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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ
กับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 397 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-test และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย มีความสามารถอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสามารถด้านความเป็นอิสระ รองลงมา การยอมรับความเสี่ยง
และความสามารถเชิงรุก ตามล�ำดับ ส�ำหรับผลการเปรียบเทียบความสามารถการเป็นผู้
ประกอบการ จ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ พบว่า
ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจต่างกัน มีความสามารถการเป็นผู้
ประกอบการไม่ต่างกัน นอกจากนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า ความสามารถการเป็นผู้
ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นอิสระ ศักยภาพทางนวัตกรรม การยอมรับความ
เสี่ยง ความสามารถเชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�ำเร็จใน
การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ น�ำ
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ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนาความสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้ธรุ กิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส�ำเร็จและมีศักยภาพทางการแข่งขันใน
ตลาดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ ความส�ำเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
Abstract
The main objective of this research was to study the entrepreneur
capability and the success of small and medium enterprise in Chiangrai
province. The questionnaire was used to collect data from 397 entrepreneur
of small and medium enterprise in Chiangrai. The statistics used for analyzing
data were percentage, mean, standard deviation, F-test, and multiple correlation
analysis.
The results showed that the entrepreneur capability of small and
medium enterprise in Chiangrai province as a whole at a high level. When
considering the aspect was autonomy that followed by risk taking and
proactiveness respectively. For the comparison of the entrepreneur
capability classify by business type and period of business operation, it found
that the entrepreneur capability are not different. In addition, the result of
this study revealed that the entrepreneur capability including autonomy,
innovativeness, risk taking, proactiveness, and competitive aggressiveness
had correlate with the business success of small and medium enterprise.
Therefore, this finding can be used as a guide for planning and development
the entrepreneur capability generate to the success of small and medium
enterprise.
Keywords: Entrepreneur Capability, Business Success, Small and Medium
Enterprise
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บทน�ำ
ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and MediumSized Enterprises: SMEs) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ มีการกระจายอยูท่ ั่วประเทศ ท�ำให้เกิดการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึน้ และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนวิสาหกิจในประเทศไทยประมาณปี 2553
คิดเป็นร้อยละ 99.60 และเกิดการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 77.86 ของการจ้างงานรวมทัง้ หมด
และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมได้ประมาณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) การให้ความส�ำคัญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกิจมีความอยู่รอด และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนในท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูง
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกิจการที่บริหารงาน สะดวก เป็น
กิจการที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการอันเนื่องจากทักษะที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาด และวิถีของคนในท้องถิ่น เป็นอาชีพที่อิสระ ก�ำไรที่เกิดจากรายได้เป็น
ผลตอบแทนที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพยายาม มานะอดทนในการท�ำงาน ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับผู้ประกอบการ (ธนวุฒิ
พิมพ์กิ, 2556) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
เชียงรายมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดจน
สร้างความเติบโตให้กบั เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เนือ่ งจากจังหวัดเชียงรายมีภมู ศิ าสตร์
ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น จึงท�ำให้การค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น อันน�ำไปสู่ความเติบโตและศักยภาพ
ทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
บริหารงานที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน น�ำพาธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จและมีความเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชีย่ วชาญ
ในการบริหารธุรกิจให้ทนั กับสภาวะการแข่งขันในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ความสามารถ
การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความเป็นนวัตกรรม
การยอมรับความเสี่ยง ความสามารถด้านเชิงรุก และมุ่งการแข่งขันเชิงรุก (Lumpkin and
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Dess, 1996) ทั้งนี้ ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการย่อม
ท�ำให้ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จและเกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ (สมทรัพย์ ไชยนิคม
และคณะ, 2554)
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับ
ความส�ำเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นการศึกษาว่าความสามารถการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความส�ำเร็จ
ของการประกอบธุรกิจอย่างไร ผลที่ได้จากการวิจัยน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน�ำพาให้ธุรกิจ
ประสบความส�ำเร็จมีความเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจังหวัดเชียงราย
เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถการเป็นผูป้ ระกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบการและความ
ส�ำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนวุฒิ พิมพ์กิ (2556) ให้ความหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprise : SMEs) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
กิจการการผลิต (Production Sector) เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิต เป็นการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เป็นกระบวนการ เปลี่ยนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดเป็นผลผลิต ซึ่งมีลักษณะ เช่น
กิจการการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่
กิจการการค้า หรือการจัดจ�ำหน่าย (Trading Sector) เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผลิตไปยังกลุ่มผู้บริโภค กิจกรรมการค้ามีหลาย
ลักษณะ เช่น กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก กิจการน�ำเข้าและส่งออก เป็นต้น
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กิจการบริการ (Service Sector) เกี่ยวกับกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมการผลิต
การค้า และอ�ำนวยความสะดวกต่อการผลิตการค้าและการบริโภค มุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ
ในขณะที่กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ (2547) ได้ให้ความหมายว่า วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มักจะเริ่มต้นด้วยการผลิตหรือการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยังไม่
ต้องการเงินทุนด�ำเนินงานมากนัก เพียงแค่เงินทุนของผู้ประกอบการหรือญาติพ่ีน้องเพื่อน
ฝูงก็เพียงพอต่อการประกอบการแล้ว จากนั้นเมื่อธุรกิจมีก�ำไรย่อมจะกลายเป็นเงินทุนใน
การด�ำเนินงานเพื่อน�ำมาใช้ในการขยายธุรกิจต่อไปเพื่อให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงสรุปได้ว่า เป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นมา
ใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มาก ก�ำลังการผลิตไม่มาก การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรมนุษย์จาก
ครอบครัว การบริหารงานง่าย สะดวกและคล่องตัว มุ่งการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อหวัง
ผลก�ำไร และมีโอกาสขยายขนาดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ
ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Capability) หมายถึง
ทักษะของผู้ประกอบการที่สามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง และพร้อมที่จะ
รับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นผู้วางแผน นโยบาย กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้พัฒนา
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนด�ำเนินอยู่ (Coulter, 2003) โดยผู้ประกอบการควร
มีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า มีความสามารถ
มีความมั่นใจ มีความมุ่งมั่น มีความใส่ใจ มีเงินทุน มีความต่อเนื่อง และมีเครือข่ายความ
สัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม กล่าวว่า ผู้ประกอบการ คือเจ้าของกิจการที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้น
เพื่อหวังผลก�ำไร เป็นบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางที่จะสร้าง
ธุรกิจของตนเองโดยยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น สร้างความท้าทายที่จะเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ (2553) กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีลักษณะเฉพาะตัวจะต้องมี
ทัศนคติว่าตนคือนายจ้างของตนเอง โดยต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
เป็นผู้ริเริ่ม สามารถน�ำพาพนักงานทั้งองค์กรไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต้อง ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนโฉมองค์กร การออกสินค้าใหม่หรือบริการใหม่ หรือปรับเปลี่ยน
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กระบวนการใหม่ เป็นต้น
การแสวงหาโอกาสใหม่ จะต้องหมั่นแสวงหาโอกาสใหม่อย่างต่อเนื่องและใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้นให้ได้ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าที่จะท�ำให้สิ่งที่แหวกแนว หรือแตก
ต่างจากคู่แข่งขันเสมอ
กล้าเสี่ยง กล้าที่จะท�ำสิ่งใหม่ ๆ หมั่นสรรหากลยุทธ์และแรงบันดาลใจให้กับ
พนักงานตลอดเวลา
มีความรับผิดชอบ โดยกล้าทีจ่ ะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในองค์กร
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินงานต่อไป
มีความภาคภูมิใจในตัวเอง โดยจะต้องมีความเชื่อมั่นและภูมิใจในความสามารถ
ของตนเองอยู่เสมอ
กระหายชัยชนะ จะต้องแสวงหาวิธีการท�ำงานที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ โดยต้องตั้งเป้าหมายในการท�ำงานไว้ในใจเสมอเพื่อให้รู้ว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ท�ำ
ไปเพื่ออะไร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายนั้น
มองโลกในแง่ดีจะต้องมองว่าปัญหาคือความท้าทาย หรือเป็นโอกาสในการท�ำเงิน
เมื่อเจออุปสรรค จะต้องตอบโต้ด้วยการหาวิธีการใหม่ ๆ ในการท�ำธุรกิจอยู่เสมอ
ขณะเดียวกัน Lumpkin and Dess (1996) กล่าวว่า การด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น
การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึงการด�ำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการกล้าคิด
กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ สร้างสิ่งใหม่ ๆ มีความอิสระในการด�ำเนินงาน สามารถตัดสินใจได้
ง่ายและรวดเร็ว
ความเป็นนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธี
การใหม่ มุ่งปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แตกต่างจากตลาดเดิม ที่ไม่เหมือน
ใคร
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึงการเปิดใจยอมรับความเสี่ยงต่อผล
ที่จะเกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งผลที่ได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ความเป็นเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การมุ่งเน้นการแข่งขันในเชิงรุกและ
กล้ายอมรับต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีการแข่งขันที่มากขึ้นอันท�ำให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
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สม�่ำเสมอ
การแข่งขันเชิงรุก (Competitive Aggressiveness) หมายถึง การเป็นผู้น�ำที่มี
การเคลื่อนไหวรายแรกในตลาดท�ำให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน การแข่งขันเชิงรุก
เป็นลักษณะของความสามารถในการตอบสนองที่เป็นการเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวสร้าง
ความท้าทายในเชิงการแข่งขัน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน ทั้งสิ้น 54,251 ราย (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2558) โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ใช้วิธีการเปิดตารางส�ำเร็จรูป
ของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 397 ราย และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยท�ำการทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้
ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย
และท�ำการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alfa Coefficient : α) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ 0.89 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าแบบสอบถามครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและน�ำไปเก็บข้อมูล
จริงต่อไปได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความส�ำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย น�ำเสนอผลการศึกษา
ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
เชียงราย โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี ต�ำแหน่งปัจจุบนั เป็นเจ้าของธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการท�ำงานในต�ำแหน่ง
ปัจจุบันระหว่าง 5-8 ปี
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่เป็น
กิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทของธุรกิจเป็นธุรกิจการค้า มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นต�่ำกว่า
500,000 บาท ระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจมากกว่า 8 ปี มีจ�ำนวนพนักงานต�่ำกว่า 20
คน ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย น�ำเสนอดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถการเป็น

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถการเป็นผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการ
กิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
ในจังหวัดเชียงราย
การ
ของธุรกิจวิสของธุ
าหกิจรขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจังหวัดเชีอยมงราย

ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านความเป็นอิสระ
ด้านศักยภาพทางนวัตกรรม
ด้านการยอมรับความเสี่ยง
ด้านความสามารถเชิงรุก
ด้านการแข่งขันในเชิงรุก
รวม

̅

4.39
4.28
4.34
4.32
4.30
4.33

S.D
0.50
0.45
0.57
0.52
0.50
0.51

ระดับ
ความสามารถ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจวิสาหกิจ
จากตารางทีอ่ ม1 ในจั
พบว่งหวั
า ความสามารถการเป็
จ
ขนาดกลางและขนาดย่
ดเชียงราย ( = 4.39)นเมืผู่อ้ ปพิระกอบการของธุ
จารณาเป็นรายด้านรกิพบ
ว่วิาสาหกิ
ส่วนใหญ่
มีความสามารถ ด้านความเป็
สระดเชี(ยงราย
= 4.39)(̅รองลงมา
จขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจันงอิหวั
= 4.39)ด้เมืานการยอมรั
่อพิจารณาบ
ความเสี่ยง ( = 4.34) และ ด้านความสามารถเชิงรุก ( = 4.32) ตามล�ำดับ
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสามารถ ด้านความเป็นอิสระ (̅ = 4.39)
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านการยอมรับความเสี
่ยงงหวั
(̅ดเชี=ย4.34)
ด้านความสามารถเชิ
รุก
วิรองลงมา
สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจั
งราย จ�และ
ำแนกตามประเภทของธุ
รกิจงและ
ระยะเวลาในการด�
(̅ = 4.32) ตามลำเนิาดันบธุรกิจ แสดงดังตารางที่ 2 และ 3

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย จาแนกตามประเภท
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถการเป็น

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถการเป็นผู้ประกอบ
ผู้ ป ระกอบการธุ
ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่
อ ม จ�ในจั
ง หวั ด เชี ย งราย
การธุ
รกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจังหวัดเชียงราย
ำแนกตามประเภทของ
รกิจ
ธุจราแนกตามประเภทของธุ
กิจ

ตัวแปร

แหล่งความ
แปรปรวน
ความสามารถการเป็น ระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
394
396

SS

MS

0.84

1.18

F

P

2.42

0.09

68.26 0.25
69.10

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถการเป็นผู้
จากตารางที
่ 2 จผลการเปรี
ยบเทียบความแตกต่
งของความสามารถการ
ประกอบการธุ
รกิจวิสาหกิ
ขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจังาหวั
ดเชียงราย จ�ำแนกตาม
เป็นผู้ประกอบการธุ
จวิสาหกิรจกิขนาดกลางและขนาดย่
อม ในจั
หวัดเชียงราย
ประเภทของธุ
รกิจ พบว่รากิประเภทธุ
จต่างกัน ความสามารถการเป็
นผู้ปงระกอบการธุ
รกิจ
ไม่จาแนกตามประเภทของธุ
แตกต่างกัน
รกิจ พบว่า ประเภทธุรกิจต่างกัน ความสามารถการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถการเป็นผู้ประกอบ
การธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามระยะเวลาใน
ตารางที
การด�
ำเนิน่ ธุ3รกิจแสดงค่าสถิติเปรียบเที ยบความแตกต่างของความสามารถการเป็น

ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในจั ง หวั ด เชี ย งราย
จาแนกตามระยะเวลาในการด
นธุรกิจ df
ตัวแปร
แหล่าเนิ
งความ
SS
MS
F
P
แปรปรวน
ความสามารถการเป็น ระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการ
ภายในกลุ่ม
รวม

3

1.19

0.40
2.29

393
396

0.0815

67.91 0.17
69.10

จากตารางทีTHE่ 3JOURNAL
ผลการเปรี
ยบเทียบREVIEW
ความแตกต่
างของความสามารถการเป็
Of ACCOUNTING
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ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในจั ง หวั ด เชี ย งราย

ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถการเป็นผู้
ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามระยะ
เวลาในการด�ำเนินธุรกิจ พบว่า ระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจต่างกัน ความสามารถการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบ
การกับความส�ำเร็จ ในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
เชียงราย แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างความสามารถการเป็น

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบ
ผู้ประกอบการกับความ สาเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
การกับความ ส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
เชีขนาดย่
ยงราย อม ในจังหวัดเชียงราย

ตัวแปร
ความเป็นอิสระ (AU)
ศักยภาพทางนวัตกรรม (IN)
การยอมรับความเสี่ยง (RT)
ความสามารถเชิงรุก (PR)
การแข่งขันเชิงรุก (CA)
ความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ (SU)

AU

IN

0.68**
0.56**
0.55**
0.58**
0.66**

0.58**
0.58**
0.73**
0.77**

RT

PR

CA

SU

0.60** 0.53** 0.55** 0.59** 0.61** 0.77** -

**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

**นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบพหุ คู ณ ระหว่ า ง
จากตารางที่ 4นผูผลการวิ
เคราะห์บคความส
วามสัมพัาเร็นธ์จแในการประกอบธุ
บบพหุคูณระหว่ารงความสามารถ
ความสามารถการเป็
้ประกอบการกั
กิจวิสาหกิจ
การเป็นผู้ประกอบการกับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสามารถการเป็ น
ย่อม ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ผู้ประกอบการ
้ง 5 ด้าน ได้ตแกรรม
ก่ ความเป็
นอิสบระ
ศักยภาพทางนวั
ตกรรมงรุกการ
ความเป็
นอิสระ ศักทัยภาพทางนวั
การยอมรั
ความเสี
่ยง ความสามารถเชิ
และ
ยอมรับความเสี่ยง ความสามารถเชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิง
ญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10บวกกัวารสารบั
ความส
าเร็จ–ในการประกอบธุ
รกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ปีที่ บ
2 ฉบั
บที่ 1 (มกราคม
มิถุนายน 2560)

Entrepreneur Capability and Success of Small and Medium Enterprise in Chiangrai Province

การแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงรายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์ (r) เท่ากับ 0.66, 0.77, 0.59, 0.61, และ 0.77 ตามล�ำดับ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความสามารถการเป็นผูป้ ระกอบการกับความส�ำเร็จในการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสามารถการเป็น
ผู้ประกอบการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่
มีความสามารถด้านความเป็นอิสระ รองลงมา ด้านการยอมรับความเสี่ยง และ ด้านความ
สามารถเชิงรุก ตามล�ำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Lumpkin and Dess (1996) ได้กล่าว
ว่า ผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจากผู้บริหารต้อง
กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ท�ำในสิ่งเดิม ๆ จ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นให้บุคลากรท�ำงานเป็นทีม
ยอมรับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกับผู้ประกอบ
การต้องมีการยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ผลที่ได้จาก
การประกอบธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้จะต้องยอมรับต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ได้ในอนาคต นอกจากนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจยังต้องมีความสามารถเชิงรุก โดยมุ่งให้ความ
ส�ำคัญต่อการน�ำเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำการตลาดโดยผลิตสินค้าให้โดด
เด่นและเหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตามความเป็นเชิงรุกและการยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขี้นอาจต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความเป็นเชิงรุกต้องสามารถด�ำเนินธุรกิจด้วยแนวทางทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งขันและ
มุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Covin and Slevin, 1989)
ผลการเปรียบเทียบความสามารถการเป็นผู้ประกอบการรธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย จ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ และระยะเวลา
ด�ำเนินธุรกิจ พบว่า ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาด�ำเนินธุรกิจต่างกัน ความสามารถ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการด�ำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามย่อมมีการพัฒนาความสามารถและ
มุ่งการด�ำเนินงานให้ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จเป็นภาระหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้อง
บริหารกิจการน�ำพาองค์กรให้อยูร่ อดและเติบโตอยูต่ ลอดเวลา ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ความ
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ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย

สัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความส�ำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ความสามารถ
การเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นอิสระ ศักยภาพทางนวัตกรรม การ
ยอมรับความเสี่ยง ความสามารถเชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมทรัพย์ ไชยนิคม
และคณะ (2554) พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยความคิด
สร้างสรรค์ ความกล้าเสี่ยง ความมุ่นมั่นทะเยอทะยาน และความสามารถหาโอกาสในวิกฤต
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�ำเนิน เช่นเดียวกับ พนิดา สัตโยภาส และคณะ (2557)
ได้พบว่า สภาวะการประกอบการมีอิทธิพลทางบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มล้านนาของประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจใดที่มี
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการสูงจะส่งผลให้ธุรกิจนั้นประสบผลส�ำเร็จจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ มีความเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามธุรกิจต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องพัฒนาความ
สามารถในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ
การปฏิบตั งิ านมีความคล่องตัว อันท�ำให้งานต่างๆ ประสบผลส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้
สรุปผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ความสามารถการเป็นผูป้ ระกอบการกับความส�ำเร็จของการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีความสามารถด้านความเป็นอิสระ รองลงมา ด้านการ
ยอมรับความเสี่ยง และ ด้านความสามารถเชิงรุก ตามล�ำดับ ส�ำหรับผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการจ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการ
ด�ำเนินธุรกิจ พบว่า ประเภทของธุรกิจ และระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ ต่างกัน มีความ
สามารถการเป็นผู้ประกอบการไม่ต่างกัน นอกจากนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า ความ
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วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

Entrepreneur Capability and Success of Small and Medium Enterprise in Chiangrai Province

สามารถการเป็นผู้ประกอบการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นอิสระ ศักยภาพทางนวัตกรรม
การยอมรับความเสี่ยง ความสามารถเชิงรุก และการแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงราย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถน�ำไปเป็น
แนวทางในการวางแผน และพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
เพื่อน�ำพาให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับการ
ศึกษาครัง้ ต่อไป ควรท�ำการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถการเป็นผูป้ ระกอบ
การ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาความสามารถการเป็นผู้ประกอบการให้มีทักษะ ขีดความ
สามารถเพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันการศึกษาครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในจังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งต่อควรท�ำการขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
อ�ำเภอ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพะเยา จังหวัดล�ำปาง เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เปรียบเทียบผลการศึกษาว่าความสามารถการเป็นผูป้ ระกอบการในบริบททีแ่ ตกต่าง มีความ
สามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและอยู่รอดได้อย่างมั่นคง
อันมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดต่อไป
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