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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการดงัน้ี (1) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบเชิงสมมติ-
ฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบและพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งความ
เป็นผูป้ระกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูว้ิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเกบ็ตวัอยา่งไดจ้าํนวน 611 แห่ง อตัราการตอบกลบั (Response 
Rate) คิดเป็นร้อยละ 52 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างดว้ยโปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวา่ (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(χ2 = 336.52, df = 244, p = 0.001, GFI = 
0.96, AGFI = 0.94) แสดงวา่โมเดลความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารของกลุ่มตวัอยา่งมีความเหมาะพอดีกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ (2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในส่งอิทธิพล
ในทางบวกต่อความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร โดยปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารมีอิทธิพลต่อความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมากกวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร และความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 
โดยความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการพฒันามากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นลูกคา้ ดา้นการเงิน และดา้นการจดัการภายในตามลาํดบั (3) โมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความ
เหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากกวา่โมเดลทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีนาํมาทดสอบ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to examine validity of the model of Corporate 

Entrepreneurship, 2) to compare and develop the model of casual relationship between Corporate 
Entrepreneurship, Business Environment and Performance in medium and large size manu-
facturing corporations in Thailand.  The target population was medium and large size manu-
facturing firms, where samples are of different organization sizes and industry types, located 
within the Industrial Estate Authority of Thailand.  The questionnaire was used as a research 
instrument.  A total of 611 completed questionnaires were returned (52% Response Rate).  
Structural Equation Model (SEM) by LISREL was used to analyze the data.  The results of this 
study shows that: (1) the measurement model is valid and well fitted to empirical data (χ 2 = 
336.52, df = 244, p = 0.001, GFI = 0.96, AGFI = 0.94).  This model exhibits acceptable levels of 
fit suggested by Byrne (1998), (2) it was found that external environment and internal environ-
ment had positive effects on Corporate Entrepreneurship.  In this regards, when comparing these 
two influencing factors, it was further found that the internal environment had higher positive 
effect on the Corporate Entrepreneurship.  Furthermore, the Corporate Entrepreneurship was 
found to have causal relationship with organization’s performance in both financial and non-
financial aspects.  The Corporate Entrepreneurship had highest effect on the Learning and 
Development Performance, followed by Customer Performance, Financial Performance and 
Internal Process Performance respectively, and (3) the causal model of Corporate Entre-
preneurship by authors is well fitted to empirical data than the alternative models. 

 
 
ความสําคญัของปัญหา 

ความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ  (Corporate   
Entrepreneurship หรือ CE) เป็นคุณลกัษณะของความเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารขนาดกลางและใหญ่ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจมาแล้วระยะหน่ึง คุณลกัษณะท่ีสําคัญของ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมี 4 ลกัษณะไดแ้ก่ (1) 
เป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํในภาพรวมของทั้ งองค์การ 
อาทิ การตดัสินใจอยา่งมีส่วนร่วม (Covin and Slevin, 1991: 
7) (2) เป็นกระบวนการในเชิงประกอบการท่ีเกิดข้ึนในองค-์ 
การท่ีก่อตั้งหรือดาํเนินกิจการมาอยา่งมัน่คง (Pinchot, 1985) 
(3) เป็นการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบันวตักรรม โดยการแสวงหา
แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือพฒันาสินคา้หรือบริการและกระบวนการ
ทาํงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน (Antoncic and Hisrich, 
2001) (4) เป็นการปรับเปล่ียนองค์ประกอบขององค์การ  
อาทิ การก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การ
ดาํเนินงานขององคก์าร หรือการปรับเปล่ียนโครงสร้างของ
องคก์าร (Dess et al., 1999)  

ปัจจุบันกระแสความสนใจเ ก่ียวกับความเป็นผู ้
ประกอบการขององคก์าร ไดรั้บความความสนใจมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปแน่ชัดท่ีอธิบายถึงองค์- 
ประกอบของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การและ
อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีมีผล 
 

 

ต่อการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ (Margarietha, 2007) 
นอกจากน้ี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์ารท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการส่วน 
มากศึกษาประชากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศยโุรปตะวนัตก (Antoncic & Hisrich, 2000; Dilts 
& Prough, 2001; Wiklund & Shepherd, 2005) ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ แมว้่านกัวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงเร่ิมให้
ความสาํคญัมากข้ึนในการศึกษาประชากรในกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ 
(Bhardwaj, Sushil & Momaya, 2007) แต่เม่ือเปรียบเทียบ
จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ พบวา่ 
จาํนวนผลงานวิจยัท่ีศึกษาประชากรในกลุ่มประเทศกาํลงั
พฒันานั้ นยงัมีจํานวนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการ 
ศึกษาประชากรในประเทศท่ีพฒันาแล้ว จากสาเหตุดัง 
กล่าว จึงทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การในสถานประกอบการธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการ 
ในประเทศกําลังพัฒนา  โดยเลือกศึกษาประชากรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากองคก์ารธุรกิจใน
ภูมิภาคน้ีมีลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารสูง
ซ่ึงสังเกตไดจ้ากมีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั อาทิ ดา้น
แรงงานท่ีมีทกัษะสูงแต่อตัราค่าจา้งตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบ 
 
 



กบัภูมิภาคอ่ืน นอกจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มน้ี  
มีอัตราเติบโตท่ีรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพ ความชาํนาญขององคก์ารธุรกิจ (Krugman, 
1994) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของการวิจยั พบวา่ องค-์
การธุรกิจในประเทศไทยมีความน่าสนใจ เน่ืองจากวา่ ผูว้ิจยั 
ยงัไม่พบการศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกับความเป็นผู-้
ประกอบการขององค์การท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการ
ดาํเนินงานโดยรวมขององคก์ารธุรกิจ นอกจากนั้นงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะคุณ-
ลักษณะทางจิตวิทยาของผูป้ระกอบการซ่ึงมีหน่วยการ
วิเคราะห์ในระดบับุคคล (ภาณี  อุบลศรี, 2546) มากกวา่ท่ี
จะศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการในระดบัองคก์าร 

การวิจัยน้ีมีความแตกต่างจากการศึกษาความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารในประเทศไทยท่ีมีมาก่อนหนา้
น้ี เช่น การศึกษาของ ศุภวรรณ ทรงอาํนวยคุณ (2548) ท่ีได้
ศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารในมหาวิทยาลยั
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร แต่งานวิจยัน้ีศึกษา
ในบริบทขององคก์ารธุรกิจ ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานการ
วิจยัไวว้่า “โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมี
ความเหมาะพอดีกบัข้อมูลเชิงประจักษ์” ทั้งน้ี ผูว้ิจยัคาดวา่
จะได้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับสถาน-
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย อีกทั้งยงั
สามารถนาํไปปรับใชก้บัองค์การอ่ืนๆ ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบเชิง
สมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2. เพ่ือเปรียบเทียบและพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหว่างความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และผลการดาํเนินงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและใหญ่  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาโมเดลความเป็นผูป้ระกอบการมีขอบเขต

ของการศึกษา 3 ดา้น คือ ขอบเขตดา้นประชากร ขอบเขต
ดา้นเน้ือหา และขอบเขตดา้นเวลา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

1.1  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานประกอบ 

การจาํนวน 1,175 แห่ง ซ่ึงประกอบการธุรกิจในอุตสาห-
กรรมการผลิตท่ีส่งออกสาํคญัของประเทศไทย 8 อุตสาห-
กรรม โดยมีรายช่ือในฐานขอ้มูลบริการออนไลน์ของการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.ieat.go.th) โดย 
ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม 

1.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้ิจยัเนน้ศึกษาเน้ือหาดา้น 1) ความเป็นผูป้ระ-

กอบการขององคก์าร ตามแนวคิดของ Zhan Jun (2006) 2) 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภาย 
นอกองคก์าร (External Environment) ตามแนวคิดของ Covin 
and Slevin (1991); Margarietha (2007) และปัจจยัสภาพ 
แวดลอ้มภายในองคก์าร (Internal Environment) ตามแนว  
คิดของ Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) และ 3) ผลการ
ดาํเนินงานขององค์การ โดยประยุกต์แนวคิดของ Kaplan  
and Norton (1996) ท่ีประเมินผลการดาํเนินงานจากตวัช้ีวดั
ดา้นการเงินและตวัช้ีวดัท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน อนัไดแ้ก่ ดา้น
ลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้ 

1.3  ขอบเขตด้านเวลา 
ในส่วนของขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัใช้ระยะ 

เวลาในการเกบ็ขอ้มูล 3 เดือน คือ ระหวา่งพฤษภาคม 2552 
ถึงกรกฏาคม 2552  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สถานประกอบ- 

การอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีตั้งโรงงาน
ในเขตพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จาํนวน 30 นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงกระจายอยูใ่น 14 จงัหวดั
ทัว่ประเทศไทย มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,175 องคก์าร (การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2551)  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถานประกอบ- 
การอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ี
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส่งออกสําคญั
ของประเทศไทย 8 อุตสาหกรรม โดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน และการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีไลค์ลิฮูด
สูงสุด (Maximum Likelihood) ดงันั้น จึงตอ้งใชจ้าํนวน
ตวัอยา่งขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรของ Lindeman, Merenda 
and Gold (1980 อา้งถึงใน นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542: 54)     



ท่ีระบุว่า โดยปกติแลว้ในการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตวั
แปรควรกาํหนดตวัอยา่งประมาณ 20 เท่าของตวัแปร สังเกต
ได้ในโมเดลและใช้เกณฑ์การกาํหนดขนาดตัวอย่างของ 
Hair, Anderson, Tatham and Black (1998) ท่ีเสนอวา่ เกณฑ์
ขั้นตํ่าในการกาํหนดขนาดตวัอย่างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) มกัใชผู้ต้อบ 5-10 คนต่อ
พารา-มิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่า 1 ตวั จากแนวคิดทั้งหมด
ท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ โมเดลในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวนพารา-
มิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าไม่นอ้ยกวา่ 50 พารามิเตอร์จึง
ตอ้งการจาํนวนตวัอย่างองค์การธุรกิจไม่น้อยกว่า 250-500 
ตวัอยา่ง ทั้งน้ีไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์นาํมาวิเคราะห์
จาํนวน 611 ฉบบั (Response Rate = 52%) 

3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
การวิจยัคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูง (Top Management Level) เป็นผูใ้หข้อ้มูลระดบั
องคก์าร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ขอ้มูลจากสองช่องทาง คือ ทางไปรษณีย ์(Mailing) และ
อินเทอร์เน็ต (Internet) (http://business.questions9.com) 

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลความ 
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ    

มีค่า p = 0.00 แสดงวา่ Model ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์แต่อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาค่า GFI = 0.96 
AGFI = 0.94 RMR = 0.34  χ2 / df  =  1.38 จึงพออนุโลม
ไดว้า่ Model มีความสอดคลอ้ง เน่ืองจากค่า GFI, AGFI สูง
กวา่ 0.9 และ χ2 /df มีค่านอ้ยกวา่ 2 และการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้
คน้พบ ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1 

เม่ือพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปร
แฝงในโมเดลความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ดัง
ตารางท่ี 1 พบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารได ้
รับอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจซ่ึงประกอบดว้ย 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (EXTERN) และ
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (INTERN) โดยความ
เป็นผูป้ระกอบการขององค์การได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การมากกว่าปัจจัยสภาพแวด- 
ลอ้มภายนอกองคก์าร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.40 และ 0.12 ตาม 
ลาํดบั และความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพล
ต่อผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเงิน ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการดาํเนินงาน
ดา้นกระบวนการภายใน และผลการดาํเนินงานดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.26, 0.43, 0.22 และ 0.62 
ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพที ่1 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 

 
หมายเหตุ 
EXTERN        หมายถึง   ตวัแปรแฝงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
INTERN         หมายถึง   ตวัแปรแฝงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
CE                   หมายถึง   ตวัแปรแฝงความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
FIN                  หมายถึง   ตวัแปรแฝงผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
CUSTOMER   หมายถึง   ตวัแปรแฝงผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
INTPRO          หมายถึง   ตวัแปรแฝงผลการดาํเนินงานดา้นการจดัการภายใน 
DEVOL           หมายถึง   ตวัแปรแฝงผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการพฒันา   



ตารางที่ 1   ผลการวเิคราะห์ขนาดอิทธิพลโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 

 

ค่าสถิติ 

ไค-สแควร์= 336.52 , df = 244 , p = 0.00 , GFI =  0.96 , AGFI = 0.94  ,RMR = 0.034 , RMSEA = 0.025 , dfX /2 = 1.38 , CN = 533.88 
ขนาดของอทิธิพลจากตวัแปรสาเหตุไปตวัแปรผล 
 ตวัแปรผล CE  FIN  CUSTOMER INTPRO DEVOL 
ตวัแปรสาเหตุ  DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
EXTERN 
INTERN 
CE 
CUSTOMER 
INTPRO 
DEVOL 

 0.12 
0.40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.12 
0.40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

0.26 
0.30 

- 
- 

0.05 
0.17 
0.17 

- 
0.11 
0.03 

0.05 
0.17 
0.43 
0.30 
0.11 
0.03 

- 
- 

0.43 
- 

0.36 
- 

0.07 
0.23 
0.13 

- 
- 

0.09 

0.07 
0.23 
0.56 

- 
0.36 
0.09 

- 
- 

0.22 
- 
- 

0.24 

0.07 
0.15 
0.15 

- 
- 
- 

0.07 
0.15 
0.37 

- 
- 

0.24 

- 
- 

0.62 
- 
- 
- 

0.08 
0.25 

- 
- 
- 
- 

0.08 
0.25 
0.62 

- 
- 
- 

อตัราความสามารถในการใช้ตวัแปรแฝงอธิบายการผนัแปรของตัวชี้วดั ( 2R ) 
 CE FIN CUSTOMER INTPRO DEVOL 

R Square 0.40 0.32 0.36 0.28 0.23 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง 

 CE FIN CUSTOMER INTPRO DEVOL EXTERN INTERN 
CE 1.0       
FIN 0.48 1.0      
CUSTOMER 0.54 0.51 1.0     
INTPRO 0.42 0.29 0.47 1.0    
DEVOL 0.48 0.26 0.34 0.48 1.0   
EXTERN 0.30 0.14 0.16 0.13 0.14 1.0  
INTERN 0.61 0.29 0.33 0.26 0.29 0.21 1.0 



2. ผูว้ิจัยได้ทําการทดสอบโมเดลทางเลือก (Alter-
native Models) ตามคาํแนะนาํของ Mueller (1996) เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัโมเดลท่ีกาํหนดว่าจะมีโมเดลทางเลือกอ่ืน
ท่ีดีกว่าโมเดลท่ีกาํหนดหรือไม่ ซ่ึงวิธีการน้ีสอดคลอ้งกบั 
เสรี  ชดัแชม้ (2547: 24) ท่ีไดเ้สนอไวว้า่ ในทางปฏิบติันกั 
วิจัยอาจจะต้องศึกษาโมเดลองค์ประกอบหลายโมเดลท่ี
แตกต่างกนัไปตามหลกัฐานท่ีนาํมาสนบัสนุน ดงันั้น ผูว้ิจยั
จึงนาํโมเดลทางเลือกอ่ืนๆ จาํนวน 2 โมเดล มาเปรียบเทียบ 
เพ่ือหาคาํตอบว่าโมเดลใดท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูล   
เชิงประจกัษ์มากท่ีสุดโดยใช ้ดชันีการตรวจสอบความถูก 
ตอ้งไขวท่ี้คาดหวงั หรือ Expected Cross Validation Index 
(ECVI) และ ดชันี Akaike’s Information Criterion (AIC) 
ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบโมเดล  

ผลการวิเคราะห์โมเดลทางเลือกทั้งสองแบบ แสดงไว้
ในภาพท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั ซ่ึงมีผลการเปรียบเทียบดงัน้ี 

โมเดลทางเลือกแบบที่ 1 เป็นการพัฒนาโมเดลเพ่ือ
ตรวจสอบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การเป็นตวั
แปรส่งผา่น (Mediator Variable) หรือไม่ โดยผูว้ิจยัตดัตวั
แปรความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ออกจากโมเดล
แลว้เพ่ิมเส้นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจยัสภาพ 
แวดลอ้มภายนอกองคก์ารกบัผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น
และเพ่ิมเส้นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจยัสภาพ 
แวดลอ้มภายในองคก์ารกบัผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นของ
องคก์าร ผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งพบว่า โมเดลทาง 
เลือกแบบท่ี 1 ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
399.41 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 188 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ 
( dfX /2 ) เท่ากบั 2.12 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.00 
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.84 ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.82 
ดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือ (RMR) 
เท่ากบั .044 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคาดเคล่ือน
กาํลงัสอง (RMSEA) เท่ากบั 0.073 ดชันี Expected Cross-
Validation Index (ECVI) เท่ากบั 0.87 (ECVI for Saturated 
model = 0.83, ECVI for Independence model = 10.44) 
ดชันี AIC เท่ากบั 529.41 (Saturated AIC = 506.00, 
Independence AIC = 6366.75) (ภาพท่ี 2) ดงันั้น จึงไม่นาํ
โมเดลน้ีมาพิจารณาแข่งขนั 

โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 เป็นการพฒันาโมเดลความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารโดยผูว้ิจยัเพ่ิมเส้นทางความ 
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ารกบัผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น และเพ่ิมเส้นความ 
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องคก์ารกบัผลการดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้นขององคก์ารเม่ือ
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบวา่ โมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) 
ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 478.93 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 250 ค่าไค-
สแควร์สัมพทัธ์ ( dfX /2 ) เท่ากบั 1.91 ค่าความน่าจะเป็น 
(p) เท่ากบั 0.00 ดชัชีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 
0.94 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.92 ดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนเหลือ 
(RMR) เท่ากบั 0.034 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคาด
เคล่ือนกาํลงัสอง (RMSEA) เท่ากบั 0.039 ดชันี Expected 
Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากบั 1.03 (ECVI for 
Saturated model = 1.07, ECVI for Independence model = 
11.77) และดชันี AIC เท่ากบั 628.73 (Saturated AIC = 
650.00, Independence AIC = 7314.58) ท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ภาพท่ี 3) แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาค่านํ้ าหนักองค์ประกอบพบว่า ไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา  อาทิ  ค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร
ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัผลการดาํเนินงานทุกดา้นมี
ค่าเป็นลบทั้ งหมด ซ่ึงมีความหมายว่า เม่ือองค์การมีการ
สนับสนุนขององค์การ มีความเป็นอิสระในการดาํเนิน 
งาน มีความพร้อมของทรัพยากร มีระบบการให้เงินรางวลั
และมีโครงสร้างและขอบเขตการดาํเนินงานท่ีดีหรือมาก
ข้ึนจะส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์ารลดลง เป็นตน้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ผลการเปรียบเทียบโมเดลท่ีดีท่ีสุด
โดยมีเกณฑ ์คือ ค่าดชันี Expected Cross-Validation Index 
(ECVI) และดชันี AIC ตอ้งมีค่าตํ่าท่ีสุด (Joreskog and 
Sorbom, 1993) จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ โมเดลความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีค่าดชันี 
ECVI และ ดชันี AIC ตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัโมเดล
ทางเลือกทั้งสองแบบ ดงันั้น จึงสรุปในขั้นตน้ไดว้า่ โมเดล
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมี



ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มากกว่าโมเดลทาง 
เลือกทั้ งสองแบบ นอกจากนั้น ผูว้ิจัยยงัไดใ้ช้ค่าสถิติไค-
สแควร์สอดแทรก (Nested Chi-Square) หรือการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์ ซ่ึงใช้สําหรับ
เปรียบเทียบโมเดลคู่แข่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การเปรียบ 
เทียบระหว่างโมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 กบัโมเดลความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีพฒันาข้ึน วา่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคยัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หรือไม่ (ตารางท่ี 2) 

จากตารางท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบแบบจาํลองโมเดลทาง 
เลือกแบบท่ี 2 กบัโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจะไดค้่าผลต่าง

ไค-สแควร์เท่ากบั 142.26 และผลต่างของอตัราความเป็น
อิสระเท่ากับ 6 ผลท่ีได้สรุปได้ว่า โมเดลความเป็นผู ้
ประกอบการขององค์การท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดข้ึนมีความแตก 
ต่างจากโมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 และจากดชันีวดัความสอด 
คลอ้งของโมเดลแสดงให้เห็นวา่ โมเดลความเป็นผูป้ระกอบ 
การขององค์การท่ีผูว้ิจัยได้กาํหนดข้ึนมีความสอดคล้อง    
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 
(พิจารณาจากค่า GFI, AGFI มีค่าสูงกว่า และค่า RMSEA     
มีค่าตํ่ากวา่) 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าสถิติ ไค-สแควร์สอดแทรกท่ีใชเ้ปรียบเทียบโมเดล 
 2X  df 2XΔ  dfΔ  Sig. GFI AGFI RMSEA ECVI 

โมเดลทางเลอืกแบบที ่2 478.73 250    0.94 0.92 0.039 1.03 

โมเดลของผู้วจิัย 336.52 244 142.26 6 P<.00** 0.96 0.94 0.025 0.94 

ค่าไค-สแควร์สอดแทรก (Nested Chi-square)   =  142.26 **   

 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกท่ี 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกท่ี 2 

 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและ
ผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

(1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองค์การมีความ- 
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทิศทางเดียวกบัความเป็นผูป้ระกอบ- 
การขององค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
แสดงว่า เม่ือสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตมี
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารสูง จะส่งผลให้มีคุณ-
ลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การในระดบัท่ี
สูงข้ึนดว้ย จากขอ้สรุปดงักล่าวพิจารณาไดว้า่ ถา้องคก์ารมี
การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองแก่พนักงาน อาทิ สนับสนุน
เงินทุนในการวิจัยพฒันา จัดหาวสัดุอุปกรณ์ส่ิงอาํนวย
ความสะดวก รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่ง
อิสระมากข้ึนซ่ึงพนักงานสามารถเสนอแนวคิดในการ
พฒันาไดอ้ย่างเสรี มีระบบการให้รางวลัตอบแทนในรูป 
แบบท่ีเหมาะสม และการเล่ือนตาํแหน่งมีความยุติธรรม
แลว้ ย่อมส่งผลให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีความกระตือ-    
รือร้นในการแสวงหาโอกาส จนกลายเป็นผูริ้เร่ิมพฒันา
สินคา้และบริการใหม่ก่อนคู่แข่งเสมอและให้ความสําคญั
กับการใช้วิธีคิดแบบใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าและ

บริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Antoncic and 
Hisrich (2000) และผลการวิจยัของ Hornsby และคณะ 
(2002) ท่ีศึกษาพบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร
มีความสัมพนัธ์ทางเดียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร  

(2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การมีความ- 
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ 
เม่ือมีผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การใน
ระดบัสูงข้ึน จะส่งผลใหส้ถานประกอบการอุตสาหกรรมมี
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารสูงข้ึนดว้ย 
ข้อสรุปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เ ม่ือเกิดอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ อาทิ การแข่งขนัภายใน
อุตสาหกรรมมีระดบัสูงข้ึน เกิดสงครามราคา เกิดการขาด
แคลนทรัพยากรท่ีสําคญัในการผลิต พฤติกรรมผูบ้ริโภคมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความตอ้งการของลูกคา้มี
หลากหลายแตกต่างกนั อาจจะทาํให้สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการดาํเนินงานใหม่ อาทิ 
การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมทั้ งนวตักรรมการ
ผลิต การบริการ หรือนวตักรรมดา้นกระบวนการ ใหสู้งข้ึน
รวมถึงอาจตอ้งปรับระบบการทาํงานให้มีลกัษณะเชิงรุก 
โดยการเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ความสามารถแก่พนักงาน 



นอกจากนั้น ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การท่ีสูง  
ข้ึนน้ีอาจจะทาํให้ผูบ้ริหารองค์การให้ความสําคญักบัการ
ประเมินความเส่ียง และหาแนวทางใหม่ๆมาใชภ้ายในองค-์
การซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Antoncic (2007:318) 
ท่ีศึกษาพบวา่ ความเป็นปฏิปักษ ์(Hostility) เป็นตวับ่งช้ีท่ี
สาํคญัของปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารจะมีความ 
สัมพนัธ์ระดบัสูงในทิศทางเดียวกบัความเป็นผูป้ระกอบ-
การขององคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สอคคลอ้งกบัการศึกษาของ Covin and Slevin (1991) ท่ีได้
สรุปไวว้่า สาเหตุท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะ
ความเป็นปฏิปักษ ์ (Hostility) และความเป็นวิวิธภณัฑ ์
(Heterogeity) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความเป็นผู-้
ประกอบการขององคก์าร เน่ืองจากองคก์ารธุรกิจโดยทัว่-
ไปมกัจะมองวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร หรือ
สถานการณ์การแข่งขนัเป็นอุปสรรคของการดาํเนินธุรกิจ 
ดว้ยเหตุน้ีเม่ือองค์การธุรกิจรับรู้สถานการณ์การแข่งขนั
หรืออุปสรรคมากเท่าใด ก็จะยิ่งปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์
และกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์การแข่งขนัหรืออุปสรรคไดม้ากข้ึนเท่านั้น   

(3) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีความ-
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกบัผลการดาํเนินงานดา้น
การเงินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ เม่ือ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการสร้างสรรค์นวตั-
กรรม ผูบ้ริหารมีการกลา้เผชิญความเส่ียงอย่างชาญฉลาด 
และมีการดาํเนินงานในลกัษณะเชิงรุกแลว้จะทาํให้สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน
ในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี เม่ือองคก์ารธุรกิจใหค้วามสาํคญักบั
การวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพ่ิมพูน
ความรู้ ทกัษะให้แก่พนักงาน หรือกลุ่มผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะ
เส่ียงโดยการนาํแนวทางการปฏิบติังานใหม่ๆ มาใชใ้นการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่แข่งขนัแลว้ อาจจะทาํ 
ให้สามารถผลิตสินคา้ใหม่ให้แก่องค์การ โดยจะนาํมาซ่ึง 
ยอดขายสินคา้ท่ีมากข้ึน และการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต ์
ใช้อาจจะทาํให้ตน้ทุนของการผลิตสินคา้ลดลงนาํมาซ่ึง
กําไรจากผลการดํา เนินงานท่ีมากข้ึน  สอดคล้องกับ  
Antoncic and Hisrich (2000) ท่ีศึกษาและพบวา่ องคก์าร
ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสโลเวียเนีย    

ท่ีมีลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารสูงแลว้จะ
มีความ สามารถในการทาํกาํไรสูงดว้ย 

(4) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีความ-
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกบัผลการดาํเนินงานดา้น
ลูกคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่เม่ือ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการสร้างสรรค์นวตั-
กรรม ผูบ้ริหารมีการกลา้เผชิญความเส่ียงอย่างชาญฉลาด 
และมีการดาํเนินงานในลกัษณะเชิงรุกแลว้จะทาํให้มีผล
การดาํเนินงานด้านลูกคา้สูงข้ึน ทั้ งน้ี เม่ือองค์การธุรกิจ   
ให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี แสวงหา
แนวทางเพ่ิมพูนความรู้ทักษะให้แก่พนักงาน หรือกลุ่ม
ผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะเส่ียงโดยนาํแนวทางการปฏิบติังานใหม่ๆ 
มาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่แข่งขนัแลว้ อาจ 
ทาํให้สามารถผลิตสินคา้ใหม่ท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ ผลวจิยัดงักล่าวนาํมาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้และ
มีการเติบโตในส่วนการตลาดในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยสังเกต
ไดจ้ากจาํนวนลูกคา้รายใหม่มีเพ่ิมมากข้ึน ลูกคา้รายเก่ายงั 
คงสั่งซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง และเม่ือมีการพฒันากระบวน 
การดาํเนินงานทุกขั้นตอนแลว้ตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดแ้ลว้ขอ้ร้องเรียนต่างๆ จากลูกคา้ย่อมลดลง
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Johanna and Cristina (2004) ท่ีได้
ศึกษาและพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลกูคา้ เช่นกนั 

(5) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีความ-
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกบัผลการดาํเนินงานดา้น
กระบวนการภายใน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
แสดงว่า เม่ือสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการสร้าง-
สรรค์นวตักรรม ผูบ้ริหารมีการกลา้เผชิญความเส่ียงอย่าง
ชาญฉลาด และมีการดาํเนินงานในลกัษณะเชิงรุกแลว้จะทาํ
ให้มีผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในในระดบัท่ี
สูงข้ึน ทั้งน้ี เม่ือองค์การธุรกิจให้ความ สําคญักบัการวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพ่ิมพูนความรู้
ทกัษะให้แก่พนกังาน หรือกลุ่มผูบ้ริหารกลา้ท่ีจะเส่ียงโดย
การนาํแนวทางการปฏิบติังานใหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่ แข่ งขันแล้ว  อาจทําให้
กระบวนการในการผลิตสินคา้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน อาทิ 
กระบวนการผลิตเกิดความผิดพลาดลดลง ผลิตสินคา้ได ้
 



ตรงตามแผนงานท่ีกาํหนด การจดัส่งสินคา้ไดต้รงเวลามาก
ข้ึน ผลการวิจยัดงักล่าวความสอดคลอ้งกบั Svante and 
Jaana (2006) ท่ีศึกษาพบว่า พนักงานและผูบ้ริหาร
ระดับกลางในสถานประกอบการท่ีมีคุณลักษณะความ  
เป็นผูป้ระกอบการสูงจะสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการ
ดําเนินงานให้ดีข้ึนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bhardwaj และคณะ (2007) ท่ีพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบ-
การขององคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการดาํเนิน 
งานดา้นกระบวนการภายในอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(6) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีความ-
สัมพนัธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกบัผลการดาํเนินงานดา้น
การเรียนรู้และการพฒันา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 แสดงว่า เม่ือสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการ
สร้างสรรค์นวตักรรม ผูบ้ริหารมีการกลา้เผชิญความเส่ียง
อยา่งชาญฉลาดและมีการดาํเนินงานในลกัษณะเชิงรุกแลว้
จะทาํให้มีผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการพฒันา
ระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมี
ลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การสูงจะให้
ความสําคัญกับพนักงานมากโดยถือว่า  พนักงานเป็น
สินทรัพยอ์นัมีค่าขององคก์าร ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์าร
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากระบวนการทํางานของ
พนักงานอย่างต่อเ น่ืองและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ 
กระตุน้ให้พนักงานสร้างสรรค์นวตักรรม ซ่ึงลกัษณะการ
ดาํเนินงานตามท่ีกล่าวมา อาจทาํให้พนักงานมีความพึง
พอใจในการทาํงานมากข้ึนได้ และองค์การท่ีมีลักษณะ
ดําเนินงานเชิงรุกจะมีระดับการเรียนรู้สูง  เ น่ือง  จาก
สามารถนําข้อมูลเก่ียวกับ  ลูกค้า  ผู ้มีส่วนได้เสีย  และ
ตวัแทนจาํหน่ายมาใชป้ระโยชน์กบัองคก์ารมากข้ึน ผลการ 
ศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั Johanna and Cristina (2004) ท่ีได้
ศึกษาและพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของพนักงาน อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Zahra and Covin (1995) ท่ีวา่
พฤติกรรมเชิงประกอบการขององค์การจะทาํให้เกิดการ
เรียนรู้ขององคก์าร จากผลอภิปรายในขอ้น้ีแสดงให้เห็นวา่ 
ในปัจจุบนั องคก์ารธุรกิจจะตอ้งพฒันาทุนทางปัญญา อาทิ 
ความรู้ของพนักงานเพ่ือสร้างและรักษาไวซ่ึ้งความได ้
เปรียบเชิงการแข่งขันและเพ่ิมผลการดําเนินงานของ
องคก์าร (Marr and Spender, 2004)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย สามารถนํามา

เสนอแนะเพ่ือการนาํไปประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
1.1 เพ่ือให้ผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจดี

ยิ่งข้ึน องค์การธุรกิจควรให้ความสําคัญต่อการนําคุณ-
ลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ โดยผูบ้ริหารควรสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ 
ให้องคก์ารมีลกัษณะดาํเนินงานเชิงรุก อาทิ การสนบัสนุน
แนวทางเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้แก่พนักงาน การให้
ความสําคญัต่อการพฒันาสินคา้/บริการใหม่ๆ ก่อนคู่แข่ง 
รวมถึงควรมีการลงทุนดา้นเทคโนโลย ี

1.2 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์การมีผลอย่างมากต่อความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การ ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัต่อปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร โดยผูบ้ริหารควรสนบัสนุน
ให้องค์การมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนเงินทุนในการวิจยัพฒันา เป็นตน้ การ
ปฏิบติัต่อมาคือ ผูบ้ริหารควรใหอิ้สระในการดาํเนินงานแก่
พนักงานซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมอบความไวว้างใจแก่
พนกังานในการทาํงานโดยมีการกระจายอาํนาจการตดัสิน-
ใจมากยิ่งข้ึน (Decentralize) อีกทั้ งควรลดระดับสายการ
บงัคบับญัชาใหส้ั้นลง เพ่ือใหก้ารปฏิบติับางกระบวนการมี
ความรวดเร็วและทนัต่อการเปล่ียนแปลงไดม้ากยิง่ข้ึน การ
ปฏิบติัต่อมาคือ องค์การธุรกิจควรมีระบบการให้รางวลั
ตอบแทนท่ีสามารถจูงใจพนักงานไดม้ากยิ่งข้ึน อาทิ การ
พิจารณาเล่ือนตาํแหน่งหรือการปรับเงินเดือนควรพิจารณา
จากผลงานโดยตรงของพนกังานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ทาํงานต่อไป การปฏิบติัประการต่อมาคือ องค์การธุรกิจ
ควรจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
และการปฏิบติัต่อมาคือ ควรพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
องคก์ารให้มีความยึดหยุน่เพ่ือเอ้ือให้ระบบการดาํเนินงาน
มีความคล่องตวัยิง่ข้ึน 

1.3 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ารมีอิทธิพลต่อความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร ดงันั้นองคก์ารธุรกิจควรมีแผนดาํเนินงานท่ีชดัเจน
เพ่ือใช้ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียน-
แปลงอยา่งรวดเร็วหรือควรกระตุน้ให้พนกังานมีการปรับ 



ตวัใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารนั้น และองค-์
การธุรกิจควรฝึกทบทวนให้มีความเขม้แข็ง รักงานทา้ทาย 
เพ่ือรับมือกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถตอบ 
สนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลกูคา้ได ้

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนาํมาเป็นแนวทาง

ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
2.1 การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายในองค์การท่ีส่งผลต่อความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารในประเทศกาํลงัพฒันา โดยการ
ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นตน้ 
เพ่ือให้ไดปั้จจยัสภาพแวดลอ้มภายในองค์การท่ีมีอิทธิพล
ต่อการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององค์การธุรกิจในประเทศ
กาํลงัพฒันาอยา่งเช่นประเทศไทย เป็นตน้ 

2.2 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาช่วงท่ีเกิดวิกฤต-
การณ์ดา้นเศรษฐกิจ ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาช่วง
เศรษฐกิจขาข้ึนหรือควรศึกษาระยะยาว (Longitudinal) โดย
ใช้โมเดลในการวิจัยคร้ังน้ีตรวจสอบความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษต่์อไป 
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