประกอบการ ซ่ึง
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สอดคลองกับฐานคติของทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) ท่ีมองเห็นวาการสรางการรับรูตอ
ความสําคัญของภาระหนาท่ีจะเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ี และการใหความสําคัญกับ
การทํางานเปนทีมจะทําใหผลการทํางานดีข้ึน อันดับท่ีสอง ภาวะผูประกอบการไดทําหนาท่ีการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางเปนเหตุเปนผล ซ่ึงในเร่ืองนี้สอดคลองกับฐานคติของทฤษฎีการบริหาร
เชิงกลยุทธท่ีกําหนดวาการตัดสินใจเลือกกลยุทธของผูท่ีรับผิดชอบจะทําดวยเหตุและผล เปนการ
ตัดสินใจเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค การตัดสินใจเชิงกลยุทธแบบผูประกอบการ
เนนไปที่การตัดสินใจท่ีเปนเหตุเปนผลสนองตอบความตองการเปล่ียนแปลงสภาพการแขงขัน 
(Zahra and Covin, 1995) อันดับท่ีสาม ภาวะผูประกอบการสรางพฤติกรรมการรูคิดท่ีทําใหองคการ
มองหาและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ สอดคลองกับทฤษฎีการรูคิดท่ีนําขอมูลท่ีไดรับรูมาผาน
กระบวนการรูคิดตางๆ (Neisser, 1967) และเลือกท่ีจะกระทําตามโอกาสนั้นจนประสบความสําเร็จ 
(Shane and Venkataraman, 2000) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรก็เปนส่ิงท่ีสําคัญอีก
ดานหนึ่งของมโนทัศนภาวะผูประกอบการ ซ่ึงตองพัฒนาสินคาข้ึนมาใหมจากทรัพยากรท่ีสามารถ
บริหารจัดการได (Stevenson and Jarillo, 1990) ผูประกอบการจะดูแลทรัพยากรท่ีมีใหเกิด
ประโยชนหลากหลาย คุมคาตอการใช รักษาไมใหทรัพยากรนั้นถูกคูแขงขันแยงเอาไปไดโดยงาย 
และสามารถพัฒนาทรัพยากรใหเกิดประโยชนใหกับตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนฐานคติท่ี
สําคัญของทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร  

 จากผลการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนเหตุเปนผลที่กลาวมาขางตน ทําใหสามารถต้ัง
ขอเสนอ (Proposition) ไดวามโนทัศนภาวะผูประกอบการเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนมาจากการทํา
หนาท่ีของผูประกอบการรวมกับผูบริหารหรือเจาหนาท่ีระดับสูงในวิสาหกิจ ท่ีประกอบดวยตัว
สราง (Construct) 4 ดานคือ ตัวสรางแรกคือ การทําหนาท่ีตามภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
หมายถึงการอุทิศเวลาท่ีสําคัญ ความมานะ จิตวิทยา เพื่อสรางการรับรู แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
และสรางการทํางานท่ีเปนทีมเพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จตอองคการ เปนการดําเนินการเพ่ือทําให
องคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ และสรางหรือผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จจาก
โอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการเปลี่ยนความคิด ใหเปนการกระทําในการสรางสินคา
หรือบริการ  

ตัวสรางท่ีสองคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ภาวะผูประกอบการแสดง
แนวทางในการตัดสินใจเลือกกลยุทธในการดําเนินการท่ีเหมาะสมและภายใตขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ดวยการทํางานเชิงรุก การสรางนวัตกรรม การกลาเส่ียง เพ่ือทําใหวิสาหกิจตัดสินใจจาก
โอกาสท่ีคนพบ สรางทางเลือกดานตางๆ พิจารณาทางเลือกนั้นอยางเปนเหตุเปนผล ตัดสินใจ จน
สามารถดําเนินการเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน ผลจากการดําเนินการในลักษณะของภาวะ
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ผูประกอบการดังกลาวจะทําใหตัววิสาหกิจประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิผล ตามเปาหมาย 

ภาวะผูประกอบการทําใหองคการมีผลการประกอบการที่ดีข้ึนสามารถทําใหวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมมีโอกาสเจริญเติบโตและมีความยั่งยืน 

ตัวสรางที่สามคือการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ กระบวนการรับรูโอกาส

ทางธุรกิจของผูประกอบการเกิดขึ้นจากที่นําเอาสิ่งที่ไดรับรูจากแหลงตางๆที่ผานเขามา ไมวาจะเปน

ความรูท่ีมีอยูกอน ประสบการณ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากเครือขายสังคม ผานเขามาทําการวิเคราะห 

แปรเปลี่ยน เปรียบเทียบ เก็บ นํากลับมาใช เปนกระบวนการรูคิดที่สรางหรือทําใหเห็นหรือเกิด

โอกาสทางธรุกิจ เปนการใชโครงสรางความรูท่ีมีเพื่อประเมิน พิจารณา ตัดสินสงที่เกี่ยวของกับ

โอกาสธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจ หรือเพื่อการเจริญเติบโต 

ตัวสรางสุดทายคือการบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการ ท่ีองคการสามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรเพื่อสนองตอโอกาสในทางธุรกิจที่รับรู สรางความไดเปรียบจากการมีทรัพยากรที่

เหนือกวาคูแขงจะเปนสิ่งที่ชวยใหวิสาหกิจมีการเติบโตกาวหนาได ทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากรและ

มโนทัศนภาวะผูประกอบการตางก็เห็นตรงกันวา ทรัพยากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดอยาง

หนึ่งที่ภาวะผูประกอบการยอมตองมีสวนในการทําใหวิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากรในมิติตางๆ

ใหเกิดคุณคา แตกตางจากคูแขงขัน ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบไดงาย จนเกิดความไดเปรียบใน

การแขงขัน 

ภาพท่ี 3.1 แสดงถึงองคประกอบของมโนทัศนภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงประกอบดวยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการ

โอกาสอยางผูประกอบการ 
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ภาพท่ี 3.1  ตัวแบบองคประกอบของภาวะผูประกอบการ 

 

3.9  สรุป 
 
ผลประกอบการองคการหมายถึงผลการดําเนินการในข้ันตอนสุดทายขององคการ เปนการ

ประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการที่เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป (Pasanen, 2003)
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนส่ิงท่ีสามารถนํามาช้ีใหเห็นถึงความแตกตางขององคการตางๆภายใตตัวช้ีวัด
ท่ีเปนท่ียอมรับและเขาใจโดยท่ัวไป การประเมินผลประกอบจะตองมีความเขาใจตอความตองการที่
แตกตางกันและทําใหมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายแตกตางกันในแตละวัตถุประสงค (Venkatraman 
and Ramanujam, 1985) ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรเปนการ
ประเมินในหลายมิติท้ังทางดานการเงินและดานอ่ืนๆ (Dess and Robinson, 1984; Devinney, et al., 
2005) ไมควรนําเอามิติตางกันมารวมกันเปนผลรวมแบบองคประกอบ (Composite Variable) เนื่องจาก
ทําใหผลประกอบการรวมนั้นมีความหมายท่ีคลาดเคล่ือนไป (Venkatraman and Ramanujam, 1985) 

 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ 

การบริหารจัดการโอกาสอยาง
ผูประกอบการ 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ 

ภาวะผูนาํอยางผูประกอบการ 
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การประเมินผลประกอบการจะตองสอดคลองกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือตัวแปรอิสระท่ีมีตอผลการ
ประกอบการ โดยมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลกับผลประกอบการหรือตัวแปรตาม (Devinney, et 
al., 2005; Venkatraman and Ramanujam, 1987)  
 ปจจัยที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตกตางไปจาก
วิสาหกิจขนาดใหญ เนื่องจากการท่ีสภาพแวดลอมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังดานสังคมและการเมือง การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและ
กฎหมาย การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ทําใหการ
แขงขันอยูภายใตสภาวะการณท่ีเปนพลวัตรมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเร็วตองพึ่งพาความรูหรือ
ความสามารถของผูประกอบการในการสรางพัฒนาความไดเปรียบในการแขงขันเพื่อการอยูรอด 
การกระทําดังกลาวเรียกวาการดําเนินการแบบภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) (Grimm, et 
al., 2006) ปจจัยองคประกอบของภาวะผูประกอบการเปนปจจัยท่ีเกิดมาจากความหลากหลายของ
ทฤษฎี การดําเนินการของผูประกอบการตองสามารถรับรูหรือแสวงหาโอกาสจากสถานภาพตลาด
การแขงขันท่ีเปนอยู และสามารถบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจนั้นดวยการดําเนินการท่ีเหมาะสม
กับระดับความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ทฤษฎีท่ีไดรับการศึกษาวาสามารถนํามาอธิบายภาวะ
ผูประกอบการ ไดแก  ทฤษฎีภาวะผูนํา ภาวะผูนําทําหนาท่ีในการนําองคการในการทําลายเชิง
สรางสรรคของความสมดุลยของตลาด (Schumpeter, 1942) ทําการคนหา ประเมิน และใชประโยชนจาก
โอกาส (Shane and Venkataraman, 2000) ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร เปนการบริหารจัดการทรัพยากร 
เพื่อนํามาใชสรางความสามารถในการแขงขัน (Romanelli, 1987) พยายามจัดหาทรัพยากรหรือใช
ทรัพยากรที่มีอยูมาดําเนินการใหสอดคลองกับโอกาสท่ีมี ( Stevenson and Jarillo, 1990)  ทฤษฎีการ
รูคิด โครงสรางของความรูของผูประกอบการถูกนํามาใชตัดสินใจในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรับรู
โอกาสทางธุรกิจ ( Mitchell, et al., 2002) การต่ืนตัวในการรับรูโอกาสทางธุรกิจเกิดมาจาก
ความสามารถในการรูคิดท่ีมีอยูในภาวะผูประกอบการ (Hills, et al., 1997) และทฤษฎีการจัดการ
เชิงกลยุทธ ภาวะผูประกอบการแสดงออกดวยการตัดสินใจในเชิงกลยุทธอยางมีเหตุผลเพื่อสราง
การเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับตัวองคการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม การกลาเส่ียง การ
ตัดสินใจเชิงรุกในการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความสําเร็จใหกับวิสาหกิจ(Dess, et al., 1997) 
 การดําเนินการของภาวะผูประกอบการสําหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทําใหเกิดผลตอผลการประกอบการ ทําใหเกิดความกาวหนาในดานเศรษฐกิจขององคการ 
(Low and MacMillan, 1988) สรางการเปล่ียนแปลงความตองการของตลาด (Stevenson and Jarillo, 
1990) รวมท้ังทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน และไดรับผลตอบแทนทางการเงิน ท่ีมีผลตอ
ผลประกอบการขององคการ (Covin and Slevin, 1991; Schollhammer, 1982)  
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บทที่ 4 

 
กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

 
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 3 ไดนําเสนอทฤษฎีผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมซึ่งผลประกอบการคือผลลัพธท่ีเปนความตองการของตัวผูประกอบการที่เปน ผู

มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของวิสาหกิจฯ ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได

ใหความสําคัญกับการเติบโต การทํากําไร และการอยูรอด ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ

ปจจัยที่มีตอผลประกอบการเหลานี้สรุปไดวา จากสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

การดําเนินการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบบภาวะผูประกอบการไดแสดงให

เห็นวานาจะเปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลตอผลประกอบการ อยางไรก็ตามภาวะผู

ประกอบเปนมโนทัศนท่ีมีความซับซอนจึงประกอบดวยองคประกอบหลายดาน ไดแก ภาวะผูนํา

อยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ องคประกอบเหลานี้พัฒนา

มาจากทฤษฎีท่ีมีฐานคติท่ีเหมาะสมกับฐานคติภาวะผูประกอบการ และในบทนี้จะเปนการนําเสนอ

การพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหเชิงประจักษในการ

ยืนยันความถูกตองขององคประกอบภาวะผูประกอบการในการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม และพิสูจนเชิงประจักษวาองคประกอบของภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

4.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

การศึกษานี้ไดยอมรับแนวคิดวาผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยภาวะผูประกอบการหรือการกระทําของผูประกอบการ (Bygrave and 

Hofer, 1991; Covin and Slevin, 1991; Low and MacMillan, 1988; Shane and Venkataraman, 

2000;  Stevenson and Jarillo, 1990)  การทบทวนวรรณกรรมทําใหไดพบวาองคประกอบของภาวะ

ผูประกอบการนั้นจะประกอบดวยปจจัย 4 ดานคือ ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 

ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
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ผูประกอบการ และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยภาวะผูประกอบการเหลานี้ตางมี
บทบาทตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีแตกตางกัน รูปท่ี 4.1 ได
แสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดท่ีเปนตัวแทนความสัมพันธท่ีปจจัยเหลานี้มีตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
  กรอบแนวคิดไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการเปนเสมือน
จุดเร่ิมตนในของภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจซ่ึงไมวาจะเปนการสรางธุรกิจใหม การ
เปล่ียนแปลงการดําเนินการธุรกิจ หรือตองการใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินการ (Christensen, et 
al., 1989) การประกอบการน้ันจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไดพบโอกาสธุรกิจในการสรางกําไรกอนท่ีจะมี
การนําไปดําเนินการ (Venkataraman, 1997) ความสามารถของผูประกอบการทําใหมองเห็นถึง
วิธีการและการคาดการณตอส่ิงท่ีจะตองลงมือดําเนินการ เปนการบรรจบกันของโอกาสในการสราง
ผลกําไรและตัวบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูประกอบการ (Shane and Venkataraman, 2000) จากโอกาส
ทางธุรกิจท่ีมี การสนองความตองการของโอกาสหรือปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการคือการดําเนินการในข้ันตอไปของภาวะผูประกอบการในการทําหนาท่ีสนองความ
ตองการของตลาดท่ียังไมไดรับการตอบสนองหรือโอกาสท่ีคนพบ (Kirzner, 1986) ผูประกอบการ
ท่ีไดเห็นโอกาสจะดําเนินการใหโอกาสดังกลาวเปนจริงไดจากการผสมผสานการใชทรัพยากรที่มี
อยูใหเหมาะสม (Schumpeter, 1942)หรือเทาท่ีสามารถหามาได ( Stevenson and Jarillo, 1990) ใน
ขณะเดียวกันปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการก็ทําหนาท่ีในการดําเนินการสรางกล
ยุทธเพื่อเปล่ียนแปลงองคการจากสถานะปจจุบันไปสูเปาหมายท่ีตองการ (Schendel and Hofer, 
1979) การตัดสินใจเชิงกลยุทธคือผลผลิตท่ีเปนความคิดของผูประกอบการในการสรางทางเลือก
ตางๆจากโอกาสทางธุรกิจท่ีเขามาเพื่อทําใหองคการเดินหนาไปสูความสําเร็จ เติบโต ไมใชเปน
เพียงการดําเนินการในการทํางานปกติเชนการบริหารท่ัวไป (Cooper, 1979) ผลจากการดําเนินการ
ท้ังการตัดสินใจอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจจะผานการทําหนาท่ีของ
ผูนําของผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีผลักดันและมีอิทธิพลตอการกระทําของสมาชิกคนอ่ืนท้ังในเชิง
บุคคลและในเชิงองครวม (Tarabishy, 2005) ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการเปนผูที่ทําหนาท่ี
มองเห็นและดําเนินการปรับตัวใหเขากับสถานะการ นําเอาทรัพยากรบุคคลหรือผูตามในองคการมา
ใชในการดําเนินการขับเคล่ือนธุรกิจ 
 นอกจากนั้น ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการ
โอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ยังเปนปจจัยท่ีผลทางตรง
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจโดยตรง ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ
คือการทําหนาท่ีในการใหไดมาและการครอบครองทรัพยากรที่สามารถนํามาใชในการประกอบการ
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เพื่อทําใหวิสาหกิจมีความไดเปรียบในการแขงขันและมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินกิจการ 

(Conner and Prahalad, 1996b) การรังสรรคผลลัพธจากทรัพยากรที่มีอยูใหมีคุณคาตอธุรกิจเปนสิ่ง

ท่ีผูประกอบการตองใชความสามารถจากมุมมองที่มีตอทรัพยากรที่ไมเหมือนกัน (Alvarez  and 

Busenitz, 2001; Shane and Venkataraman, 2000) ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการคือ

กลไกในการสรางความเปลี่ยนแปลงขององคการใหเปลี่ยนไปสูจุดประสงคท่ีตองการ (Schendel 

and Hofer, 1979) เปนผลผลิตที่เกิดจากความคิดของผูประกอบการจากมโนทัศนท่ีตองการสราง

สินคา การลงทุน เพื่อตองการใหองคการมีความเขมแข็ง รักษาความสามารถในการแขงขัน 

(Donaldson and Lorsch, 1983) ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการคือ กระบวนการที่ผูนําหรือ

ผูประกอบการและผูตามหรือผูรวมงานไดรวมกันระดับการทํางานของแตละฝายไปสูจุดที่สูงขึ้นทั้ง

ในดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ เปนผูท่ีรับรู ความสามารถ ความตองการ สรางแรงจูงใจ ความพึง

พอใจ และเปลี่ยนแปลงใหผูตามใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่เพื่อใหองคการบรรลุ

วัตถุประสงค (Tarabishy, 2005) 
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4.2  สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยท่ีไดนําเสนอตอไปนี้เปนขอเสนอความสัมพันธเชิงทฤษฎีระหวางปจจัย
องคประกอบของภาวะผูประกอบการที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีตองการพิสูจนเชิงประจักษ โดยการ
นําเสนอแบงออกตามปจจัยองคประกอบของภาวะผูประกอบการ ตั้งแตปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจ
อยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการ
โอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
 สมมติฐานที่ H1 ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสอยาง
ผูประกอบการ 
 การรับรูโอกาสธุรกิจมาจากกระบวนการรูคิดของผูประกอบการไมใชเปนส่ิงท่ีบังเกิดข้ึน
แกผูประกอบการโดยฉับพลันเพียงข้ันตอนเดียว แตเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนหลายข้ันกอนการ
รับรูโอกาส การรับรูโอกาสธุรกิจแสดงออกมาจากความสามารถในการรับรูของผูประกอบการจาก
กิจกรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังจากการตั้งวิสาหกิจก็ได (Singh, 2000) ความสามารถในการ
รับรูของผูประกอบการเปนส่ิงท่ีทําใหผูประกอบการมีมุมมองตอโอกาสธุรกิจจากความเส่ียงท่ี
แตกตางไปจากมุมมองของผูท่ีไมไดเปนผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะมองเห็นจุดแข็ง 
โอกาสที่ดี ในสถานการณนั้นมากกวาผูท่ีไมไดเปนผูประกอบการ (Palich and Ray Bagby, 1995) 
ซ่ึงอาจมองส่ิงเดียวกันไมนาสนใจหรือมีความเสี่ยงมากจนเกินไป ทฤษฎีการรูคิด (Cognition 
Theory) เปนทฤษฎีท่ีสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยดวยการทําความเขาใจกระบวนการ
คิดจากอวัยวะท่ีทําหนาท่ีรับขอมูล แปรรูปขอมูล การลดขนาด เก็บ นํากลับและใชขอมูลนั้น 
(Neisser, 1967) การรับรูและจิตวิทยาการรับรูเกี่ยวของกับการศึกษามุมมองสวนบุคคล การจดจํา 
การคิด (Estes, 1975) ฐานคติของทฤษฎีการรับรูนั้นเห็นวามนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีมีความเหมาะสมตอตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นการรับรูของผูประกอบการจึงเปนการ
ใชโครงสรางความรูท่ีตนเองมีอยูเพื่อประเมิน พิจารณา หรือตัดสินส่ิงท่ีเกี่ยวของกับโอกาสธุรกิจ
ตั้งแตการประเมินคุณคา การสรางวิสาหกิจ ไปจนถึงการทําใหกิจการเติบโต (K. R. Mitchell, et al., 
2002) ผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการรับรูจะมองเห็นความสัมพันธของวิธีการและผลลัพธ
ของส่ิงท่ีจะลงมือทําธุรกิจจากขอมูลหรือประสบการณท่ีตนเองมีมากอนโดยการรวบรวมส่ิงตางๆท่ี
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กระจัดกระจายอยูกันคนละที่มาชวยชี้ใหเห็นหรือสรางสินคาหรือบริการใหม และสามารถคนหา

หรือนําเอาทรัพยากรที่จําเปนมาสรางวิสาหกิจหรือทําใหวิสาหกิจเติบโตขึ้น ( Mitchell, et al., 2002) 

 การรับรูโอกาสธุรกิจมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเนื่องจากจะทําใหผูประกอบการมองเห็นโอกาสในการผลิตสินคาหรือบริการใหม หรือ

มองเห็นชองทางการตลาดใหม ผูประกอบการจะทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหตอบสนองกับ

โอกาสที่เขามา ไมวาจะเปนการตัดสินใจเสี่ยงลงทุน การตัดสินใจสรางนวัตกรรมสินคาให

สอดคลองกับความตองการ หรือการตัดสินใจเชิงรุกกอนหนาคูแขง ดังนั้น 

สมมติฐาน H1a: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง

ผูประกอบการ 

 โอกาสทางธุรกิจที่ผูประกอบการมองเห็นจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ

ดําเนินการขององคการจากเดิมไปสูเปาหมาย วิสัยทัศน หรือวัตถุประสงคใหม ผูประกอบการจะ

โนมนาวบันดาลใจ กระตุน หรือจูงใจ ใหผูตามในองคการคลอยตามและทุมเทใจในการทํางานเพื่อ

เปลี่ยนแปลงวิสาหกิจ ดังนั้น 

สมมติฐาน H1b: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

 โอกาสทางธุรกิจที่ผูประกอบการรับรูไดจะเปนตัวผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในองคการ ผูประกอบการวิสาหกิจจะดําเนินการสรรหาทรัพยากรใหเพียงพอและมีความ

ระดับตนทุนที่เหมาะสมตอการนํามาใชผลิตสินคาหรือบริการ หรือทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

สินคาหรือวิธีการใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือที่สรรหาได ดังนั้น 

สมมติฐาน H1c: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ

อยางผูประกอบการ 

สมมติฐานที่ H2 ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธมีขีดความสามารถที่กวางและมีลักษณะยืดหยุนที่สามารถทํา

ใหเกิดความเขาใจตอการศึกษาภาวะผูประกอบการได ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธนี้จึงมีสวน

สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูประกอบการได (Sandberg, 1992) ในมุมมองของการ

บริหารเชิงกลยุทธสามารถแบงกลยุทธภาวะผูประกอบการออกเปน 2 ดานตามชวงเวลาของ
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วิสาหกิจคือ ภาวะผูประกอบการท่ีเปนอิสระ (Independent Entrepreneurship) เปนการศึกษากลยุทธ
ของผูประกอบการในชวงการกอต้ังกิจการวิสาหกิจใหม และภาวะผูประกอบการเชิงธุรกิจ 
(Corporate Entrepreneurship) ซ่ึงเปนการบริหารเชิงกลยุทธของวิสาหกิจท่ีกอตั้งแลว อยางไรก็ตาม
ผูประกอบการตองการกลยุทธท่ีเหมาะสมกับประเภทของวิสาหกิจดวย การบริหารเชิงกลยุทธจึง
เปนงานท่ีสําคัญของผูประกอบการ เปนการสรางกลไกและตัดสินใจเลือกใชกลยุทธเพื่อการ
เปล่ียนแปลงตัวองคการใหเปล่ียนไปจากจุดประสงคเร่ิมตน (Schendel and Hofer, 1979)  

การตัดสินใจเชิงกลยุทธก็คือผลผลิตจากความคิดของภาวะผูประกอบการ ทางเลือกตางๆ
ท่ีมาจากความคิดจากภาวะผูประกอบการคือหัวใจของกลยุทธ การศึกษาเร่ืองกลยุทธท่ีเหมือนกัน
หรือแตกตางกันระหวางองคการที่กอตั้งใหม องคการที่เร่ิมเติบโต และองคการที่เติบโตแลวนั้น ทํา
ใหเห็นวาภาวะผูประกอบการมีสวนสําคัญตอกลยุทธท่ีเลือกใชในวิสาหกิจในแตละระยะ และยังมี
สวนช้ีใหเห็นดวยวาภาวะผูประกอบการแตกตางจากการเปนเพียงผูจัดการหรือผูบริหารองคการ 
(Cooper, 1979) 

การประยุกตใชแนวทางทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธเพื่ออธิบายลักษณะของภาวะ
ผูประกอบการแบงออกไดเปนหลายๆประเด็น (Sandberg, 1992) ประกอบดวย กลยุทธสําหรับการ
สรางธุรกิจใหม (New Business Creation) การสรางนวัตกรรม (Innovation) การแสวงหาโอกาส 
(Opportunity Seeking) และ การรับความเส่ียง (Risk Assumption) กลยุทธสําหรับการสรางธุรกิจ
ใหมคือการเลือกใชทรัพยากรที่ เหมาะสมใหเขากับโอกาสหรือสถานะภาพของเศรษฐกิจ 
ผูประกอบการจะเลือกใชกลยุทธวาตองการสรางวิสาหกิจข้ึนมาใหมหรือทําการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยู กลยุทธการสรางนวัตกรรมคือการท่ีผูประกอบการมีความสามารถการสรางสินคา
หรือบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยอาจท่ีจะอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
การพิจารณาจากวิธีการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value-Chained Analysis) กลยุทธการแสวงหาโอกาสคือ
การที่ผูประกอบการมีวิสัยทัศน สามารถสรางกลยุทธในการมองเห็นตลาด ความตองการของลูกคา
ท่ียังไมมีสินคาใดท่ีตอบสนองได หรืออาจจะเปนการสรางมโนทัศนของสินคาข้ึนมาใหม และการ
รับความเส่ียงคือการท่ีผูประกอบการมีกลยุทธในการตัดสินใจลงทุนเพื่อตอบสนองจุดประสงคท่ี
ตองการรักษาสถานะทางการเงินของวิสาหกิจใหมีความเขมแข็ง หรือตองการรักษาองคการใหมี
ความสามารถในการแขงขันตอไปได (Donaldson and Lorsch, 1983)  

ในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธของภาวะผูประกอบการสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม แมจะพบวาการกระทําอยางผูประกอบการมีผลดานบวกตอผลการประกอบการ
ของวิสาหกิจ แตผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีออกมายังไมมีความแนนอน (Johan Wiklund and Shepherd, 
2005) ในการศึกษาบางกรณีเม่ือนําเอาปจจัยสภาวะแวดลอมดานอ่ืนมารวมพิจารณาดวย ไดแก เร่ือง
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ความสามารถในการเขาถึงแหลงทุนและความเปนพลวัตรสภาวะแวดลอมมารวมศึกษาเปนตัวแปร
รวม (Moderating) พบวาสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางการกระทําอยางผูประกอบการกับผล
การประกอบการไดมากข้ึน และสรุปวาการกระทําอยางผูประกอบการเปนกลยุทธท่ีเหมาะกับ
สภาวะการของวิสาหกิจท่ีพบขอจํากัดของส่ิงแวดลอมและทรัพยากร (Johan Wiklund and Shepherd, 
2005)  

การศึกษากลยุทธการดําเนินการของการเปนผูประกอบการมีขอดีกวาการศึกษาคุณลักษณะ
ประจําตัวของผูประกอบการท่ีมีผลตอการประกอบการ ประการแรกผลของกลยุทธการดําเนินการ
ของการเปนผูประกอบการนั้นมีผลกระทบในระดับองคการครอบคลุมท้ังผลท่ีมาจากตัว
ผูประกอบการเองและการดําเนินการท่ีมาจากการกระทําของสวนอ่ืนๆในองคการ ประการท่ีสองกล
ยุทธการดําเนินการของการเปนผูประกอบการเปนส่ิงท่ีปรากฎออกมาใหเห็นได สามารถทําการวัด
ไดงายกวาลักษณะประจําตัวของผูประกอบการ และประการสุดทายการดําเนินการของการเปน
ผูประกอบการนั้นเปนส่ิงท่ีสามารถบริหารจัดการไดโดยผานกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจ 
(Covin and Slevin, 1991) Wiklund (1999) ความยั่งยืนของผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาด
เล็กท่ีเกิดจากผลของการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ โดยวัดผลจากการเติบโตของ
องคการ จากยอดขาย การจางงาน และทรัพยสิน รวมกับผลประกอบการดานการเงินและผล
ประกอบการเปรียบเทียบกับคูแขงแทนการใชขอมูลเปนรายป ซ่ึงพบวากลยุทธการทํางานอยาง
ผูประกอบการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการประกอบการในระยะยาวมากกวาระยะส้ัน การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธจึงเปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดผลลัพธตอผลการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ( Wiklund, 1999) 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธเปนการตัดสินใจดําเนินการในส่ิงท่ีวิสาหกิจตองการใหเกิดผล
เปนไปตามวัตถุประสงค ผลท่ีเกิดข้ึนยอมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานขององคการ
ไมวาจะเปนการตัดสินใจดําเนินการนวัตกรรมสินคาใหม การตัดสินใจเส่ียงในการแขงขัน หรือ
แมแตการทํางานเชิงรุกในธุรกิจ ผลท่ีเกิดข้ึนยอมมีผลตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดังนั้น 

สมมติฐาน H2a: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 การตัดสินใจเชิงกลยุทธเปนการตัดสินใจดําเนินการในส่ิงท่ีวิสาหกิจตองการใหเกิดผล
เปนไปตามวัตถุประสงค ผลจากการตัดสินใจดําเนินการนวัตกรรมสินคาใหม หรือ การตัดสินใจ
เส่ียงในการแขงขัน หรือการทํางานเชิงรุกในธุรกิจ จะมีสวนผลักดันใหองคการมีการเปล่ียนแปลง
การบริหารจัดการจากเดิมไปสูเปาหมาย วิสัยทัศน หรือวัตถุประสงคใหม ผูประกอบการจะโนม
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นาวบันดาลใจ กระตุน หรือจูงใจ ใหผูตามในองคการคลอยตามและทุมเทใจในการทํางานเพ่ือ
เปล่ียนแปลงวิสาหกิจ ดังนั้น 

สมมติฐาน H2b: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

สมมติฐานท่ี H3 ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

นิยามภาวะผูประกอบการไดตั้งขอเสนอไววาผูประกอบการเปนผูท่ีเห็นโอกาสของธุรกิจ
และดําเนินการใหโอกาสดังกลาวนั้นเปนจริงไดโดยจะตองผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยูให
เหมาะสม (Schumpeter, 1942) หรือเทาท่ีมีหรือสามารถหามาได (. Stevenson and Jarillo, 1990)
เชนเดียวกับท่ีทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรนั้นมองวาทรัพยากรนั้นเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney, 1991; Peteraf, 1993) การท่ีวิสาหกิจมีกลุมทรัพยากรท่ี
สามารถนํามาใชในการประกอบการไดจะทําใหวิสาหกิจมีความไดเปรียบในการแขงขันมีโอกาสท่ี
จะประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ (Conner and Prahalad, 1996a) ในขณะท่ีทฤษฎีพื้นฐาน
ทรัพยากรคํานึงถึงการใหไดมาและการครอบครองซ่ึงทรัพยากรที่มีความหลากหลายเหนือกวา
คูแขง มโนทัศนภาวะผูประกอบการกลับมองวาจะสรางคุณประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูได
อยางไร ทําอยางไรวิสาหกิจจึงจะรังสรรคผลลัพธจากทรัพยากรที่มีอยูใหมีคุณคาออกมาได ดังนั้น
ภาวะผูประกอบการจึงเปนการดําเนินการท่ีใชความสามารถของในการมองเห็นโอกาสในคุณคา
ของทรัพยากรท่ีมีอยู ซ่ึงผูประกอบการแตละคนตางก็มีมุมมองในคุณคาของทรัพยากรท่ีไม
เหมือนกัน (Shane and Venkataraman, 2000) มโนทัศนภาวะผูประกอบการและทฤษฎีพื้นฐาน
ทรัพยากรตางก็มีขอเสนอท่ีสอดคลองกันวาดวยการจัดการทรัพยากรนั้นเปนปจจัยสําคัญตอการ
ดําเนินกิจกรรมขององคการ 

ภาวะผูประกอบการภายใตมุมมองของทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร นําเสนอวาผูประกอบการมี
ความสามารถในการรังสรรคและผสมผสานทรัพยากรท่ีองคการมีอยูใหเกิดเปนทรัพยากรใหมท่ีมี
ความหลากหลายแตกตางไปจากคุณคาเดิมท่ีตัวมันเองมีอยู เปนทรัพยากรที่สรางความแตกตาง
ใหกับองคการเหนือกวาองคการอ่ืนหรือคูแขง (Alvarez and Busenitz, 2001) ความสามารถจาก
ภาวะผูประกอบการท่ีไดดําเนินการออกมาตามแนวคิดนี้ไดทําใหเกิดผลตอการดําเนินการของตัว
องคการหรือวิสาหกิจ  
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ความแตกตางในตัวทรัพยากรเปนเงื่อนไขสําคัญของทฤษฎีพ้ืนฐานทรัพยากรในการทําให

วิสาหกิจเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (Barney,  1991) ผูประกอบการที่เห็นความแตกตางของ

คุณคาที่มีในตัวทรัพยากรขององคการจะสามารถนําไปสรางโอกาสในทางธุรกิจไดดีกวา ภาวะ

ผูประกอบการจะเปนผูท่ีทําใหองคการหรือวิสาหกิจเกิดความแตกตางของทรัพยากรที่ตนเอง

ครอบครอง 

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจเปนการดําเนินการเพื่อใหวิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากร

ใหมีปริมาณและตนทุนที่พอเพียงตอการดําเนินการเพื่อการผลิตสินคาหรือบริการ ทําใหองคการมี

ความสามารถในการแขงขัน กับคูแขงขันอยางตอเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นยอมมีตอผลประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น 

สมมติฐาน H3a: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง

บวกทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจเปนการดําเนินการเพื่อใหวิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากร

ใหมีปริมาณและตนทุนที่พอเพียงตอการดําเนินการเพื่อการผลิตสินคาหรือบริการ ดังนั้นจึงมีสวน

ผลักดันใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการจากเดิมไปสูเปาหมาย วิสัยทัศน หรือ

วัตถุประสงคใหม ผูประกอบการจะโนมนาวบันดาลใจ กระตุน หรือจูงใจ ใหผูตามในองคการ

คลอยตามและทุมเทใจในการทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิสาหกิจ ดังนั้น 

สมมติฐาน H3b: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง

บวกทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง

ผูประกอบการ 

สมมติฐานที่ H4 ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ภาวะผูนําเปนเปนภาวะที่มีความสําคัญในมโนทัศนภาวะผูประกอบการ (Darling, et al., 

2007; Gupta, MacMillan, and Surie, 2004; Kuratko and Hodgetts, 2007; Matzler, Schwarz, 

Deutinger, and Harms, 2008) เปนภาวะที่มีความสําคัญในองคการ ภาวะผูนําทําหนาที่ผลักดันและมี

อิทธิพลตอการกระทําของสมาชิกคนอื่นทั้งในเชิงบุคคลและในเชิงองครวม (Tarabishy,  2005) 

คุณลักษณะของภาวะผูนํานั้นเปนสวนหนึ่งที่นํามาอธิบายภาวะความเปนผูประกอบการได  

นอกเหนือจากพฤติกรรมดานอื่นๆของผูประกอบการ (Sandberg, 1992)ในการดําเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดเล็ก ภาวะผูนําแบบทั้งแบบการแลกเปลี่ยน และแบบการเปลี่ยนแปลง มีความ

เหมาะสมกับองคการประเภทนี้ท้ังนี้เปนเพราะการดําเนินการของวิสาหกิจในขนาดนี้ไดรับ

ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอยางรวดเร็ว จําเปนที่จะตองนําเอาคุณสมบัติของผูนําที่สามารถ
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มองเห็นและปรับตัวใหเขากับโอกาสทางธุรกิจ และสามารถที่จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยูหรือที่

สามารถรวบรวมไดมาใชดําเนินการในการทําธุรกิจ (Tarabishy, 2005) และทรัพยากรที่สําคัญที่สุด

ก็คือผูตามในองคการนั่นเอง ความเปนผูประกอบการหรือภาวะผูนําของวิสาหกิจไดรับการยืนยันวา

เปนสิ่งที่ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับทองถิ่น 

(Schumpeter, 1934) และถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการภายใต

สภาวะการแขงขันที่เพิ่มมาก ส่ิงทาทายพื้นฐานของผูนําของวิสาหกิจคือความสามารถในการ

มองเห็นความเปนไปไดของอนาคตและความสามารถในการแปรเปลี่ยนจากสถานะภาพปจจุบัน

โดยที่ไมทําใหเกิดการบริโภคทรัพยากรที่มีอยางสิ้นเปลือง และไมทําใหสมาชิกในองคการหรือผู

ตามขาดความเชื่อมั่น รูปแบบของผูนําที่แตกตางกันอาจจะมีผลกระทบใหประสิทธิผลและผล

ประกอบการขององคการนั้นแตกตางกัน (Dubrin, 2001) 

ภาวะผูนําที่มีตอผูตาม ในการบันดาลใจ การโนมนาวใจ และการจูงใจ จะทําใหองคการ

ยกระดับการทํางานไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ ผลที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบในการทํางาน

ดังกลาวจะทําใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงไปสูวัตถุประสงคเปาหมายที่ตองการ ดังนั้น 

สมมติฐาน H4a: ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

4.3  สรุป 

  

กรอบแนวคิดการวิจัยเปนผลสรุปจากการนิรนัยความรูเชิงทฤษฎีท่ีผานการทบทวน

วรรณกรรมผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวรรณกรรมภาวะ

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดดังกลาว สมมติฐานการวิจัยไดต้ังขอเสนอวา 

ปจจัยภาวะผูประกอบการ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ ปจจัยการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 

และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและหรือทางออมตอผลการ

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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บทที่ 5 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
บทนี้ไดนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่จะใชในการพิสูจนกรอบแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยที่ไดนําเสนอไวในบทที่ 4 โดยในสวนแรก เปนการอธิบายถึงรูปแบบการวิจัย สวนที่ 2 คือ

การระบุหนวยวิเคราะหท่ีใชในการศึกษาวิจัย ซ่ึงในที่นี้หมายถึงตัวองคการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่มีคุณลักษณะตามที่ตองการศึกษา สวนที่ 3 เปนการนําเสนอรายละเอียดของตัวแปรที่ใช

ในการวิจัยที่ระบุไวในกรอบการวิจัย พรอมคํานิยามความหมายของตัวแปร คํานิยามปฏิบัติการของ

ตัวแปร และการสรางมาตรวัดหรือแบบสอบถามเพื่อใชในการสํารวจเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

สวนที่ 4 เปนวิธีการเก็บขอมูล ประชากรและการสุมตัวอยาง อธิบายถึงรายละเอียดของลักษณะของ

ประชากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในขอบเขตที่ตองการศึกษา และเกณฑในการ

กําหนดกลุมตัวอยางที่จะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของประชากร แบบสอบถาม สวนที่ 5 

อธิบายวิธีการทางสถิติท่ีใชวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพื่อนํามาสรุปผลการวิจัยตอไป 

 

5.1  รูปแบบการวิจัย  (Research Design) 

 

รูปแบบการวิจัยที่นํามาใชในการศึกษาปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผลการประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis Approach) 

เนื่องจากปญหาการวิจัยนี้สามารถที่จะสืบคนแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูและจาก

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จนสามารถกําหนดปจจัยองคประกอบของภาวะผูประกอบการและสรางกรอบ

การวิจัยแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลดวยการนิรนัยจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผานมา ปจจัย

องคประกอบหรือตัวสรางไดมาจากผลการวิจัยหรืออางอิงมาจากทฤษฎี ซ่ึงสามารถที่จะนํามา

พัฒนาเปนขอคําถามที่มีนิยามความหมายและนิยามปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎีท่ีอางอิงได ขอ

คําถามเหลานี้สามารถสรางความเขาใจใหกับผูตอบแบบสอบถาม สามารถนําไปทําการสอบถาม

จากกลุมตัวอยางเปาหมายได  
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การสํารวจขอมูลจะถูกจัดเก็บจากกลุมตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดมา
ดวยวิธีการสุมจากประชากรเปาหมาย  วิธีการเก็บขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถาม จึงเปนขอมูล
แบบปฐมภูมิ การทําการสํารวจโดยใชวิธีการสุมตัวอยางนี้แมวาจะมีขอดอยในเรื่องท่ีมีคาใชจายใน
การดําเนินการสูง แตก็มีขอดีท่ีสามารถครอบคลุมกลุมประชากรเปาหมายไดอยางกวางขวาง เกิด
ประสิทธิผลและทําใหไดรับขอมูลท่ีแมนยํา (Kerlinger, 1986)  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เนื่องจากเปน
การศึกษาปรากฏการณปจจัยองคประกอบภาวะผูประกอบการและผลการประกอบการท่ีไดเกิดข้ึน
ไปแลว การวิจัยจึงไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เพื่อ
จัดเก็บขอมูลจากกลุมวิสาหกิจตัวอยางท่ีไดรับการสุมตัวอยาง ขอมูลตัดขวางท่ีจะทําการสํารวจเปน
ขอมูลพื้นฐานวิสาหกิจ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของภาวะผูประกอบการและผลการ
ประกอบการของวิสาหกิจซ่ึงรวมถึงขอมูลการดําเนินการและขอมูลท่ีเกี่ยวของในรอบปการ
ดําเนินการท่ีผานมา 

กลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจไดกําหนดขอบเขตวาเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี
คัดเลือกมาจากภาคการผลิตซ่ึงมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ภาคการผลิตนี้มีสัดสวนมูลคา GDP สูงรวมกันถึงรอยละ 30 ของยอดรวมของ GDP ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และเปนภาคท่ีมีสัดสวนการจางงานมากท่ีสุดถึงรอยละ 40 ของจํานวน
จางงานรวม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) นอกจากนั้นวิสาหกิจจาก
ภาคการผลิตยังมีความพรอมของขอมูลดานการประกอบการท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอยกวาภาค
อ่ืนๆ ตัวองคการก็มีลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีมีความตอเน่ืองกวาภาคอ่ืนๆ 

 

5.2  หนวยในการวิเคราะห  
 
จากกรอบการวิจัยท่ีไดนําเสนอไวในบทท่ี 4 นั้น หนวยวิเคราะหของการวิจัย คือ ตัวกิจการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ียังคงเปดดําเนินกิจการอยู เนื่องจากเปนกลุมท่ีตองการหาวามี
ปจจัยจากภาวะผูประกอบการใดท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลประกอบการของวิสาหกิจอยางไร ตัว
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีลักษณะเปนนิติบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลของตัวแปรท่ี
ตองการศึกษาซ่ึงประกอบไปดวย กลุมตัวแปรตามคือตัวแปรผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม กลุมตัวแปรอิสระท่ีประกอบดวย ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ  ปจจัย
การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ  
และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ  
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วิสาหกิจท่ีสามารถนํามาศึกษาเปนหนวยวิเคราะหไดตองเปนวิสาหกิจท่ีมีระยะเวลาการ
ดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงการกระทําใดๆของวิสาหกิจไดรับอิทธิพลมาจากปจจัย
องคประกอบของภาวะผูประกอบการ (Low and MacMillan, 1988) ผูท่ีตอบแบบสอบถามคือตัว
ผูประกอบการหรือผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูประกอบการ หรือผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมท่ีรับผิดชอบงานแทนผูประกอบการ ( Gartner, et al., 1994) เพื่อท่ีจะทําใหไดรับ
ขอมูลท้ังจากมุมมองของผูประกอบการเองและจากมุมมองของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนิน
กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีทําการสํารวจ 

 

5.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ป 2550 ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนประมาณ 2.37 ลานราย 

คิดเปนรอยละ 99.6 ของจํานวนวิสาหกิจรวมของประเทศ (สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม, 2550) อยางไรก็ตามมีวิสาหกิจเพียง 561,457 รายคิดเปนรอยละ 23.7 ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเทานั้นท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย กลุมวิสาหกิจเหลานี้มีความ
เหมาะสมในการเปนประชากรของกลุมตัวอยางเพ่ือทําการสํารวจขอมูลของงานวิจัยในคร้ังนี้ 
เนื่องจากเปนกลุมวิสาหกิจท่ีมีสถานประกอบการท่ีแนนอนสามารถติดตอได  จากการพิจารณา
พบวา ฐานขอมูลของวิสาหกิจกลุมท่ีมีลักษณะดังกลาวท่ีมีการประกอบกิจการอยางตอเนื่องสามารถ
ติดตามการประกอบกิจการไดคือกลุมวิสาหกิจที่เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมซ่ึงมีจํานวน 
40,000 ราย ประกอบดวยสมาชิกทุกประเภทอุตสาหกรรม และมีสถานประกอบการท่ัวประเทศ  
ความเหมาะสมอีกประการหน่ึงของฐานขอมูลกลุมนี้คือเปนวิสาหกิจท่ีมีการประกอบการมาเปน
ระยะเวลาพอสมควรมีขอมูลผลการประกอบการที่นาเช่ือถือ  โดยพิจารณาความนาเช่ือถือจาก
รายละเอียดคุณลักษณะของฐานขอมูลสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่ีมีรายละเอียดประเภทธุรกิจ ป
ท่ีกอต้ัง จํานวนเงินลงทุน และจํานวนพนักงาน 

การสุมตัวอยาง ไดทําการสุมตัวอยางจากสมาชิก 40,000 รายจากเอกสารทะเบียนสมาชิก
สภาอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2551 โดยกระจายออกตามกลุมอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 25 กลุมตาม
สัดสวนจํานวนสมาชิกในแตละกลุมอุตสาหกรรม เกณฑในการสุมตัวอยางคือสมาชิกท่ีมีทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 200 ลานบาทหรือมีจํานวนการจางงานไมเกิน 30, 50, 200 คน สําหรับกิจการคา
ปลีก คาสง และบริการหรือการผลิต ตามลําดับ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเร่ือง
จํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร พ.ศ. 2545 นอกจากนั้นกลุมตัวอยางจะตองมีการจด
ทะเบียนและเปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 1 ป กลุมตัวอยางท่ีถูกสุมตามเกณฑดังกลาวมีจํานวน 
1,100 ราย เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะทําการสํารวจขอมูล 
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หลักการสุมตัวอยางขางตนเปนการ คัดเลือกแบบผสมผสานระหวางการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับประเภทอุตสาหกรรม กับแบบอาศัยความนาจะเปนไปได 
(Probabilistic Sampling) สําหรับสมาชิกในแตละกลุมอุตสาหกรรม ตามเกณฑการจําแนกวิสาหกิจ 
ท้ังนี้เพ่ือใหไดเฉพาะวิสาหกิจท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถใหขอมูลในการประกอบกิจการและ
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภาวะผูประกอบการเทานั้น เนื่องจากตองการศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปร
ท่ีตองการศึกษาจากวิสาหกิจอยางถูกตอง 

 

5.4  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ และมาตรวัด 
 
ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอนิยามปฏิบัติการของตัวสราง (Constructs)ในการวิจัยคร้ังนี้  

ตัวสรางทุกตัวซ่ึงไดแก ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ 
การจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ลวนแลวแตเปนตัวสรางประเภทตัวแปรแฝง 
(Latent Variables) ท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 
2006) ตัวสรางเหลานี้จึงจําเปนตองมีตัวแปรสังเกต (Manifest Variables) ท่ีเปนเสมือนตัวแทนท่ี
แสดงความเปนตัวสราง เปนตัวแปรท่ีสามารถหาคําตอบจากขอคําถามในแบบสอบถาม (Hair, et al., 
2006)  ตัวแปรสังเกตเหลานี้รวมกลุมกันเปนปจจัยตามแนวคิดทางทฤษฎีท่ีไดทบทวนวรรณกรรมมา
ในบทท่ี 3 และสรุปไวในบทท่ี 4  นิยามปฏิบัติการของตัวแปรสังเกตสวนมากจึงไดมาจากงานวิจัย
เดิมและอีกสวนหนึ่งถูกพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดตามทฤษฎีท่ีไดมีการทบทวนมา (ดูตารางท่ี 5.1) 

 
5.4.1  ตัวสรางผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมายถึงผลการดําเนินการข้ัน

สุดทาย (Ultimate Performance) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูประกอบการ ประกอบดวยมิติดานการเงินและดานอ่ืนๆท่ีไมใชดานการเงิน ตัวสรางผล
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปรคือการเติบโต 
การทํากําไร และความอยูรอด (Murphy, et al., 1996; Pasanen, 2003) 

การเติบโต หมายถึงการขยายตัวจากการดําเนินงานของวิสาหกิจท้ังในดานของรายไดและ
จํานวนสินคาท่ีจําหนาย จาก การเพิ่มข้ึนของยอดขาย (Sales Growth) การเพิ่มข้ึนของสวนแบง
การตลาด (Market Share Growth) การเพิ่มข้ึนของรายได (Revenue Growth) และการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
พนักงาน (Employee Growth) 
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การทํากําไร หมายถึงผลตอบแทนการดําเนินการดานการเงิน ประกอบดวย กําไรตอ
ยอดขาย (Return on Sales) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) กําไรข้ันตนของกิจการ 
(Gross Profit) และกําไรสุทธิของกิจการ (Net profit) 

ความอยูรอด หมายถึงความสามารถของวิสาหกิจในการดําเนินกิจการไดตอไป แสดง
ออกมาจากการวัดอัตราสวนการเงิน Current ratio และผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset) 

 
5.4.2  ตัวสรางภาวะผูนาํอยางผูประกอบการ  
ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ หมายถึงการท่ีผูประกอบการและผูตามไดรวมกันยกระดับ

ของแตละฝายไปสูจุดท่ีสูงข้ึนท้ังในดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ สามารถมองเห็นและปรับตัวให
เขากับโอกาสทางธุรกิจ ตัวสรางภาวะผูนําอยางผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร
คือ การบันดาลใจ การจูงใจและการโนมนาว 

การบันดาลใจ หมายถึงการท่ีผูนําทําหนาท่ีผลักดันใหผูตามหรือผูทําหนาท่ีในวิสาหกิจรูจัก
และใชความสามารถของตนเอง จากการสรางความคาดหวัง เปาหมาย ตามความปรารถนาของ
องคการ ( McClelland, 1985) โดยการบอกกลาวส่ือสารถึงวัตถุประสงคของวิสาหกิจ เพื่อทําใหผู
ตามเกิดการสรางแนวคิดใหมในการทํางาน ทุมเทการทํางานเกินกวาบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย และกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

การจูงใจ หมายถึงการท่ีผูนําจะทําใหผูตามเกิดความมั่นใจในการทํางานใหองคการท้ังจาก
ตนเองและเพ่ือนรวมงานในการทําหนาท่ีเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ (Yukl and Van 
Fleet, 1982) ใหการแนะนําวิธีการทํางานเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ ใหส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเหมาะสม และสงเสริมใหรวมกันทํางานเปนทีม 
 การโนมนาว หมายถึงการท่ีผูนําไดสรางบารมีตอผูตามใหเกิดความรูสึกศรัทธา เคารพ 
ไววางใจ ยอมรับตอการนําและแนวความคิด ในการทํางานในสถานการณตางๆ (Burns, 1978) ผูนํา
ทําใหผูตามเช่ือถือตนเปนแบบอยางในการทํางาน เกิดความมั่นใจ ยอมรับในวิสัยทัศนและพรอมท่ี
จะทําตา 
 

5.4.3  ตัวสรางการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ หมายถึงการพิจารณาทางเลือกกลยุทธเพื่อการ

เปล่ียนแปลงตัวองคการใหออกไปจากจุดเดิมไปสูวัตถุประสงคท่ีตองการ(Schendel and Hofer, 
1979) ตัวสรางการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปรคือ 
การกลาเส่ียง การนวัตกรรม และการรุกในธุรกิจ 
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 การกลาเสี่ยงหมายถึงความเต็มใจที่ผูประกอบการที่จะนําเอาทรัพยากรสวนมากที่องคการมี

อยูไปใชดําเนินการในโครงการที่มีตนทุนความลมเหลวสูง (Miller and Freisen, 1982) เพื่อหวัง

ผลตอบแทนสูง กลาในการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน กลาเสี่ยงตอแนวทางที่เพิ่มโอกาสใหกับ

ธุรกิจ 

 การนวัตกรรมหมายถึงความเต็มใจที่จะสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําเสนอสินคา

บริการใหม ทํางานแบบใหม ใหกับวิสาหกิจเพื่อความสําเร็จ (Lumpkin and Dess, 2001) วิสาหกิจ

จะจําหนายผลิตภัณฑหรือบริการใหม เปลี่ยนแปลงสินคาอยางรวดเร็ว เปนเจาแรกที่นําเสนอสินคา

ใหม ใชเทคนิคการผลิตใหม  

การรุกในธุรกิจหมายถึงการแสวงหาโอกาสดวยการมองไปขางหนา (Penrose,  1963) เพื่อ

การเติบโตของวิสาหกิจดวยการคิดคนนําเสนอสินคาและบริการใหม การคาดการณเพื่อสรางความ

เปลี่ยนแปลงและกําหนดรูปแบบสภาพแวดลอมใหมใหกับองคการ (Lumpkin and Dess, 2001) 

  

5.4.4  ตัวสรางการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ  

การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการหมายถึงการใชความสามารถในการรับ แปร

รูปขอมูล เปลี่ยนแปลง จัดเก็บและนํากลับมาใช (Neisser,  1967) ในการรับรูโอกาสธุรกิจที่อาจ

เกิดขึ้นไดท้ังกอนและหลังการตั้งวิสาหกิจ (Singh, 2000) ตัวสรางการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปรคือ ความรูท่ีมี การเชื่อมโยงกับสังคม และ

ประสบการณ 

 ความรูท่ีมีหมายถึงความรูท่ีมีอยูกอนซึ่งแตกตางจากผูอ่ืน (Shane, 2000) และเสริมเพิ่มเติม

ดวยความรูใหมท่ีทําใหเกิดการคาดการณถึงโอกาสธุรกิจที่มีความเปนไปได (Kaish  and  Gilad, 

1991)  

 การเช่ือมโยงกับสังคมหมายถึงการรับรูขอมูลจากเครือขายสังคมที่รูจักหรือมีความสัมพันธ

กัน (Hills, et al., 1997) และสามารถนํามาใชเพื่อการรับรูโอกาสทางธุรกิจ 

 ประสบการณหมายถึงการมองเห็นโอกาสธุรกิจจากสิ่งที่ไดเคยกระทํามากอนในอดีต ไมวา

จะเปนผูใช ผูผลิต หรือผูขาย (Shane, 2000) 

 

5.4.5  ตัวสรางการจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ  

การจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ หมายถึงการทําใหโอกาสเปนจริงไดโดย

ผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสม (Schumpeter,  1942) หรือจากที่สามารถหามาได( 

(Stevenson and Jarillo, 1990)ท้ังนี้เพราะคุณคาของทรัพยากรนั้น ผูประกอบการแตละคนตางก็มี
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มุมมองในคุณคาของทรัพยากรที่ไมเหมือนกัน (Shane and Venkataraman, 2000) ตัวสรางการ
จัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปรคือ การใชประโยชน
ทรัพยากร ความพรอมทรัพยากร การปกปองทรัพยากร และการลอกเลียนทรัพยากร 

การใชประโยชนทรัพยากรหมายถึงความสามารถในการใชทรัพยากรที่แตกตางกวาคูแขง 
(Peteraf, 1993) โดยคํานึงถึงประโยชนจากการใชทรัพยากรในการผลิตสินคา สามารถผลิตสินคา
ใหมจากทรัพยากรที่มีอยูกอนผูอ่ืน และมีความชํานาญพิเศษ  

ความพรอมของทรัพยากรหมายถึงความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่มีความจําเปนใน
การทําธุรกิจไดอยางเพียงพอเพ่ือทําใหโอกาสธุรกิจประสบความสําเร็จ (Peteraf, 1993) ทรัพยากรที่
จัดหาไดจะมีตนทุนตามท่ีตองการ และมีความสามารถใชทรัพยากรอื่นผลิตสินคาได  

การปกปองทรัพยากรหมายถึงการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรใหเปนประโยชนตอ
วิสาหกิจ (Peteraf, 1993) คูแขงไมสามารถหาทรัพยากรทดแทนจากท่ีอ่ืนมาผลิตสินคาท่ีเหมือนกัน
ได หรือทําใหคูแขงไมมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อนํามาใชในการผลิตหรือบริการ
แขงขันกันได  
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ตารางที่ 5.1  ตัวแปร นิยามความหมาย และมาตรวัด 

 

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

ผลประกอบการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

 

ผลการดําเนินการขั้นสุดทาย (Ultimate Performance) ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่ตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการ ประกอบดวยมิติดานการเงินและดานอื่นๆที่ไมใช

การเงิน 

 

การเติบโต 

 

การขยายตัวของการดําเนินงานของวิสาหกิจทั้งในดานของรายได 

สวนแบงการตลาด จํานวนสินคาที่จําหนาย และจํานวนพนักงาน 

- การเพ่ิมขึ้นของรายได 

- การเพ่ิมขึ้นของสวนแบงการตลาด 

- การเติบโตของยอดขาย 

- การเพ่ิมขึ้นของจํานวนพนักงาน 

การทํากําไร 

 

ผลการดําเนินการทางดานการเงินเพื่อแสดงถึงผลตอบแทนที่

มากกวาตนทุนที่ใชไป 

- การทํากําไรของบริษัท 

- ผลตอบแทนการลงทุน 

- กําไรขั้นตนของกิจการ 

- กําไรสุทธิของกิจการ 

- ผลตอบแทนตอสินทรัพย 

ความอยูรอด ความสามารถของวิสาหกิจในการดําเนินกิจการไดตอไป - อัตราสวน Current Ratio 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ  การที่ผูประกอบการและผูตามไดรวมกันยกระดับของแตละฝาย

ไปสูจุดที่สูงขึ้นทั้งในดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ สามารถ

มองเห็นและปรับตัวใหเขากับโอกาสทางธุรกิจ 

 

การบันดาลใจ การที่ผูนําทําหนาที่ผลักดันใหผูตามหรือผูทําหนาที่ในวิสาหกิจรูจัก

และใชความสามารถของตนเอง จากการสรางความคาดหวัง 

เปาหมาย ตามความปรารถนาขององคการ 

- พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆในการ

ทํางานใหทานเปนผูตัดสินใจ 

- พนักงานไดปฏิบัติหนาที่เกินกวางานที่ทานได

มอบหมายอยูเปนประจํา 

- ทานและพนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมาย

ในการทํางานรวมกัน 

การโนมนาว การที่ผูนําไดสรางบารมีตอผูตามใหเกิดความรูสึกศรัทธา เคารพ 

ไววางใจ ยอมรับตอการนําและแนวความคิด ในการทํางานใน

สถานการณตางๆ 

- พนักงานมีความมั่นใจในการทํางานใหกับ

บริษัทเสมอ 

- พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางในการ

ทํางาน 

- วิสัยทัศนธุรกิจของทานไดรับการยอมรับหรือ

เห็นดวยจากผูรวมงาน 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

การจูงใจ การทําใหผูตามเกิดความมั่นใจในการทํางานใหองคการทั้งจาก

ตนเองและเพื่อนรวมงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 

- การรวมมือกันทํางานเปนทีมของพนักงานนั้น

มาจากการสั่งการของทาน 

- พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจากทาน

ถึงวัตถุประสงคของบริษัทจนเปนที่เขาใจเสมอ 

- พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจน

สามารถทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุ

วัตถุประสงค 

- ทานไดแนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน 

จนงานนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง

ผูประกอบการ 

การตัดสินใจเพื่อดําเนินการโดยใชความเปนเหตุเปนผล ฉกฉวย

โอกาส และเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ 

 

การกลาเสี่ยง ความเต็มใจที่ผูประกอบการที่จะนําเอาทรัพยากรสวนมากที่องคการ

มีอยูไปใชดําเนินการโครงการที่มีตนทุนในความลมเหลวสูง 

- บริษัทจะแสดงออกอยางกลา และใชแนวทาง

เชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดจากการใชโอกาส

ท่ีมีอยู 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

  - เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค บริษัทกลาที่จะ

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 

- บริษัทมักจะชอบเลือกทําในสิ่งที่เสี่ยง เพื่อหวัง

ทํากําไรสูงๆ 

การนวัตกรรม ความเต็มใจที่จะสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพื่อนําเสนอสินคา

บริการใหม ทํางานแบบใหม ใหกับวิสาหกิจเพื่อความสําเร็จ 

- ใน 3 ปท่ีผานมาบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑ

หรือใหบริการใหมเปนจํานวนมาก 

- การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของ

บริษัทเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

- โดยสวนมากแลว บริษัทจะเปนเจาแรกที่เปนผู

นําเสนอสินคาหรือบริการใหม หรือใชเทคนิค

วิธีการผลิตใหม หรือใชการบริหารจัดการใหม 

- บริษัทมักเลือกใชวิธีการที่ทําใหคูแขงไม

สามารถมาทําการแขงขันไดอีก 

การรุกในธุรกิจ การแสวงหาโอกาสดวยการมองไปขางหนา - โดยทั่วไปบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมท่ีทําใหคูแขง

เปนผูตอบโต 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

    - บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการ

วิจัยและพัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี 

และการสรางนวัตกรรมสินคาใหม  

การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ 

การใชความสามารถในการรับ แปรรูปขอมูล เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ

และนํากลับมาใชในการรับรูโอกาสธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นไดท้ังกอน

และหลังการตั้งวิสาหกิจ 

 

ความรูท่ีมี ความรูท่ีมีอยูกอนซึ่งแตกตางจากผูอ่ืนและเสริมเพิ่มเติมดวยความรู

ใหมท่ีทําใหเกิดการคาดการณถึงโอกาสธุรกิจที่มีความเปนไปได 

- ทานเปนบุคคลที่มีความตื่นตัวหรือมีประสาท

สัมผัสพิเศษตอโอกาสธุรกิจใหมๆ 

- ทานจัดไดวาเปนนักฉวยโอกาสทันทีเมื่อมี

โอกาสทางธุรกิจผานเขามา 

- ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวาง

การทํางานประจําวันจากความรูท่ีมีภายในตัว

ของทาน 

- เมื่อทานไดเรียนรูส่ิงใหมๆ ทานมักจะเห็น

โอกาสทางธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิมเสมอ 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

    - โอกาสทางธุรกิจที่ทานคนพบ เกิดมาจาก

ความรูดานการตลาด ดานการผลิต และความ

เขาใจตอปญหาของลูกคา  

การเช่ือมโยงกับสังคม การรับรูขอมูลจากเครือขายสังคมที่รูจักหรือมีความสัมพันธกัน - การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การ

เขาประชุมสัมมนา จาก เพื่อน ครอบครัว และ

จากซัพพลายเออร 

- แนวคิดของธุรกิจเปนเรื่องที่อุบัติข้ึนโดย

บังเอิญ เปนสิ่งที่ทําใหมองเห็นแนวทางในการ

ทําธุรกิจใหม 

- การพบปะสนทนากับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งที่ทํา

ใหทานไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ 

ประสบการณ การมองเห็นโอกาสธุรกิจจากสิ่งที่ไดเคยกระทํามากอนในอดีต ไม

วาจะเปนผูใช ผูผลิต หรือผูขาย 

- โอกาสของธุรกิจใหมเกิดขึ้นเมื่อไดเขามาสู

ธุรกิจของสินคานั้นแลว 

- โอกาสทางธุรกิจที่ไดรับรู ในชวงเวลาที่ผาน มีความ

แตกตางไปจากสิ่งที่ทานไดเคยคิดเอาไวแตแรก 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

การบริหารจัดการโอกาส

ธุรกิจอยางผูประกอบการ 

การทําใหโอกาสเปนจริงไดโดยผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยู

ใหเหมาะสม  หรือจากที่สามารถหามาได  

 

การใชประโยชนทรัพยากร ความสามารถในการใชทรัพยากรที่แตกตางกวาคูแขง - บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคา

ใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู

ไดกอนองคการอื่นเสมอ 

- ทานสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูพัฒนาสินคา

และบริการใหมท่ีแตกตางออกไปจากเดิมได 

- บริษัทของทานมีอุปกรณหรือความชํานาญ

พิเศษเฉพาะตัว ท่ีบริษัทอื่นไมมีในการผลิต

สินคาประเภทเดียวกัน 

- ทรัพยากรที่ทานมีสามารถนํามาสรางความ

แตกตางใหสินคาของทานได 

- ถาบริษัทอื่นตองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ผลิต หรือ ใชวัตถุดิบ ใหเหมือนกับบริษัทของ

ทานจะตองลงทุนปรับปรุงบริษัทเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ)  

  

ตัวแปร นิยามความหมาย มาตรวัด 

ความพรอมของทรัพยากร ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่มีความจําเปนในการทําธุรกิจ

ไดอยางเพียงพอเพื่อทําใหโอกาสธุรกิจประสบความสําเร็จ 

- ทานสามารถจัดหาทรัพยากรที่มีความจําเปน

ในการทําธุรกิจ ไดเพียงพอ 

- ทรัพยากรที่จัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่

เหมาะสมเตามที่ตองการ 

- บริษัทของทานสามารถปรับปรุงสินคาหรือ

บริการไดจากทรัพยากรที่มี 

การปกปองทรัพยากร การบริหารจัดการดูแลทรัพยากรใหเปนประโยชนตอวิสาหกิจ - คูแขงสามารถใชทรัพยากรที่แตกตางผลิต

สินคาไดเหมือนกับของทาน 

- คูแขงมีความสามารถในการแยงจัดหา

ทรัพยากรเพื่อนํามาไปในการทําผลิตหรืองาน

บริการแขงกับบริษัทของทานได 

การลอกเลียนแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรไมใหเกิดการลอกเลียนแบบการผลิต - การลอกเลียนแบบวิธีการผลิต การจัดหา

อุปกรณ วัตถุดิบหรือการจัดหาบุคลากรในการ

ทําธุรกิจเชนเดียวกันกับบริษัทของทานกระทํา

ไดโดยงาย 
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การลอกเลียนแบบหมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรไมใหเกิดการลอกเลียนแบบการ
ผลิต (Peteraf, 1993)  คูแขงจะตองเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต หรือการเปล่ียนไปใชวัตถุดิบให
เหมือนกัน จะตองลงทุนเพื่มเติม 

 

5.5  แบบสอบถาม 

  
แบบสอบถามถูกใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสํารวจขอมูลเพื่อการวิจัย การสราง

แบบสอบถามไดยึดแนวทฤษฎีและงานวิจัยท่ีกี่ยวกับภาวะผูประกอบการและผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีผานมา มาตรวัดท่ีใชในแบบสอบถามสวนหนึ่งจะเปนมาตรวัด
ของตัวแปรท่ีไดนํามาจากวิจัยอ่ืนและอีกสวนหนึ่งเปนมาตรวัดที่จัดทําข้ึนใหมท่ีสอดคลองกับ
บริบทของงานวิจัยในคร้ังนี้ อยางไรก็ตามมาตรวัดของตัวแปรทุกตัวถูกพัฒนาข้ึนมาจากกรอบของ
ทฤษฎีท่ีไดนําเสนอไวในการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 3 และบทท่ี 4 ท่ีผานมา เปนการนําเอาตัวแปร 
(Variables) ตาง ๆ ของมโนทัศนตัวสราง (Constructs) ท่ีไดมีการอธิบายเอาไวมาสรางเปนมาตรวัด 
 แบบสอบถามท่ีใชเปนแบบสอบถามในการสํารวจทางไปรษณียมีจํานวนท้ังส้ิน 10 หนา 
ซ่ึงในจํานวนนี้มี 3 หนาท่ีเปนหนาปกและขอแนะนํา สวนอีก 7 หนาเปนขอคําถามแบงออกเปน 9 
สวนประกอบดวย สวนแรกเปนขอคําถามเพ่ือสํารวจขอมูลท่ัวไปของวิสาหกิจ สวนท่ีสองเปนขอ
คําถามเพ่ือสํารวจโครงสรางการบริหารงาน สวนท่ีสามเปนขอคําถามเพ่ือสํารวจคุณลักษณะของ
ผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ีส่ีคือขอคําถามเพ่ือสํารวจผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สวนท่ีหาคือขอคําถามเพื่อสํารวจบทบาทภาวะผูนํา สวนท่ีหกคือขอคําถามเพื่อสํารวจ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ สวนท่ีเจ็ดคือขอคําถามเพ่ือสํารวจการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ สวน
ท่ี แปดคือขอคําถามเพ่ือสํารวจการรับรูโอกาสทางธุรกิจ และสวนท่ีเกาคือการสํารวจความเห็นวา
ผูประกอบการควรทําหนาท่ีอะไรเพ่ือทําใหวิสาหกิจมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน แบบสอบถามน้ีมี
คําถามเชิงอัตตนัยเพียง 5 คําถามและอีก 61 คําถามเปนคําถามเชิงปรนัย คําถามในสวนท่ีสองและ
สาม เปนคําถามท่ีกําหนดใหเลือกคําตอบ สวนขอคําถามในสวนท่ี ส่ีถึงแปด เปนขอคําถามท่ีใช
มาตรวัดแบบลิเกิรต 7 ตําแหนง (7-Point Likert Scale) คําถามในสวนท่ีเกา เปนคําถามแบบอัตตนัย
ท่ีมีวัตถุประสงคตองการสํารวจความเห็นปจจัยภาวะผูประกอบการที่นอกเหนือไปจากขอคําถามท่ี
ทําการสํารวจในขออ่ืนๆ ตัวอยางของแบบสอบถามท้ังชุดไดแนบไวในภาคผนวกท่ี 1 เพี่อเปนการ
อางอิง 
 ภายหลังจากท่ีไดจัดทําตนรางแบบสอบถามเสร็จแลว แบบสอบถามไดถูกสงไปยังกลุม
นักวิชาการ ท่ีปรึกษาและผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมจํานวน 10 รายเพื่อ
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ทดสอบความเขาใจตอขอคําถามเพ่ือทดสอบความแมนตรงตามเน้ือหา (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546)
ความเห็นท่ีไดรับมา ไดนํากลับมาทําการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสุดทายใหมีความชัดเจน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอคําตอบท่ีไดรับ 
 คําถาม สวนท่ี 1, 2 และ 3 ขอท่ี 1 – ขอท่ี 15 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป โครงสรางการ
บริหาร และคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลกลุมนี้พัฒนาจากแบบสอบถามการศึกษา
ภาวะผูประกอบการในงานวิจัยอ่ืน (Pasanen, 2003; Yang, 2006) 
 คําถามสวนท่ี 4 ขอท่ี 16 – ขอท่ี 25 เปนคําถามเก่ียวกับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมท่ีเกิดจากผลของภาวะผูประกอบการ (Murphy, et al., 1996) เปนคําถามท่ีไดรับ
การดัดแปลงใหแสดงผลประกอบการที่มีการเปล่ียนแปลงจากปท่ีผานมาเพื่อความสะดวกในการตอบ 
 คําถามสวนท่ี 5 ขอท่ี 26 – ขอท่ี 35 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
เปนคําถามท่ีดัดแปลงจากงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําท่ีสงผลตอผลการประกอบการ (Gupta, 
MacMillan, and Surie, 2004; Pichate Srisilpsophon, 1999) และสวนหนึ่งมาจากทฤษฎีภาวะผูนํา
แบบการเปล่ียนแปลง (Bass, 1985) 
 คําถามสวนท่ี 6 ขอท่ี 36 – ขอท่ี 44 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ เปนคําถามท่ีนํามาจากงานวิจัยเดิมเกี่ยวกับการเลือกทิศทางของผูประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) หรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Covin and Slevin, 1989;  Miller, 1983;  
Miller and Friesen, 1982) 
 คําถามสวนท่ี 7 ขอท่ี 45 – ขอท่ี 55 เปนคําถามเก่ียวกับการจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ เปนคําถามท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร (Barney, 1991; Peteraf, 1993) 
และงานวิจัยทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากรที่เกี่ยวของกับภาวะผูประกอบการ (Alvarez and Busenitz, 
2001) 
 คําถามสวนท่ี 8 ขอท่ี 56 – ขอท่ี 65 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ เปนคําถามท่ีพัฒนามาจากการศึกษาเร่ืองการรับรูโอกาสในภาวะผูประกอบการตาม
แนวทางทฤษฎีดานการรูคิด (Hills, et al., 1997; Singh, 2000) 
 

5.6  วิธีการทางสถิติ 
 
จากการท่ีกรอบแนวคิดการวิจัย (ดูภาพท่ี 4.1) ประกอบดวยตัวแปรอิสระหลายตัวท่ีมี

ความสัมพันธระหวางกันและมีความสัมพันธกับตัวแปรตามไปพรอมๆกัน อีกประการหนึ่งตัวแปร
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ทุกตัวท้ังท่ีเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงมโนทัศนท่ีสามารถสังเกตไดดวยตัวแปรวัด
หรือตัวแปรสังเกตจํานวนหนึ่ง ดังนั้นวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับกรอบแนวคิดการวิจัยคือการ
วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modelling)  

กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงใหเห็นตัวแบบโครงสราง (Structural Model) ท่ีตัวแปรตามผล
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นไดรับอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมมาจากตัว
แปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ตัวแปรการตดัสินใจ
เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ตัวแปรการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และตัวแปรการ
บริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และเนื่องจากตัวแปรท้ังหมดเปนตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) หรือเปนตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตัวแปรแฝงเหลานี้มีความเปน
นามธรรมและมีความซับซอนไมสามารถเก็บขอมูลดวยขอคําถามในการสํารวจเพียงคําถามเดียว แต
จําเปนตองมีตัวแบบการวัด (Measurement Model) ท่ีประกอบดวยตัวแปรสังเกต (Manifest 
Variables) หลายๆตัวท่ีเปนตัวแปรท่ีสามารถสังเกตและเก็บขอมูลไดจํานวนละ 3-4 ตัวแปรสังเกต
ตอตัวแปรแฝง  
 โปรแกรมตัวแบบโครงสรางสมการท่ีใชคือโปรแกรมสําเร็จรูป AMOS (Analysis of 
Moment Structure) Version 7 ที่สรางตัวแบบสมการโครงสรางดวยรูปแบบกราฟฟคท่ีทําการ
วิเคราะหและประเมินคาความสัมพันธของคูตัวแปร พรอมๆกับการประเมินคาตัวแปรสังเกตของแต
ละตัวแปรแฝง 
 

5.7  สรุป 
รูปแบบการวิจัยท่ีเห็นวาเหมาะสมกับการวิจัย  เปนการวิจัยแบบไมทดลอง  (Non-

Experimental Design) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) เพ่ือ
จัดเก็บขอมูลจากกลุมวิสาหกิจตัวอยาง หนวยวิเคราะหของการวิจัย คือ ตัวกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เพ่ือศึกษาวาปจจัยจากภาวะผูประกอบการมีสวนเกี่ยวของกับผลประกอบการ
ของวิสาหกิจอยางไร นิยามปฏิบัติการของตัวสรางทุกตัวซ่ึงไดแก ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ การรับรู
โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
เปนตัวสรางประเภทตัวแปรแฝง (Latent Variables) แตสามารถสังเกตไดจากตัวแปรสังเกต 
(Manifest Variables) ท่ีเปนเสมือนตัวแทนท่ีแสดงความเปนตัวสราง การสุมตัวอยางจากวิสาหกิจ
จํานวน 40,000 รายจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2551 โดยกระจายออกตามกลุม
อุตสาหกรรมประเภทตามเกณฑจําแนกประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  แบบสอบถาม
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เปนขอคําถามท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสํารวจขอมูลท่ัวไป โครงสรางการ
บริหารงาน คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม บทบาทภาวะผูนํา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ และการรับรู
โอกาสทางธุรกิจ คําถามเปนขอคําถามท่ีใชมาตรวัดแบบลิเกิรต 7 ตําแหนง (7-Point Likert Scale) 
และวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับกรอบแนวคิดการวิจัยคือตัวแบบสมการโครงสราง (Structural 
Equation Modelling)  
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บทท่ี 6 

 
การวิเคราะหและผลการวิเคราะห 

 
 บทนี้ไดนําเสนอรายละเอียดการวิเคราะหและผลการทดสอบเชิงประจักษเพื่อเปนการ
ยืนยันความถูกตองของกรอบแนวคิด สมมติฐาน มโนทัศนของตัวสรางและตัวแปรท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ข้ันตอนการวิเคราะหจะเร่ิมจากการอธิบายถึงความเหมาะสมของขอมูล แหลงท่ีมา ขนาด 
และวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือมาทําการวิเคราะห ขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวม
ไดจะถูกนํามาอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูลเพื่อทําใหเกิดความเขาใจตอบริบทของขอมูลท่ี
นําไปวิเคราะห ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจ รูปแบบการบริหาร คุณลักษณะของผูตอบ
แบบสอบถาม ผลประกอบการ บทบาทภาวะผูนํา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ การบริหารโอกาสทาง
ธุรกิจ และการรับรูโอกาสทางธุรกิจ สวนสําคัญท่ีสุดของบทคือการวิเคราะหขอมูล นอกจาก
ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตองตอการวิเคราะหแลว จะมีข้ันตอนสําคัญ 2 ข้ันตอนคือ 
การทดสอบตัวแบบการวัด ซ่ึงหมายถึงการตรวจสอบความถูกตองและสอดคลอง (Fit) ของมาตรวัด
ของตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดการวิจัย และการทดสอบตัวแบบสมการโครงสราง 
เพื่อเปนการยืนยันถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆตามขอสมมติฐาน 
 

6.1  ลักษณะสําคัญของวิสาหกิจตัวอยางและผูตอบแบบสอบถาม 
 
ในกรอบแนวคิดการวิจัยองคประกอบของภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) ท่ีมีผล

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประกอบดวยตัวแปรท่ีเปนตัวสรางแฝง 
(Latent Constructs) จํานวน 4 ตัวไดแก ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ การับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และเม่ือรวมกับตัวสรางผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME 
Performance) แลว ตัวสรางจะมีจํานวน 5 ตัวสรางแฝงโดยท่ีแตละตัวสรางแฝงมีตัวแปรสังเกต 
(Manifest Variables) มากกวาหรือเทากับ 3 ตัวแปร ซ่ึงเปนจํานวนตัวอยางท่ีนํามาใชคํานวณกับ
โปรแกรมตัวแบบสมการโครงการ (Structural Equation Modeling) ไดอยางนาเช่ือถืออยูระหวาง 
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100–150 ตัวอยางหรือมากกวา (Hair, et al., 2006) โดยท่ีตัวแปรสังเกตจะตองมีคา Multicollinearity 
มากกวา 0.5 การทบทวนเกณฑเหลานี้ไดแสดงไวในบทนี้ในสวนตอไป 

แบบสอบถามจะถูกสงทางไปรษณียไปใหกลุมวิสาหกิจจํานวน 1,100 รายท่ีไดถูกสุมเปน
กลุมตัวอยางเพื่อทําการสํารวจ เอกสารแบบสอบถามจะระบุถึงกรรมการผูจัดการซ่ึงมีความหมายถึง
ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดของวิสาหกิจนั้น ซ่ึงสวนมากจะเปนเจาของหรือหุนสวนธุรกิจ แบบสอบถามจะมี
หนังสือแนะนําวัตถุประสงคของงานวิจัย และผูทําการวิจัย พรอมท้ังไดติดแสตมป ระบุท่ีอยูเพื่อให
ผูตอบแบบสอบถามสงผลการสํารวจกลับมาใหผูวิจัย เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับผูตอบ
แบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสามารถระบุไดวาตองการรายงานสรุปการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อท่ีจะ
นําเอาผลสรุปไปใชประโยชนตอไปได หลังจากท่ีสงไปรษณียไปไดประมาณ 4 สัปดาห ไดทําการ
ติดตามทางอีเมลลและโทรศัพทไปติดตาม ผลการตอบรับอยูในเกณฑคอนขางตํ่าเนื่องจากคําถาม
การวิจัยเกี่ยวของกับผลประกอบการที่ตองทําการคนควาขอมูล และคําถามสวนอ่ืนตองใชเวลา
พจิารณาในการตอบกลับมา แบบสอบถามถูกสงกลับโดยไมถึงผูรับประมาณ 100 รายเนื่องจากไมมี
ผูรับหรือที่อยูไมถูกตอง และคําตอบของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมามีจํานวน 145 รายคิดเปนรอยละ 
14.5 อัตราการตอบกลับแบบสอบถามถือไดวาอยูในเกณฑท่ีไมแตกตางไปจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับผูประกอบการทั่วๆไป (Singh, 2000) ซ่ึงไดรับแบบสอบถามคืน รอยละ 12.3 (Chaganti and 
Parasuraman, 1996), รอยละ 19 (Chandler and Hanks, 1994), รอยละ 18.4 (Fabowale, Orser, and 
Riding, 1995) และรอยละ 15 (Hills, et al., 1997) ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือทําการตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาแลวมีเพียง 125 ฉบับเทานั้นท่ีสามารถใชในการวิจัยได แบบสอบถาม
อีกจํานวน 20 ฉบับนั้นมีรายละเอียดไมเพียงพอ หรือปฏิเสธที่จะใหขอมูลดานผลประกอบการอยาง
ครบถวน จึงไมสามารถนํามาใชในข้ันตอนการวิเคราะหตอไปได อยางไรก็ตามขอมูลจํานวน 125 
ฉบับนี้ไดรับการตรวจสอบสถิติพรรณาพบวา การกระจายตัวของขอมูลไมมีลักษณะการเอนเอียง 
(Bias) แตอยางใดแสดงวาลักษณะขอมูลพื้นฐานไมนาจะทําใหการวิเคราะหทางสถิติคลาดเคล่ือนไป 

 
6.1.1  ลักษณะพื้นฐานของวิสาหกิจตัวอยาง 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตัวอยางมีลักษณะท่ีสําคัญขององคการหลายดานท่ีเปน

ประโยชนตอการทําความเขาใจตอการศึกษาปจจัยองคประกอบภาวะผูประกอบการในการดําเนิน
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขอมูลท่ีสําคัญประกอบดวยระยะเวลาท่ีวิสาหกิจ
ดําเนินธุรกิจ การเติบโตของสินทรัพยถาวร การเปล่ียนแปลงของจํานวนพนักงาน และประเภทของ
ธุรกิจ ตารางท่ี 6.1 สรุปคาสถิติขอมูลพื้นฐาน 

6.1.1.1 จํานวนปท่ีดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจตัวอยาง 125 ราย เกือบท้ังหมดไมใช
ธุรกิจใหม โดยมีระยะเวลาท่ีเปดดําเนินการมานอยท่ีสุด 1 ป และมากท่ีสุด 80 ป มีคาเฉล่ียอยูท่ี 
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20.14 ป และรอยละ 80 ของวิสาหกิจเปดดําเนินการมามากกวา10 ป จากการที่วิสาหกิจตัวอยางมี
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานาน การบริหารจัดการของวิสาหกิจจึงเปนเกิดมาจากการ
ดําเนินการของผูประกอบการหรือจากทีมงานบริหาร (ดูหัวขอเร่ือง ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจทางธุรกิจ) ผล
ประกอบการของวิสาหกิจจึงเปนผลที่มาจากการกระทําของภาวะผูประกอบการ 

6.1.1.2  มูลคาสินทรัพยถาวร วิสาหกิจตัวอยางมีสินทรัพยถาวรเร่ิมตนตามเกณฑท่ี
กําหนดประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางไรก็ตามปจจุบันวิสาหกิจตัวอยางมี
สินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน เฉล่ียท่ี 164.39 ลานบาท แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
การเติบโตในการดําเนินธุรกิจ ในจํานวนนี้วิสาหกิจรอยละ 30 มีสินทรัพยถาวรมากกวา 100 ลานบาท 
และวิสาหกิจรอยละ 42 มีสินทรัพยถาวรระหวาง 10 กับ 100 ลานบาท  

6.1.1.3  จํานวนพนักงาน วิสาหกิจตัวอยางมีจํานวนพนักงานเร่ิมตนตามเกณฑท่ีใช
กําหนดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจํานวนพนักงานในตอนเร่ิมกิจการเฉล่ียท่ี 46.25 คน 
และปจจุบันมีพนักงานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 116.97 คน ในตอนต้ังกิจการมีวิสาหกิจท่ีมีพนักงานนอย
กวา 10 คนถึงรอยละ 44 แตปจจุบันมีวิสาหกิจท่ีมีพนักงานนอยกวา 10 คนเพียงรอยละ 9 และ
จํานวนวิสาหกิจท่ีมีพนักงานมากกวา 50 คนเพิ่มข้ึนมากกวารอยละ 40 แสดงวาวิสาหกิจตัวอยางมี
การเติบโตดานจํานวนพนักงาน  

6.1.1.4  ประเภทธุรกิจ วิสาหกิจตัวอยางดําเนินธุรกิจกระจายตัวตาม 4 กลุม
อุตสาหกรรมไดแกกลุมอุตสาหกรรมเคมี จํานวน 19 รายคิดเปนรอยละ 15 กลุมอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตร จํานวน 11 รายคิดเปนรอยละ 9 กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและอะไหล จํานวน 46 
รายคิดเปนรอยละ 37 กลุมอุตสาหกรรมกอสรางและท่ีอยูอาศัย จํานวน 29 รายคิดเปนรอยละ 23.2 
และกลุมอ่ืนๆจํานวน 20 รายคิดเปนรอยละ 16  วิสาหกิจตัวอยางไมไดกระจุกตัวอยูท่ีอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหน่ึงแตมีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ 

 
6.1.2  รูปแบบการบริหารงานของวิสาหกิจตัวอยาง  
การสํารวจรายละเอียดการบริหารงานของวิสาหกิจตัวอยาง เพื่อทําใหทราบถึงลักษณะการ

บริหารงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีแตกตางกัน ท้ังในรูปแบบโครงสราง
องคการ อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจและบทบาทหนาท่ีของเจาของ ตารางท่ี 6.2 สรุปขอมูลโครงสราง
การบริหารองคการ 

6.1.2.1 โครงสรางองคการ วิสาหกิจตัวอยางมีโครงสรางการบริหารองคการท่ีมี
หนวยงานหลักเหมือนกับวิสาหกิจท่ัวไปคือสวนมาก มีฝายผลิต (รอยละ 81.6) ฝายการตลาดและ
การขาย (รอยละ 92.8) ฝายบัญชีและการเงิน (รอยละ 92.0) และฝายบุคคล (รอยละ 74.4) แตมี
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วิสาหกิจเพียงรอยละ 37.6 เทานั้นท่ีมีฝายวิจัยและพัฒนา แสดงวาวิสาหกิจสวนใหญใหความสําคัญ
ตอการวิจัยพัฒนาสินคาหรือบริการใหมนอยกวาหนาท่ีธุรกิจอ่ืนๆ 

6.1.2.2   ผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ วิสาหกิจกตัวอยางระบุวาผูท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหาร คือ เจาของคนเดียว (รอยละ 61.6) การตัดสินใจรวมระหวางเจาของและ
ผูบริหาร หรือเปนบุคคลอ่ืน (รอยละ 28.0) เปนการแสดงใหเห็นวาสวนมากแลวในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจคือตัวผูประกอบการไมวาจะดวยตนเองหรือรวมกับ
ผูอ่ืน (รอยละ 89.6) เปนการแสดงใหเห็นวาภาวะผูประกอบการมีบทบาทท่ีสําคัญตอวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

6.1.2.3   บทบาทหนาท่ีของเจาของ ผูประกอบการในกลุมตัวอยางทําหนาท่ีหลัก
คือ การวางแผน (รอยละ 81.6) การบริหารการเงิน (รอยละ 76.8) การตลาดและการขาย (รอยละ 
63.2) การจัดซ้ือ (รอยละ 45.6) โดยมีสวนเกี่ยวของกับงานดานการผลิตไมมากนัก (รอยละ 39.2) 
แสดงใหเห็นวาบทบาทของผูประกอบการมุงไปท่ีการสรางรายได และการควบคุมดานการเงินของ
องคการมากกวาการผลิตสินคาหรือบริการ 

 
6.1.3  คุณลักษณะของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  
คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามจากวิสาหกิจตัวอยางไดแสดงใหเห็นวาผูตอบเปนผูมี

หนาท่ีหลักท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจตัวอยาง โดยตรวจสอบ เพศ สถานะหรือหนาท่ี อายุ การศึกษา 
จํานวนปท่ีทํางานมาในองคการนี้ ตารางท่ี 6.3 แสดงขอมูลคุณลักษณะผูท่ีตอบแบบสอบถาม 

6.1.3.1  เพศ ผูท่ีตอบแบบสอบถามรอยละ 63.2 เปนเพศชาย และรอยละ 36.0 เปน
เพศหญิง แสดงใหเห็นวาผูประกอบการหรือผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากกวา 1
ใน 3 เล็กนอยเปนเพศหญิง ผูชายยังคงมีสัดสวนในการเปนผูประกอบการและเปนผูนําขององคการ 

6.1.3.2  สถานะหรือหนาท่ี ผูท่ีตอบแบบสอบถามรอยละ 42.4 เปนเจาของและทํา
หนาท่ีผูบริหารดวย ผูท่ีตอบแบบสอบถามรอยละ 44.8 ทําหนาท่ีบริหารงาน ซ่ึงหมายความวาผูตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางรอยละ 87.2 เปนผูทําหนาท่ีในการบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

6.1.3.3  อายุ ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 44 ป โดยรอยละ 32.8 มีอายุ
ระหวาง 40 ถึง 50 ป ถัดมา รอยละ 29.6 มีอายุระหวาง 30 ถึง 40 ป และ รอยละ 24.0 มีอายุระหวาง 
50 ถึง 60 ป แสดงใหเห็นวาผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาเปน
เวลานานพอสมควร ผูท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอายุมากกวา 60 ป หรือนอยกวา 30 ป มีเพียงรอยละ 9.6 
เทานั้น แสดงวาวิสาหกิจดําเนินกิจการภายใตการนําของผูท่ีผานการทํางานมาเปนเวลานาน
พอสมควร 
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6.1.3.4  การศึกษา ผูท่ีตอบแบบสอบถามรอยละ 52.8 มีการศึกษามากกวาปริญญาตรี 
รอยละ 42.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมี
เพียงรอยละ 4.8 แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของกลุมตัวอยางมีผูประกอบการ
และผูบริหารที่มีการศึกษาในระดับสูง ผูประกอบการมีพื้นฐานความรูท่ีดีในการทําธุรกิจ 

6.1.3.5  ประสบการณทํางาน ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน
ในวิสาหกิจนี้เฉล่ีย 12 ป โดยท่ีรอยละ 80 มีประสบการณมากกวา 5 ป นอกจากนั้นยังมีประสบการณ
กอนมาเปนเจาของหรือทํางานท่ีวิสาหกิจนี้เฉล่ีย 10 ป โดยท่ีรอยละ 50 มีประสบการณมากอน 7 ป 
แสดงใหเห็นวาผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ตัวอยางเปนอยางดี 
 
ตารางท่ี 6.1  สถิติขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจตัวอยาง 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
 จํานวนปท่ีดําเนินการ  นอยกวา 10 ป 24 19.8  
 มากกวา 10 ถึง 20 ป 43 35.6 
 มากกวา 20 ถึง30 ป 36 29.7 
 มากกวา 30 ป 18 14.9 
 คาเฉล่ีย 20.14 ป, SD = 12.9 ป, n = 121   
มูลคาสินทรัพย นอยกวา 10 ลานบาท 30 28.6 
ปจจุบัน มากกวา 10 ถึง 50 ลานบาท 32 30.4 
 มากกวา 50 ถึง 100 ลานบาท 12 11.5 
 มากกวา 100 ถึง 200 ลานบาท 18 17.1 
 มากกวา 200 ลานบาท 13 12.4 
 คาเฉล่ีย 20.14 ป, SD = 12.9 ป, n = 121   
จํานวนพนกังาน นอยกวา 10 คน 44 44.4 
เร่ิมกิจการ มากกวา 10 ถึง 50 คน 28 28.3 
 มากกวา 50 ถึง 100 คน 16 16.2 
 มากกวา 100 ถึง 200 คน 7 7.1 
 มากกวา 200 คน 4 4.0 
 คาเฉล่ีย 46.25 คน, n = 99     
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ตารางท่ี 6.1  (ตอ)  
  

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
จํานวนพนกังาน นอยกวา 10 คน 11 9.2 
ปจจุบัน มากกวา 10 ถึง 50 คน 30 25.2 
 มากกวา 50 ถึง 100 คน 30 25.2 
 มากกวา 100 ถึง 200 คน 29 24.4 
 มากกวา 200 คน 19 16.0 
 คาเฉล่ีย 116.97 คน, n = 119   
ประเภทอุตสาหกรรม เคมี 19 15.2 
 อาหารและเกษตร 11 8.8 
 เคร่ืองจักรกลและอะไหล 46 36.8 
 การอยูอาศัย 29 23.2 
 อ่ืนๆ                      20 16.0 
 n = 125   

 
ตารางท่ี 6.2  ขอมูลโครงสรางการบริหารงานของวิสาหกจิตัวอยาง 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
หนวยงานในองคกร ฝายผลิต 102 81.6 
 ฝายการตลาดและขาย 116 92.8 

 ฝายบัญชีและการเงิน 115 92.0 

 ฝายบุคคล 93 74.4 

 ฝายวิจยัและพัฒนา 47 37.6 

 อ่ืนๆ 40 32.0 
ผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ เจาของคนเดียว 77 61.6 
 เจาของรวมกบัผูอ่ืน 35 28.0 
 กรรมการบริษัท 11 8.8 
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ตารางท่ี 6.2  (ตอ)  
   

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
บทบาทหนาท่ีของเจาของ การวางแผน 102 81.6 
 การตลาดและการขาย 79 63.2 
 การผลิต 49 39.2 
 จัดซ้ือ 57 45.6 
 การเงิน 96 76.8 
 อ่ืนๆ 19 15.3 

    
ตารางท่ี 6.3  ขอมูลคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถาม 

 
ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 79 63.2 
 หญิง 45 36.0 

 ไมตอบ 1 0.8 
สถานะหรือหนาท่ี เจาของ 12 9.6 
 เจาของและผูบริหาร 41 32.8 
 ผูบริหาร 56 44.8 
 อื่นๆ (พนักงานท่ีไดรับมอบหมาย) 15 12.0 
 ไมตอบ 1 0.8 
อายุ นอยกวา 30 ป 11 8.8 
 มากกวา 30 ถึง 40 ป 37 29.6 
 มากกวา 40 ถึง 50 ป 41 32.8 
 มากกวา 50 ถึง 60 ป 30 24.0 
 มากกวา 60 ป 1 0.8 
 ไมตอบ 5 4.0 
 คาเฉลี่ย 44.15 ป SD = 9 ป   
การศึกษาสูงสดุ ประถมปที่ 6 0 0.0 
 ระดับมัธยม 3 2.4 
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ตารางท่ี 6.3  (ตอ)  
   

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
 ปวช. 1 0.8 
 ปวส. 2 1.6 
 ปริญญาตรี 53 42.4 
 สูงกวาปริญญาตรี 66 52.8 
ประสบการณธุรกิจ ไมมี 62 49.6 
 เปนหุนสวน 13 10.4 
 เปนผูประกอบการ 24 19.2 
 อื่นๆ 25 20.8 
 ไมตอบ 1 0.8 
ประสบการณ
ผูประกอบการ 

ไมมีประสบการณ 20 16.0 

 เปนพนกังานหรือลูกจาง 22 17.6 
 เปนผูจัดการหรือผูบริหาร 41 32.8 
 เปนท้ังพนกังานหรือผูบริหาร 35 28.0 
 อ่ืนๆ 5 4.0 
 ไมตอบ 2 1.6 
ประสบการณในการทํางาน การวางแผน 61 48.8 
 การตลาดและการขาย 54 54.0 
 การผลิต 36 36.0 
 จัดซ้ือ 26 20.8 
 การเงิน 34 27.2 
 อ่ืนๆ 20 16.0 
  จํานวน เฉล่ีย 
จํานวนปท่ีทํางาน กอนบริษัทนี ้ 121 9.95 
 ท่ีบริษัทนี ้ 108 11.91 
 อ่ืนๆ 33 9.33 
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6.1.4  ผลประกอบการของวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 การสํารวจผลประกอบการของวิสาหกิจกลุมเปาหมาย เพื่อตองการทราบวาในปท่ีผานมา
ผลประกอบการของวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการเปล่ียนแปลงจากปท่ีผานมาเปนอยางไร 
จากการทบทวนวรรณกรรม  ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมี
ความสัมพันธกับการดําเนินการจากภาวะผูประกอบการประกอบดวย การเติบโต การทํากําไร และ
ความอยูรอดหรือความมั่นคง ตารางท่ี 6.4 แสดงผลการสํารวจผลประกอบการของกลุมตัวอยางใน
การศึกษาคร้ังนี้ในเชิงสถิต ิและมีความหมายดังตอไปนี้ 

6.1.4.1  การเติบโต จากตารางท่ี 6.4 (ก) พบวาในปท่ีผานมาวิสาหกิจตัวอยางไมมี
การเติบโตของธุรกิจ มีการเปล่ียนแปลงทางดานการขยายตัวและการหดตัวในระดับท่ีไมแตกตาง
อยางชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงรายไดท้ังในสวนท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงในสัดสวนท่ีพอๆกัน โดยมีกลุม
วิสาหกิจรอยละ 36 มีรายไดลดลงคอนขางมากต้ังแต 10% เปนตนไป ในขณะท่ีกลุมวิสาหกิจรอยละ 
18.4 มีรายไดเพิ่มข้ึนเล็กนอยไมเกิน 10% และวิสาหกิจรอยละ 22 มีรายไดเพิ่มข้ึนสูงมากกวา 10% 
สําหรับสวนแบงการตลาด วิสาหกิจตัวอยางมีการสัดสวนสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึนมากกวาลดลง
โดยวิสาหกิจรอยละ 26 มีสัดสวนแบงการตลาดลดลงแตไมเกิน 30% วิสาหกิจรอยละ 30 สวนแบง
การตลาดไมเปล่ียนแปลง และวิสาหกิจอีกรอยละ 40 ท่ีมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึน ดานการเติบโต
ของยอดขาย วิสาหกิจตัวอยางมีการหดโตและขยายตัวในสัดสวนรอยละพอๆกัน โดยวิสาหกิจรอย
ละ 45 มียอดขายเพิ่มข้ึน วิสาหกิจรอยละ 13 ท่ียอดขายไมมีการเปล่ียนแปลง และวิสาหกิจรอยละ 40 
ท่ีมียอดขายลดลง ในปท่ีผานมาวิสาหกิจรอยละ 38 ไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงาน รอยละ 
22 มีพนักงานเพิ่มข้ึน 10% และวิสาหกิจรอยละ 18 มีพนักงานลดลง 10% 

6.1.4.2  การทํากําไร จากตารางท่ี 6.4 (ข) พบวา ในปท่ีผานมาวิสาหกิจตัวอยาง
สามารถทํากําไรไดในระดับปานกลางระหวางรอยละ 10-30 ในทุกๆดัชนีท่ีสํารวจ โดยวิสาหกิจรอย
ละ 55 มีกําไรขั้นตนระหวาง 10%-30% วิสาหกิจรอยละ 18 มีกําไรข้ันตนถึง 30%-50% และมี
วิสาหกิจรอยละ 17 มีกําไรขั้นตนนอยไมเกิน 10% สําหรับกําไรสุทธิ วิสาหกิจรอยละ 56 มีกําไร
สุทธิไมเกิน 10% วิสาหกิจรอยละ 26 มีกําไรสุทธิท่ีดีระหวาง 10%-30% การทํากําไรตอราคาขาย 
วิสาหกิจสวนมากกวารอยละ 46 มีกําไรตอราคาขายนอยกวา 10% และวิสาหกิจอีกรอยละ 33 มี
กําไรตอราคาขายคอนขางดีท่ี 10%-30% ผลตอบแทนการลงทุน วิสาหกิจรอยละ 49 มีผลตอบแทน
การลงทุนไมเกิน 10 % และอีกรอยละ 31 ไดรับผลตอบแทนการลงทุนระหวาง 10%-30% 
ผลตอบแทนตอทรัพยสิน วิสาหกิจรอยละ 58.4 ไดรับผลตอบแทนตอทรัพยสินระดับนอยคือไมเกิน 
10% และวิสาหกิจรอยละ 21 มีผลตอบแทนตอทรัพยสินคอนขางดีระหวาง 10%-30% 
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6.1.4.3  ความอยูรอด จากตาราง 6.4 (ค) พบวาวิสาหกิจตัวอยางมีระดับความสามารถ
ในการอยูรอดในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาจากอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สิน
หมุนเวียน วิสาหกิจสวนมากคือรอยละ 33 มีสภาพคลองหรืออัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนี้สินหมุนเวียนในเกณฑท่ีดีระหวาง 1.0-1.5 และวิสาหกิจอีกรอยละ 18.4 มีสภาพคลองพอใชได
ระหวาง 0.7-1.0 ในขณะท่ีวิสาหกิจรอยละ 22 มีความสามารถในการอยูรอดสูงคือมีสภาพคลอง
มากกวา 1.5 และมีวิสาหกิจรอยละ 25 ท่ีความสามารถในการอยูรอดมีนอยคือมีอัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนนอยกวา 0.7 ลงไป 

 
ตารางท่ี 6.4(ก)  สถิติขอมูลผลประกอบการดานการเติบโต 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
การเพ่ิมขึ้นของรายได ลดลงมากกวา 30% 17 13.6 

 ลดลงระหวาง 10%-30% 28 22.4 

 ลดลงไมเกิน 10% 16 12.8 

 ไมมีการเปล่ียนแปลง 14 11.2 

 เพ่ิมขึ้นไมเกิน 10% 23 18.4 

 เพ่ิมขึ้นระหวาง 10%-30% 20 16.0 

 เพ่ิมขึ้นมากกวา 30% 7 5.6 

การเพ่ิมขึ้นของสวนแบง ลดลงมากกวา 30% 6 4.8 

การตลาด ลดลงระหวาง 10%-30% 13 10.4 

 ไมมีการเปล่ียนแปลง 37 29.6 

 เพ่ิมขึ้นไมเกิน 10% 32 25.6 

 เพ่ิมขึ้นระหวาง 10%-30% 11 8.8 

 เพ่ิมขึ้นมากกวา 30% 6 4.4 

การเติบโตของยอดขาย ลดลงมากกวา 30% 17 13.6 

 ลดลงระหวาง 10%-30% 18 14.4 

 ลดลงไมเกิน 10% 18 14.4 

 ไมมีการเปล่ียนแปลง 16 12.8 

 เพ่ิมขึ้นไมเกิน 10% 32 25.6 

 เพ่ิมขึ้นระหวาง 10%-30% 19 15.2 

 เพ่ิมขึ้นมากกวา 30% 5 4.0 

การเพ่ิมขึ้นของจํานวน ลดลงมากกวา 30% 4 3.2 
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ตารางท่ี 6.4(ก)  (ตอ)  
   

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
พนักงาน ลดลงระหวาง 10%-30% 13 10.4 

 ลดลงไมเกิน 10% 23 18.4 

 ไมมีการเปล่ียนแปลง 48 38.4 

 เพ่ิมขึ้นไมเกิน 10% 27 21.6 

 เพ่ิมขึ้นระหวาง 10%-30% 7 5.6 

 เพ่ิมขึ้นมากกวา 30% 3 2.4 

 
ตารางท่ี 6.4(ข)  สถิติขอมูลผลประกอบการดานการทํากําไร 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
กําไรขั้นตน นอยกวา  0% 10 8.0 

 ระหวาง  0% -10% 21 16.8 

 ระหวาง  10% -30% 69 55.2 

 ระหวาง  30% -50% 23 18.4 

 ระหวาง  50% -70% 1 0.8 

 ระหวาง  70% -100% 1 0.8 

 มากกวา 100% 0 0.0 

กําไรสุทธิ นอยกวา  0% 16 12.8 

 ระหวาง  0% -10% 70 56.0 

 ระหวาง  10% -30% 33 26.4 

 ระหวาง  30% -50% 4 3.2 

 ระหวาง  50% -70% 1 0.8 

 ระหวาง  70% -100% 1 0.8 

 มากกวา 100% 0 0.0 

กําไรตอราคาขาย นอยกวา  0% 10 8.0 

 ระหวาง  0% -10% 58 46.4 

 ระหวาง  10% -30% 41 32.8 

 ระหวาง  30% -50% 15 12.0 

 ระหวาง  50% -70% 0 0.0 
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ตารางท่ี 6.4(ข)  (ตอ) 
 

ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 
  ระหวาง  70% -100% 0 0.0 

 มากกวา 100% 1 0.8 

ผลตอบแทนการลงทุน นอยกวา  0% 18 14.4 

 ระหวาง  0% -10% 61 48.8 

 ระหวาง  10% -30% 39 31.2 

 ระหวาง  30% -50% 5 4.0 

 ระหวาง  50% -70% 1 0.8 

 ระหวาง  70% -100% 0 0.0 

 มากกวา 100% 1 0.8 

 
ตารางท่ี 6.4(ค)  สถิติขอมูลผลประกอบการดานความอยูรอด 

 
ลักษณะสําคัญ จํานวน รอยละ 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน นอยที่สุด (<0.5) 15 12.0 

ตอหน้ีสินหมุนเวียน นอย (0.5-0.7) 16 12.8 

 คอนขางนอย (0.7-1.0) 23 18.4 

 ปานกลาง (1.0 – 1.5) 41 32.8 

 คอนขางมาก (1.5-2.0) 12 9.6 

 มาก (2.0 – 5.0) 9 7.2 

 มากที่สุด (>5.0) 8 6.4 

 ไมตอบ 1 0.8 

 

 สรุปไดวาในปท่ีผานมาวิสาหกิจตัวอยางมีผลประกอบการที่ไมเอนเอียงไปดานใดดานหน่ึง 
คือผลประกอบการมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานบวกและดานลบในสัดสวนเทาๆกัน กลาวคือมีการ
เติบโตและการหดตัวของการดําเนินธุรกิจเทาๆกันเม่ือพิจารณาจากจํานวนวิสาหกิจ วิสาหกิจ
ตัวอยางมีความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึนและลดลงเทาๆกันเม่ือพิจารณาจากจํานวนวิสาหกิจ 
และวิสาหกิจตัวอยางมีระดับของสภาพคลองปานกลาง มีวิสาหกิจสวนนอยท่ีขาดสภาพคลองและมี
วิสาหกิจอีกสวนหนึ่งท่ีมีสภาพคลองท่ีดีมาก 
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6.1.5  บทบาทภาวะผูนาํอยางผูประกอบการ 
วิสาหกิจตัวอยางไดใชภาวะผูนําเพื่อการดําเนินการและบริหารธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม โดยผูนําและผูตามขององคการไดรวมกันยกระดับการทํางานของแตละฝายไปสู
ระดับท่ีสูงใหกับองคการ ภาวะผูนําท่ีเกิดผลมากท่ีสุดคือดานการจูงใจ เปนการทําใหผูตามเกิดความ
เช่ือม่ันในการทํางานใหองคการ ถัดมาคือการบันดาลใจใหผูตามใชความสามารถของตนเองสราง
ความคาดหวัง เปาหมาย และการทํางานตามจุดประสงคขององคการ และภาวะผูนําท่ีเกิดผลนอย
ท่ีสุดคือการโนมนาวใหผูตามเกิดความเคารพ ศรัทธา ยอมรับในแนวความคิดในการทํางานตาม
สถานการณตางๆ ตารางท่ี 6.5 แสดงผลของภาวะผูนําของวิสาหกิจตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ และ
มีขอสรุปในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1.5.1  การบันดาลใจ ผูตามไดรับการบันดาลใจจากการส่ือสารบอกกลาว
วัตถุประสงคของบริษัทจนเปนท่ีเขาใจเสมอคอนขางมากท่ีรอยละ 35.2 และปานกลางท่ีรอยละ 24.8 
และไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกันคอนขางมากที่ รอยละ 32.8 และปานกลางท่ี
รอยละ 27.2 ในขณะท่ีการบันดาลใจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีเกินกวางานไดมอบหมายรวมท้ังการ
นําเสนอแนวคิดใหมๆในการทํางานมีผลในระดับปานกลางท่ี รอยละ 35.2 และรอยละ 37.6 
ตามลําดับ และมีผลในระดับคอนขางนอยท่ีรอยละ 20.8 และรอยละ 24.0 ตามลําดับ 

6.1.5.2  การโนมนาว ผูตามไดรับการโนมนาวใจยอมรับในวิสัยทัศนธุรกิจของ
ผูนําคอนขางมากท่ี รอยละ 41.6 ยอมรับมากท่ีรอยละ 26.4 และยอมรับปานกลางท่ีรอยละ 24.8 แต
การโนมนาวทําใหเกิดการยอมรับในตัวผูนําเปนแบบอยาง และมีความม่ันใจในการทํางาน มีผลใน
ระดับปานกลางท่ีรอยละ 41.6 และรอยละ 35.2 ตามลําดับ และมีผลในระดับคอนขางมากท่ีรอยละ 
28.0 และรอยละ 25.6 ตามลําดับ 

6.1.5.3  การจูงใจ ผูตามไดรับการจูงใจจากการแนะนําวิธีการทํางาน จนงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จากการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกจนสามารถทํางานไดตามท่ี
มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค และรวมมือกันทํางานเปนทีมจากการส่ังการ มีผลในระดับ
คอนขางมากท่ีรอยละ 36.8 รอยละ36.8 และ รอยละ 35.2 ตามลําดับ และมีผลในระดับมากท่ีรอยละ 
27.2 รอยละ 28.0 และรอยละ 20.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6.5  สถิติขอมูลภาวะผูนําของวิสาหกิจตัวอยาง 
 

ระดับปฏิบัติการ (รอยละ) 
ขอคําถาม Min. Max. Mean S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 
พนักงานมักเสนอแนวคิดใหมๆในการทํางานใหทานเปนผูตัดสินใจ 1 7 4.02 1.184 .8 8.0 24.0 37.6 16.8 11.2 1.6 
พนักงานไดปฏิบัติหนาที่เกินกวางานที่ทานไดมอบหมายอยูเปนประจํา 1 7 3.83 1.311 4.0 12.0 20.8 35.2 15.2 11.2 .8 
พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจากทานถึงวัตถุประสงคของบริษัทจนเปนที่เขาใจเสมอ 2 7 5.0 1.028 - .8 5.6 24.8 35.2 28.0 5.6 
ทานและพนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน 1 7 4.76 1.260 .8 4.8 7.2 27.2 32.8 19.2 8.0 
พนักงานมีความมั่นใจในการทํางานใหกับบริษัทเสมอ 1 7 4.59 1.290 2.4 3.2 8.8 35.2 25.6 18.4 6.4 
พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางในการทํางาน 1 7 4.52 1.154 2.4 .8 8.8 41.6 28.0 13.6 4.8 
วิสัยทัศนธุรกิจของทานไดรับการยอมรับหรือเหน็ดวยจากผูรวมงาน 2 7 5.02 0.920 - .8 2.4 24.8 41.6 26.4 4.0 
การรวมมือกันทํางานเปนทีมของพนักงานมาจากการสั่งการของทาน 2 7 4.78 1.119 - 3.2 7.2 28.8 35.2 20.0 5.6 
พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจนสามารถทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค 2 7 5.10 0.990 - .8 2.4 24.8 36.8 28.0 7.2 
ทานไดแนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน จนงานนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 2 7 5.06 0.982 - .8 2.4 26.4 36.8 27.2 6.4 

 

หมายเหตุ:  มาตรวัด: 1=นอยท่ีสุด, 2= นอย, 3=คอนขางนอย, 4=ปานกลาง, 5= คอนขางมาก, 6=มาก, 7=มากท่ีสุด
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6.1.6  การตัดสินใจเชิงกลยทุธอยางผูประกอบการ 
 วิสาหกิจตัวอยางใชการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการเพื่อการดําเนินการและ
บริหารธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการใชกลยุทธดวยหลักเหตุผลและความ
เหมาะสมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจตัวอยางใชกล
ยุทธการนวัตกรรมมากกวากลยุทธอ่ืน ดวยการสรางผลิตภัณฑใหมหรือใชวิธีการแขงขันท่ีนําหนาคู
แขงขัน สวนกลยุทธการรุกในธุรกิจถูกนํามาใชในระดับปานกลาง และท่ีนาสนใจคือวิสาหกิจ
ตัวอยางไมใชกลยุทธการกลาเส่ียงหรือไมกลาเส่ียงเพื่อหวังผลตอบแทนสูงๆ ตารางท่ี 6.6 แสดงผล
การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการของวิสาหกิจตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ และมีขอสรุป
ในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1.6.1  การนวัตกรรม วิสาหกิจตัวอยางใชกลยุทธนวัตกรรมในการนําเสนอหรือ
การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑใหมจํานวนมากและรวดเร็ว ในระดับคอนขางมากท่ีรอยละ 27.2 และท่ี
รอยละ 21.6 ตามลําดับ และในระดับท่ีมากรอยละ 28.8 และรอยละ 22.4 ตามลําดับ และใชกลยุทธ
การเอาชนะคูแขงไดแกการเปนเจาแรกท่ีเปนผูนําเสนอสินคาหรือบริการใหม การเลือกใชวิธีการท่ี
ทําใหคูแขงไมสามารถมาทําการแขงขัน และการริเริ่มส่ิงใหมท่ีทําใหคูแขงเปนผูตอบโต ในระดับ
ปานกลางท่ีรอยละ 24.0 รอยละ 25.6 และรอยละ 25.6 ตามลําดับ และในระดับคอนขางมากท่ีรอยละ 
18.4 รอยละ 18.4 และรอยละ 23.2 ตามลําดับ 

6.1.6.2  การกลาเส่ียง วิสาหกิจตัวอยางใชกลยุทธท่ีไมเนนความเส่ียง วิสาหกิจ
ตัวอยางคอนขางไมเห็นดวยในการเส่ียงเพื่อผลกําไรสูงๆท่ีรอยละ 24.8 และเส่ียงปานกลางท่ีรอยละ 
18.4 สวนการใชกลยุทธการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันและการใชกลยุทธเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาส
สูงสุด อยูในระดับปานกลาง ท่ีรอยละ 22.40 และรอยละ 25.6 ตามลําดับ และอยูในระดับคอนขาง
นอย ท่ีท่ีรอยละ 20.8 และรอยละ 22.4 ตามลําดับ  

6.1.6.3  การรุกในธุรกิจ วิสาหกิจตัวอยางใชกลยุทธการรุกในธุรกิจในระดับปาน
กลาง ใหการยอมรับในความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการวิจัยและพัฒนา การเปนผูนําดาน
เทคโนโลยี และการสรางนวัตกรรมสินคาใหม ที่รอยละ 20.8 ในระดับคอนขางมาก มาก และมาก
ท่ีสุด ท่ีรอยละ 12.8 รอยละ 15.2 และรอยละ 16.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6.6  สถิติขอมูลการตัดสินใจเชิงกลยุทธของวสิาหกิจตัวอยาง 
 

ระดับปฏิบัติการ (รอยละ) 
ขอคําถาม Min. Max. Mean S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 
ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑหรือใหบริการใหมเปนจํานวนมาก 1 7 5.04 1.549 4.0 4.8 6.4 12.0 27.2 28.8 15.2 
การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 1 7 4.51 1.586 5.6 7.2 8.8 24.8 21.6 22.4 8.0 
โดยสวนมากแลวบริษัทจะเปนเจาแรกที่เปนผูนําเสนอสินคา บริการใหมหรือใชเทคนิควิธีการ
ผลิตใหมหรือใชการบริหารจัดการใหม 

1 7 4.53 1.703 6.4 6.4 12.0 24.0 18.4 17.6 14.4 

โดยทั่วไปบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมที่ทําใหคูแขงเปนผูตอบโต 1 7 4.48 1.595 4.8 7.2 12.0 25.6 23.2 14.4 12.0 
บริษัทเลือกใชวิธีการท่ีทําใหคูแขงไมสามารถมาทําการแขงขันไดอีก 1 7 4.10 1.617 6.4 10.4 17.6 25.6 18.4 12.8 8.0 
บริษัทจะแสดงออกอยางกลา และใชแนวทางเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมโอกาสสูงสุดจากการใชโอกาสท่ีมีอยู 1 7 3.96 1.650 7.2 11.2 22.4 25.6 10.4 15.2 7.2 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค บริษัทกลาที่จะเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 1 7 3.94 1.722 8.8 12.0 20.8 22.4 13.6 12.8 8.8 
บริษัทมักจะชอบเลือกทําในสิ่งที่เสี่ยง เพ่ือหวังทํากําไรสูงๆ 1 7 3.52 1.620 12.0 16.0 24.8 18.4 14.4 10.4 3.2 

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการวิจัยและพัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี และ
การสรางนวัตกรรมสินคาใหม 

1 7 4.36 1.818 4.0 16.0 13.6 20.8 12.8 15.2 16.8 

 

หมายเหตุ:  มาตรวัด: 1=นอยท่ีสุด, 2= นอย, 3=คอนขางนอย, 4=ปานกลาง, 5= คอนขางมาก, 6=มาก, 7=มากท่ีสุด 
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6.1.7  การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 
 วิสาหกิจตัวอยางใชการบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการเพ่ือการดําเนินการและ
บริหารธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใหเหมาะสมกับ
โอกาสธุรกิจเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจตัวอยางมี
ความสามารถในการบริหารจัดการอยางมากในการใชทรัพยากรที่แตกตางไปจากคูแขงและสามารถ
จัดหาทรัพยากรที่มีความจําเปนในการทําธุรกิจไดอยางเพียงพอ แตไมสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในเร่ืองการปกปองทรัพยากรที่เปนประโยชน รวมท้ังบริหารจัดการไมใหเกิดการ
เลียนแบบไดดี ตารางท่ี 6.7 แสดงผลการการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการของ
วิสาหกิจตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ และมีขอสรุปในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1.7.1  การใชประโยชนทรัพยากร วิสาหกิจตัวอยางสามารถบริหารจัดการใช
ประโยชนทรัพยากรโดยการปรับตัวในการผลิตสินคาใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู
ไดกอนองคการ ใชทรัพยากรที่มีอยูพัฒนาสินคาและบริการใหมท่ีแตกตางออกไปจากเดิม รวมท้ังมี
อุปกรณหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวท่ีบริษัทอ่ืนไมมีในการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ไดเปน
อยางดีท่ีรอยละ 26.4 รอยละ 39.2 และรอยละ 28.0 ตามลําดับ และอยูในระดับคอนขางดีท่ีรอยละ 
26.4 รอยละ 27.2 และรอยละ 24.8 ตามลําดับ 

6.1.7.2  ความพรอมของทรัพยากร วิสาหกิจตัวอยางสามารถบริหารจัดการความ
พรอมของทรัพยากร จากการจัดหาทรัพยากรไดโดยมีตนทุนท่ีเหมาะสมตามท่ีตองการ จัดหา
ทรัพยากรที่มีความจําเปนในการทําธุรกิจไดอยางเพียงพอ สามารถปรับปรุงสินคาหรือบริการไดจาก
ทรัพยากรท่ีมีและสามารถนําทรัพยากรมาสรางความแตกตางใหสินคาได อยูในระดับท่ีดีท่ีรอยละ 
52.8 รอยละ 52.0 รอยละ 44.8 และรอยละ 40.8 ตามลําดับ และอยูในระดับคอนขางดีท่ีรอยละ 21.6 
รอยละ 12.0 รอยละ 24.8 และรอยละ 27.2 ตามลําดับ 

6.1.7.3  การปกปองทรัพยากร วิสาหกิจตัวอยางไมสามารถปกปองทรัพยากร จาก
การท่ีคูแขงสามารถใชทรัพยากรท่ีแตกตางผลิตสินคาไดหมือน อยูในระดับคอนขางมากท่ี รอยละ 
24.8 และระดับมากท่ีรอยละ 20.0 และคูแขงมีความสามารถในการแยงจัดหาทรัพยากรอื่นเพื่อนํามา
ไปในการทําผลิตแขงขัน อยูในระดับมากท่ีรอยละ 32.8 และระดับคอนขางมากท่ีรอยละ 23.2 

6.1.7.4  การลอกเลียน วิสาหกิจตัวอยางไมสามารถจัดการการลอกเลียนวิธีการ
ผลิต การจัดหาอุปกรณ วัตถุดิบหรือการจัดหาบุคลากรในการทําธุรกิจเชนเดียวกันจากคูแขงขัน อยู
ในระดับมากท่ีรอยละ 23.2 และถาบริษัทอ่ืนตองการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต หรือ ใชวัตถุดิบ 
ใหเหมือนกับบริษัทของทานจะตองลงทุนปรับปรุงบริษัทเพิ่มเติมอยูในระดับมากท่ีรอยละ 33.6 

 



125 

     
 

6.1.8  การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 
วิสาหกิจตัวอยางรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการเพื่อการดําเนินการและบริหารธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการใชความสามารถในการรับแปรขอมูล จัดเก็บและนํา
กลับมาใชในการรับรูโอกาสธุรกิจเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม วิสาหกิจตัวอยางไดใชความรูท่ีมี ความเช่ือมโยงกับสังคม และประสบการณท่ีไดมาจากการ
เขาสูการทําธุรกิจ รับรูโอกาสธุรกิจไดดี ตารางท่ี 6.8 แสดงผลการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการของวิสาหกิจตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ และมีขอสรุปในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1.8.1  ความรูท่ีมี วิสาหกิจตัวอยางมึความสามารถในการมองเห็นโอกาสธุรกิจ
ใหมๆจากความรูท่ีมี รูจักฉวยโอกาสทันทีเม่ือมีโอกาสทางธุรกิจผานเขามา มีความต่ืนตัวหรือมี
สัมผัสพิเศษตอโอกาสธุรกิจใหมๆ และเม่ือทานไดเรียนรูส่ิงใหมๆ ทานมักจะเห็นโอกาสทางธุรกจิท่ี
แตกตางออกไปจากเดิม โอกาสทางธุรกิจท่ีพบ เกิดมาจากความรูดานการตลาด ดานการผลิต และ
ความเขาใจตอปญหาของลูกคา ไดในระดับดีท่ีรอยละ 42.4 รอยละ 30.4 รอยละ 40.0 รอยละ 49.6 
และ รอยละ 50.4 ตามลําดับ 

6.1.8.2  การเช่ือมโยงกับสังคม วิสาหกิจตัวอยางมึความสามารถในการมองเห็น
โอกาสธุรกิจใหมๆจากการเช่ือมโยงกับสังคม ผานการเขาประชุมสัมมนา จากเพ่ือน ครอบครัว และ
จากซัพพลายเออร และมองเห็นแนวทางในการทําธุรกิจใหมเม่ือการพบปะสนทนากับผูอ่ืน ใน
ระดับดีท่ีรอยละ 42.4 และรอยละ 50.4 ตามลําดับ  

6.1.8.3  ประสบการณ วิสาหกิจตัวอยางมึความสามารถในการมองเห็นโอกาส
ธุรกิจใหมๆเม่ือไดเขามาสูธุรกิจนั้นแลว และเปนธุรกิจท่ีแตกตางไปจากส่ิงท่ีไดเคยคิดเอาไวแตแรก 
ในระดับดี ท่ีรอยละ 41.6 และรอยละ 40.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6.7  สถิติขอมูลการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจของวิสาหกิจตัวอยาง 
 

ระดับปฏิบัติการ (รอยละ) 
ขอคําถาม Min. Max. Mean S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 
บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคาใหมหรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรท่ีมีอยูได
กอนองคการอื่นเสมอ 

1 7 4.78 1.511 2.4 8.0 8.8 17.6 26.4 26.4 10.4 

ทานใชทรัพยากรที่มีพัฒนาสินคาใหมที่แตกตางออกไปจากเดิมได 1 7 5.17 1.469 1.6 7.2 8.0 4.0 27.2 39.2 12.8 
บริษัทของทานมีอุปกรณหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว ที่บริษัทอื่นไมมีในการผลิตสินคา
ประเภทเดียวกัน 

1 7 4.82 1.587 3.2 9.6 5.6 16.8 24.8 28.0 12.0 

ทรัพยากรท่ีจัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่เหมาะสมตามที่ตองการ 1 7 5.19 1.306 1.6 1.6 14.4 3.2 21.6 52.8 4.8 
ทานสามารถจัดหาทรัพยากรท่ีมีความจําเปนในการทําธุรกิจไดเพียงพอ 1 7 5.41 1.437 .8 5.6 9.6 4.0 12.0 52.0 16.0 
บริษัทของทานสามารถปรับปรุงสินคาหรือบริการไดจากทรัพยากรที่มี 2 7 5.28 1.280 - 5.6 6.4 8.0 24.8 44.8 10.4 
ทรัพยากรท่ีทานมีสามารถนํามาสรางความแตกตางใหสินคาทานได 1 6 5.14 1.324 .8 4.8 8.8 8.8 27.2 40.8 8.8 
คูแขงสามารถใชทรัพยากรท่ีแตกตางผลิตสินคาไดเหมือนกับของทาน 1 7 3.82 1.752 8.0 16.0 9.6 15.2 24.8 20.0 6.4 
คูแขงมีความสามารถแยงจัดหาทรัพยากรเพ่ือนํามาไปในการทําผลิตารแขงกับบริษัทของทานได 1 7 3.34 1.529 - 16.0 7.2 15.2 23.2 32.8 5.6 
การลอกเลียนแบบวิธีการผลิตการจัดหาอุปกรณ วัตถุดิบ การจัดหาบุคลากรในการทําธุรกิจ
เชนเดียวกันกับของทานกระทําไดโดยงาย  

1 7 3.86 1.949 10.4 19.2 14.4 10.4 12.8 23.2 9.6 

ถาบริษัทอื่นตองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือ ใชวัตถุดิบ ใหเหมือนกับบริษัทของทาน
จะตองลงทุนปรับปรุงบริษัทเพิ่มเติม 

1 7 4.66 1.555 .8 14.4 8.0 17.6 19.2 33.6 6.4 

 

หมายเหตุ:  มาตรวัด:1=ไมเห็นดวยอยางยิง่, 2=ไมเห็นดวย, 3=ไมเห็นดวยเล็กนอย, 4=ไมมีความเห็น, 5=เหน็ดวยเล็กนอย, 6=เห็นดวย, 7=เหน็ดวยอยางยิ่ง
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ตารางท่ี 6.8  สถิติขอมูลการรับรูโอกาสทางธุรกิจของวสิาหกิจตัวอยาง 
 

ระดับปฏิบัติการ (รอยละ) 
ขอคําถาม Min. Max. Mean S.D. 

1 2 3 4 5 6 7 
ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวางการทํางานประจําวันจากความรูที่มีภายในตัวของทาน 1 7 5.26 1.284 .8 4.8 5.6 8.0 28.0 42.4 10.4 
ทานจัดไดวาเปนนักฉวยโอกาสทันทีเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจผานเขามา 2 7 4.88 1.323 - 8.8 5.6 17.6 31.2 30.4 6.4 
ทานเปนบุคคลที่มีความต่ืนตัวหรือมีสัมผัสพิเศษตอโอกาสธุรกิจใหมๆ 2 7 5.31 1.110 - 1.6 5.6 13.6 28.8 40.0 10.4 
เมื่อทานไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทานมักจะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิมเสมอ 2 7 5.50 1.147 - 2.4 5.6 8.0 20.8 49.6 13.6 
โอกาสทางธุรกิจที่ทานคนพบ เกิดมาจากความรูดานการตลาด ดานการผลิต และความเขาใจตอ
ปญหาของลูกคา 

2 7 5.70 0.959 - .8 2.4 6.4 23.2 50.4 
16.8 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การเขาประชุมสัมมนา จาก เพ่ือน ครอบครัว และจาก
ซัพพลายเออร 

1 7 5.31 1.394 .8 6.4 4.8 9.6 20.8 42.4 15.2 

แนวคิดของธุรกิจเปนเรื่องที่อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เปนสิ่งที่ทําใหมองเห็นแนวทางในการทําธุรกิจใหม 1 7 4.06 1.813 8.0 21.6 8.0 13.6 22.4 20.0 6.4 
การพบปะสนทนากับผูอื่นเปนสิ่งที่ทําใหไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ 2 7 5.72 1.013 - 1.6 2.4 5.6 21.6 50.4 18.4 
โอกาสของธุรกิจใหมเกิดขึ้นเมื่อไดเขามาสูธุรกิจของสินคาน้ันแลว 1 7 4.97 1.448 .8 8.8 8.0 13.6 20.0 41.6 7.2 
โอกาสทางธุรกิจที่ไดรับรู ในชวงเวลาที่ผาน มีความแตกตางไปจากส่ิงที่ทานไดเคยคิดเอาไวแตแรก 1 7 4.80 1.535 1.6 12.8 6.4 12.0 22.4 40.0 4.8 

 

หมายเหตุ:  มาตรวัด: 1=ไมเห็นดวยอยางยิง่, 2=ไมเห็นดวย, 3=ไมเห็นดวยเล็กนอย, 4=ไมมีความเห็น, 5=เหน็ดวยเล็กนอย, 6=เห็นดวย, 7=เหน็ดวยอยางยิ่ง 
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6.1.9  หนาท่ีของผูประกอบการท่ีทําใหวิสากิจมีผลประกอบการท่ีดี 
 การสํารวจความเห็นในเร่ืองหนาท่ีของผูประกอบการท่ีทําใหวิสาหกิจมีผลประกอบการท่ีดี 
มีคําตอบจาก 67 วิสาหกิจคิดเปนรอยละ 53.6 ของจํานวนแบบสอบถามท่ีมีขอมูลครบถวน (ดู
ภาคผนวกที่ 2) คําตอบท่ีไดรับจะเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทหรือส่ิงท่ีเปนการดําเนินการของ
ผูประกอบการที่ ทําใหวิสาหกิจมีผลการประกอบการท่ีดี  คําตอบท่ีได รับเปนคําตอบจาก
ประสบการณจากการทํางานในวิสาหกิจมาเปนระยะเวลานานพอสมควร  
 จากคําตอบท่ีไดรับ หนาท่ีของผูประกอบการที่ทําใหวิสาหกิจมีผลประกอบการดีแบง
ออกเปน 4 กลุมคือดานการเปนผูนํา ดานการตัดสินใจ ดานมองหาโอกาสธุรกิจ และดานการบริหาร
การผลิต มีรายละเอียดประกอบดวย 

1)  ดานหนาท่ีและคุณสมบัติของผูนํา ตองมีความซ่ือสัตย รูจักการตอบแทนและ
รับผิดชอบตอสังคม อดทน มีความพยายาม มีความสามารถการบริหารภายในดานการตลาด การเงิน
การบัญชี มีวิสัยทัศน สามารถส่ือสารภายในองคกร กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย สราง
วัฒนธรรม พัฒนา  

2)  ดานการตัดสินใจทางกลยุทธ ตองกลาตัดสินใจ กลาลงมือ พัฒนานวัตกรรม 
ทําการคนควาและวิจัย คิดนอกกรอบ ศึกษาคูแขง พัฒนาสินคาใหม  

3)   ดานโอกาสทางธุรกิจ มองหาโอกาส ศึกษาแนวโนมธุรกิจ ติดตามขาวสาร 
มองหาตลาดใหม รับขอมูลขาวสาร สรางความสัมพันธกับภายนอก รอบขาง 

4)  ดานการบริหารการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร การผลิต ตนทุน 
สรางทรัพยากร รูจักการใชทรัพยากรเทคโนโลยีการผลิต 

จากคําตอบท่ีไดรับ บทบาทหนาท่ีของผูนําเปนส่ิงท่ีผูประกอบการมองเห็นวามีความสําคัญ
ตอการประกอบการมากกวาหนาท่ีอ่ืน ผูประกอบการชี้ใหเห็นวามีบทบาทหนาท่ีหลากหลายของ
การเปนผูนําวิสาหกิจท่ีตองดําเนินการ สําหรับหนาท่ีดานอ่ืนท้ังการตัดสินใจกลยุทธ ดานโอกาส
ธุรกิจ และดานการบริหารการผลิตผูประกอบการมองวามีส่ิงท่ีตองดําเนินการไมมากเทากับการเปน
ผูนํา แตอยางไรก็ตามก็มีรายละเอียดท่ีตองดําเนินการพอ ๆ กัน อยางไรก็ตามคําตอบในเร่ืองบทบาท
หนาท่ีของผูประกอบการที่จะทําใหวิสาหกิจมีผลประกอบการท่ีดี ทีไดรับมาน้ีมีเนื้อหาท่ีสอดคลอง
กับปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีอยูในแบบสอบถาม 

 

6.2  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  

กอนการทดสอบกรอบแนวคิดและสมมติฐานจะตองมีการตรวจสอบคุณคุณสมบัติของ
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวแปร 
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(Multivaraite Analysis) เนื่องจากขอมูลเหลานี้มีผลตอความสัมพันธท่ีซับซอนท่ีอาจทําใหเกิดการ
คลาดเคล่ือนและลําเอียงในการวิเคราะห และอาจทําใหเกิดการซอนของปญหาเอาไวได (Hair, et 
al., 2006) ดังนั้นตัวแปรท้ังหมดจึงตองมีการทดสอบคุณสมบัติความเหมาะสมเสียกอน การทดสอบ
คุณสมบัตินี้ตองกระทําท้ังการทดสอบตัวแปรทีละตัวและการทดสอบตัวแปรท่ีไดมาจากการรวมตัว
แปรหลายตัวเขาดวยกัน การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรประกอบดวย 

  
6.2.1  การวิเคราะหปจจัยสําหรับตัวแปรสงัเกตและการทดสอบคุณสมบัต ิ

 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไดรับการวิเคราะหปจจัยดวยวิธี Exploratory Factor Analysis 
(EFA) เพื่อเปนการตรวจทานการรวมกลุมขอคําถามท่ีเปนตัวแทนของตัวแปรสังเกตไดถูกตองมาก
ข้ึน(Hair, et al., 2006) ดวยวิธีการ EFA ขอมูลจากคําถามจากการสํารวจถูกวิเคราะหจนสามารถ
รวมกลุมขอคําถามท่ีมีความสัมพันธกันไวดวยกัน ผลการวิเคราะห EFA ทําใหการจัดกลุมปจจัย
คําถามท่ีสอดคลองกับการวิเคราะหมีความแตกตางจากการทบทวนวรรณกรรมเพียง 4 ขอคําถาม
จากท้ังหมด 50 ขอคําถาม เปนการยืนยันวาปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมีความนาเช่ือถือ
ดานบริบททางทฤษฎี (Theoretical Content) เม่ือไดพิจารณาจากคําถามท่ีมีการยายกลุมปจจัยสังเกตุ
แลวพบวามีความสอดคลองกับตัวปจจัยและไมไดขัดแยงกับวรรณกรรมท่ีทบทวนมา เชน พนักงาน
ไดรับการส่ือสารบอกกลาวจากทานถึงวัตถุประสงคของบริษัทจนเปนท่ีเขาใจเสมอ จากปจจัยการ
จูงใจไปสูปจจัยการบันดาลใจ เปนตน 
 เม่ือพิจารณาคุณสมบัติของแตละตัวแปรพบวาคา Factor Loading ท่ีไดจากการวิเคราะห 
EFA ทุกตัวมีคามากกวา 0.5 สําหรับทุกขอคําถาม โดยมี 12 คําถามท่ีมีคา Factor Loading นอยกวา 
0.7 แตก็สามารถยอมรับไดในการนํามาใชในการวิเคราะห (Hair, et al., 2006) และเม่ือพิจารณา
ความผันแปรท่ีตัวแปรเหลานี้มีรวมกับปจจัยหรือตัวแปรสังเกต หรือคา Communality ก็พบวามีคา
สูงกวา 0.6 เกือบทุกตัวแปร มีเพียง 2 ตัวแปรท่ีมีคาตํ่ากวา 0.5 เล็กนอย และอีก 7 ตัวแปรท่ีมีคาอยู
ระหวาง 0.5 – 0.6 ซ่ึงหมายความตัวแปรเหลานี้สามารถใชเพื่อการอธิบายตัวแปรสังเกตไดมากกวา
รอยละ 50 (Hair, et al., 2006) โดยคาของตัวแปรสังเกตท้ังหมดจะไดจากการรวมองคประกอบ 
(Composite) ของทุกตัวแปรหรือขอคําถามตามท่ีเปนตัวแทนคาท่ีสังเกตุไดจากแตละปจจัยตาม
ตารางท่ี 6.9 ท่ีแสดงผลการวิเคราะหปจจัยตัวแปรสังเกต พรอมกับคาน้ําหนักองคประกอบ หรือ 
Factor Loading และคา Communality 
 
 
  



130 

    
 

ตารางท่ี 6.9  ปจจัยตวัแปรสังเกต คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) และคา Communality 
 

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

คา
Communality 

ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

กําไรสุทธิ (Net Profit) 0.862 0.823 
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 0.849 0.794 
กําไรตอราคาขาย (ROS) 0.843 0.716 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 0.837 0.789 

1. การทํากําไร 
(Profitability) 

กําไรขั้นตน (Gross Profit) 0.687 0.644 
การเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 0.917 0.875 
การเพ่ิมขึ้นของรายได (Revenue Growth) 0.878 0.826 

2. การเติบโต 
(Growth) 

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนพนักงาน (Employee Growth) 0.763 0.657 
 การเพ่ิมขึ้นของสวนแบงการตลาด (Market Share Growth) 0.729 0.702 
3. ความอยูรอด 
(Survival) 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 
(Current Ratio) 

0.900 0.880 

ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆในการทํางานให
ทานเปนผูตัดสินใจ (New Idea) 

0.844 0.724 

พนักงานไดปฏิบัติหนาที่เกินกวางานที่ทานได
มอบหมายอยูเปนประจํา (Devotion) 

0.804 0.698 

1. การบันดาลใจ 
(Inspiration) 

พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจากทานถึง
วัตถุประสงคของบริษัทจนเปนที่เขาใจเสมอ 
(Communication) 

0.575 0.681 

 ทานและพนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน (Target Setting) 

0.513 0.485 

2. การโนมนาว 
(Influence) 

พนักงานมีความมั่นใจในการทํางานใหกับบริษัทเสมอ 
(Commitment) 

0.834 0.719 

 พนักงานยึดถือเอาตัวทานเปนแบบอยางในการทํางาน 
(Role Model) 

0.752 0.724 

 วิสัยทัศนธุรกิจของทานไดรับการยอมรับหรือเหน็ดวย
จากผูรวมงาน (Visionary) 

0.683 0.485 
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ตารางท่ี 6.9  (ตอ)  
   

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

คา
Communality 

การรวมมือกันทํางานเปนทีมของพนักงานน้ันเกิดมา
จากการสั่งการของทาน (Teamwork) 

0.866 0.751 3. การจูงใจ 
(Motivation) 

พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจนสามารถ
ทํางานไดตามที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค 
(Facilitation) 

0.520 0.502 

 ทานไดแนะนําวิธีการทํางานใหกับพนักงาน จนงาน
น้ันประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (Advice) 

0.544 0.584 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ 

ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑหรือ
ใหบริการใหมเปนจํานวนมาก (Frequent New Product) 

0.843 0.726 

การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (Product Change) 

0.794 0.673 

โดยสวนมากแลว บริษัทจะเปนเจาแรกท่ีเปนผูนําเสนอ
สินคาหรือบริการใหม หรือใชเทคนิควิธีการผลิตใหม 
หรือใชการบริหารจัดการใหม (Speed of Introduction) 

0.746 0.717 

โดยทั่วไปแลวบริษัทจะริเริ่มสิ่งใหมที่ทําใหคูแขงเปน
ผูตอบโต (Lead competition) 

0.651 0.0.703 

1. การนวัตกรรม 
(Innovative)  
  

บริษัทมักเลือกใชวิธีการที่ทําใหคูแขงไมสามารถมาทํา
การแขงขันไดอีก (Beat Competition) 

0.560 0.581 

บริษัทจะแสดงออกอยางกลา และใชแนวทางเชิงรุก 
เพ่ือเพิ่มโอกาสสูงสุดจากการใชโอกาสที่มีอยู 
(Aggressive Orientation) 

0.905 0.849 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค บริษัทกลาที่จะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (Quick Change) 

0.847 0.760 

2. การกลาเสี่ยง 
(Risk) 

บริษัทมักจะชอบเลือกทําในสิ่งที่เสี่ยง เพ่ือหวังทํากําไร
สูงๆ (Risk Taking) 

0.798 0.675 

3. การรุกในธุรกิจ 
(Proactive) 

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การทําการวิจัยและ
พัฒนา การเปนผูนําดานเทคโนโลยี และการสราง
นวัตกรรมสินคาใหม (Fast R and D) 

0.852 0.802 
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ตารางท่ี 6.9  (ตอ)  
   

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

คา
Communality 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 

ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวางการทํางาน
ประจําวันจากความรูที่มีภายในตัวของทาน (Alertness) 

0.834 0.705 1. ความรูที่มี 
(Knowledge) 

ทานจัดไดวาเปนนักฉวยโอกาสทันทีเมื่อมีโอกาสทาง
ธุรกิจผานเขามา(Opportunism) 

0.735 0.609 

 ทานมองเห็นโอกาสธุรกิจใหมๆในระหวางการทํางาน
ประจําวันจากความรูที่มีภายในตัวของทาน 
(Observation) 

0.754 0.569 

 เมื่อทานไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ทานมักจะเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่แตกตางออกไปจากเดิมเสมอ (Perception) 

0.700 0.633 

 โอกาสทางธุรกิจที่ทานคนพบ เกิดมาจากความรูดาน
การตลาด ดานการผลิต และความเขาใจตอปญหาของ
ลูกคา (Learning) 

0.695 0.658 

2. การเช่ือมโยง
กับสังคม (Social 
Linkage) 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจมักไดมาจากการ การเขา
ประชุมสัมมนา จาก เพ่ือน ครอบครัว และจากซัพ
พลายเออร (Social Network) 

0.805 0.675 

แนวคิดของธุรกิจเปนเรื่องที่อุบัติขึ้นโดยบังเอิญ เปน
สิ่งที่ทําใหมองเห็นแนวทางในการทําธุรกิจใหม 
(Accidental Finding) 

0.780 0.612  

การพบปะสนทนากับผูอื่น เปนสวนหน่ึงที่ทําใหทาน
ไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ (Business Association) 

0.664 0.568 

3. ประสบการณ 
(Experience) 

โอกาสของธุรกิจใหมเกิดขึ้นเมื่อไดเขามาสูธุรกิจของ
สินคาน้ันแลว (On-going Business) 

0.776 0.652 

 โอกาสทางธุรกิจที่ไดรับรู ในชวงเวลาที่ผาน มีความ
แตกตางไปจากส่ิงที่ทานไดเคยคิดเอาไวแตแรก 
(Diversification) 

0.710 0.614 

การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 

1. การใช
ประโยชน 

บริษัทของทานมักจะปรับตัวในการผลิตสินคาใหม
หรือการดําเนินธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยูไดกอน 

0.874 0.791 



133 

    
 

ตารางท่ี 6.9  (ตอ)  
   

ตัวแปรสังเกต ขอคําถาม 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

คา
Communality 

ทรัพยากร 
(Utilization) 

 องคการอื่นเสมอ (Adaptation) 
ทานสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูพัฒนาสินคาและ 

 
0.836 

 
0.732 

    บริการใหมที่แตกตางออกไปจากเดิมได (Alternative   
    Use)   
    บริษัทของทานมีอุปกรณหรือความชํานาญพิเศษ 0.757 0.610 
    เฉพาะตัว ที่บริษัทอื่นไมมีในการผลิตสินคาประเภท   
    เดียวกัน (Skillfulness)   

ทรัพยากรท่ีจัดหาไดสวนมากแลวมีตนทุนที่เหมาะสม
เตามที่ตองการ (Cost Acceptance) 

0.831 0.723 2. ความพรอม
ของทรัพยากร 
(Availability) บริษัทของทานสามารถจัดหาทรัพยากร ที่มีความ

จําเปนในการทําธุรกิจ ไดอยางเพียงพอ (Supply 
Sufficiency) 

0.807 0.679 

บริษัทของทานสามารถปรับปรุงสินคาหรือบริการได
จากทรัพยากรที่มี(Applicability) 

0.597 0.619  

ทรัพยากรท่ีทานมีสามารถนํามาสรางความแตกตางให
สินคาของทานได (Differentiation Use) 

0.589 0.571 

คูแขงสามารถใชทรัพยากรท่ีแตกตางผลิตสินคาได
เหมือนกับของทาน (Substitution) 

0.744 0.557 3. การปกปอง
ทรัพยากร
(Acquisition) คูแขงมีความสามารถในการแยงจัดหาทรัพยากรเพื่อ

นํามาไปในการทําผลิตหรืองานบริการแขงกับบริษัท
ของทานได (Competitive Procurement) 

0.777 0.607 

4. การลอกเลียน
ทรัพยากร
(Imitability) 

การลอกเลียนแบบวิธีการผลิต การจัดหาอุปกรณ 
วัตถุดิบหรือการจัดหาบุคลากรในการทาํธุรกิจ
เชนเดียวกันกับบริษัทของทานกระทําไดโดยงาย ใครๆ
ก็ทําได (Imitation) 

0.867 0.808 

 ถาบริษัทอื่นตองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
หรือ ใชวัตถุดิบ ใหเหมือนกับบริษัทของทานจะตอง
ลงทุนปรับปรุงบริษัทเพิ่มเติม (Switching Cost) 

0.516 0.469 
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6.2.2  การทดสอบความเปนปกติของตัวแปร (Normality Test) และการทดสอบความผัน
แปรรวม (Multicollinearity)  

ในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวการทดสอบความเปนปกตินั้นมีความซับซอนและกระทํา
ไดยาก ในเบื้องตนการทดสอบความเปนปกติของตัวแปรแตละตัววามีความเปนปกติถือวาเพียงพอ
ตอการทดสอบความเปนปกติของตัวแปรหลายตัว (Hair, et al., 2006, p. 80) การทดสอบความเปน
ปกติของตัวแปร หมายถึงการที่ตัวแปรแตละตัวมีลักษณะของการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) ซ่ึงทําการทดสอบน้ันมี 2 กลุมวิธี กลุมวิธีแรกเปนการทดสอบโดยใชแผนภูมิฮีสโตแก
รม (Histogram) รวมกับกราฟความนาจะเปนปกติ (Normal Probability Plot) ตรวจสอบวาขอมูลมี
ลักษณะการกระจายตัวคลายรูประฆังคว่ํา และตรวจสอบวาคาความเบ (Skewness) กับคาความโดง 
(Kurtosis) ของขอมูลเม่ือเปรียบเทียบกับการกระจายตัวแบบปกตินั้นอยูในเกณฑท่ียอมรับได
หรือไม จากขอมูลของตัวแปรสังเกตท้ัง 16 ตัวมีแผนภูมิฮีสโตแกรม ลักษณะใกลเคียงกับรูประฆัง
คว่ํา  และมีคาเฉล่ียมีคาใกลเคียงกับคามัชฌิม  อยางไรก็ตามเม่ือทดสอบดวยสถิติทดสอบ 
Kolmogorov-Smirnov Test พบวาขอมูลเหลานี้มีการกระจายไมเปนปกติทุกตัว บางตัวแปรมีความ
เบ และ บางตัวแปรมีความโดง จึงไดทําการแปลงขอมูล (Transformation) จนมีคาใกลเคียงกับการ
กระจายตัวแบบปกติมากท่ีสุด (Hair, et al., 2006) จนสามารถนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบ
สมการโครงสรางไดตอไป ตารางท่ี 6.10  แสดงการทดสอบการกระจายแบบปกติของตัวแปรสังเกต
และการแกไข 
 การทดสอบความผันแปรรวม (Multicollinearity) เพื่อเปนการยืนยันวาตัวแปรสังเกตุท่ีจะ
นํามาใชในการวิเคราะหไมมีการผันแปรรวมกันระหวางตัวแปรสังเกตุจนเกิดความยุงยากในการ
ตีความหมายของการวิเคราะหท่ีตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตาม สําหรับการวิเคราะหดวยโปรแกรม
ตัวแบบสมการโครงสรางการทดสอบความผันแปรรวมระหวางตัวแปรสังเกตุนั้นกระทําไดโดย
สังเกตุวาเม่ือมีการเพิ่มตัวแปรสังเกตุหรือตัวแปรอิสระเขาไปแลวไมทําใหความสัมพันธรวม
ระหวางตัวแปรตางๆเปล่ียนแปลงไป (Hair, et al., 2006) แตในการตรวจสอบเบ้ืองตนการทดสอบ
ความผันแปรรวมทําไดโดยการวิเคราะหความสัมพันธรวมระหวางคูตัวแปร (Bivariate Correlation) 
ซ่ึงแตละคูไมควรมีความสัมพันธรวมกันมากจนเกินไป ตารางท่ี 6.11 แสดงคา ความสัมพันธรวม
ระหวางตัวแปรสังเกต (Bivariate Correlation) พบวาความสัมพันธรวมระหวางคูตัวแปรมีคาไมเกิน 
0.5 แสดงวาตัวแปรสังเกตไมมีความผันแปรรวมกัน 
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ตารางท่ี 6.10  การทดสอบการกระจายแบบปกติของตัวแปรสังเกตและการแปลงขอมูล 
 

Skewness Kurtosis คาทดสอบ Normality 
ตัวแปรสังเกตุ 

Statistics z Value Statistics  z Value Statistics  Sig. 
ลักษณะของการกระจายขอมูล วิธีแปลงขอมูล 

การทํากําไร คาเริ่มตน 1.682 7.678 10.019 22.866 0.142 0.000 Positive Skewness, Peakedness  

 
หลังการ
แปลง -0.707 -3.227 2.154 4.916 0.179 0.000 Almost Normal Distribution Ln(Squared) 

การเติบโต คาเริ่มตน -0.164 -0.751 -0.838 -1.913 0.077 0.063 Almost Normal Distribution None 
ความอยูรอด คาเริ่มตน 0.199 0.907 -0.402 -0.918 0.172 0.000 Almost Normal Distribution None 
การบันดาลใจ คาเริ่มตน 0.059 0.269 -0.356 -0.813 0.049 0.200 Normal Distribution N/A 
การโนมนาว คาเริ่มตน -0.165 -0.755 0.977 2.229 0.082 0.038 Normal Distribution N/A 
การจูงใจ คาเริ่มตน 0.384 1.754 -0.127 -0.289 0.093 0.011 Normal Distribution N/A 
การนวัตกรรม คาเริ่มตน -0.459 -2.096 0.155 0.353 0.060 0.200 Normal Distribution N/A 
การกลาเสี่ยง คาเริ่มตน 0.096 0.440 -0.459 -1.047 0.079 0.054 Normal Distribution N/A 
การรุกในธุรกิจ คาเริ่มตน -0.021 -0.096 -1.155 -2.635 0.138 0.000 Peakedness  
ความรูที่มี คาเริ่มตน -0.819 -3.740 0.648 1.480 0.109 0.001 Negative Skewness Squared Term 
 Transformed 0.325 1.483 0.211 0.482 0.096 0.007 Almost Normal Distribution  
การเช่ือมโยงกับสังคม คาเริ่มตน -0.559 -2.551 -0.014 -0.033 0.098 0.005 Negative Skewness Squared Term 
 Transformed -0.014 -0.064 -0.684 -1.561 0.083 0.036 Normal Distribution  
ประสบการณ คาเริ่มตน -0.752 -3.432 -0.054 -0.124 0.174 0.000 Negative Skewness Squared Term 

 Transformed -0.219 -1.000 0.742 1.693 0.152 0.006 Almost Normal Distribution  
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 ตารางท่ี 6.10  (ตอ) 
   

Skewness Kurtosis คาทดสอบ Normality 
ตัวแปรสังเกตุ 

Statistics z Value Statistics  z Value Statistics  Sig. 
ลักษณะของการกระจายขอมูล วิธีแปลงขอมูล 

การใชประโยชน คาเริ่มตน -0.726 -3.312 0.334 0.761 0.100 0.004 Negative Skewness Squared Term 
 Transformed -0.527 -2.405 0.223 0.509 0.100 0.004 Almost Normal Distribution  
ความพรอม คาเริ่มตน -1.027 -4.689 0.711 1.622 0.137 0.000 Negative Skewness Squared Term 
 Transformed -0.350 -1.598 -0.636 -1.451 0.128 0.000 Almost Normal Distribution  
การปกปอง คาเริ่มตน 0.348 1.588 -0.424 -0.967 0.104 0.002 Almost Normal Distribution None 
การลอกเลียน คาเริ่มตน 0.050 0.230 -1.365 -3.116 0.171 0.000 Peakedness None 

 
         

 

 
 
 
 

 
 
 

136 

 



137 

    

 

ตารางที่ 6.11  ความสัมพันธรวมระหวางตัวแปรสังเกต (Bivariate Correlation) 

 

 Mean  SD  α 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

 ผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1 การทํากําไร  4.49  0.63  0.906  1.00                  
2 การเติบโต 12.70  4.58  0.874  .437**  1.00                 
3 ความอยูรอด 3.27  1.46  1.000  .431**  .272**  1.00                

 ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

4 การบันดาลใจ  11.80   2.55  0.762  .145   .194*  .063   1.00               
5 การโนมนาว  10.6  2.12  0.628  .235**  .159  .193*  .475**   1.00              
6 การจูงใจ  9.55  1.54  0.740  .238**  .154  .039  .502**  .487**   1.00             

 การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ 

7 การนวัตกรรม  16.43  4.42  0.818  .055  .156  .135  .340**  .514**  .266**   1.00            
8 การกลาเสี่ยง  9.74   3.74  0.856  .201*  .204*  .105   .335**  .287**  .171   .384**   1.00           
9 การรุกในธุรกิจ  3.70  1.55  1.000  .049  .051  .042  .237**  .190*  .217*  .291**  .349**  1.00          

 การรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 

10 ความรูท่ีมี  403.05 123.33 0.814  .136  .181*  .009  .331** .349** .352** .398** .408** .328**  1.00        
11 การเชื่อมโยงกับสังคม 132.79  54.07  0.648  .138  .073  -.062  .057  -.007  .017  -.048  .081  .042   .231**  1.00          
12 ประสบการณ  56.01  24.20  0.509  .037  .012  .023  .091  .131  .144  .120  .159  .225*  .268**  .341**  1.00      

 การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 

13 การใชประโยชน  157.81  71.60 0.807  .159  .137  .057  .350** .469** .353** .491** .275** .244** .464** .056  .263**  1.00    
14 ความพรอม  229.07  77.93 0.747  .135  .094  .163  .264** .362** .333** .267** .214*  .133  .373** .184*  .153  .421**  1.00   
15 การปกปอง  5.43  1.98  0.164  .177*  .085  .211*  -.019  .066  .107  .054  .132  -.016  -.049  -.127  .054  -.032  -.015   1.00   
16 การลอกเลียน  3.43  1.68  0.422  .226*  .206*  .049  .019  .159  .044  .169  .074  -.021  .098  -.073  -.066  .086  -.072   0.127  1.00  

 

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

 การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่ผานมา (บทที่ 3) จนสามารถพัฒนาเปนกรอบ

การวิจัย (บทที่ 4) ซ่ึงมีตัวสรางแฝงที่ประกอบดวยตัวแปรสังเกตที่กระจายออกเปนขอคําถามเพื่อทํา

การสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง (บทที่ 5) ขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจไดถูกตรวจสอบและสราง

เปนตัวแปรสังเกต และถูกตรวจสอบความเหมาะสมวามีคุณลักษณะการกระจายที่เปนปกติ (Normal 

Distribution) และไมมีความสัมพันธรวมระหวางกันสูง (Multicollineariry) สามารถนํามาใชกับการ

วิเคราะหโดยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง ความเหมาะสมของตัวสรางแฝงและตัวแปร

สังเกตทุกตัวในกรอบการวิจัยจะถูกทดสอบเพื่อทําการยืนยันวาตัวสรางแฝงที่ไดมาจากตัวแปร

สังเกตมีความแมนตรงหรือไม ตัวแปรสังเกตใดที่สามารถนํามาใชในการวัดตัวสรางแฝงได และ

คุณสมบัติของตัวแปรสังเกตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากลักษณะของตัวสรางแฝง (Reflective Indicators) 

ไมใชบงบอกถึงลักษณะของตัวสรางแฝง (Formative Indicators) (Hair, et al., 2006) 

 ในการทดสอบยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถนํามาใชวัดตัวสรางแฝงไดอยางถูกตอง

เปนไปตามทฤษฎีนั้น จะกระทําโดยวิธีการ Confirmatory Factor Analysis (CFA) โดยใชโปรแกรม

วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modelling - SEM) ตัวแบบในการ

วิเคราะห CFA จะนําเอาตัวสรางแฝงทุกตัวที่ระบุตัวแปรสังเกตที่ไดมาจากขั้นตอน EFA มาสราง

เปนตัวแบบ CFA (ดูภาพที่ 6.1) โดยมีลูกศรชี้จากตัวสรางแฝงไปยังตัวแปรสังเกต ในการทดสอบ

ตัวแบบการวัด ตัวสรางแฝงทุกตัวจะมีเสนแสดงความสัมพันธรวมระหวางกัน(ลูกศรสองทาง) และ

ตัวแปรสังเกตทุกตัวจะมีคาความผิดพลาด (error, e) กํากับอยู รายละเอียดตัวสรางแฝงและตัวแปร

สังเกตประกอบดวย 

1. ตัวสรางแฝงผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  วัดดวยตัว

แปรสังเกต การเติบโต การทํากําไร และความอยูรอด 

2. ตัวสรางแฝงภาวะผูนําอยางผูประกอบการ วัดดวยตัวแปรสังเกต การบันดาลใจ 

การจูงใจ และการโนมนาว 

3. ตัวสรางแฝงการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ วัดดวยตัวแปรสังเกต 

การกลาเสี่ยง การนวัตกรรม และการรุกในธุรกิจ 

4. ตัวสรางแฝงการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ วัดดวยตัวแปรสังเกต 

ความรูท่ีมีอยู การเช่ือมโยงกับสังคม และประสบการณ 

5. ตัวสรางแฝงการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ วัดดวยตัวแปร

สังเกต การใชประโยชนจากทรัพยากร ความพรอมของทรัพยากร การปกปองทรัพยากร และการ

ลอกเลียนทรัพยากร 
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ตัวแบบการวัด ขางตนมีจํานวนขอมูลท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหคํานวณคือไมทําใหเกิด
ปญหาทําใหโปรแกรมไมสามารถหาคําตอบใหกับตัวแบบได (Identification Problem) โดย
พิจารณาจากระดับคา Degree of Freedom (df) ของตัวแบบวามีคาเพียงพอจากสมการ df = 
[(p)(p+1)/2] - k (Hair, et al., 2006) จากจํานวนคาตัวแปรสังเกต (p) จํานวน 16 ตัวและจํานวนคา 
parameter (k) ท่ีโปรแกรมตองประมาณคา 42 paremeter (จํานวนคาน้ําหนักองคประกอบ 16 คา, คา
ความผิดพลาด 16 คา และคาความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางแฝง 10 คา) ออกมา พบวาตัวแบบมี
คา df = ((16x17)/2-42) = 94 ซ่ึงมีคามากกวา 0 แสดงวาตัวแบบมีความเพียงพอตอการคํานวนเพือ่หา
ผลการวิเคราะหคําตอบได 
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6.2.3.1  ผลการทดสอบตัวแบบการวัด 

โดยการนําเอาขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลวจํานวน 125 วิสาหกิจมาทดสอบตัว

แบบการวัด ใชโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง AMOS Version7 โดยยึดเกณฑการทดสอบตาม

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

ภาคผนวกที่ 3) ดังนี้ 

1.  การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม (Overall  Fit) เปนวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันวาตัวแบบการวัดมีความสามารถในการสรางคาความผันแปรรวมที่ยอมรับได

ใหกับกลุมตัวแปรสังเกตในตัวแบบการวัดได เริ่มตนจากคา Chi-Square  (χ
2

) ซ่ึงเปนคาที่แสดง

ความแตกตางระหวางความผันแปรรวมสังเกตกับความผันแปรรวมที่ประเมินคาขึ้น มีคา 114.938 ท่ี 

Degree of Freedom (df) 94 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคาเทากับ 0.07 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 

หมายความวาคาความแตกตางของความผันแปรรวมที่สํารวจไดกับคาความผันแปรรวมที่ประเมิน

ข้ึนโดยโปรแกรมวิเคราะหตัวแบบสมการโครงการมีคานอยและความแตกตางนี้ก็ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซ่ึงมีความหมายวาตัวแบบการวัดสามารถประเมินคา Paramenter ท่ีตองการได ตอมาในการ

พิจารณาความสอดคลองของตัวแบบการวัด หรือ Goodness of Fit (GOF) ตัวอื่นๆซึ่งประกอบดวย

ดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) ซ่ึงเปนการตรวจสอบวาคาความ

คลาดเคลื่อนของคาที่ประมาณมีคาระดับต่ําในเกณฑท่ียอมรับได ผลการคํานวณคา RMSEA  = 

0.042 เปนคาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดที่ 0.08 ดัชนีถัดไปคือ Comparative Fit Index (CFI) บงชี้ถึง

ระดับความสอดคลองเมื่อพิจารณาจากคา Chi-Square ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม คา CFI ท่ีคํานวณไดคือ 

0.942 ตํ่ากวาเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 เล็กนอย และเมื่อพิจารณาคาดัชนี Goodness-of-Fit Index 

(GFI) เปนดัชนีท่ีช้ีใหเห็นวาคา Parameter ท่ีประเมินคาขึ้นมาไดทําใหตัวแบบการวัดเหมาะสมเมื่อ

เทียบกับกอนการประเมินคา Paremeter คา GFI ท่ีวัดไดคือคา 0.899 ตํ่ากวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 

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 อันดับแรกพิจารณาจากคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน ()λ ของแตละตัวแปรสังเกตที่มีตอตัวสรางแฝง เกณฑการยอมรับ

คือควรมีคามากกวา 0.5 หรือถาสูงกวา 0.7 ไดก็เปนการดี  

ความผันแปรสกัดเฉลี่ย คํานวณจากสูตร AVE= 
n

n

i
i∑

=1

2

λ
 เกณฑการยอมรับเบื้องตนคือ 0.5  

คาความนาเชื่อถือตัวสราง CR = 
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λ
 เกณฑการยอมรับเบื้องตนคือ 0.7 

โดยที่ λ คือคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน, n = จํานวนตัวแปรสังเกตของแตละตัวสรางแฝง, δ 
คือ ความแปรปรวนคลาดเคลื่อนของแตละตัวแปรสังเกต 

ตารางที่ 6.12 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน, ความผันแปรสกัดเฉลี่ย

,และคาความนาเชื่อถือตัวสราง ผลการพิจารณาจะเห็นวามีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานที่ตํ่า

กวาเกณฑยอมรับ 0.5 อยู 5 ตัวแปรสังเกตประกอบดวย การรุกในธุรกิจ, การเชื่อมโยงกับสังคม, 

ประสบการณ, การปกปอง, และการลอกเลียนทรัพยากร ตัวแปรสังเกตเหลานี้มีความแมนตรงใน

การทําใหตัวสรางแฝงมีความถูกตองนอยกวาเกณฑยอมรับไดอาจจะตองตัดออกเพื่อทําใหตัว

แบบทดสอบมีความสอดคลองที่ดีข้ึน สําหรับความผันแปรสกัดเฉลี่ย นั้นทุกตัวมีคาต่ํากวาเกณฑ

ยอมรับได 0.5 ทุกตัวสรางแฝง โดยตัวสรางแฝงภาวะผูนํามีคาใกล 0.5 มากที่สุด และคาความ

นาเชื่อถือตัวสรางมีเพียงตัวสรางภาวะผูนําที่มีคาเกินเกณฑยอมรับไดท่ี 0.7 และตัวสรางผล

ประกอบการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธมีคาที่ 0.665 และ 0.604 ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 6.12  คาน้ําหนกัองคประกอบมาตรฐาน ความผันแปรสกัดเฉล่ีย และคาความนาเช่ือถือตัว
สราง 

 
 ผล

ประกอบการ 
ภาวะผูนํา การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 
การรับรู
โอกาส 

การบริหาร
จัดการโอกาส 

การทํากําไร 0.815     
การเติบโต 0.540     
ความอยูรอด 0.520     
การบันดาลใจ  0.658    
การโนมนาว  0.765    
การจูงใจ  0.656    
การนวัตกรรม   0.691   
การกลาเสี่ยง   0.578   
การรุกในธุรกิจ   0.465   
ความรูที่มี    0.847  
การเช่ือมโยงกับสังคม    0.258  
ประสบการณ    0.354  
การใชประโยชน     0.733 
ความพรอม     0.559 
การปกปอง     0.019 
การลอกเลียนแบบ     0.116 

AVE 0.409 0.483 0.343 0.303 0.216 

CR 0.665 0.736 0.604 0.504 0.394 

 
ผลจากการตรวจน้ีทําใหตองพิจารณาวาสมควรท่ีจะตองนําตัวแปรสังเกตใดออกจากตัว

แบบการวัดเพื่อทําใหตัวแบบการวัดมีคาความสอดคลองท่ีดีข้ึน และทําใหคาความแมนตรงในการ
เปนตัวสรางดีข้ึนดวย 
 ในการพิจารณาความแมนตรงในการจําแนก เปนการพิจารณาคา ความสัมพันธรวม
ระหวางตัวสรางซ่ึงตองมีคาท่ีไมใกลเคียง 1.0 และการเปรียบคาความผันแปรสกัดเฉล่ียกับคา
ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางยกกําลังสอง ซ่ึงคาความผันแปรสกัดเฉล่ียควรมีคาสูงกวาคา
ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางยกกําลังสองเพื่อแสดงวาตัวสรางแฝงสามารถอธิบายตัวแปร
สังเกตไดดีกวาการนําไปอธิบายตัวสรางแฝงตัวอ่ืน ตารางท่ี 6.13 แสดงคาความสัมพันธรวม
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มาตรฐานระหวางตัวสราง และการเปรียบเทียบความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสรางยก
กําลังสองกับคาความผันแปรสกัดเฉลี่ย พบวา ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางนั้นมีคาสูงสุดท่ี 
0.797 แสดงวาตัวสรางแฝงเหลานี้มีระดับความจําแนกตอกันท่ีเหมาะสม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
คาผันแปรสกัดเทียบกับคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง พบวาตัวสรางผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีการจําแนกอยางชัดเจน สวนตัวสรางอ่ืนการจําแนกความสัมพันธ
รวมกับตัวสรางอ่ืนไมชัดเจน 
 
ตารางท่ี 6.13  คาความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสราง (Bivariate Correlation) 
 
 AVE 1 2 3 4 5 

0.409 1 0.136 0.066 0.042 0.092 1. ผลประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม       

0.483 0.370 1 0.545 0.315 0.635 2. ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
 (0.015)     

0.343 0.257 0.740 1 0.534 0.623 3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ  (0.078) (0.000)    

0.303 0.206 0.561 0.731 1 0.582 4. การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ  (0.115) (0.000) (0.000)   

0.216 0.303 0.797 0.789 0.763 1 5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ
อยางผูประกอบการ  (0.044) (0.000) (0.000) (0.000)  

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขเอียงในวงเล็บคือสถิติ t-value 
      ตัวเลขท่ีอยูเหนือเสนแทยงมุมคือคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง 

 
ผลจากการทดสอบความแมนตรงในการจําแนกนี้ทําใหตองพิจารณาวาสมควรท่ีจะตองนํา

ตัวแปรสังเกตใดออกจากตัวแบบการวัดเพื่อทําใหตัวแบบการวัดมีคาความจําแนกของตัวสรางท่ีดีข้ึน 
ในการพิจารณาความแมนตรงเชิงเหตุผล พิจารณาจากคาความสัมพันธรวมระหวางตัวสราง

วามีความสัมพันธกันตามทฤษฎีหรือไม จากตารางท่ี 6.13 ขางตนก็แสดงวาตัวสรางแฝงของภาวะ
ผูประกอบการมีความสัมพันธกับตัวสรางผลการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อยางมีนัยสําคัญ คาความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางท่ีมีระดับนัยสําคัญนอยท่ีสุดคือ ระหวางผล
ประกอบการกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธมีความสัมพันธรวมท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.078 
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จากผลการทดสอบตัวแบบการวัดแสดงใหเห็นวาตัวแบบการวัดตามภาพที่ 6.1 นั้นมีคา

ความสอดคลองที่นอยกวาเกณฑการยอมรับเล็กนอย และเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของ

ตัวแปรสังเกต จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ตัวแปรสังเกตการปกปองและตัวแปรสังเกตการ

ลอกเลียนแบบ ควรถูกตัดออกจากตัวแบบการวัด สวนตัวแปรสังเกต การรุกในธุรกิจการเชื่อมโยง

กับสังคมประสบการณ แมวาจะมีคาน้ําหนักองคประกอบนอยกวา 0.5 แตยังไมสมควรถูกตัดออก

เพื่อไมทําใหตัวแปรสังเกตมีความไมสอดคลองกับสิ่งที่ไดทบทวนตามทฤษฎีท้ังหมด แตควร

พิจารณาวาเมื่อทําการทดสอบคาความสอดคลองอีกครั้งแลว ตัวแบบการวัดนี้มีความเหมาะสมที่จะ

นําไปใชในการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงการตอไปหรือไม 

6.2.3.2  การทดสอบตัวแบบการวัดหลังการปรับปรุง 

จากการทดสอบตัวแบบการวัดตามภาพที่ 6.1 ซึ่งประกอบดวยตัวสรางแฝงและตัว

แปรสังเกตที่เกิดจากมาจากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวาคาความสอดคลอง

แมวาจะมีคา CFI และคา GFI ตํ่ากวาเกณฑการยอมรับไดเล็กนอย แตกลับพบวาในการตรวจสอบ

คาความแมนยําของตัวสราง คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานที่ตํ่ากวาเกณฑยอมรับ 0.5 อยู 5 ตัว

แปรสังเกตประกอบดวย การรุกในธุรกิจ, การเชื่อมโยงกับสังคม, ประสบการณ, การปกปอง, และ

การลอกเลียนแบบ คาความผันแปรสกัดเฉลี่ยทุกตัวมีคาต่ํากวาเกณฑยอมรับไดท่ี 0.5 ทุกตัวสราง

แฝง คาความนาเชื่อถือตัวสรางมีเพียงตัวสรางภาวะผูนําที่มีคาเกินเกณฑยอมรับไดท่ี 0.7  

ดังนั้นในการปรับปรุงตัวแบบการวัดเพื่อใหสอดคลองกับทฤษฎีและเพื่อเปนการ

ปรับปรุงผลการทดสอบตัวแบบการวัด ควรพิจารณาตัดตัวแปรการปกปองทรัพยากร และตัวแปร

การลอกเลียนทรัพยากร เนื่องจากมีคาน้ําหนักองคประกอบที่ตํ่ามาก จะไดตัวแบบการวัดใหมตาม

ภาพที่ 6.2 ซ่ึงตัวแบบนี้เมื่อผานการวิเคราะห (ดูภาคผนวกที่ 3) แลวจะทําใหตัวแบบการวัดผานการ

ตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม และปรับปรุงการตรวจสอบความแมนตรงของตัวสรางใหดีข้ึน

ใกลเกณฑการยอมรับมากขึ้น 

การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวมพบวาผานเกณฑการทดสอบ ไดคา Chi-

Square (χ
2

) ท่ี 78.462 ท่ี Degree of Freedom (df) 67 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคาเทากับ 

0.16 สูงกวา 0.05 ซ่ึงจากคา Chi-Square ท่ีมีคานอยลงแสดงวาตัวแบบมีความสอดคลองที่สูงขึ้น 

ดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.037 เปนคาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ี

กําหนดที่ 0.08 ดัชนี Comparative Fit Index (CFI) = 0.968 สูงกวาเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 และ

ดัชนี Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.920 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90  

เมื่อตรวจสอบความแมนตรงของตัวสราง (ตารางที่ 6.14) ภายหลังที่ตัดตัวแปรการ

ปกปองทรัพยากร และตัวแปรการลอกเลียนทรัพยากร ออกไปแลว คาน้ําหนักองคประกอบ
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มาตรฐานทุกตัวผานเกณฑการยอมรับท่ี 0.5 ยกเวนตัวแปรการรุกในธุรกิจ, การเช่ือมโยงกับสังคม, 
ประสบการณ ซ่ึงมีคาตํ่ากวาเกณฑการยอมรับ แตไมไดถูกตัดออกจากตัวแบบการวัด เนื่องจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีไดยืนยันวาตัวแปรท้ังสามนั้นเปนตัวแปรสังเกตท่ีสําคัญของตัวสราง
แฝงสําหรับความผันแปรสกัดเฉล่ีย ทุกตัวมีคาใกลเคียงเกณฑยอมรับได 0.5 มากข้ึนหรือเทาเดิมทุก
ตัวสรางแฝง และคาความนาเช่ือถือตัวสราง ทุกตัวสรางแฝงมีคาเทาเดิมหรือใกลเคียงมากข้ึนเม่ือ
เทียบกับเกณฑยอมรับได 0.7 
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ภาพท่ี 6.2  ตัวแบบการวดัปรับปรุง 
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ตารางท่ี 6.14  คาน้ําหนกัองคประกอบมาตรฐาน ความผันแปรสกัดเฉล่ีย และคาความนาเช่ือถือตัว
สราง 

 
 ผล

ประกอบการ 
ภาวะผูนํา การตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ 
การรับรู
โอกาส 

การบริหาร
จัดการโอกาส 

การทํากําไร 0.814     
การเติบโต 0.541     
ความอยูรอด 0.521     
การบันดาลใจ  0.657    
การโนมนาว  0.763    
การจูงใจ  0.660    
การนวัตกรรม   0.687   
การกลาเสี่ยง   0.580   
การรุกในธุรกิจ   0.468   
ความรูที่มี    0.841  
การเช่ือมโยงกับสังคม    0.259  
ประสบการณ    0.357  
การใชประโยชน     0.741 
ความพรอม     0.568 

AVE 0.409 0.483 0.342 0.301 0.436 

CR 0.665 0.736 0.604 0.503 0.603 

 
ในการพิจารณาความแมนตรงในการจําแนก ตารางท่ี 6.15 แสดงคาความสัมพันธรวม

มาตรฐานระหวางตัวสราง และการเปรียบเทียบความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสรางยก
กําลังสองกับคาความผันแปรสกัดเฉลี่ย พบวา ความสัมพันธรวมระหวางตัวสรางนั้นมีคาสูงสุดท่ี 
0.784 แสดงวาตัวสรางแฝงเหลานี้มีระดับความจําแนกตอกันท่ีเหมาะสม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
คาผันแปรสกัดเทียบกับคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง พบวาตัวสรางผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีการจําแนกอยางชัดเจน สวนตัวสรางอ่ืนการจําแนกความสัมพันธ
รวมกับตัวสรางอ่ืนไมชัดเจน ในการทดสอบเร่ืองนี้ไมมีผลท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากคาความสอดคลองของตัวแบบการวัดท่ีผานเกณฑการ
ทดสอบอยางครบถวน และความแมนตรงท่ีผานเกณฑการทดสอบบางรายการ สวนรายการอ่ืนอยุ
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ในระดับใกลเคียง จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําตัวแบบการวัดท่ีปรับปรุงนี้ไปทําการวิเคราะหตัวแบบ
ตัวแบบสมการโครงการเพ่ือทดสอบสมมติในงานวิจัยตอไป 

 
ตารางท่ี 6.15  คาความสัมพันธรวมมาตรฐานระหวางตัวสราง (Bivariate Correlation) 
 
 AVE 1 2 3 4 5 

0.409 1 0.137 0.066 0.043 0.078 1. ผลประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม       

0.483 0.370 1 0.546 0.318 0.615 2. ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 
 (0.015)     

0.342 0.258 0.739 1 0.541 0.598 3. การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ  (0.078) (0.000)    

0.301 0.208 0.564 0.736 1 0.576 4. การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ  (0.115) (0.000) (0.000)   

0.436 0.280 0.784 0.773 0.759 1 5. การบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ
อยางผูประกอบการ  (0.044) (0.000) (0.000) (0.000)  

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขเอียงในวงเล็บคือสถิติ t-value 
       ตัวเลขท่ีอยูเหนือเสนแทยงมุมคือคาความสัมพันธรวมยกกําลังสอง 
 

6.3  การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 
  

การทดสอบตัวแบบการวัดท่ีผานมาเปนการยืนยันถึงความสัมพันธทางทฤษฎีระหวางตัว
สรางแฝงและตัวแปรสังเกตของมโนทัศนตางๆท่ีอยูในกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการทดสอบตัว
แบบการวัดในดานความสอดคลองและความแมนยําของตัวสรางท่ีเกี่ยวของในหลายๆมิติ ซ่ึง
ท้ังหมดเปนเพียงการทดสอบในระดับความสัมพันธรวม (Correlation) ระหวางตัวสรางดวยกัน
เทานั้น ตัวแบบการวัดท่ีผานการทดสอบมาไดก็จะเปนตัวแบบที่มีตัวแปรสังเกตท่ีสามารถอธิบายตัว
สรางแฝงไดตามทฤษฎี มีความพรอมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ระหวางตัวสรางแฝงในกรอบแนวคิดการวิจัยตอไป (Hair, et al., 2006) 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึงไดนําเสนอไวในบทท่ี 4 (ภาพท่ี 4.1) การทบทวนวรรณกรรม
ไดช้ีใหเห็นวาตัวสรางของภาวะผูประกอบการประกอบดวย 4 ตัวสรางคือ ปจจัยภาวะผูนําอยาง
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ผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการรับรูโอกาสทางธุรกิจ

อยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ โดยมี

ความสัมพันธในทางทฤษฎีวา การประกอบการนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูประกอบการไดพบ

โอกาสธุรกิจในการสรางกําไรกอนที่จะมีการนําไปดําเนินการ (Venkataraman, 1997)  

ความสามารถของผูประกอบการทําใหมองเห็นถึงวิธีการและคาดการณตอสิ่งที่จะตองลงมือ

ดําเนินการ เปนการบรรจบกันของโอกาสในการสรางผลกําไรและตัวบุคคลที่ทําหนาที่เปน

ผูประกอบการ (Shane and Venkataraman, 2000) ผูประกอบการที่ไดเห็นโอกาสจะดําเนินการให

โอกาสดังกลาวเปนจริงไดจากการผสมผสานการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสม (Schumpeter, 

1942)หรือเทาที่สามารถหามาได (H. H. Stevenson and Jarillo, 1990) ในขณะเดียวกันปจจัยการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการก็ทําหนาที่ในการดําเนินการสรางกลยุทธเพื่อเปลี่ยนแปลง

องคการจากสถานะปจจุบันไปสูเปาหมายที่ตองการ (Schendel and Hofer, 1979) ผลจากการ

ดําเนินการทั้งการตัดสินใจอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจจะผานการทํา

หนาที่ของผูนําของผูประกอบการที่ทําหนาที่ผลักดันและมีอิทธิพลตอการกระทําของสมาชิกคนอื่น

ท้ังในเชิงบุคคลและในเชิงองครวม (Tarabishy, 2005) นอกจากนั้น ปจจัยการบริหารจัดการโอกาส

ธุรกิจอยางผูประกอบการคือการทําหนาที่ในการใหไดมาและการครอบครองทรัพยากรที่สามารถ

นํามาใชในการประกอบการเพื่อทําใหวิสาหกิจมีความไดเปรียบในการแขงขันและมีผลตอ

ความสําเร็จในการดําเนินกิจการ (Conner and Prahalad, 1996b) การรังสรรคผลลัพธจากทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหมีคุณคาตอธุรกิจเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองใชความสามารถจากมุมมองที่มีตอทรัพยากรที่

ไมเหมือนกัน (Alvarez and Busenitz, 2001; Shane and Venkataraman, 2000) ปจจัยการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการคือกลไกในการสรางความเปลี่ยนแปลงขององคการใหเปลี่ยนไปสู

จุดประสงคท่ีตองการ (Schendel and Hofer, 1979) เพื่อตองการใหองคการมีความเขมแข็ง รักษา

ความสามารถในการแขงขัน (Donaldson and Lorsch, 1983) ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการคือ 

กระบวนการที่ผูนําหรือผูประกอบการและผูตามหรือผูรวมงานไดรวมกันยกระดับการทํางานของ

แตละฝายไปสูจุดที่สูงขึ้นทั้งในดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ เปนผูท่ีรับรู ความสามารถ ความ

ตองการ สรางแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และเปลี่ยนแปลงใหผูตามใชความสามารถของตนเองอยาง

เต็มที่เพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงค (Tarabishy, 2005)  

 กรอบแนวคิดการวิจัยไดเสนอสมมติฐานตามความสัมพันธเชิงเหตุและผลดังกลาวไว

ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ H1 ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยางผูประกอบการ 
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ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 
โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H1a: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ 

สมมติฐาน H1b: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

สมมติฐาน H1c: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจอยางผูประกอบการ 

สมมติฐานท่ี H2 ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ โดยมีสมมติฐานยอย
ดังนี้ 

สมมติฐาน H2a: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สมมติฐาน H2b: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

สมมติฐานท่ี H3 ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ โดยมี
สมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H3a: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง
บวกทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สมมติฐาน H3b: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

สมมติฐานท่ี H4 ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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สมมติฐาน H4a: ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
6.3.1  การวิแคราะหตัวแบบสมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

 ภาพที่ 6.3 ไดแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งประกอบดวยตัวสรางแฝง ตัวแปรสังเกต และ

เสนแสดงความสัมพันธระหวางตัวสรางแฝงตามสมมติฐาน ซ่ึงมีลักษณะเหมือนตัวแบบการวัดที่

ปรับปรุงแลว การวิเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางใชแนว

ทางการทดสอบเชนเดียวกับวิธีการทดสอบตัวแบบการวัดที่กลาวไวอยางละเอียดในหัวขอ 6.3 

(Hair, et al., 2006) 

จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางของกรอบการวิจัย (ดูภาคผนวกที่ 4) การ

ตรวจสอบเบื้องตนของคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวพบวามีความใกลเคียงกับ 

คาน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบการวัด ท่ีแตกตางกันสูงสุดมีคาเพียง 0.08 ท่ี

ตัวแปรความรูท่ีมี หมายความวาตัวแบบการวัดของตัวสรางยังเปนไปตามทฤษฎีสําหรับการ

วิเคราะหตัวแบบกรอบแนวคิดการวิจัย α 

การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม พบวาไดคา Chi-Square (χ
2

) ท่ี 80.153 ท่ี degree 

of freedom (df) 68 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคาเทากับ 0.169 แสดงวาไมมีนัยสําคัญ ดัชนี 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.036 เปนคาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดที่ 

0.08 ดัชนี Comparative Fit Index (CFI) = 0.968 ผานเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 และดัชนี 

Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.917 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90 เล็กนอย สรุปไดวากรอบ

แนวคิดการวิจัยนี้ผานการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวม 

นอกจากการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมแลว ตองทําการการตรวจสอบคา

เสนทางความสัมพันธ (Path Estimates) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยระหวางตัวสรางองคประกอบ

ของภาวะผูประกอบการทั้ง 4 ตัวที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอผลประกอบการ ตามขอ

สมมติฐานการวิจัย คาเสนทางความสัมพันธนี้จะผานการรับรองดวยการพิจารณาคาสถิติ p  

เปรียบเทียบกับระดับนัยสําคัญทางสถิติในระดับตาง ซึ่งไดแก α <  0.01 หมายความวาคาเสนทาง

ความสัมพันธมีความนาเชื่อถือมากที่สุด  α < 0.05 หมายความวาคาเสนทางความสัมพันธมีความ

นาเชื่อถือมาก และ α < 0.10 หมายความวาคาเสนทางความสัมพันธมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ

ได จากตารางที่ 6.16 ผลการวิเคราะหพบวาเปนไปตามสมมติฐาน H1a: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจ

อยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ (γ = 

0.83, α  < 0.01) และสมมติฐาน H1c: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง
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บวกตอปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ (γ = 0.87, α < 0.01) และผล

การวิเคราะหไมเปนไปตาม สมมติฐาน H1b: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมี

อิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (γ =  -0.75, α > 0.05) ไมเปนไปตาม 

สมมติฐาน H2a: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (γ =  0.00, α > 0.05) ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

H2b: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยภาวะผูนําอยาง

ผูประกอบการ (γ = 0.67, α > 0.05) ไมเปนไปตามสมมติฐาน H3a: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาส

ทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (γ =  -0.01, α > 0.05) ไมเปนไปตาม สมมติฐาน H3b: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทาง

ธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (γ =  0.91, α > 

0.05) และไมเปนไปตาม สมมติฐาน H4a: ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (γ = 0.38, α > 0.05) 

 

ตารางที่ 6.16  คาน้ําหนักองคประกอบของเสนทางความสัมพันธ และคานัยสําคัญทางสถิติ 

 

สมมติฐาน เสนทางความสัมพันธ นํ้าหนักองคประกอบ 

H1a การรับรูโอกาสทางธุรกิจฯ - การตัดสินใจเชิงกลยุทธฯ 0.83***  

H1b การรับรูโอกาสทางธุรกิจฯ - ภาวะผูนําฯ -0.75  

H1c การรับรูโอกาสทางธุรกิจฯ - การบริหารจัดการโอกาสฯ 0.87***  

H2a การตัดสินใจเชิงกลยุทธฯ - ผลประกอบการวิสาหกิจฯ 0.00  

H2b การตัดสินใจเชิงกลยุทธฯ - ภาวะผูนําฯ 0.67  

H3a การบริหารจัดการโอกาสฯ - ผลประกอบการวิสาหกิจฯ -0.01  

H3b การบริหารจัดการโอกาสฯ - ภาวะผูนําฯ 0.91  

H4a ภาวะผูนําฯ – ผลประกอบการวิสาหกิจฯ 0.38  

 

หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางท่ีไมรับรองสมมติฐานสวนใหญของกรอบ
แนวคิดการวิจัย ช้ีแนะวากรอบแนวคิดการวิจัยควรไดรับการปรับปรุง แมวาการตรวจสอบความ
สอดคลองในภาพรวมจะผานการทดสอบก็ตาม แตคาเสนทางระหวางองคประกอบของภาวะ
ผูประกอบการกับผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสัมพันธท่ีไมมี
นัยสําคัญทางสถิติจํานวนมาก ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชอธิบายผลจากปจจัยภาวะผูประกอบการที่มี
ตอผลการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได  

อยางไรก็ตามจากการที่ตัวแบบการวัดของตัวสรางตามทฤษฎีผานการทดสอบ เปนการ
ยืนยันวาตัวสรางเหลานี้มีความสามารถท่ีจะนํามาอธิบายปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผล
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได การปรับปรุงกรอบการวิจัยตามผลการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางสามารถทําใหไดตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมในการอธิบาย
ปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได 

 
6.3.2  การวิแคราะหตัวแบบสมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีไดรับการ

ปรับปรุง 
 กรอบแนวคิดการวิจัยใหมไดมาจากการปรับเสนทางความสัมพันธระหวางตัวสรางภาวะ
ผูประกอบการจากกรอบแนวคิดแรก โดยนําเอาผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางของกรอบ
แนวคิดการวิจัยแรกมาใชในการปรับ (Hair, et al., 2006) 
 จากผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัยแรก พบวาเสนทางความสัมพันธระหวางปจจัย
การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ กับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และมีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลบหรือมีคานอยมาก ซ่ึงหมายความวาความสัมพันธคูดังกลาว
สมควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงเอาออกจากกรอบแนวคิดการวิจัย ทําใหไมมีสมมติฐาน H2a 
และ H3a ท่ีตองการการพิสูจนยืนยันอีกตอไป คงมีเพียงปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการเทานั้นท่ี
มีเสนทางความสัมพันธหรือมีผลทางตรงตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สมมติฐาน H4a) ในทํานองเดียวกันปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีความสัมพันธ
ในทางลบกับปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (สมมติฐาน H1b) ก็ควรปรับปรุงเอาเสน
ความสัมพันธนี้ออกจากกรอบแนวคิด  
 ดังนั้นกรอบแนวคิดการวิจัยหลังการปรับปรุง มีสมมติฐานตามความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลดังตอไปนี้ 
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สมมติฐานที่ H1 ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยางผูประกอบการ 

และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H1a: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง

ผูประกอบการ 

สมมติฐาน H1c: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทาง

ธุรกิจอยางผูประกอบการ 

สมมติฐานที่ H2 ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ โดยมี

สมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H2b: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก

ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง

ผูประกอบการ 

สมมติฐานที่ H3 ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพล

ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยาง

ผูประกอบการ โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐาน H3b: ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง

บวกทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง

ผูประกอบการ 

สมมติฐานที่ H4 ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สมมติฐาน H4a: ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผล

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ภาพที่ 6.4 ไดแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดทําการปรับปรุง ซ่ึงเมื่อนํามาวิเคราะหดวยตัว

แบบสมการโครงสราง และทําการตรวจสอบเบื้องตนของคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร

สังเกตทุกตัวพบวามีความใกลเคียงกับกรอบแนวคิดการวิจัยเดิม คาน้ําหนักองคประกอบที่ไดจาก

การวิเคราะหตัวแบบการวัด ท่ีแตกตางกันสูงสุดมีคาเพียง 0.10 ท่ีตัวแปรความรูท่ีมี หมายความวาตัว

แบบการวัดของตัวสรางยังเปนไปตามทฤษฎีสําหรับการวิเคราะหตัวแบบกรอบแนวคิดการวิจัย 
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การตรวจสอบความสอดคลองภาพรวม พบวาไดคา Chi-Square (χ
2

) ท่ี 81.817 ท่ี degree 

of freedom (df) 72 ท่ีคาสถิติทดสอบ (p-value) มีคาเทากับ 0.201 แสดงวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.033 เปนคาที่ตํ่ากวาเกณฑท่ี

กําหนดที่ 0.08 ดัชนี Comparative Fit Index (CFI) = 0.972 สูงกวาเกณฑการยอมรับไดท่ี 0.95 และ

ดัชนี Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0.915 สูงกวาเกณฑท่ียอมรับไดท่ี 0.90 สรุปไดวากรอบ

แนวคิดการวิจัยนี้ผานการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวม 

นอกจากการตรวจสอบความสอดคลองในภาพรวมแลว การตรวจสอบคาเสนทาง

ความสัมพันธ (Path  Estimates) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยระหวางตัวสรางองคประกอบของภาวะ

ผูประกอบการทั้ง 4 ตัวที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอผลประกอบการ ตามขอสมมติฐาน 

H1-H4 (ดูตารางที่ 6.17) ผลการวิเคราะหพบวาเปนไปตามสมมติฐาน H1a: ปจจัยการรับรูโอกาส

ธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ (γ = 0.83, 

α < 0.01) เปนไปตามสมมติฐาน H1c: ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอ

ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ (γ =  0.84, α < 0.01) เปนไปตาม

สมมติฐาน H2b: ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอปจจัยภาวะผูนํา

อยางผูประกอบการ (γ =  0.35, α < 0.10) เปนไปตาม สมมติฐาน H3b: ปจจัยการบริหารจัดการ

โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (γ = 0.49, α 

< 0.05) และเปนไปตาม สมมติฐาน H4a: ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผล

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (γ = 0.37, α < 0.01) 
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ภาพท่ี 6.3  ผลการวิเคราะหปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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.66 
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.67 

.37 

.23 

.76 

.59 .48 
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e 
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การรับรูโอกาสธุรกิจ
อยางผูประกอบการ 

.65 

.62*

e e e 

e 

e e e 

e 

การบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจอยางผูประกอบการ 

ภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ
อยางผูประกอบการ 

การ การทํากําไร ความอยูรอด 

ผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

การนวัตกรรม การกลาเส่ียง การรุกใน

การบันดาลใจ

การจูงใจ 

ประสบการณ 

การเช่ือมโยง
กับสังคม 

ความรูท่ีมี 

การใชประโยชน
ทรัพยากร 

ความพรอม
ของทรัพยากร 

การโนมนาว .87*** 

-.75 .66 

-0.01 

.83*** 

หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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ตารางที่ 6.17  คาน้ําหนักองคประกอบของเสนทางความสัมพันธ และคานัยสําคัญทางสถิติ 

 

สมมติฐาน เสนทางความสัมพันธ น้ําหนักองคประกอบ 

H1a การรับรูโอกาสทางธุรกิจฯ - การตัดสินใจเชิงกลยุทธฯ 0.83***  

H1c การรับรูโอกาสทางธุรกิจฯ - การบริหารจัดการโอกาสฯ 0.84***  

H2b การตัดสินใจเชิงกลยุทธฯ - ภาวะผูนําฯ  0.35* 

H3b การบริหารจัดการโอกาสฯ -ภาวะผูนําฯ 0.49**  

H4a ภาวะผูนําฯ – ผลประกอบการวิสาหกิจฯ 0.37***  

 

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

 

จากผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางของกรอบการวิจัยที่ไดปรับปรุงแสดงใหเห็น

วากรอบการวิจัยนี้ผานการวิเคราะห สามารถนํามาอธิบายผลจากภาวะผูประกอบการที่มีตอผลการ

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได เนื่องจากผลการตรวจสอบความสอดคลองใน

ภาพรวมผานและคาเสนทางระหวางตัวสรางภาวะผูประกอบการกับผลประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมมีความสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติดวย 

 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ในภาวะผูประกอบการนั้นการรับรูโอกาสธุรกิจมีอิทธิพล

ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานการตัดสินใจเชิงกลยุทธ

อยางผูประกอบการ (γ =  0.83, α < 0.01) และผานการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ (γ = 0.84, α < 0.01) การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออม

ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (γ = 

0.35, α < 0.10) และ การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอ

ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานภาวะผูนําอยางผูประกอบการ (γ = 

0.49, α < 0.05) และภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (γ  = 0.37, α < 0.01) 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การวัด (Coefficient of Determination) หรือ 2Rท่ีบงบอกถึงความ

แปรปรวน (Variance) ของตัวแปรสรางที่ทําหนาที่เปนตัวแปรตามเมื่อเทียบกับความแปรปรวนของ

ตัวแปรอิสระ จากการคํานวณตามกรอบแนวคิด (ดูตารางที่ 6.18) แสดงใหเห็นวา ความแปรปรวน
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ของผลประกอบการฯที่เกิดมาจากอิทธิพลขององคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการรวมกันมีคา

รอยละ 13 แสดงวาอิทธิพลของปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการมีไมมากเทาไร 

สําหรับความแปรปรวนของภาวะผูนําที่เกิดมาจากอิทธิพลของปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง

ผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการรวมกันมีคาเทากับรอยละ 

60  ความแปรปรวนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการที่ไดรับอิทธิพลมาจากการรับรู

โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการรอยละ 70 และ ความแปรปรวนของการบริหารจัดการโอกาส

ธุรกิจอยางผูประกอบการที่ไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูโอกาสทางธรุกิจอยางผูประกอบการรอยละ 71 

 

ตารางที่ 6.18  คา 2Rของตัวแปรสราง 

 

ท่ี ตัวสราง 2R 

1 ผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 0.13  

2 ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 0.60  

3 การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ 0.70  

4 การบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการ 0.71  

  

จากคา 2Rแสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการมีอํานาจในการอธิบายผลการ

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับที่คอนขางนอยรอยละ 13 ในขณะที่

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยาง

ผูประกอบการมีผลตอภาวะผูนําอยางผูประกอบการมากถึงรอยละ 60 การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการมีผลตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการสูงถึงรอยละ 70 และการรับรู

โอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีผลตอการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการสูง

ถึงรอยละ 71 

 ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตนแมจะพบวาปจจัยทั้ง 4 ของภาวะผูประกอบการมี

ความสัมพันธอยางมีเหตุผลกับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ตาม แต

เนื่องจากความแมนตรงของตัวแปรสังเกตยังมีคาที่นอยกวาเกณฑการยอมรับไปบาง ดังนั้นการ

ปรับปรุงตัวแบบการวัดนาที่จะทําใหเห็นไดวาปจจัยภาวะผูประกอบการนั้น มีพลังในการอธิบายผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดีข้ึน 
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6.4  สรุป 
  

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา กลุมขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจํานวน 125 ฉบับมีคุณสมบัติ
ของตัวแปรตามความตองการของการวิเคราะหโดยใชสมการตัวแบบโครงสราง การตรวจสอบโดย
สถิตพรรณนาพบวาขอมูลมีกระจายตัวแบบปกติไมมีการเอนเอียง  

วิสาหกิจท่ีตอบแบบสอบถามเปดดําเนินการมาแลวเฉล่ีย 20 ป สินทรัพยถาวรเฉล่ีย 164 
ลานบาท จํานวนพนักงานตอนเร่ิมกิจการเฉล่ีย 46 คน และปจจุบันมีพนักงานเฉล่ีย 117 คน กลุม
ตัวอยางอยูในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและอะไหล อุตสาหกรรมกอสรางและท่ี
อยูอาศัย และกลุมท่ัวไป อํานาจในการตัดสินใจของ วิสาหกิจกลุมตัวอยางมาจากเจาของ และการ
ตัดสินใจรวมระหวางเจาของกับผูบริหาร ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 44 ป การศึกษามากกวา
ปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานในวิสาหกิจนี้เฉล่ีย 12 ป 

ผลประกอบการของกลุมตัวอยางในภาพรวมพบวา ในปท่ีผานมาในดานการเติบโต มีการ
เปล่ียนแปลงรายไดท้ังเพิ่มข้ึนและลดลงพอๆกัน วิสาหกิจกวาคร่ึงหนึ่งมีกําไรข้ันตนระหวาง 10%-
30% กําไรสุทธิไมเกิน 10% กําไรตอราคาขาย ผลตอบแทนการลงไมเกิน 10 % วิสาหกิจหนึ่งในสาม มี
สภาพคลองหรืออัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนในเกณฑท่ีดีระหวาง 1.0-1.5  

การวิเคราะหปจจัยของตัวแปรขอคําถาม พบวามีคานํ้าหนักองคประกอบผานเกณฑท่ียนืยนั
วาตัวแปรสามารถใชอธิบายตัวแปรสังเกตได การทดสอบความเปนปกติและการทดสอบความผัน
แปรรวมของตัวแปรสังเกตผานเกณฑการยอมรับวาเปนปกติสําหรับการวิเคราะหตวัแปรหลายตัวได 

การทดสอบตัวแบบการวัดเพ่ือยืนยันวาตัวแปรสังเกตสามารถนํามาใชในการอธิบายตัว
สรางแฝง พบวาตัวแบบการวัดผานการทดสอบโดยมีการปรับตัวแปรสังเกตท่ีมีคาน้ําหนัก
องคประกอบไมผานเกณฑออก โดยมีคาความแมนตรงในการเปนตัวสรางบางตัว เชน ดัชนีวัด
ความแมนตรงความผันแปรสกัดเฉล่ีย (Average Variance Extracted - AVE) และคาความนาเช่ือถือ
ตัวสราง (Construct Reliability) ท่ียังตํ่ากวาเกณฑท่ียอมรับไดไปบาง  

การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางเพ่ือยืนยันความสัมพันธทางทฤษฎีระหวางตัวสราง
แฝงและตัวแปรสังเกต ตามกรอบแนวคิดการวิจัยพบวากรอบแนวคิดผานการทดสอบ แตเสนทาง
ความสัมพันธระหวางปจจัยองคประกอบภาวะผูประกอบการไมเปนไปตามสมมติฐาน เม่ือไดทํา
การปรับกรอบแนวคิดแลว การทดสอบกรอบแนวคิดใหมผานการทดสอบ โดยพบวา ปจจัยการ
รับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหาร
จัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมี
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อิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนํา
อยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออม
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ  
และ ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 
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ภาพท่ี 6.4  ผลการวิเคราะหปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามกรอบการวิจัยท่ีไดรับการปรับปรุง 
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.21 
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การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ 

.65 

.62*

e e e 

e e 

e e e 

e 

e 

e 

การบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ
อยางผูประกอบการ 

ภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ 

การเติบโต การทํากําไร ความอยูรอด 

ผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

การนวัตกรรม การกลาเส่ียง การรุกในธุรกิจ 

การบันดาลใจ 

การจูงใจ 

ประสบการณ 

การเช่ือมโยงกับ
สังคม 

ความรูที่มี 

การใชประโยชน
ทรัพยากร 

ความพรอมของ
ทรัพยากร 

การโนมนาว 
.84*** 

.67 

.83*** 

   หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ *  p < 0.10, **  p < 0.05, ***  p < 0.01 
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บทท่ี 7 

 
สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 บทนี้ไดประมวลผลการศึกษาที่ไดดําเนินการมา ตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มโนทัศนภาวะผูประกอบการ การวิเคราะหเชิง
ประจักษตัวแบบการวัดของปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และการวิเคราะหเชิงประจักษของสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย นํามา
พิจารณาและอภิปรายสรุปเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยคือ การคนหาองคประกอบภาวะ
ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และความสัมพันธท่ี
องคประกอบภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม นอกจากนั้นในบทนี้ไดสรุปใหเห็นถึงคุณคาของการวิจัยปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีในเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี ประโยชนในดาน
นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูประกอบการ รวมท้ังการนําเสนอ 
ขอจํากัดการวิจัย ขอเสนอแนะตอการวิจัยในอนาคต 
 

7.1  องคประกอบของภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

  
หัวขอนี้เปนการตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1 “ปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีองคประกอบอะไรบาง” การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 
3 ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนั้นเปนมโนทัศนท่ีมีความซับซอนไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีสามารถเช่ือมโยง
ปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนไดท้ังหมด (Gartner, et al., 1994) และจากการทบทวนนิยามความหมาย 
งานวิจัยตางๆ และขอพิจารณาฐานคติของทฤษฎีตางๆ ทําใหสามารถช้ีบงทฤษฎีท่ีสามารถนํามารวม
ใชอธิบายมโนทัศนภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ซ่ึงประกอบดวย หนึ่ง ทฤษฎีภาวะผูนํา ท่ีอธิบายถึงหนาท่ีการสรางวิสัยทัศน ความมุงม่ัน ความ
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รับผิดชอบใหกับผูตามในวิสาหกิจไดทุมเทการทําหนาท่ีจนบรรลุเปาหมาย สอง ทฤษฎีพื้นฐาน
ทรัพยากร เปนการอธิบายถึงวิธีการที่วิสาหกิจบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชน 
เพียงพอตอความไดเปรียบในการแขงขันกับโอกาสธุรกิจของวิสาหกิจ สาม ทฤษฎีการจัดการเชิงกล
ยุทธ อธิบายถึงการใชเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจในการดําเนินการเพื่อการบรรลุเปาหมาย ท่ีเปน
ผลประโยชนตอวัตถุประสงคของวิสาหกิจ และ ส่ี ทฤษฎีการรูคิด ผูประกอบการไดใชโครงสราง
ขอมูลของตนเองเพ่ือทําการประเมิน วินิจฉัย และตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับการประมาณคุณคาโอกาส
ธุรกิจ ทฤษฎีเหลานี้ตางก็มีฐานคติท่ีสอดคลองตอบทบาทหนาท่ีตามภาวะผูประกอบการ (ดูตารางท่ี 
3.2) ทําใหไดขอสรุปวาองคประกอบของภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมประกอบดวย ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหาร
จัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ  
 การทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับมโนทัศนภาวะผูประกอบการของแตละปจจัยทําใหพบวา แต
ละปจจัยองคประกอบนั้นประกอบดวยปจจัยหรือตัวแปรสังเกตจํานวนหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
เปนปจจัยองคประกอบหรือตัวสรางภาวะผูประกอบการออกมา (Reflective Indicators) ซ่ึงพบวาตัว
สรางภาวะผูนําอยางผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต การบันดาลใจ การจูงใจ และการ
โนมนาวใจ ตัวสรางการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต การ
กลาเส่ียง การนวัตกรรม และการรุกในธุรกิจ ตัวสรางการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต ความรูที่มี การเช่ือมโยงกับสังคม และประสบการณ และตัวสรางการ
บริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการประกอบดวยตัวแปรสังเกต การใชประโยชน
ทรัพยากร และความพรอมทรัพยากร  
 ความถูกตองตามทฤษฎีของตัวสรางท่ีมีตัวแปรสังเกตเปนดัชนีช้ีวัด ไดรับการทดสอบโดย
การนําตัวแบบการวัด (Measurement Model) มาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการ
โครงสราง (Structural Equation Modelling) โดยใชขอมูลจากการสํารวจจํานวน 125 ราย (ดูขอ 
6.2.3 และภาพท่ี 6.1 และ6.2) พบวาตัวแปรสังเกตนั้นแสดงออกถึงการลักษณะของตัวสราง 
(Reflective Indicators) ไดโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ คาสถิติทดสอบ และ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ผานการยอมรับ (ดูตารางท่ี 7.1) อยางไรก็ตามเม่ือตรวจสอบความแมนตรงในการเปนตัวสราง 
ยังมีคาดัชนีบางตัว ไดแก ดัชนีวัดความแมนตรงความผันแปรสกัดเฉล่ีย (Average Variance 
Extracted - AVE) คาความนาเช่ือถือตัวสราง (Construct Reliability) ท่ีดัชนีเหลานี้ยังตํ่ากวาเกณฑท่ี
ยอมรับเล็กนอยไปบาง จําเปนตองไดรับการแกไขหรือทดสอบซํ้ากับขอมูลชุดใหมเพ่ือยืนยันหรือ
ทําการปรับปรุงตัวแปรสังเกตใหเหมาะสม 
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 การวิเคราะหความแปรปรวนรวมขององคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการรวมกับผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาวไดยืนยันวา องคประกอบของปจจัย
ภาวะผูประกอบการท้ัง 4 ดานนี้เปนองคประกอบท่ีมีความสอดคลองกับนิยามความหมายของภาวะ
ผูประกอบการที่ไดรับการทบทวนมาในหัวขอ 3.3.1 ท่ีวา “ภาวะผูประกอบการคือการดําเนินการ
ของวิสาหกิจท่ีเกิดจากการทําหนาท่ีของบุคลากรเสมือนหนึ่งเปนผูประกอบการ เพื่อการแสวงหา
โอกาสใหมในการทําธุรกิจพรอมกับสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใชใหบรรลุ
โอกาสท่ีหาไดนั้นโดยวิธีการบริหารจัดการ” องคประกอบเหลานี้จะรวมกันทําหนาท่ีของภาวะ
ผูประกอบการจะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมไดในการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Shane and Venkataraman, 2000) ท่ีทําใหเกิดผลประกอบการท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการทํา
ธุรกิจ  
 

ตารางท่ี 7.1  คาน้ําหนกัองคประกอบของตัวแปรสังเกตองคประกอบภาวะผูประกอบการ 
 

ตัวสราง  ตัวแปรสังเกตุ คานํ้าหนักองคประกอบ 

ภาวะผูนํา → การโนมนาว 0.75*** 

ภาวะผูนํา → การบันดาลใจ 0.67*** 

ภาวะผูนํา → การจูงใจ 0.67*** 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ → การนวัตกรรม 0.68*** 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ → กลาเสี่ยง 0.60*** 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ → การรุกในธุรกิจ 0.48*** 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจ → ความรูที่มี 0.74*** 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจ → ประสบการณ 0.36*** 

การรับรูโอกาสทางธุรกิจ → การเช่ือมโยงกับสังคม 0.21*** 

การบริหารจัดการโอกาส → การใชประโยชนทรัพยากร 0.76*** 

การบริหารจัดการโอกาส → ความพรอมของทรัพยากร 0.57*** 

 
หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติ * p < 0.10, **  p < 0.05, ***  p < 0.01 
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 ผลการวิเคราะหตัวแบบการวัดของปจจัยภาวะผูประกอบการทั้ง4 ดานยังเปนยืนยันความ

ถูกตองทางทฤษฎีท่ีตัวแปรสังเกตทําหนาที่เปนตัวแทนขององคประกอบ (Hair, et al., 2006) ตัว

แปรสังเกตแตละตัวจะมีระดับน้ําหนักองคประกอบที่ไมเทากัน ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

พบวาตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดคือการโนมนาว (λ = 0.75, α < 0.01) ท่ีมีตอ

ผูตามจนทําใหเกิดการยอมรับตอวิสัยทัศน การยึดถือผูนําเปนตนแบบ เกิดความมั่นใจในการทํางาน 

องคประกอบถัดไปคือการบันดาลใจ (λ = 0.67, α < 0.01) เปนการทําใหผูตามยกระดับการทํางาน 

เสนอแนวคิดใหม รวมกําหนดเปาหมายและทํางานเกินกวาหนาที่ ตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนัก

องคประกอบถดมาคือ การจูงใจ (λ = 0.67, α < 0.01) ดวยการใหขอแนะนํา จัดหาสิ่งอํานวยความ

สะดวก และ กระตุนใหชวยกันทํางานเปนทีม 

 ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ พบวาตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนัก

องคประกอบมากที่สุด คือการตัดสินใจดานการนวัตกรรม (λ = 0.68, α < 0.01) จากความถี่ในการ

ตัดสินใจออกสินคาใหม การตัดสินใจออกสินคาใหมกอนผูอ่ืน การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสินคา

รวดเร็ว ตัวแปรสังเกตถัดไปคือการตัดสินใจกลาเสี่ยง (λ =  0.60, α < 0.01) จากการตัดสินใจบุก

เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุด การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันและทําในสิ่งที่ตองการกําไรสูง ตัว

แปรสังเกตที่มีน้ําหนักองคประกอบสุดทายคือการรุกในธุรกิจ (λ =  0.48, α < 0.01) ดวยการ

ตัดสินใจทําการวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตของธุรกิจ เปนสิ่งที่ภาวะผูนําอยางผูประกอบการเลือก

ตัดสินใจทํานอยที่สุด 

 ปจจัยการรับรูโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ พบวาตัวแปรสังเกตที่มีน้ําหนัก

องคประกอบสําคัญที่สุดคือ การใชความรูท่ีมี (λ =  0.74, α < 0.01) ในการรับรูโอกาสทางธุรกิจ

ผานความตื่นตัว การสังเกต การฉวยโอกาส ความรูจากธุรกิจเดิมและการหาความรูใหม ตัวแปร

สังเกตถัดไปอีก 2 องคประกอบมีอิทธิพลนอยตอการรับรูโอกาสทางธุรกิจคือ การใชประสบการณ 

(λ = 0.36, α < 0.01) มองเห็นธุรกิจจากประสบการณเดิม และการเชื่อมโยงกับสังคม (λ = 0.21, α 

< 0.01) เปนการรับรูโอกาสจากการพบปะบุคคลอื่น และการเขารวมประชุมสัมมนา  

 ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ พบวาตัวแปรสังเกตที่มี

น้ําหนักองคประกอบสูงสุดคือความสามารถในการใชประโยชนของทรัพยากร (λ = 0.76, α < 

0.01) จากความชํานาญ การปรับเปลี่ยนสินคาจากทรัพยากรที่มี กอนผูอ่ืน สวนตัวแปรสังเกตการ

บริหารความพรอมของทรัพยากร (λ = 0.57, α < 0.01) คือการหาทรัพยากรไดท้ังปริมาณที่เพียงพอ

และในระดับตนทุนที่ตองการ และสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีไปใชประโยชนไดเสมอ เปน

ส่ิงที่ผูประกอบการใหความสําคัญในการดําเนินการรองลงมา 
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 นอกจากนั้นในการทดสอบตัวแบบการวัดยังไดใหการยืนยันตอตัวแปรสังเกตของการ
วัดผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ดูตารางที่ 7.2) โดยพบวาตัวแปรสังเกต

ท่ีเปนการแสดงออกถึงผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือการทํากําไร (λ = 
0.81, α < 0.01) จากการวัดกําไรขั้นตน กําไรสุทธิ กําไรตอราคาขาย ผลตอบแทนการลงทุน และ

ผลตอบแทนตอสินทรัพย ตัวแปรสังเกตที่สองคือ การเติบโต (λ = 0.54, α < 0.01) ซึ่งแสดงออก
ดวย การเพิ่มขึ้นของรายได การเติบโตของยอดขาย การเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงาน และการ

เพิ่มขึ้นของสวนแบงการตลาด ตัวแปรสังเกตสุดทายคือ การอยูรอด (λ =  0.52, α < 0.01) ซ่ึง
แสดงออกดวยการวัดอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน หรือสภาพคลองในการ
ดําเนินธุรกิจ 
 

ตารางที่ 7.2  คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตผลประกอบการวิสาหกิจฯ 

 

ตัวสราง  ตัวแปรสังเกตุ คาน้ําหนักองคประกอบ 

ผลประกอบการวิสาหกิจฯ → การทํากําไร 0.81***  

ผลประกอบการวิสาหกิจฯ → การเติบโต 0.54***  

ผลประกอบการวิสาหกิจฯ → การอยูรอด 0.52***  

 

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

 

7.2   ความสัมพันธระหวางปจจัยภาวะผูประกอบการกับผลการประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 
  

หัวขอนี้เปนการตอบคําถามการวิจัยที่ 2 “องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมี
ความสัมพันธกับผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไร” การทบทวน
วรรณกรรมและการพิสูจนเชิงประจักษในหัวขอ 7.1 ไดแสดงใหเห็นแลววาในการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาวะผูประกอบการมีองคประกอบหลัก 4 ปจจัย ไดแกปจจัย
ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการรับรู
โอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 
วรรณกรรมตาง ๆ ไดเสนอวาองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมีความสัมพันธท้ังทางตรง
และทางออมกับผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพิสูจน
ความสัมพันธขององคประกอบภาวะผูประกอบการเหลานี้กับผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอม ตามกรอบแนวความคิดการวิจัย (ภาพท่ี 6.3)  ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานท่ีมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมวา “ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ
อยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ  ปจจัยการบริหารจัดการ
โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรง
ตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ผลการวิเคราะหตามกรอบสมมติฐานน้ี
ไดแสดงวาปจจัยภาวะผูประกอบการทุกปจจัยไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามสมมติฐานแตอยางใด ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบ
สมการโครงสราง (ดูภาพที่ 7.1) ไมสนับสนุนสมมติฐาน “ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” ไมสนับสนุนสมมติฐาน 
“ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม” และ ไมสนับสนุนสมมติฐาน “ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม”  

นอกจากนั้นอิทธิพลทางออมท่ีมีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จากปจจัยภาวะผูประกอบการสวนมากก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบดวย ไมสนับสนุน 
สมมติฐาน  “ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ  มีอิทธิพลทางออมตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ” ไม
สนับสนุนสมมติฐาน “ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมีมีอิทธิพล
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ” ไมสนับสนุนสมมติฐาน “ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพล
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ” อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหไดสนับสนุน “ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการมีอิทธิพลตอปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ” และสนับสนุน 
“ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจอยางผูประกอบการ” 
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ภาพที่ 7.1  ผลการวิเคราะหปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

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

 
จากผลการวิเคราะหดังกลาว กรอบแนวคิดการวิจัยไดรับการปรับปรุงโดยยึดแนวทาง

ทฤษฎีเดิม โดยปรับเปลี่ยนเสนทางความสัมพันธระหวางองคประกอบของปจจัยภาวะ
ผูประกอบการกับผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามเหตุผลการปรับเปลี่ยนที่
ไดอธิบายไวในขั้นตอนการวิเคราะหหัวขอที่ 6.3.2 จากผลการวิเคราะหครั้งแรกไดแสดงใหเห็นวา
ผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นไมไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ แตปจจัยภาวะผูประกอบการทั้งสองปจจัยนี้มีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ เชนเดียวกับปจจัย
การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการที่มีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหาร

-0.01 
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ผูประกอบการ 

0.38 

0.95 
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0.67 
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จัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ดังนั้นสมมติฐานของกรอบการวิจัยหลังการปรับปรุงจึง
ประกอบดวย “ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยางผูประกอบการและ
ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผาน
ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมี
อิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนํา
อยางผูประกอบการ และ ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7.2  ผลการวิเคราะหปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด

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

H2+ ภาวะผูนําอยาง
ผูประกอบการ 

0.37*** 

0.49** 

การรับรูโอกาส
ทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ 

การตัดสินใจเชิงกล
ยุทธอยาง

ผูประกอบการ 

ผลประกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม 

การบริหารจัดการ
โอกาสทางธุรกิจ

อยางผูประกอบการ 

0.35* 

0.84*** 

0.83*** 
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ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง (ดูภาพที่ 7.2) ไดแสดงใหเห็นวา 

ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงธุรกิจอยางผูประกอบการและปจจัยการ

บริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการ ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ ท่ีไดมา

จากการใชความรูท่ีมีอยู ประสบการณ และการเชื่อมโยงตอสังคม การรับรูโอกาสทางธุรกิจไดเปน

ปจจัยตนทางที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ

มาก (γ =  0.84, α < 0.01) ท่ีไดนําโอกาสทางธุรกิจไปดําเนินการโดยวิธีการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรและการจัดหาทรัพยากร นอกจากนั้นการรับรูโอกาสทางธุรกิจยังมีอิทธิพลเชิงบวกตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ

อยางผูประกอบการมากเชนกัน (γ = 0.83, α < 0.01) โอกาสทางธุรกิจจะเปดโอกาสใหเกิดการ

ตัดสินใจในการทํานวัตกรรมอยางรวดเร็วดวย การนําเสนอ เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ เปนประจํา การ

ตัดสินใจกลาเสี่ยงเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูง การตัดสินใจอยางรวดเร็ว และการรุกในทางธุรกิจดวย

การเปนผูนําในการวิจัยและพัฒนา  

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมี

อิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานปจจัยภาวะผูนํา

อยางผูประกอบการ ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกตอปจจัย

ภาวะผูนําอยางผูประกอบการระดับปานกลาง (β = 0.35, α < 0.10) การตัดสินใจในการนวัตกรรม 

การกลาเสี่ยง และการรุกในธุรกิจ จะมีสวนทําใหการบันดาลใจใหเกิดความคิดใหม ทุมเทการ

ทํางาน การโนมนาวใจใหมีความมั่นใจ ยอมรับตอวิสัยทัศน และการจูงใจดวยการสนับสนุน

สงเสริม และการทํางานรวมกันเชนกัน 

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจทางอยาง

ผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผาน

ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการมี

อิทธิพลเชิงบวกตอปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการระดับปานกลาง (β = 0.49, α < 0.05) ความ

พรอมในการจัดหาและความสามารถในการใชทรัพยากรมีสวนทําใหการบันดาลใจใหเกิดความคิด

ใหม ทุมเทการทํางาน การโนมนาวใจใหมีความมั่นใจ ยอมรับตอวิสัยทัศน และการจูงใจดวยการ

สนับสนุนสงเสริม และการทํางานรวมกัน  

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผล

ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพล

เชิงบวกกับผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปานกลาง (β =  0.37, α < 0.01) 
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ภาวะผูนําอยางผูประกอบการจากการบันดาลใจ การโนมนาวใจ และการจูงใจ เปนปจจัยสําคัญท่ี
สงผลทางตรงตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการสรางกําไร การ
เจริญเติบโต และการอยูรอดในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จากผลการอภิปรายผลขางตนสรุปไดวาปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 
ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ และปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ มีแตอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เฉพาะปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการเทานั้นท่ีมีอิทธพลทางตรงตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิง
บวกทางออมผานปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการ
โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการไปท่ีผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการก็มีอิทธิพลเชิงบวก
ทางออมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการไปท่ีผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเชนกัน  

การท่ีปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสอดคลองกับขอมูลลักษณะสําคัญของวิสาหกิจท่ีพบวาเจาของ
กิจการเปนผูท่ีบทบาทมากท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือรอยละ 90 ของวิสาหกิจนั้นผูท่ีมีอํานาจ
ในการตัดสินใจคือเจาของคนเดียวหรือเจาของรวมกับผูอ่ืน นอกจากน้ันยังเปนผูท่ีทําหนาท่ีวางแผน 
(รอยละ81.6) และดานการตลาดและการขาย (รอยละ63.2) รวมทั้งดานการเงินเปนหลัก (รอยละ
76.8) ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากการทําหนาท่ีผูนํา และเจาของมีบทบาทการบริหารดานอ่ืนๆดวยเชนกัน
แตไมมาก ไดแกการผลิต (รอยละ 39.2) และดานการจัดซ้ือ (รอยละ45.6) แสดงวาการดําเนินการใด
ก็ตามของวิสาหกิจยอมตองไดรับการตัดสินใจทางธุรกิจในข้ันตอนสุดทายจากผูประกอบการ 

ขอมูลความสัมพันธทางสถิติก็มีสวนในการยืนยันความสัมพันธ เ ชิงเหตุและผลท่ี
องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จากผลการวิเคราะหความสัมพันธรวม (Bivariate Correlation) ระหวางตัวแปร
องคประกอบเหลานี้กับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตารางท่ี 6.11) ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการเทานั้นมีความสัมพันธรวมกับผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในขณะท่ีปจจัยองคประกอบตัวอ่ืนๆนั้นไมมีความสัมพันธ
รวมหรือมีเพียงเล็กนอยกับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แตปจจัยการ
รับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีความสัมพันธรวมกับปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
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ผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และปจจัยการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการก็มี
ความสัมพันธรวมกับปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 

ในการวิเคราะหอิทธิพลท่ีองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมีตอผลประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตารางท่ี 7.3 ไดแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวาง
องคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการกับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ท่ีสรุปไดวา ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการเปนองคประกอบเพียงตัวเดียวของภาวะ
ผูประกอบการท่ีมีอิทธพลทางตรงกับผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมี
อิทธิพลสูงสุดท่ีคา 0.37 รองลงมาคือปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการที่มีอิทธิพล
ทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยข้ันแรกผานปจจัยการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และในข้ันตอมาผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ซ่ึงมีอิทธิพลตอผล
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีคา 0.26 ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสทาง
ธุรกิจอยางผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมผานปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการท่ีคา 0.18 และปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผาน
ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการท่ีคา 0.13 ผลในการวิคราะหเชิงเหตุและผลเปนการช้ีใหเห็นวา
ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สวนองคประกอบอ่ืนๆนั้นเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในลําดับถัดไป 

นอกจากนั้นลําดับของความสัมพันธขององคประกอบปจจัยภาวะผูประกอบการในภาพท่ี 7.2 
ยังไดแสดงใหเห็นดวยวาปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการเปนปจจัยเร่ิมตนของการ
ดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการหรือการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ซ่ึงผูนําอยางผูประกอบการ
จะเปนผูผลักดันใหเกิดผลลัพธข้ึน 
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ตารางที่ 7.3  ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการกับ

ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

อิทธิพลทางออม ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผล

ประกอบการ 

อิทธิพล

ทางตรง ผานตัวแปรอื่น รวม 

ความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล 

ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ 
-  (0.83x.035+0.85x0.49)x0.37  0.26   0.26  

ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง

ผูประกอบการ 
-  0.35x0.37  0.13  0.13  

ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจ

อยางผูประกอบการ 
-  049x0.37  0.18  0.18  

ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ 0.37   -   -   0.37  

 

ในดานขนาดของผลกระทบที่องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมีตอผลการ

ดําเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางแสดง

ใหเห็นวา ผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความแปรปรวนอัน

เนื่องมาจากองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการตางๆรอยละ 13 (2R= 0.13) ซ่ึงหมายความ

วาองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการสามารถนํามาอธิบายผลการประกอบการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรอยละ 13 ในขณะที่ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการมี

ความแปรปรวนจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการรวมกับการบริหารจัดการโอกาส

ทางธุรกิจอยางผูประกอบการรอยละ 60  (2R= 0.60) การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ

ไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ รอยละ70 (2R= 0.70) และการ

บริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการดรับอิทธิพลมาจากการรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ รอยละ71 (2R= 0.71)  
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7.3  การอภปิรายสรุปผลการศึกษา 
  

การศึกษาเร่ือง”ปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม” ไดทําใหคนพบขอสรุปหลายประการท่ีแตกตางหรือเปนการยืนยันผลการศึกษาท่ี
เคยมีมา จึงไดนํามาสรุปเปนประเด็นขอสังเกตไวดังนี้ 

 
7.3.1  การทบทวนความหมายภาวะผูประกอบการ 
จากกระบวนการวิจัยท่ีไดนําเสนอมาอยางเปนข้ันเปนตอนทําใหการศึกษาคร้ังนี้ไดมีสวน

ในการทบทวนความหมายของภาวะผูประกอบการดวย เร่ิมจากการทบทวนสถานะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย  (บทท่ี 2) การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับปจจัย
ภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การนําเสนอตัวแบบ
องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการ(บทท่ี 3)  การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยภาวะ
ผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสมมติฐานการวิจัย  
(บทท่ี 4) ผานกระบวนการทดสอบตัวแบบการวัดและตัวแบบสมการโครงสราง (บทท่ี 5 และบทท่ี 
6) เปนการแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับความหมายของปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผล
ประกอบการท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ท่ีวา “ภาวะ
ผูประกอบการหมายถึงกระบวนการสรางส่ิงท่ีแตกตางดวยคุณคา โดยการอุทิศเวลา ความมานะ 
เงินทุน จิตวิทยา ความเส่ียงดานสังคม เพื่อใหไดรับผลตอบแทนดานการเงินและความพึงพอใจ เปน
การดําเนินการเพ่ือทําใหองคการสามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ สรางหรือผลักดันใหองคการ
ประสบความสําเร็จจากโอกาสนั้นๆ โดยการใชความสามารถในการเปลี่ยนความคิด (Idea) ใหเปน
การกระทํา (Action) ในการสรางสินคาหรือบริการ”  

การทดสอบเชิงประจักษของตัวสรางแฝงและตัวแปรสังเกตในกรอบแนวคิดการวิจัย ได
ช้ีใหเห็นวา กระบวนการในการสรางส่ิงท่ีแตกตางดวยคุณคา การอุทิศเวลา ความมานะ เงินทุน  
จิตวิทยา นั้นเปนเร่ืองของภาวะผูนําอยางผูประกอบการ ซ่ึงไดแสดงออกดวยการ การบันดาลใจ การ
โนมนาว และการจูงใจ จนเกิดการยอมรับ ไดรับแนวคิดใหม การมุงม่ันทุมเทการทํางานเปนทีม 
การรวมต้ังเปาหมายในการทํางาน ความไววางใจ และไดรับการยึดถือเปนตนแบบจากบุคคลใน
วิสาหกิจ เปนตน ในการสรางส่ิงท่ีแตกตาง ยอมรับความเส่ียงดานสังคม ผลักดันองคการ และ
เปล่ียนความคิดไปเปนการกระทําในการสรางสินคาหรือบริการของภาวะผูประกอบการนั้น เปนส่ิง
ท่ีเกิดจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ในการนวัตกรรมสินคา การกลาเส่ียง รวมท้ัง
การรุกในธุรกิจ ดวยการเปล่ียนแปลงผลิตหรือบริการบอยคร้ัง เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีความถ่ีหรือ
บอยกวาคูแขงขัน การใหความสําคัญตอการพัฒนาส่ิงใหม กอนท่ีจะมีการแขงขัน เปนตน 
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ความสามารถในการเขาถึงโอกาสทางธุรกิจของภาวะผูประกอบการนั้น เปนส่ิงเกิดจากการใช
ความสามารถในการรูคิดจาก ความรูท่ีมี จากประสบการณ และจากการเช่ือมโยงกับสังคม ทําให
มองเห็นโอกาสจากการทํางาน เกิดการตื่นตัว มองเห็นโอกาสผานประสบการณท่ีมี ไดรับโอกาส
จากการประชุมสัมมนา การพบปะบุคคลในโอกาสตางๆ หรือเกิดมาจากสามัญสํานึกหรือความรูสึก
ภายในตัวผูประกอบการ เปนตน การดําเนินการในการสรางสินคาหรือบริการเพ่ือทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการโอกาสที่ผานเขามา ภาวะ
ผูประกอบการจะบริหารจัดการใชทรัพยากร และสรางความพรอมในตัวทรัพยากรใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ตั้งแตความสามารถในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือการผลิตสินคาใหมและ
กระทํากอนผูอ่ืน การมีความเช่ียวชาญที่เหนือกวาผูอ่ืน ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่มี
ตนทุนท่ีเหมาะสม และ เพียงพอตอการใช หรือสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาได  

ผลการสํารวจโดยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 125  รายในบทที่ 6 เกี่ยวกับการ
แสดงออกในดานภาวะนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การรับรู
โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ (ดู
ตารางท่ี 6.5 – 6.8) ตามนิยามปฏิบัติการ (ดูตารางท่ี 5.1) ไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของภาวะ
ผูประกอบการท่ีผลจากสํารวจยืนยันสนันสนุนตามนิยามความหมายของภาวะผูประกอบการ 

  
7.3.2  องคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการ 
แมวาการศึกษาท่ีผานมาจะมีการศึกษาเร่ืองภาวะผูประกอบการมาในระยะกวา 3 ทศวรรษ

แตก็ยังไมมีขอสรุปตัวแบบของภาวะผูประกอบการ (Swedberg, 2007) ผลการศึกษาคร้ังนี้ไดสรุป
นําเสนอตัวแบบองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ภาพที่ 4.1) ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 
ปจจัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ ปจจัยการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ องคประกอบท้ัง 4 ดานไดบูรณาการรวมกัน
เปนปจจัยภาวะผูประกอบการที่สงผลตอการดําเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตามท่ีไดทดสอบตัวแบบการวัด (หัวขอท่ี 6.2.3) 

  
7.3.3  ความสัมพันธระหวางปจจัยภาวะผูประกอบการกับผลประกอบการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 
ท่ีผานมาการศึกษาปจจัยภาวะผูประกอบการที่มีอิทธิพลตอผลประกอบการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมนั้น สวนมากเปนการศึกษาท่ีเนนปจจัยใดปจจัยหนึ่งเปนตัวแปรตน เชน
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ภาวะผูนําแบบผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการขององคการ (Tarabishy, 2005)  คุณลักษณะ
ของผูนําอยางผูประกอบการ (Gupta, et al., 2004) ผลกระทบจากภาวะผูนําและการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธท่ีมีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไตหวัน (Yang, 2006) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ
แบบผูประกอบการในสภาพแวดลอมการแขงขันท่ีเปนมิตรและเปนคูแขง (Covin and Slevin, 
1989) องคประกอบของการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการ 
(Lumpkin and Dess, 1996) ผูประกอบการและการรับรูโอกาส (Gaglio and Taub, 1992)  ทฤษฎีการ
คนหาและพัฒนาโอกาสธุรกิจ (Ardichvili, Cardozo, and Ray, 2003) ภาวะผูประกอบการภายใต
ทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร (Alvarez and Busenitz, 2001) หลักสําคัญในการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันจากทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร (Peteraf, 1993) เปนตน ผลการศึกษาที่ผานมามีผลลัพธท่ี
ไมแนนอน ปจจัยภาวะผูประกอบการบางงานวิจัยก็มีผลตอผลประกอบการ และบางงานวิจัยก็ไม
สนับสนุนผลประกอบการ ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนงานวิจัยภาวะผูประกอบการยังขาดการบูรณาการท่ี
นําเอาองคประกอบของปจจัยภาวะผูประกอบการมาศึกษารวมกัน ซ่ึงจะใหภาพรวมที่สามารถทํา
ความเขาใจในเร่ืองภาวะผูประกอบการไดชัดเจนกวา ตัวแบบที่ไดนําเสนอไวในภาพที่ 7.2 ไดแสดง
ใหเห็นวา ปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ คือปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีวิสาหกิจนั้นไดเปดดําเนินการมา
เปนเวลานาน ปจจัยการรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการคือปจจัยท่ีสําคัญเปนอันดับท่ีสองตอ
จากปจจัยภาวะผูนําอยางผูประกอบการ เนื่องจากหากปราศจากโอกาสทางธุรกิจแลว การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการก็จะไม
เกิดข้ึน 

 

7.4  คุณคาการศึกษา 
 
7.4.1  ดานการประเมินภาวะผูประกอบการ 

 แมวาความเช่ือท่ีวาความสําเร็จของการประกอบการของวิสาหกิจนั้นมีสวนสําคัญมาจากตัว
ผูประกอบการมากกวาปจจัยเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอมภายนอกอ่ืนๆ (Carter and Jones-Evans, 2000) 
แตคุณลักษณะพื้นฐานประจําตัวของผูประกอบการเพียงดานเดียวก็ไมสามารถนํามาอธิบายการมี
ภาวะผูประกอบการไดอยางนาเช่ือถือ (Carter and Jones-Evans, 2006) เพราะวาภาวะผูประกอบการ
นั้นมีหลายมิติ (Low and MacMillan, 1988) และพลังในการอธิบายภาวะผูประกอบการไดดีกวานั้น
นาจะมาจากส่ิงท่ีเปนการกระทําหรือการดําเนินการ (Bygrave and Hofer, 1991; Shane and 
Venkataraman, 2000) ดังนั้นการประเมินภาวะผูประกอบการตามปจจัยองคประกอบภาวะ
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ผูประกอบการท้ัง 4 ดาน ไดแก ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการ การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ จะเปนการบงช้ีใหเห็นวาวิสาหกิจมีระดับภาวะผูประกอบการเปนอยางไร  
 การประเมินภาวะผูประกอบการจากปจจัยท้ัง 4 ดานทําใหสามารถประเมินความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจแตละแหง เทียบกับวิสาหกิจตนเอง เทียบกับวิสาหกิจในกลุม
เดียวกัน หรือ ตางกลุมได ผลการประเมินภาวะผูประกอบการ จะทําใหเห็นระดับความพรอมของ
วิสาหกิจและสามารถบงช้ีในประเด็นใหการชวยเหลือหรือการใหการปรึกษาตอวิสาหกิจเพื่อทําให
เกิดผลการประกอบการท่ีดีข้ึนได 
 นอกจากนั้นการประเมินภาวะผูประกอบการยังสามารถกระทําในระดับภาพรวมหรือแยก
ตามประเภทอุตสาหกรรมเพ่ือใชประโยชนในการกําหนดนโยบายตอภาคธุรกิจในแตละประเภทได 
รวมท้ังเปนการติดตามการพัฒนาหรือความกาวหนาของวิสาหกิจในภาพรวมหรือแยกออกเปนกลุม
อุตสาหกรรมได  
 การประเมินภาวะผูประกอบการนับวามีขอดีเนื่องจากการสํารวจขอมูลนี้ไมตองการขอมูล
ผลประกอบการของวิสาหกิจซ่ึงถูกมองวาเปนความลับในการประกอบธุรกิจ แตเปนการสํารวจ
ความสามารถในการประกอบธุรกิจในทางออมท้ัง 4 ปจจัย ซ่ึงเปนการบงช้ีถึงโอกาสท่ีวิสาหกิจนั้น
จะประสบความสําเร็จในการประกอบการตอไป  ท้ังนี้เปนเพราะวาภาวะผูประกอบการมีความ
เช่ือมโยงกับผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามผลการวิจัยนี้ และ
การศึกษาวิจัยเชิงประจักษท่ีผานมา (Covin and Slevin, 1989) 
 

7.4.2  ดานทฤษฎีภาวะผูประกอบการ  
แตเดิมนั้นการศึกษาภาวะผูประกอบการเปนเพียงการศึกษาท่ีใหความสําคัญลักษณะ

คุณสมบัติของผูประกอบการ เปนการมุงเนนไปท่ีการกอตั้งวิสาหกิจ ผูท่ีมีภาวะผูประกอบการคือผู
ท่ีสามารถกอต้ังธุรกิจของตนเองได หรือศึกษาแตในเพียงบางสวนในการกระทําของผูประกอบการ
ท่ีไมไดเช่ีอมโยงกัน ในระยะหลังเปนการเนนไปที่การศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยาง
ผูประกอบการท่ีมีความสัมพันธกับผลการประกอบการ  

ขอสรุปในการศึกษาเร่ืองภาวะผูประกอบการก็คือในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมาแมวาไดมี
การศึกษาในหลายตอหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปนดาน การบงช้ีหรือการหาโอกาสทางธรุกิจ 
พฤติกรรมภาวะผูประกอบการ  สภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอผลประกอบการ  คุณลักษณะ
ผูประกอบการ อิทธิพลของเครือขาย การอยูรอดและการเติบโต และการรวมทุน (Gregoire, et al., 
2006) แตก็ยังไมมีการสรุปเปนทฤษฎีภาวะผูประกอบการที่เปนยอมรับกันท่ัวไป (Swedberg, 2007) 
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ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาการศึกษาท่ีผานมายังไมมีการยอมรับตอนิยามความหมายของภาวะ
ผูประกอบการ (Amit, et al., 1993) และภาวะผูประกอบการนั้นครอบคลุมไปยังการดําเนินการภาย
หลังจากท่ีมีการกอต้ังวิสาหกิจ ซ่ึงหมายความวาภาวะผูประกอบการน้ันมีผลตอการประกอบการ
ของวิสาหกิจดวย (Covin and Slevin, 1991) โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Zahra and Covin, 1995) 

เแมวาจะเปนท่ียอมรับกันวาภาวะผูประกอบการเปนมโนทัศนท่ีมีความซับซอนไมสามารถ
อธิบายไดโดยทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียว (Low and MacMillan, 1988) แตการศึกษาท่ี
ผานมาไมไดมีการบูรณาการทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ืออธิบายภาวะผูประกอบการ (Lumpkin and Dess, 
1996)การทําความเขาใจตอภาวะผูประกอบการท่ีมีพฤติกรรมหลายดานจําเปนตองการบูรณาการ
ความรูดวยมุมมองใหม (Paradigm Shift) (Kuhn, 1970) และส่ิงท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษา
ภาวะผูประกอบการคือการเช่ือมโยงกับผลการประกอบการของวิสาหกิจ (Brazeal and Herbert, 
1999) นอกจากภาวะผูประกอบการจะเปนส่ิงท่ียอมรับวาทําใหเกิดการกอต้ังวิสาหกิจใหมแลว 
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการกับผลการประกอบการของวิสาหกิจยังไดทําให
เห็นความเช่ือมโยงของหนาท่ีภาวะผูประกอบการที่มีตอผลการประกอบการ ดังนั้นจึงทําใหภาวะ
ผูประกอบการไมเปนแตเพียงการสรางวิสาหกิจใหมเทานั้น แตยังไมมีแนวทางในการพัฒนา
วิสาหกิจในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูประกอบการ การพัฒนาหรือการสรางผลประกอบการกลับ
เปนหนาท่ีของการบริหารธุรกิจ เชนการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต หรือการบริหาร
การเงิน เทานั้น 

อยางไรก็ตามเพราะวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนวิสาหกิจท่ีมีความสําคัญตอ
ความม่ันคงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูประกอบการ
จึงใหคุณคาในการศึกษาบทบาทหนาท่ีของภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ผลงานการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดนําเสนอวาภาวะผูประกอบการนั้นเปนมโนทัศนท่ีมี
องคประกอบ 4 ดาน ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การ
รับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสอยางผูประกอบการ ซ่ึงปจจัย
เหลานี้รวมกันมีผลท่ีนําไปสูการประกอบการท่ีดีได  

ผลการศึกษา (ดูภาพท่ี7.2) ไดช้ีใหเห็นวาปจจัยภาวะผูประกอบการท้ัง 4 ดานรวมกันมี
ความสัมพันธกับผลประกอบการของวิสาหกิจ การขาดปจจัยอยางหน่ึงอยางใดออกไปน้ัน ทําใหไม
สามารถบงบอกไดวาภาวะผูประกอบการนั้นเช่ือมโยงกับผลประกอบการอยางใด การรับรูโอกาส
ธุรกิจอยางผูประกอบการ ไมวาจะมาจากความรูท่ีมี ประสบการณ หรือจากการเชื่อมโยงกับสังคม
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ภายนอก เปนองคประกอบท่ีเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหวิสาหกิจมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ปรับปรุง 
หรือพัฒนาโอกาสเปนจุดท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการในการดําเนินการ 
ในการนวัตกรรมสินคาหรือบริการ การเส่ียงตัดสินใจ และการรุกในธุรกิจ อีกดานหนึ่งคือการ
บริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจท่ีไดมาดวยการใชประโยชนในตัวทรัพยากรท่ีมีใหดีกวาผูอ่ืน 
รวมท้ังการจัดใหมีทรัพยากรที่เพียงพอในการดําเนินการในทุกมิติ ผลลัพธของการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการจะตองผานการ
ดําเนินการดวยการทํางานของบุคลากรในวิสาหกิจ ภาวะผูนําในองคการจะชวยใหองคการยกระดับ
การดําเนินการจากผลลัพธของการตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ หรือ จากการบริหาร
จัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ดวยการบันดาลใจ โนมนาวใจ และการจูงใจ ใหทุกคน
มีความมุงม่ันรวมกันดําเนินการเพื่อวิสาหกิจใหประสบความสําเร็จ 

ผลการศึกษานี้ ถือไดวาเปนกาวหนึ่งในการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูประกอบการ ท่ีได
ดําเนินการตามประเด็นการศึกษาท่ีขาดหายไป โดยไดทําการบูรณาการทฤษฎีท่ีสามารถนํามาใช
อธิบายภาวะผูประกอบการ ซ่ึงไดแก ทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ ทฤษฎีการรูคิด 
และทฤษฎีพื้นฐานทรัพยากร และไดสรางตัวแบบการวัดของปจจัยตางๆเหลานี้เพื่อนําไปใชในการ
ประเมินหรือวัดภาวะผูประกอบการได การพิสูจนเชิงประจักษระหวางปจจัยภาวะผูประกอบการทํา
ใหเห็นการเช่ือมโยงปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เปนการศึกษาเชิงประจักษเพ่ือพิสูจนความสัมพันธเชิงเหตุและผลของปจจัยภาวะ
ผูประกอบการท่ีมีผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

7.5  ประโยชนของการศึกษา 
  

7.5.1  ประโยชนดานการบริหารจัดการ  
 การวิจัยในคร้ังนี้ไดแสดงให เห็นถึง  ส่ิงท่ี เปนบทบาทหนาท่ีหรือการกระทําของ
ผูประกอบการหรือภาวะผูประกอบการ ท้ัง 4 ดานคือ ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ และการบริหารจัดการ
โอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนเกณฑทดสอบ (Benchmark) เพ่ือใช
ตรวจสอบและเพ่ิมพูนความสามารถของภาวะผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ได องคการใดที่เม่ือทําการตรวจสอบปจจัยภาวะผูประกอบการทั้ง 4 ดานแลวพบวามีจุดออนก็
สามารถนําผลการสํารวจไปปรับปรุงได 
 กลาวในอีกมุมมองหนึ่งการสรางความสําเร็จใหกับวิสาหกิจนั้น สามารถนําเอาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผูประกอบการไปใชดําเนินการได นอกเหนือไปจากการบริหารวิสาหกิจที่ใชแนว
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ทางการบริหารตามหนาท่ี เชนการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารองคการ และ
การบริหารการเงิน การบูรณาการภาวะผูประกอบการเขากับศาสตรการบริหารธุรกิจท่ัวไปจะทําให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในการแขงขันไดดียิ่งข้ึน เพราะวาภาวะ
ผูประกอบการใหความสําคัญกับองคประกอบดานตางๆที่เปนปจจัยหรือความสามารถภายในของ
วิสาหกิจ 
 ในดานการวัดผลการประกอบการนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหความสําคัญใน
ดานการทํากําไรเปนอันดับแรก กอนดานการเติบโต และดานความม่ันคงในการอยูรอด ดังนั้น
ผูประกอบการจึงตองเนนการดําเนินการท่ีมุงเนนใหเกิดการสรางกําไรจากการดําเนินการ มากกวา
การสรางวิสาหกิจใหมีการเจริญเติบโต ซ่ึงการเติบโตจะเปนผลที่เกิดจากการท่ีวิสาหกิจมีกําไร
มากกวาการเนนใหเกิดการเติบโตข้ึน 
  

7.5.2  ประโยชนดานการกําหนดนโยบาย  
การศึกษาไดคนพบความสัมพันธระหวางปจจัยภาวะผูประกอบการและผลประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงไดแสดงใหเห็นวาในการพัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมนั้น สามารถดําเนินการไดโดยผานการพัฒนาภาวะผูประกอบการ ผลการศึกษาได
ช้ีใหเห็นวาการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้นสามารถดําเนินการ
ไดเปน 4 ดานคือ การพัฒนาภาวะผูนํา การพัฒนาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การพัฒนาการรับรู
โอกาสธุรกิจ และการพัฒนาการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ โดยผลที่เกิดจากการพัฒนาท้ัง 4 
ดานนี้จะสงผลไปยังผลการประกอบการของวิสาหกิจในท่ีสุด 

นโยบายการพัฒนาภาวะผูนํา เปนการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการหรือกลุมผูนํา
ในวิสาหกิจใหมีสามารถในการบันดาลใจ การโนมนาวใจ และการจูงใจ เพื่อรวมกันยกระดับ
ความสามารถขององคกรใหเขากับโอกาสของธุรกิจ 

นโยบายในการพัฒนาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ  เปนการพัฒนาความสามารถของ
ผูประกอบการที่มีตอกระบวนการตัดสินใจ การใชเหตุผล การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ตอการ
นวัตกรรม การกลาเส่ียง และการรุกในธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 นโยบายในการพัฒนาการรับรู โอกาสธุรกิจ  เปนการพัฒนาความสามารถของ
ผูประกอบการในการใชความรู ประสบการณ และการสรางความสัมพันธตอสังคมหรือชุมชนท่ี
นําไปสูโอกาสทางธุรกิจ  
 นโยบายในการพัฒนาการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ เปนการพัฒนาความสามารถของ
ผูประกอบการในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสมตอโอกาสธุรกิจ จนเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจ 
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7.6  ขอจํากัดของการวิจัย 
 
บทสรุปท่ีไดจากการวิจัยนี้ มีความทาทายตอการแปลความหมายและการนําไปใช

คอนขางมาก ในสวนนี้จึงเปนการนําเสนอขอจํากัดท่ีไดเกิดข้ึนในระหวางการวิจัย เพื่อสําหรับใช
เปนขอมูลสําหรับการตีความหมายหรือเปนขอควรระวังเม่ือตองการนําไปอางอิงการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมนิยามความหมายผูประกอบการและภาวะผูประกอบการเปนการ
ทบทวนจากวรรณกรรมที่ผานการตีความหมายจากการวิจัยท่ีผานมา ซ่ึงอาจจะมีคานิยมหรือความ
เอนเอียงของผูวิจัยปนลงไปดวย ท่ีสําคัญความหมายภาวะผูประกอบการเหลานี้เปนความหมายใน
มุมมองและบริบทของการวิจัยตะวันตก ซ่ึงไมมากก็นอยยอมท่ีจะแตกตางไปจากวัฒนธรรมเอเชีย 
โดยเฉพาะประเทศไทย  

ส่ิงท่ีคนพบไดมาจากขอมูลท่ีผานการสุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการสุม
ตัวอยางคละกันระหวางภาคอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นส่ิงท่ีคนพบจึงเปนการคนพบจาก
ขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกันในประเภทและวิธีการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม อีกประการหนึ่งการเก็บตัวอยางในครั้งนี้ เปนชวงเวลาที่ประเทศเกิด
วิกฤตการณ 2 ดานคือจากภายนอกเปนวิกฤตการณสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ปลายป 2552 ถึง ตนป 2553 ท่ีสงผลมายังภาคธุรกิจของประเทศไทย และจากความวุนวายทาง
การเมืองจากความขัดแยงทางความคิดต้ังแตปลายป 2552 เปนตนมา ท้ังสองกรณีทําใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดรับผลกระทบ ท้ังดานขอมูลและการใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 

สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีการเก็บขอมูลไมไดแยกกลุมอุตสาหกรรมก็เนื่องมาจากจํานวน
ประชากรในแตละกลุมนั้นไมแนนอน การระบุเปนกลุมใดกลุมหนึ่งอาจจะทําใหไมมีปริมาณกลุม
ตัวอยางท่ีเพียงพอในการวิจัย เม่ือพิจารณาจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา 

ขอจํากัดท่ีสําคัญท่ีสุดในการวิจัยคร้ังนี้การไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เพียงรอยละ 14.5 ไดรับกลับมา 145 ฉบับมีขอมูลไมครบ 20 ฉบับใชไดเพียง 125 ฉบับ ซ่ึงแมวาจะ
เพียงพอตามขอแนะนําในการวิเคราะหทางสถิติของโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง (Hair, et 
al., 2006) แตปริมาณท่ีไดรับถามีปริมาณท่ีมากกวานี้ก็ทําใหเกิดความมั่นใจตอผลการวิเคราะหทาง
สถิติ สาเหตุท่ีทําใหไดรับความรวมมือไมมากเทาท่ีควร อาจจะมาจากการที่แบบสอบถามนั้น
ตองการขอมูลผลประกอบการของวิสาหกิจในรอบปท่ีผานมาซ่ึงผูประกอบการจําเปนตองคนหา
และทําการคํานวณออกมาเปนอัตราสวน จึงไมตองการเสียเวลาเพื่อเร่ืองดังกลาว  

การเก็บขอมูลแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) ท่ีเวลาหนึ่ง ก็เปนขอจํากัดอีกประการหนึ่ง
ในการศึกษาภาวะผูประกอบการที่เปนปรากฎการณท่ีจําเปนตองใชเวลาระยะหนึ่งในการทําให
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เกิดผลได (Low and MacMillan, 1988) การใชขอมูลแบบตัดขวางน้ีทําใหการสรุปความสัมพันธเชิง
เหตุและผลของภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการนั้นจําเปนตองอางอิงความเปนเหตุเปน
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม และตองใชโปรแกรมการวิเคราะหหลายตัวแปรในระดับท่ีสูงข้ึนไป
คือ โปรแกรมตัวแบบสมการโครงสราง ท่ีเปนการศึกษาความแปรปรวนรวมของตัวสรางตางๆใน
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประการสุดทายการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดถือเอาปจจัยภายนอกเปนตัวแปรท่ีมากอน 
(Antecedent) ไมไดนํามารวมในการศึกษาดวย เนื่องจากตองการใหความสําคัญกับนิยามความหมาย 
นิยามปฏิบัติการของภาวะผูประกอบการ รวมท้ังความสัมพันธท่ีมีระหวางภาวะผูประกอบการกับ
ผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอันดับแรก 

 

7.7  ขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 
  

ส่ิงท่ีคนพบในการวิจัยคร้ังนี้คือ องคประกอบภาวะผูประกอบการ ท่ีประกอบดวย ภาวะ
ผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธอยางผูประกอบการ การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง
ผูประกอบการ และการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ แมวาองคประกอบ
เหลานี้จะไดรับการยืนยันแลวมีสวนรวมเปนภาวะผูประกอบการแตฐานคติของภาวะผูประกอบการ
ก็ยังสามารถที่จะมีปจจัยดานอ่ืน จากทฤษฎีอ่ืนโดยเฉพาะดานจิตวิทยาหรือสังคมวิทยา อาจจะเขามา
เปนสวนหนึ่งของภาวะผูประกอบการได  
 การทดสอบตัวแบบภาวะผูประกอบการที่มีตอผลประกอบการของวิสาหกิจโดยใชกลุม
ตัวอยางท่ีแตกตางและมีจํานวนมากขึ้น กลุมตัวอยางท่ีควรศึกษาดวยก็คือกลุมวิสาหกิจขนาดใหญ
เพื่อเปนการเพ่ิมมุมมองความรูถึงภาวะผูประกอบการท่ีมีผลตอวิสาหกิจท่ีมีโครงสรางขนาดใหญมี
ระบบการบริหารท่ีใหความสําคัญตอวิธีการบริหารธุรกิจของผูบริหารมากกวาการตัดสินใจโดย
แนวทางของผูประกอบการ 
 การศึกษาภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลประกอบการแยกออกเปนกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะ
ทําใหเห็นบทบาทหนาที่ของปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีแตกตางกันไปในอุตสาหกรรมแตละ
ประเภท โดยท่ีปจจัยภาวะผูประกอบการอาจจะมีความสัมพันธในลําดับท่ีไมเหมือนกัน และ
การศึกษาในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจดีก็จะทําใหเห็นอิทธิพลของภาวะผูประกอบการที่มีตอผลการ
ประกอบการท่ีแตกตางออกไป 
 สุดทายการศึกษาภาวะผูประกอบการที่มีผลตอผลการประกอบการ ในครั้งนี้เปนการศึกษา
ขอมูลแบบตัดขวาง การศึกษาขอมูลแบบชวงเวลา (Longitudinal Data) อาจจะทําใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูประกอบการกับผลประกอบการท่ีแตกตางออกไปได 
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7.8  สรุป 
 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเศรษฐกิจท่ัวโลก 

นอกจากนโยบายการเพิ่มจํานวนวิสาหกิจประเภทน้ีเพื่อทําใหเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
จะไดรับการยอมรับวาเปนเปาหมายหลักของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทย แตการพัฒนาคุณภาพ
วิสาหกิจเหลานี้ก็กลายเปนประเด็นสําคัญเชนเดียวกัน งานวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอผลการประกอบการ
ของวิสาหกิจกลุมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูประกอบการมีจํานวนนอยมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาภาวะผูประกอบการมีสวนชวยใน
การทําใหผลการประกอบการของวิสาหกิจมีกําไร มีการเติบโต และมีความมั่นคงตอการอยูรอด 
การพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจขนาดเล็กทําไดดวยการพัฒนาศักยภาพภาวะผูประกอบการไป
พรอมกับการเพ่ิมโอกาสในของการประกอบธุรกิจที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ซ่ึงการพัฒนาภาวะ
ผูประกอบการจะเกิดผลทางตรงและมีความรวดเร็วกวานโยบายการพัฒนาดานอ่ืนท่ีตองใช
งบประมาณและมีความซับซอนมากกวา 
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6. มีความสัมพันธอันดีกับลูกคา ศึกษาหาความรูในตัวสินคาใหมๆจากทั่วโลก ใชเทคนิค

ใหมๆในการบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน แตตองมีธรรมาภิบาล 

7. ซ่ือสัตย วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

8. วางนโยบายและแนวทางการตลาดและการผลิต รวมถึงกําหนดการชําระหนี้ของลูกคา

และการจายชําระหนี้คูคา, เปนกันเองกับพนักงานเสมือนญาติ เปนครอบครัวเดียวกัน จะทําใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 

9. มีหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดี มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ, มีความกลาที่ตัดสินใจทาง

ธุรกิจ มีการจัดการบุคลากรที่ดี, ตองพยายามสรางวัฒนธรรมองคกร ใหพนักงานมีความรูสึกวา

ธุรกิจเปนของตนเอง  มีความรูสึกเปนเจาของรวมกับผูบริหาร และใหอํานาจในการตัดสินใจทาง

ธุรกิจตามตําแหนงหนาที่ 

10. ซ่ือสัตย ไมเอาเปรียบสังคม ควรตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาส 

11. ควรเขาใจสินคาและบริการที่ทําอยูวาตองมีปจจัยอะไรมาสนับสนุน  และตองอดทน 

พยายาม ควรเก็บออมเงินลงทุนมากกวาการกูยืม 

12. พัฒนาองคกรอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่, มองแนวโนมทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได

อยางแมนยํา 

13. การตลาด การเงิน บุคคล 

14. มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร, เขาใจการเงิน, เขาใจโอกาสทางการตลาด

ใหมๆ จากการใชทรัพยากรที่มีอยู, ติดตามขาวสารเพื่อหาโอกาสใหมๆ 

15. วางแผนจัดระบบงานภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหระบบทํางานใหไดดวย

ตัวของมันเอง รวมถึงความถูกตองและSure, ตรวจเช็คและติดตามผลงานดวยตัวเอง, ปรับปรุงกล



 208 

ยุทธใหทันสมัยเปนไปตามกลไกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด, คนควา หาขอมูล 

รวบรวมสะสมและสรางสรรคใหเกิดแนวคิด 

16. ติดตามขาวสารตลอดเวลา, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใหทันกับโลกโลกาภิวัฒน, 

เพิ่มความรูและทักษะใหพนักงานอยูเสมอ 

17. Quality ท่ีดี, Good Innovation, Good Resource. 

18. ตองมีนวัตกรรมและรูจักจัดการ 

19. คิดคนหาผลิตภัณฑใหม, รักษาระดับคุณภาพและราคา ใหเหมาะสมกับตลาด, ศึกษา

ตลาดและขณะเดียวกันหาตลาดใหมรองรับการแขงขันในตลาดเดิม, ลดตนทุนการผลิต 

20. กําหนดนโยบายใหชัดเจน, วางแผนการดําเนินงานและจัดการบริหารแตละฝายอยาง

ชัดเจน, ควบคุมดูแลใหงานทุกอยาง ดําเนินไปตามแผนใหมากที่สุด, ปรับปรุงและพัฒนาอยู

ตลอดเวลาในทุกๆดาน, สงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรมพัฒนาสิ่งใหมๆ ทํางานกันเปนทีม, 

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเรียนรูตลอดเวลา 

21. มุงมั่นในธุรกิจตัวเอง, ไมยอทออุปสรรค, หมั่นหาโอกาสใหม, สรางความสัมพันธกับ

คนรอบขางเสมอ 

22. แสวงหาโอกาสใหมๆในธุรกิจ, พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ 

23. การอุดรอยและสรางผลกําไร เฉพาะในชวงที่ถือวาเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ จะตอง

กลับไปดูรายละเอียดทั้ง 2 แนวทางอยางละเอียด และจัดทําใหเกิดเปนรูปธรรม กันทั้งองคการและ

ทําการตรวจวัดผลประกอบการอยางสม่ําเสมอ ท้ังชวงรายวันและสัปดาห รายเดือนและราย 3 เดือน 

โดยทั้งในบริษัทจะพิจารณา 2 แนวทางคือรายสัปดาห เฉพาะการเงินและรายเดือน เฉพาะตรวจสอบ

ผลประกอบการ เนื่องจากมีรายรับและรายจายครบถวนในชวง Period นั้นๆ 

24. มีความตื่นตัวอยูเสมอ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง เชน FTA ระหวางประเทศ, หาโอกาส

ใหมๆในการผลิตสินคาและบริการ, ตองมี R&D ท่ีเขมแข็งที่จะใหขอมูลในการพัฒนา, ตองมี 

Teamwork ท่ีจะตอสูกับปญหาทั้งหลาย 

25. เปนผูใหบริการที่มีความแมนยําและสม่ําเสมอ ไมลดระดับคุณภาพในการผลิตสินคา

และใหบริการ 

26. เปดโลกทัศนใหกวางขวาง, ใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง, มี Social 

Responsibility, ผลิตสินคาและบริการทีมีคุณภาพ 

27. เปนผูบริหารที่ดี – Leadership, Excellence Entrepreneur 

28. หาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูก, ตองตอรองโดยใชความสามารถของ

บุคลากรใหไดประสิทธิภาพสูงสุด, ตองสรางความแตกตางที่มีคุณสมบัติเดนของสินคาออกมาให

ลูกคาเห็นได 



 209 

29. มีวิสัยทัศน มีกลยุทธท่ีเหมาะสม มีความพยายาม มีทัศนคติเชิงบวก มีภาวะผูนํา 

30. กําหนดนโยบายใหชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจแตละป, กําหนดแผนการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย, กําหนดตัวบุคคล และมอบหมายหนาที่&ความรับผิดชอบ พรอม

ท้ังประเมินผล และติดตามผลงาน, ปรับปรุงเปาหมายหรือตัวบุคคลถาไมเปนไปตามที่วางแผนไว, 

ดูแลเอาใจใส ใหการชวยเหลือ&สนับสนุนพนักงานอยางใกลชิด 

31. คลุกคลีกับลูกนองและลูกคา เพื่อรับฟงขอเสนอแนะคําแนะนํา, Source หาของใหมท่ี

ตรงกับความตองการลูกคา, รับฟงขาวสารติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อประมาณการรายได, 

กําลังใจการทํางานที่มีตอลูกนองเปนสิ่งสําคัญ เพื่อซื้อใจใหเขาอยูกับเราไปอีกนานๆ ซ่ือสัตย 

32. บริหารจัดการคนในองคกร ใหใชศักยภาพออกมาเปนประโยชนไดเต็มที่ ตามหนาที่

ตางๆ โดยมีการจัดการที่ดี บริหารและบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพสูง ดวยตนทุนที่

ประหยัด และสรางความพอใจแกลูกคา พนักงาน ผูถือหุน อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 

33. Empower/coaching, strategic/competitiveness, Innovation 

34. ควรติดตามเทคโนโลยีในสาขาที่ทําธุรกิจอยูเปนประจําและหมั่นปรับปรุงให

สอดคลองหรือใกลเคียงกับเทคโนโลยีนั้น หากทําเองไมได อาจใชวิธีการรวมทุนหรือเอาตัวอยางมา

ศึกษา เพื่อสามารถสรางความแตกตางของสินคาหรือบริการใหโดดเดนกวาทองตลาดได 

35. วิเคราะหวิจัยตลาด กลุมเปาหมาย ราคาเปาหมาย, สรางขวัญ กําลังใจ ใหพนักงานรูสึก

รักและทุมเทใหองคกร พัฒนาทั้งความรู&ทักษะ ใหพนักงานในองคกร, สรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางผูบริหารกับพนักงาน 

36. สรางทรัพยากรที่มีคุณคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนการพัฒนาบุคลากร 

37. ตองกําจัดคอรัปชั่นใหหมดไป 

38. ความคิดริเริ่ม แตกตางจากสิ่งที่มีอยู กลาคิด ลงมือทํา, ใชทรัพยากรใหเหมาะสม รูจัก

ใชทรัพยากร, รักษาทรัพยากรอยูนานๆ, เปนผูนําและลงมือปฏิบัติทํางานเปนทีม, ติดตามกระแส

ธุรกิจ ทิศทางในการสรางโอกาสใหมๆ, คิดใหไกลกวาคูแขง 

39. รับผิดชอบสูงสุดในคุณภาพสินคา การจัดสง การบริการลูกคาใหไดรับความพอใจ

สูงสุด, บริหารบุคลากรโดยยึดถือความเปนธรรมและจัดสรรรายไดใหเหมาะสม ดูแลพนักงาน

เหมือนคนในครอบครัว ไมมีการลดคน แมเศรษฐกิจไมดี, บริหารการเงินใหเหมาะสมไมกอหนี้ ไม

ฟุงเฟอ ไมใชเงินผิดประเภท เปนตัวอยางที่ดีใหพนักงาน ในความประพฤติท้ังที่ทํางานและสวนตัว, 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตตอลูกคา คูคา พนักงาน และผูท่ีเกี่ยวของ 

40. ควรมีวิสัยทัศนชัดเจนกวางไกล เขาใจองคกร กลุมลูกคา ระบบบริหาร การจัดการที่ดี

ตอทรัพยากรตางๆในวิสาหกิจ 
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41. มองหาตลาดใหมอยูเสมอ 

42. ศึกษาคูแขง ศึกษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกประเทศ ปรับกลยุทธ พัฒนาพนักงาน

และตนเอง มีนวัตกรรมใหมๆ 

43. มีการวางแผนงานของบริษัทที่มีเปาหมายชัดเจน, มีการจัดแบงหนาที่การทํางานใน

องคกรอยางมีระเบียบแบบแผน, มีการจัดการทางการเงินที่เขมแข็ง 

44. คิดทําให ไมใชเอาแตรับ 

45. ตองมองตลาดใหออกวาลูกคาตองการสินคาประเภทใด, สินคาที่สงใหลูกคาตองตรง

กับใบสั่งซื้อและมีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ, ซ่ือสัตยตอลูกคาและสงสินคาใหตรงตามวันและ

เวลาที่ลูกคาตองการ, มีบริการหลังการขายสินคา, มีการบริหารจัดการในองคกรใหมีมาตรฐานสากล

, ตองมีสินคาในสตอกเทาที่จําเปนเทานั้น 

46. รักษาคุณภาพของสินคาและบริการใหสม่ําเสมอ, รับทราบและแกไขขอบกพรอง ขอ

ตําหนิจากลูกคา คูคาและคูแขงเสมอ, กําไรสูงสุดไมใชเปาหมายหลัก, คืนกําไรสูสังคมบาง 

47. ซ่ือตรงตอลูกคา ในการปรับราคาขึ้นตองอยูในอัตราที่สอดคลองกับการขึ้นราคาของ

วัตถุดิบ, รับผิดชอบตอผูถือหุน มุงเนนในการทํากําไร ลดคาใชจายภายใตสภาวะการณปจจุบัน, 

รับผิดชอบตอพนักงานบริษัท สรางความมั่นคงในการทํางาน มองหาโอกาส และ career  path ให

พนักงาน พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 

48. ใหความสําคัญกับ R&D, มองหาโอกาสการตลาดใหมๆ, มองการณไกล 

49. เขาใจระบบงาน& การบริหารองคกรใหชัดเจน, ตรวจสอบระบบขององคกร หาขอดี-

ขอเสีย หรือ จุดออนขององคกร และควรแกปญหาทันที, วางแผนการเติบโตขององคกรในปถัดไป, 

ดูแลเอาใจใสพนักงาน ใหกําลังใจเมื่อทําดี เปนที่ปรึกษาเมื่อทํางานมีปญหา เพราะเปนปจจัยสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับทุกๆองคกร 

50. ติดตามสถานการณทางดานธุรกิจอยางใกลชิด สูการกําหนดแนวคิดและทิศทาง 

แผนการ/กลยุทธ การทํางานอยางเหมาะสม จัดวางโครงสราง กําลังคน เพื่อการพิชิตเปาหมาย เฝา

ระวังติดตาม ชวยการทํางาน ปรับแผน อยางทันทวงที และหมั่นบํารุงขวัญ กําลังใจ ใหกับคนทํางาน

อยูเสมอ “เมื่อวางแผนถูก ปจจัยชัยชนะอยูท่ีคน” 

51. ซ่ือสัตย รับผิดชอบตอลูกคา สังคม และผูรวมงาน 

52. ศึกษาปญหาสภาพเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของสังคม, เรียนรูจาก

ส่ิงที่ไดกระทําในอดีต ผลกระทบ ผลที่ไดรับ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา สินคา

และบริการ ซ่ึงสินคาและการบริการจะตองเร่ิมจากบุคลากรในองคกรกอนที่จะผูบริโภคภายนอก 
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53. ซ่ือตรงตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน, มีอิทธบาทสี่ หรือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

วิมังสา, มีวินัยทางการเงิน, ติดตามสนใจ ความเปลี่ยนแปลงของผูบริโภค, กลาที่จะประสบความ

ลมเหลว ในโครงการตางๆ ใหถือวาเปนเรื่องธรรมดาที่ลมเหลว ไมใชลมเหลวผิดพลาดไมได 

54. ขยายตลาดใหม เพิ่มจากที่มีอยู, หาวิธีลดตนทุน โดยคุณภาพของสินคายังดีเหมือนเดิม, 

ลดสวนสูญเสียจากการผลิต, ใชบุคลากรทํางานในหนาที่ใหตรงกับความรูความสามารถ, จัดอบรม

ความรูแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 

55. มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและเปนบวกเสมอ, มีความซื่อสัตย, มีความเอื้ออาทร, มีการ

พัฒนาอยูเสมอ (แบบ เทคนิค การตลาด 

56. เปนนักลงทุนในระยะแรก และเปนผูบริหารในระยะถัดไป แตตองแอบแฝงดวย ความ

เปนนักลงทุนอยูตลอดเวลา เพื่อใหธุรกิจมีขนาดใหญข้ึน 

57. มีแนวความคิดดาน Innovation และสามารถนําไปสูการผลิตสินคาได, กลาลงทุนและ

กลาตัดสินใจ, ใหความสําคัญกับบุคลากรที่ทํางานในองคการ, เนนใหพนักงานมีสวนรวม, 

ชวยเหลือชุมชนสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม, มีความรูในธุรกิจนั้นอยางแทจริง 

58. เปนนักการตลาด นักบัญชี ในตัวเองเพื่อสามารถวิเคราะหวางแผนหรือเปลี่ยนแปลงให

ตรงสถานการณ 

59. มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ไมเอาเปรียบลูกคา และพนักงาน ผูบริหารตองมี

ความสามารถในการมองเห็นสิ่งตางๆที่กําลังเปลี่ยนแปลง และคาดการณส่ิงที่กําลังเกิดขึ้นไดอยาง

แมนจํา, การกําหนดแผนงานตองทําจากการคาดการณอนาคต แผนงานที่วานี้ตองใหความสําคัญ

ของผลตอบแทน การสรางความพึงพอใจใหลูกคา กระบวนการในการดําเนินการ ในระดับที่

ใกลเคียงกันและสอดคลองกัน และในทายที่สุดตองมั่นใจวาการพัฒนาสินทรัพยท่ีจับตองไมได เชน

ความชํานาญ โครงสรางองคการ, IT, Brand, เปนตน ไดรับการพัฒนาและจัดสรรอยางพอเพียงและ

สอดคลอง กับแผนงานที่วางไว 

60. รูตลาด รูความสามารถของตนเอง เลือกทําสิ่งที่เหมาะสมกับตลาดและตนเอง 

61. Planning, Monitoring, Adapt 

62. ตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีการวางแผนทุกหนวยขององคกรได สามารถปฏิบัติหรือ

ทําไดทุกๆจุดของหนวยงาน จะทําองคกรยอมรับได ทําใหกลาที่จะปรึกษาหรือปฏิบัติตาม โดยสรุป

แลว ผูประกอบการยุคปจจุบัน ตองทําตัวเหมือนคนรับใช ท่ีสามารถทําไดทุกเรื่องที่ผานเขามา และ

ตองทําตัวเปนทั้งผูบริหารที่เกงคิด + กับผูรับใชท่ีเกงทํา ก็จะสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได บวกกับ

ความพอเพียงในยุคปจจุบัน ชีวิตก็จะมีความสุข 

63. การวางแผนกลยุทธ วินัยในการทํางาน (Operational Disciplines), Innovation 
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64. การพัฒนาสินคา, การดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกลไกของตลาด, การระมัดระวังตอ

คาใชจายทุกชนิด 

65. ตองเปนนักคิดที่ชาญฉลาด คิดนอกกรอบ มองหาแนวทางธุรกิจที่ไมเหมือนใคร ผลิต

สินคาที่เปน monopoly และยากตอการเลียนแบบ, ทํางานหนัก ตรวจสอบยอนกลับเกง วิเคราะห

งานไดอยางแตกฉาน รวดเร็วโดยใช matrix ทาง science ท้ังทางเคมี ฟสิกส ชีวะ ชีวะเคมี และ

คณิตศาสตรในการตัดสินใจ 

66. สถานที่ต้ังเหมาะกับทําเล การคมนาคมสะดวก, ส่ิงแวดลอมดี ไมมีมลภาวะทางน้ํา 

อากาศ ความรอน, สงเสริมบุคลากรใหมีรายไดและสังคมไทย 

67. ทําหนาที่บริหาร, ใหนโยบาย, ต้ังจุดเปาหมาย, ควบคุม ดูแลใหเปนไปตามเปาหมาย

โดยดูแลอยูหางๆ, ถามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหมี การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ปรับแตง

เปาหมายตามภาวะการ, ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ และความชวยเหลือตามสถานการณ 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหตัวแบบการวัด
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ตัวแบบการวัดเริ่มตน 
 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 
Innovative  <--- Strategic 1.000        

Risk  <--- Strategic .708 .139  5.091  ***  par_1 

Proactive  <--- Strategic .237 .056  4.253  ***  par_2 

Knowledge  <--- Recognition  1.000        

Social Linkage <--- Recognition .133 .057  2.355  .019  par_3 

Experience  <--- Recognition .082 .027  3.037  .002  par_4 

Motivation  <--- Leadership .603 .104  5.810  ***  par_5 

Influence  <--- Leadership .968 .152  6.370  ***  par_6 

Inspiration  <--- Leadership 1.000        

Availability  <--- Exploitation .830 .158  5.238  ***  par_7 

Utilization  <--- Exploitation  1.000        

Profitability  <--- SME Performance .210 .054  3.849  ***  par_8 

Growth  <--- SME Performance 1.000        

Survive  <--- SME Performance .307 .076  4.050  ***  par_9 

Acquisition  <--- Exploitation .001 .004  .187  .852  par_20 

Inimitation  <--- Exploitation .004 .003  1.147  .251  par_21 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate 

Innovative  <---  Strategic .691

Risk  <---  Strategic .578

Proactive  <---  Strategic .465

Knowledge  <---  Recognition .847

Social Linkage <---  Recognition .258

Experience  <---  Recognition .354

Motivation  <---  Leadership .656

Influence  <---  Leadership .765

Inspiration  <---  Leadership .658

Availability  <---  Exploitation .559

Utilization  <---  Exploitation .733

Profitability  <---  SME Performance  .815

Growth  <---  SME Performance  .540

Survive  <---  SME Performance  .520

Acquisition  <---  Exploitation .019

Inimitation  <---  Exploitation .116
 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Strategic  <--> Recognition  231.486 50.521  4.582  ***  par_10 

Strategic  <--> Leadership  3.768 .901  4.182  ***  par_11 

Strategic  <--> SME Performance 1.929 1.093  1.765  .078  par_12 

Exploitation <--> SME Performance 39.074 19.382  2.016  .044  par_13 

Recognition <--> Exploitation  4151.055 850.536  4.881  ***  par_14 

Leadership  <--> SME Performance 1.530 .628  2.438  .015  par_15 

Recognition <--> Leadership  97.630 25.234  3.869  ***  par_16 

Strategic  <--> Exploitation  125.581 28.245  4.446  ***  par_17 

Leadership  <--> Exploitation  69.796 15.572  4.482  ***  par_18 

Recognition <--> SME Performance 53.027 33.609  1.578  .115  par_19 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate 

Strategic  <-->  Recognition .731

Strategic  <-->  Leadership .740

Strategic  <-->  SME Performance  .257

Exploitation  <-->  SME Performance  .303

Recognition  <-->  Exploitation .763

Leadership  <-->  SME Performance  .370

Recognition  <-->  Leadership .561

Strategic  <-->  Exploitation .789

Leadership  <-->  Exploitation .797

Recognition  <-->  SME Performance  .206

Variances: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Strategic      9.255  2.543  3.639  ***  par_22 

Recognition      10821.102  3207.063  3.374  ***  par_23 

Leadership      2.800  .759  3.688  ***  par_24 

Exploitation      2735.608  725.203  3.772  ***  par_25 

SME Performance      6.098  2.364  2.580  .010  par_26 

e4     10.146  1.928  5.263  ***  par_27 

e5     9.262  1.414  6.552  ***  par_28 

e6     1.875  .262  7.169  ***  par_29 

e7     4267.589  2683.407  1.590  .112  par_30 

e8     2707.834  351.365  7.707  ***  par_31 

e9     508.402  67.721  7.507  ***  par_32 

e3     1.352  .213  6.347  ***  par_33 

e2     1.854  .373  4.965  ***  par_34 

e1     3.665  .579  6.325  ***  par_35 

e11     4142.785  610.100  6.790  ***  par_36 

e10     2351.323  535.627  4.390  ***  par_37 

e14     .136  .063  2.163  .031  par_38 

e15     14.782  2.367  6.245  ***  par_39 

e16     1.544  .239  6.453  ***  par_40 

e12     3.915  .497  7.873  ***  par_41 

e13     2.793  .356  7.845  ***  par_42 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

Inimitation      .014 

Acquisition      .000 

Survive      .271 

Growth      .292 

Profitability      .663 

Utilization      .538 

Availability      .312 

Inspiration      .433 

Influence      .586 

Motivation      .430 

Experience      .125 

Social Linkage      .066 

Knowledge      .717 

Proactive      .217 

Risk     .334 

Innovative      .477 
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ตัวแบบการวัดปรับปรุง 

 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Innovative  <--- Strategic 1.000     

Risk  <--- Strategic .714 .141  5.084  ***  par_1 

Proactive  <--- Strategic .239 .056  4.261  ***  par_2 

Knowledge  <--- Recognition  1.000     

Social Linkage <--- Recognition .135 .057  2.371  .018  par_3 

Experience  <--- Recognition .083 .027  3.075  .002  par_4 

Motivation  <--- Leadership .602 .103  5.827  ***  par_5 

Influence  <--- Leadership .961 .151  6.372  ***  par_6 

Inspiration  <--- Leadership  1.000     

Availability  <--- Exploitation  .834 .158  5.267  ***  par_7 

Utilization  <--- Exploitation  1.000     

Profitability  <--- SME Performance .209 .054  3.845  ***  par_8 

Growth  <--- SME Performance 1.000     

Survive  <--- SME Performance .306 .076  4.050  ***  par_9 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate 

Innovative  <---  Strategic .687

Risk  <---  Strategic .580

Proactive  <---  Strategic .468

Knowledge  <---  Recognition .841

Social Linkage <---  Recognition .259

Experience  <---  Recognition .357

Motivation  <---  Leadership .657

Influence  <---  Leadership .763

Inspiration  <---  Leadership .660

Availability  <---  Exploitation .568

Utilization  <---  Exploitation .741

Profitability  <---  SME Performance  .814

Growth  <---  SME Performance  .541

Survive  <---  SME Performance  .521

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

 
     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Strategic  <--> Recognition  230.222 50.408  4.567  ***  par_10 

Strategic  <--> Leadership  3.757 .900  4.174  ***  par_11 

Strategic  <--> SME Performance 1.932 1.092  1.770  .077  par_12 

Exploitation <--> SME Performance 36.539 19.198  1.903  .057  par_13 

Recognition <--> Exploitation  4144.808 851.226  4.869  ***  par_14 

Leadership  <--> SME Performance 1.538 .631  2.439  .015  par_15 

Recognition <--> Leadership  97.786 25.269  3.870  ***  par_16 

Strategic  <--> Exploitation  123.646 28.124  4.396  ***  par_17 

Leadership  <--> Exploitation  69.624 15.576  4.470  ***  par_18 

Recognition <--> SME Performance 53.096 33.634  1.579  .114  par_19 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate 

Strategic  <-->  Recognition .736

Strategic  <-->  Leadership .739

Strategic  <-->  SME Performance  .258

Exploitation  <-->  SME Performance  .280

Recognition  <-->  Exploitation .759

Leadership  <-->  SME Performance  .370

Recognition  <-->  Leadership .564

Strategic  <-->  Exploitation .773

Leadership  <-->  Exploitation .784

Recognition  <-->  SME Performance  .208

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Strategic      9.158  2.533  3.616  ***  par_20 

Recognition      10680.526  3155.309  3.385  ***  par_21 

Leadership      2.819  .762  3.701  ***  par_22 

Exploitation      2794.719  734.026  3.807  ***  par_23 

SME Performance      6.115  2.369  2.581  .010  par_24 

e4     10.242  1.931  5.305  ***  par_25 

e5     9.226  1.414  6.525  ***  par_26 

e6     1.869  .261  7.152  ***  par_27 

e7     4408.165  2628.828  1.677  .094  par_28 

e8     2705.645  351.274  7.702  ***  par_29 

e9     506.950  67.619  7.497  ***  par_30 

e3     1.349  .213  6.332  ***  par_31 

e2     1.871  .374  5.002  ***  par_32 

e1     3.646  .579  6.300  ***  par_33 

e11     4080.488  606.997  6.722  ***  par_34 

e10     2292.213  539.367  4.250  ***  par_35 

e14     .137  .063  2.170  .030  par_36 

e15     14.766  2.369  6.232  ***  par_37 

e16     1.544  .239  6.448  ***  par_38 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 

Survive      .271 

Growth      .293 

Profitability      .662 

Utilization      .549 

Availability      .323 

Inspiration      .436 

Influence      .582 

Motivation      .431 

Experience      .128 

Social Linkage      .067 

Knowledge      .708 

Proactive      .219 

Risk     .336 

Innovative      .472 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดการวิจัย 
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กรอบแนวคิดการวิจัยเริ่มตน 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Strategic  <--- Recognition .026 .005  5.046  ***  par_11 

Exploitation  <--- Recognition .485 .089  5.463  ***  par_12 

Leadership  <--- Strategic .380 .235  1.620  .105  par_13 

Leadership  <--- Exploitation  .031 .022  1.417  .157  par_14 

Leadership  <--- Recognition  -.014 .014  -.994  .320  par_17 

SME Performance <--- Leadership .560 .411  1.364  .173  par_10 

SME Performance <--- Strategic -.003 .223  -.014  .988  par_15 

SME Performance <--- Exploitation  .000 .014  -.035  .972  par_16 

Knowledge  <--- Recognition  1.000     

Social Linkage  <--- Recognition .131 .060  2.197  .028  par_1 

Experience  <--- Recognition .095 .027  3.492  ***  par_2 

Profitability  <--- SME Performance .208 .054  3.852  ***  par_3 

Growth  <--- SME Performance 1.000     

Survive  <--- SME Performance .307 .076  4.051  ***  par_4 

Inspiration  <--- Leadership  1.000     

Risk <--- Strategic .752 .149  5.064  ***  par_5 

Innovative  <--- Strategic 1.000     
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     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Proactive  <--- Strategic .253 .059  4.288  ***  par_6 

Influence  <--- Leadership .957 .151  6.338  ***  par_7 

Motivation  <--- Leadership .602 .104  5.815  ***  par_8 

Utilization  <--- Exploitation  1.000     

Availability  <--- Exploitation  .854 .161  5.303  ***  par_9 

 

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

     Estimate 

Strategic  <---  Recognition .835

Exploitation  <---  Recognition .866

Leadership  <---  Strategic .667

Leadership  <---  Exploitation .951

Leadership  <---  Recognition -.754

SME Performance <---  Leadership .380

SME Performance <---  Strategic -.004

SME Performance <---  Exploitation -.010

Knowledge  <---  Recognition .760

Social Linkage  <---  Recognition .228

Experience  <---  Recognition .368

Profitability  <---  SME Performance  .811

Growth  <---  SME Performance  .542

Survive  <---  SME Performance  .522

Inspiration  <---  Leadership .661

Risk <---  Strategic .594

Innovative  <---  Strategic .668

Proactive  <---  Strategic .480

Influence  <---  Leadership .760

Motivation  <---  Leadership .657

Utilization  <---  Exploitation .733

Availability  <---  Exploitation .575

 

 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Z2      8714.894  2142.140  4.068  ***  par_18 



 225 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 

Z3      2.621  1.558  1.682  .093  par_19 

Z5      684.621  522.753  1.310  .190  par_20 

Z1      .697  .644  1.082  .279  par_21 

Z4      5.301  2.055  2.579  .010  par_22 

e4      10.748  1.941  5.538  ***  par_23 

e5      9.001  1.413  6.372  ***  par_24 

e6      1.841  .260  7.077  ***  par_25 

e7      6373.797  1492.375  4.271  ***  par_26 

e8      2749.964  355.212  7.742  ***  par_27 

e9      502.455  67.069  7.492  ***  par_28 

e10      2355.677  534.855  4.404  ***  par_29 

e14      .138  .063  2.212  .027  par_30 

e15      14.740  2.369  6.222  ***  par_31 

e16      1.540  .239  6.433  ***  par_32 

e3      1.344  .213  6.308  ***  par_33 

e2      1.883  .375  5.018  ***  par_34 

e1      3.633  .579  6.276  ***  par_35 

e11      4034.868  605.834  6.660  ***  par_36 

 

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

 

      Estimate 

Recognition      .000 

Exploitation      .749 

Strategic     .697 

Leadership      .753 

SME Performance     .136 

Availability      .330 

Inspiration      .437 

Influence      .578 

Motivation      .432 

Survive     .273 

Growth     .294 

Profitability      .658 

Utilization      .537 

Experience      .135 

Social Linkage      .052 

Knowledge      .578 

Proactive      .231 

Risk     .352 

Innovative      .446 

    

 

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

     Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 
Strategic  <--- Recognition .027 .005  5.057  ***  par_11 

Exploitation  <--- Recognition .503 .092  5.480  ***  par_12 

Leadership  <--- Strategic .199 .127  1.574  .100  par_13 

Leadership  <--- Exploitation .015 .007  2.095  .036  par_14 

SME Performance <--- Leadership .537 .207  2.590  .010  par_10 

Knowledge  <--- Recognition 1.000        

Social Linkage  <--- Recognition .124 .061  2.040  .041  par_1 

Experience  <--- Recognition .094 .028  3.420  ***  par_2 

Profitability  <--- SME Performance .209 .054  3.845  ***  par_3 

Growth  <--- SME Performance 1.000        

Survive  <--- SME Performance .306 .075  4.049  ***  par_4 

Inspiration  <--- Leadership 1.000        

Risk <--- Strategic .745 .148  5.036  ***  par_5 

Innovative  <--- Strategic 1.000        

Proactive  <--- Strategic .251 .059  4.285  ***  par_6 

Influence  <--- Leadership .939 .149  6.316  ***  par_7 

Motivation  <--- Leadership .607 .103  5.886  ***  par_8 

Utilization  <--- Exploitation 1.000        

Availability  <--- Exploitation .820 .158  5.172  ***  par_9 

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

.70

Strategic

.46

Innovative

e4

.36

Risk

e5

.23

Proactive

e6

.00

Recognition 
.55 
Knowledge e7 

.04 
Social 

Linkage 
e8 

.13 
Experience e9 

.74

.21 

.36

.60 

Leadership 

.44 

Motivation e3 
.56 

Influence e2 
.44

Inspiration e1 

.71

Exploitation

.33

Availability

e11

.58

Utilization

e10

.13

SME Performance 

.66

Profitability

.29

Growth

.81

.54

.27

Survive

e14

e15

e16

.52 

Chi-square = 81.817, Chi-square/df = 1.136, df = 72, p = .201

GFI = .915, CFI = .972, RMR = 76.933, RMSEA = .033

.67

.60.68 .48.75 

.67

.76
.57

Z1 

Z3

Z5

Z4 
.37

Z2 

.85

.35

.49
.83



 227 

 
     Estimate 

Strategic  <---  Recognition .835

Exploitation  <---  Recognition .845

Leadership  <---  Strategic .352

Leadership  <---  Exploitation .487

SME Performance  <---  Leadership .367

Knowledge  <---  Recognition .744

Social Linkage  <---  Recognition .210

Experience  <---  Recognition .358

Profitability  <---  SME Performance  .813

Growth  <---  SME Performance  .542

Survive  <---  SME Performance  .520

Inspiration  <---  Leadership .666

Risk <---  Strategic .597

Innovative  <---  Strategic .678

Proactive  <---  Strategic .484

Influence  <---  Leadership .751

Motivation  <---  Leadership .667

Utilization  <---  Exploitation .763

Availability  <---  Exploitation .574

Variances: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate  S.E.  C.R.  P  Label 
Z2      8349.566  2079.201  4.016  ***  par_15 

Z3      2.699  1.599  1.687  .092  par_16 

Z5      846.449  551.577  1.535  .125  par_17 

Z1      1.136  .406  2.797  .005  par_18 

Z4      5.303  2.052  2.585  .010  par_19 

e4      10.489  1.952  5.375  ***  par_20 

e5      8.950  1.419  6.308  ***  par_21 

e6      1.833  .261  7.033  ***  par_22 

e7      6739.124  1454.658  4.633  ***  par_23 

e8      2771.977  356.977  7.765  ***  par_24 

e9      506.636  67.324  7.525  ***  par_25 

e10      2126.227  539.665  3.940  ***  par_26 

e14      .137  .063  2.174  .030  par_27 

e15      14.750  2.370  6.223  ***  par_28 

e16      1.545  .239  6.452  ***  par_29 

e3      1.316  .212  6.203  ***  par_30 

e2      1.946  .378  5.149  ***  par_31 

e1      3.598  .579  6.215  ***  par_32 

e11      4037.036  608.692  6.632  ***  par_33 

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

Recognition      .000 

Exploitation      .714 

Strategic      .697 

Leadership      .603 

SME Performance      .135 

Availability      .330 

Inspiration      .443 

Influence      .565 

Motivation      .445 

Survive     .270 

Growth     .294 

Profitability      .662 

Utilization      .582 

Experience      .128 

Social Linkage      .044 

Knowledge      .553 

Proactive      .234 

Risk     .356 

Innovative     .459 
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