ผลกระทบของความสามารถในการฝ่ าฟันอุปสรรค ความฉลาดทาง
อารมณ์ ที่มีต่อการมุ่งเน้ นความเป็ นผูป้ ระกอบการ และความส�ำเร็จ
ของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
สมพร ปานยิ นดี1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ทดสอบผลกระทบของตัวแปรสาเหตุได้แก่
ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ทีม่ ตี ่อตัวแปรผลได้แก่
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
โดยผ่านตัวแปรกลางคือการมุ่งเน้น
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยมีตวั แปรแทรกคือสมรรถนะทางเทคโนโลยี เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคณ
ู (multiple regression analysis) ผลวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการ
่ฝาฟนั อุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ 2) ความ
ฉลาดทางอารมณ์มผี ลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ 3) การมุง่
เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจน
เนอเรชันวาย
่
4) สมรรถนะทางเทคโนโลยีไม่มผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
มุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ และความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ เจนเนอเรชันวาย
่
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค. 2. ความฉลาดทางอารมณ์.
3. การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ. 4. ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
เจนเนอเรชันวาย.
่
5. สมรรถนะทางเทคโนโลยี.
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The effects of Adversity Intelligence and Emotional Intelligence on Success
of Generation Y Entrepreneurs
Somporn Panyindee2
Abstract
The purpose of this study was to investigate the independent variables,
including adversity quotient and emotional intelligence that have an impact on
the dependent variables, that is, the success of generation Y entrepreneurs.
Entrepreneurial orientation was a moderator variable and technological competency
was the intervening variable. The samples were generation Y entrepreneurs in
Bangkok. The data were collected through questionnaire and analyzed using
multiple regression analysis. The results were as follows: (1) adversity quotient
positively affected entrepreneurial orientation; (2) emotional intelligence positively
affected entrepreneurial orientation; (3) entrepreneurial orientation positively
affected the success of generation Y entrepreneurs; and (4) technological
competency did not have an effect on the relationship between entrepreneurial
orientation and success of generation Y entrepreneurs.
Keywords : 1. Adversity quotient. 2. Emotional intelligence.
3. Entrepreneurial orientation. 4. Success of Generation Y
entrepreneurs. 5. Technological competency.
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บทน�ำ

ั บนั พบว่าโครงสร้างประชากรเปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะช่วงวัยซึง่ เป็นแนว
ปจจุ
โน้มการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บได้ทวโลก
ั ่ นักวิชาการแบ่งกลุม่ คนตามช่วงวัย (generation) ได้
หลายกลุม่ แต่ชว่ งวัยของกลุม่ คนทีย่ งั มีบทบาทส�ำคัญในองค์การและในสังคม สามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เบบีบ้ มู (Baby Boomers) คือคนทีเ่ กิดช่วงปีค.ศ. 1946-1964
กลุม่ เจนเนอเรชันเอกซ์
่
เกิดปี ค.ศ.1965-1980 และกลุม่ เจนเนอเรชันวาย
่
เกิดปีค.ศ.19812000 (Hammill, 2015) แต่ละกลุม่ จะมีความเชือ่ ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน กลุม่
ทีเ่ ริม่ มีบทบาทอย่างมากในการท�ำงานและมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ในขณะนี้คอื กลุม่ เจนเนอ
เรชันวาย
่
มีอายุประมาณ 15-35 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา กลุม่ คนทีเ่ ริม่ ต้นท�ำงาน หรือ
อาจจะเป็นผูบ้ ริหารระดับต้นในองค์การ พฤติกรรมของกลุม่ เจนเนอเรชันวายที
่
ม่ กั มีนสิ ยั
ชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี ท�ำหลายอย่างได้
พร้อม ๆ กัน และไม่ชอบอยูใ่ นกรอบหรือเงือ่ นไข มีความต้องการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ั บนั ผูป้ ระกอบการทีเ่ ริม่ ต้นธุรกิจมีอายุไม่มากนัก
(Chueabangkaew, 2011: 156) ซึง่ ปจจุ
บางคนเริม่ ท�ำธุรกิจขณะทีก่ �ำลังศึกษาอยู่ ท�ำให้มรี ายได้ทส่ี ามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างดี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยสิน้ ปี 2557 มีวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�ำนวน 2,736,744 ราย คิด
เป็นร้อยละ 99.73 ของจ�ำนวนวิสาหกิจทังประเทศ
้
มีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวมทัง้
สิน้ 13,078,147 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในปี 2557 มีมลู ค่า 5,212,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมทัง้ ประเทศ ทัง้ นี้รฐั บาลจัดให้มมี าตรการส่งเสริมและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการ
ประกอบด้วย การส่งเสริม SMEs ด้านการเงิน เช่นการปล่อยสินเชื่อ การร่วมลงทุน
มาตรการการเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุน
รวมถึงมาตรการการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ได้แก่โครงการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
และการบริการศูนย์บม่ เพาะและสร้างแรงจูงใจในการเป็นผูป้ ระกอบการ (The Office of
SMEs Promotion, 2015) ซึง่ จากการสนับสนุ นของรัฐบาล ร่วมกับสถานการณ์ทาง
เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ ต่อการประกอบธุรกิจ และพฤติกรรมของคนกลุม่ เจนเนอเรชันวาย
่
ทีม่ ี
ความกล้าเสีย่ ง มีความสามารถในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการตลาดเพือ่ ให้
ั บนั มีความรูค้ วามเข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองท�ำ มุง่ มัน่
สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปจจุ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลีย่ นตามสภาพแวดล้อมได้รวดเร็ว ลงมือปฏิบตั ทิ นั ที และมี
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การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างเครือข่าย (Pruksanukul,
2015) จึงท�ำให้ผปู้ ระกอบการกลุม่ เจนเนอเรชันวายมี
่
แนวโน้มเพิม่ มากขึน้
ั ยหลายประการ แต่สงิ่
การประกอบธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จนัน้ ต้องอาศัยปจจั
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือตัวผูป้ ระกอบการเอง ต้องมีลกั ษณะของการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบ
การ (Yimsook, 2009) ซึง่ ประกอบด้วย พฤติกรรมท�ำงานเชิงรุก มีความสามารถทาง
นวัตกรรม และความกล้าเสีย่ ง คนกลุม่ นี้จะมีความกล้าทีจ่ ะแตกต่าง ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มคี วามแปลกใหม่แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน เพือ่ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจใหม่ นัน้ ต้องเผชิญกับปญั หาและอุปสรรคนานาประการ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัย
ั ปสรรค เพือ่ น�ำพาธุรกิจให้ผา่ นพ้นปญหาต่
ั
ความสามารถในการฝา่ ฟนอุ
าง ๆ (Stoltz, 1997)
แต่มผี ปู้ ระกอบการจ�ำนวนไม่น้อยทีเ่ มือ่ พบกับปญั หาและอุปสรรค เกิดความท้อแท้ไม่
สามารถพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข ไม่มคี วามอดทน ท�ำให้ตอ้ งล้มเลิกกิจการ ในทาง
ตรงกันข้าม ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคสูงมักจะมองปญั หา
อุปสรรคเป็ นความท้าทาย และเป็ นโอกาสทีด่ ที ธ่ี ุรกิจจะเติบโตเมื่อผ่านพ้นวิกฤตได้
นอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณ์ ยังเป็ นคุณสมบัตทิ ส่ี ำ� คัญอีกประการหนึ่งส�ำหรับผู้
ประกอบการทีจ่ ะต้องมี (Awwad and Ali, 2012) ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์
จะเป็นผูท้ ต่ี อ้ งการประสบความส�ำเร็จสูง มีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจในการประกอบธุรกิจ มีทกั ษะ
ทางสังคมทีด่ สี ามารถจูงใจผูอ้ น่ื สร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ดี จากคุณลักษณะดังกล่าว
จะเป็ นสิง่ ที่ช่วยขับเคลื่อนความมีนวัตกรรม การปฏิบตั เิ ชิงรุก และความกล้าเสีย่ ง
(Hadizadeh, et al., 2009) และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการประสบความส�ำเร็จในการประกอบ
กิจการ ตลอดจนสามารถน�ำพาองค์การเติบโตได้อย่างยังยื
่ น
จากการรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ
ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบ
การเจนเนอเรชันวาย
่
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี พบว่าในอดีตทีผ่ า่ นมามีการศึกษา
ความสัมพันธ์ของบางตัวแปรและเป็นบริบทของต่างประเทศ ยังไม่มกี ารศึกษาครอบคลุม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร กับกลุ่มคนเจนเนอเรชันวายในบริ
่
บทของ
ประเทศไทย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุได้แก่ ความ
ั ปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรผล ได้แก่ ความ
สามารถในการฝา่ ฟนอุ
ส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
โดยผ่านตัวแปรกลางคือการมุง่ เน้นความเป็นผู้
ประกอบการ และมีตวั แปรแทรกคือสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผลวิจยั เป็นการแสดงข้อมูล
เชิงประจักษ์เพือ่ ให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง น� ำไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้
ประกอบการ เพือ่ ให้ได้ผปู้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
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ั บนั สามารถเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจน
ปจจุ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศได้ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ทดสอบผลกระทบความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคทีม่ ตี อ่ การมุง่ เน้น
ความเป็นผูป้ ระกอบการ
2. เพือ่ ทดสอบผลกระทบความฉลาดทางอารมณ์ทม่ี ตี อ่ การมุง่ เน้นความเป็นผู้
ประกอบการ
3. เพือ่ ทดสอบผลกระทบการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ความส�ำเร็จ
ของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
4. เพือ่ ทดสอบผลกระทบสมรรถนะทางเทคโนโลยีทม่ี ตี อ่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการและความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงน�ำมา
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ส�ำหรับการศึกษาตัวแปรสาเหตุได้แก่ ความสามารถในการ
ั ปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ทีม่ ผี ลกระทบต่อตัวแปรผลได้แก่ ความส�ำเร็จของ
ฝา่ ฟนอุ
ผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
โดยผ่านตัวแปรกลางคือ การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบ
การ และมีตวั แปรแทรกคือ สมรรถนะทางเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1
ความสามารถในการ
ฝา่ ฟนั อุปสรรค
(Adversity Intelligence)
ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)

H1

การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Orientation)

H3

ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบ
การ เจนเนอเรชันวาย
่
(Success of Generation Y
Entrepreneurs)
H4

H2

สมรรถนะทางเทคโนโลยี
(Technological Competency)

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฝ่าฟนั
อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ ความส�ำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั
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ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิ ดความสามารถในการฝ่ าฟันอุปสรรค (adversity intelligence)
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของความสามารถในการฝ่าฟนั
อุปสรรค (adversity intelligence) โดย Stoltz (1997) กล่าวถึง ความหมายของความ
สามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการน�ำตนเองให้
รอดพ้น เมือ่ เผชิญกับปญั หาและอุปสรรค สามารถแบ่งบุคคลออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ผู้
ยอมแพ้ (quitter) หมายถึงบุคคลทีม่ กั หลีกเลีย่ งความยากล�ำบาก ชอบชีวติ ราบเรียบ ผู้
พักแรม (camper) หมายถึงบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเผชิญและแก้ปญั หาด้วยวิธที ไ่ี ม่ยุ่งยาก
ยอมท�ำงานหนักในบางเรือ่ ง และจะไม่ยอมเปลีย่ นแปลงถ้าไม่มคี วามจ�ำเป็น กลุม่ สุดท้าย
คือ นักปีน (climber) หมายถึงกลุม่ คนทีพ่ ยายามท�ำทุกอย่างไม่วา่ จะยากล�ำบากอย่างไร
ก็จะฟนั ฝา่ อุปสรรค เพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมาย ในการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค พบว่า ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมี 4 ด้าน ได้แก่ ความ
สามารถในการควบคุม (control) ความรับผิดชอบต่อปญั หาของตน (ownership) การ
เข้าถึงสภาพปญั หา (reach) และ ความอดทน (endurance) หรือ CORE Model (Stoltz,
2000) นักจิตวิทยาจ�ำนวนมากน�ำโมเดลนี้ไปทดสอบก่อนรับพนักงาน เพือ่ ให้ได้พนักงาน
ทีม่ คี วามอดทนและอยูก่ บั องค์การได้นาน สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้
(Kanjanakaroon, 2011) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบ
การด้านความมีนวัตกรรม ความกล้าเสีย่ ง ความก้าวร้าวในการแข่งขัน ความสม�่ำเสมอ
และใฝใ่ จในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเผชิญและฟนั ฝา่ อุปสรรค
ด้านการควบคุม และบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านความสม�่ำเสมอและใฝใ่ จในการ
เรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรคด้านผลกระทบ
และด้านความอดทน และบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านความกล้าเสีย่ งกับความ
สามารถในการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรคด้านความอดทนมีความสัมพันธ์กนั (Bangdruai,
2007)
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotion intelligence)
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงความสามารถโดยธรรมชาติของมนุ ษย์ทจ่ี ะ
เข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและผูอ้ ่นื เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
องค์การ (Hyun, 2013) การศึกษาของ Hadizadeh, H., and Seyed. (2009) อธิบาย
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมีสติรตู้ วั (selfconsciousness) สามารถควบคุมตนเอง (self-regulation) สามารถสร้างแรงขับด้วย
ตนเอง (self-motivation) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื (empathy) และมีมนุ ษยสัมพันธ์
(social relationship) ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา Joseph and Newman (2010) ชีใ้ ห้
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เห็นว่าในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ มี 2 โมเดลทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่
1)โมเดลความสามารถ (ability model) ซึง่ เป็ นแนวคิดของ Mayer and Salovey (1993)
ประกอบด้วย ความสามารถในการพิจารณาอารมณ์ของตนและผูอ้ น่ื (ability to monitor
one’s own and others’ feelings and emotions) ความสามารถในการวิเคราะห์อารมณ์
(to discriminate among those emotional states) และการใช้ขอ้ มูลน�ำไปสูก่ ารคิดและ
การกระท�ำทีถ่ กู ต้อง (to use this information to effectively guide one’s thinking and
action) และ 2) โมเดลการผสมผสาน (mix model) ของ Goleman (1998) เป็ นการผสม
ผสานลักษณะของพฤติกรรมทางสังคม (social behavior) และสมรรถนะ (competency)
(Bar-On, 1997) อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการผสมกันระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
(emotional intelligence) และความฉลาดเชิงสังคม (social intelligence) ความฉลาด
ทางอารมณ์ของผูป้ ระกอบการนัน้ มีความส�ำคัญ และมีอทิ ธิพลเหนือลักษณะส่วนบุคคล
อีกทัง้ มีความเกีย่ วข้องกับผลการด�ำเนินงานขององค์การ (Zahra, 1993)
การมุ่งเน้ นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (entrepreneurial orientation)
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (entrepreneurial orientation) หมายถึง
รูปแบบการตัดสินใจ การปฏิบตั ิ กระบวนการและพฤติกรรมทีน่ �ำไปสูต่ ลาดเป้าหมาย
ด้วยสินค้าทีม่ อี ยูแ่ ละการพัฒนาสินค้าใหม่ (Lumpkin and Dess, 1996; Wiklund and
Shepherd, 2003; Walter et al., 2006) มีการศึกษาเกีย่ วกับองค์ประกอบของการมุง่
เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการพบว่าแบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรกจะจ�ำแนกองค์ประกอบ
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ 3 ด้าน ได้แก่ ความมีนวัตกรรม (innovativeness)
การท�ำงานเชิงรุก (proactiveness) และความกล้าเสีย่ ง (risk-taking) (Miller,1983; Covin
and Slevin,1989; Wikilund, 1999; Kreiser et al., 2002; Marino et al., 2002;
Messeghem, 2003; Tarabishy et al., 2005) กลุม่ ทีส่ อง นักวิชาการกลุม่ นี้อธิบายองค์
ประกอบของการมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ความมีอสิ ระ
(autonomy) การมีนวัตกรรม (innovativeness) ความกล้าเสีย่ ง (risk-taking) การท�ำงาน
เชิงรุก (proactiveness) และความก้าวร้าวต่อการแข่งขัน (competitive aggressiveness)
(Lumpkin and Dess, 1996; Dess and Lumpkin, 2005) โดยการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้
ศึกษาองค์ประกอบการมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ 3 ด้านตามแนวคิดของ Miller
(1983); Covin and Slevin (1989); Wikilund (1999); Kreiser et al. (2002) ซึง่ เป็ น
แนวคิดทีเ่ ชือ่ มโยงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเข้ากับกระบวนการพืน้ ฐานทีผ่ ปู้ ระกอบ
การจะต้องเผชิญในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยงั เป็ นแนวคิดทีส่ ามารถวัดพฤติกรรม
ของผูป้ ระกอบการในองค์การขนาดเล็ก แต่ละด้านทีใ่ ช้ในการวัดการมุง่ เน้นความเป็ นผู้
ประกอบการมีความแตกต่างและเป็นอิสระซึง่ กันและกันอย่างชัดเจน Lumpkin and Dess
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(1996) โดยการมุ่ง เน้ นความเป็ นผู้ประกอบการประกอบด้วย ความมีนวัต กรรม
(innovativeness) การท�ำงานเชิงรุก (proactiveness) และความกล้าเสีย่ ง (risk-taking)
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการจัดว่าเป็ นปจั จัยแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
(Wang, 2008) และจากการศึกษาของ Davis et al. (2010) พบว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงใน
องค์การทีม่ พี ฤติกรรมกล้าเสีย่ ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการ
ปฏิบตั งิ านเชิงรุกในระดับสูง จะส่งผลให้ผลประกอบการขององค์การเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ (success of entrepreneurs)
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ คือการทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถด�ำเนินธุรกิจ
แล้วบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ แม้วา่ จะเผชิญกับความรุนแรงทางการแข่งขัน และความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามอดทน มีความยืดหยุน่ สามารถ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ต่าง ๆ น� ำมาสร้างความ
ส�ำเร็จให้กบั ธุรกิจได้ (Cooper et al., 2004) ทัง้ นี้สงิ่ ทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของผู้
ประกอบการจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน โดย Gorgievski et al. (2011: 209) พบว่า ตัว
ชีว้ ดั ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย ความสามารถในการท�ำก�ำไร อัตรา
การเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม ความอยูร่ อดของกิจการ การค�ำนึงถึงสังคม ความพึง
พอใจของผูป้ ระกอบการ ความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ความสมดุลระหว่างงาน
และชีวติ ส่วนตัว การยอมรับจากสาธารณชน อรรถประโยชน์ของสินค้าและบริการทีต่ อบ
สนองความต้องการของลูกค้า ขณะที่ Amit et al., (2000) กล่าวว่า ความส�ำเร็จมักจะ
วัดจากสิง่ ทีส่ ามารถวัดได้ เช่น อัตราการเติบโตของกิจการ รายได้ ความมังคั
่ งของกิ
่
จการ
การสร้างความมังคั
่ งในระดั
่
บบุคคล ความสามารถในการท�ำก�ำไร ความยังยื
่ น อัตราการ
ผลตอบแทน การศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการในประเทศก�ำลัง
พัฒนาพบว่าสามารถจ�ำแนกปจั จัยเป็ น 3 กลุม่ คือ ปจั จัยทักษะในการบริหารและการฝึก
อบรม ปจั จัยสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ และปจั จัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้
ประกอบการ (Kara, Chu and Benzing, 2010) นอกจากนี้คณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูป้ ระกอบการมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจเช่นกัน ได้แก่อายุ
เพศ ประสบการณ์ การศึกษา ปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ
เอาชนะต่อปญั หาและอุปสรรคเพื่อให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ (Islam, 2011: 291)
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาของ Kristiansen, Furuholt, and Wahid (2003) ระบุ
ว่าอายุของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จ โดยผูป้ ระกอบการทีอ่ ายุ 25 ปี
ขึน้ ไปจะประสบความส�ำเร็จมากกว่าคนอายุน้อย โดยช่วงอายุ 25-44 ปี จะประสบความ
ส�ำเร็จมากทีส่ ดุ Reynolds et al. (2000) อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จมักจะมีคณ
ุ สมบัตปิ ระการหนึ่งคือการเห็นช่องทางหรือโอกาสในการประกอบธุรกิจ
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(Islam, 2011: 292) ซึ่งจะแตกต่างจากคนทีไ่ ม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบการ ทัง้ นี้ร่วมกับ
คุณลักษณะอื่นของผูป้ ระกอบการเช่นการเป็ นผูม้ นี วัตกรรม สามารถคิดค้นสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ามารถเติมเต็มช่องว่างทางการตลาด ตลอดจนน� ำซอฟแวร์
ส�ำเร็จรูป เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพือ่ ให้กระบวนการด�ำเนินงานภายในองค์การเกิด
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการปฏิบตั งิ านในเชิงรุกด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
ความรวดเร็วก่อนคู่แข่งขัน และมีความกล้าเสีย่ งโดยยอมรับผลลัพธ์ทต่ี ามมาภายใต้
สถานการณ์ทม่ี คี วามไม่แน่ นอน ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ โดยผู้
ประกอบการจะท�ำการวางแผนภาพรวม วิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ ฉวยโอกาสจาก
สถานการณ์ และการตอบโต้อย่างรวดเร็ว (Frese et al., 2002: 259) ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การประสบผลส�ำเร็จ มียอดขาย ก�ำไร ทีบ่ รรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณทีก่ ำ� หนด
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (technological competency)
สมรรถนะทางเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ ทักษะความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการประกอบกิจการ (Grewal et al., 2001) ซึง่ ประกอบด้วย เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่ สาร และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในส�ำนักงาน ระบบส�ำนักงาน
อัตโนมัติ สมรรถนะทางเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญส�ำหรับผูป้ ระกอบการเพิม่ มากขึน้
ผูป้ ระกอบการทีม่ สี มรรถนะทางเทคโนโลยีสงู จะสามารถน� ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มาใช้เพือ่ ปรับปรุงระบบ กระบวนการท�ำงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ เพือ่
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Newbert et al., 2007) เช่น การใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การน� ำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การให้
บริการรับจัดท�ำบัญชีดว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูป นอกจากนี้เทคโนโลยียงั ช่วยลดต้นทุนใน
ผลิต และเพิม่ ทางเลือกในการประกอบธุรกิจมากขึน้ ท�ำให้องค์การปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วแม้จะอยูใ่ นสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง ก็ยงั เห็นโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจเหนือ
คูแ่ ข่งขัน (Prahalad and Hamel, 1990; Real et al., 2006; Alvarez and Barney,
2007; Woolley, 2010) อย่างไรก็ตามความสามารถทางเทคโนโลยีนนั ้ ต้องอาศัยระยะ
เวลา ประสบการณ์ในการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญมีความ
เป็ นมืออาชีพ (Leonard-Barton, 1992) นอกจากความรูค้ วามช�ำนาญทางเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการยังอยู่ในฐานะที่สามารถสนับสนุ นและสร้าง
วัฒนธรรมองค์การทีส่ ง่ เสริมเทคโนโลยีในระดับองค์การ เช่น การน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเอกสารเพื่อลดปริมาณการใช้เอกสาร
(paperless) เทคโนโลยีในการติดต่อสือ่ สาร การประชุมทางไกลออนไลน์ เทคโนโลยีใน
การผลิต เป็ นต้น และในระดับบุคคลด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมให้มคี วามสามารถใน
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สมพร ปานยินดี

การใช้อุปกรณ์ตลอดจนโปรแกรมส�ำเร็จรูปทีจ่ �ำเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ซึ่งถือว่าเป็ น
พืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างคุณค่า
เพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี วามแตกต่างจากคู่แข่งขัน ก่อให้เกิดผลการ
ด�ำเนินงานทีด่ ี สร้างความส�ำเร็จให้กบั ผูป้ ระกอบการ (Gonza´lez-A´ lvarez and NietoAntolı´n, 2005) จะเห็นได้ว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการนัน้ มีความ
สัมพันธ์กบั การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการทัง้ ในด้านการปฏิบตั เิ ชิงรุก โดยผูป้ ระกอบ
การต้องติดตามความเคลือ่ นไหวของเทคโนโลยีทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับกิจการ และน� ำมา
ประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ขณะเดียวกันก็ต้องกล้าเสีย่ งในการน� ำ
เทคโนโลยีนัน้ มาใช้ แต่ ค วามผิด พลาดในการเลือ กใช้เ ทคโนโลยีจ ะลดลงได้ห าก
ผูป้ ระกอบการมีความสามารถ ทางนวัตกรรมหรือความเชี่ยวชาญช�ำนาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
ผูป้ ระกอบการเจนเนเรอชันวาย
่
(Generation Y entrepreneur)
ผู้ประกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521-2543
(Bridgers and Johnson, 2006; Leschinsky and Michael 2004; Weston, 2006) มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากเจนเนอเรชันอื
่ น่ เช่น ต้องการเป็ นบุคคลส�ำคัญขององค์การ
เลือกองค์การทีม่ คี วามปลอดภัย มีความไว้วางใจในระดับสูงและมองโลกในแง่ดี สามารถ
ท�ำงานเป็ นทีมได้อย่างดี ต้องการประสบความส�ำเร็จ ชอบความกดดันท�ำให้ตนเองรูส้ กึ
เก่งขึน้ มีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ (Harber, 2011) จาก
ผลงานวิจยั ของ Khor and Mapunda (2014: 9) พบว่าคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
เจนเนอเรชันวาย
่
มีลกั ษณะดังนี้ 1) ผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
จะท�ำในสิง่ ทีร่ กั
ั
เท่านัน้ (doing what you love with passion) คนส่วนใหญ่มคี วามฝนในการเป็
นเจ้าของ
ธุรกิจ และมักจะประสบความส�ำเร็จตัง้ แต่อายุน้อย ๆ เป็ นผูท้ ใ่ี ฝค่ วามส�ำเร็จ ชอบทีจ่ ะ
เห็นลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าของตน 2) ท�ำงานหนักพร้อม ๆ กับใช้
ชีวติ อย่างสนุกสนาน (work hard and play hard) โดยคนกลุม่ นี้จะท�ำงานอย่างเต็มที่
ทุ่มเทมุง่ มันเพื
่ อ่ ให้บรรลุความส�ำเร็จ หลังจากนัน้ จะไปพักผ่อนเพือ่ ให้รา่ งกายสดชื่นมี
พลังในการสร้างสรรค์การท�ำงานต่อไป 3) อิสระในการกระท�ำ (freedom to act) คนกลุม่
นี้ตอ้ งการอิสระในการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจอยู่บนพืน้ ฐานข้อมูลทีถ่ ูกต้อง และมี
ความรับผิดชอบหลังจากตัดสินใจไปแล้ว 4) สร้างความยังยื
่ นให้กบั ธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (building sustainable business with social responsibility)
ผูป้ ระกอบการจะมีความซือ่ สัตย์ จริงใจต่อลูกค้าเพือ่ สร้างความไว้วางใจ รับผิดชอบทันที
เมือ่ เกิดความผิดพลาด 5) ประสานความร่วมมือจากทุกฝา่ ย (using mass collaboration
and building collective intelligence) 6) เริม่ ต้นธุรกิจโดยใช้การลงทุนต�่ำ (testing
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business idea with a low-cost start-up venture) ในช่วงเริม่ ต้นการประกอบธุรกิจ ผู้
ประกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
จะใช้เงินลงทุนส่วนตัว จากเพือ่ น หรือจากครอบครัว ใน
จ�ำนวนทีไ่ ม่มากนัก ไม่นิยมกูเ้ งินจากธนาคาร ซึง่ หากธุรกิจไม่ประสบความส�ำเร็จ เขาก็
สามารถหยุดกิจการได้ทนั ที 7) มีความศรัทธาในตนเอง (having faith in yourself) ผู้
ประกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
จะมีความเชือ่ มันศรั
่ ทธาในตนเองมาก ไม่หวันไหวแม้
่
จะ
เกิดปญั หาขึน้ กล้าเสีย่ ง มีแรงบันดาลใจเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีท่ �ำ 8) เงินไม่ใช่รางวัลหลักที่
ต้องการ (money is not the major reward) แม้วา่ เงินจะมีความส�ำคัญต่อผูป้ ระกอบการ
แต่ไม่ใช่เหตุผลทีท่ ำ� ให้มาประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่สงิ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการให้ความส�ำคัญ
มากกว่าคือความมันใจในตนเอง
่
การปรับปรุงพัฒนาตนเอง รางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ คือความ
พึงพอใจของพนักงานทีไ่ ด้รบั ค�ำชืน่ ชมจากลูกค้า การสร้างตนเองจากไม่มสี งิ่ ใดเลย และ
การใช้ชวี ติ ทีส่ มดุล ส�ำหรับการศึกษาพฤติกรรมของกลุม่ คนเจนเนอเรชันวายในบริ
่
บท
ั ช่ ดั เจน
ของประเทศไทยมีลกั ษณะใกล้เคียงกับต่างประเทศ ได้แก่การเป็นผูท้ ม่ี คี วามฝนที
รูแ้ ละหาโอกาสได้ตลอดเวลา ต้องการสร้างความสมดุลแห่งชีวติ และสนใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรม คาดหวังในเรื่องงานและรายได้สงู กล้าแสดงออก มีความสามารถในการ
สือ่ สาร สามารถท�ำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
มีความเชื่อมันในตนเองสู
่
งจึงชอบท�ำงานเพียงล�ำพัง (Malee, 2014; Tuntayapinun,
2011)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน
ั
่
การฝาฟนอุปสรรค การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ สมรรถนะทางเทคโนโลยี และ
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
โดยท�ำการศึกษางานวิจยั ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศนัน้ จะเห็นได้วา่ มีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพียงบางคู่ และ
ท�ำการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน จ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจ และภายใต้
บริบทของประเทศทีแ่ ตกต่างกัน ประกอบกับสถานการณ์ปจั จุบนั การประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวเป็ นทีน่ ิยมส�ำหรับกลุม่ เจนเนอเรชันวาย
่
กลุม่ วัยรุน่ นักศึกษา ทีม่ คี วามสามารถ
ในการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ขณะทีพ่ ฤติกรรมบางประการของ
กลุม่ เจนเนอเรชันวายอาจจะเป็
่
นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
วิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของตัวแปร
ต่าง ๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย จึงน�ำมาสูก่ ารทดสอบสมมติฐานดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
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2. ความฉลาดทางอารมณ์ มผี ลกระทบทางบวกต่อการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้
ประกอบการ
3. การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความส�ำเร็จของ
ผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
4. สมรรถนะทางเทคโนโลยีมผี ลกระทบทางบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
มุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการและความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
วิ ธีการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (population) ทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ กิดระหว่าง
ปีพ.ศ. 2521-2543 (Shaw and Fairhurst, 2008: 368) ซึง่ ณ ปี พ.ศ. 2558 ประชากร
จะมีอายุอยู่ระหว่าง 15-37 ปี ประกอบธุรกิจประเภทผลิต ค้าปลีก และบริการใน
กรุงเทพมหานคร และด�ำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำ� กว่า 3 ปี เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดมีอำ� นาจ
ในการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
สูตรการค�ำนวณจ�ำนวนประชากรทีน่ บั จ�ำนวนไม่ได้ (infinity population) (Silpcharu,
2010: 46) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน 0.05 ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 384 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่ ง เขตของกรุ ง เทพฯออกเป็ น 6 กลุ่ ม ย่ อ ย ยึด หลัก ตามการบริห ารงานของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมเป็ นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับ
งบประมาณ คน และเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กลุม่ กรุงเทพมหานครกลาง กลุม่
กรุงเทพมหานครใต้ กลุม่ กรุงเทพมหานครเหนือ กลุม่ กรุงเทพมหานครตะวันออก กลุม่
กรุงธนบุรเี หนือ กลุ่มกรุงธนบุรใี ต้ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยเจาะจงให้เลือกกลุม่ ละ 1 เขต ซึง่ เขตทีเ่ ลือกคือ เขตราชเทวี เขตบางนา
เขตจตุจกั ร เขตบางกะปิ เขตตลิง่ ชัน เขตภาษีเจริญ จากนัน้ สุ่มตัวอย่างแบบโควตา
(quota sampling) จากจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 384 ชุด เก็บข้อมูลจาก 6 เขต ดังนัน้ เฉลีย่
เขตละ 64 ชุด ท�ำการแจกแบบสอบถามตามสะดวก (convenience sampling) ให้กบั ผู้
ประกอบการทีม่ ชี ว่ งอายุ 15-37 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั พัฒนา
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ทัง้ นี้เครื่องมือวิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
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ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
มีลกั ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ�ำนวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) จ�ำนวน 12 ข้อ พัฒนามาจากแนวคิดของ
Stoltz (1997) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ มีลกั ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) จ�ำนวน 15 ข้อ พัฒนาจาก
แนวคิดของ Goleman (1998) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้
ประกอบการ มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale)
จ�ำนวน 9 ข้อ พัฒนามาจากแนวคิดของ Covin and Slevin (1991); Wikilund (1999);
Kreiser and Davis (2010) ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
เจนเนอเรชันวาย
่
มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating
scale) จ�ำนวน 3 ข้อ พัฒนามาจากงานวิจยั ของ Praween (2011) ข้อความคิดเห็นเกีย่ ว
กับสมรรถนะทางเทคโนโลยี มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(rating scale) จ�ำนวน 4 ข้อ พัฒนามาจากงานวิจยั ของ Peerawat (2009) และ ตอนที่
ั
3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปญหาและข้
อเสนอแนะ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยท� ำ การตรวจสอบความความเที่ย งตรงและความเชื่อ มัน่ โดยน� ำ
แบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence Index)
จากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีคา่ มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป และมีการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยอาศัยการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยค่า Factor Loading ของทุกข้อค�ำถาม มี
ค่ามากกว่า 0.40 ขึน้ ไป ซึง่ เป็ นค่าทีย่ อมรับได้ (Hair and et al., 2006) นอกจากนี้ม ี
การหาค่าอ�ำนาจในการจ�ำแนกเป็ นรายข้อ (discriminant power) โดยใช้เทคนิค itemtotal correlation โดยพบว่าทุกข้อค�ำถามมีคา่ มากกว่า 0.40 ขึน้ ไป ซึง่ ถือเป็นค่าทีย่ อมรับ
ได้ (Johnson-Conley, 2009) และตรวจสอบความเชือ่ มัน่ (reliability) จากค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ทุกตัวแปรมีค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟามากกว่า 0.70 ซึง่ ถือเป็ นค่าทีย่ อมรับได้ (Hair and et al., 2006)
แสดงผลดัง ตารางที่ 1
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ตารางที ่ 1 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (discrimination power) ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (alpha coefficient) ตาม
วิธขี องครอนบาค (Cronbach) และ ค่า factor loadings
ตัวแปร

Corrected Item- Cronbach’s Factor
Total Correlation Alpha Loadings
ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค (AI)
0.536-0.800
0.90 0.707-.0760
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
0.489-0.752
0.92 0.649-0.780
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (EO)
0.468-0.740
0.87 0.714-0.832
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
(SC) 0.566-0.717
0.78 0.645-0.852
สมรรถนะทางเทคโนโลยี (TC)
0.473-0.695
0.79 0.722-0.866

สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตพิ รรณนาในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
เพือ่ อธิบายปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพือ่ วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาด
ทางอารมณ์ การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอ
เรชันวาย
่
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคณ
ู และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู เพือ่ ทดสอบผลกระทบของปจั จัยต่าง ๆ ซึง่ สามารถ
เขียนเป็ นตัวแปรได้ดงั นี้
Equation 1: EO = β01+ β1 AI+ε
Equation 2: EO = β02+ β1 EI+ε
Equation 3: SC = β03+ β1 EO+ε
Equation 4: SC = β04+ β1 EO+ β2 TC+ β3 (EO*TC) + ε
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
AI = Adversity Intelligence (ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค)
EI = Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์)
EO = Entrepreneurial Orientation (การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ)
SC = Success of Generation Y Entrepreneurs (ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบ
การเจนเนอเรชันวาย)
่
TC = Technological Competency (สมรรถนะทางเทคโนโลยี)
สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ได้แบ่งการน�ำเสนอเป็น 3 ส่วน โดยส่วนทีห่ นึ่งน�ำเสนอข้อมูลทัวไป
่
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนทีส่ องน�ำเสนอข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา และส่วนทีส่ าม
น�ำเสนอเกีย่ วกับการทดสอบสมมติฐาน
50

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ข้อมูล
ตารางที ่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูล
เพศ
รวม
ช่วงอายุ

ข้อมูลทัวไป
่

จ�ำนวน(คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

139
245
384

36.20
63.80
100.00

15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-37 ปี

43
140
113
88
384

11.20
36.46
29.43
22.92
100.00

164
200
20
384

42.71
52.08
5.21
100.00

70
208
106
384

18.23
54.17
27.60
100.00

74

19.27

191
94
25
384

49.74
24.48
6.51
100.00

195

50.78

189

49.22

384

100.00

รวม
วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ประเภทธุรกิ จ
การผลิต
ค้าปลีก
บริการ
รวม
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท
10,001-30,000 บาท
30,001-60,000 บาท
60,000 บาทขึน้ ไป
รวม
พืน้ ฐานทางธุรกิ จ
กลุม่ คนในครอบครัวมีพน้ื ฐาน
ในการท�ำธุรกิจ
กลุม่ คนในครอบครัวไม่มพี น้ื ฐาน
ในการท�ำธุรกิจ
รวม
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ตารางที ่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูล (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
ช่องทางในการจ�ำหน่ ายผลิ ตภัณฑ์/
บริ การ
หน้าร้าน
Facebook
Line
Instagram
เว็บไซต์ของตนเอง
รวม

จ�ำนวน(คน)

ร้อยละ

255
184
124
70
58
691

36.90
26.63
17.95
10.13
8.39
100.00

จากตารางที่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 63.80 และมีชว่ งอายุระหว่าง 21-25 ปี มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 36.46
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52.08 ประกอบธุรกิจประเภทค้าปลีก
คิดเป็ นร้อยละ 54.17 รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-30,000 บาทต่อเดือนคิดเป็ น
ร้อยละ 49.74 กลุ่มคนในครอบครัวมีพน้ื ฐานในการท�ำธุรกิจ คิดเป็ นร้อยละ 50.78 ผู้
ประกอบการส่วนใหญ่มหี น้าร้านเป็ นของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 36.90 รองลงมาคือ
Facebook, Line, Instagram และมีเว็บไซต์เป็นของตนเองคิดเป็นร้อยละ 26.63, 17.95,
10.13 และ8.39 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ตารางที ่ 3 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวแปร
ค่าเฉลีย่ ( X̅ )
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค (AI)
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (EO)
ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย(SC)
่
สมรรถนะทางเทคโนโลยี (TC)
* P< 0.05, ** P< 0.01

AI
3.95
0.59

EI
3.90
0.61

EO SC TC
3.87 4.00 3.78
0.65 0.59 0.70

0.81**
0.70** 0.73**
0.44** 0.50** 0.66**
0.12* 0.13** 0.14** 0.05

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา พบว่าตัวแปรความสามารถในการ
ฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ ความส�ำเร็จ
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ของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กนั
โดยมีคา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.12 - 0.81 มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 0.01
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน

ตารางที ่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

สมมติ ฐานการวิ จยั /ตัวแปรตาม
1
2
3
4
EO
EO
SC
SC
ั
่
0.697***
ความสามารถในการฝาฟนอุปสรรค (AI)
0.731***
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
0.658*** 0.664***
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (EO)
-0.043
สมรรถนะทางเทคโนโลยี (TC)
0.010
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ(EO)*สมรรถนะ
ทางเทคโนโลยี (TC)
0.485
0.533
0.431
0.430
Adjusted R2
61.399*** 38.584*** 91.309*** 97.364***
F
**p-value<0.05, ***p-value<0.01
ตัวแปรต้น

จากตารางที่ 4 เป็ นผลวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
สมการที่ 1 ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุง่
เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ (β =0.697, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได้รอ้ ยละ 48.5 จากผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมการที่ 2 ความฉลาดทางอารมณ์มผี ลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความ
เป็ นผูป้ ระกอบการ (β =0.731, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ
53.3 จากผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความ
ส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
(β = 0.658, p < 0.01) โดยมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 43.1 จากผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 สมรรถนะทางเทคโนโลยีไม่มผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ และความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
(β = 0.010, p < 0.10) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 43 จากผลการ
วิจยั ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4
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อภิ ปรายผล
ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรคมีผลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความ
เป็นผูป้ ระกอบการ เนื่องจาก ผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวายมี
่
ลกั ษณะของความเชือ่ มัน่
้
และศรัทธาในตนเอง รักอิสระ มีเปาหมายทีช่ ดั เจน ถึงแม้วา่ จะเผชิญปญั หาและอุปสรรค
ทีส่ ง่ ผลให้ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง แต่ผปู้ ระกอบการจะให้ความส�ำคัญ
กับความสุขหรือแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจมากกว่าผลตอบแทนในรูปแบบตัว
เงิน ขณะเดียวกันจะมุง่ มันในการค้
่
นหาแนวทางการแก้ไขปญั หาและอุปสรรค รวมถึง
แสวงหาโอกาสช่องทางในการประกอบธุรกิจ จนสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปท่ามกลาง
ความไม่แน่ นอนทัง้ ปจั จัยแวดล้อมภายนอก เช่นสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี คูแ่ ข่ง พฤติกรรมของลูกค้า ทีม่ คี วามผันผวนแปรปรวนตลอดเวลา
รวมถึงปญั หาและอุปสรรคจากภายในองค์การ เช่น เครือ่ งจักร พนักงาน วัตถุดบิ ซึง่
ถือว่าเป็ นสถานการณ์ทผ่ี ปู้ ระกอบการหลีกเลีย่ งไม่ได้ ต้องเข้าใจและยอมรับเพือ่ หาวิธี
การทีจ่ ะจัดการกับปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Booth and
Rocca (2013) พบว่าผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
สามารถบริหารธุรกิจได้ดแี ม้วา่ จะ
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูป้ ระกอบการจะมีประสบการณ์และมีความสามารถใน
การด�ำเนินธุรกิจมากขึน้ แรงบันดาลใจและความมุ่งมันในการด�
่
ำเนินธุรกิจจะน� ำไปสู่
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรม เพือ่ น�ำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาด
และการปรับปรุงวิธกี ารบริหารการเงิน ขณะที่ Pirela (2007) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการ
จะมีความเชือ่ มันในตนเอง
่
และมีทศั นคติทด่ี เี สมอเมือ่ เผชิญปญั หา โดยมักจะเห็นโอกาส
และมองเป็ นความท้าทาย แม้วา่ จะอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการท�ำธุรกิจ
ความฉลาดทางอารมณ์มผี ลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบ
การ ทัง้ นี้เนื่องจากในการด�ำเนินธุรกิจผูป้ ระกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อความส�ำเร็จ
และความล้มเหลวขององค์การ ดังนัน้ จึงต้องมีความสามารถในการควบคุมตนเอง จูงใจ
ตนเอง ตระหนักรูใ้ นจุดเด่นของตนเอง ผลประกอบการดีหรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั ความ
สามารถของผูป้ ระกอบการในการบริหารจัดการ แตกต่างจากพนักงานประจ�ำ ซึ่งมี
รายได้แน่นอนเท่ากันทุกเดือน นอกจากนี้ยงั ต้องอาศัยความสามารถในการปฏิสมั พันธ์
ทีด่ กี บั บุคคลต่าง ๆ เช่น พนักงาน ลูกค้า หรือ คูค่ า้ เป็ นต้น ความสามารถในการ
ปฏิสมั พันธ์ การสือ่ สารทีด่ ี เป็นสิง่ ส�ำคัญประการหนึ่งของความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการ
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์นัน้ มีผลกระทบต่อการมุ่งเน้นความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ สอดคล้องกับ Hadizadeh et al. (2009) ทีก่ ล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์
มีผลกระทบทางบวกต่อการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ โดยผูป้ ระกอบการทีม่ คี วาม
ฉลาดทางอารมณ์สงู สามารถรักษาพนักงานทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์ไว้ในองค์การ
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ซึ่งกลุ่มพนักงานกลุ่มนี้จะส่งผลกระทบทางบวกต่อความส�ำเร็จขององค์การได้ เช่น
เดียวกันกับผลการศึกษาของ Kasapi and Mihiotis (2014) ทีพ่ บว่าความฉลาดทาง
อารมณ์เป็ นความรูส้ กึ และความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมของกลุม่ คนต่าง ๆ ทีอ่ ยู่
ในองค์การ ท�ำให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ทไ่ี ม่ดใี นขณะนัน้ ได้ นอกจากนี้ยงั สะท้อน
ให้เห็นความมีประสิทธิภาพ ในการเป็นผูน้ �ำและผลลัพธ์จากการบริหารทีมงานในองค์การ
ท่ามกลางภาวะวิกฤติ
การมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการมีผลกระทบทางบวกต่อความส�ำเร็จของผู้
ประกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
ทัง้ นี้เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันในปจั จุบนั มีความ
รุนแรง กลยุทธ์ทางการแข่งขันทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้คอื การสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้า
หรือบริการ การน�ำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
และเพิม่ ช่องทางในการจ�ำหน่าย ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Rodrigoa et
al., 2013) ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการต้องท�ำงานเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในระยะยาว เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวิจยั และพัฒนาสินค้า
ให้เร็วกว่าคูแ่ ข่ง สามารถผลิตสินค้าทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขณะ
เดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับองค์การ จึงจะส่ง
ผลให้องค์การประสบความส�ำเร็จมีผลประกอบการทีด่ ี บรรลุเป้าหมายขององค์การ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ Mutchimsattha (2011) พบว่า บุคลิกความเป็ นผู้
ประกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสีย่ ง ความ
สม�่ำเสมอและใฝใ่ จในการเรียนรู้ ความใฝใ่ จในความส�ำเร็จ และทักษะการจัดหาทรัพยากร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ
สมรรถนะทางเทคโนโลยี ไม่มผี ลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการมุง่ เน้น
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ และความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
ปจั จุบนั
ถึง แม้ว่ า เทคโนโลยี จะเป็ น ป จั จัย ประการหนึ่ ง ที่ท� ำ ให้ธุ ร กิจ ประสบความส�ำ เร็จ
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่มคี วามสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก็
สามารถจ้างหน่วยงานภายนอก (outsource) เช่น จ้างออกแบบเว็บไซต์ จ้างบริษทั ด้าน
ไอทีเพื่อมาออกแบบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในส�ำนักงาน จ้างพนักงานทีม่ คี วาม
สามารถในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ ไลน์ มาออกแบบและดูแลระบบในการ
ติดต่อสื่อสารตอบข้อซักถามของลูกค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lacity et al.
(2010) พบว่า องค์การทีจ่ า้ งหน่วยงานภายนอกเพือ่ มาดูแลและวางระบบเทคโนโลยีใน
องค์การ โดยผูป้ ระกอบการจะเลือกด�ำเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีอ่ งค์การมีความ
เชีย่ วชาญเท่านัน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนในการด�ำเนินงานลดลง การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ขณะทีผ่ ลการศึกษาของ Buranasri (2009) พบว่าการมุง่ เน้นการวิจยั และการ
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พัฒนาเพือ่ เป็ นผูน้ �ำทางด้านเทคโนโลยีและให้ความส�ำคัญกับการจัดหาเครือ่ งจักรใหม่
เพือ่ ลดของเสียในกระบวนการผลิตของผูป้ ระกอบการอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่มากนัก
ประโยชน์ ของการวิ จยั
1. ประโยชน์ เชิ งทฤษฎี
ลักษณะของกรอบแนวคิดทฤษฎีทำ� ให้เกิดการบูรณาการแนวคิดความสามารถ
ในการฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ ความ
ส�ำเร็จในการประกอบการ และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถน� ำมาอธิบาย
ผล กระทบระหว่างตัวแปรสาเหตุได้แก่ความสามารถในการฝา่ ฟนั อุปสรรค ความฉลาด
ทางอารมณ์ ตัวแปรผล ได้แก่ ความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
โดยผ่าน
ตัวแปรกลาง การมุ่งเน้ นความเป็ นผูป้ ระกอบการ ตัวแปรแทรกคือ สมรรถนะทาง
เทคโนโลยี ซึง่ ใช้ทดสอบกับผูป้ ระกอบการเจนเนเรอชันวายในพื
่
น้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั แสดงให้เห็นถึงข้อค้นพบใหม่ทพ่ี บว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีไม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ ความส�ำ เร็จ ของผู้ป ระกอบการเจนเนอเรชันวาย
่
จากการทบทวน
วรรณกรรมคุณลักษณะเด่น ทีส่ ะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอเรชันวายคื
่
อความ
สามารถทางด้านเทคโนโลยี ซึง่ เป็นการทบทวนวรรณกรรมภายใต้บริบทของงานวิจยั ใน
ต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ อาจแตกต่างจากบริบทในประเทศไทย โดยผูป้ ระกอบการที่
ไม่มคี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี สามารถไปจ้างหน่ วยงานภายนอกมาด�ำเนินการ
แทน และเลือกด�ำเนินการเฉพาะทีก่ จิ กรรมหลักของธุรกิจเท่านัน้ จึงท�ำให้สมรรถนะทาง
เทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการไม่สง่ ผลกระทบ ต่อความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการเจนเนอ
เรชันวาย
่
ทัง้ นี้ ผูท้ ส่ี นใจสามารถน�ำกรอบแนวคิดนี้ไปใช้อา้ งอิงในการท�ำวิจยั เกีย่ วกับ
การมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการในมิตอิ น่ื ๆ นอกจากนี้ยงั ท�ำให้ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
เกีย่ วกับปจั จัยทีก่ อ่ ให้เกิดการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ และผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการ
มุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการซึง่ จะเป็ นประโยชน์สำ� หรับการศึกษาในโอกาสต่อไป
2 ประโยชน์ เชิ งการจัดการ
		
2.1 หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรมพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ สามารถน�ำข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของตัวแปรไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความเป็นผูป้ ระกอบการ เช่น หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดบวก (positive thinking) เพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการฝา่ ฟนั อุปสรรค และความฉลาดทางอารมณ์ และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการออกแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนการอบรม
เกีย่ วกับเทคนิคการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้ได้ผปู้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพและประสบ
ความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจมากยิง่ ขึน้
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2.2 สถาบันการศึกษาสามารถใช้ผลงานวิจยั เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนนักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ เช่น อดทนอดกลัน้ ทัศนคติเชิงบวก มีความมุง่ มัน่ ใฝค่ วามส�ำเร็จ มีเป้าหมาย
ชัดเจน เข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื มีทกั ษะทางสังคม มีความสามารถทางเทคโนโลยี รูจ้ กั
บริหารความเสีย่ ง กระตือรือร้น ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการ การ
จัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน การจัดการเรียนรูแ้ บบประสบการณ์และทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ มี
การสอดแทรกกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทักษะการท�ำงานเป็นทีม น�ำเสนอหน้าชัน้ เรียน กิจกรรม
จิตอาสา เมือ่ จบการศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะมีความพร้อมทีจ่ ะออกไปปฏิบตั งิ านใน
สถานประกอบการ หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้ เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป
		
2.3 ผูป้ ระกอบการสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ตนเองและ
บุคลากรในองค์การว่ามีจดุ บกพร่องทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น มีทศั นคติ
เชิงลบต่อสถานการณ์ทเ่ี กิด ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ขาดทักษะในการสือ่ สารและ
เจรจาต่อรอง และขาดความคิดสร้างสรรค์ จากนัน้ หาวิธกี ารเพือ่ ปรับเปลีย่ นและลดจุด
ั หาที่
บกพร่ อ ง ด้ว ยการเข้า รับ การฝึ ก อบรมหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกับ ประเด็น ป ญ
ผูป้ ระกอบการก�ำลังเผชิญอยู่ เช่น หลักสูตรการคิดบวก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ตลอดจนหลักสูตรอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับจุดบกพร่องของผูป้ ระกอบการ เพือ่
เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจ ท�ำให้ธรุ กิจสามารถ
เติบโตได้อย่างยังยื
่ น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิ จยั ในอนาคต
1. ผูว้ จิ ยั อาจใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสม (mixed-method design) ด้วยการท�ำแบบวิธี
เชิงปริมาณ (quantitative research) และแบบวิธเี ชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยใช้วจิ ยั เชิงปริมาณเป็ นหลักและใช้วจิ ยั เชิงคุณภาพมาเสริมเพือ่ ขยายความ และเพือ่
เพิม่ ความลุ่มลึกของข้อมูล ด้วยวิธกี าร การสัมภาษณ์เชิงลึก focus group หรือวิธอี ่นื
ตามความเหมาะสม
2. ศึกษาตัวแปรอืน่ ทีค่ าดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ
เช่น ปจั จัยระดับบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และพืน้ ฐานการประกอบธุรกิจ
ั ยในระดับองค์การ เช่นความพร้อมของทรัพยากร (resource
ของครอบครัว ตลอดจนปจจั
readiness) ความยืดหยุน่ เชิงกลยุทธ์ (strategic flexibility) การมุง่ เน้นทางการตลาด
(market orientation) และศึกษาตัวแปรแทรกอืน่ เช่น ความผันผวนของสภาพแวดล้อม
(environmental uncertainty) ความรุนแรงของเทคโนโลยี (technological intensity)
3. ศึกษาแนวคิดการมุง่ เน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการของนักทฤษฎีทา่ นอื่น ที่
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อธิบายองค์ประกอบของการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการในมิตทิ ต่ี า่ งแตกออกไป และ
ศึกษาผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการการมุง่ เน้นความเป็นผูป้ ระกอบการ เช่นประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
4. ศึกษากับกลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่มอื่น เช่น ศึกษากับผูป้ ระกอบการหรือผู้
บริหารเพศหญิง เนื่องจากปจั จุบนั ผูบ้ ริหารธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็ นเพศหญิงมี
จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ โดยท�ำการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ทท่ี ำ� ให้ผปู้ ระกอบการ
เพศหญิง ประสบความส� ำ เร็จ รวมถึง กลยุ ท ธ์ ใ นการบริห ารธุ ร กิจ สู่ ค วามส� ำ เร็จ
5. ศึกษาปจั จัยการมุ่งเน้นความเป็ นผูป้ ระกอบการ และความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในเชิง
ลึก เพื่อน� ำไปสู่การส่งเสริมทักษะความเป็ นผูป้ ระกอบการให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละ
ประเภท ตลอดจนปจั จัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนิ นธุรกิจแต่ละประเภท
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