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Abstract 

The objective of the research was to study the relationship and causal structure model of 
psychological factor, personal characteristics factor, network factor, and innovation factor that 
affect the success of small and medium business entrepreneurs in the central region of Thailand. 
The study was a quantitative research. The sample group consisted of small and medium business 
entrepreneurs, manufacturing division, trading, services, and members of The Office of SMEs 
Promotion (OSMEP) in Year 2019, and 1,500 operators at the executive level or business owners. 
A questionnaire was used as a research instrument to collect data. Statistics used in data analysis 
consisted of percentage, mean, and standard deviation. All data were analyzed by statistical 
analysis through SEM (Structural Equation Model) at a statistical significance level 0.05. 

The findings found that most of the participants were male, aged between 41 and 50 
years, had a bachelor's degree, having been working for four years . Most of them were 
experienced entrepreneurs who have built their own businesses, and they were trained in 
businesses  from childhood or adolescence by being a single owner operator. Most of them have 
had a period of establishment of eight years and the nature of the establishment in the form of a 
service business. 

The findings also revealed that factors that directly and indirectly affected entrepreneurs' 
success in small and medium business operations were network and innovation factors. 
Psychological and personal factors had direct influence on entrepreneurial success factors as well. 
Benefits from the research are business partner networking, market competition, good leadership,  
new innovation of products, and potential for successful business operation.  

(Total 238 pages) 
Keywords: Key Success Factors, Small and Medium Business Entrepreneurs  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 
 ค ำว่ำ "กำรเป็นผูป้ระกอบกำร" เร่ิมมีมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 จนถึงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็น
เร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรม 3 ด้ำน คือ กำรริเร่ิม กำรจดักำร และกำรยอมรับ ควำมเส่ียง หรือควำม
ลม้เหลว ทั้งน้ีไดมี้ผูเ้ช่ียวชำญแต่ละดำ้นไดใ้ห้ควำมหมำยของกำรประกอบกำรท่ีแตกต่ำงกนัไป โดย
สำมำรถสรุปควำมหมำยของค ำวำ่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรไดว้ำ่ หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงสรรคส่ิ์ง
ใหม่ท่ีมีคุณค่ำ โดยใชเ้วลำให้คุม้ค่ำ และพอเพียงประกอบกบักำรเงิน จิตวิทยำ ควำมเส่ียงทำงสังคม 
รวมถึงกำรรับผลท่ีไดจ้ำกเงินลงทุน ควำมพึงพอใจ และควำมเป็นอิสระ นอกจำกน้ีผูป้ระกอบกำรยงั
มีบทบำทส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจ เพรำะกำรด ำเนินกิจกรรมของกำรประกอบกำร คือ ส่ิง
กระตุน้ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ดงันั้นรัฐบำลจึงให้ควำมส ำคญักบัธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม 
และมุ่งสร้ำงวฒันธรรมหรือสังคมผูป้ระกอบกำรให้แพร่หลำย เพื่อสนบัสนุนให้เกิดผูป้ระกอบกำร
รุ่นใหม่ท่ีมีพื้นฐำนควำมรู้และขีดควำมสำมำรถ และเพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ว่ำประเทศไทยนั้นมี
ผูป้ระกอบกำรท่ีมีศกัยภำพและประสิทธิภำพ สำมำรถช่วยพฒันำเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำม
เจริญกำ้วหนำ้ และแข่งขนัในระดบัเวทีกำรคำ้โลกไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื (เยำวลกัษณ์ เคลือบมำศ, 2551) 
 

ธุรกิจขนำดกลำง  และขนำดย่อมถือไดว้่ำเป็นธุรกิจท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทั้งในดำ้นกำรผลิต กำรจำ้งงำน กำรลงทุน และกำรส่งเสริมกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
โดยประกำรแรกในทำงดำ้นกำรผลิตนั้น ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มเป็นหน่วยกำรผลิตท่ีส ำคญั
ในกำรผลิตสินคำ้หลำยชนิดท่ีหน่วยธุรกิจขนำดใหญ่ไม่ท ำกำรผลิต ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม
จึงมีบทบำทในกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินคำ้อุปโภคบริโภค และยงัเป็นส่วนส ำคญัในกำรผลิต
สินคำ้ขั้นกลำงของห่วงโซ่กำรผลิต ประกำรท่ีสอง คือ ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมมีบทบำท
อย่ำงมำกต่อกำรจำ้งงำนของประเทศ เน่ืองจำกธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม มีจ ำนวนมำกและ
กระจำยอยูท่ ัว่ประเทศ ซ่ึงบทบำทน้ียงัรวมถึงกำรท่ีธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มเป็นภำคธุรกิจท่ี
ช่วยดูดซบัแรงงำนท่ีเคล่ือนยำ้ยออกจำกภำคกำรเกษตร ดงันั้นกำรประกอบกำรของธุรกิจขนำดกลำง
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และขนำดยอ่มจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรมีงำนท ำและรำยไดข้องครัวเรือนจ ำนวนมำก
ของประเทศ และประกำรท่ีสำม ในประเทศก ำลงัพฒันำท่ีกำรเขำ้ถึงเคร่ืองมือในกำรออมมีควำม
จ ำกดั ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมจึงมีบทบำทส ำคญัในกำรจดัสรรและโยกยำ้ยเงินออมใน
ชนบท โดยน ำไปใชใ้นภำคกำรผลิต นอกจำกน้ีธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มยงัมีบทบำทในกำร
ส่งเสริมกำรเป็นผูป้ระกอบกำร เน่ืองจำกธุรกิจของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ส่วนใหญ่มกัมีขนำดเล็ก
ในช่วงแรก ก่อนท่ีจะขยำยธุรกิจใหมี้ขนำดใหญ่ข้ึนในช่วงถดัไป (นฏำ วะสี และคณะ, 2561) 

 
จำกนิยำมของค ำวำ่ ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มจะพบวำ่ ธุรกิจกำรผลิตวสิำหกิจขนำด

กลำง จะมีกำรจำ้งงำน 50 - 200 คน และมีมูลค่ำสินทรัพยถ์ำวรเกิน 50 - 200 ลำ้นบำท ในส่วนของ
ธุรกิจคำ้ปลีก จะมีกำรจำ้งงำน 16 - 30 คน และมีมูลค่ำสินทรัพยถ์ำวรเกิน 30 - 60 ลำ้นบำท และหำก
เป็นกิจกำรบริกำร จะมีกำรจำ้งงำน 51 - 200 คน และมีสินทรัพยถ์ำวรเกิน 50 - 200 ลำ้นบำท และจำก
ขอ้มูลสถิติพบว่ำ สำมในส่ีของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมในประเทศไทยมี
สถำนะเป็นบุคคลธรรมดำ มีเพียงหน่ึงในส่ีของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม
เท่ำนั้นท่ีมีสถำนะเป็นนิติบุคคล นอกจำกน้ีธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมกว่ำร้อยละ 99 เป็น
วิสำหกิจขนำดเล็ก และมีเพียงส่วนน้อยมำกเท่ำนั้ นท่ีเป็นวิสำหกิจขนำดกลำง นอกจำกน้ีหำก
พิจำรณำตำมภำคธุรกิจของธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมแล้ว พบว่ำ ภำคธุรกิจท่ีมีจ  ำนวน
ผูป้ระกอบกำรมำกท่ีสุด 3 ภำคแรก ไดแ้ก่ ภำคกำรคำ้ (ร้อยละ 46) ภำคบริกำร (ร้อยละ 27) และภำค
กำรผลิต (ร้อยละ 17) เม่ือพิจำรณำตำมจงัหวดัท่ีตั้ง พบวำ่ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำรมำกกวำ่ภำคอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 27  (ณัฐพล ลีลำวฒันำนนัท์, 2561; นฏำ วะสี และ
คณะ, 2561) 
 

ในปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มจ ำนวนมำกยงัประสบปัญหำต่ำง ๆ      
ไม่วำ่จะเป็นปัญหำดำ้นเงินทุน เน่ืองจำกผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่มีเงินทุนนอ้ย และกำรไม่ยนิยอมให้
สินเช่ือของธนำคำรเน่ืองจำกไม่มีหลกัประกนั ไม่มีผลงำนท่ีน่ำเช่ือถือมำก่อน กำรบริหำรงำนยงัไม่
เป็นมืออำชีพเท่ำท่ีควร ธนำคำรเลยไม่กลำ้ท่ีจะให้สินเช่ือ ส่งผลให้ผูป้ระกอบธุรกิจไม่มีเงินทุนมำก
พอท่ีจะขยำยก ำลงักำรผลิต ไม่สำมำรถซ้ือเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมำใชใ้นกำร
พฒันำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตรวมทั้งเพิ่มคุณภำพของสินคำ้ได ้นอกจำกน้ียงัมีปัญหำด้ำน
กำรตลำด ซ่ึงเกิดจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น ปัญหำสินคำ้ท่ีผลิตไม่เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด คุณภำพไม่ได้
มำตรฐำน บรรจุภณัฑ์ไม่สวยงำม ตรำสินคำ้ไม่เป็นท่ีรู้จกั ปัญหำกำรขำดบุคลำกรด้ำนกำรตลำด  
กำรมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีจ ำกดั ขำดควำมสำมำรถในกำรท่ีจะหำท ำเลท่ีตั้งท่ีเหมำะสมได ้ ขำด
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ควำมสำมำรถในกำรส่งออกผลิตภณัฑ์เพื่อกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงัต่ำงประเทศ ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำน้ีได้
ท ำให้ท ำกำรตลำดเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำก นอกจำกน้ียงัมีปัญหำในดำ้นกำรบริหำรจดักำร ทั้ง
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรกำรผลิต และปัญหำอ่ืน ๆ อีกจ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นสำเหตุท่ีท ำให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ (ณัฐพล ลีลำวฒันำนนัท์, 
2561) 
 

อยำ่งไรก็ตำมปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงในระบบกำรบริหำรจดักำรงำนต่ำง ๆ ของธุรกิจ
ขนำดกลำง และขนำดยอ่มใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นผูน้ ำธุรกิจ หำกธุรกิจ
ใดมีผูน้ ำท่ีมีควำมรู้ มีทกัษะ มีคุณลกัษณะของผูน้ ำท่ีดี และมีควำมสำมำรถรอบดำ้น ธุรกิจนั้นย่อม
ประสบผลส ำเร็จ โดยอำจกล่ำวได้ว่ำ ผูน้  ำเปรียบเสมือนเป็นหลักชัย และเป็นดวงประทีปของ
ผูร่้วมงำน ทั้งน้ีเน่ืองจำกผูน้ ำมีบทบำทท่ีส ำคญัหลำยประกำร เช่น เป็นผูว้ำงแผน เป็นผูก้  ำหนด
นโยบำย เป็นผูเ้ช่ียวชำญ เป็นตวัแทนธุรกิจ เป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม เป็นคนกลำงในกำรตดัสินใจ มี
ควำมสำมำรถในกำรให้คุณหรือให้โทษ เป็นผูป้ระสำนควำมสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบ  เป็น
นักพฒันำธุรกิจอย่ำงมีเป้ำหมำย มีหลกักำรและเหตุผล เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง พฒันำงำนท่ี
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เทคโนโลยี และวิทยำกำรของสังคมท่ีเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว      
(อรพิชชำ ตำ้ยไธสง, 2556) 
 

ดว้ยกระแสของโลกในยุคปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีและโลกำภิวตัน์ ซ่ึงมี
ผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรปฏิบติังำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบติังำนในองค์กรธุรกิจ ท่ีท ำให้
องคก์รธุรกิจจะตอ้งเพิ่มศกัยภำพของกำรตดัสินใจแบบกลุ่มมำกยิ่งข้ึน บทบำทผูน้ ำแบบบุคคลเดียว
จะเร่ิมลดควำมส ำคญัลง และผูน้ ำเองก็มีแนวโน้มเช่ือถือในกำรตดัสินใจของทีมท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเป็น
กรณีพิเศษแบบชัว่ครำวมำกข้ึน ดงันั้นในแต่ละทีมก็จะมีอ ำนำจกำรตดัสินใจในงำนเฉพำะส่วนท่ีทีม
ของตนรับผิดชอบ และแนวโน้มของภำวะผูน้ ำก็อำจจะเป็นลกัษณะกำรแบ่งปัน และแลกเปล่ียน
ควำมคิด มีกำรกระจำยอ ำนำจ หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ หรือกำรรวมกลุ่ม และภำยใต้กำรใช้
เทคโนโลยีท่ีล ้ ำสมยั ผูน้  ำก็มีแนวโน้มจะติดต่อส่ือสำรกบัสมำชิกผ่ำนอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเป็น
ระบบเครือข่ำย โดยไม่ตอ้งเผชิญหน้ำกนัทุกคร้ัง ซ่ึงอำจจะส่งผลให้ช่องว่ำงระหว่ำงระดบัชั้นของ
อ ำนำจในองคก์รเร่ิมลดลง จึงอำจสรุปไดว้ำ่ องคก์รในอนำคตจะมีแนวโนม้ไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน 
อำจเกิดกำรลดล ำดบักำรบงัคบับญัชำจำกโครงสร้ำงองค์กรแบบสูงมำเป็นแบบรำบ ยืดหยุ่น ยึด
โครงกำรและทีมเป็นพื้นฐำน ดังนั้นควำมเป็นไปได้ในกำรศึกษำภำวะผูน้ ำในอนำคตอำจขยำย
กำรศึกษำภำวะผูน้ ำไปยงัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอำจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส ำเร็จ 
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เช่น ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำ ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นฐำนทรัพยำกร ปัจจยัดำ้นเครือข่ำย ปัจจยัดำ้น
กำรลดปัญหำ  และปัจจยัดำ้นนวตักรรม เป็นตน้ (Muchinsky, 2003; Shamir & Howell, 1999) 

 
 ในเชิงจิตวิทยำผูป้ระกอบกำร คือ บุคคลผูซ่ึ้งเร่ิมก่อตั้งกิจกำร เป็นเจำ้ของ หรือหุ้นส่วน 
และด ำเนินกิจกำรโดยยอมรับควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อผลก ำไรและควำม
พอใจ โดยผูป้ระกอบกำรจะท ำในส่ิงท่ีแตกต่ำงและเป็นผูส่้งเสริมเศรษฐกิจ ก ำหนดจุดหมำย รวมทั้ง
ตดัสินใจแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จและเติบโตสูงสุด ซ่ึงจำกกำรศึกษำวิจยัใน
อดีตพบวำ่ผูป้ระกอบกำรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีลกัษณะควำมใฝ่ใจในควำมส ำเร็จ
ระดบัสูง ทั้งน้ีเน่ืองจำกบุคคลท่ีมีควำมใฝ่ใจในควำมส ำเร็จสูง จะท ำให้เกิดควำมสนใจ และสำมำรถ
ท่ีจะประกอบธุรกิจไดดี้ เพรำะธุรกิจตอ้งกำรบุคคลท่ีกลำ้เขำ้มำบริหำรควำมเส่ียง มีควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลพัธ์ทั้งดำ้นตน้ทุนและก ำไร รวมทั้งตอ้งคน้หำส่ิงใหม่ ๆ และมีแนวคิดนวตักรรมเพื่อสร้ำง
ผลิตภณัฑใ์หม่และมีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะใหบ้ริกำรในรูปแบบใหม่ (Frese, 2000; McClelland, 
1987) 
 

ทั้งน้ีคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้ ำสำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกควำมคิดริเร่ิม มีควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตวั มีอ ำนำจเหนือผูอ่ื้นมีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง มีควำมมัน่คงในจิตใจ มีกำรลงโทษผูท่ี้
ไดรั้บกำรตดัสินวำ่กระท ำผิด กำรมองโลกในแง่ดี และสำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได ้ ซ่ึงส่ิง
เหล่ำน้ีเป็นเพียงหลกัฐำนบำงอยำ่งท่ีผูน้  ำอำจจะสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรปรับตวั และสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้กับตนเองมำกกว่ำสมำชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม อย่ำงไรก็ตำมคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผูน้ ำ
ดงักล่ำวจะมีลกัษณะร่วมทำงบุคลิกภำพ โดยนกัวิชำกำรไดพ้ยำยำมคน้หำถึงลกัษณะร่วมของภำวะ
ผูน้ ำและไดส้รุปถึงองคป์ระกอบของภำวะผูน้ ำในดำ้นต่ำง ๆ โดยพบว่ำ คุณลกัษณะบำงประกำรท่ี
ผูน้ ำจ  ำเป็นตอ้งมีประกอบดว้ย ปัจจยัทำงร่ำงกำย ผูน้ ำส่วนใหญ่จะมีส่วนสูง น ้ำหนกั และมีสุขภำพท่ี
ดีกวำ่บุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งมีกำรแต่งตวัท่ีดูดี ปัจจยัดำ้นควำมเฉลียวฉลำด มีเชำวสู์ง และปัจจยัทำงดำ้น
ลกัษณะ บุคลิกภำพ มีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวั หรือควำมกลมกลืนของ
บุคลิกภำพ มีควำมโดดเด่นทำงดำ้นอ ำนำจ เกียรติยศ ช่ือเสียง และเป็นคนท่ีสร้ำงประโยชน์แก่กลุ่ม 
ในสำยตำของคนทัว่ไปเห็นวำ่เป็นคนดีท่ีสุด เป็นคนประเภทเปิดเผย มีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจใน
ผูอ่ื้น นอกจำกน้ีในกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้ ำ แรงจูงใจภำยในคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบกำรกบัควำมส ำเร็จในกำรประกอบกำรของวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม พบว่ำ 
คุณลักษณะของผูป้ระกอบกำรมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกดับควำมส ำเร็จในกำรประกอบกำรของ
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วิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม (Nelson & Quick, 1997; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์,  2557;              
กมลกำนต ์เทพธรำนนท,์ 2548) 

 
นอกจำกน้ียงัพบว่ำ ในยุคปัจจุบนัมีกำรเพิ่มข้ึนของกำรรวมกนัของธุรกิจในรูปแบบของ

เครือข่ำยธุรกิจ โดยในประเทศไทยมีกำรน ำระบบเครือข่ำยมำใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มมำกข้ึนใน
หลำกหลำยมิติ ทั้งในรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรรวมกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงใน
กำรประสำนพลงัร่วมกนัขบัเคล่ือนควำมอยู่รอด และกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมหรือกลุ่ม
ธุรกิจ ใหมี้ควำมแขง็แกร่ง และกำ้วไปขำ้งหนำ้อยำ่งมัน่คง เครือข่ำยจึงถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมส ำคญั
ขององค์กรท่ีจะท ำให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดปัจจุบนั โดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็กท่ีขำด
แคลนทรัพยำกร จะมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งใช้ระบบเครือข่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ 
และกำรรักษำเครือข่ำยทำงธุรกิจไวอ้ย่ำงเหนียวแน่น ซ่ึงจำกกำรศึกษำวิจยัพบว่ำ กำรท่ีธุรกิจขนำด
กลำง และขนำดยอ่มจะสำมำรถป้องกนัตนเองให้รอดพน้จำกควำมลม้เหลวทำงธุรกิจ และสำมำรถ
ท ำกำรแข่งขนัไดใ้นกำรแข่งขนัระดบัโลกนั้น จะตอ้งหำวิธีกำรใหม่ท่ีรักษำควำมคล่องตวัของธุรกิจ
ขนำดเล็ก และตอ้งมีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจให้ธุรกิจขนำดเล็กหลำย ๆ แหล่งรวมก ำลงักัน
เพื่ อให้ มี จุด เ ด่นบำงอย่ำงของธุรกิจขนำดใหญ่ (Lin & Zhang, 2005; Khasasin, Piriyakul, & 
Khantanapha, 2016) 
 

อีกทั้งยงัพบวำ่ ตวัแปรท่ีอำจจะมีผลต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจขนำด
กลำง และขนำดยอ่มอีกตวัแปรหน่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นนวตักรรม ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นส่ิงส ำคญัอีกส่ิงหน่ึง
ในกำรน ำองคก์รไปสู่เป้ำหมำย เพรำะนวตักรรมเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์รอยำ่งมี
นยัส ำคญั นวตักรรมจะเป็นตวัช่วยในกำรพฒันำองคก์ร และช่วยสร้ำงควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั
ไดเ้ป็นอยำ่งดี ดงันั้นหำกองคก์รต่ำง ๆ เร่ิมให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรบริหำรจดักำรนวตักรรม
ในองคก์ร ถือไดว้ำ่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี แต่กำรจะบริหำรนวตักรรมในองคก์รใหส้ ำเร็จลุล่วงไดน้ั้นอำจ
ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจำกกำรศึกษำวจิยัในอดีตพบวำ่ ปัจจยัท่ีอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถทำงนวตักรรม
ขององค์กร ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นควำมสำมำรถของผูบ้ริหำร และปัจจยัดำ้นควำมสำมำรถขององค์กร 
เน่ืองจำกปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัมีอิทธิพลต่อกำรบริหำรขององคก์รเป็นอยำ่งมำก (Cooper, 2000; ปฐมพร          
ทรงสุโรจน์, 2559; กฤศกร จิรภำนุเมศ และคณะ, 2554)  
 

ดว้ยปัจจยัดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้น้ีถือไดว้่ำเป็นปัจจยัท่ีอำจจะส่งผลต่อกำรประสบผลส ำเร็จ
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงมี



 
 
 

6 
 

 

ควำมตอ้งกำรท่ีจะท ำกำรศึกษำวิจยัว่ำ ปัจจยัใดบำ้งท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของ
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจำก
ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม ถือเป็นกลไกส ำคญัหน่ึงของภำคธุรกิจไทยในกำร
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถเติบโตไปไดอ้ยำ่งมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน ดงันั้นจึงถือได้
ว่ำผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมในประเทศไทยเป็นผูท่ี้มีบทบำทส ำคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่ำงชัดเจน ซ่ึงผลท่ีได้จำกกำรศึกษำวิจยัดงักล่ำวจะสำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำกำรด ำเนินกำรของผู ้ประกอบกำรขนำดกลำง และขนำดยอ่มให้
ประสบผลส ำเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
 

ปัจจยัด้ำนจิตวิทยำ ปัจจยัด้ำนลักษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้ำนเครือข่ำย และปัจจยัด้ำน
นวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง 
และขนำดยอ่มในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทยหรือไม่อยำ่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 

1.3.1 เพื่อกำรส ำรวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มในเขต
พื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทย  

1.3.2 เพื่อศึกษำถึงรูปแบบควำมสัมพนัธ์โครงสร้ำงเชิงสำเหตุของปัจจยัดำ้นจิตวทิยำ ปัจจยั
ด้ำนลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนเครือข่ำย และปัจจัยด้ำนนวตักรรมท่ีส่งผลต่อกำรประสบ
ควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศ
ไทย   
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1.4 ขอบเขตกำรวจิัย 

 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

 
กำรศึกษำในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นกำรศึกษำเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ  

แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบกำร แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับทุนทำงจิตวิทยำด้ำนบวก  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเครือข่ำยธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับ
นวตักรรม ร่วมกับกำรทบทวนเน้ือหำจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ำมำใช้ในกำรก ำหนดกรอบ
แนวคิดของกำรวจิยั 
 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำด
ยอ่ม ภำคกำรผลิต กำรคำ้ และกำรบริกำร และเป็นสมำชิกของส ำนกังำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (สสว.) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังำนในระดบัผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือเป็นเจำ้ของกิจกำร และ
พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมท่ีจ ำแนกตำมประเภทกำรจดัตั้ง สำมำรถ
จ ำแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ นิติบุคคล มีจ ำนวน 3,105,096 รำย บุคคลและอ่ืน ๆ มีจ ำนวน 2,286,326 
และวสิำหกิจชุมชน มีจ ำนวน 85,436 รำย และพบวำ่ในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทยมีจ ำนวน
วิสำหกิจรวมทั้งส้ิน 1,139,904 รำย  (ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม, 2563) 
   

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ท  ำให้ทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อมในเขต
พื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทย  

1.5.2 ท ำให้ทรำบถึงรูปแบบควำมสัมพนัธ์โครงสร้ำงเชิงสำเหตุของปัจจยัด้ำนจิตวิทยำ 
ปัจจยัดำ้นเครือข่ำย และปัจจยัดำ้นนวตักรรมท่ีส่งผลต่อกำรประสบควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบกำร
ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มในเขตพื้นท่ีภำคกลำงของประเทศไทย 

1.5.3 ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มหรือผูท่ี้สนใจจะเป็นผูป้ระกอบกำรของ
ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่มสำมำรถน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำวิจยัไปใชใ้นกำรพฒันำตนเองเพื่อ
กำรประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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1.5.4 ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม (สสว.) สำมำรถน ำผลท่ีได้
จำกกำรศึกษำวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของกำรพฒันำธุรกิจขนำดกลำง และ
ขนำดยอ่มของประเทศไทยใหป้ระสบผลส ำเร็จไดม้ำกยิง่ข้ึน 
 

1.6 นิยำมศัพท์ 
 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ หมำยถึง ปัจจยัท่ีส ำคญัซ่ึงจะตอ้งท ำให้มีหรือให้เกิดข้ึน เพื่อให้บรรลุ
ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทศัน์ หรือก็คือเป็นกำรให้หลกักำร แนวทำง หรือวิธีกำรท่ีองค์กรจะสำมำรถ
บรรลุวิสัยทศัน์ได ้ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จเป็นหลกัหมำยท่ีเป็นรูปธรรมในกำร
เช่ือมโยงกำรปฏิบติังำนทุกระดบัให้มุ่งไปในทิศทำงเดียวกนั ท ำให้ผูบ้ริหำรขององคก์รรู้วำ่ตอ้งท ำ
ส่ิงใดบำ้งเพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองวสิัยทศัน์ และหำกปรำศจำกปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ
แลว้ วิสัยทศัน์ขององค์กรจะไม่ไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ซ่ึงใน
กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1) มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้คุม้ค่ำ
และปรับปรุงขั้นตอนในกำรท ำงำนของกิจกรรมให้กระชบัและเกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด ตวัวดั
ดำ้นกระบวนกำรภำยใน เช่น กำรควบคุมรำยจ่ำยในกำรบริหำร กำรลดตน้ทุน กำรลดปริมำณงำนท่ี
ตอ้งท ำซ ้ ำซอ้น กำรลดควำมผดิพลำดของพนกังำน เป็นตน้ 

2) มุมมองดำ้นกำรเติบโตของกิจกำร หมำยถึง ผลประกอบกำรท่ีตอบแทนจำก
กำรลงทุน (Return on Capital Employed) และกระแสเงินสดท่ีสะทอ้นถึงควำมปรำรถนำในผลลพัธ์
เพียงระยะสั้น ๆ รวมทั้งจ  ำนวนลูกคำ้ท่ีเพิ่มข้ึน และส่วนแบ่งกำรตลำด 

 
ผู้ประกอบกำร หมำยถึง บุคคลท่ีจดัตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกบัควำมเส่ียงและควำมไม่

แน่นอนทำงธุรกิจ เพื่อแสวงหำผลก ำไรและควำมเติบโต มุ่งหำควำมตอ้งกำรของตลำดเพื่อสนอง
ควำมตอ้งกำร 

 
ธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม หมำยถึง ธุรกิจท่ีเป็นอิสระ มีเอกชน เป็นเจ้ำของ 

ด ำเนินกำรโดยเจำ้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใด และไม่ตกอยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของบุคคล หรือ
ธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในกำรด ำเนินงำนต ่ำ ซ่ึงมีพนกังำนจ ำนวนไม่มำก 
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ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ หมำยถึง แนวคิดของบุคคลในทำงบวกซ่ึงเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคญัในกำร
พฒันำศักยภำพของบุคคลให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรมีพฤติกรรม
ทำงบวกในกำรด ำเนินชีวิตทั้งในกำรปฏิบติังำนในองค์กำรและกำรด ำเนินชีวิตในประจ ำวนั ซ่ึงใน
กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1) กำรมีควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถของตนเอง (Self-Efficacy) หมำยถึง กำร
เพิ่มควำมพยำยำมในกำรท ำงำนท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถของตนเองใหป้ระสบควำมส ำเร็จ  

2) ควำมมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้ำหมำย (Hope) หมำยถึง เง่ือนไขทำงจิตวิทยำ
ของบุคคลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงดำ้นบวกของบุคคลในกำรพยำยำมไปใหถึ้งเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้

3) กำรมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมำยถึง กำรคิดถึงควำมส ำเร็จท่ีจะเกิดข้ึน
ตอนน้ีและในวนัขำ้งหนำ้ 

4) ควำมยืดหยุ่นทำงอำรมณ์ (Resilience) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เผชิญหนำ้กบัปัญหำ ควำมยุง่ยำก และอุปสรรคต่ำง ๆ หรือกำรต่อสู้กบัควำมทุกขใ์จ ควำมไม่แน่นอน 
ควำมผิดพลำด โดยสำมำรถเอำชนะส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และน ำทกัษะท่ีไดรั้บไปเป็นประสบกำรณ์ท่ี
เขม้แขง็ต่อไปในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวติ 

 
ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล หมำยถึง คุณลกัษณะท่ีส ำคญัของกำรเป็นผูป้ระกอบกำร

โดยจะข้ึนอยู่กับลักษณะของกรอบควำมคิด และมุมมองของผู ้ประกอบกำรแต่ละคนภำยใต้
สภำพแวดลอ้มและลกัษณะวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีส ำคญัของกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จนั้น ประกอบดว้ย  

1) ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ หมำยถึง ลกัษณะท่ีมีอยู่ภำยในลกัษณะส่วน
บุคคลของแต่ละคน ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ พื้นฐำนครอบครัว ประสบกำรณ์  

2) ลกัษณะทำงบุคลิกภำพท่ีดี หมำยถึง ลกัษณะเฉพำะท่ีบ่งบอกควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งบุคคล ซ่ึงแสดงถึงลกัษณะทำงกำย จิตใจ และควำมรู้สึกนึกคิดท่ีสะทอ้นออกมำให้ผูอ่ื้นเห็น
และส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส ำเร็จ  

3) ทกัษะของผูป้ระกอบกำรท่ีจ ำเป็น หมำยถึง ควำมชดัเจน ควำมช ำนำญในเร่ือง
ของกำรด ำเนินธุรกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม ซ่ึงสร้ำงข้ึนมำจำกกำรเรียนรู้ของผูป้ระกอบกำร 

 
ปัจจัยด้ำนเครือข่ำย หมำยถึง วิธีกำรร่วมมือระหวำ่งธุรกิจหลำย ๆ แห่ง ในรูปแบบต่ำง ๆ

ตลอดจนวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์และกำรท ำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ธุรกิจใน
เครือข่ำยนั้นสำมำรถท ำงำนท่ีแต่ละคนท ำตำมล ำพงัไม่ได ้โดยท่ีธุรกิจเครือข่ำยท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
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ร่วมกนั เสมือนเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ เพรำะด ำเนินกำรร่วมกนั เพื่อประโยชน์ร่วมกนั อนัจะท ำให้มี
ควำมสำมำรถสูงกวำ่ ประสิทธิภำพสูงกวำ่ มีควำมคล่องตวัสูงกวำ่ และมีควำมคิดริเร่ิมท่ีดีกวำ่ ซ่ึงใน
กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1) ควำมจ ำเป็น (Necessity) หมำยถึง ควำมจ ำเป็นในกำรแลกเปล่ียนข่ำวสำร
ระหวำ่งพนัธมิตรธุรกิจเพื่อกำรเพิ่มรำยได ้และลดคู่แข่งขนั 

2) ควำมไม่สมดุล (Asymmetry) หมำยถึง ควำมไม่เป็นอิสระจำกกำรถูกบงัคบั
หรือถูกควบคุมกำรใชท้รัพยำกรจำกองคก์รอ่ืน 

3) กำรพึ่งพำอำศยักนั (Reciprocity) หมำยถึง กำรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่ง
องคก์รธุรกิจใหบ้รรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

4) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) หมำยถึง กำรเขำ้ถึงกำรใชท้รัพยำกรส ำคญั
ของเครือข่ำยไดอ้ยำ่งยดืหยุน่ 

5) ควำมมัน่คง (Stability) หมำยถึง กำรมีควำมมัน่คงจำกกำรท ำงำนร่วมกนัผำ่น
กิจกรรมของเครือข่ำย เช่น กำรท ำวิจยั (Joint Research) กำรเป็นผูส้นบัสนุนร่วม (Co-Sponsor) กำร
เป็นผูส้ร้ำงตรำสินคำ้ร่วม (Co-Branding) และกำรเป็นผูร่้วมผลิต (Co-Production) 

6) ควำมชอบธรรม (Legitimacy) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกับธุรกิจ
เครือข่ำยท่ีมีช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ดี 

 
ปัจจัยด้ำนนวัตกรรม หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ออกสู่ตลำดและสำมำรถสร้ำง

ยอดขำยหรือมูลค่ำเพิ่มได้อย่ำงมีนัยส ำคญั เช่น กำรท ำให้ธุรกิจมีก ำไรเพิ่มข้ึน ท ำให้สินค้ำหรือ
บริกำรใหม่ ๆ ท่ีธุรกิจน ำเสนอได้รับควำมนิยมและยอมรับอย่ำงแพร่หลำย และเป็นท่ีช่ืนชอบแก่
ผูบ้ริโภคหรือลูกคำ้มำกข้ึน ซ่ึงในกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

1) นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) หมำยถึง ผลลัพธ์จำกกำรสร้ำง
ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือพฒันำแกไ้ขผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะน ำมำแกไ้ขปัญหำให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ หมำยถึง สินคำ้ท่ีสำมำรถมองเห็นและสัมผสัได ้หรืออยู่ในรูปแบบของกำรบริกำร โดย
ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อทั้งผูบ้ริโภคและองคก์รต่ำง ๆ ไดป้ระโยชน์ในกำรเกิดนวตักรรม  

2) นวตักรรมกระบวนกำร (Process Innovation) หมำยถึง นวตักรรมท่ีสำมำรถ
เพิ่มควำมพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค และองค์กรยงัได้รับประโยชน์อีกด้วย เช่น องค์กรท่ีท ำกำรผลิต 
นวตักรรมวำ่ดว้ยกระบวนกำรช่วยในกำรสร้ำงคุณภำพ ลดตน้ทุน ลดวงจรเวลำท่ีใชใ้นกำรผลิต เพิ่ม
ควำมเร็วของกำรส่งมอบผลิตภณัฑ ์เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตสินคำ้ เป็นตน้ 
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3) นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic Innovation) หมำยถึง นวตักรรมกำรใช้กลยุทธ์
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะท ำให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประสบกำรณ์จำกผลิตภณัฑ์ โดยรวมถึง
กำรใช้วิธีกำรตลำดใหม่ ๆ หรือกำรโฆษณำท่ีใช้กับผูบ้ริโภค กำรจัดจ ำหน่ำยด้วยวิธีกำรใหม่ 
นวตักรรมชนิดน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือองค์กรได้เปล่ียนแปลงกำรน ำเสนอควำมพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคใน
ลกัษณะต่ำง ๆ นวตักรรมกลยทุธ์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภำพผลิตภณัฑ์โดยตรง หำกแต่เป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถรับรู้และสัมผสัได ้
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บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้

ท่ีเป็นความจริงซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการศึกษา 

ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทุนทางจิตวทิยาดา้นบวก  

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเครือข่ายธุรกิจ 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.9 สมมติฐานการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 

 2.1.1 ทีม่าของแนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 

 McClelland (1953) มีความเช่ือวา่ มนุษยเ์รามุ่งจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้าํเร็จลุล่วงไป โดย

เมคเคลแลนด์ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อแยกประเภทของมนุษย์ออกเป็นพวกท่ีมีความต้องการ

ความสําเร็จสูงตํ่า เรียกว่า Thematic Apperception Test (TAT) โดย TAT น้ีจะประกอบด้วย ภาพ    

ต่าง ๆ ซ่ึงภาพเหล่าน้ีจะไม่มีคาํบรรยายกาํกบัไว ้ผูท้ดสอบจะเป็นผูบ้รรยายวา่ ภาพเหล่านั้น เก่ียวกบั 

ส่ิงใด หรือคนในภาพนั้น มีความรู้สึกอยา่งไร เช่น ภาพวาดหน่ึงมีเด็กหนุ่มกาํลงัพรวนดินกลางทุ่งนา
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ท่ีปลายนา มีพระอาทิตยก์าํลงั จะลบัขอบฟ้า แสดงถึง เวลาเยน็ ผูท้ดสอบจะตอ้งบรรยายวา่ เด็กหนุ่ม

คนนั้น มีความรู้สึกอย่างไร คาํบอกเล่าของผูท้ดสอบ จะได้รับการตีความจากผูต้ดัสินว่า เขามี

แรงจูงใจในความสําเร็จ สูงหรือตํ่า โดยไดรั้บการเปรียบเทียบคาํตอบของผูท้ดสอบต่าง ๆ เช่น ถา้ผู ้

ทดสอบเล่าว่า หนุ่มผูน้ั้นกาํลงัเสียใจว่า พระอาทิตยก์าํลงัตกดิน นัน่หมายความว่า เขาไม่สามารถ

ปลูกตน้ไม ้ให้เสร็จส้ินในวนัน้ีได ้ในขณะเดียวกนัมีผูท้ดสอบอีกคนหน่ึงบรรยายว่า หนุ่มคนนั้น   

ดีใจวา่ พระอาทิตยต์ก และเขาจะไดพ้กัผอ่นเสียที จะไดด่ื้มเหลา้ สรวลเสเฮฮาบา้ง จากขอ้มูลดงักล่าว 

ผูท้ดสอบคนท่ีหน่ึงจะไดรั้บการตีความวา่เขามีแรงจูงใจในความสาํเร็จสูง และผูท้ดสอบคนท่ีสองจะ

ไดรั้บการตีความวา่เขามีแรงจูงใจในความสาํเร็จตํ่า เป็นตน้  

  

จากความเช่ือดงักล่าวได้ก่อให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัแห่งความสําเร็จข้ึน โดยปัจจยั

ดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการบรรลุความสําเร็จตามวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

ซ่ึงทุกองค์กรควรนาํมาใช้เป็นหลกัการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีเป็นรูปธรรมในการปฏิบติังานทุก

ระดบัให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกนั โดยเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารขององคก์รจะตอ้งรู้วา่มีส่ิงใดท่ีจะตอ้ง

กระทําบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแห่ง

ความสําเร็จวิสัยทัศน์ขององค์กรก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้ นจึงถือได้ว่า ปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงของผูบ้ริหารในการจดัลาํดบัความสําคญัของการจดัการและการ

ดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากการเรียงลาํดับความสําคญัแล้วยงัเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความ

เขม้แข็งขององคก์รในการบรรลุเป้าประสงค์ท่ีสําคญั การมีข่าวสารขอ้มูลมากเกินไปโดยปราศจาก

การเน้นปัจจยัสําคญั จะทาํให้ฝ่ายจดัการเสียเวลาในการวิเคราะห์และผลท่ีไดย้งันาํไปสู่ขอ้สรุปท่ี

ผดิพลาดอีกดว้ย และในท่ีสุดก็จะนาํไปสู่การลดขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร ซ่ึงปัจจยั

แห่งความสําเร็จจะไม่จาํเป็นท่ีตอ้งวดัผลไม ้แต่จะทาํหน้าท่ีช้ีนาํหรือเป็นหลกัหมายสําคญัต่อการ

บรรลุวสิัยทศัน์ขององคก์ร (พชัรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ และคณะ, 2558)  

 

การวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (CSF Analysis) จึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งใหค้วามสาํคญั 

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการยกระดบัผลการประกอบการให้สูงข้ึน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เกณฑ์ท่ีใช้ในการ

จดัทาํปัจจยัแห่งความสาํเร็จจะประกอบดว้ย (พชัรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ และคณะ, 2558) 

1) การมุ่งความสําคญัท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ขององคก์ร ไม่เนน้ปัจจยันาํเขา้หรือ

กระบวนการ 

2) มีความเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ หรือวตัถุประสงค์ขององค์กร โดย

มุ่งเนน้เฉพาะงานท่ีสาํคญัอยา่งยิง่เท่านั้น 
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3) กําหนดปัจจัยแห่งความสําเ ร็จให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความหมาย

เฉพาะเจาะจง และสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งเดียวกนั ประเด็นสาํคญัคือ ตอ้งเขา้ใจไดง่้าย 

4) ผูบ้ริหารให้การยอมรับว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการบรรลุ

วสิัยทศัน์ขององคก์ร และผูบ้ริหารมีพนัธะผกูมดัร่วมกนัท่ีจะทาํงานใหไ้ดผ้ลสาํเร็จตามนั้น 

5) องคก์รสามารถควบคุมผลให้เกิดข้ึนจากปัจจยันั้น ๆ ได ้แมว้า่ปัจจยับางอยา่ง

มีความสําคญัต่อความสําเร็จขององค์กร แต่ถ้าองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ก็ไม่ควรนําปัจจัย

เหล่านั้นมาเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

 

สําหรับเคร่ืองมือท่ีถูกนาํมาใช้ในการวดัผลการดาํเนินงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น มีช่ือ

เรียกว่า ดชันีช้ีวดัความสําเร็จ หรือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวถือเป็นเคร่ืองมือท่ีถูก

นาํมาใช้ในการวดัผลการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร โดยแสดงผลของการวดัในรูปขอ้มูล

เชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวดัความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจยัแห่งความสําเร็จ โดยเทียบผลการ

ปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีตกลงกันไว ้องค์กรสามารถใช้ผลของการวดัและการ

ประเมินความกา้วหนา้ตามดชันีช้ีวดั เพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ร อยา่งไรก็

ตามดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานน้ีจะตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัปัจจยัแห่งความสําเร็จ ซ่ึงดชันีช้ีวดัผล

การดาํเนินงานหลกัท่ีดีควรมีความเหมาะสม สามารถท่ีจะโน้มนา้วให้ทุกคนในองคก์รและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียตลอดจนสาธารณชนเช่ือถือ ผลงานท่ีวดัจากดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานหลกัน้ีจะแสดง

ถึงภารกิจท่ีองค์กรจะตอ้งปฏิบติับนพื้นฐานของเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยจะตอ้งสามารถวดัผลไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม (พชัรินทร์พร ภู่อภิสิทธ์ิ และคณะ, 2558) 

 

2.1.2 ประเภทของดัชนีช้ีวดัความสําเร็จ  

 

การแบ่งประเภทของดชันีช้ีวดัความสําเร็จนั้น สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

(สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2552) 

1) ดชันีช้ีวดัเชิงปริมาณ เป็นดชันีช้ีวดัท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีนบัได ้หรือส่ิง

ท่ีมีลกัษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวดั เช่น จาํนวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นตน้ ตวัช้ีวดัเชิง

ปริมาณจะเหมาะสาํหรับการวดัในส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม และมีความชดัเจน 

2) ดชันีช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (ดชันีช้ีวดัเชิงสังคม) การวดั

ในหลายกรณีจะเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดบัความเขา้ใจของผูเ้ขา้รับการ

อบรม เป็นตน้ ถึงแมส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมจะไม่มีลกัษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนบัเป็นจาํนวนไดอ้ยา่ง
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ชดัเจน แต่สามารถวดัเป็นเชิงปริมาณได ้โดยสร้างเคร่ืองมือวดัเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ี

ข้ึน เช่น การวดัความพึงพอใจ อาจใช้เคร่ืองมือวดั ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้

ผูรั้บบริการเป็นผูป้ระเมินโดยการให้คะแนน และหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการโดยรวมได ้ 

3) ดชันีช้ีวดัเชิงคุณภาพ เป็นดชันีช้ีวดัท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็น

หน่วยวดัใด ๆ แต่จะเป็นการวดัท่ีอิงกับค่าเป้าหมายท่ีมีลักษณะพรรณนา ดัชนีช้ีวดัจึงทาํหน้าท่ี

เสมือนหน่ึงเป็นเกณฑ์หรือกรอบกาํกบัการใชว้ิจารณญาณของผูป้ระเมิน ซ่ึงโดยทัว่ไปการกาํหนด

ดชันีช้ีวดัเชิงคุณภาพควรพิจารณาถึงค่าเป้าหมายควบคู่ไปพร้อมกนั เน่ืองจากช่ือของดชันีช้ีวดัเชิง

คุณภาพนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเป็นคาํกวา้ง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ระดบัความสําเร็จของการพฒันา

ระบบงาน ระดบัประสิทธิภาพในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ เป็นตน้ 

 

2.1.3 แนวทางการวดัความสําเร็จของผู้ประกอบธุรกจิ 

 

แนวทางวดัความสําเร็จนั้นมีหลากหลายตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดาํเนิน

ธุรกิจ แต่แนวทางหน่ึงท่ีถือว่าเป็นแม่แบบของการวดัผลท่ีนิยมนํามาใช้วดัผลประกอบการคือ  

Balance Scorecard ซ่ึงมีการวดัผลอยู ่4 มุมมอง คือ (Kaplan & Norton, 2007) 

1) มุมมองดา้นการเงิน  

มุมมองดา้นการเงินจะมองถึงผลประกอบการท่ีตอบแทนจากการลงทุน (Return 

on Capital Employed) และกระแสเงินสดท่ีสะทอ้นถึงความปรารถนาในผลลพัธ์เพียงระยะสั้ น ๆ 

มุมมองน้ีจะประกอบไปดว้ย ผลตอบแทนต่อทุนท่ีใชไ้ป ความสามารถในการทาํกาํไร กระแสเงินสด 

ความคาดหมายประมาณการกาํไร ยอดขายท่ียงัทาํรายการไม่เสร็จสมบูรณ์ (Backlog) เป็นตน้ 

2) มุมมองดา้นลูกคา้  

ลูกค้าคือ กลไกสําคัญของการดําเนินธุรกิจไม่มีลูกค้าก็ไม่มีธุรกิจ ลูกค้า

ประกอบดว้ยลูกคา้เก่า และลูกคา้ใหม่ ลูกคา้เก่าเราตอ้งรักษาโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยู่

อยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีลูกคา้ใหม่อาจไดม้าจาก การขยายตลาด คู่คา้ หรือการแนะนาํจากลูกคา้เก่า 

ซ่ึงกิจการจะตอ้งสร้างความพึงพอใจหรือความประทบัใจในการมดัใจลูกคา้ไว ้ตวัวดัความสําเร็จ

ดา้นลูกคา้ คือ จาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน และส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 

3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน  

กระบวนการภายในเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุม้ค่าและปรับปรุงขั้นตอน

ในการทาํงานของกิจกรรมให้กระชบัและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตวัวดัดา้นกระบวนการภายใน 
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เช่น การควบคุมรายจ่ายในการบริหาร การลดตน้ทุน การลดปริมาณงานท่ีตอ้งทาํซํ้ าซ้อน การลด

ความผดิพลาดของพนกังาน เป็นตน้ 

4) มุมมองดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้  

วตัถุประสงคด์า้นนวตักรรมและการเรียนรู้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือน

ให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงผลการดาํเนินงานทั้งดา้นการเงิน ลูกคา้ และกระบวนการภายใน เช่น  

การมีนวตักรรมใหม่ ๆ การเข้าถึงเทคโนโลยี ความปลอดภยัในการทาํงาน ความพึงพอใจของ

พนกังาน เป็นตน้  

 

จากงานวิจยัท่ีผ่านมามีผูใ้ห้แนวคิดของความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจไวห้ลายแนวทาง 

เช่น Siriwan, Ramabut, Thitikalaya, and Pongwiritthon (2013) วดัความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจ

จากส่ีมุมมอง ได้แก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ

มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ในขณะท่ี ธมัมะทินนา ศรีสุพรรณ และคณะ (2557) วดั

ความสําเร็จของการดาํเนินงานจากอตัราการเติบโตของกาํไร อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยส่์วน

แบ่งทางการตลาดและคุณภาพของสินค้าและบริการ ส่วน พรนภา เป่ียมไชย และคณะ (2558)           

วดัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

 

จากความเจริญเติบโตของกิจการ และความพึงพอใจ นอกจากน้ี สุพาดา สิริกุตตา (2556) 

ยงัไดว้ดัความสาํเร็จจากรายไดใ้นการดาํเนินธุรกิจ ผลกาํไร ความมัน่คงในการประกอบธุรกิจ ความ

พึงพอใจของลูกคา้ต่อสินคา้ จาํนวนลูกคา้ในปีปัจจุบนัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และอตัราร้อย

ละของความสําเร็จในการทาํธุรกิจ สําหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใช้แนวทางในการวดั

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการไว ้2 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้น

การเติบโตของกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มหลาย ๆ ธุรกิจต่างก็

มุ่งสู่การบรรลุรายได ้ผลกาํไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยไม่ไดส้นใจถึงมุมมองหรือผลกระทบ

ดา้นอ่ืน ๆ ของธุรกิจเลย ซ่ึงการท่ีธุรกิจมีรายไดห้รือผลกาํไรในผลประกอบการท่ีดีในปีใดปีหน่ึง 

อาจจะไม่ไดแ้สดงถึงพื้นฐานการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนของธุรกิจ และผลประกอบการท่ีดีในปีใด

นั้นก็ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัความสําเร็จของธุรกิจในอนาคตได ้นอกจากน้ีการมุ่งหวงัเฉพาะดา้น

รายได้ ผลกาํไรของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม อาจจะนาํไปสู่องค์กรท่ีขาด

จริยธรรมและการทาํธุรกิจท่ีขาดคุณธรรมได ้โดยธุรกิจไม่ไดมี้แนวคิดการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจแห่งน้ีอาจมีการขาดความโปร่งใสใน

การทาํธุรกิจ และมีความไม่ไวว้างใจในการทาํงานร่วมกบัคู่ธุรกิจ ดงันั้นความสาํเร็จของธุรกิจขนาด
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กลาง และขนาดยอ่มท่ีย ัง่ยนืควรเป็นธุรกิจท่ีสาํเร็จมาจากการปรับปรุงและพฒันากระบวนการภายใน 

และการวดัมูลค่าการเติบโตของกิจการอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัผู้ประกอบการ 

 

2.2.1 ความหมายของคําว่า ผู้ประกอบการ 

 

นกัทฤษฎีหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ผูป้ระกอบการ ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

Longenecker, Moore, Petty, and Palich, (2006) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผูป้ระกอบการ 

หมายถึง บุคคลท่ีคน้พบความตอ้งการของตลาด และดาํเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาด โดยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง มีแรงกระตุน้ผลกัดนัเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในนวตักรรม 

และความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ 

 

Hatten (2006) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ผูป้ระกอบการ ไวว้่า ผูป้ระกอบการ หมายถึง 

บุคคลท่ีมีโอกาสและผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็นผูมี้ความรู้ และมีความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน การ

จดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความเส่ียงในการริเร่ิมหรือดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงลกัษณะพฤติกรรมของ

ผูป้ระกอบการ จะมีลกัษณะพฤติกรรมดงัน้ี 

1) มีความคิดสร้างสรรค ์(Creation) มีการริเร่ิมดาํเนินธุรกิจใหม่ 

2) มีการสร้างนวตักรรม (Innovation) มีการผลิตสินคา้ใหม่รวมถึงกระบวนการ

ดาํเนินธุรกิจ การตลาด และการจดัการองคก์ารดว้ยกระบวนการใหม่ ๆ  

3) มีความสามารถในการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ผูป้ระกอบการ

หรือเจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อความเส่ียงอนัเกินจากการขาดทุน หรือความลม้เหลว

ในการดาํเนินธุรกิจ 

4) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป  ( General Management) 

ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 

ของธุรกิจใหมี้ความเหมาะสม 

5) มีความมุ่งหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Intention) ผูป้ระกอบการหรือ

เจา้ของธุรกิจจะตอ้งมีความคาดหมายในผลกาํไร หรือระดบัการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
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จากความหมายและลกัษณะพฤติกรรมดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคล

ท่ีเป็นเจา้ของหรือเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง เป็นผูท่ี้มี

ความรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตามท่ี

มุ่งหวงั 

 

2.2.2 คุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

 

ธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความสําเร็จจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะของ

การเป็นผูป้ระกอบการท่ีเช่ือมโยงถึงการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีได้วางไว ้และใช้ในสถานการณ์ท่ีมี

ความทา้ทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็นผูป้ระกอบการวา่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ

ของวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ จึงเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อการทาํให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะของการ

เป็นผูป้ระกอบการมกัพบวา่ มีความเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญกบัความเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการพฒันา และคน้หาวิธีการในการประกอบ

ธุรกิจของตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ (Dess, Lumpkin, & Eisner, 2007; Harms, 2009)  

 

Entrialgo (2002) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการตามแนวความคิดท่ี

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางของ Miller (1983) วา่ คุณลกัษณะเฉพาะของการเป็นผูป้ระกอบการ

จะตอ้งประกอบด้วย การสร้างนวตักรรม การเผชิญกบัความเส่ียง และการทาํงานเชิงรุก ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมของผูป้ระกอบการแต่ละรายท่ีจะแสดงออกในการดาํเนินธุรกิจ 

 

Covin and Slevin (1991) ไดอ้ธิบายชัดเจนมากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัปัจจยันวตักรรม การเผชิญ

กบัความเส่ียง และการทาํงานเชิงรุก โดยกล่าววา่ ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร

องคก์ร 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกบัความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเผชิญ

เม่ือมีการตดัสินใจลงทุน และการดาํเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ประการท่ีสอง 

จาํนวนความถ่ี และขอบเขตการพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑซ่ึ์งมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารในการ

พฒันาเทคโนโลย ีและประการท่ีสาม คือ ลกัษณะทางธรรมชาติของผูบ้ริหารท่ีจะแสดงออกถึงระดบั

ความสามารถในการแข่งขัน และการทํางานเชิงรุกเม่ือธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันใน

อุตสาหกรรม 
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2.2.3 คุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จ 

 

ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกันโดย

ผูป้ระกอบการอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีครบทุกขอ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ี

ประสบความสาํเร็จ มีดงัน้ี (ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs, 2552) 

1) การเผชิญกับความเ ส่ียง ธุร กิจกับความเ ส่ียง เป็นของคู่กัน ผู ้ท่ี เ ป็น

ผูป้ระกอบการท่ีชอบทาํงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถมกัไม่ภูมิใจกบังานท่ีง่าย หรืองานท่ีไม่มี

ความเส่ียงเลย หรือหลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียงสูงเกินไป โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการมกัเลือกงานท่ีมี

ความเส่ียงปานกลาง ซ่ึงประเมินแล้วว่าไม่เกินความสามารถท่ีจะบรรลุผลสําเร็จ และมีทางเลือก

หลายทาง 

2) ต้องการมุ่งความสําเร็จ มีความมุ่งมั่นในการใช้สติปัญญา ความสามารถ

ทั้งหมด ทาํงานหนกัทุ่มเทให้กบังานเพื่อให้บรรลุความสําเร็จตามช่องทางท่ีวางไวโ้ดยไม่คาํนึงถึง

ความยากลาํบาก 

3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยไม่ชอบ

กระทาํในส่ิงซํ้ า ๆ แบบดั้งเดิม เป็นผูเ้อาประสบการณ์ท่ีผา่นมานาํมาประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคห์าวธีิการ

ใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเม เป็นผูเ้ขา้ใจถึงปัญหาแลว้หาแนวทางในการแกไ้ข มีความพยายามในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์ปรับปรุงการผลิตอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง กลา้ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีแตกต่างจากเดิม 

4) รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมาย เม่ือมีการตั้งเป้าหมายถึงความสําเร็จ ผูป้ระกอบการ

จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความคิดผูกพนักบัการเอาชนะเป้าหมาย มีการวางแผนกล

ยทุธ์ และเตรียมป้องกนัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

5) ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู ้อ่ืน ผู ้ประกอบการท่ีดีนอกจากมี

ความสามารถในการทาํงานแลว้ ตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นให้เกิดความ

ร่วมมือช่วยเหลือในการทํางาน รู้จักใช้ความสามารถในการสร้างทัศนคคติและแรงจูงใจต่อ

ผูร่้วมงานใหส้ามารถเขา้ใจการทาํงาน และเตม็ใจปฏิบติังานตามท่ีวางไว ้

6) ยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั มีการทาํงานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ ไม่ทอ้แท้

แมว้า่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

7) เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน เป็นการนาํความผิดพลาดในอดีตมา

เป็นบทเรียน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือนาํเอาไปประยุกตป์รับปรุงใชใ้นการทาํงานให้

มุ่งไปสู่การทาํงานท่ีดีกวา่เดิม 
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8) มีความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผูน้าํท่ีดี มีลกัษณะการเป็นผูน้าํ รู้

หลกัการบริหารงานเม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะ

ระยะเร่ิมทาํธุรกิจจะต้องรับบทเป็นผูน้ําท่ีจะลงมือทาํทุกอย่างด้วยตนเอง รู้จกัปรับเปล่ียนการ

บริหารงานท่ีจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ 

9) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ผูป้ระสบความสําเร็จมกัเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ใน

ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง มีความมัน่ใจ ตั้งใจเด็ดเด่ียวเขม้แข็ง มีลกัษณะ

เป็นผูน้าํ มีความเช่ือมัน่ในผลสาํเร็จ และมีความทะเยอทะยาน 

10) มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล เป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะวิเคราะห์เหตุการณ์ใน

อนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ และพร้อมรับเหตุการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

11) มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานท่ีทาํเป็นอยา่งดี และดูแลงานจนสําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รับผิดชอบในผลของการตดัสินใจไม่วา่ผลจะออกมาดีหรือไม่ โดยมีความเช่ือ

วา่ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากตนเองมิใช่เกิดจากโชคลาภ หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีทาํใหเ้กิดข้ึน 

12) มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดน่ิง มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน และ

พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

13) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มีการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

ความรู้ขอ้มูลการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 

14) กล้าตดัสินใจ และมีความมุมานะพยายาม มีความหนักแน่น เช่ือมัน่ใน

ตนเองกบังานท่ีทาํ มีการทุ่มเทการทาํงานอยา่งสุดความสามารถ ไม่กลวังานหนกั 

15) ไม่ตั้งความหวงักบัผูอ่ื้น ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมตน้ทาํธุรกิจมกัใชน้ํ้ าพกันํ้ าแรง

ของตนเอง จึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้อยูร่อบดา้นทาํงานหนกัเช่นเดียวกบัตนเองเพื่อให้งานสาํเร็จ มีการกาํกบั

ดูแลงานอยา่งใกลชิ้ดดว้ยตนเอง 

16) มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั มีการวางแผนการทาํงานในปัจจุบนัอย่าง

รอบคอบโดยไม่มองเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความลม้เหลว 

17) สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนท่ี

จะปรับตนเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ท่ีจะปล่อยใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้

18) ไม่ทาํอะไรเกินตวั รู้จกัประมาณตนเอง ไม่ทาํส่ิงใดเกินความสามารถท่ีจะ

ส่งผลต่อความลม้เหลวของธุรกิจ 

19) มีความร่วมมือและแข่งขนั มีการร่วมมือกบักลุ่มบุคคล เช่น สมาคม ชมรม 

เพื่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั และมีความสามารถในการแข่งขนั 
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20) มีความประหยดั ผูป้ระกอบการตอ้งมีความประหยดั อดออมเพื่อนาํเงินไป

ขยายกิจการในอนาคต 

21) มีความซ่ือสัตย ์ผูป้ระกอบการตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ในดา้นคุณภาพ

สินคา้และสร้างความเช่ือถือของตวัเองในการเป็นลูกหน้ีท่ีดีของธนาคาร เป็นเจา้นายท่ีดีต่อลูกนอ้ง มี

ความซ่ือสตัยต่์อหุน้ส่วน ครอบครัว และรัฐในการเสียภาษีอากร 

  

นอกจากน้ี วรรณี ชลนภาสถิตย ์(2552) ยงัได้กล่าวถึงผูท่ี้จะเขา้สู่ธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอ่มท่ีจะตอ้งมีคุณสมบติัเปล่ียนไปจากอดีตท่ีเร่ิมตน้ทาํธุรกิจดว้ยความชอบ หรือการถ่ายทอด

ความรู้มาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะดา้นการผลิตเท่านั้น แต่ในภาวะปัจจุบนัปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีครบถว้น ดงัน้ี 

1)  มีความรอบรู้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้ และขวนขวายในการ

หาความรู้ทุกด้าน ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิต 

การตลาด การเงิน การบญัชี และการจดัการเร่ืองคน 

2) กลา้สู้ เป็นผูท่ี้กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา ดงันั้นจึงตอ้ง

กลา้ต่อสู้ทั้งงานและปัญหา  

3) กลา้เส่ียง แมว้่าธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจะใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่ก็

ตอ้งใชเ้งินของตนเองเป็นหลกั การใชค้วามรู้และประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู้ ลองผดิลอง

ถูก โอกาสท่ีจะเกิดความผดิพลาดจึงมีมากเท่า ๆ กบัโอกาสความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจจึงเป็นการ

ทา้ทายความเส่ียง 

 

สรุปไดว้่า คุณลกัษณะท่ีสําคญัของการเป็นผูป้ระกอบการจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของกรอบ

ความคิด และมุมมองของผูป้ระกอบการแต่ละคนภายใตส้ภาพแวดลอ้มและลกัษณะวฒันธรรมของ

องค์กรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีสําคญัของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จนั้น 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์และลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีดี รวมทั้งจะตอ้ง

ทกัษะของผูป้ระกอบการท่ีจาํเป็น ไม่วา่จะเป็นลกัษณะทางดา้นความรู้ ประสบการณ์ ความกลา้เส่ียง 

การใชส้ติปัญญาและความสามารถในการประกอบธุรกิจ การมีความคิดสร้างสรรค ์การตั้งเป้าหมาย

และทุ่มเท การวางแผนกลยุทธ์ การโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้น การยนืหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั การทาํงานอยา่ง

เต็มกาํลงัความสามารถ การเอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน การมีความสามารถในการ

บริหารงาน การเป็นผูน้าํท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีความรับผดิชอบ มีความ
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กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม กลา้ตดัสินใจ และมีความมุมานะพยายาม ไม่ตั้งความหวงักบัผูอ่ื้น 

มีการวางแผนการทาํงานในปัจจุบนัอยา่งรอบคอบ สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีความเช่ือมัน่

ในความสามารถของตน รู้จกัประมาณตนเอง มีความร่วมมือและแข่งขนั มีความประหยดั มีความ

ซ่ือสัตย ์ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้น กลา้สู้งานหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา และกลา้

เส่ียง ซ่ึงในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นาํคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะทาง

บุคลิกภาพ และทักษะของผูป้ระกอบการ มาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาคร้ังน้ี ทั้ งน้ีเน่ืองจาก

การศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า คุณลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะท่ีจําเป็นของ

ผูป้ระกอบการในการท่ีจะประสบความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม 

 

ความหมายของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) หลกัเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการ

พิจารณาเพื่อจดัแบ่งขนาดธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) ไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานใหช้ดัเจน

วา่ข้ึนอยูก่บั ขนาดธุรกิจ คุณสมบติัส่วนบุคคล คุณภาพและมาตรฐานผลงาน ความสําเร็จของธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม หรือประเภทธุรกิจ วา่ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) จะตอ้งมี

ลกัษณะอยา่งไร แต่หลกัเกณฑ์ท่ีประเทศต่าง ๆ นาํมาใชใ้นการกาํหนดขนาดธุรกิจโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

ประเภทธุรกิจ จาํนวนการจา้งงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน ขนาด ของสินทรัพยถ์าวร ยอดขาย ผล

กาํไรของการประกอบการ และจาํนวนลูกคา้ เป็นตน้ สําหรับประเทศไทยยงัไม่มีการกาํหนดคาํ 

นิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดยอ่มท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ จึง

ทาํให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงไดก้าํหนดคาํนิยาม หรือความหมายของธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มแตกต่างกนัออกไป ตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการของแต่ละองคก์ร หรือ

แต่ละหน่วยงาน โดยทัว่ไปจะใช้ขนาดของสินทรัพย์ถาวร จาํนวนการจา้งงาน ขนาดของทุนจด 

ทะเบียนเป็นตน้ แต่โดยทัว่ไปแลว้ความหมายของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนั้น ความหมาย 

ครอบคลุมกิจการขนาดกลาง  และขนาดยอ่มรวมทั้งกิจการขนาดยอ่ม (Mini หรือ Micro Enterprises) 

กิจการรับช่วงการผลิต (Supporting Industries) กิจการอิสระ (Independence Enterprises หรือ Stand 

Alone Enterprises) (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2561) 

 

ลกัษณะเด่นท่ีสําคญัของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) สามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี  

(สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2561) 
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1) ง่ายสู่การเขา้ทาํธุรกิจ เพราะใชเ้งินทุนและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่

สูงมากนกัและหากเกิดผิดพลาดในการดาํเนินกิจการก็เสียหายไม่มากเกินไป และมีโอกาสฟ้ืนตวัได้

ง่ายกวา่กิจการท่ีมีขนาดใหญ่ 

2) มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ผูป้ระกอบการสามารถควบคุมดูแล

กิจการไดอ้ยา่งทัว่ไปและใกลชิ้ด 

3) สามารถสร้างความชาํนาญเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและพฒันา

ไปสู่การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

4) การดาํเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตสินค้า การจดัจาํหน่ายหรือการ

บริการจะมีความยืดหยุ่นสูง สอดคลอ้งกบัยุคการผลิตและการคา้ท่ีตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Quick 

Response) ตลอดจนการผลิตและการคา้ท่ีมุ่งความหลากหลายของรูปแบบหรือบริการมากกว่ามุ่ง

ปริมาณ 

5) ในกรณีท่ีมีสถานการณ์วิกฤตขอบเขตของความเสียหายจะไม่มากเท่ากับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ เน่ืองจากธุรกิจ (SMEs) มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากและหลากหลายประเภท ดงันั้น แมจ้ะ

ได้รับผลกระทบความผนัผวนทางเศรษฐกิจ    จนเกิดความเสียหายต่อกิจการใดกิจการหน่ึงหรือ

หลาย ๆ กิจการ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ก็จะไม่มากเท่ากบักิจการขนาดใหญ่ 

6) เป็นกลไกท่ีสําคญั ท่ีจะป้องกนัการผูกขาด หรือช่วยให้เกิดการแข่งขนัใน

ระดบัเศรษฐกิจ 

 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากธุรกิจ ( SMEs) ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจไทย มีดงัน้ี  (สํานักงานส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2561) 

1) มีการกระจายตวัในการจา้งงาน 

2) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

3) มีการส่งออกและสร้างเงินตราต่างประเทศ 

4) ผลิตสินคา้และบริการ สนองความตอ้งการภายในประเทศ รวมทั้งทดแทน

การนาํเขา้อนัเป็นการช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศ 

5) มีการไหลเวยีนของระบบเศรษฐกิจไดท้ัว่ทั้งระบบ 

6) เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ของนกัลงทุนหนา้ใหม่ 

 

จากขอ้มูลดงักล่าว ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีกาํหนดตามประเภท

ธุรกิจ จาํนวนการจา้งงาน ขนาดของทุนจดทะเบียน ขนาดของสินทรัพยถ์าวร ยอดขาย ผลกาํไรของ
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การประกอบการ และจาํนวนลูกคา้ โดยครอบคลุมกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อมรวมทั้งกิจการ

ขนาดย่อม (Mini หรือ Micro Enterprises) กิจการรับช่วงการผลิต (Supporting Industries) กิจการ

อิสระ (Independence Enterprises หรือ Stand Alone Enterprises) ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคญั คือ ง่ายต่อ

การเขา้ทาํธุรกิจ มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ สามารถสร้างความชาํนาญเฉพาะอยา่ง เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและพฒันาไปสู่การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นธุรกิจท่ีมีความ

ยดืหยุน่สูง ในกรณีท่ีมีสถานการณ์วกิฤตขอบเขตของความเสียหายจะไม่มากเท่ากบัธุรกิจขนาดใหญ่ 

อีกทั้งยงัเป็นกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะป้องกนัการผกูขาด หรือช่วยใหเ้กิดการแข่งขนัในระดบัเศรษฐกิจ 

 

อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มให้ประสบความสําเร็จได้

นั้นถือไดว้า่มีความยากลาํบากพอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

จาํนวนมากยงัประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นเงินทุน ปัญหาดา้นการตลาด ปัญหาการ

ขาดบุคลากรดา้นการตลาด ปัญหาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีจาํกดั ปัญหาการขาดความสามารถ

ในการท่ีจะหาทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมได ้ ปัญหาการขาดความสามารถในการส่งออกผลิตภณัฑเ์พื่อการ

จดัจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ ปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ ทั้งด้านการบริหารจดัการการผลิต 

และปัญหาอ่ืน ๆ อีกจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มไม่

ประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะทาํการศึกษาถึงรูปแบบ

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

เครือข่าย และปัจจยัด้านนวตักรรม ท่ีอาจถือได้ว่าเป็นปัจจยัโครงสร้างเชิงสาเหตุในการประสบ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทย 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทุนทางจิตวทิยาด้านบวก  

  

2.4.1 ความหมายของทุนทางจิตวทิยาด้านบวก 

 

Luthans, Avolio, Avey, and Norman, (2007) ใหค้าํจาํกดัความวา่ ทุนทางจิตวทิยาดา้นบวก 

หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตวทิยาดา้นบวกท่ีมีอยูใ่นบุคคลแต่ละคนท่ีสามารถพฒันาได ้ซ่ึงพฒันามา

จากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychological) ของ Martin Seligman จาํแนกออกเป็น 4 

คุณลกัษณะ คือ การรับรู้ศกัยภาพของตนเอง (Self-Efficacy) ในการเพิ่มความพยายามในการทาํงาน

ท่ีทา้ทายความสามารถของตนเองให้ประสบความสําเร็จ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นการ
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คิดถึงความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึนตอนน้ีและในวนัขา้งหนา้ ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (Hope) 

และหากจาํเป็นก็สามารถปรับเปล่ียนแนวทางไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได ้และ ความยืดหยุ่น

ทางอารมณ์ (Resilience) เม่ือพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

สามารถท่ีจะควบคุมและปรับอารมณ์คืนสู่สภาพปกติไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้น ทุนทางจิตวิทยาดา้น

บวกจึงเป็นการจดัการตน้ทุนขององค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการท่ีทาํให้เกิดประสิทธิผลต่อ

องคก์าร ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน และไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนั 

 

Newman, Ucbasaran, Zhu, and Hirst (2014) อธิบายวา่ ทุนทางจิตวิทยาเป็นการปลดล็อก

ทรัพยากรมนุษยใ์นการพฒันาและคงไวซ่ึ้งศกัยภาพในการสร้างโอกาสทางการแข่งขนั 

 

นารีรัตน์ เอ่ียมตั้งพาณิชย ์(2555) สรุปวา่ ทุนทางจิตวทิยาดา้นบวก (Positive Psychological 

Capital: PsyCap) พัฒนามาจากการศึกษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก  (Positive Organization 

Behavior: POB) ซ่ึงมีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) องคป์ระกอบทั้ง 

4 ประการส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมหรือการแสดงออกท่ีสามารถวดั พฒันา และ

สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่นและผลผลิตท่ี

เพิ่มข้ึน 

 

พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของ ทุนทางจิตวิทยา ไวใ้นบทความทาง

วิชาการ ว่า ทุนทางจิตวิทยา เป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลท่ีแสดงถึงความเขม้แข็งและศกัยภาพ

ทางจิตใจ แมบุ้คคลจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานก็จะสร้างเสริมพฤติกรรม

ทางบวก คือ มีความหวงัมัน่ใจว่าตนเองจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ซ่ึงสภาวะทางจิตใจน้ีจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมขององคก์าร 

 

สิริพร วงษ์โทน (2554) สรุปไวว้่า แนวคิดของทุนทางจิตวิทยาด้านบวก เป็นแนวคิดท่ี

พฒันามาจากการศึกษาพฤติกรรมองคก์ารเชิงบวก ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก 

โดยแนวคิดของทุนทางจิตวิทยาดา้นบวกเป็นการศึกษาท่ีประยุกตใ์ชคุ้ณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดี

และเป็นดา้นบวกของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ความหวงั การมองโลก

ในแง่ดี และความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 
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จากความหมายของทุนทางจิตวิทยาดา้นบวกท่ีไดร้วบรวมมาแลว้นั้น ผูว้ิจยัขอสรุปวา่ ทุน

ทางจิตวิทยาดา้นบวก หมายถึง แนวคิดของบุคคลในทางบวกซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันา

ศกัยภาพของบุคคลให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบติังาน ตลอดจนการมีพฤติกรรมทางบวกใน

การดาํเนินชีวติทั้งในการปฏิบติังานในองคก์ารและการดาํเนินชีวติในประจาํวนั 

  

2.4.2 องค์ประกอบของทุนทางจิตวทิยาด้านบวก 

 

ทุนทางจิตวิทยาดา้นบวก หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตวิทยาดา้นบวกท่ีมีอยูใ่นบุคคลแต่ละ

คนท่ีสามารถพฒันาไดแ้ละถูกจาํแนกออกเป็น 4 คุณลกัษณะ คือ (Luthans et al., 2007) 

1) มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)  

ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง หรือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากทฤษฎีเร่ืองการรับรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) โดย Bandura 

ในปี 1997 ท่ีมีการนาํมาศึกษาต่ออยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นเร่ืองของความเช่ือตามการรับรู้ของแต่

ละบุคคลท่ีมีต่อตนเอง และยงัเป็นหน่ึงในตวัแปรยอ่ยของแนวคิดทุนทางจิตวิทยาดา้นบวก ซ่ึงความ

เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ตามแนวคิดของ Bandura มีท่ีมาจากการท่ีบุคคลตอ้งการควบคุม

ระดบัของแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการกระทาํท่ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือของตวัเองท่ีมีต่อส่ิง

ต่าง ๆ เป็นความเช่ือของบุคคลในความสามารถเชิงสาเหตุท่ีเป็น จุดสาํคญัของความตอ้งการ กลายมา

เป็นความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองในท่ีสุด หรืออาจเรียกอีกอยา่งไดว้า่เป็นความคาดหวงั 

(Expect) ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ (Bandura, 1997) ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองมีผล

ต่อบุคคลในดา้นของการคิด ความรู้สึก แรงจูงใจ ทาํให้ความเช่ือในความสามารถเป็นความแตกต่าง

อย่างมีระบบระเบียบ และมีความสอดคล้องท่ีแสดงให้เห็นว่าความเช่ือมัน่นั้นมีส่วนทาํให้เกิด

แรงจูงใจและความสาํเร็จของบุคคลอยา่งมีนยัสาํคญั (Bandura, 1997) 

 

Bandura (1997) เสนอวา่ ความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถนั้นมี

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดอยู่ 4 ปัจจยัหลัก คือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ีตนเองประสบความสําเร็จ 

(Mastery Experiences) ประสบการณ์ของผูอ่ื้นท่ีพบเห็นได้ยินรับรู้ (Vicarious Experiences) การ

ไดรั้บการชกันาํจูงใจจากส่ิงต่าง ๆ ในสังคม (Social Persuasion) และ สภาวะของร่างกายและอารมณ์

ของตนเอง (Physiological and Emotional States) โดยความเช่ือมัน่ของบุคคลมีส่วนเก่ียวข้องกับ

หน้าท่ีของบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ กระบวนการคิด ตลอดจนกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล 

นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กบักระบวนการทางจิตวิทยา 4 กระบวนการท่ีมีส่วนจดัการความเช่ือมัน่ใน
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ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อบุคคล (Bandura, 1994) ด้วย คือ 1) กระบวนการรับรู้หรือ

กระบวนการคิด (Cognitive Processes) 2) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivational Processes) 3) 

กระบวนการทางด้านอารมณ์ (Affective Processes) และ 4) กระบวนการคัดเลือก (Selection 

Processes) 

 

ในการวดัความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองนั้น (เกรียงสุข เฟ่ืองฟู, 2554; 

Bandura, 1997) ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีความคาดหวงัของบุคคลท่ีมีต่อผลลพัธ์ท่ีตอ้งการมากกว่าจะ

วดักบัความรู้สึกของประสบการณ์ตรงท่ีเกิดข้ึนจริง โดยท่ีความคาดหวงัจะเป็นเพียงการประเมิน

แบบกวา้ง ๆ ในกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีบุคคลตอ้งการจะนาํเสนอผ่านปัจจยัทางสถิติเพียงมิติ

เดียว จากการทดลองของ Davison and Wilson (1993) และ  Lick and Bootzin (1975 อ้างถึงใน 

Bandura, 1997) พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะถูกถามคาํถามง่าย ๆ ในการตดัสินวา่พวกเขาคาดหวงั

ท่ีจะได้รับประโยชน์จากส่ิงท่ีไดอ้ย่างไร เม่ือผูเ้ขา้ร่วมการทดลองตอ้งประเมินความสามารถของ

ตนเอง พวกเขาจะประเมินผ่านการช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภายนอกมากกวา่การพฒันาความสามารถ 

ทาํให้การวดัแบบกวา้ง ๆ ส่งผลโดยรวมจากส่ิงอ่ืน ๆ เช่น ความคาดหวงั ความคิด ความเช่ือใน

ศกัยภาพของกระบวนการและความศรัทธา ดงันั้นความคาดหวงัต่อผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งมีความสัมพนัธ์

เพียงเล็กนอ้ยต่อความสาํคญัของการการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 

2) การมองโลกในแง่ดี (Optimism)  

แนวคิดการมองโลกในแง่ดี ท่ีเสนอข้ึนโดย Carver and Scheier (1989) พบว่า 

โครงสร้างหรือปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการมองโลกในแง่ดี คือ ความคาดหวงั ท่ีทาํให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ 

เม่ือบุคคลมีเป้าหมายท่ีตอ้งการ พวกเขาก็จะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างเหมะสมเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

เป้าหมายนั้น โดยรูปแบบของความคาดหวงัแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ เป้าหมาย และ ความคาดหวงั 

(Snyder & Lopez, 2005) จา ก ก า รศึ ก ษ า ข อง  Gillham and Reivich (2004) เ ก่ี ย วกับ ก า รพัฒนา

คุณลกัษณะของการมองโลกในแง่ดีในเด็กและผูใ้หญ่ พบปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการมองโลกในแง่ดีจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยการเล้ียงดูของพอ่แม่ (Parenting) สถานการณ์เลวร้าย (Negative Events) 

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ (Cognitive Experience) โดยการมองโลกในแง่ดี ส่งผลต่อการ

ดาํเนินชีวติในทุก ๆ ดา้น ทั้งเร่ืองของความอยูดี่มีสุข การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ และผลการทาํงาน 
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3) ความมุ่งหวงัท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย (Hope)  

ความคาดหวงัเป็นองค์ประกอบหน่ึงของทุนทางจิตวิทยาดา้นบวก เป็นเง่ือนไข

ทางจิตวิทยาตัวหน่ึงของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นถึงด้านบวกของบุคคลในการพยายามไปให้ถึง

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัพฒันาข้ึนโดย Snyder ในช่วงเร่ิมตน้ทศวรรษท่ี 21 

และต่อมา Luthans et al. (2007) ไดน้าํมาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของแนวคิดทุนทางจิตวิทยาดา้นบวก 

โดยความคาดหวงัหรือความหวงั (Hope) เป็นความคิดของบุคคลท่ีมีต่อเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ

เป็นตวักระตุน้ให้หาวิธีหรือเส้นทางท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ซ่ึงแนวคิดเร่ืองความคาดหวงัน้ีก็

มกัจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัแนวคิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แนวคิดของการมอง

โลกในแง่ดี หรือแมแ้ต่แนวคิดของความภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลแต่ละคนลว้นต่างมีเป้าหมายใน

ชีวิตแตกต่างกนัไป วิธีการหรือเส้นทางท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายก็แตกต่างกนั แต่ทั้งสองอย่างก็จะมี

แรงจูงใจเป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนให้บุคคลประสบความสําเร็จไดใ้นทา้ยท่ีสุด ความคาดหวงัแบ่งแนว

ทางการคิดเก่ียวกบัเป้าหมายออกเป็น 3 ส่วน คือ เป้าหมาย (Goal) วิธีหรือเส้นทาง (Pathway) และ

พลงัขบัเคล่ือน (Agency) (Snyder, 2002) 

 

4) ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ (Resilience)  

ความยืดหยุ่นทางอารมณ์มีการศึกษามานานตั้งแต่ในอดีต แต่เร่ิมมีการนาํมา

พฒันาและศึกษาอย่างจริงจงัในช่วงปี 1970 ซ่ึงในอดีตนั้น บุคคลจะรู้จกัความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 

(Resilience) ในรูปของคาํอ่ืน เช่น ความคงทน คงอยู่ ไม่สามารถทาํลายได้ (Invulnerable) ความ

ยดืหยุน่ การคืนสภาพได ้(Resilient) หรือ ส่ิงต่อตา้นความเครียด (Stress-Resistant) ต่อมาในภายหลงั

จึงเปล่ียนมาใช ้ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ (Resilience) (Snyder & Lopez, 2005) ซ่ึงเป็นความสามารถ

ส่วนบุคคลมากกวา่จะเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคลก็จะมีเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัสําหรับ

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ ขณะท่ีบางส่วนก็ไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะปรับสภาพทางอารมณ์เพราะเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเท่านั้น ดงันั้น ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ของบุคคลจึงถูกแสดงออกมาในรูปแบบ

ของพฤติกรรมและเป็นรูปแบบในการดาํเนินชีวิต (Masten & Powell, 2003) ในอดีตความยืดหยุ่น

ทางอารมณ์จะได้รับการศึกษามากในบริบทของจิตวิทยาคลินิกหรือการบาํบดัทางจิตในเด็กและ

บุคคลท่ีมีประสบการณ์ท่ีไม่น่าจดจาํ ซ่ึงต่อมาในภายหลงัก็เร่ิมมีการนาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั

และการทาํงานมากข้ึน 

 

จากงานวิจยัในอดีตท่ีผ่านมาพบว่า ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน 

การมีพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความสุขในงานท่ีทาํ และความผูกพนัต่อ
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องค์การ (Youssef & Luthans, 2007) รวมทั้ งความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงาน (Luthans, Avey, & 

Jensen, 2009) ซ่ึงจากการศึกษาในอดีตนั้นทาํให้ตระหนกัไดว้า่ความยดืหยุน่ทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อ

บุคคลในการปฏิบติังานในองค์การ (Coutu, 2002 อา้งถึงใน Luthans & Youssef, 2004) นอกจากน้ี 

Luthans & Youssef (2004 อา้งถึงใน Luthans & Youssef, 2004) เก่ียวกบัการพฒันาความยดืหยุน่ทาง

อารมณ์ของบุคคลและในการทาํงานวา่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ีเป็นทกัษะ

ดา้นการรู้จกัตวัเองและทกัษะดา้นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทั้งสองไดพ้ฒันาวธีิในการช่วยพฒันาการปรับ

สภาพอารมณ์ในการทาํงาน อีกทั้งความยืดหยุน่ทางอารมณ์ยงัเป็นกระบวนการหน่ึงในการดาํเนิน

ชีวิตและการทาํงานภายในองค์การ ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(Luthans & Youssef, 2004) 

 

 การศึกษาองคป์ระกอบของทุนทางจิตวทิยาดา้นบวกท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่แนวคิดของทุก

องคป์ระกอบลว้นแลว้แต่มีวิธีในการพฒันาแนวคิดตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัจึงได้

นาํองคป์ระกอบดงักล่าวมาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากทุนทางจิตวิทยาดา้น

บวกเป็นปัจจยัหลักท่ีสามารถทาํนายผลการปฏิบติังานและความพึงพอใจของผูป้ระกอบการได้ 

(Luthans, Avey, Avolio, Norman, & Combs, 2006)  

 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัเครือข่ายธุรกจิ  

 

2.5.1 ความหมายของคําว่า เครือข่าย 

 

ความหมายของเครือข่ายนั้นแมไ้ม่ไดมี้การนิยามไวอ้ย่างชดัเจน แต่ก็มีผูใ้ห้ ความหมาย

ของ “เครือข่าย” ไวอ้ยา่งมากมาย ดงัต่อไปน้ี 

กาญจนา แกว้เทพ (2538) ไดใ้ห้ความหมายวา่ “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการ

ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองคก์รหลาย ๆ องคก์รท่ีต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มี

วิธีการทาํงาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่าน้ีได้มาประสานงานกนัมีระยะ

เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐาน

เอาไว ้(เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศพัท์เอาไว)้ เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความตอ้งการท่ีจะขอความ

ช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหา ก็สามารถติดต่อไปไดใ้นการเขา้ร่วมเป็น

องค์กรเครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่าน้ีจะมีบางอย่างร่วมกนั เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์
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ร่วมกนั องค์กรเหล่าน้ีก็ยงัคงความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเขา้ร่วม

เพียงบางส่วนขององคก์รเท่านั้น 

 

อคิน รพีพฒัน์ (2547) ไดใ้ห้ความหมายของเครือข่ายไวว้่า “เครือข่าย” หมายถึง การเป็น

พวกกนัหลาย ๆ องค์กรชุมชน เพื่อทาํงานร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และมีเป้าหมายร่วมกนับางอย่าง

ร่วมกนั เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์เกิดจากการท่ีกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชนต่าง ๆ มารวมกนัเพื่อ

แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการทาํกลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ 

 

ประหยดั จตุพรพิทกัษก์ุล (2538) ให้คาํนิยามของ “เครือข่าย” ไวว้า่ เป็นการรวมกลุ่มของ

บุคคลในชุมชนระหว่างชุมชน กลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพื้นท่ี 

ประเด็นเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหน่ึงเดียว กระบวนการดงักล่าวเกิดจากทอ้งถ่ิน เหมาะสม

กบัท้องถ่ินท่ีจะช่วยให้บุคคลและชุมชนสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ  

ภูมิปัญญาพื้นบา้น การปฏิบติั แบบอย่างของผูรู้้ การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม คมนาคม 

แบบการติดต่อท่ีสะดวกยิ่งข้ึน ทาํให้การไปมาหาสู่ดูงานการร่วมกนัทาํ ขา้มเขตแดนของชุมชน 

อาํเภอ จงัหวดัและภาคเป็นไปไดง่้าย 

 

จากความหมายและคาํนิยามดงัสามารถสรุปไดว้า่ “เครือข่าย” (Network) คือ การเช่ือมโยง

ของกลุ่มคนหรือกลุ่มองคก์รเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความสมคัรใจ ท่ีจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั หรือทาํ

กิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย ดว้ยความเป็นอิสระ เท่าเทียม

กนัภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคญั

จากความหมายดงักล่าวได ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปโดย

สมัครใจ 2) กิจกรรมท่ีทําในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  

3) การเป็นสมาชิกเครือข่ายตอ้งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเองของ

คนหรือองคก์รนั้น ๆ 

 

อยา่งไรก็ตาม การเช่ือมโยงในลกัษณะของเครือข่าย ไม่ไดห้มายถึงการจดัการใหค้นมานัง่ 

“รวมกนั” เพื่อพูดคุยสนทนากนั โดยไม่ได ้“ร่วมกนั” ทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใด เปรียบเหมือนการเอากอ้นอิฐ

มากองรวมกนั ยอ่มไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด การเช่ือมโยงเขา้หากนัจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเอาอิฐแต่

ละกอ้นมาก่อกนัเป็นกาํแพงโดยการประสานอิฐแต่ละกอ้นเขา้กนัอยา่งเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่

การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกนัเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
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เท่านั้น แต่จะตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั

ดว้ย และไม่ใช่การรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสนใจเหมือนกนัไวใ้นมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ 

การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งไดร้ายช่ือมามากก็ยิ่งทาํให้เครือข่ายใหญ่ข้ึน 

การกระทาํเช่นน้ีเปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตข้ึนเพื่อจะไดบ้รรจุอิฐไดม้ากข้ึน แต่กองอิฐใน

ถุงก็ยงัวางระเกะระกะขาดการเช่ือมโยงประสานกนัอยา่งเป็นระบบ  

 

ดงันั้นเครือข่ายตอ้งมีการจดัระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีเป็นสมาชิกดาํเนินกิจกรรม

บางอย่างร่วมกนั เพื่อนาํไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความ

จาํเป็น เม่ือภารกิจบรรลุเป้าหมายแลว้ เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถา้มีความจาํเป็นหรือมีภารกิจ

ใหม่อาจกลบัมารวมตวักนัไดใ้หม่ หรือจะเป็นเครือข่ายท่ีดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองระยะยาวก็ได้

การรวมตวัเป็นเครือข่ายในลกัษณะการแลกเปล่ียน ตอ้งสกดัเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา

เรียนรู้และสนบัสนุนกนัและกนั เป็นการผนึกกาํลงั (Synergy) ในลกัษณะท่ีมากกวา่หน่ึงบวกหน่ึง

เท่ากบัสอง แต่ตอ้งเป็นหน่ึงบวกหน่ึงมากกว่าสอง เรียกว่าเป็น “พลงัทวีคูณ” ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ

ทาํงานเป็นเครือข่ายตอ้งดีกวา่ผลรวมท่ีเกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทาํแลว้นาํผลลพัธ์ของแต่ละ

คนมารวมกนั 

 

2.5.2 องค์ประกอบของเครือข่าย 

 

โดยทัว่ไปเครือข่ายจะประกอบด้วย เครือข่ายแทแ้ละเครือข่ายเทียม โดยเครือข่ายเทียม 

(Pseudo Network) หมายถึง เครือข่ายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดวา่เป็นเครือข่าย แต่แทจ้ริงแลว้เป็นแค่การ

ชุมนุมพบปะสังสรรคร์ะหวา่งสมาชิก โดยท่ีต่างคนต่างก็ไม่ไดมี้เป้าหมายร่วมกนั และไม่ไดต้ั้งใจท่ี

จะทาํกิจกรรมร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมท่ีไม่มี

วตัถุประสงค์ชดัเจน ลกัษณะของเครือข่ายเทียมจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก ดงันั้น การทาํ

ความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของเครือข่ายจึงมีความสําคญั เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่าย

แทแ้ทนการสร้างเครือข่ายเทียม โดยเครือข่ายแทมี้องค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างน้อย 7 ประการ คือ 

(งานส่งเสริมเครือข่าย, ออนไลน์ สืบคน้วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2562) 

1) มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือข่าย 

ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผลในการเขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย เช่น มี

ความเขา้ใจในตวัปัญหาและมีจิตสํานึกในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ประสบกบัปัญหาอย่างเดียวกนั 
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หรือตอ้งการความช่วยเหลือในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่าย

เกิดความรู้สึกผกูพนัในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพื่อแกปั้ญหาหรือลดความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึน  

 

การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายท่ีทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปอย่าง

ต่อเน่ือง เพราะถ้าเร่ิมต้นด้วยการรับรู้ท่ีต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไม่เหมือนกันแล้ว จะ

ประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตวัเอง มอง

ปัญหาหรือความตอ้งการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมี

ความเห็นท่ีต่างกนัไม่ได ้เพราะมุมมองท่ีแตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรคใ์นการทาํงาน แต่ความ

แตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใตก้ารรับรู้ถึงปัญหาท่ีสมาชิกทุกคน

ยอมรับแลว้ มิฉะนั้นความเห็นท่ีต่างกนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและแตกหกัในท่ีสุด 

 

2) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Common Vision) วิสัยทศัน์ร่วมกนั หมายถึง การท่ี

สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีเป็นภาพเดียวกนั มีการรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัจะทาํให้กระบวนการขบัเคล่ือนเกิด

พลงั มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผอ่นคลายความขดัแยง้อนัเน่ืองมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วิสัยทศัน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขดัแยง้กบัวิสัยทศัน์หรือเป้าหมาย

ของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเร่ิมแตกต่างจากแนวปฏิบติัท่ีสมาชิกเครือข่าย

กระทาํร่วมกนั ดงันั้นแมว้่าจะตอ้งเสียเวลามากกบัความพยายามในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั แต่ก็

จาํเป็นจะตอ้งทาํให้เกิดข้ึน หรือถา้สมาชิกมีวิสัยทศัน์ส่วนตวัอยู่แล้ว ก็ตอ้งปรับให้สอดคลอ้งกบั

วสิัยทศัน์ของเครือข่ายใหม้ากท่ีสุดแมจ้ะไม่ซอ้นทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกนั แต่อยา่งนอ้ยก็

ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกนั 

 

3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) คาํว่า 

ผลประโยชน์ในท่ีน้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตวัเงิน เป็นความ

ตอ้งการ (Need) ของมนุษยใ์นเชิงปัจเจก เช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาสในความกา้วหนา้ 

ความสุข ความพึงพอใจ เป็นต้น สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาท่ีต่างก็มีความ

ต้องการเป็นของตวัเอง (Human Needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของเขา หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่ายมาก

ข้ึน ดงันั้นในการท่ีจะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเครือข่าย จาํเป็นต้อง

คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บจากการเขา้ร่วม ถา้จะให้ดีตอ้งพิจารณาล่วงหนา้ก่อนท่ีเขาจะร้อง
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ขอ ลกัษณะของผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บอาจแตกต่างกนั แต่ควรตอ้งให้ทุกคน และ

ตอ้งเพียงพอท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเขา้มีส่วนร่วมในทางปฏิบติัไดจ้ริง ไม่ใช่เป็นเขา้มาเป็นเพียงไม้

ประดบัเน่ืองจากมีตาํแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ไดร่้วมปฏิบติัภารกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นวา่เขา

เสียประโยชน์มากกวา่ได ้หรือเม่ือเขาไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการเพียงพอแลว้ สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจาก

เครือข่ายไปในท่ีสุด 

 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการท่ีสําคญัมากในการพฒันาความเขม้แขง็ของ

เครือข่าย เป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลงมือกระทาํอย่าง

เขม้แข็ง ดงันั้นสถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกนั ทุกคนอยูใ่นฐานะ “หุ้นส่วน 

(Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) คือ ความสัมพนัธ์

ฉันท์เพื่อนมากกว่าความสัมพนัธ์ในแนวด่ิง (Vertical Relationship) ในลกัษณะเจา้นายลูกน้อง ซ่ึง

บางคร้ังก็ทาํไดย้ากในทางปฏิบติัเพราะตอ้งเปล่ียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการ

สร้างบริบทแวดลอ้มอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบ แต่ถา้ทาํไดจ้ะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายมาก 

 

5) มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (Complementary Relationship) องคป์ระกอบ

ท่ีจะทาํใหเ้ครือข่ายดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง คือ การท่ีสมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเขม้แขง็ให้

กนัและกนั โดยนาํจุดแข็งของฝ่ายหน่ึงไปช่วยแกไ้ขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึง แลว้ทาํให้ไดผ้ลลพัธ์

เพิ่มข้ึนในลกัษณะพลงัทวคูีณ มากกวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือต่างคนต่างอยู ่

 

6) การเก้ือหนุนพึ่งพากนั (Interdependence) เป็นองคป์ระกอบท่ีทาํให้เครือข่าย

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั การท่ีสมาชิกเครือข่ายตกอยูใ่นสภาวะจาํกดัทั้งดา้นทรัพยากร 

ความรู้ เงินทุน กาํลงัคน ฯลฯ ไม่สามารถทาํงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเองโดย

ปราศจากเครือข่าย จาํเป็นตอ้งพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย การทาํใหหุ้น้ส่วนของ

เครือข่ายยดึโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น จาํเป็นตอ้งทาํใหหุ้้นส่วนแต่ละคนรู้สึกวา่หากเอาหุน้ส่วนคนใด

คนหน่ึงออกไปจะทาํใหเ้ครือข่ายลม้ลงได ้การดาํรงอยูข่องหุน้ส่วนแต่ละคนจึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับ

การดาํรงอยู่ของเครือข่าย การเก้ือหนุนพึ่ งพากันในลักษณะน้ีจะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัโดยอตัโนมติั 

 



 
 

34 
 

 
 
   

7) มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน (Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ

ปฏิสัมพนัธ์กนัแลว้ ก็ไม่ต่างอะไรกบักอ้นหินแต่ละกอ้นท่ีรวมกนัอยูใ่นถุง แต่ละกอ้นก็อยูใ่นถุงอยา่ง

เป็นอิสระ ดงันั้นสมาชิกในเครือข่ายตอ้งทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

เช่น มีการติดต่อกนัผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกนัโดยท่ีผลของการปฏิสัมพนัธ์น้ีตอ้งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปล่ียนกัน 

(Reciprocal Exchange) มากกว่าท่ีจะเป็นผู ้ให้หรือเป็นผู ้รับฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่ง

สมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใดก็จะเกิดความผกูพนัระหวา่งกนัมากข้ึนเท่านั้น ทาํให้การเช่ือมโยง

แน่นเฟ้นมากข้ึน มีการเรียนรู้ระหวา่งกนัมากข้ึน สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย 

 

อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบขา้งตน้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนาํไปช่วย

จาํแนกระหว่างเครือข่ายแทก้บัเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยงัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย และองค์ประกอบทั้งหลายข้อนั้นเป็นตวัท่ีจะช่วยให้

เครือข่ายสามารถรวมตวักนั และพฒันาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็และมีพลงั 

 

2.5.3 แนวคิดเกีย่วกบัการสร้างเครือข่าย (Networking) 

 

การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทาํให้มีการติดต่อ สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสาร และการร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉนัทเ์พื่อน ท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระมากกวา่สร้าง

การคบคา้สมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อดว้ยการ

เผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่น การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายช่ือ แต่จะตอ้งมีการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกันด้วย ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการสร้างเครือข่าย (Networking) 

ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี (งานส่งเสริมเครือข่าย, ออนไลน์ สืบคน้วนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2562) 

 

1) ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีเครือข่าย 

การพฒันางานหรือการแกปั้ญหาใด ๆ ท่ีใช้วิธีดาํเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอด

กนัเป็นวฒันธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกนั จะมีลกัษณะไม่ต่างจากการปิด

ประเทศท่ีไม่มีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก การดาํเนินงานภายใตก้รอบความคิดเดิม อาศยัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีไหลเวียนอยูภ่ายใน ใชท้รัพยากรหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใ้กลมื้อ หรือถา้
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จะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันางานอย่างยิ่งและไม่อาจ

แกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนได ้การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ไดด้ว้ยการเปิดโอกาสให้

บุคคลและองค์กรได้แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียน และประสบการณ์กบับุคคลหรือ

องคก์รท่ีอยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซํ้ าซ้อนในการทาํงาน ให้ความร่วมมือ และทาํงานใน

ลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

 

2) การก่อเกิดของเครือข่าย 

เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเร่ิมตน้ หรือถูกสร้างมาดว้ยวิธีการต่าง ๆ กนั

แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

2.1) เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดน้ีมกัเกิดจากการท่ี

ผูค้นมีใจตรงกนั ทาํงานคลา้ยคลึงกนัหรือประสบกบัสภาพปัญหาเดียวกนัมาก่อน เขา้มารวมตวักนั

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า การดาํรงอยู่ของ

กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนภายในตวัสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นน้ีมกั

เกิดข้ึนในพื้นท่ีอาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันท่ีมี

วฒันธรรมความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั มาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยจดัตั้งเป็นชมรมท่ีมีกิจกรรมร่วมกนั

ก่อน เม่ือมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจึงขยายพื้นท่ีดาํเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วตัถุประสงค์

ของกลุ่มมากข้ึน ในท่ีสุดก็พฒันาข้ึนเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความตอ้งการของสมาชิกได้

กวา้งขวางข้ึน เครือข่ายประเภทน้ี มกัใช้เวลาก่อร่างสร้างตวัท่ียาวนานแต่เม่ือเกิดข้ึนแล้ว มกัจะ

เขม้แขง็ ย ัง่ยนื และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิ่มข้ึน 

2.2) เครือข่ายจดัตั้ง เครือข่ายจดัตั้งมกัจะมีความเก่ียวพนักบันโยบาย

หรือการดาํเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจดัตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมท่ีใช้กลไกของรัฐ

ผลกัดนัให้เกิดงานท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมกัจะ

ไม่ไดมี้พื้นฐาน ความตอ้งการความคิด ความเขา้ใจ หรือมุมมองในการจดัตั้งเครือข่ายท่ีตรงกนัมา

ก่อนท่ีจะเข้ามารวมตวักัน เป็นการทาํงานเฉพาะกิจชั่วคราวท่ีไม่มีความต่อเน่ือง และมกัจะจาง

หายไปในท่ีสุด เวน้แต่ว่าเครือข่ายจะไดรั้บการช้ีแนะท่ีดี ดาํเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้าง

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เกิดเป็นความผกูพนัระหวา่งสมาชิกจนนาํไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายท่ีแทจ้ริง 

อย่างไรก็ตาม แมว้า่กลุ่มสมาชิกจะยงัคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไวไ้ด ้แต่มีแนวโน้มท่ีจะลด

ขนาดของเครือข่ายลงเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะก่อตั้ง 

2.3) เครือข่ายวิวฒันาการ เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตาม

ธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ไดเ้กิดจากการจดัตั้งโดยตรง แต่มีกระบวนการพฒันาผสมผสานอยู ่โดย
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เร่ิมท่ีกลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกนัด้วยวตัถุประสงค์กวา้ง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไป

ดว้ยกนั โดยยงัไม่ไดส้ร้างเป้าหมายหรือวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีชดัเจนนกั หรืออีกลกัษณะหน่ึงคือถูก

จุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการไดรั้บฟัง หรือการไปไดเ้ห็นการดาํเนินงานของ

เครือข่ายอ่ืน ๆ มา แลว้เกิดความคิดท่ีจะรวมตวักนั สร้างพนัธะสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ

พฒันาตนเอง เครือข่ายท่ีวา่น้ีแมจ้ะไม่ไดเ้กิดจากแรงกระตุน้ภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถา้สมาชิกมี

ความตั้งใจจริงท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี เม่ือไดรั้บการกระตุน้และสนบัสนุน ก็จะสามารถพฒันาต่อไป

จนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งทาํนองเดียวกันกับเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติเครือข่ายใน

ลกัษณะน้ีพบเห็นอยูม่ากมาย เช่น เครือข่ายผูสู้งอายเุครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ 

 

3) การรักษาเครือข่าย 

ตราบใดท่ีภารกิจเครือข่ายยงัไม่สําเร็จยอ่มมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรักษาเครือข่าย

ไว ้ประคบัประคองให้เครือข่ายสามารถดาํเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลงัจากเครือข่ายได้

บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จาํเป็นตอ้งรักษาความสําเร็จของเครือข่ายไว ้หลักการรักษา

ความสาํเร็จของเครือข่าย มีดงัน้ี 

3.1) มีการจดักิจกรรมร่วมท่ีดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง เครือข่ายจะกา้วไปสู่

ช่วงชีวติท่ีถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีสมาชิกของเครือข่ายสามารถกระทาํร่วมกนั เน่ืองจากไม่

มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเขา้หากนั สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนั 

เม่ือการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเร่ิมอ่อนแอ สมาชิกจะเร่ิมสงสัยในการ

คงอยูข่องเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปวา่เครือข่ายลม้เลิกไปแลว้  

 

ความย ัง่ยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือได้มีการจดักิจกรรมท่ี

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่กิจกรรมดงักล่าวกลายเป็นแบบแผน (Pattern) ของการกระทาํท่ี

สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทัว่กนั ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะรักษาเครือข่ายไวไ้ดต้อ้งมีการกาํหนด

โครงสร้างและตารางกิจกรรมไวใ้ห้ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถ่ี และต้องเป็นกิจกรรมท่ี

น่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให้เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกิจกรรมเดียวท่ีใช้

สําหรับสมาชิกทุกคน กล่าวคือ ควรจะมีกิจกรรมย่อยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองความ

สนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายดว้ย โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ีก็ยงัตอ้งอยู่ในทิศทางท่ีจะทาํให้

บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่าน้ีอาจจดัในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น การวางแผนงาน

ร่วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจาํทุกเดือน เป็นตน้ หรือจดัในรูปแบบท่ีไม่เป็น

ทางการ เช่น จดักีฬา สันทนาการระหวา่งสมาชิก จดังานประเพณีทอ้งถ่ินร่วมกนั เป็นตน้ ในกรณีท่ี
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เครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนยอ์ยูเ่ฉพาะส่วนกลาง ควรกระจาย

จุดพบปะสังสรรคห์มุนเวยีนกนัไปเพื่อใหส้มาชิกเขา้ร่วมไดโ้ดยสะดวก 

3.2) การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกเครือข่าย สัมพนัธภาพ

ท่ีดีเป็นองค์ประกอบสําคญัยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ย ัง่ยืนต่อไป ความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเสมือน

นํ้ ามนัท่ีคอยหล่อล่ืนการทาํงานร่วมกนัให้ดาํเนินไปอย่างราบร่ืน เม่ือใดท่ีสมาชิกของเครือข่ายเกิด

ความรู้สึกบาดหมางไม่เขา้ใจกนั หรือเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนัโดยหาขอ้ตกลงไม่ได ้สัมพนัธภาพ

ระหว่างสมาชิกก็จะเร่ิมแตกร้าว ซ่ึงหากไม่มีการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที ก็จะนาํไปสู่ความเส่ือมถอย 

และความส้ินสุดลงของเครือข่ายได้ ดังนั้ น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมีจุดประสงค์เพื่อกระชับ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจดัอยา่งสมํ่าเสมอไม่ใช่จดัในช่วงท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน

เท่านั้น  

 

นอกจากน้ีสมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสําคญัของการ

รักษาสัมพนัธภาพ เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้หรือความไม่เขา้ใจกนัท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดง

ความเป็นมิตรต่อกนั เม่ือเกิดความขดัแยง้ตอ้งรีบแกไ้ข และดาํเนินการไกล่เกล่ียให้เกิดความเขา้ใจ

กนัใหม่ และควรมีมาตรการป้องกนัปัญหาก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั เช่น ในการจดั

โครงสร้างองคก์ร ควรแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีให้ชดัเจน และไม่ซํ้ าซอ้น การกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ี

สมาชิกยอมรับร่วมกนั การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ การกาํหนดผูน้าํท่ีเหมาะสม การกาํหนด

กติกาอนัเป็นท่ียอมรับร่วมกนั เป็นตน้ 

 

3.3) การกาํหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยงัเขา้ร่วมกิจกรรม

ของเครือข่ายตราบเท่าท่ียงัมีส่ิงจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดให้เขา้ไปมีส่วนร่วม ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้ง

กาํหนดกลไกบางประการท่ีจะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเขา้มีส่วนร่วม ซ่ึงตามทฤษฎี

แรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีส่ิงจูงใจท่ีต่างกนั ดังนั้น ควรทาํการวิเคราะห์เพื่อบ่งช้ีถึงแรงจูงใจท่ี

แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แลว้ทาํการจดักลุ่มของส่ิงจูงใจท่ีใกลเ้คียงกนัออกเป็นกลุ่ม ๆ 

อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับ ฯลฯ อนัจะนาํไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจ

สาํหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง  

 

ถ้าจํา เป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นส่ิงจูงใจ ควรเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัผลงานมากกวา่การให้ผลตอบแทนในลกัษณะเหมาจ่าย กล่าวคือ ผูท่ี้รับค่าตอบแทน

ต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน โดยผลงานท่ีได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับ
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วตัถุประสงค์ของการพฒันาเครือข่าย และควรมีการทาํสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน เพื่อ

สร้างทกัษะผูกพนัระหว่างผูรั้บทุนและผูใ้ช้ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ทั้งหมดในงวดเดียว 

เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผูรั้บทุนไม่ดาํเนินการตามสัญญา ในกรณีท่ีต้องการให้

เกียรติยศและช่ือเสียงเป็นส่ิงจูงใจโดยเฉพาะในงานพฒันาสังคมท่ีมกัจะไม่มีค่าตอบแทนการ

ดาํเนินงาน จาํเป็นตอ้งหาส่ิงจูงใจอ่ืนมาชดเชยส่ิงตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ตามทฤษฎีของ Maslow 

ความต้องการการยกย่องจากผูอ่ื้น (Esteem Needs) ท่ีอยู่ในรูปของอาํนาจเกียรติยศช่ือเสียง หรือ

สถานะทางสังคม เป็นส่ิงท่ีนาํมาใชจู้งใจได ้อาจทาํเป็นรูป “สัญลกัษณ์” บางอยา่ง ท่ีส่ือถึงการไดรั้บ

เกียรติยศ การยกยอ่งและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติโล่เกียรติยศ 

เป็นตน้ โดยสัญลกัษณ์เหล่าน้ีตอ้งมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากท่ีจะไดแ้ละควรมีเกียรติยศ

หลายระดบัท่ีจูงใจสมาชิกเครือข่ายใหร่้วมมือลงแรงเพื่อไต่เตา้ไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้

เกิดความต่อเน่ือง และควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่รายช่ือคนกลุ่มน้ีอยา่งกวา้งขวาง 

3.4) การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายตอ้ง

หยุดดาํเนินการไป เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดาํเนินงานท่ีเพียงพอ ทั้งดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และบุคลากร ท่ีสาํคญัคือ เงินทุนในการดาํเนินงานซ่ึงเปรียบเสมือนเลือด

ท่ีไหลเวียนหล่อเล้ียงเครือข่ายให้สามารถดาํเนินการต่อไปได ้เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ 

เครือข่ายอาจตอ้งปิดตวัลงในท่ีสุด หากไดรั้บการสนบัสนุนจะตอ้งมีระบบตรวจสอบการใชจ่้ายอยา่ง

รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการดาํเนินงานไม่คืบหนา้อาจใหร้ะงบัทุนได ้

3.5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายอาจเกิด

ปัญหาระหว่างการดาํเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายท่ีเพิ่งเร่ิมดาํเนินการใหม่ ๆ การมีท่ี

ปรึกษาท่ีดีคอยให้คาํแนะนาํและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถดาํเนินการต่อไปได ้และ

ช่วยหนุนเสริมให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งข้ึน ควรมีท่ีปรึกษาเพื่อทาํหน้าท่ีช่วยเหลือ ให้

คาํแนะนาํเป็นแหล่งขอ้มูลใหศึ้กษาคน้ควา้ และช่วยอบรมภาวะความเป็นผูน้าํใหก้บัสมาชิกเครือข่าย 

3.6) การสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง องค์กรหรือเครือข่ายท่ีเคย

ประสบความสําเร็จกลบัตอ้งประสบกบัความล้มเหลวอย่างรุนแรงเม่ือเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ 

“สร้างคน” ข้ึนมาเพื่อสานต่อภารกิจของเครือข่าย จาํเป็นต้องสร้างผูน้ํารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 

เครือข่ายตอ้งคดัเลือกคนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกบั

เครือข่ายและท่ีสําคญั คือ เป็นท่ียอมรับนบัถือและสามารถ เป็นศูนยร์วมใจของคนในเครือข่ายได้ 

ดาํเนินการใหค้นเหล่าน้ีเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีเป็นสมาชิกแกนหลกั 

เพื่อสืบสานหนา้ท่ีต่อไปเม่ือสมาชิกแกนหลกัตอ้งหมดวาระไป 
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2.5.4 แนวคิดเกีย่วกบัเครือข่ายธุรกจิ 

 

 “เครือข่ายธุรกิจ (Business Network)” หมายถึง กระบวนการในการสร้างความสัมพนัธ์ทั้ง

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจอ่ืนท่ีตั้งอยูท่ ั้งในและต่างประเทศ (Perez 

& Sanchez, 2002; Lin & Zhang, 2005) เครือข่ายมีบทบาทสําคญัในองค์กรธุรกิจเพราะเป็นแหล่ง

ทรัพยากรสําคญัท่ีดีในดา้นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจความสัมพนัธ์และความน่าเช่ือถือมีบทบาท

สําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจหมายถึง การมีเครือข่ายขององคก์รธุรกิจ โดยทัว่ไปแนวคิดของ

เครือข่ายและระบบเครือข่ายกลายเป็นส่วนสําคัญในการสํารวจวิธีการประกอบธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการ หากแต่ระบบเครือข่ายเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลา และสถานท่ีต่าง ๆ (O’Donnell, 2004) จาก

แนวคิดของ Beamish and Munro (2011) พบว่า เครือข่ายธุรกิจของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอ่ม (SMEs) เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจระดบัโลกในปัจจุบนั ซ่ึงธุรกิจขา้มชาติ (Multinational 

Firm) สามารถใชข้อ้ไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ มาทาํการแข่งขนั เช่น สามารถแสวงหาเงินลงทุนไดง่้าย

ในต้นทุนต่อจากตลาดเงินทัว่โลกและใช้กาํลังเงินลงทุนนั้น มาลงทุนในการวิจยัและออกแบบ 

ตลอดจนลงทุนในเทคโนโลยท่ีีมีราคาแพง เพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกิจการอ่ืน ทาํการตลาดระดบั

โลก สร้างตราสินคา้ระดบัโลกและลงทุนโฆษณาดว้ยเงินทุนจาํนวนสูง ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจเครือข่ายและสาขาต่าง ๆ ทัว่โลก ให้มีข้อมูลท่ี

ครบถว้น และสามารถให้บริการท่ีครบวงจรผา่นเครือข่ายทาให้สามารถสั่งซ้ือสินคา้และวตัถุดิบได้

ในราคาตํ่ากว่าคู่แข่งขัน สามารถจัดระบบการขนส่งในด้าน Logistics ในระบบเครือข่ายท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถต่อรองราคาค่าขนส่งให้ตํ่ากว่าคู่แข่งขนัสามารถลงทุนในด้านการบริหาร

อยา่งคุม้ค่า เพราะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  

 

และจากแนวคิดของ Dess, Lumpkin, and Eisner (2012) พบวา่ การท่ีธุรกิจวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) จะสามารถป้องกนัตนเองใหพ้น้จากการลม้เหลวทางธุรกิจและสามารถ

ทาํการแข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัระดบัโลก จะตอ้งหาวิธีการใหม่ ท่ีรักษาความคล่องตวัของธุรกิจ

ขนาดเล็ก แต่ตอ้งมีกลไกท่ีสร้างเครือข่ายท่ีเรียกวา่ Commerce Networking ให้ธุรกิจขนาดเล็กหลาย 

แห่ง รวมกาํลังกันเพื่อให้มีจุดเด่นบางอย่างของธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากน้ีแนวคิดของ Laffan 

(1994) ยงัพบว่า เครือข่ายธุรกิจเป็นวิธีการร่วมมือระหว่างธุรกิจหลาย ๆ แห่ง ในรูปแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพนัธ์และการทาํธุรกิจร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจใน

เครือข่ายนั้นสามารถทาํงานท่ีแต่ละธุรกิจทาํตามลาํพงัไม่ได ้โดยท่ีธุรกิจเครือข่ายทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
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ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะดําเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จึงมี

ความสามารถสูงกวา่ ประสิทธิภาพสูงกวา่ ความคล่องตวัสูงกวา่ และความคิดริเร่ิมดีกวา่ท่ีธุรกิจแต่

ละแห่งจะทาํตามลาํพงั ธุรกิจเครือข่ายจะทาํให้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 

สามารถอยูร่อดและแข่งขนักบัธุรกิจระดบัโลกได ้ 

 

กระบวนการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ปกติจะเกิดข้ึนเองใน

สมาคมหรือชมรมทางธุรกิจ โดยมีการเช่ือมโยงเป็นกระบวนการท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนของการ

รวมตวักนัของกลุ่มธุรกิจเพื่อทาํงานร่วมกนัและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีชดัเจนประการใดประการ

หน่ึง การรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบของระบบเครือข่ายจะเปรียบไดก้บัเป็นกระดูกสันหลงัของ

ฝ่ายจดัการท่ีทาํให้เขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญัของสัมพนัธภาพ ปฏิกิริยาและการพึ่งพาอาศยักนั ซ่ึงจะ

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่ายทาง

ธุรกิจจึงตอ้งมีความเขา้ใจร่วมกนัอย่างชดัเจนในกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ (Henneberg, Mouzas, & 

Naude, 2006) 

 

ทั้งน้ี ระบบเครือข่ายธุรกิจจะสามารถแพร่ขยายการดาํเนินการไปไดทุ้กสถานท่ี เท่าท่ีบุคคล

หรือสมาชิกกลุ่มจะสามารถพบธุรกิจหรือกลุ่มบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและความสามารถของ

เครือข่าย โดยมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิชาการ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิชาการ ท่ีปรึกษา อาจารย ์

และอ่ืน  ๆ ซ่ึงมีความเข้าใจต่อธรรมชาติและลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกันออกไป เป็น

องค์ประกอบส่วนสนบัสนุนต่อความสําเร็จของระบบเครือข่าย โดยจะเห็นไดว้า่ วตัถุประสงค์ของ

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ก็เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กหลาย ๆ แห่งมารวมกาํลงักนั เช่ือมโยงกลุ่มคน

หรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจจะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกันหรือทาํกิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงมีการจัด

ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกนั ภายใตพ้ื้นฐานของความ

เคารพสิทธิ เช่ือถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัและเครือข่ายธุรกิจก็เป็นรูปแบบหน่ึงของกลยุทธ์ความ

ร่วมมือ (Co-Operative Strategy) ระหว่างภาคีพนัธมิตรท่ีจะมาร่วมมือทาํงานร่วมกันเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมายร่วม (Shared Objective) ของเครือข่าย โดยพฒันาความร่วมมือกนัภายในห่วง

โซ่อุปทาน เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ เทคนิคการปฏิบติังาน 

 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเป็นหน่ึงในกิจกรรมสําคัญขององค์กรท่ีจะทาํให้ธุรกิจ

สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงธุรกิจขนาดเล็กท่ีขาดแคลนทรัพยากรจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใช้

ระบบเครือข่ายเพื่อการดาํเนินงานทางธุรกิจ และการรักษาเครือข่ายทางธุรกิจไวอ้ยา่งแน่นเหนียวจะ
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ส่งผลต่อการมีแหล่งนวตักรรมท่ีดีภายในองค์กร โดยปัจจัยผลักดันให้เกิดความสําเร็จในการ

เช่ือมโยงระบบเครือข่ายธุรกิจท่ีสําคญัอยา่งน้อย 6 ประการ (Farinda, Kamarulzaman, Abdullah, & 

Ahmad, 2009) ไดแ้ก่ 

1) ความจาํเป็น (Necessity) ในแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างพนัธมิตรธุรกิจเพื่อ

การเพิ่มรายได ้และลดคู่แข่งขนั 

2) ความไม่สมดุล (Asymmetry) จากการถูกบังคับหรือถูกควบคุมการใช้

ทรัพยากรจากองคก์รอ่ืน 

3) การพึ่งพาอาศยักนั (Reciprocity) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

ธุรกิจใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการดาํเนินธุรกิจ จากการเขา้ถึงการใช้

ทรัพยากรสาํคญัของเครือข่ายไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

5) ความมัน่คง (Stability) จากการทาํงานร่วมกนัผา่นกิจกรรมของเครือข่าย เช่น 

การทาํวิจยั (Joint Research) การเป็นผูส้นับสนุนร่วม (Co-Sponsor) การเป็นผูส้ร้างตราสินคา้ร่วม 

(Co-Branding) และการเป็นผูร่้วมผลิต (Co-Production) 

6) ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัธุรกิจเครือข่ายท่ี

มีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ดี 

 

ปัจจุบนัมีการเพิ่มข้ึนของการรวมกันของธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายธุรกิจ (Lin & 

Zhang, 2005) โดยในประเทศไทยมีนําระบบเครือข่ายมาใช้ในการดําเนินธุรกิจเพิ่มมากข้ึนใน

หลากหลายมิติ ทั้งในรูปแบบการสร้างเครือข่าย (Networking) และการรวมกลุ่มธุรกิจ (Clustering) 

ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการประสานพลงัร่วมกนัขบัเคล่ือนความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ ให้มีความแข็งแกร่งและกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแปร

ปัจจยัผลกัดนัให้เกิดความสําเร็จในการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายธุรกิจ อนัประกอบดว้ย ความจาํเป็น 

(Necessity) ความไม่สมดุล (Asymmetry) การพึ่ งพาอาศยักัน (Reciprocity) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ความมัน่คง (Stability) และความชอบธรรม (Legitimacy) มาใช้ในการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นการศึกษาว่าปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 
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2.6 แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม  

 

ความหมายของ “นวตักรรม (Innovation)” โดยทัว่ไปหมายถึง “การเปล่ียนแปลงสู่ส่ิงใหม่ 

หรือการปรับปรุงจากส่ิงเดิม ท่ีเกิดจากการนาํความรู้ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ปพฒันาให้เกิด

คุณค่าต่อลูกคา้ ต่อองค์กร ต่อสังคมและประเทศชาติ หรือ หมายถึง การทาํส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่เดิม ทั้งน้ี

การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไม่จาํเป็นตอ้งขจดัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมออกไปทั้งหมด แต่อาจเป็นการต่อยอดจากส่ิง

เดิมท่ีมีอยูม่าปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัโอกาสและสภาวการณ์ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ใหม่ 

การบริการใหม่ กระบวนการทาํงานใหม่ หรือรูปแบบของธุรกิจใหม่ ท่ีสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึน

ได ้คนทัว่ไปมกัเขา้ใจวา่ “นวตักรรม” คือ ส่ิงใหม่ท่ีคนไม่เคยคิดมาก่อนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง

แล้ว ความใหม่เป็นแค่หน่ึงในองค์ประกอบ โดยเป็นเพียงแค่จุดเร่ิมตน้ส่วนหน่ึงของนวตักรรม

เท่านั้น เพราะนวตักรรม จะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งมีทั้งเหตุและทั้งผลลพัธ์ดว้ย ซ่ึง เหตุ หมายถึง ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) บวกกบัความเพียรพยายาม (Effort) (พลูสวสัด์ิ เผา่ประพธัน์, 2557)  

 

สําหรับการสร้างวฒันธรรมในองค์กรนั้นจะเกิดจากความเช่ือและพฤติกรรมท่ีทาํกนัมา

อย่างต่อเน่ืองของสมาชิกในองค์กร ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดวิธีการหรือระบบ

ข้ึนมาเพื่อใส่ความเช่ือและผลักดันพฤติกรรมนั้ นเข้าไปในองค์กร ดังนั้ นการจะปรับเปล่ียน

วฒันธรรมองคก์รไดน้ั้นจะตอ้งใชร้ะยะเวลาและจะตอ้งเร่ิมจากผูบ้ริหารก่อน จึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํ

ให้ผู ้บริหารมักมองว่า วฒันธรรมองค์กรเป็นส่ิงท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมานานและยากต่อการ

เปล่ียนแปลง หรือหากเปล่ียนแปลงก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารเองได ้ดงันั้น 

หากตอ้งการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมนวตักรรมภายในองค์กร ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํตวัเป็นผูน้าํของ

การเปล่ียนแปลง และจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํมากกว่าการเป็นผูช้ี้นาํ ซ่ึงตอ้งยอมรับ

ความจริงว่า ผู ้นํากับการเปล่ียนแปลงก็จะมีทั้ งคนเกลียดและคนรัก แต่จะส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว (กนช รัตวานิช, 2556) ดงันั้นการท่ีจะพฒันา

องค์กรให้เดินหน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรมได้นั้น ความมุ่งมัน่และทุ่มเทต้องเร่ิมต้นจาก

ผูบ้ริหาร ตามดว้ยโครงสร้างองคก์รท่ีกระตุน้และก่อใหเ้กิดนวตักรรมภายในองคก์ร โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งโครงสร้างองคก์รท่ีตอ้งมีความยืดหยุ่นในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุน้ให้เกิดนวตักรรมภายใน

องคก์ร โดยนวตักรรมในบริบทขององคก์ร (Organizational Context) ประกอบดว้ย 3 ประเภทไดแ้ก่ 

(Tucker, 2003) 

1) นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) เป็นผลลพัธ์จากการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่

หรือพฒันาแก้ไขผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่เพื่อท่ีจะนํามาแก้ไขปัญหาให้กับผูบ้ริโภค ซ่ึงผลิตภัณฑ์
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หมายถึง สินคา้ท่ีสามารถมองเห็นและสัมผสัได ้หรืออยูใ่นรูปแบบของการบริการ โดยผลลพัธ์ท่ีได้

คือทั้งผูบ้ริโภคและองคก์รต่างไดป้ระโยชน์ในการเกิดนวตักรรม  

2) นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นนวตักรรมท่ีสามารถเพิ่มความพึง

พอใจแก่ผูบ้ริโภค และองคก์รยงัไดรั้บประโยชน์ อีกดว้ย เช่น องคก์รท่ีทาํการผลิต นวตักรรมวา่ดว้ย

กระบวนการช่วยในการสร้างคุณภาพ ลดตน้ทุน ลดวงจรเวลาท่ีใชใ้นการผลิต เพิ่มความเร็วของการ

ส่งมอบผลิตภณัฑ ์เพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้ เป็นตน้ 

3) นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic Innovation) เป็นนวตักรรมการใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณค่า

ให้แก่ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประสบการณ์จากผลิตภณัฑ์ โดยรวมถึงการใช้วิธีการ

ตลาดใหม่ ๆ หรือการโฆษณาท่ีใชก้บัผูบ้ริโภค การจดัจาํหน่ายดว้ยวิธีการใหม่ นวตักรรมชนิดน้ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือองค์กรได้เปล่ียนแปลงการนําเสนอความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคในลักษณะต่าง  ๆ 

นวตักรรมกลยทุธ์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑ์โดยตรง หากแต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

สามารถรับรู้และสัมผสัได ้

  

อยา่งไรก็ตามหลกัปฏิบติัท่ีจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างองคก์รนวตักรรม

ไดน้ั้นจะตอ้งหลกัปฏิบติัดงัน้ี (พลูสวสัด์ิ เผา่ประพธัน์, 2556) 

1) ใชเ้ทคโนโลยีนาํ (Technology Drivers) เป็นแนวทางแรกท่ีปฏิบติัไดง่้ายท่ีสุด คือ สร้าง

ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถท่ีองค์กรมี แล้วดึงทกัษะหรือความรู้ภายในองค์กร

ออกมาเป็นสินคา้และบริการท่ีตอบโจทยลู์กคา้ 

2) มองทะลุตลาด (Market Readers) เป็นแนวทางสําหรับสร้างให้เกิดความร่วมมือ 

(Collaboration) ระหวา่งหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัลูกคา้และหน่วยงานสนบัสนุนอยา่งหน่วยงานวจิยั

และพฒันา เน่ืองจากหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดลูกคา้หรือหน่วยงานท่ีเป็นลกัษณะปฏิบติัการจะรู้ความ

ตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด รู้วา่อะไรท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ โดยเฉพาะองคก์รท่ีมีตลาดอยู่

ในหลายภูมิภาคจาํเป็นตอ้งส่งเสริมวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยปฏิบติัการกบั

หน่วยงานสนบัสนุน 

3) คน้หาจากภายนอก (Need Seekers) เป็นแนวทางท่ีองคก์รนวตักรรมระดบัโลกนิยมใช้ 

คือ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภายนอกโดยเฉพาะลูกคา้และคู่คา้ เป็นการทาํใหค้นในองคก์ร

เปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ ๆ จากภายนอก และคน้หานวตักรรมใหม่ ๆ จากการดึงให้ลูกคา้และคู่คา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการคิดคน้นวตักรรม เพราะตวัลูกคา้จะเป็นคนท่ีรู้ความตอ้งการของตวัเองดี

ท่ีสุด และคู่คา้คือ ผูท่ี้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองจึงสามารถช่วยให้องคก์รประหยดัเวลาและเงินทุนในการ

ทาํนวตักรรม  
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 ปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้า่ นวตักรรม ไดก้ลายเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ทั้งน้ีเน่ืองจากนวตักรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขั้น ตลอดจนสร้างความแตกต่างระหวา่งคู่แข่ง และสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ 

ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัของ ณัฐวฒัน์ สุขะศิริวฒัน์ และคณะ (2557) พบวา่ ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อการ

พฒันานวตักรรมในองคก์รธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนั้น มีปัจจยัท่ีสําคญัเบ้ืองตน้ 17 ปัจจยั 

ไดแ้ก่  

1) ตน้ทุนของการพฒันานวตักรรมและการวิจยัเพื่อการพฒันาท่ีสูง โดยจะเห็นไดว้่าการ

พฒันานวตักรรมตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงทั้งดา้นวตัถุดิบ และค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 

2) การขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

พนกังานนาํเสนอแนวคิดในการพฒันานวตักรรม 

3) ความเส่ียงดา้นอุปสงค ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่บางคร้ัง ความตอ้งการของตลาดไม่

ชดัเจน ทาํใหผ้ลิตภณัฑใ์หม่ท่ีถูกพฒันาไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้

4) การขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะ การพฒันานวตักรรม บางคร้ังจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชพ้นกังานท่ีมี

ทกัษะเฉพาะด้าน แต่เน่ืองจากธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมขาดบุคลากรดังกล่าว ทาํให้ไม่

สามารถขบัเคล่ือนนวตักรรมได ้

5) ความยากในการแสวงหาแหล่งเ งินทุน บางคร้ังสถาบันการเ งินไม่มั่นใจใน

ความสามารถด้านการพฒันานวตักรรมของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ดงันั้นการแสวงหา

แหล่งเงินทุน จึงเป็นเร่ืองท่ียาก 

6) ปัญหาการรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ บางคร้ังธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ไม่

สามารถดึงดูดใจให้พนักงานท่ีมีทกัษะในการพฒันานวตักรรมทาํงานได้ เน่ืองจากไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานดงักล่าวในเร่ืองของผลตอบแทนทั้งในรูปตวัเงินและมิใช่ตวั

เงิน 

7) การขาดการอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มบางแห่ง

ไม่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการฝึกอบรมพนกังานดา้นการพฒันานวตักรรม 

8) ความไม่พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของพนักงาน พนักงานบางคนไม่กล้าเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม เน่ืองจากกลวัความลม้เหลว อีกทั้งยงัยึดติดกบัการทาํงาน

รูปแบบเก่า ๆ  

9) ความไม่พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารบางคนไม่กล้าลงทุนใน

กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม เน่ืองจากกลวัความเส่ียงดา้นการขาดทุนทางการเงิน 
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10) การขาดทรัพยสิ์นทางปัญญา ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงการพฒันา

นวตักรรม อยา่งไรก็ตามธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มบางแห่งไม่สามารถดาํเนินการจดทะเบียน

ได ้

11) การขาดสภาพแวดลอ้มในการพฒันานวตักรรม ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มบาง

แห่งไม่มีสภาพแดลอ้มในการทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยในเร่ืองการพฒันานวตักรรม เช่น การจดัวางโต๊ะ

ทาํงาน สีท่ีใชต้กแต่งสาํนกังาน หรือพื้นท่ีพกัผอ่นสาํหรับพนกังาน เป็นตน้ 

12) การขาดแคลนเวลา การพฒันานวตักรรมค่อนขา้งในเวลามาก เพราะผา่นกระบวนการ

ทดลอง วจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

13) การสนบัสนุนของรัฐบาลท่ีไม่เพียงพอ รัฐบาลขาดการสนบัสนุนเร่ืองเงินทุนในการ

พฒันานวตักรรมของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างทัว่ถึง ตลอดจนขาดการส่งเสริมทีม

ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อช่วยพฒันานวตักรรมอยา่งเพียงพอ 

14) ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ บางคร้ังความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอ่มไม่กลา้ลงทุนในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรม 

15) การขาดขอ้มูลทางการตลาด ในการพฒันานวตักรรม จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลทางการตลาด 

หากธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไม่มีขอ้มูลดงักล่าว ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดได ้

16) การขาดขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยี แหล่งขอ้มูลทางดา้นเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีสําคญัใน

การพฒันานวตักรรม หากธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไม่มีข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่ประสบ

ความสาํเร็จดา้นนวตักรรม 

17) การขาดความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

มีส่วนช่วยพฒันานวตักรรมทั้งดา้นการกระจายเงินทุน การแบ่งปันองคค์วามรู้ และผูเ้ช่ียวชาญ หาก

ไม่มีความร่วมมือดงักล่าว การพฒันานวตักรรมจะเป็นไปไดย้าก 

 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านนวตักรรมถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เน่ืองจากนวตักรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขั้น ตลอดจนสร้างความแตกต่างระหวา่งคู่แข่ง และสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืน

ให้แก่ธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มถือเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการนาํ

ปัจจยัดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

(Product Innovation) นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวตักรรมกลยทุธ์ (Strategic 

Innovation) ผูว้ิจยัจึงใช้ปัจจยัดงักล่าวมาเป็นตวัแปรในการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการศึกษาว่ารูปแบบ
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ของนวตักรรมในแต่ละรูปแบบส่งผลให้เกิดความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 

 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   

 

อุบลวรรณา ภวกานนัท ์(2555) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางจิตวิทยาของความสําเร็จในการ

ประกอบการของผูป้ระกอบวสิาหกิจขนาดกลางและยอ่มธุรกิจการท่องเท่ียวและท่ีพกั: ความรู้ ระยะ

ท่ี 3: สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดาํเนินการ ภูมิความรู้ความชาํนาญ บุคลิกการเป็น

ผูป้ระกอบการและแบบจาํลองความสําเร็จในการประกอบการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

คุณลกัษณะ ความสัมพนัธ์และสมการทาํนายความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ดว้ยกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงาน บุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการ และภูมิความรู้ ความชํานาญของผูป้ระกอบการ SME

โรงแรมอิสระท่ี ประสบความสําเร็จในประเทศไทยในส่ิงแวดลอ้มท่ียุ่งยาก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะของความสําเ ร็จในการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน บุคลิกการเป็น

ผูป้ระกอบการ ภูมิความรู้ความชาํนาญของผูป้ระกอบการ SME โรงแรมอิสระท่ีประสบความสําเร็จ

ในประเทศไทยในระหว่างส่ิงแวดลอ้มท่ียุง่ยากกบัท่ีง่าย และเพื่อสร้างแบบจาํลองความสําเร็จของ

การประกอบการดว้ยปัจจยัทางจิตวิทยาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ SME ไทย

โรงแรมอิสระท่ีประสบความสําเร็จ โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

เป็นรายบุคคล ซ่ึงพบว่า ความสําเร็จในการประกอบการสัมพนัธ์ทางบวกกบัสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ กลยุทธ์แบบวางแผนอย่างสมบูรณ์ แบบวางแผนเฉพาะส่ิงสําคัญ แบบแสวงหาโอกาส 

ประสบการณ์ในการบริหาร ความชาํนาญในวชิาชีพ บุคลิกดา้นความเป็นตวัเอง ความมีนวตักรรม 

ความกลา้เส่ียง ความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจเรียนรู้ความใฝ่ใจในความสําเร็จ และมีสัมพนัธ์ทางลบกบั

กลยุทธ์แบบตั้งรับบุคลิกดา้นความแกร่งในการแข่งขนั โดยความสําเร็จถูกทาํนายไดด้ว้ยบุคลิกดา้น

ความใฝ่ใจในความสําเร็จ ความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจเรียนรู้ ความเป็นตวัเอง กลยุทธ์แบบแสวงหา

โอกาส แบบวางแผนอยา่งสมบูรณ์ความชาํนาญในวิชาชีพ และสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัพบว่า

ในส่ิงแวดล้อมท่ียุ่งยาก กลยุทธ์แบบวางแผนอย่างสมบูรณ์และแบบวางแผนเฉพาะส่ิงสําคญัจะ

สัมพนัธ์เชิงบวกกบับุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการ บุคลิกการเป็นผูป้ระกอบการสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ความสําเร็จในส่ิงแวดลอ้มท่ียุ่งยาก และในสภาพแวดลอ้มท่ียุ่งยาก กลยุทธ์แบบแสวงหาโอกาสมี

ความสัมพันธ์ทางลบกับความสําเร็จ และพบว่าไม่พบอิทธิพลใด ๆ ของสภาพแวดล้อมต่อ

ความสัมพนัธ์ของกลยุทธ์แบบตั้งรับกบัความสําเร็จ ส่วนผลเปรียบเทียบสภาพแวดลอ้มพบว่า มี

ความแตกต่างในการรับรู้สภาพแวดลอ้ม การใช้กลยุทธ์ทุกแบบ ประสบการณ์ในการบริหาร ความ
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ชํานาญในวิชาชีพ บุคลิกแบบความเป็นตวัเอง การมีนวตักรรม ความกล้าเส่ียง ความใฝ่ใจใน

ความสาํเร็จ และความสาํเร็จ  

  

สุธีรา อะทะวงษา (2556) ได้ทาํการศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และ

ลกัษณะของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของสถานประกอบการท่ี

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย จาํแนกตาม

ประเภทและขนาดของวิสาหกิจ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจจากผูท้รงคุณวุฒิ ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัหรือส่ิงท่ีเป็นจริงจากผูป้ระกอบการ โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแบบสมการโครงสร้าง ดว้ย

โปรแกรม LISREL พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ การทาํงานเชิงรุก การ

วเิคราะห์ตลาดและคู่แข่ง ส่วนลกัษณะของสถานประกอบการ คือ องคก์รมีการทาํงานเชิงรุก กลยทุธ์

ทางการตลาด และนวตักรรมองคก์ร 

 

วันวิสาข์  โชคพรหมอนันต์  และคณะ (2558) ได้ทําการศึกษา คุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ของผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนํ้าดอนหวาย 

จังหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู ้ประกอบการร้านค้า ศึกษา

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการร้านคา้ และเพื่อศึกษาคุณลกัษณะของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบการ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ วเิคราะห์ค่าเอฟ และวเิคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ด้านความมีนวตักรรม ด้านความกล้าเส่ียง ด้านความก้าวร้าวในการ

แข่งขนั ดา้นความสมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และดา้นความใฝ่ใจในความสําเร็จอยูใ่นระดบั

มากถึงมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านความเป็นตัวของตัวเองและด้านความ

สมํ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ของผูป้ระกอบการร้านค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการต่างกนั ผูป้ระกอบการท่ีมีข้อมูลระดับการศึกษาแตกต่างกนัจะมีคุณลักษณะของ
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ผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความกา้วร้าวในการแข่งขนัและดา้น

ความใฝ่ใจในความสาํเร็จมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาํเร็จในการประกอบการ  

  

ธนกร แกว้มณี, และคณะ (2561) ได้ทาํการศึกษาบทบาทของนวตักรรมต่อความสําเร็จ

ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษานวตักรรมการออกแบบท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภท

เฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบ้าน และเพื่อศึกษานวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบ

ผสานวิธี คือ การวิจยัเชิงปริมาณ และวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้า

ประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น 400 คน ทาํการสุ่มอยา่งง่าย และผูป้ระกอบการ 270 คน 

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนและผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

ย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบา้น 15 คน และ (2) นักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทาง

การตลาด 5 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ 1) 

นวตักรรมผลิตภณัฑ์และนวตักรรมการออกแบบของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภท

เฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น โดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 2) เจตคติของ

ผูบ้ริโภคคุณสมบติัของผูป้ระกอบการนวตักรรมผลิตภณัฑ์และนวตักรรมการออกแบบมีผลต่อ

ความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบันยัยะสําคญั 0.05 และ 3) กลยุทธ์ดา้นนวตักรรมท่ีสําคญัต่อความสําเร็จ

ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น ไดแ้ก่ การวิจยัทาง

การตลาด การประเมิน จากความพึงพอใจ การออกแบบให้สินคา้สามารถแยกเป็นช้ินส่วน และการ

พฒันาคิดคน้โดยใชว้สัดุท่ีทนต่อสภาพแวดลอ้ม 

 

สุวิทย ์อินเขียน (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของผู ้

ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ      

กลยุทธ์ ระดบัความสําเร็จ และความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์กบัความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจ

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักรในจังหวดัสมุทรปราการ และเพื่อนําเสนอกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพต่อผูป้ระกอบการ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ เจา้ของ หรือผูบ้ริหารกิจการผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 213 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี 
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ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันรวมทั้งค่า

ไควส์แควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจดา้นกระบวน

การภายในโดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีความสามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีไดอ้ย่างเต็มท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์

นวตักรรมมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตดา้นกระบวนการภายในไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

 

สุชาติ ไตรภพสกุล (2558) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัแรงจูงใจต่อการเป็น

ผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการเติบโตและความมุ่งหวงัท่ีจะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัแรงจูงใจต่อการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีต่อการเติบโตของ

ธุรกิจกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นประชากรไทยท่ีมีส่วนร่วมกบักิจกรรมผูป้ระกอบการ จาํนวนทั้งส้ิน 

728 ตวัอยา่งโดยอาศยัขอ้มูลจากการสํารวจโครงการศึกษาสังคมความเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก 

ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอนใน 6 ภูมิภาคทัว่ประเทศ

ไทยและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจ เพราะมองเห็นโอกาสมีการเติบโต

ของธุรกิจมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจเพราะความจาํเป็นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ

ผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจเพราะมองเห็นโอกาสมีความมุ่งหวงัการเติบโตของธุรกิจในอนาคตมากกวา่

ผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจเพราะความจาํเป็นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  

ชญัญาภคั หลา้แหล่ง, และคณะ (2561) ไดท้าํการศึกษาการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกบั

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นท่ีจงัหวดัชุมพร โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทดสอบผลกระทบของศกัยภาพในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่ีมีต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ และทดสอบปัจจยัสาเหตุ ไดแ้ก่ จิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือ

กนัของผูน้าํ ความเช่ือถือไวว้างใจของภาคี กลไกการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงภาคี การจดัการ

ความรู้ และระบบการบริหารจัดการเครือข่าย โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลวิจยัพบวา่ 1) 

จิตสํานึกการพึ่งพาและร่วมมือกนัของผูน้าํ ความเช่ือถือไวว้างใจของภาคี กลไกการติดต่อส่ือสารท่ี

สามารถเขา้ถึงภาคี การจดัการความรู้ และระบบการบริหารจดัการเครือข่ายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ

ศกัยภาพในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2) ศกัยภาพการสร้าง
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เครือข่ายทางธุรกิจส่งผลต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของวิสาหกิจชุมชน อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติระดบั 0.01 

 

ดวงพร พุทธวงค ์(2561) ไดท้าํการศึกษาความสําเร็จของการพฒันาระบบเครือข่ายธุรกิจ

ขนาดเล็กของผูป้ระกอบธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของระบบ

เครือข่าย การสนบัสนุนจากภาครัฐ และอุปสรรคในการพฒันาระบบเครือข่ายของกลุ่มผูป้ระกอบ

ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ขนาดเล็ก เพื่อทราบความคิดเห็นและความตอ้งการของสมาชิกเครือข่ายต่อการ

พฒันาระบบเครือข่ายและเพื่อศึกษาปัจจยัสนบัสนุนความสาํเร็จของภาครัฐในการใชร้ะบบเครือข่าย 

โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสํารวจความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของ

เครือข่ายจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีกระจายตวัอยู่ใน 6 เครือข่าย สรุปผลการวิจยัไดว้า่ สามารถ

บรรลุวตัถุประสงค์การวิจยั ดงัน้ี 1) สมาชิกเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีการ

ส่ือสารสมยัใหม่ได้ดี เป็นนักออกแบบสินค้าแฟชั่นท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาสูงมาก ส่วนใหญ่

ตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยต้องการมีส่วนร่วมในการจัดทํา

แผนพฒันาภายใตส้นบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งการให้กลุ่มและภาครัฐสร้างสัมพนัธภาพ

ระหวา่งกนัใหแ้น่นข้ึน 2) สมาชิกเครือข่าย ตอ้งการไดรั้บการฝึกอบรมและการใหค้าํปรึกษาในระดบั

เขม้ขน้ สมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมเครือข่ายในระดบัสูงมาก และ 3) สมาชิก

มองวา่ทั้งการปฏิบติังานของภาครัฐและการประสานงานร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายอยูใ่นเกณฑ์ดี

มาก ซ่ึงแสดงว่าแผนการดาํเนินงานของระบบเครือข่ายสําเร็จตามเป้าประสงค์ของภาครัฐ ทั้งน้ี

สมาชิกเครือข่ายมีความคาดหวงัให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านเทคโนโลยี

สมยัใหม่ และภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ ปรับเพิ่มบทบาทในการประสานงาน และแสวงหาช่องทาง

การตลาดต่างประเทศด้วยการแสวงหาผูร่้วมทุนชาวต่างชาติเพื่อการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

สมาชิกเครือข่ายมีข้อเสนอแนะต่อกลุ่มสมาชิกเครือข่ายด้วยกนัว่า ควรตั้งใจพฒันาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ ส่งเสริมความเป็นองคก์ารทางธุรกิจและพฒันาแผนธุรกิจ และตอ้งสานสัมพนัธ์ระหวา่ง

กนัให้แนบแน่นทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมพร้อมรับการเขา้สู่เวทีการแข่งขนั

ในตลาดสากล 

 

สว่างพงษ์ แซ่จึง (2559) ได้ทาํการศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 

แฟรนไชส์ร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเต๋ียวและพฤติกรรม

และมูลเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคจากแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยประเภทร้าน
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ก๋วยเต๋ียวในเขตจงัหวดัชลบุรีเป็น การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ จาํนวน 2 คน ผูซ้ื้อธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารประเภท

ก๋วยเต๋ียว จาํนวน 8 คน และเก็บแบบสอบถามผู ้บริโภคร้านอาหารประเภทธุรกิจแฟรนไชส์

ร้านอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวในเขตจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัยงัพบวา่ ปัจจยัท่ีจะทาํ

ให้ผูป้ระกอบการประสบความสําเร็จจะประกอบไปด้วย ด้านคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 1) ด้าน

ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ด้านความเส่ียงท่ียอมรับได้ 3) ด้านทกัษะและความรู้เก่ียวกับธุรกิจ 4) ด้าน

บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ 5) ดา้นการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ ดา้นคุณลกัษณะของ

ธุรกิจ 1) ระยะเวลา 2) ขนาดองคก์ร 3) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 4) ผลประกอบการ 5) ความสามารถใน

การถ่ายทอดวิธีการทางธุรกิจ 6) ความสามารถในการให้คาํปรึกษา 7) เอกลกัษณ์ของธุรกิจ ปัจจยั

ด้านความสามารถในการแข่งขนั 1) ด้านปัจจยัการแข่งขนั 2) การสร้างนวตักรรม 3)ได้ข้อมูลท่ี

ถูกตอ้ง 4) การส่งเสริมของภาครัฐ ปัจจยัดา้นการตลาด 1) คุณภาพสินคา้ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

3) การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 4) การประชาสัมพนัธ์และโฆษณา 5) ระบบแฟรนไชส์ 6) การ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 7) การส่งเสริมการตลาด 8)การเลือกทาํเลท่ีตั้ง ปัจจยัด้าน

ทรัพยากร 1) การฝึกอบรมพนกังาน 2) การหมุนเวียนของพนกังาน 3) การจดัหาพนักงาน 4) การ

ธาํรงรักษาพนกังาน ปัจจยัดา้นเจา้ของหรือผูจ้ดัการ 1) ความเป็นผูน้าํ ปัจจยัดา้น Five Force Model 

1) คู่แข่งขนัปัจจุบนั 2) คู่แข่งขนัรายใหม่ 3) อาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยั 4) อาํนาจการต่อรอง

ของผูซ้ื้อ 5) สินคา้หรือบริการท่ีทดแทน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารจาก

ร้านอาหารแฟรนไชส์จะประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย ความสะอาดของอาหาร 

รสชาติของอาหารอร่อย รสชาติ อาหารท่ีมีมาตรฐาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ประกอบดว้ย ความ

สะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ พื้นท่ีร้านไม่แออดั การจดัร้านท่ีเป็นระเบียบสะดวกต่อการเดินและ

นัง่ 

 

เพ็ญพิชชา ศรทรง และคณะ (2562) ได้ทาํการศึกษาการกา้วเขา้สู่ความสําเร็จของธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอ่มในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์วงจรธุรกิจ 

คน้หาปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ และศึกษาแนวทางการปรับตวัเขา้สู่ยคุไทยแลนด ์4.0 ของธุรกิจใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอเพื่อนาํไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบติัท่ีดี สําหรับธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิง

คุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เอกสารรายงานทางการเงิน จาํนวน 137 บริษทั การวิเคราะห์ใจความ

สาํคญัจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแบบมีโครงสร้าง จาํนวน4 ท่าน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบ การ

วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ จากแบบสอบถามจาํนวน 32 บริษทั จากการ
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วเิคราะห์พบวา่ บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอส่วนใหญ่อยูใ่นขั้นการดาํรงอยู ่ท่ีกาํลงักา้วเขา้สู่

ขั้นความสําเร็จ ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในตลาด มีการสร้างเสถียรภาพในด้านการตลาด 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํ กลยุทธ์และสภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่

ความสําเร็จโดยบริษทัส่วนใหญ่ใชก้าํไรสุทธิ อตัราการเติบโตของยอดขาย อตัราเติบโตของรายได้

รวม และกาํไรขั้นตน้ เป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จ สาํหรับแนวทางปฏิบติัท่ีดีนั้น ผูป้ระกอบการควรมีการ

สั่งสมประสบการณ์องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผูป้ระกอบการควรเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และนํา

เทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช้กบัผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการบริหารจดัการ เพื่อพฒันา

ศกัยภาพธุรกิจของตน และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัคู่แข่งทางการคา้ในทา้ยท่ีสุด 

  

สุพาดา สิริกุตตา (2556) ไดท้าํการศึกษากลยทุธ์เศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีผลต่อความสําเร็จ

ขององคก์รธุรกิจ: กรณีศึกษาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษากลยุทธ์เชิงสร้างสรรคค์วามรู้ความเขา้ใจและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาค

กลางตอนบนในจงัหวดันนทบุรีปทุมธานีและอยุธยาท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรธุรกิจ ซ่ึง        

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาคกลางตอนบนใช้กนัมากท่ีสุด ไดแ้ก่        

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ ตามด้วยกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศ กลยุทธ์ด้าน

นวตักรรม กลยุทธ์การตลาด กลยทุธ์พนกังาน และกลยทุธ์พนัธมิตร ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามกลยทุธ์

การตลาด กลยุทธ์พนกังานและกลยุทธ์พนัธมิตรมีผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อความสําเร็จของ

องค์กรธุรกิจโดยรวมท่ี 13.9 เปอร์เซ็นต์ ความสําเร็จโดยรวมของผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัมาก 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับความรู้สูงกว่าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีเปอร์เซ็นต์ผลกําไรและ

ความสําเร็จมากกว่าผูท่ี้มีระดับปานกลางและตํ่า ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสาํเร็จขององคก์รธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

พรนภา เป่ียมไชย และคณะ (2558) ไดท้าํการศึกษากลยุทธ์และความสาํเร็จของผูป้ระกอบ

กอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ รูปแบบ

กลยทุธ์ของกิจการโดยภาพรวมและความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มธุรกิจ ระยะเวลาดาํเนินกิจการ เงินทุนจดทะเบียน 

และจาํนวนพนกังานใหค้วามสาํเร็จของกิจการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผล

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน พบว่า กลยุทธ์ด้านนวตักรรม กลยุทธ์
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เสาะหาพนัธมิตรทางธุรกิจ และกลยทุธ์การมุ่งเนน้ลูกคา้มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการ 

โดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

  

ศิริญา ตงันฤมิตร (2558) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์การ

และความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีวดัจากการ

ประเมินผลการปฏิบติังานขององค์การแบบสมดุล พบว่า ปัจจยัองค์การมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในเขต

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้มองคก์ารและความสําเร็จของ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ท่ีวดัจากการประเมินผลการ

ปฏิบติังานขององค์การแบบสมดุล พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มองค์การมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่ากบัความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ในเขต

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

 Karabulut (2015)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของกลยุทธ์นวัตกรรมท่ีมีต่อการ

ดาํเนินงานของกิจการ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศตุรกี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

นาํเสนอผลกระทบของกลยุทธ์นวตักรรมท่ีมีต่อการดาํเนินงานของกิจการ ของโรงงานในเมืองอิส

ตนับูล ประเทศตุรกี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลยุทธ์นวตักรรมสามารถเพิ่มผลการ

ดาํเนินงานของกิจการทางดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และทางดา้นการเรียนรู้

และการเจริญเติบโต 

 

 Prajogo (2016)  ได้ทํากา รศึกษาความสอดคล้องระหว่างกล ยุท ธ์นวัตกรรมแล ะ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบบทบาท

ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ในดา้นของการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ซ่ึงเป็นปัจจยัเร่งด่วนท่ีมี

ผลต่อประสิทธิผลของแต่ละชนิดของกลยุทธ์นวตักรรม ในดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการท่ีส่งผล

ถึงผลการดาํเนินธุรกิจ ขอ้มูลในการวิจยัเป็นการเก็บรวบรวมจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ

ออสเตรเลีย จาํนวน 207 โรงงาน ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาํให้

นวตักรรมผลิตภัณฑ์ส่งผลอย่างมากต่อผลการดําเนินธุรกิจ สภาวะของการแข่งขันส่งผลให้

นวตักรรมผลิตภณัฑมี์ผลนอ้ยต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยรวมแลว้ผลการวจิยัแสดงถึงกลยุทธ์ท่ี

สอดคลอ้งระหวา่งการเปล่ียนแปลงและกลยุทธ์นวตักรรมผลิตภณัฑ์ไดดี้เท่าการแข่งขนัและกลยุทธ์
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นวตักรรมกระบวนการ ในอีกมุมมองหน่ึงของการแข่งขนังานวิจยัแสดงถึงความไม่สอดคลอ้งของ

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

 

Al-Tit, Omri, and Euchi (2019) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัสู่ความสําเร็จท่ีสําคัญของธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อม บริษทั ในซาอุดิอาระเบีย: ขอ้มูลเชิงลึกจากมุมมองความย ัง่ยืน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการสํารวจปัจจยัความสําเร็จท่ีสําคญั (CSFs) ขนาดเล็กและวิสาหกิจขนาดกลาง 

(SMEs) ในซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพฒันาโดยใช ้

28 ปัจจยั / ตวับ่งช้ีท่ีค้นพบจากงานวิจยัในอดีต จากผูต้อบแบบสอบถาม 500 คน มีผูต้อบกลับ

แบบสอบถามมาจาํนวน 347 คน และดาํเนินการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจตวับ่งช้ีเหล่าน้ี โดยทาํการ

แบ่งออกปัจจยัออกเป็น 6 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ลกัษณะธุรกิจ 3) ปัจจยัการจดัการ 4)  การ

สนบัสนุนทางธุรกิจ 5) ความพร้อมของเงินทุน และ 6) สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม IBM SPSS และ AMOS ผลการวิจยัพบวา่การสนบัสนุนทางธุรกิจเป็นปัจจยัท่ี

สําคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อความสําเร็จอย่างมีนยัสําคญัของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย รองลงมาคือปัจจัยส่วนบุคคล ความพร้อมของเงินทุน และปัจจัยการจัดการ 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นว่าลักษณะธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจไม่ส่งผล

กระทบต่อความสาํเร็จขององคก์ร 

  

Machmud (2 0 1 7 ) ไ ด้ทํา ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก ระ ท บ ข อง ก า รส ร้า ง แรง บันดา ล ใ จข อง

ผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม: กลัน่กรองโดยนวตักรรมกระบวนการ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อกาํหนดผลกระทบของการสร้างแรงบนัดาลใจต่อกระบวนการนวตักรรมและ

ประสิทธิภาพของผูป้ระกอบการ ประชากรในการศึกษาน้ีได้แก่ ผูป้ระกอบธุรกิจ จาํนวน 2 กลุ่ม 

แบ่งเป็น ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีอยู่ใน Bandung: Sentra Rajut Binongjati และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีอยู่ใน 

Sentra Kaos Suci กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ีมีผูป้ระกอบการจาํนวนทั้งส้ิน 154 ราย ซ่ึงใช้เทคนิค

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบโครงสร้าง (SEM) การสร้างแบบจาํลองสมการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบ

มีการสร้างแรงบนัดาลใจจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเส่ียง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

โดยปัจจยัดงักล่าวมีนยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการนวตักรรมและประสิทธิภาพของธุรกิจ 

อนัแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเต็มใจท่ีจะรับความเส่ียง และการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองสามารถสร้างข้ึนไดด้ว้ยกระบวนการนวตักรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
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Machmud and Sidharta (2016) ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจและ

สมรรถนะของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในธุรกิจเส้ือผ้าของประเทศ

อินโดนีเซีย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาช่องวา่งในการจูงใจผูป้ระกอบการระหวา่งสภาพแวดลอ้ม

ทางจิตวิทยาและสภาพภายนอกอยู่ใกล้เคียง เพื่อประเมินความสําคัญสัมพทัธ์ของช่องว่างนั้ น

การศึกษาน้ีเป็นการตรวจสอบแรงบนัดาลใจของผูป้ระกอบการซ่ึงกาํหนดทั้งตวัแปรทางจิตวิทยา

และสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยการวดัระดบัประสิทธิภาพธุรกิจในธุรกิจเส้ือผา้ วธีิการวิจยัท่ีใชคื้อ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงมีจํานวนผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จาํนวนทั้งส้ิน 94 คน ผลการวิจยั

พบวา่ แรงจูงใจผูป้ระกอบการท่ีอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัและหรือบางส่วนมีอิทธิพลสําคญัต่อการดาํเนิน

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง 

 

Siriwan et al. (2013) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า  

วดัความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจจากส่ีมุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 

  

Bandura (1997) ได้ทาํการศึกษาประสิทธิภาพส่วนบุคคลในการทาํงานของจิตชีววิทยา 

พบว่า ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองมีท่ีมาจากการท่ีบุคคลตอ้งการควบคุมระดบัของ

แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการกระทาํท่ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือของตวัเองท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ เป็น

ความเช่ือของบุคคลในความสามารถเชิงสาเหตุท่ีเป็นจุดสําคญัของความตอ้งการ และกลายมาเป็น

ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองในท่ีสุด หรืออาจเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นความคาดหวงั 

(Expect) ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองมีผลต่อบุคคลในดา้น

ของการคิด ความรู้สึก แรงจูงใจ ทาํให้ความเช่ือในความสามารถเป็นความแตกต่างอย่างมีระบบ

ระเบียบ และมีความสอดคล้องท่ีแสดงให้เห็นว่าความเช่ือมัน่นั้นมีส่วนทาํให้เกิดแรงจูงใจและ

ความสาํเร็จของบุคคลอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

Snyder (2002) ไดท้าํการศึกษา ทฤษฎีความหวงั: สายรุ้งในจิตใจ การสอบถามทางจิตวทิยา 

พบว่า บุคคลแต่ละคนลว้นต่างมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกนัไป วิธีการหรือเส้นทางท่ีจะไปให้ถึง

เป้าหมายก็แตกต่างกัน แต่ทั้ งสองอย่างก็จะมีแรงจูงใจเป็นตัวช่วยขับเคล่ือนให้บุคคลประสบ
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ความสําเร็จไดใ้นทา้ยท่ีสุด ความคาดหวงัแบ่งแนวทางการคิดเก่ียวกบัเป้าหมายออกเป็น 3 ส่วน คือ 

เป้าหมาย (Goal) วธีิหรือเส้นทาง (Pathway) และพลงัขบัเคล่ือน (Agency) 

  

Trang (2015) ได้ศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของผูป้ระกอบการ SME: การศึกษาเชิง

ประจักษ์ในเวียดนาม พบว่า ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีสูงข้ึนในปัจจุบันผลผลิตและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของแต่ละองค์กรมีความเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัดกบัความสามารถใน

การจดัการของผูน้าํ สําหรับ SMEs การเติบโตและความสาํเร็จข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหาร

จดัการของผูป้ระกอบการเป็นหลกั จากการศึกษาเชิงประจกัษข์องผูป้ระกอบการ SMEs จาํนวน 206 

รายในเวียดนาม พบว่า ปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัของผูป้ระกอบการ SMEs ไดแ้ก่ ผลท่ีไดรั้บ

ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการจดัการทกัษะ การจดัการลกัษณะส่วนบุคคลบางประการ (เช่นความยดืหยุน่

จิตวิญญาณท่ีชอบผจญภยัและตรงต่อเวลา) และประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ SMEs เป็นปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของ SMEs อยา่งมีนยัสาํคญัและเชิงบวก 

 

Gillham and Reivich (2004) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะของการมอง

โลกในแง่ดีในเด็กและผูใ้หญ่ พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการมองโลกในแง่ดีเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึง

ประกอบด้วย การเล้ียงดูของพ่อแม่ (Parenting) สถานการณ์เลวร้าย (Negative Events) การเรียนรู้

ผา่นประสบการณ์ต่าง ๆ (Cognitive Experience) โดยการมองโลกในแง่ดี ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิต

ในทุก ๆ ดา้น ทั้งเร่ืองของความอยูดี่มีสุข การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ และผลการทาํงาน 

 

Gupta and Mirchandani (2018) ได้ทําการการตรวจสอบปัจจัยแห่งความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการของ SMEs ท่ีผูห้ญิงเป็นเจา้ของในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็น

ว่าปัจจัยส่วนบุคคลส่ิงแวดล้อมและการสนับสนุนจากรัฐบาลส่งผลในเชิงบวกและสําคัญต่อ

ความสาํเร็จของ SMEs ท่ีผูห้ญิงเป็นเจา้ของในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากน้ีผลการวิจยั

ยงัช้ีให้เห็นว่าปัจจยัหลายประการรวมถึงการสนบัสนุนส่วนบุคคล ส่ิงแวดล้อมและจากรัฐบาลมี

ความเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการสตรีในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 

Snyder and Lopez (2005) ได้ทาํการศึกษา ทฤษฎีความคาดหวงั: สมาชิกของครอบครัว

จิตวิทยาเชิงบวก พบวา่ ความยืดหยุน่ทางอารมณ์มีการศึกษามานานตั้งแต่ในอดีต แต่เร่ิมมีการนาํมา

พฒันาและศึกษาอย่างจริงจงัในช่วงปี 1970 ซ่ึงในอดีตนั้น บุคคลจะรู้จกัความยืดหยุ่นทางอารมณ์ 

(Resilience) ในรูปของคาํอ่ืน เช่น ความคงทน คงอยู่ ไม่สามารถทาํลายได้ (Invulnerable) ความ
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ยดืหยุน่ การคืนสภาพได ้(Resilient) หรือ ส่ิงต่อตา้นความเครียด (Stress-Resistant) ต่อมาในภายหลงั

จึงเปล่ียนมาใช้ ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience) ซ่ึงเป็นความสามารถส่วนบุคคลมากกว่าจะ

เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยแต่ละบุคคลก็จะมีเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัสําหรับความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์ ขณะท่ีบางส่วนก็ไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะปรับสภาพทางอารมณ์เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ัง

คราวเท่านั้น 

  

Youssef and Luthans (2007) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมองคก์รเชิงบวก พฤติกรรมองคก์ร

ในมุมมองของ W ในท่ีทาํงาน: ผลกระทบของท่ีทาํงาน: ผลกระทบของความหวงัการมองโลกในแง่

ดีและความยืดหยุ่น พบว่า จากรากฐานของจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมองค์กรเชิงบวกจาก

การศึกษางานวิจยัจาํนวน 2 ช้ิน (N = 1,032 และ N = 232) ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

ผลกระทบท่ีความสามารถของทรัพยากรทางจิตวิทยาเชิงบวกท่ีเลือกไวข้องความหวงัการมองโลก

ในแง่ดี และความยืดหยุน่ท่ีตอ้งการ ผลลพัธ์ของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ผลลพัธ์เหล่าน้ี

รวมถึงประสิทธิภาพ (รายงานดว้ยตนเองในการศึกษาท่ี 1 และการประเมินผลการปฏิบติังานของ

องคก์รในการศึกษา 2) ความพึงพอใจในงานความสุขในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร การ

คน้พบโดยทัว่ไปสนบัสนุนว่าความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางจิตวิทยาเชิงบวกของพนกังาน

เก่ียวขอ้งและมีส่วนทาํใหผ้ลลพัธ์แตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามหวงัวา่จะในระดบัท่ีนอ้ยกวา่การมอง

โลกในแง่ดีและความยดืหยุน่มีส่วนช่วยในผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั  

 

Chowdhury, Alam, and Arif (2013) ได้ศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จของผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม: หลกัฐานจากบงักลาเทศ พบวา่ ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระทั้งหมดในการศึกษาและมีการสนบัสนุนสมมติฐานทั้งหมด การขาด

โครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมทางการเมืองท่ีดีการเขา้ถึงตลาดและเงินทุนเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

ขดัขวางความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ประสบการณ์และการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกใน

ขณะท่ีอายุมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความสําเร็จ แบบจาํลองการถดถอยท่ีเหมาะสมกบัสมการการ

ถดถอยถูกกาํหนดโดยสถิติ F แบบจาํลองแสดงความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติ ตวั

แปรทางประชากรทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดของความสําเร็จได ้26.9% ในขณะท่ีตวั

แปรดา้นส่ิงแวดลอ้มอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได ้39.8% 

  

Yahya, Fatt, Othman, Rahman, and Moen (2011) ได้ทาํการศึกษาทกัษะการจดัการและ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมวิสาหกิจ (SMEs) ในภาคบริการ โดย        
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คน้พบว่า ทกัษะทางด้านการจดัการมีอิทธิพลต่อความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจ

ขนาดกลางในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการแสดง

ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่หากหน่วยธุรกิจมีการเช่ือมโยงกนัระหวา่งการ

วางแผน การจดัการการเงิน และการตลาดอย่างเป็นระบบจะทาให้หน่วยธุรกิจได้เปรียบทางการ

แข่งขนัและส่งผลทาใหผ้ลการดาเนินงานของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

  

Bayarcelik, Tasel, and Apak (2014)  ได้ทําการวิจัย เ ก่ี ยวกับการกําหนดปัจจัยด้าน

นวตักรรมสําหรับ SMES พบว่า SMEs เป็นองค์ประกอบสําคญัของเศรษฐกิจซ่ึงมีหน้าท่ีขบัเคล่ือน

นวตักรรมและการแข่งขนัในหลายภาคเศรษฐกิจ การท่ีจะเป็นคู่แข่งในเศรษฐกิจดงักล่าว SMEs 

เหล่านั้นควรสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ ปัญหาอาจอยูใ่นขั้นตอนการ

ตดัสินใจตามสภาวะตลาดท่ีมีปัจจยัภายนอกและภายในมากมาย เพื่อรับมือกับความคลุมเครือ

ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากกระบวนการประเมินผลท่ียุง่ยากและใชเ้วลานาน 

และการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงปัจจยัท่ีสําคญัในการนาํมาใช้เพื่อการตดัสินใจ ซ่ึงได้แก่ 

ทกัษะการจดัการ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัทางดา้นการเงิน และขนาดของธุรกิจ  

 

Parveen, Maimani, and Javaid (2017) ได้ทาํการศึกษาทดลองของผู ้ประกอบการชาว

ซาอุดีอาระเบียท่ีเป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมในซาอุดีอาระเบีย โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นไปท่ีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการของซาอุดีอาระเบียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ ทกัษะการจดัการความเส่ียงและพฤติกรรมการลงทุนท่ีเป็นเจา้ของวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่ม และอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการสตรีตอ้งเผชิญเม่ือเปรียบเทียบกบัการพฒันาและ

การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงประการแรกเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสํารวจจะดาํเนินการเพื่อรับรู้ในวง

กวา้ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อทกัษะการบริหารการรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

ของซาอุดิอาระเบีย ประการท่ีสองเป็นการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณดาํเนินการโดยใชปั้จจยัท่ีสกดั

จากการวิเคราะห์ปัจจยั โดยพบวา่วิธีการจดัอนัดบัใชเ้พื่อกาํหนดอุปสรรคเฉพาะในภูมิภาคซาอุดิอา

ราเบีย ทั้งสามตวัแปรอิสระภายใตก้ารพิจารณา เช่น ทกัษะการบริหารจดัการความเส่ียงและการ

ลงทุน พฤติกรรมแสดงความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบันยัสําคญั 5% กบัทกัษะการ

เป็นผูป้ระกอบการของ SMEs ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการของซาอุดีอาระเบียมี

บทบาทสาํคญัมาก ในการยกระดบัการบริหารจดัการการบริหารความเส่ียงและพฤติกรรมการลงทุน

เพื่อเพิ่มพูน SME เอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจ และผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าผูป้ระกอบการชาว
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ซาอุดิอาระเบียในวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มมีความเส่ียงเป็นอยา่งมากและยงัไม่มีพอร์ตการ

ลงทุนท่ีหลากหลาย 

 

Sefiani (2013) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัเพื่อความสําเร็จใน SMEs: มุมมองจากแทนเจียร์ ผล

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของธุรกิจ SMEs มี 3 ประการ ไดแ้ก่ การรับรู้ของ

ผูป้ระกอบการ Tangier: คุณลกัษณะของผูป้ระกอบดว้ย โดยเนน้ปัจจยัดา้นทกัษะภาษา ความร่วมมือ

ในการทาํงาน ความร่วมมือทางการเงินและเครือข่าย และลกัษณะธุรกิจโดยเนน้ท่ี ปัจจยัดา้นสถาน

ท่ีตั้ ง ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ "เขตปลอดอากร" การดาํรงอยู่ของ"เขตปลอดอากร" ปัจจยัด้าน 

"ภาษา" มีความสําคญัอย่างมากเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพของบริษทัขนาดเล็ก (เก่ียวขอ้งกบัระดบั

ความสามารถสองภาษาของผูจ้ดัการเจา้ของ SME) แมว้่าอาจเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการศึกษา

โดยทัว่ไปก็สามารถทาํได ้สรุปไดว้่ามนัเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงทกัษะภาษาท่ีสูงข้ึนในบริบทเฉพาะ

ของ Tangier โดยท่ีภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาธุรกิจท่ีโดดเด่น ความร่วมมือทางการเงินและเครือข่าย

กลายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากนั่นคือ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญักับความสําเร็จ ผลการวิจัย

ช้ีให้เห็นวา่การเป็นหุ้นส่วนทางการเงินตาม เก่ียวกบัการแบ่งปันผลกาํไรและขาดทุนดูเหมือนจะทาํ

ให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างกัน ความสําเร็จทางเศรษฐกิจและจิตวิญญาณในบริบทอิสลาม 

นอกจากน้ีระบบเครือข่ายการเช่ือมต่อโดยใช้แนวคิดของ Wasta มีความสําคญัต่อความสําเร็จของ 

SME เจา้ของผูจ้ดัการ สําหรับปัจจยัด้านสถานท่ีตั้งผลการศึกษาสรุปได้ว่าตาํแหน่งของธุรกิจใน

ความสัมพนัธ์กบัเขตปลอดอากรกลายเป็นปัจจยัสําคญัทางการเงินและทางอารมณ์มุมมองเก่ียวกบั

ความเสมอภาคท่ีสัมพนัธ์กบัความสําเร็จ ในบริบทน้ี "สถานท่ีตั้ง" อาจทาํหนา้ท่ีเป็นแนวคิดลาํดบัท่ี

สูงกว่า (กวา่พูดวา่ในเมืองกบัชนบท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัอยา่งเช่นทางเลือกระหว่างประเทศในฐานะ

เขตอาํนาจศาลในแง่ของท่ีตั้ง 

 

Petkovic, Jager, and Sasic (2016) ไดท้าํการศึกษาความทา้ทายของ บริษทั ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางในระยะแรกของการพฒันา: ข้อมูลเชิงลึกจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาและทาํความเขา้ใจปัจจยัท่ีทาํให้วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) 

ปิดตวัลงในเศรษฐกิจเฉพาะกาล เช่น เศรษฐกิจของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (B&H) ซ่ึงการศึกษา

ในคร้ังน้ีให้ขอ้คน้พบบางประการเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหลกัท่ีทาํให้ SMEs ปิดตวัลงในช่วงปี

แรกของการดาํเนินงานจากมุมมองของผูป้ระกอบการและผูจ้ดัการและแนะนาํมาตรการบางอยา่งท่ี

ควรดาํเนินการเพื่อความอยูร่อดการพฒันาและการเติบโต โดยไดท้าํการวิจยัเชิงประจกัษโ์ดยใชก้าร

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นของ 110 SMEs จาก Republic of Srpska (49% ของอาณาเขต B&H) ซ่ึง
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พบวา่ปัจจยัต่อไปน้ีเป็นอุปสรรคหลกัในการพฒันาธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ: ความยากลาํบากใน

การรวบรวมลูกหน้ีจากลูกหน้ี ขั้นตอนทางกฎหมายท่ีซบัซ้อนซ่ึงควบคุมการทาํงานและการดาํเนิน

ธุรกิจของสถานประกอบการ ภาษีในอตัราท่ีสูงและการจ่ายเงินสมทบค่าจา้ง ผลกระทบเชิงลบของ

วกิฤตเศรษฐกิจโลกและขั้นตอนการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยท่ี์มีราคาแพงและซบัซ้อน ผูต้อบ

แบบสอบถามไม่ไดป้ระเมินลกัษณะส่วนบุคคลระดบัความรู้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการจาก

สาขาการจดัการธุรกิจหรือการขาดจิตวิญญาณของผูป้ระกอบการและความพร้อมในการเป็นเชิงรุก

นวตักรรมหรือการยอมรับความเส่ียงอนัเป็นสาเหตุของความลม้เหลวทางธุรกิจ  

 

Lampadarios (2017) ได้ทาํการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปัจจยัแห่งความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการสําหรับ SMEs: กรณีของอุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายสารเคมีในสหราชอาณาจกัร ซ่ึง

พบว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจขนาดเล็กในสหราช

อาณาจกัร เคมีอุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายซ่ึงส่งผลต่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวดงันั้นจึง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบ แมว้่าจะเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่วา่เศรษฐกิจอยู่เหนือการ

ควบคุมของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม แต่ SMEs ยงัคงตอ้งรับมือและปรับตวัต่อสภาวะเศรษฐกิจมีความ

ยืดหยุ่นในการวางแผนและรักษามุมมองเชิงรุกเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจา้ของ / ผูจ้ดัการและ

ผูป้ระกอบการในอนาคตควรพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบก่อน การลงทุน

หรือกระทาํการร่วมทุนทางธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ี การศึกษาน้ีระบุถึงความจาํเป็นท่ีชดัเจนในการมี

ส่วนร่วมทางการเงิน การวางแผนควบคุมและคาดการณ์และรวมสภาวะเศรษฐกิจและตวัแปรเขา้กบั      

กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกนัก็แสดงให้เห็นถึงการขาดทกัษะทางการเงินและความรู้ท่ีจาํเป็น

อย่างชัดเจนในการปฏิบติังานเหล่าน้ีนามของเจ้าของ / ผูจ้ดัการ ช่องว่างในทกัษะและความรู้น้ี

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขผา่นการจดัหาการฝึกอบรมหรือการใชค้าํแนะนาํจากภายนอก กล่าวอีกนยั

หน่ึง SMEs กระจายสารเคมีตอ้งลงทุนในการฝึกอบรมภายใน หลกัสูตรหรือท่ีปรึกษาภายนอกและ

ใชป้ระโยชน์จากการสนบัสนุนท่ีมีอยูจ่ากรัฐบาลและอุตสาหกรรมใด ๆ สมาคม 

  

Lawal, Worlu & Ayoade  (2016) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัสําหรับ

การเป็นผูป้ระกอบการท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจ SMEs: มุมมองของไนจีเรีย ผลการวจิยัพบว่าทศันคติ ปัจจยั

ดา้นการรับรู้ขนาดของบริษทั ภาคส่วนความเป็นเจา้ของการวางแนวนวตักรรมบุคลิกภาพทกัษะการ

จดัการแรงจูงใจโครงสร้างพื้นฐานการจดัการเงินทุนหมุนเวียนและการเขา้ถึงการเงิน (อ่ืน ๆ ) มี

ความสําคญัต่อการเป็นผูป้ระกอบการท่ีย ัง่ยืนในกลุ่ม SMEs ทฤษฎีสัมพทัธภาพของปัจจยัสําคญัท่ี

สังเกตได้ต่อความสะดวกในการทาํธุรกิจในไนจีเรียของ SMEs ต่อการเป็นผูป้ระกอบการท่ีย ัง่ยืน
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ไดรั้บการเนน้ย ํ้าในการศึกษา การศึกษาช้ีให้เห็นถึงความจาํเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา

เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอและการใหค้วามรู้เพื่อส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการท่ีย ัง่ยนืในกลุ่ม SMEs  



 
 

62 
 

 
    

                         จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถสรุปแหล่งท่ีมาตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 

 

                         ตารางท่ี 2.1 สรุปการศึกษาวจิยัในอดีตเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ผูวิ้จยั 

ตวัแปรท่ีคน้พบ 

PSF PNF NWF INF KSF 

SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

1 Karabulut (2015)                   

2 อุบลวรรณา  

ภวกานนัท ์(2555) 

         
 

        

3 สุธีรา อะทะวงษา 

(2556) 

            
  

    

4 สุวทิย ์อินเขียน 

(2559) 

            
  

    

5 Prajogo (2016)                   

6 สุชาติ ไตรภพสกุล 

(2558) 

         
 

        

7 เพญ็พิชชา ศรทรง 

และคณะ (2562) 

             
 

    

8 Machmud (2017)                   
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ตารางท่ี 2.1 สรุปการศึกษาวจิยัในอดีตเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม(ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ผูวิ้จยั 

ตวัแปรท่ีคน้พบ 

PSF PNF NWF INF KSF 

SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

9 Machmud & 

Sidharta 

(2016) 

            

  

    

10 วนัวสิาข ์ 

โชคพรหม

อนนัต ์และ

คณะ (2558) 

            

 

     

11 ดวงพร พุทธ

วงค ์(2561) 

             
 

    

12 ชญัญาภคั หลา้

แหล่ง และ

คณะ (2561) 

             

 

    

13 สวา่งพงษ ์แซ่

จึง (2559) 

             
 

    

63 



 
 

64 
 

 
    

                         ตารางท่ี 2.1 สรุปการศึกษาวจิยัในอดีตเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ผูวิ้จยั 

ตวัแปรท่ีคน้พบ 

PSF PNF NWF INF KSF 

SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

14 Ahmad Al-Tit, Anis 

Omri, and Jalel Euchi 

(2019) 

             

 

    

15 ธนกร แกว้มณี และ 

คณะ (2561) 

             
   

  

16 Siriwan U. et., al (2013)                   

17 สุพาดา สิริกุตตา (2556)                   

18 พรนภา เป่ียมไชย, และ

คณะ(2558) 

            
  

    

19 Bandura (1997)                   

20 Snyder (2002)                   
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                        ตารางท่ี 2.1 สรุปการศึกษาวจิยัในอดีตเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม(ต่อ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ผูว้ิจยั 

ตวัแปรท่ีคน้พบ 

PSF PNF NWF INF KSF 

SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

21 Trang (2015)                   

22 Gillham and 

Reivich (2004) 

             
 

    

23 Gupta and 

Mirchandani 

(2017) 

             

 

    

24 Snyder and 

Lopez (2005) 

             
 

    

25 Youssef and 

Luthans (2007) 

             
 

    

26 Chowdhury et 

al. (2013) 
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                         ตารางท่ี 2.1 สรุปการศึกษาวจิยัในอดีตเก่ียวกบัตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม(ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ผูว้ิจยั 

 

ตวัแปรท่ีคน้พบ 

PSF PNF NWF INF KSF 

SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

27 Yahya et al. 

(2011) 

             
 

    

28 Bayarcelik et al. 

(2014) 

                  

29 Parveen et al. 

(2017) 

             
 

    

30 Sefiani (2013)                   

31 Petkovic et al. 

(2016) 

             
 

    

32 ศิริญา ตงันฤมิตร 

(2558) 

             
 

    

33 Lampadarios 

(2017) 

             
 

    

34 Lawal et al. (2016)                   

35 Shengtao (2016)                   

36 Farinda et al. 

(2009) 
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2.8 กรอบแนวคดิในการวจิัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

PSF 

ปัจจยัดา้นลกัษณะ 

ส่วนบุคคล PNF 

 

ปัจจยัความสาํเร็จของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาด

ยอ่มในเขตพ้ืนท่ีภาค

กลางของประเทศไทย

KSF 

 

ปัจจยัดา้นนวตักรรม 

INF 

 

ปัจจยัดา้นเครือข่าย 

NWF 

 

การมีความมัน่ใจใน

ความสามารถของตนเอง SEF 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึง

เป้าหมาย OPT 

การมองโลกในแง่ดี HOP 

ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ RES 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร  DEM 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ PES 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ SKI 

ความจาํเป็น NEC 

ความไม่สมดุล ASY 

การพ่ึงพาอาศยักนั REC 

ความมีประสิทธิภาพ EFF 

ความมัน่คง STB 

ความชอบธรรม LEG 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์PDI 

นวตักรรมกระบวนการ PCI 

นวตักรรมกลยทุธ์ STI 

มุมมองดา้น

กระบวนการภายใน 

INP 

มุมมองดา้นการ

เติบโตของกิจการ 

GRO 

รูปท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 ใชส้ัญลกัษณ์แทนตวัแปรทั้งหมดในมานาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

 PSF  = ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

 SEF  = ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง  

 OPT  = การมองโลกในแง่ดี  

 HOP  =  ความมุ่งหวงัท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย  

 RES  = ความยดืหยุน่ทางอารมณ์  

 PNF  = ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

 DEM  = ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 PES  =  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 

 SKI  = ทกัษะของผูป้ระกอบการ 

 NWF  = ปัจจยัดา้นเครือข่าย 

 NEC  = ความจาํเป็น  

 ASY  = ความไม่สมดุล  

 REC  =  การพึ่งพาอาศยักนั  

 EFF  = ความมีประสิทธิภาพ  

 STB  = ความมัน่คง  

 LEG  = ความชอบธรรม  

 INF  = ปัจจยัดา้นนวตักรรม 

 PDI  = นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 

 PCI  = นวตักรรมกระบวนการ  

 STI  = นวตักรรมกลยทุธ์  

 KSF  = ปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

 INP  = กระบวนการภายใน  

 GRO  = การเติบโตของกิจการ  

 

กรอบแนวคิดดงักล่าวมาจากการศึกษาวิจยัในอดีตของ Muchinsky (2003) และ Shamir 

and Howell (1999) ท่ีคน้พบวา่ ความเป็นไปไดใ้นการศึกษาภาวะผูน้าํในอนาคตอาจขยายการศึกษา

ภาวะผูน้าํไปยงัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ เช่น 

ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านเครือข่าย และปัจจยัด้านนวตักรรม เป็นตน้ อีกทั้งผูว้ิจยัยงัได้พบว่า 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ียงัมีการศึกษาวจิยัในอดีตมาแลว้ แต่เป็นงานวจิยัในจาํนวน
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ท่ีน้อยมาก ผูว้ิจยัจึงได้นําปัจจยัดังกล่าวมาใช้เป็นตวัแปรในการศึกษาว่าปัจจยัดังกล่าวมีผลต่อ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทยหรือไม่อยา่งไร นอกจากน้ียงัพบวา่งานวิจยัในอดีตท่ีใชต้วัแปรเหล่าน้ีในการศึกษายงัมีอยูอ่ยา่ง

จาํกดั ส่วนใหญ่จะทาํการศึกษาถึงปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ด้าน

ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นลกัษณะของสถานประกอบการ เป็นตน้ 

 

2.9 สมมติฐานการวจิัย 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการประสบความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการประสบ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทย 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเครือข่ายมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการประสบความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัการประสบความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

การศึกษาปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารวจข้อมูล
เก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย และ
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นเครือข่าย 
และปัจจยัด้านนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิการวจิยัไวด้งัน้ี 
  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.1.1 ประชากร  
 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มใน

เขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย เฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีเป็น
สมาชิกของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัผูบ้ริหารชั้นตน้ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจากเขตพื้นท่ีภาคกลาง โดยเฉพาะจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มสูงสุด และจาก
สถิติจ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในปี พ.ศ. 2562 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ ปี 
2545 สามารถแบ่งวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทของการจดัตั้ง
หรือการจดทะเบียน คือ (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2563) 

1) สถิติจ านวนวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึงประมวลขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ 

2) สถิติจ านวนวสิาหกิจท่ีเป็นส่วนบุคคลและอ่ืน ๆ (กลุ่มแม่บา้น สหกรณ์) เป็นฐานขอ้มูล
ท่ีประมวลจากการส ามะโนธุรกิจการคา้และอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2562 โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 
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ซ่ึงส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (สสว.) จะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหลกั ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563 หรือจนกวา่จะมีการส ามะโนธุรกิจคร้ังใหม่ 

3) สถิติจ านวนวิสาหกิจท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชน ประมวลขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลการจดทะเบียนของวสิาหกิจชุมชนทัว่ประเทศ  
  

ดงันั้นในการก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะก าหนดประชากรตาม
ประเภทการจดัตั้งของธุรกิจ ซ่ึงพบวา่ ในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มท่ีจ าแนกตาม
ประเภทการจดัตั้ง สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ นิติบุคคล มีจ านวน 3,105,096 ราย บุคคล
และอ่ืน ๆ มีจ านวน 2,286,326 และวสิาหกิจชุมชน มีจ านวน 85,436 ราย และพบวา่ในเขตพื้นท่ีภาค
กลางของประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจรวมทั้งส้ิน 1,139,904 ราย  (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2563) 
  

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยมีจ านวน
วสิาหกิจในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี  (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2563) 

1) เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 564,588 ราย  
2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน จ านวน 127,830 ราย  
3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล จ านวน 264,224 ราย  
4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 จ  านวน 90,385 ราย  
5) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 จ  านวน 92,877 ราย  

 
ดงันั้นในปี พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยมีจ านวนวสิาหกิจรวมทั้งส้ิน 

1,139,904 ราย  (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม, 2563) 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

ภาคการผลิต การคา้ และการบริการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ตามเขตพื้นท่ีของการ
จดัตั้ งของธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในระดับผูบ้ริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของกิจการ ในการ
วเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้น Hair and Tatham (2006) ไดเ้สนอแนะใหพ้ิจารณาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างควบคู่ไปกบัจ านวนพารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการประมาณค่า ถา้พารามิเตอร์มีจ านวน
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มากควรจะตอ้งมีขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มมากข้ึนดว้ย โดยใช้อตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่าง
และจ านวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 10 ต่อ 1  

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 1,500 ตวัอย่าง จาก
ขอ้มูลของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม เป็นการใช้แบบสอบถามท่ีส่งทาง
ออนไลน์ เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยมีขั้นตอนในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
                ขั้นตอนท่ี 1 ใชห้ลกัการแบ่งกลุ่มตามเขตพื้นท่ีของการจดัตั้งของธุรกิจ 

1) เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 564,588 ราย  
2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน จ านวน 127,830 ราย  
3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล จ านวน 264,224 ราย  
4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 จ  านวน 90,385 ราย  
5) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 จ  านวน 92,877 ราย  

    ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มตามสูตรการแปรผนัตามสัดส่วน
ประชากร ดงัน้ี    
    n1 =      N1 x n 
                                                                        N 
 เม่ือ       N           หมายถึง  จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ซ่ึงเท่ากบั 1,139,904 คน 

n หมายถึง  จ านวนขนาดตวัอยา่งทั้งหมดท่ีผูว้จิยัตอ้งการน ามาใชใ้น 
   การวเิคราะห์ขอ้มูล จ านวน 1,500 ราย  
N1-5 หมายถึง  จ านวนประชากรทั้งหมดในกลุ่ม 1-5 

n1-5 หมายถึง  จ านวนขนาดตวัอยา่งทั้งหมดท่ีค านวณไดจ้ากกลุ่มท่ี 1-5 
 ไดผ้ลการค านวณดงัน้ี 

  n1  =   564,588 x 1,500 
            1,139,904 
   =        743 
                     n2  =  127,830 x 1,500 
           1,139,904 
   =        168    
                           n3  =   264,224  x 1,500 
           1,139,904 
   =       348    

( 3 – 1 ) 
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                      n4  =   90,385 x 1,500 
            1,139,904 
   =       119    
   n5  =  92,877 x 1,500 
         1,139,904 
   =       122 
 
จากการค านวณตามสูตร ท าให้ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างตามรายละเอียดในตารางท่ี 3.2 

ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

ล าดบั เขตพื้นท่ี จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน  
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล  
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1  
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2  

564,588 ราย 
127,830 ราย 
264,224 ราย 
90,385 ราย 
92,877 ราย 

744 ราย 
169 ราย 
346 ราย 
119 ราย 
122 ราย 

         รวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  1,139,904 ราย 1,500 ราย 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้ นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) แบบเป็นสัดส่วน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามเขตพื้นท่ีของการจดัตั้งธุรกิจ 
เม่ือไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตพื้นท่ีแลว้ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Multi 
stage Sampling) โดยการส่งแบบสอบถามไปทางออนไลน์ให้แก่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีสะดวกในการส่ง
แบบสอบถามตอบกลบัมายงัผูว้จิยั 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 
5 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไป ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบ
ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกบั ต าแหน่งของผูป้ระกอบการ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน การบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ ประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการท าธุรกิจ 
รูปแบบของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ และลกัษณะของสถาน
ประกอบการ  

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 20 
ข้อ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเกิดจากปัจจัยตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ ความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้
ถึงเป้าหมาย (Hope) และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience) โดยใช้ค  าถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)  
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 
15 ข้อ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเกิดจากปัจจัยตัวแปรต้นในกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก่ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ทกัษะของผูป้ระกอบการ โดยใช้ค  าถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)  
 ส่วนท่ี 4 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านเครือข่ายของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 30 
ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากปัจจยัตวัแปรตน้ในกรอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่ ความจ าเป็น (Necessity)  
ความไม่สมดุล (Asymmetry) การพึ่งพาอาศยักนั (Reciprocity) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ความมัน่คง (Stability) และความชอบธรรม (Legitimacy)  โดยใชค้  าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)  
 ส่วนท่ี 5 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านนวตักรรมของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 15 
ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากปัจจยัตวัแปรตน้ในกรอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 
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(Product Innovation) นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic 
Innovation)โดยใชค้  าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)  
 ส่วนท่ี 6 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความส าเ ร็จของ
ผูป้ระกอบการ จ านวน 12 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากปัจจยัตวัแปรตน้ในกรอบแนวคิดการวิจยั 
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process) และดา้นการเติบโตของกิจการ (Growth)โดยใช้
ค  าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale)  
  

ส าหรับเกณฑ์เฉล่ียท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
จิตวิทยา  ปัจจัยด้านเครือข่าย  และปัจจัยด้านนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ รวมทั้ งการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ผูว้ิจยัจะใช้
สูตรในการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี  (วรวฒิุ มีชยั, 2555) 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =             ค่าสูงสุดขอ้มูล – ค่าต ่าสุดขอ้มูล 

                                       จ  านวนชั้น 
=        5 - 1 

                                     5 
=                   0.8 

 ดงันั้นระดบัคะแนนเฉล่ียของมาตราส่วน 5 ระดบัเป็นดงัน้ี 
 1.00-1.80       หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 1.81-2.60       หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
 2.61-3.40       หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 
 3.41-4.20       หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
 4.21-5.00       หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 
 
 
 

( 3 – 2 ) 
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัดงัน้ี 
 3.3.1 การศึกษาค้นคว้า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับปัจจัยความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดขอบเขตและเป็นขอ้มูลพื้นฐานของเน้ือหาในแบบสอบถาม 
 
 3.3.2 ด าเนินการพัฒนาข้อค าถามในแบบสอบถามและท าการปรับปรุงข้อค าถามให้
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและความมุ่งหมายของการวิจัย จากนั้นน าแบบสอบถามไป
ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยั (Index of Item-
objective Congruence: IOC) กับผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน การพิจารณาความสอดคล้องของข้อ
ค าถามน้ีจะเป็นการใชม้าตรประเมินค่า 3 ระดบั โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมาแปลผล
คะแนน ดงัน้ี 
 หากมีความชดัเจนและสอดคลอ้งแลว้จะใหค้่าเป็น “+1”   

หากไม่มีความชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคจ์ะใหค้่าเป็น “-1”  
ในกรณีท่ียงัมีความไม่แน่ใจในความชดัเจนและสอดคลอ้งนั้นก็จะใหค้่าเป็น “0”   
 

 จากนั้นผูว้ิจ ัยจะน าข้อมูลท่ีได้รับการประเมินระดับคะแนนจากะผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ถา้ค าถามขอ้ใดค่าดชันี
ความสอดคลอ้งมากวา่หรือเท่ากบั 0.50 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ใชไ้ด ้แต่ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ค าถามข้อใดน้อยกว่า 0.50 จะต้องน าข้อค าถามนั้ นไปปรับปรุง โดยจาการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าเท่ากบั 0.90 
 

3.3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้มาด าเนินการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามฉบบัท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดของการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน เพื่อน ามา
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970) ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีใชว้ดัค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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      เม่ือ         คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
        n      คือ  จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ 

        
2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบแต่ละขอ้ 

       
2
tS

   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารแปลค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ ระดบัความเช่ือมัน่ การน าไปใช ้

0.80  -  1.00 สูงมาก ใชไ้ดดี้มาก 
0.70  -  0.79 สูง ใชไ้ดดี้ 
0.50  -  0.69 ปานกลาง พอใช ้
0.30  -  0.49 ต ่า ควรปรับปรุง 
ต ่ากวา่  0.30 ต ่ามาก ใชไ้ม่ได ้

ท่ีมา : พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2553 
 
 เม่ือน าแบบสอบถามท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอย่างจริงไปทดลองใช ้(Try-out) จ  านวน 30 คน จะ
วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดด้งัรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

ระดบัความคิดเห็น จ านวน (ขอ้) 
n=30 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น
() 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
จิตวิทยาของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย 

20 0.768 

( 3 – 3 ) 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 สรุปได้ว่า
แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัใช้ได้ดี โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.768 

 
ตารางท่ี 3.4 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 

ระดบัความคิดเห็น จ านวน (ขอ้) 
n=30 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
() 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
ลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

15 0.739 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 สรุปได้ว่า

แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัใช้ได้ดี 
โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.739 
 
ตารางท่ี 3.5 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 4 

ระดบัความคิดเห็น จ านวน (ขอ้) 
n=30 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
() 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
เครือข่ายของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย 

30 0.774 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 4 สรุปได้ว่า

แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่ายของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ
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ขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัใช้ได้ดี โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.774 

 
ตารางท่ี 3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 5 

ระดบัความคิดเห็น จ านวน (ขอ้) 
n=30 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
() 

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
นวตักรรมของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย 

15 0.710 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 5 สรุปได้ว่า

แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัใช้ได้ดี โดยมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.710 
 
ตารางท่ี 3.7 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามส่วนท่ี 6 

ระดบัความคิดเห็น จ านวน (ขอ้) 
n=30 

ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
() 

ระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ ปัจจัย
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 

10 0.705 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 6 สรุปได้ว่า

แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่
ในระดบัใชไ้ดดี้ โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.705 
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3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงและการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
และความเช่ือมัน่ไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อหาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
มาใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 3.4.1 จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้งจดัท า QR Code และลิงก์ขอ้มูลแบบสอบถาม
ออนไลน ์
 3.4.2 จดัส่ง QR Code และลิงก์ขอ้มูลไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม
ในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยผา่นอีเมล ์

3.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถ้วน สมบูรณ์ของขอ้มูล และติดตามขอ้มูลทางระบบ
ตอบกลบัแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทางอีเมลข์องผูว้จิยั  

3.4.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามไปบนัทึกไวใ้นโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 

3.5 การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และใชโ้ปรแกรม  SEM (Structural Equation Model)  เพื่อ
การวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง 

 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์เพื่ออธิบายหรือบรรยายสรุปลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 

3.5.2 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง SEM (Structural Equation Model) เพื่อ
เปรียบเทียบ และประมาณค่าความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นเครือข่าย 
และปัจจยัด้านนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์การศึกษาท่ีสําคญั ประการแรก คือ เพื่อการสํารวจขอ้มูล

เก่ียวกับผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

ประการท่ีสอง คือ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการประสบ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทย  ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการจาํแนกผลการวเิคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 7 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย   

4.2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

4.4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านเครือข่ายของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

4.5 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

4.6 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

4.7 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างการประสบความสําเร็จของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย   

 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ฏิบัติงานในระดับ

ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มภาคการผลิต การคา้ และ

การบริการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 1,500 คน ในช่วงระหวา่งเดือน สิงหาคม 

2563 โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์และไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม

กลับมาทั้งส้ิน 1,500 ตวัอย่าง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัได้กาํหนดไว ้และ

สามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นตาํแหน่ง 

ตาํแหน่งของผูป้ระกอบการ จาํนวน ร้อยละ 

เจา้ของ/ หุน้ส่วน 1,118 74.5 

ผูบ้ริหาร 382 25.5 

รวม 1,500 100.0 

  

 ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้านตาํแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ตาํแหน่งเป็นเจา้ของ/ หุ้นส่วนของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มภาคการผลิต การคา้ และ

การบริการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 1,118 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และมี

ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมภาคการผลิต การคา้ และการ

บริการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 790 52.7 

หญิง 710 47.3 

รวม 1,500 100.0 

  

 ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 790 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 710 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30 ปี 194 12.9 

31 – 40 ปี 353 23.5 

41 – 50 ปี 484 32.3 

51 – 60 ปี 309 20.6 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 160 10.7 

รวม 1,500 100.0 

  

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ  41 – 

50 ปี จาํนวน 484 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 353 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.5 อาย ุ51 – 60 ปี จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 อายตุ ํ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30 ปี จาํนวน 194 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  

 

ตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 13 0.9 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 17 1.1 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 87 5.8 

อาชีวศึกษา 261 17.4 

ปริญญาตรี 894 59.6 

ปริญญาโท 192 12.8 

ปริญญาเอก 36 2.4 

รวม 1,500 100.0 

  

ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปด้านระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 894 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมา ได้แก่ การศึกษา

ระดบัอาชีวศึกษา จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 การศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 192 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.8 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

การศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตอน 
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จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.9 

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน จาํนวน ร้อยละ 

1 ปี 59 4.0 

2 ปี 67 4.4 

3 ปี 207 13.8 

4 ปี 265 17.7 

5 ปี 155 10.3 

6 ปี 142 9.5 

7 ปี 163 10.9 

8 ปี 131 8.7 

9 ปี 109 7.3 

10 ปี 49 3.3 

11 ปี  3 .2 

12 ปี 30 2.0 

13 ปี 21 1.4 

14 ปี 26 1.7 

15 ปี 35 2.3 

16 ปี 10 .7 

17 ปี 4 .3 

18 ปี 2 .1 

20 ปี 21 1.4 

23 ปี 1 .1 

รวม 1,500 100.0 

 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังาน 4 ปี จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมา ไดแ้ก่ ระยะเวลา

ปฏิบติังาน 3 ปี จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ระยะเวลาปฏิบติังาน 7 ปี จาํนวน 163 คน คิด
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เป็นร้อยละ 10.9 ระยะเวลาปฏิบติังาน 5 ปี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ระยะเวลาปฏิบติังาน 

6 ปี จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ระยะเวลาปฏิบติังาน 8 ปี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 9 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ระยะเวลาปฏิบติังาน 2 ปี จาํนวน 67 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.4 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1 ปี จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ระยะเวลาปฏิบติังาน 

10 ปี จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระยะเวลาปฏิบติังาน 15 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 12 ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ระยะเวลาปฏิบติังาน 14 ปี จาํนวน 26 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ระยะเวลาปฏิบติังาน 13 ปี และระยะเวลาปฏิบติังาน 20 ปี ในจาํนวนท่ีเท่ากนั 

คือ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ระยะเวลาปฏิบติังาน 16 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ระยะเวลาปฏิบติังาน 17 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ระยะเวลาปฏิบติังาน 11 ปี จาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 18 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 และระยะเวลา

ปฏิบติังาน 23 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นการบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ 

การบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ จาํนวน ร้อยละ 

เป็นธุรกิจท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยตนเอง 856 57.1 

เป็นธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากครอบครัว 644 42.9 

รวม 1,500 100.0 

  

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นการบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีสร้างธุรกิจข้ึนมาดว้ยตนเองจาํนวน 856 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.1 รองลงมา ไดแ้ก่ เป็นผูป้ระกอบการท่ีสืบทอดมาจากครอบครัวจาํนวน 644 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.9 

   

ตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการทาํ 

                    ธุรกิจ 

ประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการทาํธุรกิจ จาํนวน ร้อยละ 

ไม่มีประสบการณ์การทาํธุรกิจมาก่อน 648 43.2 

มีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝนการทาํธุรกิจตั้งแต่วยั

เด็กหรือวยัรุ่น 
852 56.8 

รวม 1,500 100.0 
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 ตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อน

การทาํธุรกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝน

การทาํธุรกิจตั้งแต่วยัเด็กหรือวยัรุ่น จาํนวน 852 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และเป็นผูป้ระกอบการท่ีไม่

มีประสบการณ์การทาํธุรกิจมาก่อน จาํนวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นรูปแบบของสถานประกอบการ 

รูปแบบของสถานประกอบการ  จาํนวน ร้อยละ 

เจา้ของคนเดียว 816 54.4 

บริษทัจาํกดั 327 21.8 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั  231 15.4 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 39 2.6 

อ่ืน ๆ  87 5.8 

รวม 1,500 100.0 

  

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นรูปแบบของสถานประกอบการ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในรูปแบบเจา้ของคนเดียว จาํนวน 816 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 

รองลงมา ไดแ้ก่ การเป็นผูป้ระกอบการในรูปแบบบริษทัจาํกดั จาํนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 

รูปแบบหา้งหุน้ส่วนจาํกดั จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รูปแบบอ่ืน ๆ จาํนวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.8 และรูปแบบหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการ 

ระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการ จาํนวน ร้อยละ 

1 ปี 23 1.6 

2 ปี 41 2.7 

3 ปี 70 4.7 

4 ปี 76 5.1 

5 ปี 96 6.4 

6 ปี 62 4.1 

7 ปี 110 7.3 

8 ปี 177 11.8 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการ (ต่อ) 

ระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการ จาํนวน ร้อยละ 

9 ปี 142 9.5 

10 ปี 72 4.8 

11 ปี 6 0.4 

12 ปี 46 3.1 

13 ปี 50 3.3 

14 ปี 43 2.9 

15 ปี 117 7.8 

16 ปี 44 2.9 

17 ปี 41 2.7 

18 ปี 12 0.8 

19 ปี 13 0.9 

20 ปี 57 3.8 

21 ปี 8 0.5 

23 ปี 1 0.1 

24 ปี 1 0.1 

25 ปี 39 2.6 

29 ปี 1 0.1 

30 ปี 130 8.7 

34 ปี 4 0.3 

35 ปี 6 0.4 

37 ปี 1 0.1 

39 ปี 1 0.1 

40 ปี 6 0.4 

45 ปี 4 0.3 

รวม 1,500 100.0 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้านระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการ 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการมาแลว้ 8 ปี  จาํนวน 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมา ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 9 ปี จาํนวน 142 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 30 ปี จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.7 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 15 ปี จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  ระยะเวลา

ในการก่อตั้งสถานประกอบการ 7 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถาน

ประกอบการ 5 ปี จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 4 ปี 

จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 10 ปี จาํนวน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 4.8 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 3 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 6 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ระยะเวลาในการ

ก่อตั้งสถานประกอบการ 20 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถาน

ประกอบการ 13 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 12 ปี 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 16 ปี จาํนวน 44 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.9 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 14 ปี จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 2 ปี  และระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 17 ปี 

ในจาํนวนท่ีเท่ากนัคือ จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 

25 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 1 ปี จาํนวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.6 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 19 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 18 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ระยะเวลาในการ

ก่อตั้ งสถานประกอบการ 21 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ระยะเวลาในการก่อตั้ งสถาน

ประกอบการ 11 ปี ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 11 ปี และระยะเวลาในการก่อตั้งสถาน

ประกอบการ 40 ปี ในจาํนวนท่ีเท่ากนัคือ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ระยะเวลาในการก่อตั้ง

สถานประกอบการ 34 ปี และระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 45 ปี ในจาํนวนท่ีเท่ากนัคือ 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 23 ปี ระยะเวลาในการ

ก่อตั้งสถานประกอบการ 24 ปี ระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 29 ปี ระยะเวลาในการ

ก่อตั้งสถานประกอบการ 37 ปี และระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ 39 ปี ในจาํนวนท่ี

เท่ากนั คือ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นลกัษณะของสถานประกอบการ 

ลกัษณะของสถานประกอบการ  จาํนวน ร้อยละ 

กิจการการผลิต 252 16.8 

กิจการใหบ้ริการ 533 35.5 

กิจการคา้ส่ง 113 7.5 

กิจการคา้ปลีก 477 31.8 

อ่ืนๆ  

     1) กลุ่มแม่บา้น 

     2) กลุ่มชุมชนทอ้งถ่ิน 

125 8.4 

รวม 1,500 100.0 

  

ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นลกัษณะของสถานประกอบการ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะของสถานประกอบการในรูปแบบของกิจการให้บริการ จาํนวน 533 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานประกอบการในรูปแบบกิจการคา้ปลีก จาํนวน 477 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.8 สถานประกอบการในรูปแบบกิจการการผลิต จาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.8 สถานประกอบการในรูปแบบอ่ืนๆ จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และสถานประกอบการ

ในรูปแบบกิจการคา้ส่ง จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ประกอบการ

ธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ถึงตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงไดแ้ก่ ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่

ดี ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย และความยืดหยุน่ทางอารมณ์ โดยผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอผล

การวิเคราะห์ในรูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการแปลความหมายของ

แต่ละตวัแปร ซ่ึงมีเกณฑใ์นการแปลความหมายและมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
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 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความมัน่ใจในความสามารถ

ของตนเอง 
4.78 0.34 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การมองโลกในแง่ดี 4.72 0.33 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความมุ่ ง หวัง ท่ีจะ ไปให้ ถึ ง

เป้าหมาย 
4.69 0.34 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 4.69 0.35 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยาโดยรวม 4.72 0.28  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า 

โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อปัจจยัดา้นจิตวทิยา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72) และในแต่ละปัจจยั

ยอ่ยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78) 

การมองโลกในแง่ดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72) ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) 

และความยดืหยุน่ทางอารมณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69)  

 

และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบรายย่อยของแต่ละปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมัน่ใจใน 

                      ความสามารถของตนเอง  

ปัจจยัดา้นความมัน่ใจใน

ความสามารถของตนเอง  

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การเพิ่มความพยายามในการ

สร้างความแปลกใหม่ท่ีทา้ทาย

ความสามารถเพื่อการพัฒนา

ธุรกิจใหเ้ติบโต 

4.84 0.41 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใชค้วามสามารถของตนเอง

ในการดําเนินธุรกิจ จนทาํให้

ธุร กิจประสบผลสํา เ ร็จตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

4.78 0.48 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใช้ความสามารถด้านการ

บ ริ ห า ร เ พื่ อ ก า ร อ อ ก แ บ บ

กระบวนการดาํเนินการภายใน

ธุรกิจท่ีได้รับการยอมรับจาก

ผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

4.79 0.46 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใช้ความสามารถส่วนตัว

ของในการแก้ไขปัญหา ความ

ยุ่งยาก และอุปสรรคต่างๆ ท่ี

เ กิ ด ข้ึ น ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

ภายในธุรกิจ 

4.79 0.46 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร มี ค ว า ม มั่น ใ จ ใ น ค ว า ม 

สามารถของตนเองท่ีจะทาํให้

ธุรกิจมีความอยู่รอดภายใตก้าร

เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจท่ี

ตกตํ่ า    และสภาวะแวดล้อม  

อ่ืน ๆ 

4.73 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านความมั่นใจใน

ความสามารถของตนเอง พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความพยายามใน

การสร้างความแปลกใหม่ท่ีทา้ทายความสามารถเพื่อการพฒันาธุรกิจให้เติบโต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84) 

การใช้ความสามารถดา้นการบริหารเพื่อการออกแบบกระบวนการดาํเนินการภายในธุรกิจท่ีไดรั้บ

การยอมรับจากผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79) การใชค้วามสามารถส่วนตวัของในการ

แก้ไขปัญหา ความยุ่งยาก และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานภายในธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.79) การใช้ความสามารถของตนเองในการดาํเนินธุรกิจ จนทาํให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78) และการมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะทาํ

ให้ธุรกิจมีความอยู่รอดภายใต้การเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า และสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73) 

 

ตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการมองโลกในแง่ดี  

ปัจจยัดา้นการมองโลกในแง่ดี ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การนาํทกัษะและประสบการณ์

ท่ี ไ ด้ รั บ ใ น อ ดี ต ไ ป ใ ช้ เ ป็ น

แนวทางในการสร้างควา ม

เข้มแข็งต่อไปในการดําเนิน

ธุรกิจและการดาํเนินชีวติ 

4.76 0.46 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความยินดีท่ีจะให้ผู ้ประกอบ

ธุรกิจรายอ่ืนไดเ้สนอแนะและ

ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร

บริหารธุรกิจเพื่อสร้างความ

เจริญเติบโต  

4.72 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า รคิ ด ถึ ง ค วา ม สํ า เ ร็จ ท่ี จะ

เกิดข้ึน ณ ปัจจุบันและในวนั

ข้า ง หน้ า ใ นทุ ก วันข อง ก า ร

ดาํเนินธุรกิจ 

4.71 0.48 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการมองโลกในแง่ดี (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นการมองโลกในแง่ดี ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การมีสภาวะทางจิตใจท่ีเข้ม 

แขง็และมีศกัยภาพทางจิตใจใน

ระดบัดีมาก ต่อสภาวะท่ีจะตอ้ง

เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค

ในการดาํเนินธุรกิจ 

4.71 0.48 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ค ว า ม ยิ น ดี ท่ี จ ะ ใ ห้ อ ภัย แ ก่

ผู ้ป ฏิ บัติ ง า น เ ม่ื อ เ กิ ด ข้อ ผิ ด 

พลาดในการปฏิบติังาน พร้อม

ท่ีจะอบรมสั่งสอนผูป้ฏิบติังาน

ให้ เ กิดข้อดี ท่ี ดีจากความผิด 

พลาดท่ีเกิดข้ึน 

4.69 0.48 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  

ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการมองโลกในแง่ดี 

พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการนาํทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดรั้บในอดีตไปใช้

เป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ต่อไปในการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินชีวิต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.76) ความยนิดีท่ีจะใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไดเ้สนอแนะและใหค้วามคิดเห็นในการบริหารธุรกิจ

เพื่อสร้างความเจริญเติบโต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72) การคิดถึงความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนัและ

ในวนัขา้งหนา้ในทุกวนัของการดาํเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การมีสภาวะทางจิตใจท่ีเขม้แข็ง

และมีศกัยภาพทางจิตใจในระดบัดีมาก ต่อสภาวะท่ีจะตอ้งเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ดาํเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) และความยินดีท่ีจะใหอ้ภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดใน

การปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะอบรมสั่งสอนผูป้ฏิบติังานให้เกิดข้อดีท่ีดีจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมุ่งหวงัท่ีจะไปให ้

                      ถึงเป้าหมาย 

ปัจจยัดา้นความมุ่งหวงัท่ีจะไป

ใหถึ้งเป้าหมาย 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การตั้งเป้าหมายของการดาํเนิน

ธุรกิจไวต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ  
4.70 0.49 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การเปล่ียนแปลงเป้าหมายใน

การดํา เ นินธุรกิจให้ เพิ่ม ข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

4.70 0.49 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การเปล่ียนแปลงวิธีการ  ใน

การดาํเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจ

ประสบความสําเร็จไดเ้ร็วกว่า 

เดิม เม่ือได้พิจารณาแล้วว่าวิธี 

การเดิมไม่สามารถประสบผล 

สาํเร็จได ้

4.69 0.49 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การตั้งเป้าหมายให้แก่ผูป้ฏิบติั 

งานแต่ละฝ่ายโดยทุกเป้าหมาย

มีผลต่อผลประกอบการของ

ธุรกิจ  

4.70 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้น

สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 

เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ

ยงัคงประสบผลสําเร็จไปได้ 

ดว้ยความรู้ ความสามารถ และ

ความตั้งใจจริง 

4.68 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้

ถึงเป้าหมาย พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการตั้งเป้าหมายของการดาํเนินธุรกิจไว้

ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70) การเปล่ียนแปลงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจใหเ้พิ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70) การตั้งเป้าหมายให้แก่ผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย โดยทุกเป้าหมายมี

ผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70) การเปล่ียนแปลงวิธีการในการดาํเนินธุรกิจ 

เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จไดเ้ร็วกวา่เดิม เม่ือไดพ้ิจารณาแลว้วา่วิธีการเดิมไม่สามารถประสบ

ผลสําเร็จได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น 

เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจยงัคงประสบผลสาํเร็จไปได ้ดว้ยความรู้ 

ความสามารถ และความตั้งใจจริง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 

ปัจจยัดา้นความยดืหยุน่ทาง

อารมณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความสามารถในการบริหาร

จดัการและควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองได ้เม่ือเกิดปัญหาในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

4.70 0.47 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การไม่ใช้อารมณ์ในการตดัสิน

หรือประเมินพฤติกรรมเม่ือ

พนกังานผูป้ฏิบติังานเกิดความ

ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  

4.64 0.52 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การศึกษาสภาวะจิตใจและ

พฤติกรรมของตนเอง ไม่ให้

เกิดสภาวะทางด้านอารมณ์ท่ี

รุนแรง โดยอาศยัธรรมะเขา้มา

ช่วยในการศึกษาและฝึกฝน

จิตใจ 

4.68 0.50 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 

 



 
 

96 
 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 

(ต่อ) 

ปัจจยัดา้นความยดืหยุน่ทาง

อารมณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การมีความสามารถท่ีจะใช้

ทัก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร

บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการ

ยุ ติข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง 

เพื่อให้เกิดความสงบในธุรกิจ 

เ ม่ื อ เ กิ ด ข้อ พิ พ า ท  ห รื อ ข้อ

ขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบติังานใน

หน่วยงาน 

4.73 0.46 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การไม่แสดงอารมณ์ท่ีรุนแรง

ให้เกิดข้ึนแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับธุรกิจ และผู ้ท่ี มี ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี

ต่อไปในระยะยาว 

4.70 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์ พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการมีความสามารถท่ีจะใชท้กัษะและความรู้

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการยติุขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ เพื่อใหเ้กิดความสงบในธุรกิจ เม่ือ

เกิดขอ้พิพาท หรือขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73) และการไม่

แสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงให้เกิดข้ึนแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัธุรกิจ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจ ทั้ ง น้ีเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อไปในระยะยาว (ค่า เฉล่ียเท่ากับ 4.70) 

ความสามารถในการบริหารจดัการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้เม่ือเกิดปัญหาในการดาํเนิน

ธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) การศึกษาสภาวะจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง ไม่ให้เกิดสภาวะ

ทางดา้นอารมณ์ท่ีรุนแรง โดยอาศยัธรรมะเขา้มาช่วยในการศึกษาและฝึกฝนจิตใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.68) และการไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินหรือประเมินพฤติกรรมเม่ือพนกังานผูป้ฏิบติังานเกิดความ

ผดิพลาดในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64)  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของ

ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ถึง

ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะ

ทางบุคลิกภาพ และทกัษะของผูป้ระกอบการ โดยผูว้จิยัจะทาํการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ

ของค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการแปลความหมายของแต่ละตวัแปร ซ่ึงมีเกณฑ์

ในการแปลความหมายและมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 4.69 0.35 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 4.65 0.38 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 4.68 0.38 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล

โดยรวม 
4.67 0.32  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) 

และในแต่ละปัจจยัยอ่ยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.69) ทกัษะของผูป้ระกอบการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) และลกัษณะทางบุคลิกภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.65)  
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และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบรายย่อยของแต่ละปัจจัย ผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี  4.17 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุเพศ และ

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ยอ่มประสบความสําเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

4.73 0.48 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

พื้นฐานและการสนบัสนุนของ

ครอบครัวมีส่วนสําคัญท่ีจะ

ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของท่าน

ประสบความสาํเร็จ 

4.68 0.49 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

ประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ี

สําคัญของการประสบความ 

สาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ 

4.65 0.54 5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใช้ประสบการณ์ในอดีต

เพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการ

ใหม่ ๆ ถือเป็นปัจจยัสําคญัใน

การประสบความสําเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

4.70 0.48 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลมี

ส่วนสําคญัในการสนบัสนุนให้

ธุรกิจประสบความสาํเร็จ 

4.71 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี  4.17 ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ เพศ และ
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ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัยอ่มประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.73) ปัจจยัด้านการเงินส่วนบุคคลมีส่วนสําคญัในการสนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การใชป้ระสบการณ์ในอดีตเพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ ถือเป็นปัจจยั

สําคัญในการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) พื้นฐานและการ

สนับสนุนของครอบครัวมีส่วนสําคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของท่านประสบความสําเร็จ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68) และการมีความรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของการ

ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65)  

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางบุคลิกภาพ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

บุคลิกภาพ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การทําง านท่ีท้าท ายความ รู้

ความสามารถมีส่วนสําคญัใน

การสนบัสนุนให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จ 

4.65 0.57 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

โดยไม่กระทาํในส่ิงซํ้ าๆ แบบ

ดั้ ง เ ดิม มี ส่วนสําคัญในการ

สนับ สนุนใ ห้ ธุร กิจประส บ

ความสาํเร็จ 

4.65 0.56 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความสามารถในการชกัจูงโนม้

น้าว จิตใจผู ้อ่ืนให้ เ กิดความ 

ร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงาน

จะทําให้ธุรกิจประสบความ 

สาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.67 0.51 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางบุคลิกภาพ 

(ต่อ)  

ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

บุคลิกภาพ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ผู ้นํา ท่ี ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ

จะต้องมีความสามารถในการ

บริหารงาน มีลกัษณะของการ

เ ป็ น ผู ้ นํ า ท่ี ดี  รู้ ห ลั ก ก า ร

บริหารง านเ ม่ือต้อง ทําง า น

ร่ ว ม กับ ค น ห ล า ย ร ะ ดับ ใ น

ภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

4.66 0.49 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจมกัเป็นผูท่ี้มีความ

เช่ือมั่นในความสามารถของ

ต น เ อ ง  ช อ บ อิ ส ร ะ แ ล ะ

พึ่ ง ต น เ อ ง  ร ว ม ทั้ ง มี ค ว า ม

ทะเยอทะยาน 

4.67 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะทางบุคลิกภาพ 

พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งวา่ความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นให้เกิด

ความร่วมมือช่วยเหลือในการทาํงานจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสําเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.67) ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจมกัเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของ

ตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ผูน้าํท่ีประสบ

ความสําเร็จจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน มีลกัษณะของการเป็นผูน้าํท่ีดี รู้หลกัการ

บริหารงานเม่ือตอ้งทาํงานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) 

การทาํงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถมีส่วนสําคญัในการสนบัสนุนให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยไม่กระทาํในส่ิงซํ้ าๆ แบบดั้งเดิม มี

ส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65)  
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทกัษะของผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัดา้นทกัษะของ

ผูป้ระกอบการ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ผูป้ระกอบการท่ีประสบความ 

สําเ ร็จจะต้องมองเหตุการณ์

ปัจจุบันเป็นหลัก และไม่มอง

เหตุก า ร ณ์ ใ นอดีต ท่ี มี ค วา ม

ลม้เหลว 

4.71 0.49 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ผู ้ประกอบการท่ีจะประส บ

ความสาํเร็จจะตอ้งเป็นผูมี้ความ

รอบรู้ และขวนขวายในการหา

ความรู้ทุกดา้น 

4.64 0.54 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ผู ้ประกอบการท่ีจะประส บ

ความสําเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้กล้า

สู้งานหนักไม่ท้อถอยและท้อ 

แทก้บัปัญหา 

4.67 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ผู ้ประกอบการท่ีจะประส บ

ความสําเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการ

ใชส้ติปัญญาและความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจ 

4.69 0.51 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้

สามารถใชค้วามรู้ความ 

สามารถ ท่ีมีอยูเ่พื่อลดความ

เส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั

ธุรกิจ 

4.71 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี  4.19 ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านทักษะของ

ผูป้ระกอบการ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จ

จะตอ้งมองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั และไม่มองเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความล้มเหลว (ค่าเฉล่ีย



 
 

102 
 

 

เท่ากบั 4.71) ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถ

ท่ีมีอยู่เพื่อลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) ผูป้ระกอบการท่ีจะ

ประสบความสําเร็จจะต้องเป็นผูท่ี้มีการใช้สติปัญญาและความสามารถในการประกอบธุรกิจ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69) ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้กล้าสู้งานหนัก ไม่

ทอ้ถอยและท้อแท้กับปัญหา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67) และผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จ

จะตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้ และขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64)  

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเครือข่ายของผู้ประกอบการ

ธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่ายของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ถึงตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นเครือข่าย ซ่ึงไดแ้ก่ ความจาํเป็น ความไม่สมดุล การพึ่งพาอาศยักนั  ความมี

ประสิทธิภาพ ความมัน่คง และความชอบธรรม โดยผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ใน

รูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการแปลความหมายของแต่ละตวัแปร ซ่ึง

มีเกณฑใ์นการแปลความหมายและมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่าย 

ปัจจยัดา้นเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความจาํเป็น  4.68 0.37 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความไม่สมดุล  4.68 0.35 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การพึ่งพาอาศยักนั   4.67 0.36 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความมีประสิทธิภาพ  4.66 0.35 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความมัน่คง  4.66 0.35 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความชอบธรรม 4.66 0.35 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นเครือข่าย โดยรวม 4.67 0.28  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่าย พบวา่ โดยรวม

กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อปัจจยัดา้นเครือข่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) และในแต่ละปัจจยัย่อย

กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อความจาํเป็น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) ความไม่สมดุล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.68) การพึ่งพาอาศยักนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) ความ

มัน่คง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) และความชอบธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) 

และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบรายย่อยของแต่ละปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความจาํเป็น 

ปัจจยัดา้นความจาํเป็น ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดําเนินธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียน

ข่าวสารระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจ 

4.71 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดาํเนินธุรกิจเพื่อการเพิ่มรายได้

ใหแ้ก่ธุรกิจ  

4.67 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความจาํเป็น (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นความจาํเป็น ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดาํเนินธุรกิจเพื่อลดคู่แข่งขนัใน

ตลาด 

4.67 0.50 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อส ร้า ง ก า ร

เรียนรู้ในการบริหารกระบวน 

การภายในธุรกิจ 

4.65 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดํา เนินธุรกิจเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติ  

งานไดมี้โอกาสในการรวมกลุ่ม

กันเพื่อนําเสนอวิธีการปฏิบติั 

งานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.70 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อส ร้า ง ก า ร

เ รี ย น รู้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

กระบวนการภายในธุรกิจ 

4.65 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ใ ห้

ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการ

รวมกลุ่มกนัเพื่อนาํเสนอวธีิการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

4.70 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านความจาํเป็น พบว่า 

โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียน

ข่าวสารระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้

ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการรวมกลุ่มกนัเพื่อนาํเสนอวธีิการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70)การสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.67) และการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อลดคู่แข่งขนัในตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.67) การสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการบริหารกระบวนการภายใน

ธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65)  

 

ตารางท่ี 4.22 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความไม่สมดุล 

ปัจจยัดา้นความไม่สมดุล ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน

การดาํเนินธุรกิจเพื่อการต่อรอง

อาํนาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการดําเนินธุรกิจท่ีไม่เป็น

ธรรม 

4.66 0.53 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน

การดําเนินธุรกิจเพื่อควบคุม

ปริมาณการใช้ทรัพยากรจาก

อ ง ค์ ก ร อ่ื น ท่ี ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น

เครือข่ายเดียวกนั 

4.71 0.47 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน

ก า รดํา เ นิน ธุ ร กิ จ เพื่ อ ส ร้า ง

อาํนาจต่อรองในการลดตน้ทุน

การจดัหาวตัถุดิบ  

4.66 0.52 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน

การดาํเนินธุรกิจเพื่อการขยาย

ตล า ดใ ห้ แ ก่ ผ ลิ ต ภัณฑ์ แล ะ

บริการของธุรกิจ 

4.70 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.22 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความไม่สมดุล (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นความไม่สมดุล ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ล ด

ขั้ น ต อ น ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร

บางอย่างท่ีไม่จ ําเป็นออกไป

จากกระบวนการภายในการ

ปฏิบติังานของธุรกิจ 

4.69 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความไม่สมดุล พบว่า 

โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อความตอ้งการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อควบคุม

ปริมาณการใช้ทรัพยากรจากองค์กรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเครือข่ายเดียวกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) ความ

ตอ้งการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อการขยายตลาดให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) ความต้องการสร้างเครือข่ายในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดขั้ นตอนหรือ

กระบวนการบางอยา่งท่ีไม่จาํเป็นออกไปจากกระบวนการภายในการปฏิบติังานของธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.69) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อการต่อรองอาํนาจทางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) และความตอ้งการสร้างเครือข่าย

ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อสร้างอาํนาจต่อรองในการลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66)  

 

ตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยักนั 

ปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยักนั ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความต้องการท่ีจะประสาน

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ธุรกิจให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

4.68 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการท่ีจะให้เกิดการ

สร้างเครือข่ายเพื่อการดาํเนิน

ธุรกิจแบบครบวงจร  

4.64 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยักนั (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นการพึ่งพาอาศยักนั ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความต้องการท่ีจะให้เกิดการ

ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ ก า ร ใ ช้

ช่องทางการจัดจําหน่ายของ

ธุรกิจอ่ืน ให้เป็นช่องทางการ

จัดจํา หน่า ย ผลิ ตภัณฑ์ห รือ

บริการธุรกิจ 

4.68 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการท่ีจะให้เกิดการ

สร้างเครือข่ายเพื่อการสร้าง

อํานาจต่อรองให้แก่ผู ้จ ัดส่ง

วตัถุดิบ 

4.69 0.51 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการท่ีจะให้เกิดการ

สร้างเครือข่ายเพื่อการพึ่ งพา

อาศัยซ่ึงกันและกันในยามท่ี

ขาดแคลนวตัถุดิบหรือในยาม

ท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  

4.69 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการพึ่งพาอาศยักนั  

พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการ

สร้างอาํนาจต่อรองให้แก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้าง

เครือข่ายเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบหรือในยามท่ีประสบกบัสภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความตอ้งการท่ีจะประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รธุรกิจ

ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) ความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่าย

เพื่อการใช้ช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจอ่ืน ให้เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หรือ

บริการธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) และความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการดาํเนิน

ธุรกิจแบบครบวงจร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64)  
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ตารางท่ี 4.24 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมีประสิทธิภาพ 

ปัจจยัดา้นความมีประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความตอ้งการสร้างเครือข่ายท่ีมี

สมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อให้

เ กิ ด ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร

ส่ือสารท่ีทนัสมยัในการบริหาร

กระบวนการภายในของธุรกิจ 

4.69 0.48 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เ พื่ อ ใ ห้ ภ า ค รั ฐ ไ ด้ เ ห็ น

ความสาํคญัและไดเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการสนบัสนุนให้ธุรกิจ

เกิดการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

4.66 0.49 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อร่วมกันสร้างผลงานไปสู่

ผู ้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ส ม า ชิ ก ใ น

เครือข่าย 

4.67 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เ พื่ อ ใ ห้ มี ผู ้นํ า เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี มี

คุณภาพและมีความเป็นผูน้าํท่ีดี

มาก  ในกา รประสานควา ม

ร่วมมือต่าง ๆ  

4.67 0.50 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อการปรึกษาหารือและการ

วางแผนต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมี

วตัถุประสงค์เดียวกนั คือ เพื่อ

สร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ 

4.66 0.52 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมีประสิทธิภาพ  

พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อความตอ้งการสร้างเครือข่ายท่ีมีสมาชิกเป็นคนรุ่น

ใหม่เพื่อให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัในการบริหารกระบวนการภายในของธุรกิจ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกนัสร้างผลงานไปสู่ผูบ้ริโภคและสมาชิก

ในเครือข่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อใหมี้ผูน้าํเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและ

มีความเป็นผูน้าํท่ีดีมาก ในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความตอ้งการสร้าง

เครือข่ายเพื่อให้ภาครัฐไดเ้ห็นความสาํคญัและไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหธุ้รกิจเกิดการ

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) และความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการปรึกษาหารือ

และการวางแผนต่าง ๆ ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนั คือ เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) 

 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมัน่คง 

ปัจจัยด้านความมั่นคง ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ลาํดับที ่ แปลความหมาย 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อการทาํวิจยัร่วมกันในการ

พฒันาและปรับปรุงธุรกิจ  

4.65 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อการเป็นผูส้นบัสนุนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การดาํเนินธุรกิจ  

4.69 0.48 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อการเป็นผูส้ร้างตราสินค้า

ร่วมกนัระหว่างธุรกิจของท่าน

กบัธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  

4.66 0.49 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.25 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความมัน่คง (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นความมัน่คง ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อการเป็นผู ้ร่วมผลิตสินค้า

และบริการต่าง ๆ ในการขยาย

ต ล า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ

บริการ ทั้ งการขยายตลาดใน

ประเทศและการขยายตลาดใน

ต่างประเทศ 

4.69 0.49 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อใหธุ้รกิจของท่านมีผลกาํไร

จากการดําเนินงานท่ีเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง 

4.65 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านความมัน่คง พบว่า 

โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการเป็นผูส้นบัสนุนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อ

การเป็นผูร่้วมผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ ในการขยายตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการ ทั้งการขยาย

ตลาดในประเทศและการขยายตลาดในต่างประเทศ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69) ความต้องการสร้าง

เครือข่ายเพื่อการเป็นผูส้ร้างตราสินคา้ร่วมกนัระหวา่งธุรกิจของท่านกบัธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการทาํวิจยัร่วมกนัในการพฒันาและปรับปรุง

ธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) และความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อใหธุ้รกิจของท่านมีผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความชอบธรรม 

ปัจจยัดา้นความชอบธรรม ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

กบัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ

การยอมรับจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน 

4.65 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

กบัธุรกิจท่ีมีภาพลักษณ์ดีและ

ได้ รับ ก ารย อม รับจา ก ก ลุ่ ม

ลูกคา้เป้าหมาย 

4.69 0.48 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการ

ประกอบธุรกิจ 

4.67 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อให้เกิดความชอบธรรมใน

การแข่งขนัทางการตลาด โดย

ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซ่ึงกนั

และกนั 

4.67 0.52 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความต้องการสร้างเครือข่าย

เพื่อตอ้งการให้ความช่วยเหลือ

แก่ธุรกิจท่ีประสบปัญหาใน

การดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ

เหล่านั้นสามารถดาํเนินไปถึง

เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กัน  โ ด ย ไ ม่

คาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัทาง

การตลาด 

4.64 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.26 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความชอบธรรม พบวา่ 

โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อความตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมีภาพลกัษณ์ดีและ

ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อ



 
 

112 
 

 

เสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้

เกิดความชอบธรรมในการแข่งขนัทางการตลาด โดยไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.67) ความตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจ

อ่ืน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) และความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อตอ้งการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่ี

ประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถดาํเนินไปถึงเป้าหมายร่วมกนั โดย

ไม่คาํนึงถึงสภาวะการแข่งขนัทางการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64) 

 

4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

ธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านนวตักรรมของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ถึงตวั

แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นนวตักรรม ซ่ึงไดแ้ก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ นวตักรรมกระบวนการ  และ

นวตักรรมกลยุทธ์ โดยผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการแปลความหมายของแต่ละตวัแปร ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย

และมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.27 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรม 

ปัจจยัดา้นนวตักรรม ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์  4.68 0.34 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

นวตักรรมกระบวนการ   4.66 0.34 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

นวตักรรมกลยทุธ์ 4.68 0.34 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมโดยรวม 4.67 0.27  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านนวตักรรม พบว่า 

โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อปัจจยัดา้นนวตักรรม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) และในแต่ละ

ปัจจยัย่อยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อนวตักรรมผลิตภณัฑ์  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) นวตักรรม   

กลยทุธ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) และนวตักรรมกระบวนการ  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66)  

และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบรายย่อยของแต่ละปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.28 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จะช่วยทาํ

ใหธุ้รกิจมีผลกาํไรเพิ่มมากข้ึน 

4.71 0.46 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การพฒันาแกไ้ขผลิตภณัฑ์เดิม

ท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะนํามาซ่ึง

การแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจได ้ 

4.71 0.47 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เพื่อการสร้างผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน

จากกระบวนการเดิม 

4.69 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การประยุกต์ใช้นวตักรรมใน

ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ห รื อ ก า ร

ให้บริการจะทาํให้ธุรกิจได้รับ

ผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งทาง

การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิด

นวตักรรมท่ีแปลกใหม่ 

4.68 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.28 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ ์ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เพื่อการสร้างผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน

จากกระบวนการเดิม 

4.69 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การประยุกต์ใช้นวตักรรมใน

ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ห รื อ ก า ร

ให้บริการจะทาํให้ธุรกิจได้รับ

ผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งทาง

การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิด

นวตักรรมท่ีแปลกใหม่ 

4.68 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความยินดีท่ีจะใช้นวตักรรมใน

การผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อ

สร้างความแปลกใหม่  และ

จํา ห น่ า ย อ อ ก สู่ ท้อ ง ต ล า ด

แทนท่ีผลิตภัณฑ์ ท่ี มีอยู่ เ ดิม 

หากผลิตภณัฑ์นั้นไม่สามารถ

สร้างผลกําไรให้ เ กิด ข้ึนแก่

ธุรกิจได ้

4.66 0.52 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จะช่วยทาํให้ธุรกิจมีผลกาํไรเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การพฒันา

แกไ้ขผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะนาํมาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจ

ได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71) การมีนโยบายท่ีชัดเจนในการประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อการพฒันา

ผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อการสร้างผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากกระบวนการเดิม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) การ

ประยุกต์ใช้นวตักรรมในการผลิตสินคา้หรือการให้บริการจะทาํให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือ
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ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิดนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) และมี

ความยินดีท่ีจะใช้นวตักรรมในการผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อสร้างความแปลกใหม่ และจาํหน่าย

ออกสู่ทอ้งตลาดแทนท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูเ่ดิม หากผลิตภณัฑน์ั้นไม่สามารถสร้างผลกาํไรใหเ้กิดข้ึนแก่

ธุรกิจได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) 

 

ตารางท่ี 4.29 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมกระบวนการ 

ปัจจยัดา้นนวตักรรม

กระบวนการ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติ  

งานภายในธุรกิจรองรับการใช้

นว ัตกรรมเพื่อการพัฒนาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.70 0.47 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การพฒันานวตักรรมกระบวน 

การต่าง ๆ สามารถเพิ่มความพึง

พอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้

เป็นอยา่งดี  

4.65 0.50 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การพฒันานวตักรรมกระบวน 

การต่าง ๆ เป็นช่องทางในการ

เพิ่มผลประโยชน์หรือกําไร

ให้แก่ ธุรกิจองค์กรย ังได้รับ

ประโยชน์  

4.66 0.51 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การพฒันานวตักรรมกระบวน 

การต่าง ๆ ช่วยในการสร้าง

คุณภาพ และเพิ่มความสามารถ

ในการผลิตสินค้าและบริการ

ของธุรกิจ  

4.64 0.51 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.29 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมกระบวนการ 

(ต่อ) 

ปัจจยัดา้นนวตักรรม

กระบวนการ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การพฒันานวตักรรมกระบวน 

การต่าง ๆ ช่วยในการลดตน้ทุน 

และลดวงจรเวลาท่ีใช้ในการ

ผลิต อีกทั้ งย ังช่วยเพิ่มความ

ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง ก า ร ส่ ง ม อ บ

ผลิตภณัฑ ์ 

4.66 0.50 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมกระบวนการ 

พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งว่าปัจจุบนักระบวนการปฏิบติังานภายในธุรกิจรองรับ

การใชน้วตักรรมเพื่อการพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70) การพฒันานวตักรรม

กระบวนการต่าง ๆ เป็นช่องทางในการเพิ่มผลประโยชน์หรือกาํไรให้แก่ธุรกิจองค์กรยงัได้รับ

ประโยชน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ ช่วยในการลดตน้ทุน และ

ลดวงจรเวลาท่ีใช้ในการผลิต อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการส่งมอบผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.66) การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) และการพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ ช่วยใน

การสร้างคุณภาพ เพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการของธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64)  
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ตารางท่ี 4.30 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมกลยทุธ์ 

ปัจจยัดา้นนวตักรรมกลยทุธ์ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การใชน้วตักรรมกลยทุธ์จะช่วย

เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ใ ห้ แ ก่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์   

หรือบริการในธุรกิจ ซ่ึงจะทาํ

ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับ

ประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภณัฑ์

หรือบริการเหล่านั้น  

4.65 0.55 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใช้นวตักรรมกลยุทธ์จะทาํ

ให้ค้นพบวิธีการทางการตลาด

ในรูปแบบใหม่ๆ  

4.79 0.44 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใช้นวตักรรมกลยุทธ์ทาํให้

เกิดการคิดคน้วิธีการทาํโฆษณา

ท่ีนํา เสนอความพอใจให้แก่

ผูบ้ริโภคในลกัษณะต่างๆ โดย

รูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

4.71 0.48 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การใชน้วตักรรมกลยุทธ์เป็นส่ิง

ท่ีไม่เก่ียวข้องในเร่ืองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์โดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ี

ผู ้บ ริ โ ภ ค ส า ม า ร ถ รั บ รู้ แ ล ะ

สัมผสัได ้

4.65 0.57 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ธุรกิจควรได้รับการพฒันากล

ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร

ภายในธุรกิจ โดยอาศัยการใช้

เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย

สนบัสนุนระบบปฏิบติัการ เพื่อ

การตรวจสอบและการจัดทํา

รายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.65 0.56 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านนวตักรรมกลยุทธ์ 

พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์จะทาํให้ค้นพบวิธีการ

ทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79) การใชน้วตักรรมกลยุทธ์ทาํให้เกิดการคิดคน้

วธีิการทาํโฆษณาท่ีนาํเสนอความพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในลกัษณะต่าง ๆ โดยรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใช้

ในการดาํเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การใชน้วตักรรมกลยทุธ์จะช่วยเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์

หรือบริการในธุรกิจ ซ่ึงจะทาํให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภณัฑ์หรือ

บริการเหล่านั้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) การใชน้วตักรรมกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์โดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และสัมผสัได ้(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) และธุรกิจ

ควรไดรั้บการพฒันากลยทุธ์ในการบริหารจดัการภายในธุรกิจ โดยอาศยัการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้

มาช่วยสนับสนุนระบบปฏิบติัการ เพื่อการตรวจสอบและการจดัทาํรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) 

 

4.6 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยความสําเร็จของผู้ประกอบการ 

 

การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ถึงตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ซ่ึงไดแ้ก่ กระบวนการภายใน และการเติบโตของ

กิจการ โดยผูว้ิจยัจะทาํการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน รวมทั้งการแปลความหมายของแต่ละตวัแปร ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลความหมายและมีผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00       หมายถึง ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จ 

ปัจจยัความสาํเร็จ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

กระบวนการภายใน  4.66 0.36 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การเติบโตของกิจการ 4.68 0.36 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัความสาํเร็จโดยรวม 4.67 0.34  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จ พบวา่ โดยรวม

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อปัจจยัความสาํเร็จ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) และในแต่ละปัจจยัยอ่ยกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อการเติบโตของกิจการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68) และกระบวนการภายใน 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66)  

 

และเม่ือผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบรายย่อยของแต่ละปัจจยั ผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.32 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความสําเร็จเกิดข้ึนจากการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.67 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความสํา เ ร็จ เ กิด ข้ึนจากการ

ปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงาน

ของธุรกิจให้มีความกระชับ

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.66 0.49 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความสํา เ ร็จ เ กิด ข้ึนจากการ

ควบคุมรายจ่ายในการบริหาร

ดา้นต่างๆ ของธุรกิจ 

4.67 0.50 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความสาํเร็จเกิดข้ึนจากการลด

ตน้ทุนการผลิต/ การใหบ้ริการ 
4.71 0.49 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.32 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการภายใน ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

ความสาํเร็จเกิดข้ึนจากการลด

ปริมาณงานท่ีตอ้งทาํซํ้ าซอ้น 
4.64 0.54 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตารางท่ี 4.32 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสาํเร็จดา้นกระบวนการ

ภายใน พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ความสาํเร็จเกิดข้ึนจากการลดตน้ทุนการผลิต/ 

การให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) ความสาํเร็จเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความสําเร็จเกิดข้ึนจากการควบคุมรายจ่ายในการบริหารดา้น

ต่างๆ ของธุรกิจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) ความสาํเร็จเกิดข้ึนจากการปรับปรุงขั้นตอนในการทาํงานของ

ธุรกิจให้มีความกระชบัและมีประสิทธิภาพสูงสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66) และความสําเร็จเกิดข้ึนจาก

การลดปริมาณงานท่ีตอ้งทาํซํ้ าซอ้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64) 

 

ตารางท่ี 4.33 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเติบโตของกิจการ 

ปัจจยัดา้นการเติบโต 

ของกิจการ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การมีผลประกอบการจากการ

ลงทุ นท่ี เพิ่ม ข้ึ นจา กอดีตถึ ง

ปัจจุบนั 

4.67 0.51 3 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การมีกระแสเ งิน ท่ีนํามาใช้

หมุนเวียนในการบริหารธุรกิจ

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4.69 0.51 2 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

การมีจํานวนลูกค้า ท่ีเพิ่ม ข้ึน 

จากการประกอบธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ือง 

4.71 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ความสามารถในการแข่งขนักบั

คู่แข่งขนัภายในธุรกิจเดียวกัน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.71 0.50 1 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 4.33 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการเติบโตของกิจการ (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นการเติบโต 

ของกิจการ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ลาํดบัท่ี แปลความหมาย 

การมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

อยู่ในระดับมากกว่าคู่แข่งขัน

ในธุรกิจเดียวกนั 

4.65 0.54 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 ตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความสําเร็จดา้นการเติบโต

ของกิจการ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการมีจาํนวนลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึนจากการ

ประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัภายใน

ธุรกิจเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71) การมีกระแสเงินท่ีนาํมาใชห้มุนเวียนใน

การบริหารธุรกิจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69) ความสําเร็จเกิดข้ึนจากการมีผล

ประกอบการจากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67) และการมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัมากกวา่คู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65) 

 

4.7 ผลการวเิคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างการประสบความสําเร็จของผู้ประกอบการ

ธุรกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างการประสบความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ผูว้ิจยัจะใช้

สัญลกัษณ์แทนตวัแปรทั้งหมดในการวเิคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

 

PSF  = ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

SEF  = ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง  

OPT  = การมองโลกในแง่ดี  

HOP  =  ความมุ่งหวงัท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย  

RES  = ความยดืหยุน่ทางอารมณ์  

PNF  = ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 

DEM  = ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
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PES  =  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 

SKI  = ทกัษะของผูป้ระกอบการ 

NWF  = ปัจจยัดา้นเครือข่าย 

NEC  = ความจาํเป็น  

ASY  = ความไม่สมดุล  

REC  =  การพึ่งพาอาศยักนั  

EFF  = ความมีประสิทธิภาพ  

STB  = ความมัน่คง  

LEG  = ความชอบธรรม  

INF  = ปัจจยัดา้นนวตักรรม 

PDI  = นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 

PCI  = นวตักรรมกระบวนการ  

STI  = นวตักรรมกลยทุธ์  

KSF  = ปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

INP  = กระบวนการภายใน  

GRO  = การเติบโตของกิจการ  

 

การนาํเสนอผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน

ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบสภาพตวัแปร 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบความตรงของโมเดลกรอบแนวคิดในการวจิยั  

โดยมีรายละเอียดของการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละส่วนดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบสภาพของตวัแปร 

ก่อนการทดสอบความตรงของโมเดลกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์

เพื่อตรวจสอบสภาพของตวัแปร ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumption) 

และเป็นการทดสอบโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์

ของตวัแปรแบบ Pearson โดยสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1) การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแจกแจงแบบปกติหลายตวัแปร  
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เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังมี ผูว้จิยัมีตวัแปรตาม 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัความสาํเร็จ

ของผูป้ระกอบการ (KSF) และมีตวัแปรอิสระมากกว่า 2 ตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัด้านจิตวิทยา (PSF) 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล (PNF) ปัจจยัดา้นเครือข่าย (NWF) และปัจจยัด้านนวตักรรม (INF) 

ผูว้ิจยัจึงตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตวัแปรดว้ยโปรแกรม SEM (Structural Equation Model)  

โดยใช้วิธีการประมาณค่า Mahalanobis Distance อนัเป็นค่าระยะทางหรือช่วงห่างของข้อมูลใน

หน่วยตวัอย่างแต่ละหน่วยกบัค่าเซ็นทรอยด์ (Centroid) ซ่ึงไดม้าจากค่าเฉล่ียของตวัแปรตามทุกตวั 

เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าหน่วยตวัอย่างนั้น ๆ แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างหรือไม่ เป็นตวัแปรสุดโต่ง

หรือไม่ (Outlier)  

 

ตารางท่ี 4.34 ระยะห่าง Mahalanobis Distance ของข้อมูลก่อนการทดสอบความตรงของโมเดล

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 Minimum Maximum Mean SD N 

Mahalanobis Distance 0.05 15.94 3.07 2.98 1,451 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีค่า p ท่ีน้อยกว่า 0.001 จาํนวน  

549 ตวัอยา่ง จึงคงเหลือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดสอบ จาํนวน 1,451 ตวัอยา่ง ซ่ึงค่าสูงสุดของผล

การวิเคราะห์ Mahalanobis Distance  พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากบั 15.94 ซ่ึงน้อยกว่าค่าวิกฤติ ซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 16.27 (Pallant, 2005 อา้งถึงใน ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 2551) แสดงว่า ไม่มีขอ้มูลใดท่ีเป็นขอ้มูล

สุดโต่งแบบหลายตวัแปร และลกัษณะการแจกแจงของขอ้มูลท่ีทาํการวิเคราะห์มีแนวโนม้การแจก

แจงแบบปกติพหุนาม (Multivariate Normal Distribution)  

2) การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ (Correlation)  

การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวั

แปรตาม ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการของ Pearson โดยพิจารณาแบ่งตามกลุ่มของตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตามท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (PSF) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (PNF) ปัจจยัดา้นเครือข่าย (NWF) และปัจจยัดา้นนวตักรรม (INF) ตวั

แปรตาม 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการภายใน (INP) และการเติบโตของกิจการ (GRO)  

เม่ือผูว้จิยัแบ่งตามกลุ่มของตวัแปรอิสระในปัจจยัดา้นจิตวิทยา (PSF) ปัจจยัดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคล (PNF) ปัจจยัด้านเครือข่าย (NWF) และปัจจยัด้านนวตักรรม (INF) พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ 0.51 - 0.71 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ตํ่ากวา่ 

0.80 ทุกคู่ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.35 ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระเม่ือแบ่งกลุ่มตามปัจจยั 

ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ปัจจยัความสาํเร็จ ตวัแปร PSF PNF NWF INF 

INP 

PSF 1.00 0.56* 0.54* 0.51* 

PNF  1.00 0.71* 0.67* 

NWF   1.00 0.60* 

INF    1.00 

GRO 

PSF 1.00 0.56* 0.54* 0.51* 

PNF  1.00 0.71* 0.67* 

NWF   1.00 0.70* 

INF    1.00 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบความตรงของโมเดลกรอบแนวคิดในการวจิยั 

1) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในโมเดลความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุของปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาค

กลางของประเทศไทย 

การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท่ี้ใชใ้นโมเดลเชิงสาเหตุของการประสบ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทย เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ ํานวน 18 ตัวแปร โดยใช้

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน แบ่งตวัแปรสังเกตไดต้ามกลุ่มของตวัแปรแฝงไดเ้ป็น 5 กลุ่ม 

คือ ตวัแปรสังเกตไดด้า้นจิตวทิยา จาํนวน 4 ตวัแปร ตวัแปรสังเกตไดด้า้นลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน 

3 ตวัแปร ตวัแปรสังเกตไดด้า้นเครือข่าย จาํนวน 6 ตวัแปร ตวัแปรสังเกตไดด้า้นนวตักรรม จาํนวน 3 

ตวัแปร ตวัแปรสังเกตได้ดา้นปัจจยัความสําเร็จ จาํนวน 2 ตวัแปร ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร 134 คู่ ในจาํนวนน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 134 คู่ คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดต้ามตารางท่ี 4.36  
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ตารางท่ี 4.36 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจ               

                      ขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

 

 SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

SEF 1.00                  

OPT .611** 1                 

HOP .544** .584** 1                

RES .507** .532** .591** 1               

DEM .413** .387** .461** .506** 1              

PES .423** .358** .439** .473** .641** 1             

SKI .457** .366** .432** .451** .602** .646** 1            

NEC .394** .356** .372** .371** .532** .630** .713** 1           

ASY .371** .346** .380** .427** .505** .522** .551** .545** 1          

REC .444** .369** .439** .373** .520** .542** .519** .513** .579** 1         

EFF .386** .364** .394** .377** .436** .493** .449** .476** .482** .602** 1        

STB .390** .351** .358** .393** .456** .508** .531** .499** .522** .522** .631** 1       

LEG .423** .409** .361** .400** .432** .497** .492** .497** .503** .527** .553** .596** 1      

PDI .305** .357** .316** .346** .368** .362** .379** .370** .388** .412** .458** .459** .589** 1     

PCI .404** .351** .358** .382** .384** .412** .372** .370** .359** .342** .395** .406** .416** .494** 1    

STI .495** .384** .500** .520** .698** .806** .609** .594** .563** .531** .509** .536** .528** .430** .544** 1   
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ตารางท่ี 4.36 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจ          

                       ขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย (ต่อ)  

 

 SEF OPT HOP RES DEM PES SKI NEC ASY REC EFF STB LEG PDI PCI STI INP GRO 

INP .447** .374** .438** .487** .616** .867** .823** .662** .548** .538** .468** .514** .510** .364** .397** .649** 1  

GRO .433** .362** .430** .431** .705** .673** .910** .755** .537** .518** .448** .522** .483** .373** .353** .651** .736** 1 

Mean 4.78 4.72 4.69 4.69 4.69 4.65 4.68 4.68 4.68 4.67 4.66 4.66 4.66 4.68 4.66 4.68 4.66 4.68 

SD 0.34 0.33 0.34 0.35 0.35 0.38 0.38 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 

Bartlett’s Test of Sphericity = 723.810, P = 0.000, df = 134 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .800 

   **   มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01126 
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จากข้อมูลตารางท่ี 4.36 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตได้ด้าน

จิตวิทยา จาํนวน 4 ตัวแปร พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันทิศทางบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัปานกลางโดยมีค่าตั้งแต่ 0.507 

- 0.611 ตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กบัการมอง

โลกในแง่ดี (r = 0.611) รองลงมา คือ ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย กับความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์ (r = 0.591) ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุด คือ ความมัน่ใจในความสามารถ

ของตนเอง กบั ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ (r = 0.507) 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตได้ด้านลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน 3 ตวัแปร 

พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัปานกลางโดยมีค่าตั้งแต่ 0.602 – 0.646 ตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัสูงสุด คือ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ กบั ทกัษะของผูป้ระกอบการ (r = 0.646) รองลงมา คือ ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ กบั ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (r = 0.641) ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ตํ่าสุด คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ทกัษะของผูป้ระกอบการ (r = 0.602)  

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรสังเกตไดด้า้นเครือข่าย จาํนวน 6 ตวัแปร พบวา่ ตวัแปร

ทุกตัวมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัตํ่าจนถึงระดบัปานกลางโดยมีค่าตั้งแต่ 0.476 – 0.631 ตวัแปรคู่ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ความมีประสิทธิภาพ กบั ความมัน่คง (r = 0.631) รองลงมา คือ การพึ่งพา

อาศยักนั กบั ความมีประสิทธิภาพ (r = 0.602) ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุด คือ ความ

จาํเป็น กบั ความมีประสิทธิภาพ (r = 0.476) 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตไดด้า้นนวตักรรม จาํนวน 3 ตวัแปร พบว่า ตวั

แปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัตํ่าจนถึงระดบัปานกลางโดยมีค่าตั้งแต่ 0.430 – 0.544 ตวัแปรคู่ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ นวตักรรมกระบวนการ กบั นวตักรรมกลยุทธ์ (r = 0.544) รองลงมา คือ 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์กบั นวตักรรมกระบวนการ (r = 0.494) ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ตํ่าสุด คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์กบั นวตักรรมกลยทุธ์ (r = 0.430) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตได้ดา้นปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ 

จาํนวน 2 ตวัแปร พบว่า ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัสูง (r = 0.736)  

 

โดยสรุปค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 18 ตวัแปร รวม 134 คู่ มี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 134 คู่ คิดเป็นร้อยละ 100 ตวัแปร

สัง เกตได้ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความสัมพันธ์ตํ่ า ถึงสูง และมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ งหมด 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของกลุ่มตวัแปรดา้นจิตวิทยา พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้ งแต่ 0.507 - 0.611 ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้งแต่ 

0.602 – 0.646 ดา้นเครือข่าย พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้งแต่ 0.476 – 0.631 ดา้นนวตักรรม พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้ งแต่ 0.430 – 0.544 และด้านปัจจัย

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.736 

 

2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดั (Confirmatory Factor Analysis: 

CFA) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปรแฝงทุกตวัท่ีใชใ้นการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกนั 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยืนยนัว่าตวับ่งช้ีหรือตวัแปรสังเกตไดใ้ช้วดัเฉพาะตวัแปรแฝงตามท่ีกาํหนด

เท่านั้น ซ่ึงสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

2.1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัของตวัแปรแฝงภายนอก 

(Exogenous Latent Variable) เป็นการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันสําหรับตัวแปรทั้ ง  4 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยั

ดา้นนวตักรรม เพื่อพิจารณานํ้ าหนกัองคป์ระกอบของรายการคาํนวณ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบ

และยืนยนัว่าตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วดัเฉพาะตวัแปรแฝงท่ีกาํหนดเท่านั้น ซ่ึงผลการ

วเิคราะห์โมเดลการวดัไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 55.342 df เท่ากบั 27 GFI เท่ากบั 0.98 AGFI เท่ากบั 

0.93 RMSEA เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงภายนอกทุกตวัสอดคลอ้งกลมกลืนกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือ หมายความวา่ ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถวดัไดจ้ากตวับ่งช้ี
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หรือตวัแปรสังเกตไดต้ามท่ีกาํหนดให้ตามลาํดบั ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปรสังเกต

ไดทุ้กตวัวดัไดจ้าก R2 ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.32 – 0.67 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านจิตวิทยา ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ การมองโลกในแง่ดี มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และมี

ความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวทิยา ร้อยละ 67 รองลงมา ไดแ้ก่ ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้

ถึงเป้าหมาย มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.70 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยั

ดา้นจิตวทิยา ร้อยละ 54 ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และ

มีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวิทยา ร้อยละ 49 และความมัน่ใจในความสามารถของ

ตนเอง มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.50 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น

จิตวทิยา ร้อยละ 36 

 (2) องค์ประกอบตวัแปรปัจจยัดา้นลักษณะส่วนบุคคล ตวัแปรท่ีมี

นํ้ าหนักความสําคญัมากท่ีสุดคือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากบั 0.83 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 32 รองลงมา 

ไดแ้ก่ ทกัษะของผูป้ระกอบการ มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.81 และมีความแปรผนักบั

องค์ประกอบปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 55 และลักษณะทางบุคลิกภาพ มีนํ้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบปัจจยัด้านลกัษณะส่วน

บุคคล ร้อยละ 45 

 (3) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านเครือข่าย ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความชอบธรรม มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และมีความ

แปรผนักบัองค์ประกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 46 รองลงมา ไดแ้ก่ ความไม่สมดุล มีนํ้ าหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.70 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 

38 การพึ่ งพาอาศัยกัน  มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีความแปรผนักับ

องค์ประกอบปัจจยัด้านเครือข่าย ร้อยละ 49 ความมัน่คง มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 

0.65 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบปัจจยัด้านเครือข่าย ร้อยละ 59 ความมีประสิทธิภาพ มี

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.63 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย 

ร้อยละ 44 และความจาํเป็น มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และมีความแปรผนักบั

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 36 

(4) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านนวตักรรม ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.81 และมี

ความแปรผันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านนวัตกรรม ร้อยละ 66 รองลงมา ได้แก่  นวตักรรม
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กระบวนการ มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบ

ปัจจยัดา้นนวตักรรม ร้อยละ 43 และนวตักรรมกลยุทธ์ มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.60 

และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นนวตักรรม ร้อยละ 61 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้น 

                 ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม 

ตวัแปร 
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

สัมประสิทธ์ิ S.E. t สัมประสิทธ์ิมาตรฐาน R2 

SEF 0.80 0.07 9.87 0.50 0.36 

OPT 0.92 0.05 10.11 0.76 0.67 

HOP 1.00 0.06 9.52 0.70 0.54 

RES 0.90 0.08 11.10 0.60 0.49 

DEM 1.00 0.07 14.09 0.83 0.32 

PES 0.65 0.04 11.76 0.67 0.45 

SKI 1.00 0.05 14.09 0.81 0.55 

NEC 0.81 0.08 7.86 0.60 0.36 

ASY 0.91 0.07 10.60 0.70 0.38 

REC 0.84 0.08 11.05 0.67 0.49 

EFF 1.10 0.07 10.26 0.63 0.44 

STB 0.82 0.08 9.86 0.65 0.59 

LEG 1.10 0.05 11.64 0.76 0.46 

PDI 0.90 0.06 15.06 0.81 0.66 

PCI 0.55 0.04 10.65 0.67 0.43 

STI 1.00 0.07 9.54 0.60 0.61 

Chi-Square = 55.342, df = 27, GFI = 0.98, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.05 
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รูปท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม 

 

 

PSF 

PNF 

 

INF 

 

NWF 

 

RES 

 

HOP 

 

OPT 

SEF 

SKI 

 

PES 

DEM 

LEG 

 

STB 

 

EFF 

 

REC 

ASY 

NEC 

STI 

 

PCI 

PDI 

0.36 

0.67 

0.54 

0.49 

0.32 

0.45 

0.55 

0.36 

0.38 

0.49 

0.44 

0.59 

0.46 

0.66 

0.43 

0.61 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

0.50 

0.76 

0.70 

0.60 

0.83 

0.67 

0.81 

0.60 

0.70 

0.67 

0.63 

0.65 

0.76 

0.81 

0.67 

0.60 

0.55 

0.63 

0.67 

0.73 

0.24 

0.18 

0.27 

0.17 
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ตารางท่ี 4.38 การปรับโมเดลการวดัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล  

                 ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม 

ค่าดชันี เกณฑ ์
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df ≤ 3.00 3.12 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 2.04 ผา่นเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.90 0.95 ผา่นเกณฑ์ 0.98 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI  ≥ 0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 0.93 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA ≤ 0.05 0.07 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.05 ผา่นเกณฑ์ 

 

 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบเชิงยืนยนัสําหรับตวัแปรปัจจยัดา้นจิตวทิยา ปัจจยัดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม พบวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงทั้ง 

4 นั้น โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 4 ดา้น 

ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือ χ2/df = 55.342, df = 27, GFI = 0.98, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.05 จึง

สรุปไดว้า่ โมเดลแบบจาํลองสมการโครงสร้างมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัของตวัแปรแฝงภายใน 

(Endogenous Latent Variable) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัของตวัแปร

แฝงภายใน เป็นตวัแปรแฝงท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งตวัแปรคัน่กลาง (Mediating Variable) และตวัแปร

ตาม (Dependent Variable) ซ่ึงมีตัวแปรจํานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการ เพื่อพิจารณานํ้ าหนกัองคป์ระกอบของรายการคาํถาม รวมถึงเป็นการตรวจสอบและ

ยืนยนัว่าตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วดัเฉพาะตวัแปรแฝงตามท่ีกาํหนดเท่านั้ น ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์โมเดลการวดัได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 12.048 df เท่ากับ 6 P-value เท่ากับ 0.061 GFI 

เท่ากบั 0.97 AGFI เท่ากบั 0.965 RMSEA เท่ากบั 0.03 แสดงวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงภายในทุก

ตวัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือ หมายความวา่ ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

สามารถวดัไดจ้ากตวับ่งช้ีหรือตวัแปรสังเกตไดต้ามท่ีกาํหนดใหต้ามลาํดบั ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิความ

เท่ียงของตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัวดัไดจ้าก R2 ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.33 – 0.65 โดยพบวา่ องคป์ระกอบตวั

แปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากท่ีสุดคือ กระบวนการ

ภายใน มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.73 และมีความแปรผนักับองค์ประกอบปัจจยั

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 65 รองลงมา ได้แก่ การเติบโตของกิจการ มีนํ้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.65 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวิทยา ร้อยละ 

33 



 
 

133 
 

 
 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัปัจจยัความสาํเร็จของ

ผูป้ระกอบการ 

ตวัแปร 
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

สัมประสิทธ์ิ S.E. t สัมประสิทธ์ิมาตรฐาน R2 

INP 1.21 0.00 12.11 0.73 0.65 

GRO 1.07 0.13 10.76 0.65 0.33 

Chi-Square = 12.048, df = 6, P-value = 0.061, GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

 

ตารางท่ี 4.40 การปรับโมเดลการวดัองคป์ระกอบปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ค่าดชันี เกณฑ ์
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df ≤ 3.00 2.79 ผา่นเกณฑ์ 2.00 ผา่นเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.90 0.92 ผา่นเกณฑ์ 0.97 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI  ≥ 0.90 0.91 ผา่นเกณฑ์ 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA ≤ 0.05 0.05 ผา่นเกณฑ์ 0.03 ผา่นเกณฑ์ 

ผลการวิ เคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบเชิงยืนย ันสําหรับตัวแปรความสําเ ร็จของ

ผูป้ระกอบการพบว่า โมเดลการวดัตวัแปรแฝงนั้น โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนผา่นเกณฑ์การยอมรับ คือ χ2/df = 12.048, df = 6, GFI = 0.97, 

KSF 

GRO 

INP 

E2 

E1 

0.65 

0.73 

0.33 

0.65 

0.21 



 
 

134 
 

 
 

AGFI = 0.96, RMSEA = 0.03 จึงสรุปไดว้า่ โมเดลแบบจาํลองสมการโครงสร้างมีความกลมกลืนกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2.3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงทุกตวั 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัตวัแปรแฝงทุกตวั เป็นการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสําหรับตัวแปรทั้ ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา  

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย ปัจจยัดา้นนวตักรรม และปัจจยัความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการ เพื่อพิจารณานํ้ าหนกัองคป์ระกอบของรายการคาํนวณ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบ

และยืนยนัว่าตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรสังเกตได้ใช้วดัเฉพาะตวัแปรแฝงท่ีกาํหนดเท่านั้น ซ่ึงผลการ

วเิคราะห์โมเดลการวดัไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 159.025 df เท่ากบั 83 GFI เท่ากบั 0.96 AGFI เท่ากบั 

0.91 RMSEA เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงภายนอกทุกตวัสอดคลอ้งกลมกลืนกบั

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือ หมายความวา่ ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี สามารถวดัไดจ้ากตวับ่งช้ี

หรือตวัแปรสังเกตไดต้ามท่ีกาํหนดให้ตามลาํดบั ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวัแปรสังเกต

ไดทุ้กตวัวดัไดจ้าก R2 ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.35 – 0.68 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านจิตวิทยา ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ความมุ่งหวงัท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 

0.82 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวทิยา ร้อยละ 67 รองลงมา ไดแ้ก่ การมองโลก

ในแง่ดี มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.62 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้น

จิตวทิยา ร้อยละ 37 ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 

0.61 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวทิยา ร้อยละ 42 และความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 

มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ร้อยละ 35 

 (2) องค์ประกอบตวัแปรปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคล ตวัแปรท่ีมี

นํ้ าหนักความสําคญัมากท่ีสุดคือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากบั 0.83 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 41 รองลงมา 

ไดแ้ก่ ทกัษะของผูป้ระกอบการ มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.66 และมีความแปรผนักบั

องค์ประกอบปัจจยัด้านลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 43 และลักษณะทางบุคลิกภาพ มีนํ้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.65 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบปัจจยัด้านลกัษณะส่วน

บุคคล ร้อยละ 54 

 (3) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านเครือข่าย ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ ความมัน่คง มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.74 และมีความแปร
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ผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 68 รองลงมา ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพ มีนํ้ าหนกั

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.73 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 

54 ความจาํเป็น มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.72 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบ

ปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 51 ความไม่สมดุล มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.71 และมี

ความแปรผันกับองค์ประกอบปัจจัยด้านเครือข่าย ร้อยละ 49 การพึ่ งพาอาศัยกัน มีนํ้ าหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และมีความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 

42 และความชอบธรรม มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และมีความแปรผนักับ

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นเครือข่าย ร้อยละ 47 

(4) องค์ประกอบตัวแปรปัจจัยด้านนวตักรรม ตัวแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ นวตักรรมกระบวนการ มีนํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.83 และมี

ความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นนวตักรรม ร้อยละ 49 รองลงมา ไดแ้ก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ 

มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และมีความแปรผนักับองค์ประกอบปัจจัยด้าน

นวตักรรม ร้อยละ 42 และนวตักรรมกลยุทธ์ มีนํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และมี

ความแปรผนักบัองคป์ระกอบปัจจยัดา้นนวตักรรม ร้อยละ 68 

 (5) องคป์ระกอบตวัแปรปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ตวัแปร

ท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากท่ีสุดคือ กระบวนการภายใน มีนํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 

0.75 และมีความแปรผนักบัองค์ประกอบปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 56 รองลงมา 

ไดแ้ก่ การเติบโตของกิจการ มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และมีความแปรผนักบั

องคป์ระกอบปัจจยัดา้นจิตวทิยา ร้อยละ 43 
 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัด้าน

ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย ปัจจยัดา้นนวตักรรม และปัจจยัความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการ 

ตวัแปร 
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

สัมประสิทธ์ิ S.E. t สัมประสิทธ์ิมาตรฐาน R2 

SEF 0.99 0.05 11.17 0.61 0.42 

OPT 1.00 - - 0.62 0.37 

HOP 0.87 0.06 12.58 0.82 0.67 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัดา้น

ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านนวัตกรรม และปัจจัย

ความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ(ต่อ) 
 

ตวัแปร 
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

สัมประสิทธ์ิ S.E. t สัมประสิทธ์ิมาตรฐาน R2 

RES 1.06 0.07 16.02 0.60 0.35 

DEM 1.00 - - 0.83 0.41 

PES 0.52 0.04 12.80 0.65 0.54 

SKI 0.96 0.08 11.55 0.66 0.43 

NEC 0.83 0.09 12.68 0.72 0.51 

ASY 1.06 0.08 13.53 0.71 0.49 

REC 1.00 0.11 11.71 0.67 0.42 

EFF 1.34 0.04 12.71 0.73 0.54 

STB 1.15 0.07 13.82 0.74 0.68 

LEG 1.10 0.13 11.22 0.63 0.47 

PDI 1.38 0.26 13.21 0.75 0.42 

PCI 0.83 0.05 11.71 0.83 0.49 

STI 0.95 0.09 12.70 0.67 0.68 

INP 1.37 0.08 11.78 0.75 0.56 

GRO 0.94 0.09 13.11 0.61 0.43 

Chi-Square = 159.025, df = 83, GFI = 0.96, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.05 
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PSF 

PNF 

 

INF 

 

NWF 

 

RES 

 

HOP 

 

OPT 

SEF 

SKI 

 

PES 

DEM 

LEG 

 

STB 

 

EFF 

 

REC 

ASY 

NEC 

STI 

 
PCI 

PDI 

0.61 

0.62 

0.82 

0.60 

0.83 

0.65 

0.66 

0.72 

0.71 

0.67 

0.73 

0.74 

0.63 

0.75 

0.83 

0.67 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

0.42 

0.37 

0.67 
0.35 

0.41 

0.54 

0.43 

0.51 

0.49 

0.42 

0.54 

0.68 

0.47 

0.42 

0.49 

0.68 

0.55 

0.83 

0.69 

0.73 

0.11 

0.27 

-0.23 

0.17 

GRO 

INP E17 

E18 

KSF 0.75 0.56 

0.43 0.61 

0.55 

0.80 

0.52 

0.70 

0.79 

0.61 

0.58 

0.72 0.25 

รูปท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโมเดลการวดัปัจจยัดา้นจิตวทิยา  

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย ปัจจยัดา้นนวตักรรม  

และปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 
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ตารางท่ี 4.42 การปรับโมเดลการวดัองคป์ระกอบปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ค่าดชันี เกณฑ ์
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df ≤ 3.00 2.50 ผา่นเกณฑ์ 1.91 ผา่นเกณฑ์ 

GFI ≥ 0.90 0.98 ผา่นเกณฑ์ 0.96 ผา่นเกณฑ์ 

AGFI  ≥ 0.90 0.89 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.91 ผา่นเกณฑ์ 

RMSEA ≤ 0.05 0.07 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.05 ผา่นเกณฑ์ 

 

 จากหัวขอ้ดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่าผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล

การวดั (Construct Validity) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ดัชนีคววามสอดคล้องของโมเดลในแต่ละโมเดล ซ่ึงเป็นการวดัโดยใช้ค่า Chi-Square เท่ากับ 

159.025 df เท่ากบั 83, GFI เท่ากบั 0.96 AGFI เท่ากบั 0.91 และ RMSEA เท่ากบั 0.05 ของทุกโมเดล 

มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงเหมาะกบัการนาํไปวเิคราะห์เพื่อตอบคาํถามวจิยัต่อไป 

  

3) ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ

ไทย โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล (LISREL: Linear Structure Relationship) 

เม่ือพิจารณาค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน วา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ 

(Indentity Matrix) หรือไม่ โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity และมีค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออ

ลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samping Adequacy = KMO) ซ่ึง Mueller (1978 อา้งใน นง

ลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) เสนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกว่า 0.80 ดีมาก และถา้น้อยกวา่  0.50 ใชไ้ม่ได ้ซ่ึงใน

การวิเคราะห์คร้ังน้ี พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากบั 721.030 ซ่ึงมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่ง

มีนยัสาํคญั และมีค่า ดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน เท่ากบั .850 แสดงวา่ ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั

เหมาะสมท่ีจะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

การวิ เคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิ เคราะห์เพื่อทดสอบความตรงของโมเดลของ

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มใน

เขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย และประมาณค่าขนาดอิทธิพลของตวัแปรกระบวนการภายใน 

และการเติบโตของกิจการท่ีมีต่อตวัแปรแฝงภายใน คือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน
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บุคคล ปัจจยัดา้นเครือข่าย ปัจจยัดา้นนวตักรรม ดว้ยการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ

นาํเสนอรายละเอียดของผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 4.43 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จ 

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ      

ไทย 
อิทธิพล PSF PNF NWF INF KSF 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

Unstandardized Solution 

PSF - - - .63* .74* - .85* .94* .23* .62* .91* .23* .74* .85* .43* 

SE - - - (.11) (.11) - (.42) (.42) (.11) (.32) (.43) (.51) (.33) (.23) (.43) 

PNF - - - - - - .91* .93* - .23* .27* .45* .95* .95* - 

SE - - - - - - (.71) (.22) - (.11) (.21) (.48) .41 .41 - 

NWF .21** .21** - .05** .02* .04* .15* .04* .12* .04* .06* .15* .16** .02 .13** 

SE (.01) (.01) - (.01) (.01) (.01) (.03) (0.1) (.01) (.01) (.01) (0.4) (0.2) (.02) (.05) 

INF .03* .04* - .02** .04* .02* .06* .04* .07* .03* .01* .05* .06* .02 .05** 

SE (.01) (.01) - (.01) (.01) (.01) (.01) (.03) (.03) (.01) (.03) (.02) (.03) (.04) (.02) 

Standardized Solution 

PSF - - - .25 .25 - .16 .61 .43 .25 .68 .47    

PNF - - - - - - .30 .42 - - - -    

NWF .85 .85 - .55 .24 .27 .65 .17 .15 .72 .32 .71    

INF .22 .22 - .31 .21 .17 .32 .23 .06 .21 .21 .28    

ตวัแปรภายนอก

สงัเกตได ้

b S.E. t R2  ตวัแปรภายใน

สังเกตได ้

b S.E. t R2    

SEF .33 .03 8.84 .71  INP .70 .05 10.42 .87    

OPT .71 .03 11.22 .93  GRO .62 .05 10.33 .76    

HOP .69 .05 15.72 .99          

RES .79 .04 11.45 .82          

DEM .65 .02 9.74 .91          

PES .42 .01 10.37 .72          

SKI .32 .05 11.42 .67          

NEC .21 .03 12.98 .52          

ASY .11 .05 8.79 .61          

REC .45 .05 11.21 .98          

EFF .34 .05 9.33 .87          

STB .23 .02 11.24 .73          

LEG .84 .05 10.23 .81          

PDI .72 .05 11.98 .52          

PCI .91 .03 10.33 .78          

STI .64 .05 11.56 .61          
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ตารางท่ี 4.43 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จ 

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ      

ไทย (ต่อ) 
Chi-Square = 18.05 df = 15 p = 0.31 

GFI = .85 AGFI = .71 

RMR = .021 R2 for structural equation (R2 : KSF =.83) 

KMO = .850 

Bartlett’s Test of Sphericity : Approx. Chi-Square = 721.030, df 134, p = .000 

 

จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลตามกรอบแนวคิด พบว่า โมเดล

สอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ (Chi-

Square) มีค่าเท่ากบั 18.05; p = 0.31 (ตามมาตรฐานตอ้งมีค่าสําคญักวา่ .05) ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 

15 แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-value = 0.00) ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์  (( 2 χ ) / df) 

มีค่าเท่ากบั 1.20 (ตามมาตรฐานไม่ควรเกิน 2) ผ่านเกณฑ์คือ ตอ้งมีค่าน้อยกว่า 2      ค่า GFI เท่ากบั 

0.85 (ตามมาตรฐานควรมีค่าตั้ งแต่ 0.9 ข้ึนไป) ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ มีค่าน้อยกว่า 0.9 และค่า AGFI 

เท่ากบั .71 (ตามมาตรฐานควรมีค่าตั้งแต่ 0.9 ข้ึนไป) ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ มีค่าน้อยกว่า 0.9 ส่วนค่า 

RMR เท่ากบั 0.021 (ตามมาตรฐานควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.05) ผา่นเกณฑ์คือ มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 สําหรับ

ค่าความเท่ียงของตวัแปรสังเกตได ้พบว่า ตวัแปรความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (HOP) มีค่า

มากสุด เท่ากบั 0.99 รองลงมา คือ ตวัแปรการพึ่งพาอาศยักนั (REC) มีค่าเท่ากบั 0.98 ค่าสัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ์ (R2) ตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ มีค่าเท่ากบั 0.83 แสดงวา่ ตวัแปรใน

โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ไดร้้อยละ 83  

 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการ (KSF) พบวา่ ปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากตวัแปร

ปัจจยัดา้นเครือข่าย (NWF) และตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม (INF) เป็นทางบวกอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.02 นอกจากน้ีตวัแปรทั้งสอง คือ ตวัแปรปัจจยัดา้นเครือข่าย (NWF) 

และตัวแปรปัจจยัด้านนวตักรรม (INF) ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยความสําเร็จของผูป้ระกอบการ

ทางอ้อม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.13 และ 0.05 ตามลาํดับ เม่ือ

พิจารณาอิทธิพลรวมต่อตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ พบว่า ปัจจยัด้านเครือข่าย 

(NWF) และตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม (INF) ให้ค่าอิทธิพลรวมต่อตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการเป็นทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทั้งหมด มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.16 และ 0.06 
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ตามลาํดบั นอกจากน้ีพบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (PSF) และปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (PNF) ยงัมี

อิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทั้งหมด มี

ค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.85 และ 0.95 แสดงวา่ ถา้ผูป้ระกอบการมีจิตวทิยาและลกัษณะส่วนบุคคลท่ี

ดีข้ึนจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการประสบความสาํเร็จไดม้ากข้ึน 

  

เม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน โดยพิจารณาแยกตามตวัแปรแฝง ไดผ้ล

การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นจิตวิทยา (PSF) ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ตวัแปรความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (RES) (ค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.79) โดยมี

ความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 82 รองลงมา คือ ตวัแปรการมอง

โลกในแง่ดี (OPT) (ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.71) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยั

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 93 ตวัแปรความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย (HOP) (ค่า

นํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.69) โดยมีความผนัแปรร่วมกับปัจจยัความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 99 และตวัแปรความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง (SEF) (ค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.33) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ 

ร้อยละ 71 

2) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล (PNF) ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญั

มากท่ีสุด คือ ตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (DEM) (ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 

0.65) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 91 รองลงมา คือ ตวั

แปรลกัษณะทางบุคลิกภาพ (PES) (ค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.42) โดยมีความผนั

แปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 72 และตวัแปรทกัษะของผูป้ระกอบการ 

(SKI) (ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.32) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 67 

3) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นเครือข่าย (NWF) ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ตวัแปรความชอบธรรม (LEG) (ค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.84) โดยมีความผนั

แปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 81 รองลงมา คือ ตวัแปรการพึ่งพาอาศยักนั 

(REC) (ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.45) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จ

ของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 98 ตัวแปรความมีประสิทธิภาพ (EFF) (ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเท่ากบั 0.34) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 87 

ตวัแปรความมัน่คง (STB) (ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.23) โดยมีความผนัแปร
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ร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 73 ตวัแปรความจาํเป็น (NEC) (ค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.21) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ร้อยละ 52 และตวัแปรความไม่สมดุล (ASY) (ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.11) โดยมี

ความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 61 

4) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นนวตักรรม (INF) ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ตวัแปรนวตักรรมกระบวนการ (PCI) (ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.91) โดยมี

ความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ตวัแปรนวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ (PDI) (ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.72) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยั

ความสําเร็จของผู ้ประกอบการ ร้อยละ 52 และตัวแปรนวัตกรรมกลยุทธ์ (STI) (ค่านํ้ าหนัก

องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.64) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ร้อยละ 61 

5) ตวัแปรแฝงภายในปัจจัยความสําเร็จของผูป้ระกอบการ (KSF) ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ตวัแปรกระบวนการภายใน (INP) (ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากบั 0.70) โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 87 รองลงมา 

คือ ตวัแปรการเติบโตของกิจการ (GRO) (ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.62) โดยมีความ

ผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 76 

 

เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเป็นบวก

ทุกคู่ โดยคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ตวัแปรปัจจยัดา้นจิตวิทยา และตวัแปรปัจจยั

ดา้นเครือข่าย มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.89 รองลงมา คือ ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน

บุคคลและตวัแปรปัจจยัดา้นเครือข่าย มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.85 ตวัแปรปัจจยัดา้น

เครือข่าย และตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.79 ตวัแปรปัจจยั

ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.67 

ตวัแปรปัจจยัดา้นจิตวิทยา และตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.62 ตวัแปรปัจจยัด้านนวตักรรม และตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.39 ตวัแปรปัจจยัดา้นเครือข่ายและตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของ

ผูป้ระกอบการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.38 ตวัแปรปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลและตวั

แปรปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.36 ตวัแปรปัจจยัดา้น

จิตวิทยาและตวัแปรปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.31 

ตามลาํดบั 
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รูปท่ี 4.4 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 

0.23 

SEF 

HOP 

OPT 

RES 

DEM 

PES 

SKI 

NEC 

ASY 

REC 

EFF 

STB 

LEG 

PDI 

PCI 

STI 

INP 

GRO 

PSF 

PNF 

NWF 

INF 

KSF 

 0.02 

0.02 

0.85 

0.95 

0.79 

0.71 

0.33 

0.69 

0.65 

0.42 

0.32 

0.84 

0.45 

0.21 

0.11 

0.91 

0.72 

0.64 

0.70 

0.62 

0.23 

0.34 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ในบทน้ี ผู ้วิจ ัยมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อศึกษา
ถึงรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือไดว้า่
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของ
ผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ภาคการผลิต การคา้ และการบริการ และเป็น
สมาชิกของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานใน
ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเป็นเจา้ของกิจการ จ านวน 1,500 ราย ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ิจยัไดใ้ช้ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทยเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 5 
ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  
ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 4 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านเครือข่ายของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 5 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านนวตักรรมของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 6 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการ 

 
ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่างผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงก่อนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามและท าการปรับปรุงขอ้ค าถามให้ครอบคลุมตามนิยามศพัทเ์ฉพาะและความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยน าแบบสอบถามไปท าการตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กับจุดมุ่งหมายของการวิจยั (Index of Item-objective Congruence: IOC) กับผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
ท่าน และด าเนินการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
ฉบบัท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่ม
ตัวอย่างท่ีก าหนดของการวิจัยคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน เพื่อน ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ            
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970) ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้วดัค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์ทางสถิติผา่นสมการเชิงโครงสร้าง SEM (Structural Equation Model) เพื่อการวิเคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัสามารถน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผล 

 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็น
เจา้ของ/ หุ้นส่วนของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มภาคการผลิต การคา้ และการบริการใน
เขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีระยะเวลาปฏิบติังาน 4 ปี ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีสร้างธุรกิจข้ึนมาดว้ยตนเองและเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝนการท าธุรกิจตั้งแต่วยัเด็กหรือวยัรุ่น โดยเป็น
ผูป้ระกอบการในรูปแบบเจา้ของคนเดียว ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการก่อตั้งสถานประกอบการ
มาแลว้ 8 ปี และมีลกัษณะของสถานประกอบการในรูปแบบของกิจการใหบ้ริการ 
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านจิตวิทยาของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยา และในแต่ละปัจจยัยอ่ยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อความ
มัน่ใจในความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย และ
ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ นอกจากน้ียงัพบวา่  

 
5.1.2.1 ปัจจยัดา้นความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

อยา่งยิ่งต่อการเพิ่มความพยายามในการสร้างความแปลกใหม่ท่ีทา้ทายความสามารถเพื่อการพฒันา
ธุรกิจให้เติบโต การใชค้วามสามารถของตนเองในการด าเนินธุรกิจ จนท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การใชค้วามสามารถดา้นการบริหารเพื่อการออกแบบกระบวนการด าเนินการ
ภายในธุรกิจท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี การใชค้วามสามารถส่วนตวัของในการ
แกไ้ขปัญหา ความยุ่งยาก และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานภายในธุรกิจ และการมี
ความมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะท าให้ธุรกิจมีความอยู่รอดภายใตก้ารเผชิญกบัสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตกต ่า และสภาวะแวดลอ้มอ่ืน ๆ  

 
5.1.2.2 ปัจจยัดา้นการมองโลกในแง่ดี กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการน า

ทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดรั้บในอดีตไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แข็งต่อไปในการ
ด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิต ความยนิดีท่ีจะใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไดเ้สนอแนะและให้ความ
คิดเห็นในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความเจริญเติบโต การคิดถึงความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั
และในวนัขา้งหนา้ในทุกวนัของการด าเนินธุรกิจ การมีสภาวะทางจิตใจท่ีเขม้แขง็และมีศกัยภาพทาง
จิตใจในระดบัดีมาก ต่อสภาวะท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ และความ
ยินดีท่ีจะให้อภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะอบรมสั่งสอน
ผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดขอ้ดีท่ีดีจากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

 
5.1.2.3 ปัจจัยด้านความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย พบว่า โดยรวมกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการตั้งเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจไวต้ั้ งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ การ
เปล่ียนแปลงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงวิธีการในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้เร็วกว่าเดิม เม่ือไดพ้ิจารณาแล้วว่าวิธีการเดิมไม่
สามารถประสบผลส าเร็จได ้การตั้งเป้าหมายให้แก่ผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย โดยทุกเป้าหมายมีผลต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
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การเมือง เทคโนโลยี เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจยงัคงประสบผลส าเร็จไปได้ ด้วยความรู้ 
ความสามารถ และความตั้งใจจริง  

 
5.1.2.4 ปัจจยัด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ

ความสามารถในการบริหารจดัการและควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้เม่ือเกิดปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจ การไม่ใช้อารมณ์ในการตดัสินหรือประเมินพฤติกรรมเม่ือพนักงานผูป้ฏิบติังานเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบติังาน การศึกษาสภาวะจิตใจและพฤติกรรมของตนเอง ไม่ให้เกิดสภาวะ
ทางด้านอารมณ์ท่ี รุนแรง โดยอาศัยธรรมะเข้ามาช่วยในการศึกษาและฝึกฝนจิตใจ การมี
ความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะและความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการยุติขอ้พิพาทหรือขอ้
ขดัแยง้ เพื่อให้เกิดความสงบในธุรกิจ เม่ือเกิดข้อพิพาท หรือข้อขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยงาน และการไม่แสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงให้เกิดข้ึนแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจ และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อไปในระยะยาว  

 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบว่า 
โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และในแต่ละปัจจยัยอ่ยกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ และทกัษะของ
ผูป้ระกอบการ นอกจากน้ียงัพบวา่  

 
5.1.3.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่

ผูป้ระกอบการท่ีมีอายุ เพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัย่อมประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั พื้นฐานและการสนบัสนุนของครอบครัวมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจ
ของท่านประสบความส าเร็จ การมีความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ การใช้ประสบการณ์ในอดีตเพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการ
ใหม่ ๆ ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และปัจจยัดา้นการเงินส่วน
บุคคลมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ  

 
5.1.3.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะทางบุคลิกภาพ กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าการ

ท างานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ การ
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยไม่กระท าในส่ิงซ ้ า ๆ แบบดั้งเดิม มีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้
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ธุรกิจประสบความส าเร็จ ความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นให้เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการท างานจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ
จะตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน มีลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดี รู้หลกัการบริหารงานเม่ือ
ตอ้งท างานร่วมกบัคนหลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั และผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจมกัเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง รวมทั้งมี
ความทะเยอทะยาน  

5.1.3.3 ปัจจยัด้านทกัษะของผูป้ระกอบการ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั และไม่มองเหตุการณ์ใน
อดีตท่ีมีความล้มเหลว ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผูมี้ความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้น ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้กลา้สู้งาน
หนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการใช้
สติปัญญาและความสามารถในการประกอบธุรกิจ และผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ
จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
ธุรกิจ  

 
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่ายของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อปัจจยัดา้นเครือข่าย และในแต่ละปัจจยัยอ่ยกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อความ
จ าเป็น ความไม่สมดุล การพึ่งพาอาศยักนั ความมีประสิทธิภาพ ความมัน่คง และความชอบธรรม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ 

 
5.1.4.1 ปัจจัยด้านความจ าเป็น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการสร้าง

เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างพนัธมิตรธุรกิจ การสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อลดคู่
แข่งขันในตลาด การสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการบริหาร
กระบวนการภายในธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาส
ในการรวมกลุ่มกนัเพื่อน าเสนอวธีิการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 

5.1.4.2 ปัจจยัดา้นความไม่สมดุล กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อความตอ้งการ
สร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อการต่อรองอ านาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
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ท่ีไม่เป็นธรรม ความตอ้งการสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อควบคุมปริมาณการใชท้รัพยากร
จากองค์กรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเครือข่ายเดียวกนั ความตอ้งการสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างอ านาจต่อรองในการลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบ ความตอ้งการสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อการขยายตลาดให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจ และความตอ้งการสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อลดขั้นตอนหรือกระบวนการบางอย่างท่ีไม่จ  าเป็นออกไปจากกระบวนการ
ภายในการปฏิบติังานของธุรกิจ  
  

5.1.4.3 ปัจจยัด้านการพึ่ งพาอาศยักัน กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความ
ต้องการท่ีจะประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ความ
ตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร ความตอ้งการท่ีจะให้เกิด
การสร้างเครือข่ายเพื่อการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอ่ืน ให้เป็นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจ ความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างอ านาจต่อรอง
ให้แก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ และความตอ้งการท่ีจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบหรือในยามท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

 
5.1.4.4 ปัจจยัดา้นความมีประสิทธิภาพ  กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อความ

ตอ้งการสร้างเครือข่ายท่ีมีสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยั
ในการบริหารกระบวนการภายในของธุรกิจ ความต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ภาครัฐได้เห็น
ความส าคญัและไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนให้ธุรกิจเกิดการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ความ
ตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกนัสร้างผลงานไปสู่ผูบ้ริโภคและสมาชิกในเครือข่าย ความตอ้งการ
สร้างเครือข่ายเพื่อให้มีผูน้  าเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและมีความเป็นผูน้ าท่ีดีมาก ในการประสานความ
ร่วมมือต่าง ๆ และความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการปรึกษาหารือและการวางแผนต่าง ๆ ร่วมกนั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ เพื่อสร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ  
 

5.1.4.5 ปัจจยัด้านความมัน่คง กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความตอ้งการ
สร้างเครือข่ายเพื่อการท าวิจยัร่วมกนัในการพฒันาและปรับปรุงธุรกิจ ความตอ้งการสร้างเครือข่าย
เพื่อการเป็นผูส้นบัสนุนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ความตอ้งการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการเป็นผูส้ร้างตราสินคา้ร่วมกนัระหวา่งธุรกิจของท่านกบัธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
ความตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการเป็นผูร่้วมผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ ในการขยายตลาดของ
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ผลิตภณัฑ์และบริการ ทั้งการขยายตลาดในประเทศและการขยายตลาดในต่างประเทศ และความ
ตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อใหธุ้รกิจของท่านมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
  

5.1.4.6 ปัจจยัดา้นความชอบธรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อความตอ้งการ
สร้างเครือข่ายกับธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน ความต้องการสร้าง
เครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมีภาพลกัษณ์ดีและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ความตอ้งการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ ความต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการแข่งขนัทางการตลาด โดยไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั และความ
ตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อตอ้งการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถด าเนินไปถึงเป้าหมายร่วมกนั โดยไม่ค  านึงถึงสภาวะการแข่งขนัทาง
การตลาด  

 
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อปัจจยัด้านนวตักรรม และในแต่ละปัจจยัย่อยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อ
นวตักรรมผลิตภณัฑ ์นวตักรรมกระบวนการ และนวตักรรมกลยทุธ์ นอกจากน้ียงัพบวา่ 
 

5.1.5.1  ปัจจยัด้านนวตักรรมผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จะช่วยท าให้ธุรกิจมีผล
ก าไรเพิ่มมากข้ึน การพฒันาแกไ้ขผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู ่สามารถท่ีจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาให้กบั
กลุ่มผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจได ้การมีนโยบายท่ีชดัเจนในการประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อการพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อการสร้างผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากกระบวนการเดิม การประยกุตใ์ชน้วตักรรม
ในการผลิตสินคา้หรือการให้บริการจะท าให้ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนจากการเกิดนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ และมีความยินดีท่ีจะใชน้วตักรรมในการผลิตสินคา้หรือ
บริการเพื่อสร้างความแปลกใหม่ และจ าหน่ายออกสู่ท้องตลาดแทนท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่เดิม หาก
ผลิตภณัฑน์ั้นไม่สามารถสร้างผลก าไรใหเ้กิดข้ึนแก่ธุรกิจได ้ 
 

5.1.5.2  ปัจจัยด้านนวตักรรมกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า
ปัจจุบนักระบวนการปฏิบัติงานภายในธุรกิจรองรับการใช้นวตักรรมเพื่อการพฒันาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้
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เป้าหมายได้เป็นอย่างดี การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการต่าง ๆ เป็นช่องทางในการเพิ่ม
ผลประโยชน์หรือก าไรให้แก่ธุรกิจองค์กรยงัได้รับประโยชน์ การพฒันานวตักรรมกระบวนการ 
ต่าง ๆ ช่วยในการสร้างคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการของธุรกิจ และ
การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ ช่วยในการลดตน้ทุน และลดวงจรเวลาท่ีใชใ้นการผลิต อีก
ทั้งยงัช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ 
 

5.1.5.3 ปัจจยัด้านนวตักรรมกลยุทธ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการใช้
นวตักรรมกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์หรือบริการในธุรกิจ ซ่ึงจะท าให้กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่านั้น การใช้นวตักรรมกลยุทธ์จะท า
ใหค้น้พบวธีิการทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ การใชน้วตักรรมกลยทุธ์ท าใหเ้กิดการคิดคน้วิธีการ
ท าโฆษณาท่ีน าเสนอความพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในลกัษณะต่าง ๆ โดยรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ การใชน้วตักรรมกลยทุธ์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑโ์ดยตรง แต่เป็น
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และสัมผสัได ้และธุรกิจควรไดรั้บการพฒันากลยทุธ์ในการบริหารจดัการ
ภายในธุรกิจ โดยอาศยัการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนระบบปฏิบติัการ เพื่อการ
ตรวจสอบและการจดัท ารายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
5.1.6 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 

พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อปัจจยัความส าเร็จ และในแต่ละปัจจยัย่อยกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ต่อกระบวนการภายใน และการเติบโตของกิจการ นอกจากน้ียงัพบวา่ 

 
5.1.6.1 ปัจจยัความส าเร็จดา้นกระบวนการภายใน กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่

ว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ความส าเร็จ
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงขั้นตอนในการท างานของธุรกิจใหมี้ความกระชบัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการควบคุมรายจ่ายในการบริหารดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ ความส าเร็จเกิดข้ึนจาก
การลดต้นทุนการผลิต/ การให้บริการ และความส าเร็จเกิดข้ึนจากการลดปริมาณงานท่ีต้องท า
ซ ้ าซอ้น  
 

5.1.6.2 ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเติบโตของกิจการ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอย่าง
ยิ่งวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการมีผลประกอบการจากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนั การมี
กระแสเงินท่ีน ามาใชห้มุนเวยีนในการบริหารธุรกิจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม การมีจ านวนลูกคา้ท่ี
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เพิ่มข้ึนจากการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัภายในธุรกิจ
เดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีอยูใ่นระดบัมากกวา่คู่แข่งขนัใน
ธุรกิจเดียวกนั  
 

5.1.7 ผลการวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างการประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงการตรวจสอบขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ (Correlation) พบว่า ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านลกัษณะส่วน
บุคคล ปัจจยัด้านเครือข่าย และปัจจยัด้านนวตักรรม พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ 0.51 - 0.71 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ต ่ากวา่ 0.80 ทุกคู่ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสม 
โดยผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย พบวา่ ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กบั 
การมองโลกในแง่ดี รองลงมา คือ  ความมุ่งหวงัท่ีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย กบั ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 
ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กบั ความ
ยดืหยุน่ทางอารมณ์ ส่วนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรสังเกตได ้พบวา่ 
 

5.1.7.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตได้ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 3 ตวัแปร พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ กบั ทกัษะของ
ผูป้ระกอบการ รองลงมา คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ส่วนคู่ของตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบั ทกัษะของผูป้ระกอบการ  
 

5.1.7.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรสังเกตไดด้า้นเครือข่าย จ านวน 6 ตวั
แปร พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทิศทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ความมีประสิทธิภาพ กบั ความมัน่คง รองลงมา คือ 
การพึ่งพาอาศยักนั กบั ความมีประสิทธิภาพ ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ความ
จ าเป็น กบั ความมีประสิทธิภาพ  
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5.1.7.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรสังเกตไดด้า้นนวตักรรม จ านวน 3 ตวั
แปร พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัทิศทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ นวตักรรมกระบวนการ กบั นวตักรรมกลยุทธ์ 
รองลงมา คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ กบั นวตักรรมกระบวนการ ส่วนคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัต ่าสุด คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์กบั นวตักรรมกลยทุธ์  
 

5.1.7.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรสังเกตไดด้า้นปัจจยัความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการ จ านวน 2 ตวัแปร พบว่า ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันทิศทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระดบัสูง  
 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดท้ั้ง 18 
ตวัแปร รวม 134 คู่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 134 คู่ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ตวัแปรสังเกตไดท่ี้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัมีความสัมพนัธ์ต ่าถึงสูง และมีนยัส าคญัทางสถิติ
ทั้งหมด ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของกลุ่มตวัแปรดา้นจิตวทิยา พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้งแต่ 0.507 - 0.611 ด้านลกัษณะส่วน
บุคคล พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่า
สูงตั้งแต่ 0.602 – 0.646 ดา้นเครือข่าย พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้งแต่ 0.476 – 0.631 ด้านนวตักรรม พบว่า มีความสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร มีค่าสูงตั้งแต่ 0.430 – 0.544 และดา้น
ปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.736 
  

ส าหรับผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยั
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ
ไทย โดยการวิเคราะห์ทางสถิติผา่นสมการเชิงโครงสร้าง SEM (Structural Equation Model)  พบวา่ 
ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแปรความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายมีค่ามากสุด 
รองลงมา คือ ตวัแปรการพึ่งพาอาศยักนั และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อตวั
แปรปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากตวัแปรปัจจยัด้านเครือข่าย และตวัแปรปัจจยัด้านนวตักรรมเป็นทางบวกอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีตวัแปรทั้งสอง คือ ตวัแปรปัจจยัดา้นเครือข่ายและตวัแปรปัจจยัดา้น



 

 
154 

 

นวตักรรมยงัส่งผลต่อตวัแปรปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการทางออ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาอิทธิพลรวมต่อตวัแปรปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ พบวา่ ปัจจยั
ดา้นเครือข่าย และตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรมให้ค่าอิทธิพลรวมต่อตวัแปรปัจจยัความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการเป็นทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งหมด นอกจากน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลย ังมี อิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรปัจจัยความส า เ ร็จของ
ผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ถา้ผูป้ระกอบการมีจิตวทิยาและลกัษณะส่วนบุคคล
ท่ีดีข้ึนจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการประสบความส าเร็จไดม้ากข้ึน  
 

ทั้งน้ีเม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน โดยพิจารณาแยกตาม
ตวัแปรแฝงแลว้ พบวา่ 

1) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นจิตวิทยา พบว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ ตวัแปรความยืดหยุน่ทางอารมณ์ โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
ร้อยละ 82 รองลงมา คือ ตวัแปรการมองโลกในแง่ดี ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย และความ
มัน่ใจในความสามารถของตนเอง  

2) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญั
มากท่ีสุด คือ ตวัแปรลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการ ร้อยละ 91 รองลงมา คือ ตวัแปรลักษณะทางบุคลิกภาพ และตวัแปรทกัษะของ
ผูป้ระกอบการ  

3) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นเครือข่าย พบว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ ตวัแปรความชอบธรรม โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 
81 รองลงมา คือ ตวัแปรการพึ่งพาอาศยักนั ความมีประสิทธิภาพ ความมัน่คง ความจ าเป็น และความ
ไม่สมดุล  

4) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัดา้นนวตักรรม พบวา่ ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ ตวัแปรนวตักรรมกระบวนการ โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ตวัแปรนวตักรรมผลิตภณัฑ ์และตวัแปรนวตักรรมกลยทุธ์  

5) ตวัแปรแฝงภายในปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ พบว่า ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ตวัแปรกระบวนการภายใน โดยมีความผนัแปรร่วมกบัปัจจยัความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการ ร้อยละ 87 รองลงมา คือ ตวัแปรการเติบโตของกิจการ  
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เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเป็นบวก
ทุกคู่ โดยคู่ของตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ตวัแปรปัจจยัดา้นจิตวิทยา และตวัแปรปัจจยั
ด้านเครือข่าย รองลงมา คือ ตวัแปรปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลและตวัแปรปัจจยัด้านเครือข่าย 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า จากการตรวจสอบความตรงโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยั
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศ
ไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเครือข่ายและตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลไดมี้อิทธิพลทางตรงต่อตวั
แปรปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการดว้ยเช่นเดียวกนั  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา โดยพบวา่ การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขต
พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะเป็นผูท่ี้สร้างธุรกิจข้ึนมาด้วย
ตนเองและเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ โดยไดรั้บการฝึกฝนการท าธุรกิจตั้งแต่วยัเด็กหรือ
วยัรุ่น และเป็นผู ้ประกอบการในรูปแบบเจ้าของคนเดียว ซ่ึงมีระยะเวลาในการก่อตั้ งสถาน
ประกอบการมาแลว้ 8 ปี และมีลกัษณะของสถานประกอบการในรูปแบบของกิจการใหบ้ริการ ทั้งน้ี
จะเห็นไดว้่าการท่ีผูป้ระกอบการไดท้  าการคิดคน้หรือก่อสร้างธุรกิจข้ึนมาดว้ยตนเองนั้น เป็นส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผูป้ระกอบการในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้าน
ความคิด ดา้นการใช้ความรู้ในการน ามาใช้เพื่อการก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัมี
ความสามารถในดา้นความเส่ียงท่ีเกิดจากการยอมรับไดข้องผูป้ระกอบการ ซ่ึงเม่ือผูป้ระกอบการได้
ท าการตดัสินใจเปิดด าเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ผูป้ระกอบการตอ้งยอมรับในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ดัง่ท่ี Hatten (2006) ไดก้ล่าววา่ไวว้า่ ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลท่ีมีโอกาส
และผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็นผูมี้ความรู้ และมีความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถุดิบ 
และการเผชิญกบัความเส่ียงในการริเร่ิมหรือด าเนินธุรกิจ ซ่ึง Dess et al. (2007) และ Harms (2009) 
ได้กล่าวไว้อีกว่า ธุรกิจท่ีต้องการประสบความส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีผู ้บริหารท่ีมี
คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเช่ือมโยงถึงการปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีได้วางไว ้และใช้ใน
สถานการณ์ท่ีมีความทา้ทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็นผูป้ระกอบการว่า
ข้ึนอยู่กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค์กรท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น คุณลักษณะของการเป็น
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ผูป้ระกอบการ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการท าใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทัว่ไป
แลว้คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมกัพบว่า มีความเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญกบัความเส่ียง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการพฒันา และ
คน้หาวธีิการในการประกอบธุรกิจของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ  
 

ทั้งน้ีจากการศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของ
ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเครือข่ายและตวัแปรปัจจยัดา้นนวตักรรม นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยั
ดา้นจิตวทิยา และปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลไดมี้อิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรปัจจยัความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการดว้ยเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีสังคม เศรษฐกิจ และ
ปัจจยัแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม ท าให้ปัจจยัดา้นเครือข่ายและปัจจยัดา้นนวตักรรมเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง โดย Covin and Slevin (1991) ได้อธิบายชัดเจนมากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัปัจจยั
นวตักรรม โดยกล่าวว่า จ  านวนความถ่ีและขอบเขตการพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑ์มีส่วน
สัมพันธ์กับผู ้บริหารในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะท่ีการสร้างเครือข่ายก็มีความจ าเป็น
เช่นเดียวกนั เพราะการสร้างเครือข่ายจะเป็นการพฒันางานหรือการแกปั้ญหาใด ๆ ท่ีใชว้ธีิด าเนินงาน
ในรูปแบบท่ีสืบทอดกนัเป็นวฒันธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองคก์รเดียวกนั จะมีลกัษณะ
ไม่ต่างจากการปิดประเทศท่ีไม่มีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก การด าเนินงานภายใตก้รอบความคิด
เดิม อาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีไหลเวยีนอยูภ่ายใน ใชท้รัพยากรหรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพอจะหาได้
ใกลมื้อ หรือถา้จะออกแบบใหม่ก็ตอ้งใชเ้วลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันางานอยา่งยิง่และ
ไม่อาจแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนได ้ดงันั้น การสร้าง “เครือข่าย” จะสามารถช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ได้ดว้ย
การเปิดโอกาสให้บุคคลและองคก์รไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียน และประสบการณ์
กบับุคคลหรือองคก์รท่ีอยูน่อกหน่วยงานของตน อีกทั้งยงัช่วยลดความซ ้ าซ้อนในการท างาน มีการ
ใหค้วามร่วมมือ และมีการท างานในลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเปรียบเสมือนการเปิด
ประตูสู่โลกภายนอกให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ (งานส่งเสริมเครือข่าย, ออนไลน์ สืบค้นวนัท่ี  26 
พฤศจิกายน 2562) และจากแนวคิดของ Dess et al. (2012) พบว่า การท่ีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) จะสามารถป้องกนัตนเองให้พน้จากการลม้เหลวทางธุรกิจและสามารถท า
การแข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัระดบัโลก ผูป้ระกอบการจะตอ้งหาวิธีการใหม่ท่ีรักษาความคล่องตวั
ของธุรกิจขนาดเล็ก และต้องมีกลไกท่ีสร้างเครือข่ายท่ีเรียกว่า Commerce Networking ให้ธุรกิจ
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ขนาดเล็กหลายๆ แห่ง โดยท าการรวมก าลงักนัเพื่อใหมี้จุดเด่นบางอยา่ง ซ่ึงจากการศึกษาวจิยัของ ธน
กร แกว้มณี และจิรพล จิยะจนัทน์ (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาบทบาทของนวตักรรมต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น พบว่า เจตคติของ
ผูบ้ริโภคคุณสมบติัของผูป้ระกอบการนวตักรรมผลิตภณัฑ์และนวตักรรมการออกแบบมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทเฟอร์นิเจอร์และสินคา้ตกแต่งบา้น และจาก
การศึกษาวิจยัของ สุวิทย์ อินเขียน (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง  กลยุทธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ความส าเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัในจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ กลยุทธ์นวตั
กรรมมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูป้ระกอบธุรกิจผลิตดา้นกระบวนการภายในไปในทิศทาง
เดียวกนั 

 
อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ยงัพบอีกว่า ปัจจยัด้านจิตวิทยา และปัจจยัด้าน

ลักษณะส่วนบุคคลได้มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรปัจจัยความส าเร็จของผู ้ประกอบการด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัดังกล่าวทั้งสองปัจจยัถือได้ว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัของผู ้
ประกอบธุรกิจ หากผูป้ระกอบธุรกิจมีจิตวิทยาดา้นบวกและมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดีก็จะส่งผลให้
การประกอบธุรกิจเป็นไปดว้ยความเจริญรุ่งเรือง ซ่ึงจิตวทิยาถือเป็นการปลดล็อคทรัพยากรมนุษยใ์น
การพฒันาและคงไวซ่ึ้งศกัยภาพในการสร้างโอกาสทางการแข่งขนั (Alexander et al., 2014) และ
จิตวิทยาท่ีเป็นดา้นบวกยงัถือไดว้่าเป็นสภาวะทางจิตใจของผูป้ระกอบการท่ีแสดงถึงความเขม้แข็ง
และศกัยภาพทางจิตใจ ถึงแมผู้ป้ระกอบการจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานก็ตาม 
จิตวิทยาดา้นบวกน้ีจะช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมทางบวก เพื่อให้มีความหวงัมัน่ใจว่าตนเองจะหา
วิธีการในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้ นสภาวะทางจิตใจน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการ (พชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Gillham and Reivich 
(2004) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะของการมองโลกในแง่ดีในเด็กและผูใ้หญ่ 
พบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมองโลกในแง่ดีจากปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย  การเล้ียงดูของพ่อแม่ 
(Parenting) สถานการณ์เลวร้าย (Negative Events) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ (Cognitive 
Experience) โดยการมองโลกในแง่ดี ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในทุก ๆ ดา้น ทั้งเร่ืองของความอยูดี่มี
สุข การจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ และผลการท างาน  
 

ส าหรับปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลนั้น ถือไดว้า่เป็นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึง
การเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีความเขา้ใจในเร่ืองการเงิน การจดัการวตัถุดิบ และการเผชิญกบัความเส่ียงใน
การริเร่ิมหรือด าเนินธุรกิจ ซ่ึงการท่ีปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการ
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ประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการนั้น เน่ืองจากธุรกิจท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเช่ือมโยงถึงการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีได้
วางไว ้และใช้ในสถานการณ์ท่ีมีความทา้ทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็น
ผูป้ระกอบการวา่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของวฒันธรรมขององคก์รท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น คุณลกัษณะของ
การเป็นผูป้ระกอบการ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และโดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมกัพบวา่ มีความเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญกบั
ความเส่ียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความพยายามในการ
พฒันา และคน้หาวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ (Dess et al., 2012; 
Harms, 2009) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของ สุธีรา อะทะวงษา (2556) ท่ีได้ท  าการศึกษา
คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของประเทศไทย พบวา่ คุณลกัษณะของการเป็น
ผูป้ระกอบการ ได้แก่ การท างานเชิงรุก การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง ส่วนลักษณะของสถาน
ประกอบการ คือ องคก์รมีการท างานเชิงรุก กลยุทธ์ทางการตลาด และนวตักรรมองคก์ร เป็นปัจจยั
เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยั วนัวิสาข์ โชคพรหมอนนัต์ และคณะ (2558) ท่ีไดท้  าการศึกษา คุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ของผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดน ้ าดอน
หวาย จงัหวดันครปฐม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดา้นความ
เป็นตวัของตวัเอง ดา้นความมีนวตักรรม ดา้นความกล้าเส่ียง ดา้นความกา้วร้าวในการแข่งขนั ดา้น
ความสม ่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จอยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ดา้นความเป็นตวัของตวัเองและดา้นความสม ่าเสมอและใฝ่ใจ
ในการเรียนรู้ ของผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการต่างกัน 
ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความกา้วร้าวในการแข่งขนัและดา้นความใฝ่ใจในความส าเร็จมี
อิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาวจัิย 
1) ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ

ประเทศไทย ควรมุ่งเน้นต่อการให้ความส าคญักบัการสร้างเครือข่าย โดยมุ่งเน้นวตัถุประสงค์จาก
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การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจ เพื่อการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจ เพื่อ
ลดคู่แข่งขนัในตลาด เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังาน
ไดมี้โอกาสในการรวมกลุ่มกนัเพื่อน าเสนอวิธีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อการ
ต่อรองอ านาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม เพื่อควบคุมปริมาณการใช้
ทรัพยากรจากองคก์รอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั เพื่อสร้างอ านาจต่อรองในการลดตน้ทุนการ
จัดหาวตัถุดิบ เพื่อการขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ เพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการบางอยา่งท่ีไม่จ  าเป็นออกไปจากกระบวนการภายในการปฏิบติังานของธุรกิจ เพื่อการ
ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อการใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอ่ืน ให้เป็นช่องทางการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจ เพื่อการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ เพื่อการพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบหรือในยามท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เพื่อให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัในการบริหารกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อให้
ภาครัฐไดเ้ห็นความส าคญัและไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนให้ธุรกิจเกิดการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัสร้างผลงานไปสู่ผูบ้ริโภคและสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้มีผูน้  าเครือข่ายท่ีมี
คุณภาพและมีความเป็นผูน้ าท่ีดีมาก ในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อการปรึกษาหารือและ
การวางแผนต่าง ๆ ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ เพื่อสร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ เพื่อการ
ท าวิจยัร่วมกนัในการพฒันาและปรับปรุงธุรกิจ เพื่อการเป็นผูส้นบัสนุนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อการเป็นผูส้ร้างตราสินคา้ร่วมกนัระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั เพื่อการเป็นผูร่้วมผลิตสินคา้และบริการต่าง ๆ ในการขยายตลาดของผลิตภณัฑ์และ
บริการ ทั้งการขยายตลาดในประเทศและการขยายตลาดในต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจมีผลก าไรจาก
การด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการแข่งขนัทางการตลาด โดยไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั และเพื่อ
ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้น
สามารถด าเนินไปถึงเป้าหมายร่วมกนั โดยไม่ค  านึงถึงสภาวะการแข่งขนัทางการตลาด 
  

2) ในการด าเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในปัจจยัแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ ผูป้ระกอบ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ควรมุ่งเนน้ต่อ
การให้ความส าคัญกับการพฒันานวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้
นวตักรรมกลยุทธ์เพื่อการคน้พบวิธีการทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การแกไ้ขปัญหาให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ์
หรือบริการ เพื่อการสร้างผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากกระบวนการเดิม ท าใหธุ้รกิจไดรั้บผลประโยชน์หรือ
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ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิดนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และ
จ าหน่ายออกสู่ทอ้งตลาดแทนท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูเ่ดิม หากผลิตภณัฑ์นั้นไม่สามารถสร้างผลก าไรให้
เกิดข้ึนแก่ธุรกิจได้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ใช้เป็นช่องทางในการเพิ่ม
ผลประโยชน์หรือก าไรให้แก่ธุรกิจ  สร้างคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้และ
บริการของธุรกิจ ช่วยในการลดตน้ทุน และลดวงจรเวลาท่ีใช้ในการผลิต อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มความ
รวดเร็วของการส่งมอบผลิตภณัฑ์ เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์  หรือบริการในธุรกิจซ่ึงจะท าให้กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภณัฑ์หรือบริการเหล่านั้น เพื่อคน้พบวิธีการทางการ 
ตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดการคิดคน้วิธีการท าโฆษณาท่ีน าเสนอความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคใน
ลกัษณะต่าง ๆ โดยรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้ง
อาศยัการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาช่วยสนบัสนุนระบบปฏิบติัการ เพื่อการตรวจสอบและการจดัท า
รายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป 
 

1) นกัวิชาการ นกัวิจยั ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม หรือผูส้นใจ ควรน าตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
รายละเอียดของคุณลกัษณะในปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว 

2) นักวิชาการ นักวิจยั ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือผูส้นใจ ควร
ท าการศึกษาวิจยัจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ
ไทย เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชใ้นการเปรียบเทียบหรือการพฒันาตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

3) นักวิชาการ นักวิจยั ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือผูส้นใจ ควร
ท าการศึกษาวิจยัจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้ใน
เชิงการเปรียบเทียบวา่มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร   
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง  

(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
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แบบสอบถามส าหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง  
(Index of Item – Objective Congruence: IOC)  

 
เร่ือง  ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 

วตัถุประสงค์ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้านแรงจูงใจ 
ปัจจยัดา้นฐานทรัพยากร ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือไดว้่า
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงแบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  
ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 4   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่ายของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 5   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 6   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการ 
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เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อค าถามว่ามีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัจะท าการประเมิน
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรง คือ 

1 = แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
 0 = ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
 -1 = แน่ใจวา่ค าถามไม่มีความเหมาะสม 

โปรดเขียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านวา่ขอ้ความมีความ
สอดคลอ้งกนัถูกตอ้งเพียงใด 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาใหค้ะแนนลงใน   ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 
1. ต าแหน่งของผูป้ระกอบการ 
  1. เจา้ของ/ หุน้ส่วน        2. ผูบ้ริหาร   
  
 
2. เพศ    
  1. ชาย           2.หญิง       
 
 
 

3. อาย ุ   
 1. ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30 ปี  2. 31 – 40 ปี 

  3. 41 – 50 ปี   4. 51 – 60 ปี 
  5. มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 
                
                  
4. ระดบัการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา    
  2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  3. มธัยมศึกษาตอนปลาย   
  4. อาชีวศึกษา 
  5. ปริญญาตรี    
  6. ปริญญาโท 
  7. ปริญญาเอก 
 
5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ………………….. ปี 
 
  

 ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 

1 0 -1 

      

ผลประเมิน 

1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 
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6. การบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ 
  1. เป็นธุรกิจท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยตนเอง  
  2. เป็นธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากครอบครัว 
 
7. ประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการท าธุรกิจ 
  1.ไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจมาก่อน 
  2. มีประสบการณ์  
                   และไดรั้บการฝึกฝนการท าธุรกิจตั้งแต่วยัเด็ก  
                   หรือวยัรุ่น 
 
8. รูปแบบของสถานประกอบการ  
  1. เจา้ของคนเดียว   
  2. บริษทัจ ากดั 
  3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   
  4. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
 
9. สถานประกอบการไดก่้อตั้งมาแลว้ก่ีปี ................. ปี   
 
 
 
10. ลกัษณะของสถานประกอบการ    
  1. กิจการการผลิต   
  2. กิจการใหบ้ริการ 
  3. กิจการคา้ส่ง    
  4. กิจการคา้ปลีก 
  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
 
 

ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 

      

ผลประเมิน 
1 0 -1 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านจิตวทิยาของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อ ปัจจัยด้านจิตวทิยา ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
1 ท่านได้เพิ่มความพยายามในการ

ส ร้างความแปลกใหม่ ท่ีท้าทาย
ความสามารถของท่ านเพื่ อการ
พฒันาธุรกิจใหเ้ติบโต 

    

2 ท่านไดใ้ช้ความสามารถของตนเอง
ในการด าเนินธุรกิจ จนท าให้ธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้

    

3 ท่ านได้ความสามารถด้านการ
บ ริ ห า ร เ พื่ อ ก า ร อ อ ก แ บ บ
กระบวนการด าเนินการภายในธุรกิจ
ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูป้ฏิบติังาน
เป็นอยา่งดี 

    

4 ท่านไดใ้ชค้วามสามารถส่วนตวัของ
ในการแก้ไขปัญหา ความยุ่งยาก 
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
บริหารงานภายในธุรกิจ 

    

5 ท่านมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองท่ีจะท าให้ธุรกิจมีความอยู่
รอดภายใต้การเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐ กิ จ ท่ี ตกต ่ า  และสภาวะ
แวดลอ้มอ่ืน ๆ 
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ข้อ ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 
1 ท่านไดน้ าทกัษะและประสบการณ์ท่ี

ไดรั้บในอดีตไปใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างความเขม้แข็งต่อไปในการ
ด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวติ 

    

2 ท่านยินดีท่ีจะให้ผู ้ประกอบธุรกิจ
รายอ่ืนได้เสนอแนะและให้ความ
คิดเห็นในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโต  

    

3 ในทุกวนัของการด าเนินธุรกิจ ท่าน
จะคิดถึงความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึน ณ 
ปัจจุบนัและในวนัขา้งหนา้ 

    

4 ในสภาวะท่ีจะต้องเผชิญกบัปัญหา
หรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
ท่านคิดวา่ ตนเองมีสภาวะทางจิตใจ
ท่ีเข้มแข็งและมีศกัยภาพทางจิตใจ
ในระดบัดีมาก   

    

5 ท่านยนิดีท่ีจะให้อภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
เ ม่ื อ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะอบรมสั่งสอน
ผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดขอ้ดีท่ีดีจากความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
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ข้อ ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหวงัทีจ่ะไปให้ถึงเป้าหมาย (Hope) 
1 ท่านได้ตั้งเป้าหมายของการด าเนิน

ธุรกิจไวต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ  
    

2 ท่านมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมายใน
การด าเนินธุรกิจให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

3 ท่านได้เปล่ียนแปลงวิธีการในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของท่าน
ประสบความส าเร็จได้เร็วกว่าเดิม 
เม่ือท่านได้พิจารณาแล้วว่าวิธีการ
เดิมไม่สามารถประสบผลส าเร็จได ้

    

4 ท่ า น ไ ด้ ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ แ ก่
ผู ้ป ฏิบัติ ง านแต่ละ ฝ่าย  โดย ทุก
เป้าหมายมีผลต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจ  

    

5 เ ม่ือมีการเป ล่ียนแปลงทางด้าน
สภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี  ท่านคิดว่า
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของ
ท่านยงัคงประสบผลส าเร็จไปได้ 
ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความ
ตั้งใจจริงของท่าน 

    

 

 

 

 

 



 
 
 

181 
 

 

ข้อ ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience)   
1 ท่านสามารถบริหารจัดการและ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เม่ือ
เกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

    

2 เม่ือพนักงานผูป้ฏิบติังานเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่านจะ
ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือ
ประเมินพฤติกรรมดงักล่าว 

    

3 ท่านได้ท าการศึกษาสภาวะจิตใจ
และพฤติกรรมของตนเอง ไม่ให้เกิด
สภาวะทางดา้นอารมณ์รุนแรง โดย
อาศยัธรรมะเขา้มาช่วยในการศึกษา 

    

4 เ ม่ือเกิดข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้ง
ระหว่างผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความสามารถท่ีจะ
ใชท้กัษะและความรู้ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นการยุติขอ้พิพาท
หรือขอ้ขดัแยง้ เพื่อให้เกิดความสงบ
ในธุรกิจของท่าน 

    

5 ท่านจะไม่แสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงให้
เกิดข้ึนแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ธุรกิจ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ  ทั้ ง น้ี เพื่ อให้ เ กิด
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อไปในระยะยาว 
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ส่วนที ่3   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1 ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุเพศ 

และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัยอ่ม
ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

    

2 ท่ า น คิ ด ว่ า พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร
สนบัสนุนของครอบครัวมีส่วน 

    

 ส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจของ
ท่านประสบความส าเร็จ 

    

3 ท่านคิดว่าการมีความรู้เก่ียวกบัการ
ประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ของการประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ 

    

4 ท่านคิดว่าการใช้ประสบการณ์ใน
อดีตเพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการ
ใหม่ๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ 

    

5 ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการเงินส่วน
บุคคลมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุน
ใ ห้ ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ลกัษณะทางบุคลกิภาพ 
1 ท่านคิดวา่การท างานท่ีทา้ทายความรู้

ความสามารถมีส่วนส าคัญในการ
สนบัสนุนให้ธุรกิจของท่านประสบ
ความส าเร็จ 

    

2 ท่ านคิดว่า  การ มีความคิด ริ เ ร่ิม
สร้างสรรค์ โดยไม่กระท าในส่ิงซ ้ า 
ๆ แบบดั้ งเดิม มีส่วนส าคญัในการ
สนบัสนุนให้ธุรกิจของท่านประสบ
ความส าเร็จ 

    

3 ท่านคิดว่าความสามารถในการชัก
จูงโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นให้เกิดความ
ร่วมมือช่วยเหลือในการท างานจะท า 

    

 ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จไดเ้ป็น
อยา่งดี 

    

4 ท่านคิดวา่ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ
จะต้อง มีความสามารถในก าร
บริหารงาน มีลักษณะของการเป็น
ผูน้ าท่ีดี รู้หลักการบริหารงานเม่ือ
ต้องท างานร่วมกับคนหลายระดับ
ในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

    

5 ท่านคิดวา่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจมกัเป็นผูท่ี้มีความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
ชอบอิสระและพึ่งตนเอง รวมทั้งมี
ความทะเยอทะยาน 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ทกัษะของผู้ประกอบการ 
1 ท่านคิดว่าผูป้ระกอบการท่ีประสบ

ความส าเร็จจะต้องมองเหตุการณ์
ปั จ จุบัน เ ป็นหลัก  และไม่ ม อ ง
เหตุการณ์ในอดีตท่ีมีความลม้เหลว 

    

2 ท่ าน คิดว่ า ผู ้ป ระกอบกา ร ท่ี จ ะ
ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผูมี้
ความรอบรู้ และขวนขวายในการหา
ความรู้ทุกดา้น 

    

3 ท่ าน คิดว่ า ผู ้ป ระกอบกา ร ท่ี จ ะ
ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผูท่ี้
กล้า สู้ ง านหนัก  ไม่ท้อถอยและ
ทอ้แทก้บัปัญหา 

    

4 ท่ าน คิดว่ า ผู ้ป ระกอบกา ร ท่ี จ ะ
ประสบความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
การใช้สติปัญญาและความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ 

    

5 ท่ าน คิดว่ า ผู ้ป ระกอบกา ร ท่ี จ ะ
ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผูท่ี้
สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมี
อยูเ่พื่อลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกบัธุรกิจ 
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ส่วนที ่4   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อ ปัจจัยด้านเครือข่าย ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความจ าเป็น (Necessity) 
1 ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง

เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
แ ล ก เ ป ล่ี ย น ข่ า ว ส า ร ร ะ ห ว่ า ง
พนัธมิตรธุรกิจ 

    

2 ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อการ
เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจ  

    

3 ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อลด
คู่แข่งขนัในตลาด 

    

4 ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
ส ร้างการ เ รียน รู้ในการบ ริหาร
กระบวนการภายในธุรกิจ 

    

5 ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
ผู ้ป ฏิบัติงานได้มีโอกาสในการ
รวมกลุ่มกันเพื่อน า เสนอวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความไม่สมดุล (Asymmetry) 
1 ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายใน

การด า เนินธุรกิจเพื่อการต่อรอง
อ านาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม 

    

2 ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อควบคุมปริมาณ
การใช้ทรัพยากรจากองค์กรอ่ืนท่ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั 

    

3 ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างอ านาจ
ต่อรองในการลดต้นทุนการจัดหา
วตัถุดิบ  

    

4 ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อการขยายตลาด
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธุรกิจ 

    

5 ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการบางอย่างท่ีไม่จ  าเป็น
ออกไปจากกระบวนการภายในการ
ปฏิบติังานของธุรกิจ 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การพึง่พาอาศัยกัน (Reciprocity) 
1 ท่านต้องการท่ีจะประสานความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

2 ท่านต้องการท่ีจะให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการด าเนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร  

    

3 ท่านต้องการท่ีจะให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการใช้ช่องทางการจดั
จ าห น่ ายของ ธุ ร กิ จ อ่ืน  ให้ เ ป็น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
หรือบริการธุรกิจของท่าน 

    

4 ท่านต้องการท่ีจะให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการสร้างอ านาจต่อรอง
ใหแ้ก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

    

5 ท่านต้องการท่ีจะให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกัน
และกนัในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบ
หรือในยามท่ีประสบกับสภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า  
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)   
1 ท่านต้องการสร้าง เค รือข่ าย ท่ี มี

สมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อใหเ้กิด 
    

 การใช้ เทคโนโลยีการ ส่ือสารท่ี
ทนัสมยัในการบริหารกระบวนการ
ภายในของธุรกิจ 

    

2 ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้
ภาครัฐไดเ้ห็นความส าคญัและไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้
ธุรกิจเกิดการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

    

3 ท่านต้องการสร้างเครือข่าย เพื่อ
ร่วมกันสร้างผลงานไปสู่ผูบ้ริโภค
และสมาชิกในเครือข่าย 

    

4 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้มี
ผูน้  าเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและมีความ
เป็นผู ้น าท่ีดีมาก ในการประสาน
ความร่วมมือต่าง ๆ  

    

5 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ปรึกษาหารือและการวางแผนต่าง ๆ 
ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
คือ เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่
ธุรกิจ 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความมั่นคง (Stability) 
1 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการ

ท าวิจัยร่วมกันในการพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจ  

    

2 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
เป็นผู ้สนับสนุนร่วมในกิจกรรม     
ต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ  

    

3 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
เ ป็ น ผู ้ส ร้ า ง ต ร า สิ นค้ า ร่ วมกัน
ระหว่างธุรกิจของท่านกบัธุรกิจท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนั  

    

4 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
เป็นผู ้ร่วมผลิตสินค้าและบริการ    
ต่ า ง  ๆ  ในการขย ายตล าดของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ ทั้งการขยาย
ตลาดในประเทศและการขยายตลาด
ในต่างประเทศ 

    

5 ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้
ธุรกิจของท่านมีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ความชอบธรรม (Legitimacy) 
1 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจ

ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มธุรกิจอ่ืน 

    

2 ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจ
ท่ี มีภาพลักษณ์ ดีและได้ รับก าร
ยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

    

3 ท่านต้องการสร้างเครือข่าย เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในการประกอบ
ธุรกิจ 

    

4 ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้
เกิดความชอบธรรมในการแข่งขนั
ทางการตลาด โดยไม่ให้เกิดการเอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั 

    

5 ท่านต้องการสร้างเครือข่าย เพื่อ
ตอ้งการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ
ท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อใหธุ้รกิจเหล่านั้นสามารถด าเนิน
ไปถึง เ ป้าหมาย ร่วมกัน  โดยไม่
ค  า นึงถึงสภาวะการแข่งขันทาง
การตลาด 
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ส่วนที ่5   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านนวตักรรมของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ข้อ ปัจจัยด้านนวตักรรม ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

นวตักรรมผลติภัณฑ์ (Product Innovation) 
1 ท่านคิดวา่การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย จะช่วยท าใหธุ้รกิจของ
ท่านมีผลก าไรเพิ่มมากข้ึน 

    

2 ท่านคิดว่าการพฒันาแก้ไขผลิตภณัฑ์
เดิมท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะน ามาซ่ึงการ
แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคเดิม
ของธุรกิจได ้ 

    

3 ท่ า น มี น โ ยบ า ย ท่ี ชัด เ จน ในก า ร
ประยุกต์ใช้นวตักรรมเพื่อการพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อการสร้างผล
ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากกระบวนการเดิม 

    

4 ท่านคิดว่าการประยุกต์ใช้นวตักรรม
ในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
จะท าให้ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์หรือ
ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การเกิดนวตักรรมท่ีแปลกใหม่ 

    

5 ท่านยนิดีท่ีจะใชน้วตักรรมในการผลิต
สินค้าหรือบริการเพื่ อสร้างความ
แปลก ใหม่  แ ล ะ จ า ห น่ า ย ออก สู่
ทอ้งตลาดแทนท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม  
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
 หากผลิตภณัฑ์นั้นไม่สามารถสร้าง

ผลก าไรใหเ้กิดข้ึนแก่ธุรกิจได ้
    

นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
1 ท่านคิดว่ากระบวนการปฏิบัติงาน

ภายในธุรกิจของท่าน รองรับการใช้
นวตักรรมเพื่อการพฒันาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

2 ท่านคิดว่าการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการต่าง ๆ สามารถเพิ่ม
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  

    

3 ท่านคิดว่าการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการต่าง ๆ เป็นช่องทางใน
การเพิ่มผลประโยชน์หรือก าไร
ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ อ ง ค์ ก ร ย ั ง ไ ด้ รั บ
ประโยชน์  

    

4 ท่านคิดว่าการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการต่าง ๆ ช่วยในการสร้าง  
คุณภาพ และเพิ่มความสามารถใน 

    

 การผลิตสินคา้และบริการของธุรกิจ     
5 ท่านคิดว่าการพัฒนานวัตกรรม

กระบวนการต่าง ๆ ช่วยในการลด
ตน้ทุน และลดวงจรเวลาท่ีใชใ้นการ
ผลิต อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มความรวดเร็ว
ของการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic Innovation) 
1 ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์

จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  
หรือบริการในธุรกิจของท่าน ซ่ึงจะ
ท าให้ก ลุ่มลูกค้า เ ป้าหมายได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภณัฑ์หรือ
บริการเหล่านั้น  

    

2 ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์
จะท าให้ท่านคน้พบวิธีการทางการ 
ตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ  

    

3 ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์
ท าให้ท่านเกิดการคิดค้นวิธีการท า
โฆษณาท่ีน าเสนอความพอใจให้แก่
ผู ้บ ริโภคในลักษณะต่าง ๆ โดย
รูปแบบใหม่ ท่ี ไม่ เคยใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

    

4 ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์
เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภาพ
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ี 
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และสัมผสัได ้

    

5 ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านควรได้รับ
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการภายในธุรกิจ โดยอาศยัการใช้
เ ทค โนโลยี ต่ า ง  ๆ  เ ข้ า ม า ช่ ว ย
สนบัสนุนระบบปฏิบติัการ เพื่อการ
ตรวจสอบและการจดัท ารายงานผล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่6  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อ ปัจจัยความส าเร็จ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการภายใน (Internal Process) 
1 ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจาก

การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

    

2 ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจาก
การปรับปรุงขั้นตอนในการท างาน
ของธุรกิจให้มีความกระชับและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

    

3 ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจาก
การควบคุมรายจ่ายในการบริหาร
ดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ 

    

4 ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจาก
ก า ร ล ด ต้น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต / ก า ร
ใหบ้ริการ 

    

5 ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจาก
การลดปริมาณงานท่ีตอ้งท าซ ้ าซอ้น 
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ข้อ ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การเติบโตของกจิการ (Growth) 
1 ธุรกิจของท่านมีผลประกอบการจาก

การลงทุนท่ี เพิ่ ม ข้ึนจากอดีตถึง
ปัจจุบนั 

    

2 ธุ ร กิ จของท่ า น มี ก ระแส เ งิ น ท่ี
น า ม า ใ ช้ ห มุ น เ วี ย น ใ น ก า ร
บริหารธุรกิจอย่าง เพียงพอและ
เหมาะสม 

    

3 ธุร กิจของท่ านมีจ านวนลูกค้า ท่ี
เพิ่มข้ึนจากการประกอบธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 

    

4 ธุรกิจของท่านสามารถท่ีแข่งขนักบั
คู่แข่งขันภายในธุรกิจเดียวกันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    

5 ธุ ร กิ จของท่ าน มี ส่ วนแบ่ งท า ง
การตลาดท่ีอยู่ในระดับมากกว่า
คู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนั 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง  ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 

ค าช้ีแจง 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัด้านแรงจูงใจ 
ปัจจยัดา้นฐานทรัพยากร ปัจจยัดา้นเครือข่าย และปัจจยัดา้นนวตักรรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวถือไดว้่า
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ผูป้ระกอบการในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย ซ่ึงแบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  
ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน

บุคคลของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 4   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเครือข่ายของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 5   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนวตักรรมของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย 
ส่วนท่ี 6   แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของ

ผูป้ระกอบการ 
--------------------------------------------- 

 
ท่านเป็นผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการในเขตพืน้ทีภ่าคกลาง
ของประเทศไทย ใช่หรือไม่ 
  1. ใช่   2. ไม่ใช่ (จบการตอบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที ่1   แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไป 
 
ค าช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถามน้ี โดยเลือกขอ้มูลท่ีตรงกบัความจริงของท่านมากท่ีสุด  

โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง   
 
1. ต าแหน่งของผูป้ระกอบการ 
  1. เจา้ของ/ หุน้ส่วน          2. ผูบ้ริหาร   
 
2. เพศ    
  1. ชาย            2.หญิง       
 
3. อาย ุ   

 1. ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30 ปี  2. 31 – 40 ปี 
  3. 41 – 50 ปี    4. 51 – 60 ปี 
        5. มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 
 
4. ระดบัการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา    
  2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  3. มธัยมศึกษาตอนปลาย   
  4. อาชีวศึกษา 
  5. ปริญญาตรี    
  6. ปริญญาโท 
  7. ปริญญาเอก 
 
5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ………………….. ปี 
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6. การบุกเบิก/ การสืบทอดกิจการ 
  1. เป็นธุรกิจท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยตนเอง  
  2. เป็นธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากครอบครัว 
 
7. ประสบการณ์ของการไดรั้บการฝึกฝนก่อนการท าธุรกิจ 
  1.ไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจมาก่อน 
  2. มีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝนการท าธุรกิจตั้งแต่วยัเด็กหรือวยัรุ่น 
 
8. รูปแบบของสถานประกอบการ  
  1. เจา้ของคนเดียว   
  2. บริษทัจ ากดั 
  3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั   
  4. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
 
9. สถานประกอบการไดก่้อตั้งมาแลว้ก่ีปี ................. ปี   
 
10. ลกัษณะของสถานประกอบการ    
  1. กิจการการผลิต   
  2. กิจการใหบ้ริการ 
  3. กิจการคา้ส่ง    
  4. กิจการคา้ปลีก 
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านจิตวทิยาของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
ท่านไดเ้พิ่มความพยายามในการสร้างความ
แปลกใหม่ท่ีทา้ทายความ สามารถของท่าน
เพื่อการพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโต 

     

ท่านไดใ้ช้ความสามารถของตนเองในการ
ด า เ นิน ธุร กิจ  จนท า ให้ ธุ ร กิจประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

     

ท่านได้ความสามารถด้านการบริหารเพื่อ
การออกแบบกระบวนการด าเนิน  การ
ภายในธุร กิจ ท่ีได้ รับการยอมรับจาก
ผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

     

ท่านไดใ้ชค้วามสามารถส่วนตวัของในการ
แกไ้ขปัญหา ความยุง่ยาก และอุปสรรคต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานภายในธุรกิจ 

     

ท่านมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะ
ท าให้ธุรกิจมีความอยูร่อดภายใตก้ารเผชิญ
กับสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่า และสภาวะ
แวดลอ้มอ่ืน ๆ 
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ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

การมองโลกในแง่ดี (Optimism) 
ท่านไดน้ าทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
ในอดีตไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งต่อไปในการด าเนินธุรกิจ
และการด าเนินชีวติ 

     

ท่านยินดีท่ีจะให้ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนได้
เสนอแนะและให้ความคิดเห็นในการ
บริหารธุรกิจเพื่อสร้างความเจริญเติบโต  

     

ในทุกวันของการด าเนินธุรกิจ ท่านจะ
คิดถึงความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนั
และในวนัขา้งหนา้ 

     

ในสภาวะท่ีจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ท่านคิดว่า 
ตนเองมีสภาวะทางจิตใจท่ีเขม้แข็งและมี
ศกัยภาพทางจิตใจในระดบัดีมาก   

     

ท่านยินดีท่ีจะให้อภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน เม่ือ
เกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน พร้อมท่ี
จะอบรมสั่งสอนผูป้ฏิบติังานให้เกิดขอ้ดีท่ี
ดีจากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
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ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความมุ่งหวงัทีจ่ะไปให้ถึงเป้าหมาย (Hope) 
ท่านไดต้ั้งเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ
ไวต้ั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ  

     

ท่านมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     

ท่านไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ ธุรกิจของท่านประสบ
ความส าเร็จได้เร็วกว่าเดิม เม่ือท่านได้
พิจารณาแล้วว่าวิธีการเดิมไม่สามารถ
ประสบผลส าเร็จได ้

     

ท่านไดต้ั้งเป้าหมายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานแต่
ละฝ่าย โดยทุกเป้าหมายมีผลต่อผล
ประกอบการของธุรกิจ  

     

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางด้านสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี ท่านคิดว่าเป้าหมายในการ
ด า เ นิน ธุร กิจของท่ านย ังคงประสบ
ผลส าเร็จไปได ้ดว้ยความรู้ ความสามารถ 
และความตั้งใจจริงของท่าน 
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ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience)   
ท่านสามารถบริหารจดัการและควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ เม่ือเกิดปัญหาใน
การด าเนินธุรกิจ 

     

เ ม่ื อพนักงานผู ้ป ฏิบัติ ง าน เ กิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่านจะไม่ใช้
อ ารมณ์ในการตัด สินห รือประ เ มิน
พฤติกรรมดงักล่าว 

     

ท่านได้ท าการศึกษาสภาวะจิตใจและ
พฤติกรรมของตนเอง ไม่ให้เกิดสภาวะ
ทางดา้นอารมณ์ท่ีรุน โดยอาศยัธรรมะเขา้
มาช่วยในการศึกษาและฝึกฝนจิตใจ 

     

เม่ือเกิดขอ้พิพาท หรือขอ้ขดัแยง้ระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความสามารถท่ีจะใช้ทกัษะและความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการ
ยุติข้อพิพาทหรือข้อขัดแยง้ เพื่อให้เกิด
ความสงบในธุรกิจของท่าน 

     

ท่านจะไม่แสดงอารมณ์ ท่ี รุนแรงให้
เกิดข้ึนแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ 
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี
ต่อไปในระยะยาว 
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ส่วนที ่3   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุเพศ และ
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัย่อมประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่าง
กนั 

     

ท่านคิดวา่พื้นฐานและการสนบัสนุนของ
ครอบครัวมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนั
ใหธุ้รกิจของท่านประสบความส าเร็จ 

     

ท่านคิดว่าการมีความ รู้ เ ก่ี ยวกับการ
ประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของ
การประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าการใช้ประสบการณ์ในอดีต
เพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ ถือ
เ ป็ น ปั จ จั ย ส า คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าการมีความ รู้ เ ก่ี ยวกับการ
ประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของ
การประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ 
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ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ท่านคิดว่าการมีความ รู้ เ ก่ี ยวกับการ
ประกอบธุรกิจเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของ
การประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าการใช้ประสบการณ์ในอดีต
เพื่อการสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ ถือ
เ ป็ น ปั จ จั ย ส า คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

     

ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลมี
ส่วนส าคญัในการสนบัสนุนใหธุ้รกิจของ
ท่านประสบความส าเร็จ 
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ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ลกัษณะทางบุคลกิภาพ 
ท่านคิดว่าการท างานท่ีท้าทายความ รู้
ค ว า มส าม า รถ มี ส่ ว นส า คัญ ใ น ก า ร
สนับส นุนให้ ธุ ร กิ จของท่ านประสบ
ความส าเร็จ 

     

ท่านคิดว่า การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยไม่กระท าในส่ิงซ ้ า ๆ แบบดั้ งเดิม มี
ส่วนส าคญัในการสนับสนุนให้ธุรกิจของ
ท่านประสบความส าเร็จ 

     

ท่านคิดว่าความสามารถในการชักจูงโน้ม
น้ า ว จิ ต ใ จผู ้ อ่ื น ให้ เ กิ ดค ว าม ร่ วม มื อ
ช่วยเหลือในการท างานจะท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

ท่านคิดวา่ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้ง
มีความสามารถในการบริหารงาน มี
ลักษณะของการเป็นผู ้น าท่ีดี รู้หลักการ
บริหารงานเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคนหลาย
ระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

     

ท่านคิดว่าผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจมกัเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและ
พึ่งตนเอง รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน 
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ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ทกัษะของผู้ประกอบการ 
ท่ าน คิ ดว่ า ผู ้ป ร ะกอบก า ร ท่ี ป ร ะสบ
ความส าเร็จจะตอ้งมองเหตุการณ์ปัจจุบนั
เป็นหลกั และไม่มองเหตุการณ์ในอดีตท่ีมี
ความลม้เหลว 

     

ท่านคิดว่าผู ้ประกอบการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้ และ
ขวนขวายในการหาความรู้ทุกดา้น 

     

ท่านคิดว่าผู ้ประกอบการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งเป็นผูท่ี้กล้าสู้งานหนกั 
ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บัปัญหา 

     

ท่านคิดว่าผู ้ประกอบการท่ีจะประสบ
ความส า เ ร็ จ จะต้อ ง เ ป็นผู ้ ท่ี มี ก า ร ใช้
ส ติ ปัญญาและความสามารถในกา ร
ประกอบธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าผู ้ประกอบการท่ีจะประสบ
ความส าเ ร็จจะต้องเป็นผู ้ท่ีสามารถใช้
ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่เพื่อลดความ
เส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจ 
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ส่วนที ่4   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความจ าเป็น (Necessity) 
ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร
ระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจ 

     

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ธุรกิจ 

     

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อลดคู่แข่งขันใน
ตลาด 

     

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเรียนรู้ใน
การบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ 

     

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่าย
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้
โอกาสในการรวมกลุ่มกันเพื่อน า เสนอ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความไม่สมดุล (Asymmetry) 
ท่านต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อการต่อรองอ านาจทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ี
ไม่เป็นธรรม 

     

ท่านต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อควบคุมปริมาณการใช้
ทรัพยากรจากองค์กรอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ใน
เครือข่ายเดียวกนั 

     

ท่านต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างอ านาจต่อรองใน
การลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบ 

     

ท่านต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อการขยายตลาดให้แก่
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจ 

     

ท่านต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ล ด ขั้ น ต อนห รื อ
กระบวนการบางอยา่งท่ีไม่จ  าเป็นออกไป
จากกระบวนการภายในการปฏิบติังาน
ของธุรกิจ 
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ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

การพึง่พาอาศัยกัน (Reciprocity) 
ท่านตอ้งการท่ีจะประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

     

ท่ านต้อ งก าร ท่ี จะ ให้ เ กิ ดก ารส ร้ า ง
เครือข่ายเพื่อการด าเนินธุรกิจแบบครบ
วงจร 

     

ท่ านต้อ งก าร ท่ี จะ ให้ เ กิ ดก ารส ร้ า ง
เค รือข่ าย เพื่ อการใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายของธุรกิจอ่ืน ใหเ้ป็นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือบริการธุรกิจ
ของท่าน 

     

ท่ านต้อ งก าร ท่ี จะ ให้ เ กิ ดก ารส ร้ า ง
เครือข่ายเพื่อการสร้างอ านาจต่อรอง
ใหแ้ก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

     

ท่ านต้อ งก าร ท่ี จะ ให้ เ กิ ดก ารส ร้ า ง
เครือข่ายเพื่อการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและ
กันในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบหรือใน
ยามท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า 
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ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
(1) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)   
ท่านต้องการสร้างเครือข่ายท่ีมีสมาชิก
เ ป็ นคน รุ่ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ก า ร ใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัในการ
บริหารกระบวนการภายในของธุรกิจ 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ภาครัฐ
ได้เห็นความส าคญัและได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนให้ธุรกิจเกิดการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีผูน้  า
เครือข่ายท่ีมีคุณภาพและมีความเป็นผูน้ า
ท่ีดีมาก ในการประสานความร่วมมือต่าง 
ๆ 

     

ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกัน
สร้างผลงานไปสู่ผูบ้ริโภคและสมาชิกใน
เครือข่าย 

     

ท่านต้องการสร้างเค รือข่าย เพื่ อการ
ปรึกษาหารือและการวางแผนต่าง ๆ 
ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์เดียวกัน คือ 
เพื่อสร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ 
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ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย  

อย่างยิง่ 
(1) 

ความมั่นคง (Stability) 
ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อการท า
วิจยัร่วมกันในการพฒันาและปรับปรุง
ธุรกิจ 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการเป็น
ผูส้นับสนุนร่วมในกิจกรรม     ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการเป็น
ผูส้ร้างตราสินค้าร่วมกันระหว่างธุรกิจ
ของท่านกบัธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการเป็นผู ้
ร่วมผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ในการ
ขยายตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการ ทั้ง
การขยายตลาดในประเทศและการขยาย
ตลาดในต่างประเทศ 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ธุรกิจ
ของท่านมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ี
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
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ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ความชอบธรรม (Legitimacy) 
ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมี
ช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืน 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมี
ภาพลักษณ์ดีและได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ 

     

ท่านต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการแข่ งขันทาง
การตลาด โดยไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซ่ึง
กนัและกนั 

     

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพื่อตอ้งการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่ีประสบ
ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
เหล่านั้นสามารถด าเนินไปถึงเป้าหมาย
ร่วมกัน  โดยไม่ค  า นึง ถึงสภาวะการ
แข่งขนัทางการตลาด 
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ส่วนที ่5   แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านนวตักรรมของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 
ปัจจัยด้านนวตักรรม 

 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

นวตักรรมผลติภัณฑ์ (Product Innovation) 
ท่านคิดว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย จะช่วยท าให้ธุรกิจของท่านมีผล
ก าไรเพิ่มมากข้ึน 

     

ท่านคิดวา่การพฒันาแกไ้ขผลิตภณัฑ์เดิมท่ี
มีอยู ่สามารถท่ีจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหา
ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจได ้

     

ท่านมีนโยบายท่ีชดัเจนในการประยุกต์ใช้
นวตักรรมเพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเพื่อการสร้างผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจาก
กระบวนการเดิม 

     

ท่านคิดวา่การประยุกตใ์ชน้วตักรรมในการ
ผลิตสินค้าหรือการให้บริการจะท าให้
ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการเกิดนวตักรรมท่ี
แปลกใหม่ 

     

ท่านยินดีท่ีจะใช้นว ัตกรรมในการผลิต
สินคา้หรือบริการเพื่อสร้างความแปลก 
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ปัจจัยด้านนวตักรรม 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ใหม่ และจ าหน่ายออกสู่ทอ้งตลาดแทนท่ี
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่เดิม หากผลิตภณัฑ์นั้นไม่
สามารถสร้างผลก าไรให้เกิดข้ึนแก่ธุรกิจ
ได ้

     

นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
ท่านคิดว่ากระบวนการปฏิบติังานภายใน
ธุรกิจของท่าน รองรับการใชน้วตักรรมเพื่อ
การพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการต่าง ๆ สามารถเพิ่มความพึง
พอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการต่าง ๆ เป็นช่องทางในการเพิ่ม
ผลประโยชน์หรือก าไรให้แก่ธุรกิจองคก์ร
ยงัไดรั้บประโยชน์ 

     

ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการต่าง  ๆ  ช่วยในการสร้าง
คุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการผลิต
สินคา้และบริการของธุรกิจ 

     

ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการต่าง ๆ ช่วยในการลดต้นทุน 
และลดวงจรเวลาท่ีใชใ้นการผลิต อีกทั้งยงั
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ ์
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ปัจจัยด้านนวตักรรม 

 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic Innovation) 
ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์จะช่วย
เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์  หรือบริการใน
ธุรกิจของท่าน ซ่ึงจะท าให้ก ลุ่มลูกค้า
เ ป้ าหมายได้รับประสบการณ์ ท่ี ดี จาก
ผลิตภณัฑห์รือบริการเหล่านั้น 

     

ท่านคิดวา่การใชน้วตักรรมกลยทุธ์จะท าให้
ท่านคน้พบวธีิการทางการ ตลาดในรูปแบบ
ใหม่ๆ 

     

ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์ท าให้
ท่านเกิดการคิดค้นวิธีการท าโฆษณาท่ี
น า เสนอความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคใน
ลกัษณะต่าง ๆ โดยรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าการใช้นวตักรรมกลยุทธ์เป็นส่ิง
ท่ีไม่เก่ียวข้องในเร่ืองคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ี 
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และสัมผสัได ้

     

      
 
 
 
 
 

     

      



 
 
 

217 
 

 

 
ปัจจัยด้านนวตักรรม 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
(1) 

ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านควรได้รับการ
พฒันากลยุทธ์ในการบริหารจดัการภายใน
ธุรกิจ โดยอาศยัการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เขา้
มาช่วยสนับสนุนระบบ ปฏิบัติ การ เพื่อ
การตรวจสอบและการจดัท ารายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

 
ส่วนที ่6  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

\ 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
(1) 

กระบวนการภายใน (Internal Process) 
ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจากการใช้
ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้ คุ ้ ม ค่ า แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

     

ท่านคิดว่าความส า เ ร็จ เ กิด ข้ึนจากการ
ปรับปรุงขั้นตอนในการท างานของธุรกิจ
ให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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ปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
(1) 

ท่านคิดว่าความส า เ ร็จ เ กิด ข้ึนจากการ
ควบคุมรายจ่ายในการบริหารด้านต่าง ๆ 
ของธุรกิจ 

     

ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจากการลด
ตน้ทุนการผลิต/ การใหบ้ริการ 

     

ท่านคิดว่าความส าเร็จเกิดข้ึนจากการลด
ปริมาณงานท่ีตอ้งท าซ ้ าซอ้น 

     

การเติบโตของกจิการ (Growth) 
ธุรกิจของท่านมีผลประกอบการจากการ
ลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบนั 

     

ธุรกิจของท่านมีกระแสเงินท่ีน ามาใช้
ห มุน เวี ยนในการบ ริหาร ธุ ร กิ จอย่ า ง
เพียงพอและเหมาะสม 

     

ธุรกิจของท่านมีจ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

     

ธุรกิจของท่านสามารถท่ีแข่งขนักบัคู่แข่ง
ขัน ภ า ย ใน ธุ ร กิ จ เ ดี ย ว กัน ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

     

ธุรกิจของท่านมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
อยู่ในระดับมากกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจ
เดียวกนั 

     

 
*** ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามนี ้*** 

 

 



 
 
 

219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง  
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
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การพจิารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 

ปัจจยัความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

ค าถาม/ค าตอบ ผู้เช่ียวชาญคนที่ รวม ค่า IOC 

1 2 3 4 5 

แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไป 

1. ต าแหน่งของผู้ประกอบการ 1 0 0 0 0 1 0.20 

- เจา้ของ/ หุน้ส่วน  
       

- ผูบ้ริหาร  
       

2. เพศ 1 1 1 1 1 5 1.00 

- ชาย 
       

- หญิง               

3. อายุ 1 1 0 1 0 3 0.60 

- ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 30 ปี 
      

 
- 31 – 40 ปี 

       

- 41 – 50 ปี 
       

- 51 – 60 ปี 
       

- มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 
       

4. ระดบัการศึกษา 1 1 0 1 0 3 0.60 

- ประถมศึกษา               

- มธัยมศึกษาตอนตน้               

- มธัยมศึกษาตอนปลาย               

- อาชีวศึกษา               
- ปริญญาตรี               

- ปริญญาโท               

- ปริญญาเอก               

5. ระยะเวลาทีป่ฏิบตังิาน 1 1 0 0 -1 1 0.20 

6. การบุกเบกิ/ การสืบทอดกจิการ 1 1 1 1 0 4 0.80 
- เป็นธุรกิจท่ีสร้างข้ึนมาดว้ยตนเอง  

       

- เป็นธุรกิจท่ีสืบทอดมาจากครอบครัว 
       

7. ประสบการณ์ของการได้รับการฝึกฝนก่อนการท า
ธุรกจิ 

1 1 1 1 0 4 0.80 
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- ไม่มีประสบการณ์การท าธุรกิจมาก่อน               

- มีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกฝนการท าธุรกิจ
ตั้งแต่วยัเด็กหรือวยัรุ่น 

              

8. รูปแบบของสถานประกอบการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

- เจา้ของคนเดียว 
       

- บริษทัจ ากดั 
       

- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
       

- หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
       

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
       

9. สถานประกอบการได้ก่อตั้งมาแล้วกีปี่ 1 1 1 0 1 4 0.80 

10. ลกัษณะของสถานประกอบการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

- กิจการการผลิต               

- กิจการใหบ้ริการ               

- กิจการคา้ส่ง               

- กิจการคา้ปลีก               

- อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               

ส่วนที ่2  แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านจติวทิยาของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 

ท่านไดเ้พ่ิมความพยายามในการสร้างความแปลกใหม่
ท่ีทา้ทายความสามารถของท่านเพ่ือการพฒันาธุรกิจให้
เติบโต 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองในการด าเนินธุรกิจ 
จนท าใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านไดค้วามสามารถดา้นการบริหารเพ่ือการออกแบบ
กระบวนการด าเนินการภายในธุรกิจท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากผูป้ฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านไดใ้ชค้วามสามารถส่วนตวัของท่านในการแกไ้ข
ปัญหา ความยุง่ยาก และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
บริหารงานภายในธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  
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ท่านมัน่ใจในความสามารถของตนเองท่ีจะท าใหธุ้รกิจ
มีความอยูร่อดภายใตก้ารเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ตกต ่า และสภาวะแวดลอ้มอ่ืน ๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

การมองโลกในแง่ด ี(Optimism)  
ท่านไดน้ าทกัษะและประสบการณ์ท่ีไดรั้บในอดีตไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความเขม้แขง็ต่อไปในการ
ด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวติ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านยนิดีท่ีจะใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไดเ้สนอแนะ
และใหค้วามคิดเห็นในการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโต  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ในทุกวนัของการด าเนินธุรกิจ ท่านจะคิดถึงความส าเร็จ
ท่ีจะเกิดข้ึน ณ ปัจจุบนัและในวนัขา้งหนา้ 

1 1 1 0 1 4 0.80  

ในสภาวะท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจ ท่านคิดวา่ ตนเองมีสภาวะทางจิตใจท่ี
เขม้แขง็และมีศกัยภาพทางจิตใจในระดบัดีมาก  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านยนิดีท่ีจะใหอ้ภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน เม่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะอบรมสัง่สอน
ผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดขอ้ดีท่ีดีจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ความมุ่งหวงัทีจ่ะไปให้ถึงเป้าหมาย (Hope) 

ท่านไดต้ั้งเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจไวต้ั้งแต่เร่ิม
ก่อตั้งกิจการ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านมีการเปล่ียนแปลงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 0 0 3 0.60  

ท่านไดเ้ปล่ียนแปลงวธีิการในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
ธุรกิจของท่านประสบความส าเร็จไดเ้ร็วกวา่เดิม เม่ือ
ท่านไดพิ้จารณาแลว้วา่วธีิการเดิมไม่สามารถประสบ
ผลส าเร็จได ้

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านไดต้ั้งเป้าหมายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานแต่ละฝ่าย โดยทุก
เป้าหมายมีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีท่านคิดวา่เป้าหมาย
ในการด าเนินธุรกิจของท่านยงัคงประสบผลส าเร็จไป

1 1 1 1 0 4 0.80  
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ได ้ดว้ยความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริงของ
ท่าน 

ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ (Resilience)  

ท่านสามารถบริหารจดัการและควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได ้เม่ือเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

เม่ือพนกังานผูป้ฏิบติังานเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน ท่านจะไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินหรือ
ประเมินพฤติกรรมดงักล่าว 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านไดท้ าการศึกษาสภาวะจิตใจและพฤติกรรมของ
ตนเอง ไม่ใหเ้กิดสภาวะทางดา้นอารมณ์ท่ีรุนแรงโดย
อาศยัธรรมะเขา้มาช่วยในการศึกษาและฝึกฝนจิตใจ 

1 1 1 1 0 4 0.80  

เม่ือเกิดขอ้พิพาท หรือขอ้ขดัแยง้ระหวา่งผูป้ฏิบติังานใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความสามารถท่ีจะใชท้กัษะ
และความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการยติุ
ขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ เพ่ือใหเ้กิดความสงบในธุรกิจ
ของท่าน 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านจะไม่แสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงใหเ้กิดข้ึนแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียกบัธุรกิจ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีต่อไป
ในระยะยาว 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ส่วนที ่3   แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีอาย ุเพศ และระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัยอ่มประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านคิดวา่พ้ืนฐานและการสนบัสนุนของครอบครัวมี
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจของท่านประสบ
ความส าเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1.00  
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ท่านคิดวา่การมีความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจเป็น
พ้ืนฐานท่ีส าคญัของการประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การใชป้ระสบการณ์ในอดีตเพ่ือการ
สร้างสรรคห์าวธีิการใหม่ๆ ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่ปัจจยัดา้นการเงินส่วนบุคคลมีส่วนส าคญัใน
การสนบัสนุนใหธุ้รกิจของท่านประสบความส าเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ลกัษณะทางบุคลกิภาพ 

ท่านคิดวา่การท างานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถมี
ส่วนส าคญัในการสนบัสนุนใหธุ้รกิจของท่านประสบ
ความส าเร็จ 

0 1 1 1 0 3 0.60  

ท่านคิดวา่ การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยไม่
กระท าในส่ิงซ ้ าๆ แบบดั้งเดิม มีส่วนส าคญัในการ
สนบัสนุนใหธุ้รกิจของท่านประสบความส าเร็จ 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านคิดวา่ความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วจิตใจ
ผูอ่ื้นใหเ้กิดความร่วมมือช่วยเหลือในการท างานจะท า
ใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

0 1 1 1 0 3 0.60  

ท่านคิดวา่ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมี
ความสามารถในการบริหารงาน มีลกัษณะของการเป็น
ผูน้ าท่ีดี รู้หลกัการบริหารงานเม่ือตอ้งท างานร่วมกบัคน
หลายระดบัในภาวการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านคิดวา่ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจมกั
เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ชอบ
อิสระและพ่ึงตนเอง รวมทั้งมีความทะเยอทะยาน 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ทกัษะของผู้ประกอบการ 

ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้ง
มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั และไม่มองเหตุการณ์
ในอดีตท่ีมีความลม้เหลว 

1 1 1 1 -1 3 0.60  

ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ
จะตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้ และขวนขวายในการหา
ความรู้ทุกดา้น 

1 1 1 1 1 5 1.00  
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ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ
จะตอ้งเป็นผูท่ี้กลา้สูง้านหนกั ไม่ทอ้ถอยและทอ้แทก้บั
ปัญหา 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการใชส้ติปัญญาและความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ
จะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่
เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ส่วนที ่4   แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
ความจ าเป็น (Necessity) 

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจ  

  1 1 1 0 3 0.60  

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือลดคู่แข่งขนัในตลาด 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือสร้างการเรียนรู้ในการบริหารกระบวนการ
ภายในธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเครือข่ายในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการรวมกลุ่มกนั
เพื่อน าเสนอวธีิการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ความไม่สมดุล (Asymmetry) 

ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
การต่อรองอ านาจทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
ควบคุมปริมาณการใชท้รัพยากรจากองคก์รอ่ืนท่ีไม่ได้
อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั 

1 1 1 1 0 4 0.80  
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ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
สร้างอ านาจต่อรองในการลดตน้ทุนการจดัหาวตัถุดิบ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
การขยายตลาดใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะสร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
ลดขั้นตอนหรือกระบวนการบางอยา่งท่ีไม่จ าเป็น
ออกไปจากกระบวนการภายในการปฏิบติังานของ
ธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

การพึง่พาอาศัยกนั (Reciprocity) 

ท่านตอ้งการท่ีจะประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์ร
ธุรกิจใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือการใช้
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของธุรกิจอ่ืน ใหเ้ป็นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑห์รือบริการธุรกิจของท่าน 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือการสร้าง
อ านาจต่อรองใหแ้ก่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการท่ีจะใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
พ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัในยามท่ีขาดแคลนวตัถุดิบ
หรือในยามท่ีประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency)  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายท่ีมีสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่
เพ่ือใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยัใน
การบริหารกระบวนการภายในของธุรกิจ 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือใหภ้าครัฐไดเ้ห็น
ความส าคญัและไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
ใหธุ้รกิจเกิดการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมกนัสร้างผลงาน
ไปสู่ผูบ้ริโภคและสมาชิกในเครือข่าย 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือใหมี้ผูน้ าเครือข่ายท่ีมี
คุณภาพและมีความเป็นผูน้ าท่ีดีมาก ในการประสาน
ความร่วมมือต่าง ๆ  

1 1 1 1 1 5 1.00  
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ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการปรึกษาหารือและ
การวางแผนต่าง ๆ ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
คือ เพ่ือสร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ 
 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ความมัน่คง (Stability) 

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการท าวจิยัร่วมกนัใน
การพฒันาและปรับปรุงธุรกิจ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเป็นผูส้นบัสนุนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเป็นผูส้ร้างตรา
สินคา้ร่วมกนัระหวา่งธุรกิจของท่านกบัธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนั  

1 1 1 1 0 4 0.80  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเป็นผูร่้วมผลิตสินคา้
และบริการต่าง ๆ ในการขยายตลาดของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ทั้งการขยายตลาดในประเทศและการขยาย
ตลาดในต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือใหธุ้รกิจของท่านมีผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ความชอบธรรม (Legitimacy) 

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและ
ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มธุรกิจอ่ืน 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจท่ีมีภาพลกัษณ์ดี
และไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพใน
การประกอบธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือใหเ้กิดความชอบธรรม
ในการแข่งขนัทางการตลาด โดยไม่ใหเ้กิดการเอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านตอ้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือตอ้งการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหธุ้รกิจเหล่านั้นสามารถด าเนินไปถึงเป้าหมาย
ร่วมกนั โดยไม่ค านึงถึงสภาวะการแข่งขนัทาง
การตลาด 

1 1 1 1 0 4 0.80  
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ส่วนที ่5   แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านนวตักรรมของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
นวตักรรมผลติภณัฑ์ (Product Innovation) 

ท่านคิดวา่การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จะช่วยท าใหธุ้รกิจของ
ท่านมีผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การพฒันาแกไ้ขผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู ่
สามารถท่ีจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาใหก้บักลุ่ม
ผูบ้ริโภคเดิมของธุรกิจได ้ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านมีนโยบายท่ีชดัเจนในการประยกุตใ์ชน้วตักรรม
เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อการสร้างผล
ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากกระบวนการเดิม 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การประยกุตใ์ชน้วตักรรมในการผลิตสินคา้
หรือการใหบ้ริการจะท าใหธุ้รกิจไดรั้บผลประโยชน์
หรือส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเกิด
นวตักรรมท่ีแปลกใหม่ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านยนิดีท่ีจะใชน้วตักรรมในการผลิตสินคา้หรือ
บริการเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ และจ าหน่ายออกสู่
ทอ้งตลาดแทนท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม หากผลิตภณัฑ์
นั้นไม่สามารถสร้างผลก าไรใหเ้กิดข้ึนแก่ธุรกิจได ้

1 1 1 1 1 5 1.00  

นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

ท่านคิดวา่กระบวนการปฏิบติังานภายในธุรกิจของท่าน 
รองรับการใชน้วตักรรมเพื่อการพฒันาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ 
สามารถเพ่ิมความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้
เป็นอยา่งดี  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ เป็น
ช่องทางในการเพ่ิมผลประโยชนห์รือก าไรใหแ้ก่ธุรกิจ
องคก์รยงัไดรั้บประโยชน์  

1 1 1 1 1 5 1.00  
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ท่านคิดวา่การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ ช่วย
ในการสร้างคุณภาพ และเพ่ิมความสามารถในการผลิต
สินคา้และบริการของธุรกิจ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การพฒันานวตักรรมกระบวนการต่าง ๆ ช่วย
ในการลดตน้ทุน และลดวงจรเวลาท่ีใชใ้นการผลิต อีก
ทั้งยงัช่วยเพ่ิมความรวดเร็วของการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

นวตักรรมกลยุทธ์ (Strategic Innovation) 

ท่านคิดวา่การใชน้วตักรรมกลยทุธ์จะช่วยเพ่ิมคุณค่า
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ หรือบริการในธุรกิจของท่าน ซ่ึงจะท า
ใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจาก
ผลิตภณัฑห์รือบริการเหล่านั้น  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การใชน้วตักรรมกลยทุธ์จะท าใหท่้านคน้พบ
วธีิการทางการ ตลาดในรูปแบบใหม่ๆ  

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การใชน้วตักรรมกลยทุธ์ท าใหท่้านเกิดการ
คิดคน้วธีิการท าโฆษณาท่ีน าเสนอความพอใจใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคในลกัษณะต่างๆ โดยรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ท่านคิดวา่การใชน้วตักรรมกลยทุธ์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑโ์ดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
สามารถรับรู้และสมัผสัได ้

-1 1 1 1 1 3 0.60  

ท่านคิดวา่ธุรกิจของท่านควรไดรั้บการพฒันากลยทุธ์
ในการบริหารจดัการภายในธุรกิจ โดยอาศยัการใช้
เทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้มาช่วยสนบัสนุนระบบปฏิบติัการ 
เพื่อการตรวจสอบและการจดัท ารายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ส่วนที ่6  แบบสอบถามระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

กระบวนการภายใน (Internal Process) 

ท่านคิดวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยูใ่หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1.00  



 
 
 

230 
 

 

ท่านคิดวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการปรับปรุงขั้นตอน
ในการท างานของธุรกิจใหมี้ความกระชบัและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

-1 1 1 1 1 3 0.60  

ท่านคิดวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการควบคุมรายจ่ายใน
การบริหารดา้นต่างๆ ของธุรกิจ 

0 1 1 1 1 4 0.80  

ท่านคิดวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการลดตน้ทุนการ
ผลิต/ การใหบ้ริการ 

0 1 1 1 1 4 0.80  

ท่านคิดวา่ความส าเร็จเกิดข้ึนจากการลดปริมาณงานท่ี
ตอ้งท าซ ้ าซอ้น 
 
 

0 1 1 1 1 4 0.80  

การเตบิโตของกจิการ (Growth) 

ธุรกิจของท่านมีผลประกอบการจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
จากอดีตถึงปัจจุบนั 

0 1 1 0 1 3 0.60  

ธุรกิจของท่านมีกระแสเงินท่ีน ามาใชห้มุนเวยีนในการ
บริหารธุรกิจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80  

ธุรกิจของท่านมีจ านวนลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประกอบ
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ธุรกิจของท่านสามารถท่ีแข่งขนักบัคู่แข่งขนัภายใน
ธุรกิจเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1.00  

ธุรกิจของท่านมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีอยูใ่นระดบั
มากกวา่คู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00  

รวม 89.80  

ค่าเฉล่ีย 0.90  
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ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที ่2 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านจิตวทิยาของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

เขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 20 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 71.30 40.838 .327 .760 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 70.83 41.868 .252 .767 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 72.13 39.292 .337 .763 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 72.03 37.895 .473 .747 

ความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 70.87 42.257 .306 .761 

การมองโลกในแง่ดี 71.57 43.771 .294 .762 

การมองโลกในแง่ดี 71.40 44.662 .203 .766 

การมองโลกในแง่ดี 71.40 43.283 .497 .755 

การมองโลกในแง่ดี 71.37 43.757 .438 .758 

การมองโลกในแง่ดี 71.30 43.872 .320 .761 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 71.53 43.706 .217 .766 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 71.50 42.948 .424 .756 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 71.47 43.844 .360 .760 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 71.40 44.110 .348 .761 

ความมุ่งหวงัท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 71.23 41.495 .484 .750 

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ 71.43 39.909 .512 .745 

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ 71.43 41.013 .383 .755 

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ 71.37 42.171 .331 .759 

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ 71.43 42.737 .246 .765 

ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ 71.17 42.144 .299 .761 
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ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที ่3 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.739 15 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 53.97 26.654 .256 .734 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 54.07 26.616 .248 .735 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 53.93 27.926 .163 .740 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 53.83 27.040 .304 .729 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 54.40 24.662 .335 .729 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 54.23 24.875 .512 .708 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 54.17 24.971 .526 .707 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 54.17 25.592 .401 .719 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 54.10 25.886 .423 .718 

ลกัษณะทางบุคลิกภาพ 54.03 27.137 .304 .729 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 54.63 26.033 .296 .730 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 54.40 25.421 .401 .719 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 54.20 26.028 .249 .737 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 54.13 25.361 .446 .715 

ทกัษะของผูป้ระกอบการ 54.20 26.372 .315 .728 
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ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที ่4 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

เขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.774 30 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

ความจ าเป็น 110.60 94.041 .375 .764 

ความจ าเป็น 110.40 90.800 .533 .756 

ความจ าเป็น 110.53 92.051 .362 .764 

ความจ าเป็น 110.83 100.144 -.054 .791 

ความจ าเป็น 111.27 90.961 .257 .773 

ความไม่สมดุล 110.97 98.378 .063 .778 

ความไม่สมดุล 111.07 93.995 .362 .765 

ความไม่สมดุล 110.87 87.706 .559 .751 

ความไม่สมดุล 110.83 92.902 .480 .760 

ความไม่สมดุล 110.80 100.097 -.018 .780 

การพ่ึงพาอาศยักนั 111.10 94.369 .282 .768 

การพ่ึงพาอาศยักนั 110.83 98.764 .055 .778 

การพ่ึงพาอาศยักนั 110.83 97.109 .135 .775 

การพ่ึงพาอาศยักนั 111.03 96.309 .176 .773 

การพ่ึงพาอาศยักนั 110.90 102.300 -.154 .787 

ความมีประสิทธิภาพ 111.13 91.016 .474 .758 

ความมีประสิทธิภาพ 111.03 93.413 .358 .764 

ความมีประสิทธิภาพ 111.10 90.783 .398 .761 

ความมีประสิทธิภาพ 110.97 92.240 .491 .759 

ความมีประสิทธิภาพ 110.63 95.482 .340 .766 

ความมัน่คง 111.20 90.579 .500 .757 

ความมัน่คง 111.07 95.030 .276 .768 

ความมัน่คง 111.10 89.955 .455 .758 

ความมัน่คง 110.93 92.616 .444 .761 

ความมัน่คง 110.73 97.995 .138 .774 

ความชอบธรรม 110.67 100.713 -.063 .784 

ความชอบธรรม 110.87 93.775 .320 .766 

ความชอบธรรม 110.10 97.266 .179 .772 

ความชอบธรรม 110.53 93.982 .448 .762 

ความชอบธรรม 110.40 90.800 .533 .756 
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ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที ่5 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยด้านนวตักรรมของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ในเขตพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.710 15 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 51.33 24.575 .485 .548 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 51.23 25.082 .532 .547 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 51.37 25.413 .377 .568 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 51.20 25.200 .552 .547 

นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ 50.67 27.264 .410 .576 

นวตักรรมกระบวนการ 51.20 26.855 .243 .593 

นวตักรรมกระบวนการ 51.27 28.271 .153 .607 

นวตักรรมกระบวนการ 51.13 27.085 .196 .602 

นวตักรรมกระบวนการ 50.97 25.689 .458 .559 

นวตักรรมกระบวนการ 50.80 29.959 -.012 .626 

นวตักรรมกลยทุธ์ 51.20 26.993 .244 .593 

นวตักรรมกลยทุธ์ 51.17 30.006 -.046 .639 

นวตักรรมกลยทุธ์ 50.97 27.551 .141 .613 

นวตักรรมกลยทุธ์ 51.00 27.586 .157 .609 

นวตักรรมกลยทุธ์ 50.77 30.875 -.129 .651 
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ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส่วนที ่6 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการ 

 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 10 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

กระบวนการภายใน 35.33 24.782 .467 .665 

กระบวนการภายใน 35.07 27.168 .238 .703 

กระบวนการภายใน 35.27 25.168 .394 .677 

กระบวนการภายใน 34.30 28.148 .295 .695 

กระบวนการภายใน 34.73 25.582 .636 .655 

การเติบโตของกิจการ 34.57 24.116 .700 .636 

การเติบโตของกิจการ 34.77 24.047 .535 .653 

การเติบโตของกิจการ 35.03 25.137 .309 .696 

การเติบโตของกิจการ 35.50 24.672 .261 .714 

การเติบโตของกิจการ 35.83 27.868 .122 .726 
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