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บทคัดย่อ

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการบรรลุความส�ำเร็จของธุรกิจ หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลโดยตรง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้นั้นคือ ผู้ประกอบการ เนื่องด้วยผู้ประกอบการเป็นผู้ก�ำหนดทิศทาง
นโยบาย และเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงควรมี
แนวทางการด�ำเนินงานทีด่ ี มีความพร้อมในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้า น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของธุรกิจ บทความนี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านผูป้ ระกอบการของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการใช้ในการประเมิน
ตนเองและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ

Abstract

Key success factors are critical to business success. The entrepreneur is an important factor
which directly affects business success because of its roles, not only the policy setting but also
driving the business operation towards its predetermined vision. Entrepreneurs of the small and
medium enterprises should have operation guidelines and ready for business development in
order to achieve its success. This paper presents key success factors of small and medium enterprises
in terms of entrepreneurs by reviewing related literature. The findings indicate the key determinants
of entrepreneurial success factors of small and medium enterprises which is useful for entrepreneur’s
self-assessment and related organizations to support small and medium enterprises appropriately.
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกําลัง
ขับเคลื่อนที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศกาํ ลังพัฒนา แม้ธรุ กิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะมีชื่อเหมือนองค์กรธุรกิจเล็กๆ แต่ถือได้ว่า
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (Harrigan, Ramsey & Ibbotson, 2011;
Halabi & Lussier, 2014) แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ก็ยังให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของ
ธุรกิจ เป็นตัวเชือ่ มโยงกิจกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและการกระตุ้นการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ (Franco & Haase, 2010; McLarty,
Pichanic & Srpova, 2012) มีบทบาทส�ำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม (Wingwon, 2013) อีกทั้งเป็น
จุดเริม่ ต้นในการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำธุรกิจ
(Boone & Kurtz, 2010) เนื่องจากธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีระบบและการจัดการที่ง่ายกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถตอบสนอง
ต่อลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Singh,
Garg & Deshmukh, 2008)
ผลส�ำรวจของส�ำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในปี 2559 (Office of Small and
Medium Enterprise Promotion, 2017) พบว่า จ�ำนวน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมีมากกว่า
สามล้านราย ประกอบด้วยรูปแบบการประกอบธุรกิจ
3 รูปแบบหลัก ได้แก่ ธุรกิจภาคการผลิต ภาคการค้า
และภาคบริการ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจ ในปี 2559 ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ
ประเทศ (GDP) ทัง้ สิน้ 6.1 ล้านบาท จากมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศ ทั้งหมด 14.4 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในของประเทศทั้งหมด ในด้านภาพรวมของการ
จ้างงานรวมพบว่า ก่อให้เกิดการจ้างงานที่กระจายตัว
อยู่ทั่วประเทศ (Boone & Kurtz, 2010) และจัดได้ว่า
เป็นแหล่งการจ้างงานหลักของภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมด
ในปี 2559 มี ก ารจ้ า งงานในกิ จ การทุ ก ขนาดรวม
14,780,001 คน โดยเป็นการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จ�ำนวนทั้งสิ้น 11,747,093 คน หรือ
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.48 ของการจ้างงานรวม
ทัง้ หมด (Office of Small and Medium Enterprise
Promotion, 2017)
ถึงแม้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีรูปแบบ
การด�ำเนินงานที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและสิง่ แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว แต่ยงั คงเผชิญกับ
ความท้าทายที่หลากหลาย จากการส�ำรวจของบริษัท
SMEs Development and Consultant ในปี 2554
พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ประสบความส�ำเร็จมีเพียง 5% ส่วนที่เหลือ
นอกจากไม่ประสบความส�ำเร็จแล้วบางธุรกิจยังล้มเลิก
กิจการในที่สุด โดยเฉลี่ยมีอายุในการดําเนินงานเพียง
1-2 ปี เท่านั้น สาเหตุความล้มเหลวของกิจการนั้นเกิด
ได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก (Zacharakis,
Meyer & DeCastro, 1999) ซึ่งพบว่า สาเหตุหลักของ
ความล้มเหลวทางธุรกิจมีผลโดยตรงจากตัวผูป้ ระกอบการ
ในเรือ่ งของการตัดสินใจ วิธใี นการด�ำเนินธุรกิจรวมไปถึง
การวางแผนธุรกิจและรับมือในเรือ่ งต่างๆ (Atsan, 2016)
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการบรรลุ
ความส�ำเร็จของธุรกิจ (Pinto & Slevin, 1987) โดย
งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายด้านด้วยกัน เช่น
ด้านการเป็นผูป้ ระกอบการ ด้านองค์กร ด้านสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านผู้ประกอบการถือได้
ว่าเป็นปัจจัยหลักและมีค วามส�ำคัญที่สุด เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเป็นผู้ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และเป็น
ผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ปัจจัย

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสูฐ่ านข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
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อื่นๆ เป็นเพียงสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดความ
สมบูรณ์เท่านั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สามารถด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
มีความพร้อมในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของธุรกิจ วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อ
น�ำเสนอองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
(Success Factors) ด้านผู้ป ระกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระหว่างช่วงปี 2009
ถึง 2017 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการ
ประเมินตนเองและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
เกิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Hall &
Willams, 2008) บรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ พอใจ (Brotherton,
2004) และท�ำให้องค์กรเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้วยการสร้างปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ได้แก่ ธุรกิจทีม่ จี ำ� นวน
การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียน
ทีช่ ำ� ระแล้วตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง ความหมาย
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprise) ไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานสากลที่ใช้
เหมือนกันทั่วโลก แต่ละประเทศมีการก�ำหนดค�ำนิยาม
และเงื่อนไข ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกัน (Unger
et al., 2011) แต่โดยทัว่ ไปจะมี 4 หลักการส�ำคัญ ดังนี้
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(1) จ�ำนวนการจ้างงาน (2) ยอดขายต่อปี (3) สินทรัพย์
และ (4) ทุนจดทะเบียน ในแต่ละประเภทธุรกิจก็จะ
ก�ำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปและแตกต่างกัน
ในด้านทักษะ เงินทุน ความซับซ้อนของการท�ำธุรกิจ
การเติบโต ตลอดจนรูปแบบการท�ำธุรกิจอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ โดยประเทศไทยได้แบ่งธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
ก�ำหนดให้วิสาหกิจที่เข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซึ่งความหมายของแต่ละกิจการ มีดังนี้
กิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึงการผลิต
ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะของการประกอบการอุ ต สาหกรรม
ทุกประเภท การเปลีย่ นรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ด้วยเครือ่ งจักรกล หรือเคมีภณ
ั ฑ์ ทัง้ นีก้ จิ การผลิตสินค้า
ในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรที่มีลักษณะ
เป็นอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และการประกอบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย
กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึงการศึกษา
สุ ข ภาพ การบั น เทิ ง การขนส่ ง การก่ อ สร้ า งและ
อสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก ภัตตาคาร
การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อน
หย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน
ธุรกิจการซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยว
กิจการค้าส่งและค้าปลีก หมายถึง การให้บริการ
เกีย่ วกับการค้า การขายให้แก่ผคู้ า้ ส่งด้วยกันเอง การขาย
โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปสินค้าทัง้ สินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้ว
ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปเพือ่ การบริโภคหรือการใช้ประโยชน์
ครัวเรือน หมายความรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทน
การซื้อขาย สถานีบริการน�ำ้ และสหกรณ์ผู้บริโภค
นอกจากแบ่งออกเป็นกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ยังแบ่ง
ออกเป็น 4 ขนาด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การก�ำหนดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลักษณะธุรกิจ
1. กิจการการผลิต รวมถึงภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมและ
เหมืองแร่
2. กิจการบริการ
3. กิจการการค้า
- ค้าส่ง
- ค้าปลีก

ขนาดกลาง
(สินทรัพย์)

ขนาดกลาง
(จ�ำนวนจ้างงาน)

ขนาดย่อม
(สินทรัพย์)

ขนาดย่อม
(จ�ำนวนจ้างงาน)

51-200 ล้านบาท

51-200 คน

≤ 50 ล้านบาท

≤ 50 คน

51-200 ล้านบาท

51-200 คน

≤ 50 ล้านบาท

≤ 50 คน

51-100 ล้านบาท
31-60 ล้านบาท

26-50 คน
16-30 คน

≤ 50 ล้านบาท
≤ 30 ล้านบาท

≤ 25 คน
≤ 15 คน

ที่มา: Thai Office of SMEs Promotion (2000)
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อการบรรลุ
ความส�ำเร็จ (Pinto & Slevin, 1987) ตามวิสัยทัศน์
ขององค์กร เปรียบเสมือนหลักการแนวทางหรือวิธีการ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบตั งิ านทุกระดับให้มงุ่
ไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้คนในองค์กรระดับต่างๆ รูว้ า่
ต้องท�ำสิง่ ใดบ้างเพือ่ ให้ผลสัมฤทธิข์ ององค์กรตอบสนอง
วิสยั ทัศน์ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ (Success Factor) คือ
กิจกรรมใดๆ หรือปัจจัยที่มีความส�ำคัญ ส่งผลให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จ
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้า
จากการตอบสนองความต้องการและการให้บริการลูกค้า
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ความส�ำเร็จของธุรกิจหรือขององค์กรแต่ละองค์กร
ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยแห่งความส�ำเร็จมากมายที่น�ำมาใช้
เป็นองค์ประกอบในการทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้องค์กรประสบ
ความส�ำเร็จตามที่วางเป้าหมายไว้ บางองค์กรก็ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างน่ายินดี เนื่องด้วยมีปัจจัยความส�ำเร็จ
ที่เหมาะสมและสามารถชี้วัดได้ชัดเจน แต่บางองค์กรก็

ต้องประสบกับความล้มเหลว ทั้งนี้อาจเพราะเหตุปัจจัย
หลายๆ อย่ า งประกอบกั น จากการศึ ก ษางานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า มีอยู่จ�ำนวนมากและ
ปัจจัยต่างๆ มีความคล้ายคลึงกัน ซึง่ แนวทางในการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร
ได้นนั้ จะต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ น
จึงจ�ำเป็นต้องคัดเลือกปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จทีเ่ หมาะสมกับ
องค์กรมากที่สุด และในบริบทของประเทศไทยนั้นจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในกิจการ 3 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่
กิจการการผลิต กิจการบริการ และกิจการการค้า จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านหลักคือ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยผู้ประกอบการ (Thanachokhjinda, 2007)
ซึ่งปัจจัยความส�ำเร็จย่อยๆ ของแต่ละด้านอาจแตกต่าง
กันไปตามความเหมาะสม แม้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน
แต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกัน เช่น การใช้หลักการ
บริหารของแต่ละองค์กร กรรมวิธใี นการผลิต โครงสร้าง
ต่างๆ หลักการด�ำเนินงาน ฯลฯ วิธีต่างๆ เหล่านี้จะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายของแต่ล ะ
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องค์กรด้วย ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยทีจ่ ะน�ำ
องค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จได้ โดยบริบทของ
บทความฉบับนี้ได้น�ำเสนอปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้าน
ผูป้ ระกอบการ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นอีกปัจจัยหลักและมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งด้วยผูป้ ระกอบการเป็นผูก้ ำ� หนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Success Factors)
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูร้ เิ ริม่ ธุรกิจมีความเชือ่ มัน่
ในการปฏิบัติตามเป้าหมายของตน เสาะแสวงหาตลาด
หรือช่องทางที่ท�ำให้เกิดก�ำไร ค้นพบความต้องการของ
ตลาดและด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด (Longenecker et al., 2006) เพื่อให้ธุรกิจ
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ประสบความส�ำเร็จตามที่คาดหวังไว้ (Coulter, 2003)
ผู้ประกอบการมีบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ด�ำเนินธุรกิจและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะบทบาทของผู้ประกอบการขนาดเล็กมีความ
ส�ำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจเหล่านี้หากมี
การด�ำเนินกิจการที่ดีจะอยู่รอดและเติบโตเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ต่อไป ความส�ำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีความส�ำคัญยิง่ ต่อประเทศ
(Frese, Garst & Fay, 2000) โดยจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงปี
2009 ถึง 2017 พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มประสบความส� ำ เร็ จ ด้ า น
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ล�ำดับ

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ด้านผู้ประกอบการ

ผู้วิจัย

1

บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ Kunene (2009), Govindasamy (2010), Aminul Islam et al. (2011),
(Entrepreneurial
Chittithaworn et al. (2011), Eriksson & Li (2012), Trang (2015), Lawal,
orientation)
Worlu & Ayoade (2016), Lampadarios (2016), Lo et al. (2016)

2

ประสบการณ์การท�ำงาน
(Prior work experience)

Kunene (2009), Alfaadhel (2010), Govindasamy (2010), Aminul Islam et al.
(2011), Eriksson & Li (2012), Gursel (2013), Ahmad & Cuenca (2013),
Lampadarios (2016)

3

ทักษะการบริหารจัดการ
(Management skills)

Sebone & Barry (2009), Kunene (2009), Singh, Garg & Deshmukh (2008),
Ho & Yang (2012), Gursel (2013), Ahmad & Cuenca (2013), Trang (2015),
Lawal, Worlu & Ayoade (2016), Douglas et al. (2017)

4

ความพร้อมของเงินทุน
(Availability of capital)

Sebone & Barry (2009), Al-Mahrouq (2010), Alfaadhel (2010), Aminul Islam
et al. (2011), Ho & Yang (2012), Eriksson & Li (2012), Pournasir (2013),
Zho (2015), Lawal, Worlu & Ayoade (2016), Douglas et al. (2017), Gupta &
Mirchandani (2017)

5

ระดับการศึกษาของ
ผู้ประกอบการ
(Education level)

Kunene (2009), Alfaadhel (2010), Govindasamy (2010), Gursel (2013),
Zho (2015), Lampadarios (2016), Douglas et al. (2017), Gupta &
Mirchandani (2017)
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ปัจจัยที่ 1 บุคลิกการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation)
บุคลิก ตามความหมายทัว่ ไปนัน้ มักหมายถึง ลักษณะ
รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง เป็นต้น โดยบุคลิกมักใช้เพื่อ
วางตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ นื่ บุคลิกเป็นสิง่ ทีป่ รากฏแก่สายตาและสามารถบ่งบอก
ถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ ได้ ส่วนบุคลิก
ของผู้ประกอบการเป็นลักษณะบางอย่างที่จ�ำเป็นและ
มีผลต่อการท�ำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงลักษณะส่วนบุคคลที่
กล่าวโดยทั่วไป โดยบุคลิกของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือ
ทัศนคติ คุณค่า และพฤติกรรมทีผ่ ปู้ ระกอบการได้ปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินธุรกิจ (Kunene, 2009) โดยจะมีความ
แตกต่างกับบุคลิกทัว่ ไป บุคลิกผูป้ ระกอบการนัน้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม (Zimmerer & Scarborough, 1996)
และบุคลิกทั่วไปคงที่ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์
บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการมีผลส�ำคัญต่อการเติบโต
อย่างรวดเร็วของธุรกิจ (Harms, 2009) ธุรกิจที่จะ
ประสบความส�ำเร็จนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีผบู้ ริหาร
ที่มีคุณลักษณะหรือบุคลิกของการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) ซึ่ ง บุ ค ลิ ก ของ
ผูป้ ระกอบการแต่ละคนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กลยุทธ์ สถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรทีแ่ ตกต่างกัน (Dess, Lumpkin
& Eisner, 2007) นักวิชาการหลายท่านชี้ให้เห็นว่า
องค์กรทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้นนั้ จะต้องมีผบู้ ริหารทีม่ ี
บุคลิกการเป็นผูป้ ระกอบการ มีทกั ษะและความสามารถ
5 องค์ประกอบตามแนวคิดของ Lumpkin & Dess
(1996) ซึง่ ถูกใช้ในงานวิชาการในการศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เช่น Govindasamy (2010), Aminul Islam et al.
(2011)
1. ความเป็นตัวเอง (Autonomy Orientation)
หมายถึง การกระท�ำที่เป็นอิสระของแต่ละบุคคลหรือ
ทีมงานในการน�ำมาซึง่ ความคิดและวิสยั ทัศน์เพือ่ ด�ำเนินการ

ได้อย่างสมบูรณ์
2. ความสามารถทางด้านนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) หมายถึง การทีผ่ ปู้ ระกอบการมีแนว
ความคิดแปลกใหม่ กระบวนการที่สร้างสรรค์ท�ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่
3. ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking Orientation)
ขึ้นกับบริบทที่นำ� ไปประยุกต์ใช้ ความกล้าเสี่ยงเป็นการ
ยอมรับภาระหนี้ การกู้ยืม หรือการกระท�ำใดๆ ที่ส่งผล
ต่อสินทรัพย์ในทางบวกและทางลบ ความกล้าเสี่ยง
ในระดับปานกลาง มีความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ในขณะทีไ่ ม่กล้าเสีย่ งเลย หรือเสีย่ งสูง อาจน�ำไปสูค่ วาม
ล้มเหลว
4. การด�ำเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation) หมายถึง การกระท�ำทีค่ าดหวังถึงผลลัพธ์ในอนาคต
ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการก�ำหนดเป้าหมายในการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
5. ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive
Aggressiveness Orientation) หมายถึง การมุ่งมั่น
แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจโดยตรงและรุนแรงเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือมีสถานะทางการตลาดที่ดีกว่า
ในขณะที่ Kunene (2009) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง Factors
affecting SME success โดยน�ำแนวคิดของ Vuuren
& Nieman (1999) และ Erikson (2002) ทีเ่ สนอว่า ภาวะ
การเป็นผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จ แบ่งออกเป็น
6 องค์ประกอบ โดยมี 2 องค์ประกอบคือ ความกล้าเสีย่ ง
และความสามารถทางด้านนวัตกรรมได้ยึดตามแนวคิด
ของ Lumpkin & Dess (1996) 4 องค์ประกอบเพิม่ เติม
ดังนี้
1. การระบุโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity Identification) สามารถระบุได้ว่า สินค้าหรือบริการตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
2. การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ การมี
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ การบริการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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3. ต้นแบบ (Role Models) คือ บุคคลหรือธุรกิจ
ที่ยึดเป็นแบบอย่าง บุคคลที่มีบุคลิกมีวิสัยทัศน์ เป็น
แบบอย่างทีด่ ี หรือแบบอย่างในทางไม่ดที คี่ วรหลีกเลีย่ ง
4. การควบคุมทรัพยากร (Controlling Resources)
คือ ความสามารถในการควบคุมดูแล จัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการวิจยั ส่วนใหญ่พบว่า บุคลิกการเป็นผูป้ ระกอบการ
มีผลต่อความส�ำเร็จขององค์กรโดยตรง ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรูท้ างธุรกิจและการบริหารจัดการ บางส่วน
เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและบางส่วนเกิดขึน้ จากสถานการณ์
และเงือ่ นไขต่างๆ รวมไปถึงเกิดจากการใช้ประสบการณ์
และการฝึกฝน (Eriksson & Li, 2012) เพือ่ ให้เกิดบุคลิก
หรือลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ซึ่งบุคลิกมีลักษณะ
เฉพาะบางอย่าง เช่น ความยืดหยุ่น ความกล้าหาญ
มีความคิดสร้างสรรค์ และความฉลาดปราดเปรียว และ
รวมไปถึงประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการเป็นปัจจัยทีม่ ี
นัยส�ำคัญและมีอทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
(Trang, 2015) และมีความสัมพันธ์กบั ผลการด�ำเนินงาน
ระยะยาวของธุรกิจ (Lampadarios, 2016)
ผูป้ ระกอบการ คือ ผูท้ เี่ ห็นโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้
เสาะแสวงหาโอกาสในการท�ำธุรกิจ โดยใช้สติปัญญา
ประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถต่ า งๆ ที่
ผูป้ ระกอบการมี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
จากปัจจัยแห่งความส�ำเร็จบุคลิกการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทุกๆ องค์ประกอบล้วนมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
ผู ้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี บุ ค ลิ ก ของ
ผู้ประกอบการที่ดีส่งผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์การท�ำงาน (Prior Work
Experience)
ประสบการณ์ หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการ
กระท�ำหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าในการเรียนรูท้ กุ ๆ ด้าน (Royal Institute, 1995)
ประสบการณ์ทํางาน (Work Experience) หมายถึง
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การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน เชี่ยวชาญด้านการงานนั้นๆ
จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติในการงาน
บ่อยๆ ประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละคนส่งผล
ต่อการพัฒนาฝีมือและผลงานในการทํางาน โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์จะมีแนวคิดหรือทัศนคติในการผลิตผลงาน
ที่แตกต่างกัน ทําให้เห็นแนวทางการตัดสินใจ รวมถึง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึง่ ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันในตลาด (Chandler & Hanks, 1994) ส�ำหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอดีตช่วง 5 ปีแรก
เกิดความล้มเหลวในการด�ำเนินธุรกิจถึงร้อยละ 75
โดยหนึ่งในสาเหตุใหญ่สุดคือ การขาดประสบการณ์
ในการท�ำธุรกิจ สอดคล้องกับ Govindasamy (2010)
และ Alfaadhel (2010) โดยจากผลส�ำรวจการเริ่ม
ก่อตั้งธุรกิจของ Gursel (2013) พบว่า กว่าร้อยละ 95
จะเริม่ ก่อตัง้ ร่วมกับคนทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างน้อย 1 คน
ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องด้วยแนวคิดในการท�ำธุรกิจส่วนใหญ่
ของผูป้ ระกอบการมาจากประสบการณ์การท�ำงานของตน
กว่าร้อยละ 36 และความสนใจส่วนตัวหรืองานอดิเรก
ร้อยละ 26 (Beam & Carey, 1989) ธุรกิจทีเ่ ริม่ ต้นจาก
ประสบการณ์เป็นการเพิม่ โอกาสในการประสบความส�ำเร็จ
จากการส�ำรวจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมือง
Gnosjö ประเทศสวีเดน พบว่า ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
จะมีประสบการณ์ด้านธุรกิจนั้นๆ หรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจมาก่อนเริม่ ก่อตัง้ และน้อยมากทีไ่ ม่มี
ประสบการณ์เลย (Eriksson & Li, 2012) และประสบการณ์
ในการท�ำงานที่ได้รับจากการท�ำงานด้วยการริเริ่มก่อตั้ง
ธุรกิจเองจะมีผลต่อความส�ำเร็จมากกว่าประสบการณ์
จากการท�ำงานที่ได้รับจากการท�ำงานในองค์กรเอกชน
หรือบริษัททั่วไปที่ไม่ได้ก่อตั้งเองและหันมาประกอบ
ธุรกิจภายหลัง (Gursel, 2013)
ประสบการณ์การท�ำงานของผู้ประกอบการเป็น
ปัจจัยอีกหนึ่งข้อที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบการ
(Lampadarios, 2016; Ahmad & Cuenca, 2013)
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบ
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ความส�ำเร็จนอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ (Aminul Islam
et al., 2011) ผู้ที่มีประสบการณ์ทําให้สามารถเห็น
ภาพรวมของการทาํ งานโดยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมา มีขดี ความสามารถมากกว่าผูไ้ ม่มปี ระสบการณ์
(Kunene, 2009) สามารถปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์
และประเภทของงานแต่ละชนิดได้ ทําให้เกิดแนวคิด
ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์
เป็นส่วนผลักดันให้เกิดขึ้น

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Kotter, 1990)
ทักษะการบริหารจัดการเป็นทักษะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ควรมี ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลธุรกิจให้เกิดก�ำไร
และอยู ่ ร อดตามเป้ า หมาย และเป็ น บริ บ ทที่ ส� ำ คั ญ
ประการหนึง่ ของผูป้ ระกอบการคือ การมีทกั ษะการบริหาร
จัดการให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพือ่ ความส�ำเร็จในเป้าหมาย
และเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจัยที่ 3 ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)
การจัดการ ตามพจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน
พ.ศ. 2542 (Royal Institute, 2003) ให้ความหมาย
การจัดการ หมายถึง การสัง่ งาน ควบคุมงาน ด�ำเนินงาน
ทักษะการบริหารจัดการ หรือ Management Skills
คือ ความชัดเจน และความเชี่ยวชาญช�ำนาญในเรื่อง
การจัดการ ควบคุมการด�ำเนินกิจการ การท�ำงาน และ
กระบวนการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร โดยทักษะเหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั ตัวบุคคลและสามารถ
ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้ ทักษะการบริหารจัดการ
เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจในการจัดการและ
การวางแผนองค์กร ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง (Trang, 2015) แม้ว่าการบริหาร
จั ด การเป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และส� ำ คั ญ แต่ ก ลั บ พบว่ า
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ที่ดี (Sebone & Barry, 2009) โดยทักษะการบริหาร
จัดการนัน้ ต้องประกอบด้วยทักษะอืน่ ๆ ทีห่ ลากหลาย อาทิ
ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปญั หา
ทักษะการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น (Whetten &
Macky, 2002) ทักษะการบริหารจัดการเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
และจ�ำเป็นของผู้ประกอบการ (Gursel, 2013) ซึ่งเป็น
ผู้น�ำองค์กร แต่ทักษะการบริหารจัดการกับความเป็น
ผูน้ ำ� นัน้ มีความแตกต่างกัน การจัดการเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การรับมือกับความซับซ้อน ความเป็นผูน้ ำ� ตรงกันข้ามคือ

ปัจจัยที่ 4 ความพร้อมของเงินทุน (Availability
of Capital)
ความพร้อมของเงินลงทุนเป็นสิง่ ส�ำคัญอันดับแรกๆ
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การมีเงินลงทุนส�ำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ (Atieno,
2001) รวมไปถึงการขยายธุรกิจและการเติบโต ทุกขัน้ ตอน
ของการท�ำธุรกิจต้องวางแผนให้เป็นไปตามเงินทุนที่มี
ธุรกิจต่างๆ ต้องการเงินทุนที่ต่างกัน ผู้ประกอบการ
จะต้องสามารถวิเคราะห์ธรุ กิจได้วา่ เป็นธุรกิจประเภทใด
มีปจั จัยการผลิตอย่างไรบ้าง เช่น ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่
เป็นทุนหรือใช้แรงงาน ต้องส�ำรวจเงินทุนตัวเองให้ดแี ละ
เหมาะสมกับการเริม่ ต้นธุรกิจ เงินทุนในการท�ำธุรกิจนัน้
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแค่ เ งิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้ น แต่ ห มายรวมถึ ง
เงินหมุนเวียนในธุรกิจด้วย (Sebone & Barry, 2009)
และเงินทุนเหล่านัน้ เข้าถึงได้จากแหล่งใด กูย้ มื หรือได้รบั
การสนับสนุนจากครอบครัว (Douglas et al., 2017)
ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายกว่าในอดีต มีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ
มากขึน้ (Gupta & Mirchandani, 2017) อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนประเภทกูย้ มื ยังเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการเริม่ ต้น
(Alfaadhel, 2010) และยังมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
เช่น ความน่าเชือ่ ถือ ความยัง่ ยืนของธุรกิจ ความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ (Dalberg, 2011) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากภายนอกเหล่านีผ้ ปู้ ระกอบการจึงต้องมีการเตรียมตัว
ที่ดี โดยการเดินบัญชีสม�่ำเสมอ กระแสเงินสดเข้าออก
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สามารถสะท้อนรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้
รักษาเครดิตให้ดีที่สุด เครดิตที่ดีท�ำให้ผู้ประกอบการ
มีความน่าเชื่อถือ และที่ส�ำคัญขอสินเชื่อเหมาะสมกับ
ความต้องการ ทั้งการลงทุนและความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ หากเริม่ ต้นธุรกิจใหม่ตอ้ งมีแผนธุรกิจทีช่ ดั เจน
(Kasikornbank, 2015)
หากผูป้ ระกอบการมีความพร้อมของเงินทุน ทัง้ เงินทุน
หมุนเวียน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีความยืดหยุ่น
ของทุนในธุรกิจ (Kristiansen, Furuholt & Wahid,
2003) สิ่ ง เหล่ า นี้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ มากต่ อ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการทีย่ งั่ ยืน และส่งผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
(Lawal, Worlu & Ayoade, 2016) และจากการวิจัย
ของ Ghosh & Kwan (1996) ความพร้อมของทรัพยากร
ทางการเงินได้รบั การจัดอันดับให้เป็นหนึง่ ในห้าอันดับแรก
ที่ประสบความส�ำเร็จที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของสิงคโปร์
ปัจจัยที่ 5 ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
(Education level)
ข้อมูลในระดับทฤษฎีนั้นให้มุมมองว่า การศึกษา
ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาเป็นปัจจัย
ส่วนบุคคล (Gupta & Mirchandani, 2017) ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการ (Schultz, 1980)
จากการวิจยั ของ Gursel (2013) การก่อตัง้ ธุรกิจในระยะ
เริ่มต้นในส่วนของผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ามาบริหาร
ธุรกิจ ร้อยละ 89 จะมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
อย่างน้อย 1 คน และองค์กรธุรกิจมีความต้องการผูท้ จี่ บ
การศึกษาจากด้านทีเ่ กีย่ วข้องมาท�ำงานในองค์กร ผลส�ำรวจ
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จของ Govindasamy
(2010) ระดับการศึกษาส่งผลต่อความส�ำเร็จที่มากขึ้น
การศึกษาท�ำให้ผู้ประกอบการมีทักษะในด้านต่างๆ
(Kunene, 2009) เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา การมอง
โอกาสทางธุรกิจ การสร้างแรงจูงใจ ความมัน่ ใจในตนเอง
ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จ อย่างไรก็ตามยังมีความเชื่อที่ว่าการศึกษา
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ไม่ได้มผี ลโดยตรงต่อความส�ำเร็จ จากการพบเห็นผูท้ ปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน เช่น Bill Gates, Steve Jobs
และ Mark Suckerberg ที่ไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัย
แต่ความส�ำเร็จเกิดจากความทุ่มเทและหลงใหลในการ
ท�ำงาน
ระดับการศึกษาแม้ไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
ว่าส่งผลต่อความส�ำเร็จได้มากน้อยเพียงใด แต่เป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการเพิม่ โอกาสของธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ (Kunene, 2009; Alfaadhel, 2010;
Govindasamy, 2010; Gursel, 2013; Zho, 2015;
Lampadarios, 2016; Douglas et al., 2017;
Gupta & Mirchandani, 2017)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทความนี้ น� ำ เสนอปั จ จั ย แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ด้ า น
ผู ้ ป ระกอบการของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
ผลจากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระหว่างช่วงปี 2009-2017
ซึง่ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ท�ำให้พบว่า ปัจจัย
ความส�ำเร็จขององค์กรแต่ละองค์กรมีความหลากหลาย
ทัง้ เหมือนและแตกต่างกันระหว่างธุรกิจต่างๆ โดยสอดคล้อง
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทีแ่ ตกต่างกันไป
แต่ ป ั จ จั ย ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก รโดยส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความส�ำคัญคือ ปัจจัยความส�ำเร็จด้านผู้ประกอบการ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบทีท่ ำ� ให้
ผู้ประกอบการประสบความส�ำเร็จนั้นประกอบด้ว ย
ปัจจัยหลัก 5 ประการด้วยกัน
1. บุคลิกการเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial
Orientation) มีผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จขององค์กร
เนือ่ งจากเป็นลักษณะทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นของการด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น การตัดสินใจ ความกล้าเสี่ยง ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ปัจจัย
ข้อนี้แม้สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติหรืออาศัย
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมา แต่การได้รบั การฝึกอบรม ฝึกฝน
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ทักษะต่างๆ เพิม่ ขึน้ อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
มีบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการที่ดีเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญและมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
ความส�ำเร็จขององค์กร
2. ประสบการณ์การท�ำงาน (Prior Work Experience) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรูจ้ ากการได้เห็น
ได้สมั ผัส ได้ลงมือปฏิบตั บิ อ่ ยๆ มิใช่มคี วามรูด้ า้ นวิชาการ
แต่เพียงอย่างเดียว ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานมีแนวคิด
ทัศนคติ การรับมือและการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมา ทาํ ให้สามารถเห็นภาพรวมของการทาํ งานได้ดี
บุคคลที่มีประสบการณ์การท�ำงานมาก่อนแม้จะเป็น
ประสบการณ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว สามารถ
น�ำมาเรียนรู้และปรับใช้กับองค์กรได้ ซึ่งประสบการณ์
ของผู้ประกอบการส่งผลให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว ธุรกิจ
ที่เริ่มต้นจากประสบการณ์เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
3. ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)
เป็นทักษะทีผ่ ปู้ ระกอบการควรมีไม่วา่ จะเป็นการสัง่ งาน
ควบคุมงาน ด�ำเนินงาน เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
การท�ำงานของผูป้ ระกอบการ เพือ่ สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ให้ด�ำรงอยู่ได้และเป็นไปตามเป้าหมาย แม้จะเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและประเมินผลได้
ทักษะการบริหารจัดการท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถ
ฝึกฝน พัฒนาเพิม่ ขึน้ ได้ ผูป้ ระกอบการทีม่ ที กั ษะการบริหาร
การจัดการที่ดีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
4. ความพร้อมของเงินทุน (Availability of Capital)
เงินทุนมีความส�ำคัญต่อธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ตัง้ แต่เริม่ ตัง้ กิจการและระหว่างด�ำเนินกิจการ
เงินทุนท�ำให้การผลิตการซือ้ ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ ยืน

ความส�ำเร็จของธุรกิจนัน้ นอกจากผูป้ ระกอบการน�ำเงิน
มาลงทุนอย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อม
และพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง เพื่อให้ธุรกิจประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
5. ระดับการศึกษา (Education Level) แม้ไม่
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนว่าส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ได้มากน้อยเพียงใด แต่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญของ
ผู้ประกอบการที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการและโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้
และหนึ่ ง ในปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ
ผูป้ ระกอบการทีม่ สี ญั ชาตญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการ
การเป็นผู้ประกอบการที่ดีอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีปัจจัย
ความส�ำเร็จครบทุกข้อ ให้พจิ ารณาดูวา่ ตนเองหรือองค์กร
ของตนนัน้ ขาดข้อใดบ้างหรือข้อใดทีเ่ หมาะสม สอดคล้อง
กั บ นโยบายและความเป็ น ไปได้ ต ามสภาพแวดล้ อ ม
ความเป็นจริงของธุรกิจ อันสมควรที่จะน�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
ส� ำ หรั บ ข้ อ เสนอแนะปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ด้ า น
ผูป้ ระกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้
ในแง่ของการศึกษา หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหรือเกีย่ วข้อง
กับการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถน�ำไปเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการให้ประสบความ
ส�ำเร็จได้ อาทิ การอบรม การพัฒนาบุคลิกการเป็น
ผูป้ ระกอบการทีด่ แี ละการเพิม่ ทักษะในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ให้ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมไปถึงเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านธุรกิจ
เป็นต้น นอกจากการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามแนวทางที่ดี การได้รับการสนับสนุน
และการส่งเสริมที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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