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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกณฑช้ีวัดคุณสมบัติความเปนผูประกอบการไทย โดยวิธีการใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก ตัวอยางที่ใชศึกษาคัดเลือกจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการประกอบการซึ่งจําแนกเปน 4 
กลุม จํานวน 283 คน ประกอบดวย กลุมนักวิชาการ กลุมผูปฏิบัติการจากสถาบันที่เกี่ยวของกับภารกิจของผูประกอบการ เชน 
สถาบันการเงิน กลุมผูบริหารจากองคการและหนวยงานทั้งภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ และกลุมผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ คือ ผูใหความรวมมือทุกกลุมมีความเห็นวาเกณฑวัดคุณสมบัติความเปนผูประกอบการไทย
ประกอบดวยคุณสมบัติความเปนผูนํา ความมีสัมพันธภาพและความเปนเจาของ ทั้งนี้กลุมนักวิชาการ กลุมผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
และกลุมผูประกอบการ มีความเห็นตรงกันคือ เกณฑความเปนเจาของมีความสําคัญเปนอันดับแรก ตามดวยความมีสัมพันธ-
ภาพและความเปนผูนํา ในขณะที่กลุมผูบริหารจากองคการและหนวยงานมีความเห็นวา เกณฑความเปนผูนําเปนคุณสมบัติที่มี
ความสําคัญที่สุดตามดวยความมีสัมพันธภาพและความเปนเจาของ 

ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชไดโดยใชเกณฑช้ีวัดที่สรางขึ้นพรอมกับการกําหนดคาถวงน้ําหนักตามระดับ
ความสําคัญของเกณฑ ตอจากนั้นจึงทําการคํานวณและนําคาที่ไดไปสรุปผลความเปนผูประกอบการของผูถูกประเมิน 
 
ABSTRACT 

This study aims primarily to generate indicators of Thai entrepreneurship’s characteristics, using ques-
tionnaires and in-depth interviews.  The sample of this study consists of 283 persons categorized into 4 groups; 
namely, scholars, practitioners from related agencies (e.g. financial institutions), executives from both private 
organizations and state enterprises, and practitioners of small and medium business enterprises. 

The study concludes that the indicators of Thai entrepreneurship’s characteristics encompass 3 dimensions-
leadership, relationship and ownership, respectively.  In this case, the scholars and those from related agencies as 
well as SME practitioners unanimously agreed that ownership receives the top priority, followed by relationship 
and leadership.  However, the executive group ranked leadership as the most important indicator, followed by 
leadership and ownership. 

By using proper weighing to suit the priority of each dimension, the established indicators may be applied to 
examine an individual’s characteristics of entrepreneurship.  Eventually, the calculated value of these indicators 
will reflect the entrepreneurship’s characteristics of that particular individual. 

 
“เกณฑชี้วัดคุณสมบัติความเปนผูประกอบการไทย” 
(Indicators of Thai Entrepreneurship’s Charac- 
teristics) 

ความเปนผูประกอบการเริ่มแพรหลายเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพทาง
เศรษฐกิจที่สงผลใหการวาจางถูกจํากัดตามนโยบายลด
ตนทุนขององคการตางๆ ดวยเหตุนี้ทําใหคนหันมาพึ่งพาตน 
เองดวยการสรางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีอีก

หลายคนที่ตองการดําเนินธุรกิจของตนเองเพื่อสรางฐานะ
ใหมั่นคงแทนการทํางานใหกับบางองคการเกือบทั้งชีวิต 
ความจริงแลวผูประกอบการรายยอยไดเกิดขึ้นมากอนเปน
เวลานานแลวไมวาจะเปนภูมิภาคทางดานเอเชีย ยุโรป หรือ
แมแตทางดานสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเปนดินแดนเกิดใหมใน
สมัยนั้น ตอมาไดมีการขยายธุรกิจ การจัดโครงสรางการ
บริหารจัด การและการเพิ่มประเภทธุรกรรมตางๆ มากขึ้น 
จนกระทั่งมีการรวมตัวกันกอต้ังเปนบริษัทหรือนิติบุคคล



ขนาดใหญที่เราไดเห็นกันในทุกวันนี้ แตถึงกระนั้นก็ยังมี
กิจการเล็กๆ ยังคงดําเนินการอยูเพราะขอจํากัดหลายอยาง 
อาทิ เงินทุนและทรัพยสินตางๆ เปนตน 

หากพิจารณาในแงของความสามารถในการขยายธุรกิจ
หรือการสรางธุรกิจใหมใหประสบสําเร็จไดเปนการแสดง
ถึงความสามารถในการเปนผูประกอบการแลว ก็จะพบวา
ความเปนผูประกอบการนั้นไมใชเฉพาะบุคคลผูเปนเจาของ
ธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น หากแตหมายความรวมถึงบุคลากร
ของธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทดวยเชนกัน จึงกลาวได
วาความเปนผูประกอบการเกิดไดในตัวบุคคลของกิจการ
และองคการทั่วไปนั่นเอง 
 
ความเปนผูประกอบการกับธุรกิจองคกรขนาดใหญ 

ความเปนผูประกอบการถูกพิจารณาวามีความสําคัญตอ
ธุรกิจมาก คํากลาวนี้อาจเปนเหตุผลสําคัญ ที่บริษัทรายใหญ
เปนจํานวนมากทั้งในตางประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
เกาหลี ไตหวัน และบริษัทของไทยเองหลายแหงตางให
ความสําคัญในการสรางและพัฒนาบุคลากรของตนเองให    
มีความเปนผูประกอบการมากยิ่งขึ้น มุมมองดานความเปน
ผูประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ จะมุงไปที่ผลลัพธ
สุดทาย คือ ความสามารถในการทํากําไร ซึ่งเปนผลมาจาก
การอุทิศตนทั้งในดานความสามารถและความผูกพันทางดาน
จิตใจใหกับองคการเสมือนเปนผูประกอบการเพื่อใหองคกร
มีศักยภาพพรอมที่จะยืนหยัดและสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
ความเปนผูประกอบการกับธุรกิจองคกรขนาดเล็ก 

สําหรับธุรกิจขนาดเล็กนั้น ความเปนผูประกอบการ
มักจะเห็นไดชัดเจนกวาธุรกิจขนาดใหญ เนื่องจากผูเปน
เจาของธุรกิจนั้นจะตองมีความเปนผูประกอบการเองจึงจะ
ทําใหกิจการของงานประสบผลสําเร็จได อาจกลาวไดวา
ความเปนผูประกอบการของเจาของธุรกิจขนาดเล็กจะตอง
เริ่มตนตั้งแตการมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดและมี
โอกาสที่จะสรางผลกําไรใหกับตัวเองซึ่งจัดวาเปนเรื่องที่
สําคัญที่สุด หลังจากนั้นจึงคอยดําเนินการดานการจัดหา
เงินทุนและสรางระบบการจัดการธุรกิจตอไป 

ผูประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทุกรายจะใหความผูกพัน
กับธุรกิจของตนโดยธรรมชาติอยูแลว เนื่องจากมีความเปน
เจาของอยูครบถวนซึ่งแตกตางจากธุรกิจขนาดใหญที่

บุคลากรสวนใหญยังมีความรูสึกวาตนเองไมใชเจาของ 
ดวยเหตุนี้ธุรกิจบางรายจึงมีนโยบายในการใหบุคลากรถือ
หุนของบริษัทไดตามที่จัดสรรใหในลักษณะของรางวัล 
(Bonus) เพื่อสรางความรูสึกใหกับบุคลากรของงานในเรื่อง
ดังกลาวนี้ 
 
วัตถุประสงคและประโยชน 

การศึกษาในเรื่องมุงใหเห็นถึงองคประกอบการพัฒนา
ตนใหมีความเปนผูประกอบการซึ่งเปนพื้นฐานเบื้องตน
ของการเปนผูประกอบการไดตอไป ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกณฑช้ีวัดคุณสมบัติความเปนผู 
ประกอบการของไทย ซึ่งผลจากการศึกษาจะนําไปใชประ 
โยชนไดดังนี้ 

1.  สําหรับผูที่เตรียมตัวจะเปนผูประกอบการหรือที่เปน
ผูประกอบการอยูแลวแตตองการพัฒนาความเปนผูประกอบ 
การสามารถนําเกณฑช้ีวัดไปใชเปนแนวทางในการเสริม 
สรางและพัฒนาตนเองใหสามารถดําเนินธุรกิจไดหรือไดดี
ยิ่งขึ้น 

2.  สําหรับองคกรหรือหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะภาค
ธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง สามารถนําเกณฑไปพัฒนา
ความเปนผูประกอบการใหแกบุคลากร เพื่อสรางศักยภาพ
ใหมีจุดแข็งพรอมที่จะนําองคกรไปสูความไดเปรียบทาง 
การแขงขันโดยเฉพาะอยางยิ่งดานทรัพยากรมนุษย 

3.  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สถาบันการเงิน
ตางๆ สามารถนําเกณฑเหลานี้ไปใชประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมของผูประกอบการที่มาติดตอทําธุรกรรม
ดานสินเชื่อกอนอนุมัติก็สามารถทําได 
 
ความหมายของความเปนผูประกอบการ 

ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) เปนคุณ-
สมบั ติที่ เกิดขึ้นกับบุคคลซึ่ งไมไดหมายถึง เฉพาะผู 
ประกอบการดวยตนเองเทานั้น แตรวมถึงผูเปนสวนหนึ่ง
ขององคการดวย ซึ่งคุณสมบัติที่เกิดขึ้นนั้นนี้จะเกี่ยวกับ
ภาวการณลงทุนที่จะดําเนินธุรกรรมตางๆ (Cole and Daft 
2001) 

นักวิชาการหลายทาน Dollinger (2003), Kueht (2002) 
and Isacc, Serbe, and Pitt (2001) ไดมีการอธิบายในเรื่องนี้
วา ความเปนผูประกอบการนั้นจะพิจารณาไดต้ังแตการเปน
ผูกลาเสี่ยงที่จะลงทุนในกิจกรรมที่ตัวเองมองเห็นหรือ



คาดการณไว จนกระทั่งการยอมรับในสิ่งหรือผลการดําเนิน
นั้นซึ่งอาจหมายถึงการดําเนินการตอหรือลมเลิกไป 
Dollinger (2003) กลาววา ความเปนผูประกอบการเปน
คุณสมบัติที่สะสมมาจากการเรียนรูดวยประสบการณตน 
เองและสภาพ แวดลอมภายนอกซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
และเปนปจจัยที่สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น อาทิ สภาพทาง
เศรษฐกิจ เปนตน 

ความเปนผูประกอบการที่ Misno (2002) ไดอธิบายไว
สรุปไดวา ตองประกอบดวยความเปนผูลงทุน ความเปนผูมี
วิสัยทัศน ความเปนผูรับรูที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงใหเกิด
ความอยูรอด ความเปนผูใฝหาความรูและสิ่งใหม ความเปน
ผูที่รูจักปรับตัวเองใหเขากับผูอื่นได ความเปนผูกลาที่จะ

ตัดสินใจที่มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการรวมถึงความ
เปนผูรูจักการจูงใจและการเจรจาตอรองใหเกิดผลดีตอธุรกิจ 

คําจํากัดความตามแนวคิดเรื่องคุณสมบัติความเปนผู 
ประกอบการขางตนไดถูกนํามาพิจารณาสําหรับการศึกษา
เรื่องเกณฑช้ีวัด และไดกําหนดกรอบวา ความเปนผูประกอบ 
การในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติที่บุคคลสามารถใชความเปน
ผูนําความมีสัมพันธภาพ และความเปนเจาของเพื่อนํามา
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและประสบผลสําเร็จ 

ความหมายที่เขียนไวในที่นี้จะวางครอบการอธิบายให
เห็นวาคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการนั้นประกอบ 
ดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: แสดงคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการ 
 

1.  ความเปนผูนํา (Leadership) 
2.  ความมีสัมพันธภาพ  (Relationship) และ 
3.  ความเปนเจาของ  (Ownership) 

 

1.  ความเปนผูนํา 
ความเปนผูนํา (leadership) ถูกใหคําจํากัดความในแง

ของความเปนผูมีอิทธิพล (Influencer) ที่เหนือกวาอันสงผล
ใหผูอื่นพรอมที่จะปฏิบัติตามในภารกิจหรือกิจกรรมตางๆ 
ที่สรางขึ้น (Lussier and Achua, 2003; Side, 2003; His 
Rich and Peters, 2002) ความมีอิทธิพลที่เกิดขึ้นนั้นเปนผล

มาจากความสามารถในความเปนผูริเริ่ม ความสามารถใน
การมองและปรับตัวใหเขากับสิ่งเปลี่ยนแปลง (Change) 
และนํามาสรางผลดีใหกับกลุม ความสามารถในการชักจูง
ใจใหเกิดความนับถือและความรูสึกเปนสวนรวม รวมถึง
ความ สามารถในการจัดการ การตัดสินใจ และควบคุมให
เปนตามรูปแบบหรือขอกําหนดที่จัดทําขึ้น (Buhler, 2002) 

ความเปนผูนํา 
(Leadership) 

ความมีสัมพันธภาพ 
(Relationship) 

ความเปนเจาของ 
(Ownership 

ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 



2. ความมีสัมพันธภาพ 
Carvan (2004), Hulton (2002), Capowski (1994), and 

Cole (1999) อธิบายวา ความมีสัมพันธภาพ (Relationship) 
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดทั้งระดับบุคคล ระดับองคการ และ
ระหวางบุคคลกับองคการ ซึ่งจะเกิดขึ้นในแงบวก หากทั้ง
สองฝายที่ปฏิบัติตอกับไดบรรลุวัตถุประสงคของตนเองทุก
ฝาย นอกจากนั้น ความมีสัมพันธภาพเปนเรื่องที่สําคัญตอ
การคงอยูทางธุรกิจที่เนนในเรื่องความผูกพันระหวางผู 
ประกอบการกับลูกคา 
 
3. ความเปนเจาของ 

ความเปนเจาของ (Ownership) คือ สัดสวนของการถือ
สิทธิ์ในความเปนเจาของธุรกิจในขณะที่ Misno (2002) ให
ความเห็นวาความเปนเจาของเปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
ประเภทหนึ่งของผูประกอบการทุกประเภท ความทุมเทเอา
ใจใสและพรอมที่จะยอมรับกับการไดผลประโยชนและ
การเสียผลประโยชน เปนสิ่งที่ผูประกอบการมีขึ้นและ
นํามาสูการลงทุนและการแบงสรรทรัพยากรประเภททุน
ในเวลาตอมา 
 
คุณสมบัติความเปนผูนํา  กําหนดเปนองคประกอบไวดังนี้ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันโดยเฉพาะในตลาดการคา

เสรียอมหลีกเลี่ยงภาวการณแขงขันไมได ปจจัยหนึ่งที่จะทํา
ใหธุรกิจเปนผูนําได คือ การมีบุคลากรภายในที่มีความ 
สามารถในการมองทิศทางขององคกรไดคอนขางแมนยํา 
และริเริ่มสรางความแตกตางที่แปลกใหมเพื่อนําเสนอลูกคา
ไดกอนคูแขงขันรายอื่น ผลประโยชนที่ธุรกิจไดรับนอกจาก
จะเปนในดานผล ตอบแทนในรูปกําไรยอดขายหรือสวน
ครองตลาดที่ไดเปนจํานวนมากแลว ในดานของการประหยัด
ตนทุนหรือการใชตนทุนที่ ตํ่า ยังอาจเกิดขึ้นไดกับธุรกิจ
เนื่องจากวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตสินคาใหมนั้นยังมีการ
ใชไมมากในอุตสาหกรรม ผูจําหนายวัตถุดิบยังไมมีอํานาจ
ตอรองมากพอที่จะใชการต้ังราคาของวัตถุดิบใหสูง ดังนั้นจึง
นับวาเปนขอไดเปรียบตอธุรกิจ 

ในธุรกิจขนาดเล็กที่เจาของธุรกิจพยายามคนหาสินคา
หรือบริการที่เหมาะกับความตองการและวิถีการดําเนิน
ชีวิตของผูซื้อไดกอนผูอื่น ก็สามารถประสบผลสําเร็จไดใน
ความไดเปรียบแบบเดียวกัน ดังเห็นไดจากแตเดิมไมคอยมี

ผูนิยมนําการนวดแผนไทยมาประกอบเปนธุรกิจอยาง
จริงจัง จนกระทั่งกระแสของความนิยมมีมากขึ้น ดังนั้น
ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเกิดขึ้นพรอมกับบริการที่เรียกกันวา 
“สปา” จึงไดรับความนิยมเปนอยางมากและสรางความ 
สําเร็จใหแกเจาของกิจการที่เขาตลาดในชวงแรกอยางมาก 
มายดวยอัตราคา บริการที่คอนขางสูงกอนที่จะมีคูแขงขัน
มากมายในปจจุบัน 
 

ความสามารถในการเจรจาตอรอง 
การเจรจาตอรองติดตอจัดเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึง

ของธุรกิจทั้งในดานการเจรจาตอรองระหวางกันภายใน
กิจกรรมของธุรกิจเองและระหวางบุคคลและหนวยงานภาย 
นอกธุรกิจ อาทิ ลูกคา ตัวแทนผูจําหนายสินคา ผูจัดหา
วัตถุดิบ การเจรจาภายในบางครั้งอาจตองอาศัยความรวมมือ
จากสมาชิกโดยเฉพาะสําหรับองคการขนาดใหญที่มีพนัก 
งานเปนจํานวนมากและมีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่
แตกตางกัน ดังนั้นถาหัวหนาซึ่งเปนผูนําไมมีความสามารถ
ในการเจรจาตอรองจะสงผลใหเกิดความขัดแยงซึ่งเปน
อุปสรรคตอการไดรับความรวมมือในที่สุด ในดานการเจรจา
ติดตอกับภาย นอกนั้น อาทิ ในขณะที่ลูกคารองเรียนกลับมา
ในดานความไมพอใจที่มีตอสินคาที่ซื้อไปหรือบริการที่
ไดรับ การเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพ จะชวยแกปญหาที่
จะทําใหลูกคายินดีที่จะเปนลูกคาไดตอไป ถาการเจรจา
ตอรองนั้นไมทําใหไดรับความเสียหายเพราะเขาใจตอความ
บกพรองที่เกิดขึ้น และการชดเชยที่รูสึกวาไมไดทําใหลูกคา
ตองเสียผล ประโยชน 
 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 
เปนที่ทราบกันดีวาการทําธุรกิจจะสําเร็จไปไมได ถา

ขาดระบบวิธีการบริหารจัดการที่ดีไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใด
ก็ตาม โดยทั่วไปแลวการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กนาจะ
อยูในวิสัยที่นาจะทําไดงายกวาเนื่องจากมีขนาดเล็กและ
ดําเนินงานภายใตบุคคลและสินทรัพยอื่นๆ ที่นอยกวาธุรกิจ
ขนาดใหญ ดังนั้นความซับซอนของขั้นตอนวิธีการในการ
บริหารจัดการจึงไมยุงยาก แตในขณะเดียวกันพบวาการ
บริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กมักจะเกิดปญหาในแงของความ
ตอเนื่องในการสรางระบบควบคุม เชน การควบคุมการรับ-
จายเงิน การควบคุมระบบการสั่งซื้อ การควบคุมระบบ
เอกสาร เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหธุรกิจขนาดเล็กหลายแหงไม



สามารถดําเนินการตอไปไดเพราะขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
มีคาใชจายสูงกวารายไดและสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและสรุป
ไดวาเปนเพราะขาดระบบการจัดการที่ไมดีพอ ดวยเหตุนี้
ถาผู ประกอบการขาดคุณลักษณะความเปนผูบริหารจัดการ
ที่ดี จะสงผลตอความอยูรอดของธุรกิจไดในอนาคต 

 
ความสามารถในการปรับตัว 
การทําธุรกิจตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

เวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ
ภายนอกธุรกิจ เชน สภาพเศรษฐกิจที่สงผลตออํานาจซื้อ  
ของผูซื้อ การคนพบเทคโนโลยีใหมๆ ที่สงผลตอการพัฒนา
สินคา การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรซึ่งเปนลูกคาเปา 
หมาย การขาดแคลนวัสดุที่จะนํามาผลิตสินคา เปนตน 
เหตุการณภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอ
ธุรกิจ อาจไดแก การรองเรียนของลูกจาง การหยุดงาน การ
ลาออก และการเรียก รองผลประโยชนตางๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้
ทําใหผูประกอบธุรกิจตองปรับตัวเองใหสอดคลองกับสิ่ง
เหลานั้น เพื่อไมทําใหการดําเนินงานหยุดชะงักหรือขับ 
เคลื่อนไมไดตามปกติ โดยที่ไมตองสงสัยเลยวาถาผูซื้อไมมี
เงินที่จะซื้อสินคาในขณะที่ธุรกิจยังคงราคาไวโดยไมมีการ
เสนอวิธีการผอนชําระหรือลดราคาจะทําใหธุรกิจขายสินคา
นั้นได ในทํานองเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกคิด   
คนได แตไมสามารถปรับพัฒนาตนใหสามารถนําเทคโนโลยี
มาใชกับงานบริการเพื่อทําใหการบริการหรือการทํางานได
รวดเร็วมากขึ้น การที่จะนําใหธุรกิจอยูไดในระยะยาวคงจะ
เปนไปคอนขางยาก 

 
ความอดทนตอสิ่งเรา 
สิ่งเราในที่นี้เปนลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง

จากภายในและภายนอกตามที่กลาวมาแลวในหัวขอขาง 
ตนกอนหนานี้ ผูนําที่ดีควรจะตองมีความอดทนที่จะเผชิญ
และคิดหาแนวทางแกไขใหลุลวง ถาสิ่งเหลานั้นมากระทบ
ตอการดํา เนินงานตามปกติของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในลักษณะของการหลีกเลี่ยงและละเลยทําใหธุรกิจไม
สามารถอยูไดตอไป 
  

ความสามารถในการตัดสินใจ 
การตัดสินใจเปนสิ่งที่สําคัญคูกับผูนํา ในวันหนึ่งๆ 

ผูนํามีเหตุการณที่ตองนําไปสูการตัดสินใจเปนจํานวนมาก

และที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผลจากการตัดสินใจ จะสงผล
ความตอเนื่องและความคงอยูของธุรกิจนั้น การตัดสินใจที่
ผูนําจะตองเผชิญนั้นเปนการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขณะปฏิบัติตามปกติ เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการทําขอ 
ตกลงการซื้อขายสินคา การเลือกซื้อวัสดุหรือสินคาเขามา
จําหนายในรานใหมีจํานวนพอที่จะขาย เปนตน สําหรับ
การตัดสินใจอีกประเภทหนึ่งเปนการตัดสินใจที่มีผลเกิด 
ขึ้นในอนาคต เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายขนาด
ธุรกิจ การขยายประเภทของธุรกิจ ผลจากการตัดสินใจ
แบบนี้อาจจะไมเห็นผลไดทันที แตจะตองรอวาการขยาย
ธุรกิจไปแลวธุรกิจยังสามารถดําเนินงานไดดีตามที่วางไว
หรือเมื่อขยายประเภทธุรกิจไปแลว ธุรกิจที่เกิดขึ้นสามารถ
ทํากําไรใหกับผูประ กอบการไดมากนอยเพียงใด การตัด 
สินใจประเภทสุดทายที่รวมอยูดวยในที่นี้ คือ การตัดสินใจ
ภายใตภาวการณที่เกิด ขึ้นโดยไมมีการคาดคะเนหรือทราบ
กอนลวงหนา เชน การยกเลิกสัญญาเชารานจากเจาของโดย
ไมมีการบอกแจงใหทราบลวงหนา อยางไรก็ตามไมวาจะ
เปนการตัดสินใจประ เภทใดก็ตามผูนําที่มีความสามารถ
จะตองตัดสินใจโดยพิจารณาถึงขอดีที่มากกวาขอเสียและ
ผลการตัดสินใจนั้น จะสงผลดีและสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูที่เกี่ยวของโดยรวมไดซึ่งจะรวมถึงธุรกิจดวย 
 
คุณสมบัติความมีสัมพันธภาพ 

ความมีสัมพันธภาพในที่นี้หมายถึงความเกี่ยวของที่
ผูประกอบการจะตองมีกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งความเกี่ยวของที่กลาวถึงนี้สามารถเปนไดในหลาย
ลักษณะ ไดแก ความมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน 
กิจกรรมตางๆ ของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมดานการ
บริการลูกคา ความมีมิตรไมตรีซึ่งเห็นไดชัดเจน กลาวคือ 
ความเอื้อเฟอ ความมีน้ําใจและความชวยเหลือดานตางๆ ที่
มอบใหแกลูกคาในขณะใหบริการซึ่งอาจจะเปนลักษณะของ
การชวยเหลือแกไขปญหาของลูกคา การใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจซื้อสินคาแกลูกคา การอํานวย
ความสะดวกใหลูกคาสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนการสรางมิตร
ไมตรีที่ดีทั้งสิ้น ความมีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคา การจัดสง
สินคาตามที่ไดนัดหมายไว การเสนอขายสินคาที่มีคุณสมบัติ
กับที่โฆษณาไวตามสื่อตางๆ การตั้งราคาสินคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของสินคา สิ่งเหลานี้เปนตัวอยางของภาระผูกพัน
หรือภารกิจตางๆ ที่ผูประกอบการจะตองปฏิบัติดวยความ



ซื่อสัตยเพราะถือวาเปนขอตกลงระหวางกันอยางเครงครัด 
ความมีสัมพันธภาพประการสุดทาย หมายถึง การที่ ผู 
ประกอบการควรมีความตระหนักถึงสังคม ทั้งนี้หากธุรกิจ
ไมเปนที่ยอมรับและไมไดรับความเชื่อถือไววางใจจาก
สังคมหรือชุมชนแลว ธุรกิจจะไมยืนยงอยูไดในสังคมนั้น 
การตอตานจากสังคมมักจะแสดงใหเห็นในรูปของการไม
ซื้อสินคาในที่สุด ตัวอยางเชน การทําลายธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการทิ้งสิ่งปฏิกูล เชน กากน้ํามันที่ไมใชแลวลง
แมน้ํา  การปลอยใหขยะสงกลิ่นเหม็น  การจัดหาวัสดุ
คุณภาพไมไดมาผลิตสินคาที่ทําใหอันตรายตอสุขภาพผูซื้อ 
การจําหนายสินคาที่เปนโทษตอผูซื้อ การต้ังราคาสินคาที่
เอาเปรียบผูซื้อ ผูประกอบการควรใหความตระหนักถึงผล 
ดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากดําเนินงานตามปกติ 
และพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลเสียที่ เกิดขึ้นกับสังคม
รวมถึงความระมัดระวังจากการดําเนินธุรกิจโดยไมสงผล
กระทบใดที่เสียหายตอชุมชนและสังคมโดยรวม 
 
คุณสมบัติความเปนเจาของ 

คุณลักษณะความเปนเจาของเปนคุณลักษณะที่เห็นได
ชัดเจนกับผูประกอบธุรกิจของตนเอง เนื่องจากถูกมองวา 
เปนเจาของเงินทุนและนําเงินทุนเหลานั้นมาใชในกิจการ   
จึงตองรับผิดชอบดานความเสี่ยงตางๆ เต็มตัว แตความเปน
จริงแลวไดมีแนวความคิดดานบริหารจัดการในปจจุบันมาก 
มายเสนอวา คุณลักษณะความเปนเจาของควรไดมีการ
ปลูกฝงใหกับพนักงาน เจาหนาที่ขององคการดวยแนวความ 
คิดเหลานั้นอธิบายวา ความเปนเจาของจะทําใหเกิดความ
ซื่อสัตย ความจงรักภักดี ความทุมเทและความเอาใจใสที่จะ
ทํางานใหองค การนั้นเปนระยะเวลานานอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ดีขึ้น นอกจากนี้ปญหาในดานความขัดแยงกับ
องคการก็จะลดนอยลงดวยเพราะสวนใหญมีความรูสึกวา
ตนเองเปนเจาขององคการรวมกันและยินดีที่จะทําสิ่งที่ดี
ใหกับองคการ 

ความเปนเจาของไดมีการกําหนดตามคุณลักษณะตอ 
ไปนี้คือ 

1. ความยอมรับความเสี่ยง ในแงของผูประกอบการราย
ยอยที่เปนเจาของธุรกิจอยูแลวหรือที่กําลังจะดําเนินการนั้น 
เรื่องความเสี่ยงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองยอมรับเพราะตน    
เองมีสวนที่จะตองรับผิดชอบตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอัน
เนื่องจากความเสี่ยงนั้นมากที่สุดหรือตองรับผิดชอบทั้งหมด 

ทั้งนี้ความเสี่ยงมักจะถูกมองถึงเหตุการณหรือสิ่งคุกคามที่
เกิดขึ้นแลวจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของธุรกิจได
ตอไป ตัวอยาง เชน การขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจ การ
สูญเสียลูกคาใหคูแขงขันรายอื่นๆ ความสูญเสียอันเนื่อง 
จากภัยธรรมชาติ เปนตน สิ่งเหลานี้ถาผูประกอบธุรกิจ
สามารถยอมรับไดซึ่งบางรายไดมีการเตรียมพรอมดวยการ
สรางแผนงานที่ดีไวลวงหนา ก็จะทําใหการประกอบธุรกิจ
สามารถดําเนินงานได รวมถึงการขยายตัวของจํานวนธุรกิจ
ที่จะเพิ่มมากขึ้นก็มีความเปนไปไดสูง 

ในดานของพนักงานตามองคการตางๆ ถาเขาเหลานั้น
พรอมที่จะยอมรับความเสี่ยงซึ่งอาจจะเปนเรื่องการคิดคนสิ่ง
ใหมๆ เชน การทดลองผลิตภัณฑใหมในตลาด การเขาไป
จําหนายสินคาในตลาดใหมๆ หรือตลาดตางประเทศ การนํา
เทคโนโลยีเขามาใชควบคูกับการผลิตสินคาซึ่งตองเพิ่มการ
ลงทุนและในบางครั้งอาจจะสรางโอกาสที่ธุรกิจสามารถทํา
ไดจนเกิดเปนความไดเปรียบทางการแขงขันโดยไดรับผล
ตอบ แทนจากการลงทุนสูงกวาองคการอื่นที่เปนคูแขงขัน 
การยอม รับที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะนําไปสูการพัฒนาของ
องคการไดอีกทางหนึ่ง ในทางตรงกันขามการยอมรับความ
เสี่ยงที่สงผลเสียตอธุรกิจพรอมกับการวางแผนเกี่ยวกับ
แนวทางปองกันไวลวงหนาหรือหาทางแกไขเมื่อเกิดขึ้นก็
สามารถทําใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปไดเชนกัน 

2. ความมุงมั่นในอุดมการณ คนสวนใหญมักจะตองมี
อุดมการณของตนเองหากแตจะทําไดสําเร็จในระดับใดนั้น
ตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่งนอกจากจะเปนปจจัยที่
เกิดจากภายนอกแลว อาทิ บุคคลรอบขาง ภาวะการแขงขัน 
สภาพเศรษฐกิจ ปจจัยภายในที่เปนเรื่องของความรูสึก 
ความเชื่อ ความใฝฝน และความอดทนมักจะสงผลตอความ
มุงมั่นในอุดมการณและความสําเร็จ ผูประกอบการที่มี
ความมุงมั่นในอุดมการณจะตองมองการณขางหนาในรูป
ของแนวทางที่จะปฏิบัติไดและตอจากนั้นจึงจะกําหนด
วิธีการที่จะทําใหสําเร็จตามแนวทางนั้น  

3. ความเอาใจใส การติดตามดูแลเอาใจใสเปนสิ่งสําคัญ  
อีกประการหนึ่งสําหรับการทํากิจกรรมประเภทใดก็ตามไม
เพียง แตธุรกิจเทานั้นเพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหทราบถึงขอ
ไดเปรียบและขอเสียเปรียบจากการดําเนินกิจกรรมนั้น 
อยางไรก็ตาม เมื่อมองทางดานการประกอบการทางธุรกิจ 
เปนที่เขาใจกันดีวาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่สงเสริม
การคาแบบเสรีจะมีระดับการแขงขันระหวางธุรกิจคอนขาง



สูง ดังนั้นโอกาสที่จะสูญเสียผลประโยชนใหคูแขงขันจะสูง
มากหากผูประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญละเลยไมเอาใจใสติด ตามผลการดําเนินงานของตนเอง 

ขอไดเปรียบที่มาจากการดําเนินงาน อาจจะเปนทาง 
ดานการเงิน เชน ความสามารถในการชําระหนี้ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการสินคาคงเหลือไมใหเกิดภาวะทางการเงิน 
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยใหเกิดกําไรทางดาน
การผลิต เชน การผลิตที่ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา เปนตน ขอ
ไดเปรียบจะทําใหผูประกอบการสรางเกณฑซึ่งเปนบรรทัด
ฐานของการจัดความ สําเร็จในโอกาสตอไปได ในขณะที่ขอ
เสียเปรียบที่เกิดขึ้นจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงเพื่อทําให
การประกอบการดีขึ้นทันกับเหตุการณในขณะนั้น 
 
วิธีการศึกษา 

คุณสมบัติทั้งสามประการไดมีการศึกษาเชิงสํารวจ 
เพื่อนํามาสรางเปนเกณฑช้ีวัดเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
เสริมสรางบุคคลใหมีความเปนผูประกอบการตอไปโดยวิธี
การศึกษาไดดําเนินการเปนขั้นตอนตอไปนี้ 

1.  สรางเกณฑซึ่งเปนตัวช้ีความเปนผูประกอบการตาม
คุณสมบัติที่กลาวมาขางตนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของเลือก เพื่อ
นํามาสรุปวา เกณฑใดเปนตัวช้ีความเปนผูประกอบการใน
แตละคุณสมบัติ 

2.  จัดกลุมผูเกี่ยวของที่จะใหความคิดเห็นออกเปน 4 
กลุม คือ 
 2.1  นักวิชาการที่มีความชํานาญดานการบริหารธุร-
กิจ จํานวน 25 คน 
 2.2  นักปฏิบัติที่ปฏิบัติการในหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับผูประกอบการ คือ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม สถาบันสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ธนาคารพาณิชย จํานวน 44 คน 
 2.3  ผูบริหารจากองคการและหนวยงาน โดยเลือก
จากภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 105 
คน  
 2.4  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จํานวน 112 คน 

3.  ดําเนินการแจกแบบตัวเกณฑที่สรางขึ้นพรอมกับ
สัมภาษณตามที่จําเปนเพื่อนํามาสรุปผล 
 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด

ของคุณสมบัติแตละประเภทของความเปนผูประกอบการ
ไดดังนี้ 

1.  กลุมผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความเห็นตรงกันวาเกณฑ
ช้ีวัดคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการ ประกอบไป
ดวยคุณสมบัติทั้งสามประการที่ไดกําหนดไวและมีความ 
เห็นวาเปนสิ่งจําเปนและมีความเกี่ยวของกัน (แสดงใน
ตาราง ก.) 

2.  เมื่อใหแตละกลุมจัดลําดับความสําคัญของเกณฑที่
เปนคุณสมบัติความเปนผูประกอบการแตละประเภท 
(แสดงในตาราง ข.) ผลสรุปเปนดังนี้ 
 2.1  นักวิชาการมีความเห็นวาความเปนเจาของมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 39 เนื่องจากถือ
เปนจุดเริ่มตนของการจุดประกายความเปนผูประกอบการที่
กลาที่จะดําเนินการ และผูที่มีคุณสมบัติเหลานี้ในระดับสูง
นาจะมีความเปนไปไดที่จะมีธุรกิจเปนของตนเอง สําหรับ
ความมีสัมพันธภาพและความเปนผูนําใหระดับความสําคัญ
ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 35 และ 26 ตามลําดับ 
 2.2  นักปฏิบัติในหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบ 
การ เชน สถาบันการเงินที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับคุณ- 
สมบัติทุกประเภทใกลเคียงกันแตยังคงใหความสําคัญกับ
ความเปนเจาของมากที่สุด คือ รอยละ 36 ความมีสัมพันธ-
ภาพ 34 และความเปนผูนํา คิดเปนรอยละ 30 
 2.3  ผูบริหารองคการและหนวยงานใหความสําคัญ
กับคุณสมบัติความเปนผูนําเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 
47 โดยใหเหตุผลวา การสรางความเปนผูนําใหบุคลากรมี
ความจําเปนมากกวา สําหรับองคการที่ตองมีการแขงขัน
และการสรางในเรื่องความเปนเจาของนั้น เปนเรื่องที่ดีแต
ทําไดยากในทางปฏิบัติ สําหรับคุณสมบัติที่ใหความสําคัญ
เปนอันดับสองคือ ความมีสัมพันธภาพ เพราะเกี่ยวของกับ
บุคลากรภายในดวยกันเองและผูมาติดตอจากภายนอกโดย 
เฉพาะลูกคาคิดเปนรอยละ 40 และใหระดับความสําคัญตอ
ความเปนเจาของคิดเปนรอยละ 13 อยางไรก็ตามผูบริหาร
องคการและหนวยงานยังเห็นวาความเปนเจาของเปนอีก
คุณสมบัติหนึ่งที่เกิดประโยชนใหกับองคการในระยะยาว
ซึ่งทุกองคการควรจะตองตระหนักถึงดวย 
 
 



 2.4  กลุมผูประกอบการมีความเห็นวา ความเปน
เจาของมีความสําคัญที่สุด เพราะตองรับผิดชอบทุกอยาง
เนื่องจากความลมเหลวที่เกิดขึ้นหมายถึงการลมเลิกกิจการ 
ธุรกิจรายยอยโดยสวนใหญมักจะมีผูลงทุนคนเดียว หรือถา
เปนหุนสวนก็มักจะมีจํานวนไมมากและหุนสวนโดยทั่วไป
มักจะเปนระหวางเครือญาติพ่ีนองซึ่งก็เปรียบเหมือนคนคน
เดียว ดังนั้น ตองเอาใจใส ติดตามและตั้งใจตามอุดมการณ
ของการสรางธุรกิจเพื่อพ่ึงตนเองใหรอดพน ดังนั้นรอยละ  
39 เปนเรื่องความเปนเจาของ ตามดวยคุณสมบัติความม ี
สัมพันธภาพรอยละ 34 และความเปนผูนํารอยละ 27 
ผูประกอบการรายยอยมีความเห็นวา การทําธุรกิจขนาดเล็ก
นั้น ความมีสัมพันธภาพโดยเฉพาะกับลูกคา เปนสิ่งจําเปนที่
จะทําใหธุรกิจอยูไดโดยเช่ือวาการสรางมิตรไมตรีจะทําให
รักษาฐานลูกคาเกาและจะนําไปสูการแนะนําลูกคาใหมได
อีกดวย สําหรับดานความเปนผูนํานั้นมีความเห็นวาปจจุบัน
ธุรกิจขนาดเล็กมีความเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ อยูแลวใน
ดานตนทุนเพราะปริมาณการสั่งซื้อ พรอมปริมาณการผลิต
ทําไดนอยกวาและที่สําคัญระบบการกระจายสินคายังดอย
กวา แตก็พยายามเพิ่มความสามารถทางการตลาดเทาที่จะทํา
ไดเพราะมีงบประมาณจํากัด ดังนั้น ในขณะนี้ถามองความ
เปนธุรกิจขนาดเล็กดวยกันแลวตองการใหมีความอยูรอด

มากกวาหรือใหการชวยเหลือกันมากกวาที่จะคิดถึงความเปน
ผูนําที่จะแขงขันกัน และความชวยเหลือนั้นตองการไดใน
ลักษณะของความชวยเหลือระหวางธุรกิจรายยอยดวยกัน 
และความชวย เหลือระหวางธุรกิจรายยอยและธุรกิจขนาด
ใหญ ซึ่งถาเกิดขึ้นจริงแลวความสัมพันธภาพระหวางกัน
ยอมจะเกิดขึ้นดวย 

กลาวโดยสรุปพบวา กลุมนักวิชาการ กลุมผูปฏิบัติที่
เกี่ยวของ และกลุมผูประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวา 
คุณสมบัติของความเปนผูประกอบการเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ คือ ความเปนเจาของ ความมีสัมพันธภาพ และ
ความเปนผูนําในขณะที่กลุมองคการและหนวยงานมี
ความเห็นวา ความเปนผูนํามีความสําคัญมากที่สุด ตามดวย
ความมีสัมพันธภาพและความเปนเจาของตามลําดับ ทั้งนี้
เปนเพราะเปาหมายและมุม มองในการดําเนินการอาจมี
ทิศทางที่แตกตางกัน 

3.  การแสดงความคิดเห็นตอรายละเอียดที่ใชเปน
เกณฑประกอบสําหรับเกณฑช้ีวัดทั้งสามประเภทใหญนั้น 
ผลการศึกษาไดสรุปไวในตาราง ก. โดยสรุปไดวาทุกกลุม
เห็นดวยที่จะใชเกณฑรายละเอียดเหลานั้นและใหจัดอยูใน
แตละเกณฑที่จัดไวเปนสามกลุมนั้นมีความเหมาะสมแลว
ทั้งนี้ทุกกลุมใชคํานิยามที่กําหนดใหสําหรับการพิจารณา 

 
ตาราง ก.  ความคิดเห็นตอรายละเอียดของเกณฑช้ีวัดความเปนผูประกอบการแตละประเภท 

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น เกณฑคุณสมบัติความเปนผูประกอบการ กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 
P 

ก.  ความเปนผูนํา 4.61 4.79 4.84 4.78 * 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.66 4.71 4.77 4.53 0.21 
 ความสามารถในการเจรจาตอรอง 4.70 4.83 4.71 4.76 0.13 
 ความสามารถในการจัดการ 4.81 4.83 4.83 4.81 0.26 
 ความสามารถในการปรับตัว 4.53 4.70 4.81 4.51 0.07 
 ความอดทนตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น 4.64 4.75 4.77 4.52 0.11 
 ความสามารถในการตัดสินใจ 4.72 4.66 4.69 4.67 0.17 
ข.  ความมีสัมพันธภาพ 4.67 4.81 4.67 4.86 0.22 
 ความมีสวนรวม     4.87 4.82 4.91 4.71 * 
 ความมีมิตรไมตรี 4.84 4.87 4.87 4.89 0.24 
 ความซื่อสัตย 4.86 4.91 4.93 4.91 0.15 
 ความตระหนักถึงสังคม 4.86 4.80 4.81 4.83 0.05 
ค.  ความเปนเจาของ 4.73 4.83 4.46 4.91 * 



 ความยอมรับความเสี่ยง 4.93 4.90 4.91 4.87 0.15 
 ความมุงมั่นในอุดมการณ 4.88 4.85 4.82 4.81 0.27 
 ความเอาใจใส 4.92 4.87 4.93 4.90 0.34 
* P < 0.05 
กลุม 1     คือ   นักวิชาการ 
กลุม 2     คือ  ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
กลุม 3     คือ  ผูบริหารองคการและหนวยงาน 
กลุม 4     คือ  ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ความหมายตอระดับความเห็นดวย 
1.00 – 1.50          หมายถึง     ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
1.51 – 2.50          หมายถึง      เห็นดวยคอนขางนอย 
2.51 – 3.50          หมายถึง      เห็นดวยปานกลาง 
3.51 – 4.50          หมายถึง      เห็นดวยคอนขางมาก 
4.51 – 5.00          หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

4.  เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของเกณฑที่เปนคุณ-
สมบัติความเปนผูประกอบการแตละประเภทแลว โดยให
แตละกลุมเรียงลําดับความสําคัญของแตละรายการดังแสดง
ในตาราง ข. สรุปไดวา 

4.1  ดานคุณสมบัติความเปนผูนํา 
  คุณสมบัติความสามารถในการจัดการไดรับ

การพิจารณาวามีความสําคัญมากที่สุดสําหรับกลุมนักวิชา 
การ กลุมผูปฏิบัติที่เกี่ยวของและกลุมผูประกอบการ แต
กลุมผูบริหารองคการและหนวยงานมีความเห็นวาความคิด
ริเริ่มสรางสรรคมีความสําคัญมากที่สุด สําหรับคุณสมบัติ
ดานความเปนผูนําที่ใหระดับความสําคัญนอยที่สุดนั้น 
กลุมนักวิชาการและกลุมผูปฏิบัติใหในเรื่องของความ
อดทนตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น ในขณะที่กลุมผูบริหารองคการและ
หนวยงานกับกลุมผูประกอบการมีความเห็นวาความสามารถ
ในการปรับ ตัวมีระดับความสําคัญนอยที่สุด 

4.2  ดานคุณสมบัติความมีสัมพันธภาพ 
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาผูตอบทุกกลุมให

ความเห็นตรงกันวา คุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตยเปนเกณฑ
ที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด นอกจากนี้ทุกกลุมยังให
ระดับความสําคัญตอเกณฑอื่นๆ เรียงตามลําดับตอจาก
ความซื่อสัตย คือ ความมีมิตรไมตรี ความตระหนักถึง
สังคมและความมีสวนรวม ตามลําดับ 

4.3  ดานคุณสมบัติความเปนเจาของ 
ทุกกลุมมีความเห็นวาความมุงมั่นในอุดมการณ

เปนคุณสมบัติดานความเปนเจาของมีระดับความสําคัญมาก
ที่สุดในทางตรงกันขาม เกณฑที่มีระดับความสําคัญนอย
ที่สุดตามความคิดเห็นของกลุมผูบริหารองคการและหนวย 
งาน คือ ความยอมรับความเสี่ยง ซึ่งแตกตางจากกลุมอื่นๆ ที่
เหลือที่มีความเห็นวาความเอาใจใสมีระดับความสําคัญนอย
ที่สุด 

 
ตาราง ข.  ความคิดเห็นตอระดับความสําคัญในรายละเอียดของเกณฑที่เปนคุณสมบัติความเปนผูประกอบการแตละประเภท 

ความคิดเห็นตอระดับความสําคัญ เกณฑคุณสมบัติความเปนผูประกอบการ กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 กลุม 4 
P 

ก.  ความเปนผูนํา 4.69 4.71 4.85 4.77 0.22 
 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.57 4.33 4.61 4.56 * 
 ความสามารถในการเจรจาตอรอง 4.48 4.51 4.38 4.63 * 
 ความสามารถในการจัดการ 4.64 4.53 4.53 4.71 * 



 ความสามารถในการปรับตัว 4.36 4.25 4.29 4.32 * 
 ความอดทนตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น 4.29 4.21 4.36 4.41 * 
 ความสามารถในการตัดสินใจ 4.54 4.47 4.52 4.61 0.21 
ข.  ความมีสัมพันธภาพ 4.77 4.74 4.79 4.83 0.18 
 ความมีสวนรวม 4.29 4.33 4.26 4.61 0.28 
 ความมีมิตรไมตรี 4.47 4.53 4.51 4.69 0.33 
 ความซื่อสัตย 4.52 4.61 4.57 4.82 0.41 
 ความตระหนักถึงสังคม 4.31 4.46 4.33 4.63 0.15 
ค.  ความเปนเจาของ 4.79 4.82 4.61 4.87 0.27 
 ความยอมรับความเสี่ยง 4.61 4.57 4.55 4.63 * 
 ความมุงมั่นในอุดมการณ 4.63 4.61 4.59 4.67 0.42 
 ความเอาใจใส 4.59 4.53 4.56 4.61 * 
* P < 0.05 
ความหมายตอระดับความสําคัญ 
1.00 – 1.50         หมายถึง         สําคัญนอยมาก 
1.51 – 2.50         หมายถึง         สําคัญคอนขางนอย 
2.51 – 3.50         หมายถึง         สําคัญระดับปานกลาง 
3.51 – 4.50         หมายถึง         สําคัญคอนขางมาก 
4.51 – 5.00         หมายถึง         สําคัญมาก 
 
การปฏิบัติเพื่อการจัดการ 

ผลการศึกษาที่ปรากฏขางตนนั้น สามารถนําไปใชประ 
โยชนในการประเมินความเปนผูประกอบการไดดังนี้ คือ 

1.  นําเกณฑที่ไดจากการศึกษาเปนเกณฑช้ีวัดคุณสมบัติ
ความเปนผูประกอบการแกผูที่จะถูกประเมินพรอมกับ
กําหนดระดับการจัดเปนสเกล (Scale) ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต 1 ไป
จนถึง 5 โดยกําหนดให “1” เปนระดับต่ํา ในขณะที่ “3” เปน
ระดับ กลาง และ “5” เปนระดับสูง 

อยางไรก็ตามเกณฑแตละอันอาจตั้งเปนรูปประโยค
ประเภทอื่นๆ ก็สามารถทําได เชน เกณฑเรื่องความคิดริเริ่ม
สรางสรรค อาจต้ังรูปเปนประโยคไดวา “ปกติทานชอบคน 
หาหรือคิดวาจะทําสิ่งใหมตลอดเวลา” ซึ่งการใหความหมาย
ของระดับการวัดอาจสรางเปนลักษณะ “1” หมายถึง ไมเคย  
“2” หมายถึง นานๆ ครั้ง “3” หมายถึง ไมมีความเห็น “4” 
หมายถึง คอนขางบอย และ “5” หมายถึง บอยครั้ง 

2.  กําหนดคาถวงน้ําหนักตามระดับความสําคัญของ
เกณฑที่เปนคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการแตละ
ประเภทที่เหมาะกับสถานการณของผูประเมินที่ตองการใช 
ผลที่ประเมินนั้น เชน ถาผูประเมินเปนหนวยงานหรือองคกร
ธุรกิจที่ตองการประเมินความเปนผูประกอบการของพนัก 
งานเจาหนาที่ สามารถใหระดับความสําคัญของเกณฑแตละ
เกณฑจากผลการศึกษาดานผูบริหารองคการและหนวยงานที่
มีตอเกณฑตางๆ ซึ่งในที่นี้ คือ เกณฑที่เปนคุณสมบัติความ
เปนผูนํามีระดับความสําคัญมากที่สุดที่ควรจะกําหนดคา 
ถวงน้ําหนักมากที่สุด ตามดวยเกณฑที่เปนคุณสมบัติความมี
สัมพันธภาพ และความเปนเจาของ ซึ่งจะมีคาถวงน้ําหนักลด 
หลั่นกันตามลําดับ 

3.  กําหนดชวงคะแนนเพื่อการสรุปผลรวมวาผูถูกประ- 
เมินนั้นมีระดับความเปนผูประกอบการในระดับไหน ทั้งนี้
โดยทั่วไปสามารถเปน 5 ชวงคะแนน เชน 

 
  0.5   – 1.50 หมายถึง  ระดับความเปนผูประกอบการต่ํา 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับความเปนผูประกอบการคอนขางต่ํา 



  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความเปนผูประกอบการปานกลาง (พอใช) 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความเปนผูประกอบการคอนขางสูง 
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความเปนผูประกอบการสูง 
 

อยางไรก็ตามชวงคะแนนที่กําหนดสามารถจัดทําได
ตามความเหมาะสมของผูประเมินแตควรตระหนักถึงวาชวง
คะแนนเหลานั้นตองไมทําใหผูถูกประเมินเห็นวาเขมงวด  
จนเกินระดับที่จะปฏิบัติตนหรือพัฒนาระดับความเปนผู 
ประกอบการใหดีขึ้นไดหรือไมยอมรับผลการประเมินนั้นซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาไดเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ผูประเมินจะตองพิจารณาเพิ่มเติมสําหรับการ
เลือกวาชวงคะแนนใดเปนชวงคะแนนที่จัดไดวาเปนชวงที่
ทําการพัฒนาความเปนผูประกอบการได ซึ่งในที่นี้อาจจะ
เลือกตั้งแต 2.51 ถึง 5.00 ก็สามารถทําได ซึ่งอาจจะพิจารณา
จากความเรงดวนในการสรางความเปนผูประกอบการให
ธุรกิจ หรือการพัฒนาผูประกอบการรายยอยหรือขนาดเล็ก
ใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 

 
ตัวอยาง  การใชผลการศึกษาในทางปฏิบัติ 
 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลเบื้องตนตามคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการ 
                  สมมุติผลการประเมินทําไดดังนี้ 
 1) ความเปนผูนํา ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 3.30 
 2) ความมีสัมพันธภาพ ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 3.25 
 3) ความเปนเจาของ ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 3.42 
  

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดคาถวงน้ําหนักตามความสําคัญที่หนวยงานนั้นมีตอคุณสมบัติ 
ความเปนผูประกอบการแตละประเภท 

                  สมมุติในที่นี้กําหนดไวดังนี้ 
   ความเปนผูนํา  0.2 
   ความมีสัมพันธภาพ 0.3  
   ความเปนเจาของ  0.5 
      1.0 

 
ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลจากขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2  มาคํานวณเพื่อหาคะแนนสุดทายสําหรับการสรุปผล 

             เกณฑ     คาถวงน้ําหนัก      ผลคูณ 
 1)        3.30                                        0.2                                0.66  
 2)        3.25                                        0.3                              0.98 
 3)        3.42                                        0.5                              1.71 
                                                                รวม 3.35  
 

เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนที่กําหนดไวเปนชวงที่กําหนดไวขางตน จะสรุปไดวาอยูในชวงที่ 3 ซึ่งหมายถึง มีระดับ
ความเปนผูประกอบการปานกลาง (พอใช) 
  
 
 



ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม 
การศึกษาครั้งนี้เปนการเนนเฉพาะการกําหนดเกณฑที่

จะใชวัดความเปนผูประกอบการโดยชี้ใหเห็นถึงประเภทของ
คุณสมบัติความเปนผูประกอบการและระดับความสําคัญของ
เกณฑแตละประเภทเทานั้น อยางไรก็ตามผูนําเกณฑเหลานี้ 
ไปปฏิบัติจะตองสรางวิธีการในการพัฒนาเพิ่มเติมสําหรับ
เกณฑแตละประเภท อาทิ ผูปฏิบัติจะตองหาวิธีการที่ใช
สําหรับพัฒนาความเปนผูนํา หรือความมีสัมพันธภาพตาม  
คํานิยามที่กําหนดไวในภาคผนวกการศึกษานี้ 

นอกจากนี้การศึกษาฉบับนี้ ไดกําหนดคุณสมบัติของ
ความเปนผูประกอบการเปนเกณฑที่ใชช้ีวัดโดยกําหนดไว
เปนสามคุณสมบัติ คือ ความเปนผูนํา ความมีสัมพันธภาพ 
และความเปนเจาของเทานั้น ดังนั้น อาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆ 
ที่อาจมีความเกี่ยวของกับคุณสมบัติความเปนผูประกอบการ
ไดทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมของการทําธุรกิจสามารถ
เปลี่ยน แปลงไปได ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยว   
กับโครง สรางของการจัดองคการและวิธีการบริหารจัดการ 
ที่ตองปรับเพื่อการคงอยูของธุรกิจและการสรางขีดความ 
สามารถทางการจัดการและการแขงขัน การศึกษาคุณสมบัติ
ใหมจึงควรไดมีการศึกษาตอไป เพื่อนํามาปรับเกณฑช้ีวัดให
สามารถใชได กับการสรางคุณสมบัติไดสอดคลองกับ
สถานการณจริงซึ่งจะเปนประโยชนตอไป 
 
บทสรุป 

เกณฑช้ีวัดความเปนผูประกอบการสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาความเปนผูประกอบการไทย ทั้งในระดับผูประ 
กอบการขนาดเล็กรายยอย และบุคลากรสําหรับธุรกิจขนาด
ใหญ เพื่อสรางศักยภาพใหพรอมที่จะประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จโดยเริ่มตนจากการพัฒนา   
ตนเอง เกณฑที่ใชช้ีวัดประกอบดวย เกณฑวัดคุณสมบัติ
ความเปนผูนํา ความมีสัมพันธภาพ และความเปนเจาของ   
ซึ่งแตละเกณฑจะมีระดับความสําคัญแตกตางกันตาม
ลักษณะการดําเนินงานทั้งของผูประเมินและผูถูกประเมิน 
ดังนั้นผูนําเกณฑไปใชจะตองพิจารณาเพื่อใหผลการประเมิน
สามารถนําไปใชตรงกับวัตถุประสงคตอไป 
 
ภาคผนวก 

ความหมายของเกณฑที่ใชช้ีคุณลักษณะแตละประเภท
ของความเปนผูประกอบการมีดังนี้ 

ก.  ความเปนผูนํา  ประกอบดวย 
1. ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ความริเริ่มในการคน 

พบหรือคนหาสิ่งใหมตอธุรกิจ เชน การจัดสรางธุรกิจใหม 
ผลิตภัณฑตัวใหม ระบบและวิธีการทํางานใหม รวมถึงความ
เปนผูมีวิสัยทัศนในการนําธุรกิจใหดําเนินงานรุดหนาได 

2. ความสามารถในการเจรจาตอรอง หมายถึง ความ 
สามารถในการตอรองในการทํากิจกรรมหรือธุรกรรมทั้งกับ
คนภายในและภายนอกใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน การเจรจา
ตอรองกับคูคา การเจรจาตอรองกับผูซื้อ เปนตน 

3. ความสามารถในการจัดการ หมายถึง ความสามารถ
ในการวางแผนวางระบบและวิธีการปฏิบัติงานไดเหมาะ 
สมกับประเภทของธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

4. ความสามารถในการปรับตัว  หมายถึง ความเปนผูนําที่
ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น
สงผลถึงการดําเนินงานตามปกติหรือเปนครั้งคราวที่ตอง
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยเพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปได 

5. ความอดทนตอสิ่งเราที่เกิดขึ้น  หมายถึง ความอดทน
ตอสิ่งเราภายในและภายนอกที่เขากระทบธุรกิจทั้งที่คาด 
หมายไวและที่ไมคาดหมายไวลวงหนาและพรอมที่จะ
ดําเนินการแกไขใหลุลวงไปได 

6.  ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกไขปญหาของธุรกิจภายใตสภาวการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหสําเร็จลุลวงและสรางความพอใจตอธุรกิจ
และบุคคลที่เกี่ยวของ 
 
ข.  ความมีสัมพันธภาพ ประกอบดวย 

1. ความมีสวนรวม หมายถึง ความเต็มใจที่จะทํางาน
หรือใหความรวมมือกับผูอื่น 

2. ความมีมิตรไมตรี หมายถึง ความเอื้อเฟอ ความมี
น้ําใจ ความชวยเหลือที่มีตอผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม 

3. ความซื่อสัตย หมายถึง การปฏิบัติตนตามภาระผูกพัน
พรอมภารกิจตางๆ ที่ไดทําขอตกลงระหวางกันอยางเครง 
ครัด 

4. ความตระหนักถึงสังคม หมายถึง ความตระหนักถึง 
ผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมและชุมชนโดยรวมอันเนื่อง 
มาจากการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจและพรอมที่จะรับ 
ผิดชอบตอผลเสียที่ เกิดขึ้นกับสังคม ทั้งนี้ยังรวมถึงการ
ควบคุมดูแลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความระมัดระวัง
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบใดที่เสียหายตอสังคมและชุมชน 



ค.  ความเปนเจาของ ประกอบดวย 
1. ความยอมรับความเสี่ยง หมายถึง ความยอมรับตอสิ่ง 

ไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นและสงผลเสียตอความอยูรอด      
ของธุรกิจแมวาจะไดเตรียมการณวางแผนปองกันหรือ
คาดการณไวกอนลวงหนา 

2. ความมุงมั่นในอุดมการณ หมายถึง ความมุงมั่น อด 
ทนที่จะปฏิบัติในธุรกิจหรือกิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว
หรือตามความเชื่อ ความใฝฝน หรือความคิดของตนเองให
สําเร็จตามที่คาดหวังไว 

3. ความเอาใจใส หมายถึง การใหความสนใจ เอาใจใส
ติดตามการดําเนินงานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงและติดตาม  
เพื่อใหทราบถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบที่เปนจุด   
ออนและนําไปสูการหาวิธีการปรับปรุง แกไข พัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้นตอธุรกิจโดยใหความรูสึกที่เปนเจาของตอธุรกิจนั้น 
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