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ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย  

ที�ประสบความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 
ฐานิกาเชาวลติ1 และ ประภัสสรวเิศษประภา2 

 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัเรื� อง ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ที�ประสบ

ความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาสภาพทั�วไปของลกัษณะขององค์กร

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ที�ประสบ

ความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร และเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของลักษณะขององค์กรและ

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที�มีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ที�ประสบ

ความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานครโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย 

ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ทดสอบสมมติฐานเพื�อเปรียบเทียบโดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างระหว่างตวัแปร จะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุ 

(Multiple Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะการ

ดาํเนินกิจการแบบบริษทัจาํกัด ประเภทของกิจการแบบการผลิต มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ คือ 

จาํนวน 6 - 10 ปี มีรายได้ของกิจการ จาํนวน 100,001 - 500,000 บาท มีเงินลงทุนของกิจการ จาํนวน 

1,000,001 - 5,000,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ของผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที�

กรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นการมีนวตักรรมมี

ค่าเฉลี�ยสูงที�สุดและให้ความสําคญัระดบัมากที�สุด และรองลงมา คือ ดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั ดา้นความ

เป็นอิสระในการบริหารงาน ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงานเชิงรุก ตามลาํดบั  

 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย 

ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญั

กบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัด้านการเรียนรู้และ

พฒันา มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด รองลงมา คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน และให้

ความสาํคญัระดบัมาก ตามลาํดบั 
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Abstract 

 

             The Study of The Efficiency of Operations of Successful small-scale SMEs In the Bangkok area. The 

objective of this study was to study the general condition of the organization, the characteristics of the 

entrepreneurs, and the operational efficiency of the successful small SMEs in the Bangkok Metropolitan Area. 

And to study the relationship of the nature of the organization and the characteristics of the entrepreneurs that 

affect the efficiency of the successful SMEs entrepreneurs in the Bangkok area by collecting data from the small 

SMEs entrepreneurs in the Bangkok area. 400 people. The research results showed that small SMEs entrepreneurs 

in the Bangkok Metropolitan Area Having a nature of operating a company as a limited company Type of 

business Type of production Has a period of operation that is 6 - 10 years with an income of an enterprise in the 

amount of 100,001 - 500,000 baht, with an investment of an enterprise in the amount of 1,000,001 - 5,000,000 

baht. 

 The results of operator characteristics of small SMEs entrepreneurs in the Bangkok Metropolitan area. 

Small SMEs entrepreneurs in the Bangkok Metropolitan Area The focus was on the characteristics of the operator 

as a whole at a high level. The characteristics of innovative entrepreneurs were the highest and the most important, 

followed by small SMEs in the Bangkok Metropolitan Area. Give a high priority to the entrepreneurial character 

of the courage to compete. The independence in management. Risk Proactive work, respectively. 

 The results of an analysis of the opinions of the efficiency of the work of small SMEs in the Bangkok 

Metropolitan area. Small SMEs in the Bangkok area Pay attention to operational efficiency. The overall is at a 

high level in importance to the learning and development followed by finance, customer and internal processes. 

And give high priority, respectively. 

 

Keyword :Operational efficiency, small-scale SMEs, Entrepreneurs in Bangkok 

 

 

 

 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



3 

 

1. บทนํา 

 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ “เอสเอม็อี” ถือเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัอยา่งยิ�งของระบบ

เศรษฐกิจประเทศที�มีผูป้ระกอบการ SMEs ที�มีความรู้ความสามารถในการพฒันาสินคา้บริการกระบวนการ

ผลิต มีความเขม้แขง็ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรม ซึ� งสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง

มูลค่าเพิ�ม สร้างทกัษะฝีมือ สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศและสามารถสร้างความย ั�งยืนให้กบัระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ (จิรพนัธ์ สกุณา และวีระ พงศม์าลยั, 2556) นอกจากนี� ยงัมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาความแออดัจาก

การเติบโตของสังคมเมือง กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและเป็นการใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นให้

เกิดประโยชน์มากยิ�งขึ�น (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554) 

 SMEs มีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ดา้น ทั�งทางด้านการผลิต การจา้งงาน การ

ลงทุน และการส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ  

 ประการแรก ในทางดา้นการผลิตนั�น SMEs เป็นหน่วยการผลิตที�สําคญัในการผลิตสินคา้หลายชนิด

ที�หน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ทาํการผลิต SMEs จึงมีบทบาทในการเพิ�มความหลากหลายของสินคา้อุปโภค

บริโภค  

 ประการที�สอง SMEs มีบทบาทอยา่งมากต่อการจา้งงานของประเทศ เนื�องจาก SMEs มีจาํนวนมาก

และกระจายอยูท่ ั�วประเทศ การที� SMEs เป็นแหล่งจา้งงานขนาดใหญ่ของประเทศนั�น การประกอบการของ 

SMEs จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการมีงานทาํและรายไดข้องครัวเรือนจาํนวนมากของประเทศ  

 ประการที�สาม ในประเทศกาํลงัพฒันาที�การเขา้ถึงเครื�องมือในการออมมีความจาํกดั SMEs ยงัมี

บทบาทสาํคญัในการจดัสรรและโยกยา้ยเงินออมในชนบท โดยนาํไปใชใ้นภาคการผลิต 

 ประการสุดทา้ย SMEs ยงัมีบทบาทในการส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneurship) 

เนื�องจากธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเล็กในช่วงแรก ก่อนที�จะขยายธุรกิจให้มี

ขนาดใหญ่ขึ�นในช่วงถดัไป  

 ผูที้�ตอ้งการทาํธุรกิจเป็นของตนเองจาํเป็นจะตอ้งมีสัญชาตญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ และมี

ความขวนขวายในการหาช่องทองในการลงทุนทาํธุรกิจอยูเ่สมอ ซึ� งคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที�ประสบ

ความสาํเร็จมีดงัต่อไปนี�  

 1. ความกลา้เสี�ยง (Risk Taking) "ธุรกิจ" กบั "ความเสี�ยง" เป็นของคู่กนัผูที้�เป็นผูป้ระกอบการ ชอบ

ทาํงานที�ทา้ทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกบังานที�ง่าย หรืองานที�มีความ

เป็นไปไดร้้อยเปอร์เซ็นตห์รือเท่ากบัไม่มีความเสี�ยงเลย และจะหลีกเลี�ยงงานที�มีความเสี�ยงสูงเกินไป แต่ชอบ

งานที�มีความเสี�ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลว ความเสี�ยงระดบันี� ไดมี้การ

ประเมินแลว้ วา่ไม่เกินความสามารถที�จะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

 2. ตอ้งการมุ่งความสําเร็จ (Need for Achievement) เมื�อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได ้

ผูป้ระกอบการจะมุ่งมั�นใชพ้ลงังานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั�งหมด ทาํงานหนกัทุ่มเทให้กบังาน 

เพื�อใหบ้รรลุความสาํเร็จตามช่องทางที�วางไว ้ 
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 3. มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์(Creativity Thinking) เมื�อผูป้ระกอบการตอ้งการประสบความสําเร็จ 

ตอ้งเป็นผูที้�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที�จะทาํในสิ�งซํ� าๆ เหมือนแบบดั�งเดิม แต่เป็นผูที้�ชอบเอา

ประสบการณ์ที�ผา่นมานาํมาประยกุตใ์ชห้าวธีิการใหม่ที�ดีกวา่เดิมนาํมาใชก้บัการบริหารธุรกิจ  

 4. รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมาย (Addict to Goals) เมื�อการตั�งเป้าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึง

ความสาํเร็จ และจะตอ้งทาํอยา่งไรถา้ลม้เหลว หาสาเหตุวา่เกิดจากอะไร และจะแกไ้ขอยา่งไร ดงันั�นเพื�อให้

เกิดความสาํเร็จตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้ผูป้ระกอบการจะตอ้งทุ่มเททุกอยา่งเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอื้�น (Ability to motivate) ผูป้ระกอบการที�ดีนอกจากมี

ความสามารถในการทาํงานแลว้ ยงัตอ้งมีความสามารถในการชกัจูงโน้มน้าวจิตใจ ผูอื้�นให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในการทาํงานรู้จกัใชค้วามสามารถในการทาํงานสร้างทศันคติและแรงจูงใจ 

 6. ยืนหยดัต่อสู้ทาํงานหนกั (Hard Working) เมื�อพิจารณารอบคอบแลว้ตั�งเป้าหมาย จะพยายาม

ทาํงานอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ แมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค 

 7. เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน (Learning from Experience) เป็นคุณลกัษณะสําคญัที�

ควรจะปฏิบติัสําหรับผูป้ระกอบการเป็นการมองผลงานในอดีตที�เคยทาํผิดพลาดนาํมาเป็นบทเรียน หรือ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานหรือนาํไปปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการทาํงานใหมุ้่งไปสู่การทาํงานที�ดีกวา่เดิม 

 8. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผูน้าํที�ดี (Management and Leadership 

Capability) มีลกัษณะการเป็นผูน้าํ รู้หลกัการบริหารงานจดัการที�ดี เมื�อตอ้งทาํงานร่วมกบับุคลากรหลาย

ระดบัในภาวะที�แตกต่างกนัออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ 

 9. มีความเชื�อมั�นในตนเอง (Be Self Confident) ผูป้ระกอบการที�จะประสบความสําเร็จ มกัจะเป็นผู ้

ที�มีความเชื�อมั�นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ�งตนเองได้ มีความมั�นใจ เขม้แข็ง มี

ลกัษณะเป็นผูน้าํ และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือเชื�อมั�นตวัเองมากเกินไป 

 10. มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล (Visionary) เป็นผูที้�มีประสบการณ์ สามารถที�จะวิเคราะห์เหตุการณ์ใน

อนาคตขา้งหนา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํและพร้อมรับเหตุการณ์ที�จะเปลี�ยนแปลง 

 11.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่องานที�ทาํเป็นอย่างดี เป็นผูน้าํในการทาํสิ� ง

ต่างๆ มกัจะมีความคิดริเริ�มแลว้ลงมือทาํเอง หรือมอบหมายให้ผูอื้�นทาํ และเป็นผูดู้แลจนงานสําเร็จไปตาม

เป้าหมายที�วางไว ้โดยจะรับผดิชอบผลการตดัสินใจ ไม่วา่ผลออกมาจะดีหรือไม่ 

 12. มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดนิ�ง (Enthusiastic) มีการทาํงานที�เต็มไปด้วยพลงั มีความ

กระตือรือร้น ทาํงานทุกอยา่งโดยไม่หลีกเลี�ยง 

 13. ใฝ่หาความรู้เพิ�มเติม (Take New Knowledge) ถึงแมจ้ะเชี�ยวชาญ แต่ความรู้และประสบการณ์

อยา่งอื�น หรือที�มีอยูย่งัไม่เพียงพอ ก็ตอ้งหาความรู้เพิ�มเติม โดยเฉพาะความรู้ขอ้มูลทางการตลาด เศรษฐกิจ 

การเมือง กฎหมาย ทั�งในและต่างประเทศ 

 14. กลา้ตดัสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can Make Decision and Be Attempt) กลา้ตดัสินใจมี

ความหนกัแน่นไม่หวาดหวั�น เชื�อมั�นในตนเองกบังานที�ทาํ มีจิตใจของนกัต่อสู้แมง้านจะหนกัก็ทุ่มเทให้สุด
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ความสามารถไม่กลวังานหนัก ถือว่างานหนกันั�นเป็นงานทา้ทายใช้ความรู้ สติปัญญา ความสามารถของ

ตนเองในการทาํงาน และจะภูมิใจเมื�อทาํไดส้าํเร็จ 

 15. อยา่ตั�งความหวงัไวก้บัผูอื้�น (Independent) ผูป้ระกอบการที�เพิ�งเริ�มทาํธุรกิจ มกัใชน้ํ� าพกันํ� าแรง

ที�มาจากตนเอง จึงมีการผลกัดนัให้ผูที้�อยูร่อบดา้นทาํงานหนกัอย่างเต็มที�เช่นเดียวกบัตนเพื�อให้งานสําเร็จ

และมุ่งหวงัความสาํเร็จ 

 16. มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั (Focus on Current Situation) ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํงาน

ปัจจุบนัใหดี้ที�สุด คิดถึงอนาคตดว้ยการวางแผนไวอ้ยา่งรอบคอบ 

 17. สามารถปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม (Adaptable) ตอ้งเชื�อมั�นในความสามารถของตนที�จะปรับ

ตนเองใหเ้ป็นไปตามตอ้งการของสภาพแวดลอ้มมากกวา่ปล่อยให้ทุกอยา่งเป็นไปตามยถากรรม หรือขึ�นอยู่

กบัโชคหรือดวง 

 18. รู้จกัประมาณตนเอง (Self Assessment) การทาํอะไรรู้จกัประมาณตนเอง ไม่ทาํสิ�งใดเกินตวั เกิน

ความสามารถ จะไดไ้ม่ประสบกบัความลม้เหลวในการลงทุนทาํธุรกิจ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาสภาพทั�วไปของลกัษณะขององคก์รคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะขององค์กรและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที�มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.ลกัษณะขององคก์รที�แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ราย

ยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2.คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs 

รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

ซึ� งมีทั�งหมด 564,459 ราย (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2562) 

 2. ขอบเขตด้านเนื�อหาและประเด็นในการศึกษา ตวัแปรอิสระ ได้แก่ลกัษณะขององค์กร และ

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs 

รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตระยะเวลาการดาํเนินการวจิยั ตั�งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาํไปใช้เป็นข้อมูลพื�นฐานเพื�อการศึกษา และพฒันารูปแบบ

การศึกษาเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของลกัษณะขององคก์ร คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs  รายยอ่ย ที�ประสบความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ซึ� งผูว้ิจยั

คาดหวงัวา่ผลจากการวจิยัครั� งนี�จะสามารถเป็นประโยชน์กบัผูที้�เกี�ยวขอ้งและผูที้�สนใจศึกษาเกี�ยวกบัตวัแปร

ดงักล่าว ตลอดจนใชเ้ป็นพื�นฐานสาํหรับการวจิยัในครั� งต่อไป 

 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาํใหผู้ป้ระกอบการ ผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือผูที้�สนใจจะประกอบกิจการทราบถึง

ลกัษณะขององค์กร คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ 

SMEs ที�ประสบความสําเร็จ ทั�งนี� เพื�อให้ผูป้ระกอบการ ผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือผูที้�สนใจจะประกอบกิจการ 

สามารถนาํไปเป็นแนวทางหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัการดาํเนินงานของกิจการ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการ 

SMEs รายย่อย ที�ประสบความสําเร็จ 

ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นการเงิน 

2. ดา้นลูกคา้ 

3. ดา้นกระบวนการภายใน 

4. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

ลกัษณะขององค์กร 

1. ลกัษณะการดาํเนินกิจการ 

2. ประเภทของกิจการ 

3. ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 

4. เงินลงทุนของกิจการ 

5. รายได ้

คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 

1. การมีนวตักรรม 

2. ความกลา้เสี�ยง 

3. การทาํงานเชิงรุก 

4. ความกลา้ที�จะแข่งขนั 

5. ความเป็นอิสระในการ

 บริหารงาน 



7 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัลกัษณะขององค์กร 

 Veskaisri (2007) กล่าววา่เจา้ของธุรกิจมกัจะมีลกัษณะส่วนบุคคลที�มีพลงัผลกัดนัและทรงอิทธิพลที�

มกัจะเกิดจากค่านิยมและแรงจูงใจส่วนตวัของผูป้ระกอบการเอง ในอดีตที�ผ่านมาไดมี้การศึกษาปัจจยัภูมิ

หลงัของผูป้ระกอบการที�มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จทางธุรกิจ เช่น อายกิุจการโดยมีรายละเอียด ดงันี�  

 กิจการที�มั�นคงเป็นกิจการที� ก่อตั� งและดําเนินงานมาอย่างราบรื� นเป็นระยะเวลานานย่อมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเจริญเติบโตและผลการดาํเนินงานที�ดี 

 

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 

 บุริม โอทกานนท ์(2557) ไดส้รุปคุณลกัษณะ 9 ประการ ของการเป็นผูป้ระกอบการที�ประสบ

ความสาํเร็จไวด้งันี�  

 1) เป็นผูที้�มีเป้าหมายในการทาํธุรกิจที�ชดัเจน 

 2) มีความมุ่งมั�นสูงที�จะทาํสิ�งนั�นใหส้าํเร็จ 

 3) มีความอ่อนนอ้ม ไม่ถือตวั 

 4) มีภาวะผูน้าํ กลา้เสี�ยง และกลา้ที�จะตดัสินใจ 

 5) ทาํงานเร็ว รวมถึงมีสัมผสัที�เร็วต่อโอกาส ปัญหา และอุปสรรค 

 6) มีความฝัน มีความคิดริเริ�ม และความคิดที�จะปรับปรุงสินคา้และบริการใหดี้ขึ�นตลอดเวลา 

 7) ไม่คิดวา่ธุรกิจที�ทาํอยูเ่ป็นงานที�ตอ้งทาํ แต่เป็นงานที�อยากทาํ 

 8) เก่งที�รู้จกัเลือกหาทีมงานที�ไวใ้จได ้

 9) มีความรู้สึกยนิดีเมื�อตอ้งให ้

 Frese (2000) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการหรือผูที้�จะเป็นเจา้ของธุรกิจ ควรมีลกัษณะที�บ่งบอก ดงันี�  

 1) ความมีนวตักรรม (innovativeness) หมายถึง การเป็นผูมี้ความคิดริเริ�มเกี�ยวกบัสินคา้ใหม่ๆ การ

บริการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 2) ความกลา้เสี�ยง (risk taking) หมายถึง ความกลา้เสี�ยงแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลา้เสี�ยงต่อสิ�ง

ที�ไม่รู้ กลา้ใชท้รัพยสิ์นจาํนวนมากสาํหรับก่อตั�งธุรกิจ และกลา้กูย้มืทรัพยสิ์นจาํนวนมาก 

 3) ความกา้วร้าวในการแข่งขนั (competitive aggressiveness) หมายถึง ความมุ่งมั�นที�จะเอาชนะใน

การแข่งขนั ความพยายามที�จะทาํคู่แข่งหมดประสิทธิภาพ และพาตนเองขึ�นมาอยูเ่หนือคู่แข่งได ้

 4) ความสมํ�าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ (stability and learning orientation) หมายถึง การที�เจา้ของ

กิจการมีความ มั�นคงไม่เก็บสิ�งผิดพลาดมาเป็นอารมณ์ หรือผิดหวงัทอ้แทแ้ต่นาํเอาประสบการณ์ที�ผ่านมา

เรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ�น 

 5) ความใฝ่ใจในความสําเร็จ (achievement orientation) หมายถึง มีความชอบงานที�ทา้ทายมี

แรงจูงใจในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จและดีกวา่เดิม 
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 6) อายุกิจการ (firm age) กิจการที�มั�นคงเป็นกิจการที�ก่อตั�งและดาํเนินงานมาอยา่งราบรื�นเป็นระยะ

เวลานานยอ่มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเจริญเติบโตและผลการดาํเนินงานที�ดี 

 

 ทฤษฎเีกี�ยวกบัคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 

 Kaplan & Norton (2007) ไดก้ล่าววา่ Balance Scorecard มีการวดัผลอยู ่4 มุมมอง ไดแ้ก่ 

 1) มุมมองด้านการเงิน จะเป็นการมองถึงผลประกอบการที�ได้รับตอบแทนจากการลงทุน และ

กระแสเงินสดที�สะทอ้นถึงผลลพัธ์ในระยะสั�น ซึ� งประกอบดว้ย ผลตอบแทนต่อทุนที�ใชไ้ป ความสามารถใน

การทาํกาํไร กระแสเงินสด ความคาดหมายประมาณการกาํไร เป็นตน้ 

 2) มุมมองดา้นลูกคา้ ลูกคา้ประกอบไปดว้ยลูกคา้เก่า และลูกคา้ใหม่ ซึ� งลูกคา้เป็นกลไกสําคญัของ

การทาํธุรกิจ ต้องสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าเก่าอย่างสมํ�าเสมอ และสร้างความพึงพอใจ หรือความ

ประทบัใจใหลู้กคา้ใหม่ไว ้เพราะตวัวดัความสาํเร็จดา้นลูกคา้ คือ จาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ�น เป็นตน้ 

 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน เป็นการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ในองคก์รให้คุม้ค่า และปรับปรุง

ขั�นตอนในการปฏิบติังานให้กระชับ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากที�สุด โดยตวัวดัความสําเร็จด้าน

กระบวนการภายใน คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร การลดต้นทุน การลดปริมาณงานที�ตอ้งทาํ

ซํ� าซอ้น เป็นตน้ 

 4) มุมมองดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื�อเป็นแรงขบัเคลื�อนให้เกิดการพฒันาและ

ปรับปรุงผลการดาํเนินงานทั�งด้านการเงิน ด้านลูกคา้ และด้านกระบวนการภายใน เช่น การมีนวตักรรม

ใหม่ๆ การเขา้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ ความพึงพอใจของพนกังาน เป็นตน้ 

 Lumpkin and Dess (1996) ไดมี้การศึกษาวิจยัคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 5 ลกัษณะ 

ดงันี�  

 1) การมีนวตักรรม (Innovativeness) ความตั�งใจที�จะนาํเสนอสินคา้หรือบริการใหม่ๆ ซึ� งเกิดจาก

การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การทดลอง ดว้ยกระบวนการและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 

 2) ความกลา้เสี�ยง (Risk Taking) การตดัสินใจอย่างแน่วแน่ภายใตส้ถานการณ์ที�ไม่แน่นอน เช่น

ตดัสินใจลงทุนในส่วนตลาดใหม่ หรือกูย้มืเงินจาํนวนมากเพื�อนาํไปลงทุนในธุรกิจ 

 3) การทาํงานเชิงรุก (Proactiveness) การมองไปขา้งหนา้เพื�อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น การออก

สินคา้หรือบริการใหม่แมต้อ้งเผชิญกบัการแข่งขนัที�รุนแรงพยากรณ์ไปถึงความตอ้งการใหม่และสร้างการ

เปลี�ยนแปลงใหเ้กิดขึ�นกบัธุรกิจ 

 4) ความกลา้ที�จะแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) ความพยายามเชิงรุกในการเผชิญหนา้กบั

การแข่งขนัที�รุนแรงสามารถตอบโตคู้่แข่งไดดี้และสร้างความไดเ้ปรียบในการ 

แข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 

 5) การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) การตดัสินใจอยา่งอิสระของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�

จะผลกัดนัแนวคิดและวสิัยทศัน์ของธุรกิจสู่การนาํไปปฏิบติัภายในองคก์าร 
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3. วธิีการศึกษา 

 ใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การสุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัอยา่ง (sample size) ให้มีความเหมาะสมกบั

ระดบัความเชื�อมั�น ในทางสถิติที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% ความคลาดเคลื�อนที� 5%จึงไดน้าํสูตรของ Yamane 

(1976) มาใช ้ดงันี�    

   มีสูตรการคาํนวณ ดงันี�          � =
�

���(�)�
 

 

 โดย  n  =  จาํนวนของขนาดตวัอยา่ง, N =  จาํนวนรวมทั�งหมดของประชากรที�ใชใ้นการศึกษา, 

e  =ความคลาดเคลื�อนที�จะยอมรับได ้0.05  

 ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยขนาดประชากรมีค่าเท่ากับ 564,459 ราย และค่าความเชื�อมั�น

เท่ากบัร้อยละ 95 ซึ� งสามารถสรุปขนาดกลุ่มตวัอย่างได ้จาํนวน 400 คนและเลือกจากประชากรเป้าหมาย 

โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาวจิยัในครั� งนี� ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ยการใชค้าํถามปลายปิด ซึ� งลกัษณะการตั�งขอ้คาํถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมิน

ค่า (Likert’s scale)โดยแบ่งระดบัออกเป็น5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากที�สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง 

เห็นดว้ยน้อย และ เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดตามลาํดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื�อให้ผูต้อบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรมศึกษาจาก

หนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ โดย

สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั�งคาํถามแบบปลายปิดและวธีิการเรียงลาํดบัแบบลิเคิร์ท 

(Likert Scale) และนาํแบบสอบถามที�ไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื�อหา (Content 

Validity) จาํนวน 3 ท่าน จากนั�นนาํแบบสอบถามที�ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-

out) กบักลุ่มประชากรที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน เพื�อนาํมาวิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 

(Corrected item-total correlation)  และหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา 

(Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการปรับปรุงแลว้จาํนวน 400 ชุด 

ออกเก็บขอ้มูล จากนั�นนาํแบบสอบถามทั�งหมดมาทาํการตรวจสอบการตอบคาํถามในแบบสอบถามแล้ว

นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้มูลการศึกษา

ออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี�   
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1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400ชุด โดยผูว้ิจยั

ไดท้าํการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ผา่น Google Form โดยตรวจสอบความถูกตอ้ง

และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั�นจึงนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลในขั�นต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 

วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัที�ทาํการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื�อนาํมาใช้

ประกอบการศึกษา เพื�อกาํหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั

ได ้

 และการศึกษาวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย  การแจกแจง

ความถี� (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื�ออธิบายขอ้มูลแต่ละส่วน 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิตินี� เพื�อทดสอบสมมติฐานที�

มีระดบันัยสําคญัที� 0.05 โดยใช้การทดสอบ ANOVAเพื�อทดสอบความแตกต่างค่า mean ของระดับ

ความสาํคญั และใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุ(Multiple Regression Analysis) เพื�อทดสอบอิทธิพลของตวั

แปรอิสระที�มีต่อตวัแปรตาม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะการดาํเนินกิจการ จาํนวน 

117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา คือ เจา้ของคนเดียว มีจาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 โดยประเภท

ของกิจการ คือ การผลิต จาํนวน 199 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.7 รองลงมา การบริการ จาํนวน 117 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 29.3 โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ มากสุด คือ จาํนวน 6 - 10 ปี มีจาํนวน153 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 38.3 รองลงมา จาํนวน 1 - 5 ปี มีจาํนวน 93 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.3 ส่วนมากมีเงินลงทุนของกิจการ 

จาํนวน 100,001 - 500,000 บาท มีจาํนวน120 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.0 รองลงมา ตํ�ากว่า 100,000 บาท มี

จาํนวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.5 โดยมีรายได้ของกิจการ มากสุด จาํนวน 1,000,001 - 5,000,000 บาท 

จาํนวน 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.5 รองลงมา ตํ�ากวา่ 1,000,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.5  

 ผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะของ

ผูป้ระกอบการโดยรวม มีค่าเฉลี�ยรวมอยูที่� 4.01 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก และเมื�อ

วเิคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นการมีนวตักรรม มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 4.12 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 

ดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั มีค่าเฉลี�ย 4.10 อยูใ่นระดบัมาก ถดัมา ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน มี

ค่าเฉลี�ย 4.00 อยูใ่นระดบัมาก นอกจากนี�  ดา้นความกลา้เสี�ยง มีค่าเฉลี�ย 3.95 อยู่ในระดบัมาก และดา้นการ

ทาํงานเชิงรุก มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด คือ 3.91 อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ตามลาํดบั 
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ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสําคญักบัประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี�ย 3.96  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น

สูงสุด ด้านการเรียนรู้และการพฒันา รองลงมา ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน 

ตามลาํดบั 

 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ที� 1ผลการวิเคราะห์ลกัษณะขององคก์ร พบวา่ ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�

กรุงเทพมหานคร ที�มีประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ เงินลงทุนของกิจการ รายได้ ที�

แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแตกต่างกนั ในขณะที�ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ใน

เขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ที�มีลกัษณะการดาํเนินกิจการแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที�  2ผลการวิ เคราะห์คุณลักษณะของผู ้ประกอบการ พบว่าคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการ ทั�ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงานเชิงรุก ดา้นความ

กลา้ที�จะแข่งขนั ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ลว้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ทั�งสิ�น โดยความคิดเห็นที�

มีต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงาน

เชิงรุก ด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะที�ความ

คิดเห็นที�มีต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั เป็นเพียงดา้นเดียวที�มีความคิดเห็น

ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะการดาํเนินกิจการแบบบริษทั

จาํกดั ประเภทของกิจการแบบการผลิต มีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ คือ จาํนวน 6 - 10 ปี มีรายไดข้อง

กิจการ จาํนวน 100,001 - 500,000 บาท มีเงินลงทุนของกิจการ จาํนวน 1,000,001 - 5,000,000 บาท 

 ผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัคุณลกัษณะของ

ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะของผูป้ระกอบการด้านการมีนวตักรรมมี

ค่าเฉลี�ยสูงที�สุดและให้ความสําคญัระดบัมากที�สุด และรองลงมา คือ ผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ในเขต

พื�นที�กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั 

ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงานเชิงรุก ตามลาํดบั  

 ผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ในเขตพื�นที� ให้ความสําคญักบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัดา้นการเรียนรู้และพฒันา มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด รองลงมา คือ 

ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการภายใน และใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ตามลาํดบั  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะขององคก์ร พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs 

รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ที�มีประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ เงินลงทุนของ

กิจการ รายได ้ที�แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแตกต่างกนั ในขณะที�ผูป้ระกอบการ 

SMEs รายยอ่ย ในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ที�มีลกัษณะการดาํเนินกิจการแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 2 ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ พบวา่ คุณลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการ ทั�ง 5 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงานเชิงรุก ดา้น

ความกลา้ที�จะแข่งขนั ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ลว้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ทั�งสิ�น 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื� อง ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ที�ประสบ

ความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดด้งันี�  

 1. สภาพทั�วไปของลักษณะขององค์กร คุณลักษณะของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ที�ประสบความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัลกัษณะขององคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นประเภทของกิจการ ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ ดา้นเงินลงทุน

กิจการ และดา้นรายไดข้องกิจการ มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน แตกต่างกนั และปัจจยัลกัษณะ

ขององค์กร ได้แก่ ด้านลกัษณะการดาํเนินกิจการ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยผลวิจยั

พบว่าดา้นประเภทของกิจการกลุ่มธุรกิจดา้นการบริการจะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตํ�ากว่า กลุ่ม

ธุรกิจด้านการผลิตด้านระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ พบว่า กลุ่มธุรกิจระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 

จาํนวน1 – 5 ปี และ จาํนวน 11 – 15 ปี จะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตํ�ากวา่ กลุ่มธุรกิจระยะเวลาใน

การดําเนินกิจการ15 ปี ขึ� นไป และกลุ่มธุรกิจระยะเวลาในการดําเนินกิจการ จาํนวน 6 – 10 ปี จะมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตํ�ากวา่ กลุ่มธุรกิจระยะเวลาในการดาํเนินกิจการจาํนวน 11 -15 ปี และ 15 ปี 

ขึ�นไป สอดคลอ้งกบัแนวคิด Borch and Huse (1993) ที�ศึกษาพบว่าอายุของกิจการมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ทรัพยากรและกลยทุธ์ ในดา้นรายไดข้องกิจการ พบวา่ กลุ่มธุรกิจดา้นรายไดข้องกิจการตํ�ากวา่ 100,000 บาท 

จะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตํ�ากว่า กลุ่มธุรกิจด้านรายได้ของกิจการ 100,001 - 500,000 บาท, 

500,001 - 1,000,000 บาท, 1,000,001 - 2,000,000 บาท และ 2,000,000 บาท ขึ�นไป กลุ่มธุรกิจดา้นรายได้

ของกิจการ 100,001 - 500,000 บาท จะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตํ�ากว่า กลุ่มธุรกิจดา้นรายไดข้อง

กิจการ  1,000,001 - 2,000,000 บาท และ 2,000,000 บาท ขึ�นไป และกลุ่มธุรกิจด้านรายได้ของกิจการ 

500,001 - 1,000,000 บาทมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตํ�ากว่า กลุ่มธุรกิจด้านรายได้ของกิจการ 

2,000,000 บาท ขึ�นไป 
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 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย 

ที�ประสบความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานครพบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการในระดบัมากโดยสูงสุด ดา้นการมีนวตักรรม รองลงมาดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั ดา้นความ

เป็นอิสระในการบริหารงาน ดา้นความกลา้เสี�ยงและดา้นการทาํงานเชิงรุก ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Porter (1996) ที�ศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องกลยุทธ์พบวา่ การมีนวตักรรม ความกลา้เสี�ยง และการทาํงานเชิงรุก 

เป็นกลไกที�สาํคญัที�ช่วยเพิ�มความสามารถและช่วยให้ธุรกิจอยูร่อดปลอดภยั ผลวิจยัในครั� งนี�พบวา่ ดา้นการ

มีนวตักรรมมีความคิดเห็นสูงสุดมกันาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื�อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดา้นความกลา้เสี�ยง มีความคิดเห็นสูงสุดยอมรับกบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ในธุรกิจ 

เช่น สภาพเศรษฐกิจ อตัราแลกเปลี�ยน อตัราดอกเบี�ย ไดเ้ป็นอยา่งดี  ดา้นการทาํงานเชิงรุก มีความคิดเห็น

สูงสุด มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื�อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

ดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนั มีความคิดเห็นสูงสุด กิจการสามารถเสนอสินคา้และบริการให้ลูกคา้ดว้ยราคาที�

สมเหตุผล เมื�อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั และด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีความคิดเห็นสูงสุด 

รู้สึกว่าตนเองมีอาํนาจและมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจในงานของตนเองอย่างเต็มที� สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั Alegre and Chiva (2009) ที�ศึกษาพบวา่คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ นวตักรรม และ

ความสามารถของธุรกิจในเรื�องความสําคญัของความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์าร และมีความคิดเห็น

ต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในระดบัมาก โดยสูงสุด ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา รองลงมา ดา้น

การเงิน ด้านลูกคา้ และด้านกระบวนการภายใน ตามลาํดบั โดยด้านการเงิน มีความคิดเห็นสูงสุด คิดว่า

กิจการมีการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบการดาํเนินงาน ด้านลูกคา้ มีความคิดเห็นสูงสุด กิจการ

สามารถบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการภายในมีความคิดเห็น

สูงสุด กิจการมีการกาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานการทาํงานที�ชดัเจน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มี

ความคิดเห็นสูงสุด กิจการมีการใหร้างวลักบัพนกังานที�ทาํงานดีเพื�อสร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน 

 2. ความสัมพนัธ์ของลกัษณะขององคก์รและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการที�มีผลต่อประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs ที�ประสบความสําเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร ผลวิจยัพบว่า

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ดา้นการมีนวตักรรม ดา้นความกลา้เสี�ยง ดา้นการทาํงานเชิงรุก ดา้น

ความกลา้ที�จะแข่งขนั และดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของผูป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ย ที�ประสบความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยั 

Zainol and Ayadurai (2011) ที�ศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์โดยตรง

กบัความสามารถของธุรกิจ โดยผลทดสอบพบวา่ ดา้นการทาํงานเชิงรุก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานสูงสุด รองลงมา ดา้นความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดา้นการมีนวตักรรม ดา้นความกลา้

เสี� ยง อาจเป็นเพราะการลงทุนประกอบธุรกิจ มีความเสี� ยงในทุกด้านตลอดเวลา ซึ� งเป็นเรื� องปกติที�

ผูป้ระกอบการทุกภาคส่วนตอ้งเจอและพร้อมรับมือกบัการแข่งขนัที�รุนแรง เนื�องจากธุรกิจตอ้งมีการปรับตวั

ในเรื�องสินคา้/บริการ เพื�อให้ลูกคา้พึงพอใจ เมื�อเทียบกบัคู่แข่งขนั เลยไม่ไดเ้ป็นเหตุผลหรือปัจจยัหลกัใน
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การที�จะทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั Balan and Lindsay (2010) ที�ศึกษาพบวา่

ความสามารถทางนวตักรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถทางธุรกิจ ความกลา้เสี�ยงเป็นพื�นฐาน

ของคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการและเป็นคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัธุรกิจบริการขนาดเล็กที�อยู่

นอกเมืองและอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ถูกควบคุม  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั Campos, de la Parra and 

Parellada (2012) ที�ศึกษาเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการกบักระบวน

ทศัน์ในการบริหารและความสามารถของธุรกิจเกิดใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ การมีนวตักรรม ความกลา้

เสี� ยง และการทาํงานเชิงรุกมีความสัมพนัธ์กับกระบวนทัศน์ในการบริหาร นอกจากนี� ผลวิจัยพบว่า

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ได้แก่ ด้านความกล้าที�จะแข่งขนั มีอิทธิพลเชิงลบต่อประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานโดยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ SMEs รายย่อย ที�ประสบ

ความสาํเร็จในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 82.70% 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ดา้นความกลา้ที�จะแข่งขนัมีอิทธิพลเชิงล

ลบต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ผูป้ระกอบการควรวางแผนและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื�อรุกตลาด 

ปรับปรุงสินคา้หรือบริการให้เป็นจุดสนใจ และสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภคเพื�อให้ทนัตามกระแส

อยู่เสมอ เนื�องจากสินค้าหรือบริการของผูป้ระกอบการรายย่อยมีส่วนแบ่งการตลาดจาํนวนมาก และ

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมาก ผูป้ระกอบการจึงต้องปรับตวัอยู่ตลอดเวลาเพื�อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค 

 2. ผูป้ระกอบการควรผลกัดนัให้พนกังานเขา้ร่วมการจดัอบรมให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทกัษะที�จาํเป็นกบังานที�ทาํ ในดา้นการมีนวตักรรม เทคโนโลย ี

แพลตฟอร์มในการทาํธุรกิจ การทาํบญัชี เป็นตน้ 
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