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บทคัดย0อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1)เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมุU ง เนV น ความเปW น
ผูVประกอบการและความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ 2)เพื่อศึกษาการมุUงเนVนความ
เปWนผูVประกอบการที่ประกอบดVวย การสรVางนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง และการทํางานเชิงรุก
ที่มีตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ กลุUมตัวอยUางที่ใชVในการวิจัย ไดVแกU
ผูVประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ จํานวน 174 ราย วิเคราะหขVอมูลโดยทดสอบองคประกอบ
เชิงยืนยัน การทดสอบความสัมพันธระหวUางตัวแปรอิสระ โดยใชV Variance Inflation Factors(VIFs)
และการตรวจสอบความสอดคลVองกลมกลืนของแบบจําลองการวิจัยกับขVอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิจัยพบวUา 1. การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการของผูVประกอบการ SMEs ในเขต
ภาคเหนื อ ทุ ก ตั วแปรมี ค วามสั ม พั นธกั นนอกจากนั้ นการมุU ง เนV นในเรื่ อ งการเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย ง
การทํางานเชิงรุก และการสรVางนวัตกรรม มีผลตUอการประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 2. ผลของ
การวิเคราะหกรอบแนวคิดตามทฤษฎีและขVอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลVองกลมกลืนกัน ดังนั้ น
ผลลัพธที่ไดVจากการวิจัยสามารถนําไปใชVเปWนขVอสนเทศในการพัฒนา การประเมินสถานการณในการ
ดําเนินธุรกิจและใชVในการวางแผนกลยุทธเพื่อเปWนการสรVางความไดVเปรียบในการแขUงขันทางธุรกิจ
คําสําคัญ : 1. การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการ 2. ผูVประกอบการ 3. ความสําเร็จ
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ABSTRACT
The objectives of this research article were 1) to study the importance of
entrepreneurial orientation and the successes of SMEs in the northern region, and
2) to study the entrepreneurial orientation that consists of innovativeness, risk-taking
and pro-activeness on the successes of SMEs entrepreneurs in the northern region.
In this research, A sample of 174 entrepreneurs SMEs in Northern. The data were
analyzed by Confirmatory Factor Analysis (CFA), Multicollinearity Test, and structural
equation model (SEM).
The research was found that; 1. Entrepreneurial orientation of SMEs entrepreneurs
in the northern region. All variables have a relationship. Moreover, Risk-taking, Proactiveness and innovativeness are affected the success of business. 2. The results of
theoretical framework analysis and the empirical data are consistent. The results of
the research can be used as information for development assessing the situation in
business and used in strategic planning to create a competitive advantage in business.
Keywords : 1. Entrepreneurial Orientation 2. Entrepreneur 3. Success
1. ความสําคัญและที่มาของปeญหาที่ทําการวิจัย
การดําเนินธุรกิจมีการแขUงขันกันมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบการคVา
เขVาสูUความเปWนเสรี และตลาดทั่วโลกเปtดกวVางถึงกันแบบไรVพรมแดน ซึ่งกUอใหVเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยUางมหาศาลทางดVานเศรษฐกิจ เปWนผลใหVองคกรและบริษัทตUางๆ ตVองปฏิรูปตนเองเพื่อความอยูUรอด
จึ ง ตV อ งมี ก ารเรี ย นรูV แ ละปรั บ ตั ว ใหV ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงตU า งๆ ใหV ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
ผูVประกอบการจึงตVองเปลี่ยนแนวทางเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความแข็งแกรUงของการ
แขUงขัน (Hesselset al., 2011) ซึ่งในประเทศไทยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยUอม เปWนกลุUมธุรกิจที่
เปW น กลไกหลั ก สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ
ผูVประกอบการ(Entrepreneur) เปWนบุคคลที่ทําการกUอตั้งกิจการธุรกิจของตนเองดVวยตนเอง และมี
การพัฒนาอยUางเจริญกVาวหนVา สามารถดํารงรักษากิจการโดยผUานประสบการณในดVานความเสี่ยง การ
ควบคุม การตอบสนองความตV องการของลู กคVาจนไดVรับความเชื่ อถือและการยกยUองจากสัง คม จน
กลายมาเปWนผูVที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจและมีสUวนรUวมทําใหVสังคมเจริญเติบโตดVวย (สถาบั น
พัฒนาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยU อม, 2563) นอกจากนี้ วิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยUอ ม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) เปWนการประกอบการ ดVานอุตสาหกรรม การเกษตร
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และการบริการ เปWนการผลิตสินคVา การจัดการ การตลาดและการบริการตUางๆ ซึ่งริเริ่มและดําเนินการ
โดยบุคคลหรือกลุUมบุคคล เนVนการใชVทรัพยากรหรือวัตถุดิบสUวนใหญUในทVองถิ่น หรือในประเทศ ไมUพึ่ง
โรงงานหรือกิจการขนาดใหญU และกระบวนการจัดการทรัพยากรและทุนของทVองถิ่น และในประเทศ
ถือเปWนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอยUางแทVจริง ซึ่งถือวUา มีความสําคัญตUอประเทศไทย
ในหลายๆ ดVาน ทั้งเปWนแหลUงจVางงานขนาดใหญUของประเทศ เนื่องจากครอบคลุม เกือบทุกภาคอุตสาหกรรม
และจากจํานวนที่จดทะเบียนอยUางเปWนทางการกับกระทรวงอุตสาหกรรม (เสรี พงศพิศ, 2562)
การที่จ ะสรVางใหVธุร กิจ ประสบความสําเร็ จไดV และสิ่ งที่ มี สํ าคั ญ ยิ่ งตU อ ผูVป ระกอบการ คื อ
ความสามารถในการเรียนรูV (Corbett, 2005) ในขณะที่การวิจัยในอดีต แสดงใหVเห็นวUา การมุUงเนVนความ
เปWนผูVประกอบการ(Entrepreneurial Orientation) ประกอบดVวย การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness)
การเผชิญกับความเสี่ยง(Risk-taking) และการทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) กับวิธีการดําเนินงาน
ของธุรกิ จ (Lumpkin & Dess, 1996) งานวิจั ยในหัวขVอเรื่อ งการมุU งเนVนความเปW นผูVประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) ไดVมีนักวิจัยไดVใหVความสําคั ญและมีการศึกษาในบริบทที่มีความ
แตกตU างกันออกไป และยัง เปW นหนึ่ง ในสาขาที่ไดV รับ ความนิยมมากที่สุ ดในการวิ จัยผูVป ระกอบการ
(Covin& Lumpkin, 2011; Covin, Greene & Slevin, 2006) เพื่อนําองคกรไปสูUเป•าหมายอยUางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุUงเนVนการสรVางประโยชนและตอบสนองตUอความพึงพอใจใหVกับผูVบริโภค รวมถึง
การนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ Frese (2000) ไดVเสนอวิธีการวัดความสําเร็จของ
ผูVประกอบการ ดังนี้ ใหVผูVประกอบการประเมินความสามารถของตนเอง ซึ่ง จะใชVความเห็นในดVาน
การเงินเปWนตัวสะทVอนธุรกิจ และความพึงพอใจจากรายไดVที่มาจากการดําเนินธุรกิจ ทําการวัดทางเศรษฐกิจ
โดยพิจารณาขVอมูลทางดVานการเงิน เพื่อเปWนสรVางความอยูUรอดในการดําเนินธุรกิจไดVในระยะยาว
จากเหตุ ผลที่ก ลU าวมาแลV วขV างตV น ผูVวิจัยจึง มี ความสนใจศึ กษาวิ จัยการมุU ง เนV นความเปW น
ผูVประกอบการที่มีผลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทดสอบวUา การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการที่มีผลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ หรือไมU
อยUางไร ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขVอมูลจากผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ ผลลัพธที่ไดVจากการ
วิจัยสามารถนําไปใชVเปWนขVอสนเทศในการพัฒนาการเรียนรูVดVานการมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการ
การปรับปรุง และวางแผนระบบการดําเนินงานใหVมีความสามารถในการเรียนรูV เพื่อคิดคVนนวัตกรรม
องคกรใหมUๆ รวมถึงมีการนํากลยุทธ มาใชVในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปWนการสรVางความไดVเปรียบในการ
แขUงขันทางธุรกิจ และทําใหVประสบความสําเร็จไดVอยUางยั่งยืน
2. วัตถุประสงคhของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึก ษาความสําคัญของการมุU งเนVนความเปWนผูVป ระกอบการและความสําเร็จ ของ
ผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ
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2.2 เพื่ อ ศึก ษาการมุUง เนV นความเปW นผูV ป ระกอบการที่ ป ระกอบดV วย การสรV างนวั ตกรรม
การเผชิญกับความเสี่ยง และการทํางานเชิงรุก ที่มีตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขต
ภาคเหนือ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) มีอิทธิพลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs
ในเขตภาคเหนือ
3.2 การเผชิญกับความเสี่ยง(Risk taking) มีอิทธิพลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs
ในเขตภาคเหนือ
3.3 การทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) มีอิทธิพลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs
ในเขตภาคเหนือ
4. ประโยชนhที่ได4รับจากการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยที่ไดV มาจะสามารถทํ าใหV ผูVประกอบการ SMEs มีแนวทางในการมุUง เนV น
การเปWนผูV ป ระกอบการที่ มีคุณภาพไดVในอนาคต และเกิ ดประโยชนตU อ ของการวางแผน การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํากําไรใหVกับธุรกิจไดV เพื่อไมUใหVคูUแขUงรายใหมUเขVามาในตลาด เดียวกันไดVงUาย
4.2 ผูVประกอบการ SMEs สามารถประเมินสถานการณทางการแขUงขัน เพื่อสรVางแนวทาง
ในการรับมื อของการดําเนิ นธุร กิจ เพื่อใหV มีความสอดคลV อง และเพื่ อเปW นการสรVางความไดVเ ปรียบ
ทางการแขUงขันในระยะยาว นอกจากนี้ผูVประกอบการยังสามารถกําหนดแนวทางในการวางแผน และ
การกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดVอยUางมีประสิทธิภาพ
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปWนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุUมตัวอยUางที่ใชVในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูVประกอบธุรกิจ
SMEs ในเขตภาคเหนือ ที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการคVา จํานวน 174 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคVา, 2563) เครื่องมือที่ใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูลครั้งนี้เปWนแบบสอบถาม(Questionnaire) โดย
ไดVมีการประยุกตแบบสอบถามการมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการ มาจาก ถนอมนวล ลีกลุพิทักษ
(2560) และศิ ริ วั ฒ น ตั้ ง ทรงเจริ ญ (2558) และไดV มี ก ารประยุ ก ตแบบสอบถามความสํ า เร็ จ ของ
ผูVประกอบการ มาจาก รัชศิชภ ธีรัชตกุล (2552) และอาจารีย เจียรศิริสมบูรณ (2552) นําแบบสอบถาม
ที่สรVางขึ้นตามกรอบแนวคิด เสนอตUอผูVเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทUาน เพื่อหาคUาดัชนีความสอดคลVองของ
ขVอคาถามแตUละขVอกับวัตถุประสงค(IOC) ซึ่งคUาจะตVองมากกวUา 0.5 (Turner & Carlson, 2003) โดย
จากการทดสอบคUา IOC ในงานวิจัยเรื่องนี้มีคUาเทUากับ 0.78 หลังจากนั้น นําแบบสอบถามไป Try Out
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กับประชากรที่ไมUใชUกลุUมตัวอยUางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด เพื่อนํามาหาคUาความเชื่อมั่น(Reliability)
ซึ่งคUาครอนบาคแอลฟาจะตVองมากกวUา 0.7 (Nunnally& Bernstein, 1994) ซึ่งจากการทดสอบ Try Out
ไดVคUาครอนบาคแอลฟา เทUากับ 0.89 การเก็บรวมรวมขVอมูลผูVวิจัยไดVดําเนินการ ดังนี้ 1)ดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามมีจํานวนเทUากับประชากรกลุUมตัวอยUางที่ใชVในการวิจัย 2)สUงแบบสอบถามสUงไปยัง
ประชากรกลุUมตัวอยUาง เพื่อ ขอความอนุ เคราะหและขอความรU วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง
กําหนดใหV ตอบกลั บ ภายใน 15 วั น เริ่ ม สU ง แบบสอบถาม ตั้ ง แตU วันที่ 1 กั นยายน 2563 3)ทํ าการ
ตรวจสอบความถู กตVอง ครบถVวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดVรั บตอบกลับคื น 4)เมื่ อ
ไดV รับ แบบสอบถามแลV วตรวจสอบความสมบู รณของแบบสอบถามที่ไดVรั บตอบกลั บ เพื่ อใชVในการ
วิเคราะหขVอมูล 5) ดําเนินการเก็บรวบรวมขVอมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบรูณนํามาวิเคราะห
ขVอมูลและแปรผลขV อมูลตU อไป การวิ เคราะหขVอ มูลทดสอบองคประกอบเชิงยื นยัน(Confirmatory
Factor Analysis: CFA) การทดสอบความสัมพันธระหวUางตัวแปรอิสระ(Multicolinearity Test) โดยใชV
Variance Inflation Factors (VIFs) การวิเคราะหคUาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Correlation
Coefficient) และการตรวจสอบความสอดคลVองกลมกลืนของแบบจําลองการวิจัยกับขVอมูลเชิงประจักษ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาความสําคัญของการมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการ(Entrepreneurial
Orientation) และความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือพบวUาการเผชิญกับความเสี่ยง
(Risk taking)การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) การทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) มีความสําคัญ
ตUอความสําเร็จของผูVประกอบการรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การวิเคราะหสหสัมพันธของการมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการที่มีผลตUอความสําเร็จของ
ผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ
ตัวแปร

การเผชิญกับ การทํางาน
ความเสี่ยง
เชิงรุก
4.200
4.340
X
S.D.
0.590
0.530
การเผชิญกับความเสี่ยง
0.584*
การทํางานเชิงรุก
การสรVางนวัตกรรม
ความสําเร็จ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การสร4าง ความสําเร็จ
นวัตกรรม
4.200
4.080
0.580
0.600
0.661*
0.689*
0.730*
0.556*
0.711*

VIF

2.139
2.500
3.247
2.112
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จากตารางที่ 1 พบวUา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธโดยรวม ซึ่งอาจเกิดป†ญหา Multicollinearity
ดังนั้น ผูVวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชV VIF ปรากฏวUาคUา VIF ของตัวแปรอิสระ
คือ การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการ มีคUาตั้งแตU 2.112–3.247 ซึ่งมีคUานVอยกวUา 10 แสดงวUาตัวแปรอิสระ
ไมUมีความสัมพันธกัน (Hair et al., 2019)
ตารางที่ 2 เกณฑการตรวจสอบความสอดคลVอง
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ระดับการยอมรับ
คUาไค-สแควร (χ2)
χ2 ที่ไมUมีนัยสําคัญทางสถิต
< 2.00
คUาไคสแควรสัมพันธ χ2/df
คUาดัชนี GFI (Goodness of Fit Index)
≥ 0.95 ขึ้นไป
คUาดัชนี AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index)
≥ 0.90 ขึ้นไป
คUา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) < 0.05
คUา CFI (Comparative Fit Index)
≥ 0.95
ที่มา : Hair, Black, Babin, & Anderson (2019)
6.2 ผลการศึ ก ษาการมุU ง เนV นความเปW นผูV ป ระกอบการ(Entrepreneurial Orientation)
ที่ประกอบดVวย การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) การเผชิญ กับความเสี่ยง(Risk-taking) และ
การทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) ที่มีตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ พบวUา
คUาสถิติไคสแควร(χ2) เทUากับ 24.26 (p=0.27) คUาไคสแควรสัมพันธ(χ2/df)เทUากับ 1.87 คUาดัชนี
วัดระดั บความกลมกลืน(GFI) เทU ากั บ 1.00 คUาดัชนีวัดระดับ ความกลมกลืนที่ ปรั บแกVแลVว (AGFI)
เทUากับ 0.99 คUาดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคUา(RMSEA) เทUากับ 0.013
และคUาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทUากับ 0.014 (Hair et al., 2019)
7. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการที่มีผลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ
SMEs ในเขตภาคเหนือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญของการมุUงเนVนความเปWน
ผูVประกอบการ(Entrepreneurial Orientation) และความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขต
ภาคเหนื อ และเพื่ อ ศึ ก ษาการมุU ง เนV น ความเปW น ผูV ป ระกอบการ(Entrepreneurial Orientation)
ที่ประกอบดVวย การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) การเผชิญกับความเสี่ยง(Risk-taking) และ
การทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) ที่มีตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ
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ผลการวิจัยพบวUา ผูVประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยUอม(SMEs) ในเขตภาคเหนือที่มุUงเนVน
ในเรื่ อ งการเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ยง(Risk-taking) การทํ างานเชิ ง รุ ก (Pro-activeness) และการสรV าง
นวัตกรรม(Innovativeness) สามารถทําใหVผูV ประกอบการประสบผลสําเร็จ ในการดําเนินธุรกิ จไดV
การตั ดสิ นใจที่จ ะดําเนิ นธุร กิจ หรือ เปลี่ยนแปลงกระบวนการดํ าเนิ นงานตU างๆ ยU อมสUง ผลกระทบ
ตามมาทั้ ง ป† จ จั ยที่ ส ามารถควบคุ ม ไดV แ ละป† จ จั ย ที่ไ มU ส ามารถควบคุ ม ไดV อี ก ทั้ ง สถานการณการ
ดําเนินงานก็ไมUสามารถคาดการณไดV ป†จจัยดังกลUาวสUงผลกระทบตUอความเสี่ยงตUอรายไดVและความ
เสี่ยงตUอการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลVองกับมุมมองของ Kevill et al., (2017) ไดVเสนอมุมมองที่นUาสนใจ
ไวVวUา การประสบผลสําเร็จในการเปWนผูVประการนั้นมีป†จจัยสําคัญอยUางนVอย 3 ประการคือ 1)การรับรูV
ความสามารถของตนเอง(Self-efficacy) โดยผูVระกอบการจะตVองรับรูVและยอมรับไดVวUาตัวผูVประกอบการนั้น
มีความสามารถอยูUในระดับใด และพรVอมที่จะเรียนรูV และเพิ่มพูนทักษะอยUางตUอเนื่อง 2)ความกลVาเสี่ยง
(Risk Taking Propensity) ซึ่งเปWนป†จจัยสําคัญที่เกี่ยวขVองกับการตัดสินใจ ทั้งนี้การที่ผูVประกอบการ
จะตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตVองมีพื้นฐานมาจากขVอมูลที่เพียงพอ ไมUเสี่ยงในสถานการณที่ตนเองไมU
มั่นใจ รวมถึงจะเสียประโยชนมากเกินไป ซึ่งผูVประกอบการตVองมีการวางแผนอยUางรอบคอบพรVอมกับ
ยอมรั บในผลที่ตามมาอยU างเต็ ม ใจ และ 3)อิ ท ธิ พ ลของครอบครัว(Family Influence) สามารถมี
ผลกระทบตUอการดําเนินงานไดVเนื่องจากวUาผูVประกอบการบางรายยังไมUมีประสบการณ และไดVรับแรง
กดดันจากครอบครัวจึงไมUสามารถดําเนินการตัดสินใจไดVอยUางเด็ดขาด จากเหตุผลดังกลUาวจึงสามารถ
ระบุไดVชัดวUาผูVประกอบการที่มุUงการเผชิญกับความเสี่ยง(Risk-taking) จะสามารถประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจไดVเปWนอยUางดีเพราะกลVาที่จะตัดสินใจทําอะไรที่แปลกใหมU กลVาลงทุน กลVาดําเนินการ
และหลีกเลี่ยงในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไป
การดําเนินธุรกิจของผูVประกอบการจะไมUสามารถหยุดนิ่งไดVผูVประกอบการตVองมีวิสัยทัศน มี
การคาดการณที่แมUนยํา มีความสามารถ มีความตั้งใจที่แนUวแนU ทุUมเทกับการทํางานใหVเต็มศักยภาพ
เพื่อใหVบรรลุเป•าหมายตามที่ตั้งไวV ซึ่ง Minzberg (2004) ไดVกลUาววUาการที่จะประสบผลสําเร็จตาม
เป•าหมายธุรกิจ ที่ตั้งไวV คนที่ดําเนินธุรกิ จตVองมี ความรูV ความเขVาใจในเรื่องความสลั บซับซVอ นในการ
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งตVองตั้งใจทํางานใหVไดVตามเป•าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ Reuber and
Fischer (1999) ไดVเสนอแนะไวVวUาการที่จะดําเนินธุรกิจใหVราบรื่นไดVนั้นการศึกษามีสUวนสําคัญที่จะทํา
ใหVประสบผลสําเร็จไดV เนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจจะตVองอาศัยประสบการณ ความมุUงมั่น ความตัง้ ใจ
ซึ่งกระบวนการดังกลUาวมาจากการเรียนรูVและการฝ•กอบรมอยUางสม่ําเสมอ Altinay et al. (2016)
กลUาววUา การปรับตัวเปWนป†จจัยสําคัญที่จะทําใหVการดําเนินงานเปWนไปตามเป•าหมายที่วางไวV การที่ผูVประกอบการ
สามารถปรั บตัว เรี ยนรูV และมีความแนUวแนUในการดํ าเนิ นงานจะชUวยใหVการดํ าเนิ นการมี ทิศทางที่
ชัดเจนมากยิ่ ง ขึ้น สอดคลVอ งกับ งานวิจั ย ภั ทริ กา ชิณชUาง (2020) กลU าววUาการที่ผูV ป ระกอบการมี
นวัตกรรมใหมUๆ ในการดําเนินธุรกิจ มีความสามารถในการยอมรับเหตุการณตUางๆ ที่เกิดขึ้นไมUวUาจะ
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ดV านเทคโนโลยี กระบวนการผลิ ต กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง อาจจะไมU เ ปW นไปตามการ
คาดการณไวV และการดําเนินธุร กิจ ที่มีก ารประยุ กตใชVความรูV ความสามารถ มีก ารวางวิสั ยทั ศนที่
ชัดเจน จะสUงผลตUอการดําเนินธุรกิจในระยะยาวของผูVประกอบการไดV
ป†จจัยมุUงสูUความสําเร็จอีกประการคือผูVประกอบการตVองมีวิธีการที่แปลกใหมU นําเสนอสินคVา
หรือบริการที่มีความแปลกใหมUอยูUเสมอ สอดคลVองกับงานวิจัยของ Davidsson, Delmar and Wiklund
(2002) ไดVกลUาววUาการที่ผูVประการจะประสบผลสําเร็จไดVมีป†จจัยหลายประการเนื่องจากการดําเนิน
ธุร กิ จ จะตV อ งมี การปรั บตั วใหV เหมาะสมกั บ สถานการณที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอยูU ตลอดเวลา อี ก ทั้ ง
ผูVบริโภคยังตVองการประสบการณใหมUๆ จากการบริการ โดยผูVประกอบการตVองมุUงเนVนในเรื่องการ
พยายามทํ าสิ่ ง ใหมU ๆ นํ า เสนอกระบวนการรวมถึ ง สรV า งประสบการณที่ แปลกใหมU กั บ ผูV บ ริ โ ภค
นอกจากนั้นยังจะตVองมีการนําเสนอผลิตภัณฑที่แปลกใหมUเพื่อทําใหVผูVประกอบการสามารถอยูUรอดใน
สภาวะการแขU ง ขั นที่ เ ปลี่ ยนแปลงไดV ดV วยการพั ฒ นาตนเองอยU างตU อ เนื่ อ ง ซึ่ ง วิ ธีก ารนี้ เ รี ยกไดV วUา
การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) นอกจากนั้น ชุติกาญจน ทัพเจริญ, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย และปกรณ
สัจจพงษ (2020) ใหVแนวทางการดําเนินธุรกิจไวVวUาการเปWนผูVประกอบการที่ดี เริ่มจากการทํางานเชิงรุก
เนื่อ งมาจากสภาพแวดลVอ มมี การเปลี่ยนแลงอยูU เสมอ ผูVป ระกอบการตV องมีความพรV อมและความ
เชื่อมั่นในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ นคVาหรือบริการใหVทันตUอการเปลี่ยนแปลงดังกลUาว และ
สอดคลVองกับแนวคิดของ Altinay et al., (2016) กลUาวไวVวUาผูVประกอบการที่มุUงเนVนการพัฒนาผลิตภัณฑ
มีความคิดริเริ่มสรVางสรรคใหมU ไมUเฉพาะแตUการพัฒนาผลิตภัณฑเทUานั้น แตUยังรวมถึงพัฒนา ในดVานอื่นๆ
ขององคกรดV วย เชU น การหากระบวนการในการทํ าการตลาด การบริ ก ารทรั พ ยากรมนุ ษย หรื อ
กระบวนการใหมUๆ เพื่อประสบผลสําเร็จในอนาคตไดV นอกจากนั้น Ireland et al. (2003) ไดVกลUาววUา การที่
ผูVประกอบการมี ก ารวางแผนและการคาดการณลUวงหนV าเพื่ อ ปรั บ รู ป แบบการทํ างาน โดยการใชV
ทรั พ ยากรตU างๆ ในองคกรใหV เ กิ ดคุ ณคU า พรV อ มทั้ ง ประยุ ก ตแนวคิ ดใหมU ๆ เพื่ อ ตอบสนองตU อ การ
เปลี่ยนแปลงอยUางตUอเนื่องจะสามารถประสบผลสําเร็จไดVในระยะยาวอีกดVวย
จากเหตุผลดังกลUาวสามารถบUงชี้ไดVวUา ผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ มีแนวคิดและ
มีการปรับตัวเพื่อใหVประสบความสําเร็จ ไดVแกU มีการดําเนินงานที่คํานึงถึงผลประโยชนของผูVบริโภค
มีการดําเนินการใหVทันเวลาตามที่วางแผนไวV และกลVาที่จะเสี่ยงในวิธีการใหมUๆ เพื่อใหVไดVผลตอบแทน
สูง รวมทั้งยังมีกระบวนการวางแผนที่เปWนระบบ คํานึงถึงแผนระยะยาว มีการปรับเปลี่ยนและปรับตัว
ใหVเขVากับสถานการณ มีวิธีการที่แปลกใหมU สามารถแกVไขและรับมือกับป†ญหาทันเวลา ดังนั้นการที่
ผูVประกอบการสามารถทํากําไรไดVมากขึ้น ดําเนินการไดVตามเป•าหมาย และสามารถสรVางความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคVาไดV มาจกป†จจัยหลัก 3 ประการ คือ การกลVาเผชิญกับความเสี่ยง(Risk-taking) การทํางาน
เชิงรุก(Pro-activeness) และการสรVางนวัตกรรม(Innovativeness) ซึ่งกลุUมธุรกิจ SMEs เปWนกลุUมธุรกิจ
ที่ตVองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยUางตUอเนื่องเพราะสภาวะการแขUงขันเกิดขึ้นอยUางรุนแรงและเปWน
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การใชVศักยภาพของตนในการสรVางความไดVเปรียบทางการแขUงขัน (Weerawardena and Mort, 2012)
จึงสามารถสรุปไดVวUา การมุUงเนVนความเปWนผูVประกอบการสามารถสรVางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
และการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรูVใหVการดําเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพซึ่งการดําเนินงานดังกลUาว
สUงผลตUอความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ ไดV
8. องคhความรู4ใหม0
Entrepreneurial
Orientation

Technology
Adaptation

Firm Success

ภาพที่ 1 แนวโนVมการปรับตัวของผูVประกอบการ
จากผลการวิจัยนี้พบวUาการมุUงเนVนผูVประกอบการจะตVองอาศัย การสรVางนวัตกรรม(Innovativeness)
การเผชิญกั บความเสี่ ยง(Risk-taking) และการทํางานเชิ งรุก (Pro-activeness) ซึ่ง สิ่งสํ าคัญคื อการ
ปรับเปลี่ยนสินคVาหรือการบริการใหVตรงกับความตVองการของลูกคVาเปWนหลัก และในป†จจุบนั เทคโนโลยี
เขVามามีบทบาทกับผูVประกอบการอยUางมาก จึงสUงผลใหVทั้งในเรื่องการปรับตัว การวางแผน หรือชUอง
ทางการใหVบริ การตVองมีความหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ดั งนั้น การปรั บตัวใหVเ ขVากั บเทคโนโลยีใหมU ๆ
ที่เกิดขึ้นจึงเปWนประเด็นสําคัญสําหรับผูVประกอบการในอนาคต
9. ข4อเสนอแนะ
9.1 ขVอเสนอแนะเชิงนโยบาย
9.1.1 ผูVประกอบการควรมีการศึกษาหาขVอมู ลเพื่อใชVป ระกอบการตัดสินใจไมUใหVการ
ตัดสินใจเกิดภาวะเสี่ยงตUอการดําเนินธุรกิจ เพื่อกําหนดเปWนนโยบายในการดําเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับ
การแขUงขัน อีกทั้งตVองมีการเรียนรูVสิ่งใหมUๆ ตลอดเวลา
9.1.2 ผูVประกอบการตVองตระหนักถึงแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อสUงผลตUอการวางแผน
และเสริมสรVางความมุUงมั่น ความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจใหVประสบความสําเร็จ
9.2 ขVอเสนอแนะสําหรับผูVปฏิบัติ
9.2.1 ผูVป ระกอบการควรมุU งเนV นวิ ธีก ารดํ าเนิ นงานดV วยการกลV าที่ จะทV าทายสิ่ ง ใหมU ๆ
นําเสนอประสบการณที่ดีใหVกับผูVบริโภคอยUางตUอเนื่อง
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9.2.2 ผูVประกอบการจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินการไดV ตVองมีวิธีการในการสรVาง
ความสัมพันธที่ดีตUอลูกคVา และสามารถรักษาลูกคVาไวVไดVอยUางตUอเนื่อง
9.3 ขVอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตUอไป
9.3.1 งานวิ จัยชิ้นนี้ผูVวิจัยมุU งเนV นศึกษา การมุU งเนVนความเปW นผูVป ระกอบการที่มี ผลตU อ
ความสําเร็จของผูVประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ ซึ่งบริบทสําคัญที่เกิดขึ้นมาจากป†จจัยสําคัญ
อื่นๆ เชUน พื้นที่แตUละพื้นที่มีความแตกตUางกัน หรือประเภทของธุรกิจที่แตกตUางกัน งานวิจัยในอนาคต
ควรจะมุUงเนVนที่ธุรกิจ SMEs ที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันและศึกษากลุUมตัวอยUางที่เปWนระดับประเทศ
มากขึ้นเพื่อที่จะไดVสะทVอนมุมมองตัวแปรใหVเกิดความสําคัญมากขึ้น
9.3.2 ในป†จจุบันคงไมUสามารถปฏิเสธไดVวUาสถานการณ COVID-19 มีผลกระทบตUอการ
ดําเนินธุรกิจ หรือการใชVเทคโนโลยีตUางๆ เขVามาชUวยการดําเนินงาน ดังนั้นในงานวิจัยในอนาคตควรจะ
เพิ่มตัวแปรสถานการณ COVID-19 และความผันผวนของเทคโนโลยีเขVาไปในงานวิจัย
9.3.3 การที่ผูVประกอบการจะประสบผลสําเร็จไดVอาจจะไมUใชUป†จจัยแคU การกลVาเผชิญกับ
ความเสี่ยง(Risk-taking) การทํางานเชิงรุก(Pro-activeness) และการสรVางนวัตกรรม(Innovativeness)
เทUานั้น ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวขVองกับบริบทของธุรกิจ SMEs อีกไดVในงานวิจัยอนาคตควรจะเพิ่ม
ตัวแปรเพื่อใหVเขVากับบริบทกลุUม SMEs มากขึ้น เชUน ความสามารถในการบริหาร ความสามารถใน
การคิดเชิงสรVางสรรคหรือความสามารถในการสรVางพันธมิตร เปWนตVน
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11. คําขอบคุณ
รายงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบพระคุณ คณาจารย ตลอดจนเจVาของผลงาน ตํารา และเอกสาร
ทางวิ ช าการทุ ก ทU า นที่ ผูV วิ จั ย ไดV นํ า มาศึ ก ษากU อ ใหV เ กิ ด แนวคิ ด อั น มี คุ ณ คU า ตU อ งานวิ จั ย ฉบั บ นี้
ขอขอบพระคุณ ผูVประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ ที่ไดVกรุณาใหVความอนุเคราะห และสละ
เวลาในการใหV ขVอมู ล ทํ าใหVไดV ขVอ มูล ที่ เ กิ ดประโยชนอยU างยิ่ ง ตUอ การวิ จัย จนทํ าใหV ก ารวิจั ยสํ าเร็ จ
สมบูรณไดV ขอกราบขอบพระคุณเปWนอยUางสูงไวV ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

