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ปจจัยนําการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผลการดําเนินงานองคการ 
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บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยนําการมุงเนนความเปนผูประกอบการ ปจจัยความฉลาดทางอารมณ และความ

สามารถในการเผชญิอปุสรรคท่ีสงผลตอผลดาํเนนิงานองคการ และศกึษาปจจัยการมุงเนนความเปนผูประกอบการทีม่ตีอผลดาํเนนิงาน

องคการ และศึกษาผลกระทบความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลตอความสัมพันธระหวางการมุงเนนความเปนผู

ประกอบการ กับผลดําเนินงานองคการ โดยใชการทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยความฉลาดทางอารมณ และความ

สามารถในการเผชิญอุปสรรค เปนปจจัยนําการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และมีผลทางตรงทิศทางบวกตอผลดําเนินงานองคการ 

และปจจัยการมุงเนนความเปนผูประกอบการมีผลทางตรงทิศทางบวกตอผลดําเนินงานองคการ และผลกระทบความไมแนนอนของ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจสงผลตอความสัมพันธระหวางการมุงเนนความเปนผูประกอบการกับผลดําเนินงานองคการ ผลการวิจัยนี้จะ

เปนขอมลูพืน้ฐานสาํหรับนกัวชิาการและผูประกอบการในการพฒันาทรัพยากรมนษุยในองคการทัง้ผูบริหารและพนกังานใหมคีวามฉลาด

ทางอารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และมีคุณลักษณะของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ เพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน และสรางผลการดําเนินงานที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการตอไป

 คําสําคัญ : การมุงเนนความเปนผูประกอบการ ; ความฉลาดทางอารมณ ; ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ; ผลดําเนินงาน

องคการ ; ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ABSTRACT
 The objectives of this study are to study antecedents to entrepreneurial orientation, emotional intelligence, 

adversity quotient, and entrepreneurial orientation affecting firm performance; and to study the impacts of 

business environment uncertainty on the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. 

Data were collected through literature review. The finding revealed that  emotional intelligence and adversity 

quotient were antecedents and positively affected firm performance. Entrepreneurial orientation directly 

affected on firm performance. Business environment uncertainty strongly affected the relationship between 

entrepreneurial orientation and firm performance. The findings of this study are benefits for academics and 

entrepreneurs as basic knowledge to develop emotional intelligence, adversity quotient and entrepreneur 

orientation of all personnel in an organization to be more competitive and effective in the firm performance.

 Keywords : Entrepreneurial Orientation ; Emotional Intelligence ; Adversity Quotient ; Firm Performance 

; Business Environment Uncertainty
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บทนํา
 ปจจุบันแนวโนมของการประกอบธุรกิจสวนตัวมีมากขึ้น 

เนือ่งจากไดรับการสงเสริมและสนบัสนนุจากหนวยงานภาครัฐ ซึง่

กําหนดนโยบายในการสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) และจัดวาเปนยทุธศาสตรสาํคญัในการฟนฟู

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการสรางผูประกอบการ

ใหมๆ และพัฒนาผูประกอบการเดิมที่ยังคงมีศักยภาพ (กรมสง

เสริมอตุสาหกรรม, 2557) การสนบัสนนุใหเกดิผูประกอบการราย

ใหมนั้น นอกจากจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในฐานะที่จะเปน

แหลงรองรับแรงงาน สรางผลิตภัณฑใหม และตอบสนองความ

ตองการในตลาดที่มีลักษณะเฉพาะแลว ยังชวยใหเจาของธุรกิจ

ไดทําสิ่งที่ตนเองรัก เกิดความมั่นคงทั้งตออาชีพการงานและราย

ได อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ตองยอมรับในการประกอบ

ธุรกจิตองเผชญิกบัความเสีย่งในดานตาง ๆ  เชน ความไมแนนอน

ของยอดขาย กําไร ราคาวัตถุดิบ การแขงขันที่รุนแรง ดังนั้นผู

ประกอบการตองพิจารณาตรวจสอบความพรอมของตนเองกอน

เริ่มตนธุรกิจ (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน , 2557)

 ในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยผู

ประกอบการ ทีม่คีวามรอบรูทัง้ภายนอกและภายใน โดยภายนอก

หมายถงึ มคีวามรอบรูในองคความรูและความสามารถท่ีนาํมาใช

ในการทาํงาน และรูเทาทนัเหตกุารณตาง ๆ  ขณะทีภ่ายในคอืรูจัก

ตนเอง ควบคุมอารมณ ความคิดได เปนผูที่มีจิตใจเขมแข็ง 

อดทน คดิเชงิบวก (Positive Thinking) หรือสอดคลองกบัวนิยั 

5 ประการ (Fifth Discipline) ของ Peter M. Senge ในเรื่อง

เกี่ยวกับ Mental Model กลาวโดยสรุปวา ผูประกอบการตอง

มี ลั กษณะของก า รมุ  ง เ น  นคว าม เป  นผู  ป ร ะกอบกา ร 

(Entrepreneurial Orientation) คือเปนผูที่ทํางานดวยความ

มุงมั่น มีความสามารถทางนวัตกรรม และใชนวัตกรรมในการ

พัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ (Lumpkin and Dess, 

1996) และบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา ภายใต

สถานการณความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจะเห็นไดวาผู

ประกอบการเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง

การดําเนินงาน ตลอดจนความสําเร็จขององคการ (Hambrick 

1981).

 สิ่งที่ผูประกอบการจะตองเผชิญคือสถานการณความไม

แนนอนจากสภาพแวดลอมตาง ๆ  ท้ังสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ 

ความผันผวนของตลาด และความสลับซับซอนของธุรกิจ ทําใหผู

ประกอบการตองเรียนรูและพรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลง(Grewal and 

Tansuhaj 2001; Lin and Carley 2001) ผูประกอบการมีความ

รู ความสามารถในการบริหารอยางเดียวจึงไมเพียงพอในการ

จัดการกับปญหาตาง ๆ  จําเปนตองมีความสามารถในการควบคุม

อารมณของตนเอง หรือเรียกว าความฉลาดทางอารมณ 

(Emotional Intelligence) และความสามารถในการเผชิญ

อปุสรรค (Adversity Quotient) เพือ่ใหสามารถเขาใจและยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ (Jantunen, 2005) ทําให

กระบวนการวางแผน การตดัสนิใจ และดาํเนนิการของผูประกอบ

การมีความถูกตอง แมนยํา มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่

ตองการ อีกทั้งยังชวยสรางผลการดําเนินงานที่ดีใหเกิดข้ึนกับ

องคการ สรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจไดในระยะยาว 

 ท้ังนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ใน

ชวงหลายปท่ีผานมา มกีารศกึษาความสมัพนัธระหวางการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการกับผลการดําเนินงาน (Tang et al., 

2008; Todorovic and Schlosser, 2007; Slotwinski ,2010) 

ในการศึกษาการมุงเนนความเปนผูประกอบการ งานวิจัยสวน

ใหญจะศึกษาการมุงเนนความเปนผูประกอบการของผูบริหาร

ระดบัสงูหรอืเจาของกจิการ (Aloulou and Fayolle ,2005) โดย

เฉพาะกบัผูประกอบการท่ีประสบความสาํเร็จ จะพบวาการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการนั้นสงผลตอกําไร และการเจริญเติบโต 

(Covin, Green, and Slevin, 2006) แตอยางไรกต็ามยงัมปีจจัย

ที่ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย นั่นคือ ปจจัย

สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีไมแนนอน (Lumpkin and Dess, 

2001)

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความ

ฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) ความสามารถใน

การเผชญิอปุสรรค (Adversity Quotient) ทีม่ผีลตอการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ

ผลดําเนินงานองคการ (Firm Performance) และศึกษาผลของ

การมุงเนนความเปนผูประกอบการ ที่มีตอผลดําเนินงานคการ 

และผลกระทบของความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกจิ

ที่มีผลตอความสัมพันธระหวางการมุงเนนความเปนผูประกอบ

การกับ ผลดําเนินงานองคการ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชน

ตอนกัวชิาการในการศกึษาในอนาคต และเปนขอมลูในหนวยงาน
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ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสรางผู 

ประกอบการ ตลอดจนผูประกอบการเองสามารถนําขอมูลไปใช

ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการเผชญิ

อปุสรรค และการมุงเนนความเปนผูประกอบการ เพือ่นาํไปสูการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายของ

องคการ เปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ และ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่สงผลตอการมุงเนนความ

เปนผูประกอบการ 

 2. เพือ่ศกึษาอทิธิพลการมุงเนนความเปนผูประกอบการ

ที่สงผลตอผลดําเนินงานองคการ

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณและ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่สงผลตอผลดําเนินงาน

องคการ

 4. เพื่อศึกษาความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจที่สงผลตอความสัมพันธระหวางการมุงเนนความเปนผู

ประกอบการและผลดําเนินงานองคการ

วิธีการวิจัย 
 การศกึษาคร้ังนีใ้ชวิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature 

Review) และการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และ

การนําเสนอรายงานแบบพรรณาวิ เคราะห  (Analytical 

Descriptive) ใชการศกึษาจากแหลงขอมลูทุติยภมู ิ(Secondary 

Data) โดยการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารตาง ๆ คือ งาน

วิจัย และการสืบคนขอมูลอานอินเทอรเน็ตโดยใชฐานขอมูล

ออนไลน ไดแก Science Direct, Emerald, Springer, 

ProQuest โดยใชคาํสาํคญั (Key Words) ท่ีใชในการสบืคน ไดแก 

Emotion Intelligence, Adversity Quotient, Entrepreneurial 

Orientation, Environment Uncertainty และ Firm 

Performance 

ผลการวิจัย
 การศกึษาในคร้ังนีอ้ยูบนพืน้ฐานของแนวคดิความเปนผู

ประกอบการ (Entrepreneurship) โดย Gartner (1990) กลาว

วาแนวทางในการศึกษาความเปนผูประกอบการมี 2 แนวทางคือ 

เปนการศกึษาผลลพัธจากความเปนผูประกอบการ และการศกึษา

คุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ รวมกับทฤษฎีการ

บริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory) เปนแนวคิด

การบริหารองคการที่ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 

(Certo,2000) หากองคการมีลักษณะการดําเนินธุรกิจแตกตาง

กัน ยอมตองมีสภาพแวดลอมที่แตกตาง และมีวิธีการในการ

บริหารจัดการกับสภาพแวดลอมนั้นแตกตางกันดวย (Robbins 

and Coulter, 2002) 

 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษา โดยศึกษาตัวแปรที่

เกี่ยวของกับคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ ไดแก 

ปจจัยความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) และ

ปจจัยความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity 

Quotient) ท่ีสงผลตอการมุ งเนนความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) และผลดําเนินงานองคการ 

(Firm Performance) ในทิศทางใด และศึกษาผลของการมุง

เนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

สงผลตอผลดาํเนนิงานองคการ (Firm Performance) ในทศิทาง

ใด โดยมีตัวแปรแทรกคือ ความไมแนนอนของสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจ (Environment Uncertainty) โดยผลจากการศึกษา

มีดังนี้

 1. ความฉลาดทางอารมณ (Emotion Quotient) 

  ความฉลาดทางอารมณจัดวาเปนสมรรถนะในระดบั

บคุคลทีส่าํคญัสาํหรับองคการ โดย Salovey and Mayer (1990) 

กลาววา ความฉลาดทางอารมณคือความสามารถของคนในการ

จัดการกับอารมณของตนและคนอื่น เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม

ปรารถนา โดยใชขอมูลท่ีมีอยู นํามาวิเคราะหและจัดการกับ

สถานการณทีก่าํลงัเผชิญ การศกึษาของ Hadizadel et al. (2009) 

อธิบายองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ ม ี5 องคประกอบ 

ไดแก ความมีสติรูตัว (Self-Consciousness) สามารถควบคุม

ตนเอง (Self-Regulation) สามารถสรางแรงขบัดวยตนเอง (Self-

Motivation) มีความเอาใจใส (Empathy) และมีมนุษยสัมพันธ 

(Social Relationship) ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา Joseph 

and Newman (2010) ชี้ใหเห็นวาในการศึกษาความฉลาดทาง

อารมณ มี 2 โมเดลที่แตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก 1)โมเดล
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ความสามารถ (Ability Model) ซึง่เปนแนวคดิของ Mayer and 

Salovey (1993) ประกอบดวย ความสามารถในการพิจารณา

อารมณของตนและผูอื่น (Ability to monitor one’s own and 

others’ feelings and emotions) ความสามารถในการวเิคราะห

อารมณ (To discriminate among those emotional states) 

และการใชขอมลูนาํไปสูการคดิและการกระทาํท่ีถกูตอง (To use 

this information to effectively guide one’s thinking and 

action) และ 2) โมเดลการผสมผสาน (Mix Model) ของ 

Goleman (1998) เปนการผสมผสานลกัษณะของพฤติกรรมทาง

สงัคม (Social Behavior) และสมรรถนะ (Competency) (Bar-

On, 1997) อาจกลาวไดวาเปนการผสมกันระหวางความฉลาด

ทางอารมณ (Emotional Intelligence) และความฉลาดเชงิสงัคม 

(Social Intelligence) โดยองคประกอบของโมเดลผสมผสาน 

(Mix Model) ประกอบดวย การประเมินการรับรูอารมณตนเอง 

(Assess awareness of individual emotional states) ทกัษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal skills) ความ

สามารถในการปรับตัว (Adaptability) และความสามารถในการ

ควบคุมความเครียดและอารมณ (Ability to handle stress 

and general mood) ซึ่งโมเดลนี้ถูกนําไปใชศึกษาความสัมพันธ

กับผลการดําเนินงานขององคการ (Goleman, 1995, 1998; 

Goleman et al., 2002) ความฉลาดทางอารมณของผูประกอบ

การนัน้มคีวามสาํคญั และมอิีทธิพลเหนอืลกัษณะสวนบคุคล อกี

ทั้งมีความเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานขององคการ(Zahra, 

1993) สอดคลองกบั Seligman and Csikszentmihalyi (2000) 

พบวา องคการมุงสงเสริมสมรรถนะความฉลาดทางอารมณ 

เนื่องจากเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน และ

สอดคลองกับ O’Boyle et al. (2010) ที่กลาววา ความฉลาดทาง

อารมณเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

  ท้ังนี ้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความฉลาด

ทางอารมณ สงผลในทิศทางบวกตอการมุงเนนความเปนผู

ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Awwad 

and Ali, 2012) สอดคลองกับ Hadizadeh et al. (2009) พบ

วา ความฉลาดทางอารมณและการมุงเนนความเปนผูประกอบ

การมีความสัมพันธกันอยางเห็นไดชัด ซึ่งก็หมายความวา ความ

ฉลาดทางอารมณ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนความมีนวัต

กรรม การปฏิบัติเชิงรุก และการยอมรับความเสี่ยง 

 2. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค (Adversity 

Quotient) 

  Stoltz (1997) กลาวถึง ความหมายของความ

สามารถในการเผชิญอุปสรรควา หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในการนําตนเองใหรอดพน เมื่อเผชิญกับปญหาและ

อปุสรรค โดยความสามารถในการเผชญิอปุสรรคนีเ้ปนสมรรถนะ

ทีจํ่าเปนสาํหรับผูประกอบการโดยเฉพาะในการเร่ิมตนธรุกจิใหม 

เนื่องจากตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค Gleisser (2000) 

กลาววาในบางกรณีความสามารถในการเผชิญอุปสรรคมีความ

จําเปนมากกวาความฉลาดทางอารมณ การศึกษาคร้ังนี้ Stoltz 

(1997) สามารถแบงบุคคลออกเปน 3 ลักษณะ คือ ผูยอมแพ 

(Quitter) หมายถึงบุคคลที่มักหลีกเลี่ยงความยากลําบาก ชอบ

ชีวิตราบเรียบ ผูพักแรม (Camper) หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะ

เผชิญและแกปญหาดวยวิธีที่ไมยุงยาก ยอมทํางานหนักในบาง

เร่ือง และจะไมยอมเปลีย่นแปลงถาไมมคีวามจําเปน กลุมสดุทาย

คอื นกัปน (Climber) หมายถงึกลุมคนท่ีพยายามทาํทุกอยางไม

วาจะยากลาํบากอยางไรกจ็ะฝนฝาอปุสรรค เพือ่ไปใหถงึเปาหมาย 

สิ่งที่สามารถบงบอกถึงความสําเร็จ 17 ประการไดแก ผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance) แรงจูงใจ (Motivation) การให

อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ความคิดสรางสรรค 

(Creativity) ผลิตภาพ (Productivity) การเรียนรู (Learning) 

พลังในการทํางาน (Energy) ความหวัง (Hope) ความสุข ความ

คึกคัก ความสนุกสนาน (Happiness, Vitality and Joy) 

สุขภาพอารมณ (Emotional Health) สุขภาพกาย (Physical 

Health) ความเพยีร (Persistence) ความยดืหยุน (Resilience) 

การปรับปรุงแกไข (Improvement and Over time) ทัศนคติ 

(Attitude) อายยุนื (Longevity) การตอบสนองการเปลีย่นแปลง 

(Response to change) 

  ในการศึกษาองคประกอบของความสามารถในการ

เผชญิอปุสรรค พบวา ความสามารถในการเผชญิอปุสรรคม ี4 ดาน 

ไดแก ความสามารถในการควบคุม (Control) ความรับผิดชอบตอ

ปญหาของตน (Ownership) การเขาถงึสภาพปญหา (Reach) และ 

ความอดทน (Endurance) หรือ CORE Model (Stoltz, 2000) 

นกัจิตวิทยาจํานวนมากนาํโมเดลนีไ้ปทดสอบกอนรับพนกังาน เพ่ือ

ใหไดพนักงานที่มีความอดทนและอยูกับองคการไดนาน สามารถ

ลดอัตราการลาออกของพนักงานได (Kanjanakaroon, 2011) อีก
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ทั้งนําไปประยุกตใชสําหรับอบรมใหกับพนักงานใหมีความสามารถ

ในการเผชิญอุปสรรคมากขึ้น ดังนั้นจึงจัดวา ความสามารถในการ

เผชิญอุปสรรค เปนเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

องคกรไดดีเคร่ืองมือหนึ่ง นอกจากนี้ความสามารถในการเผชิญ

อุปสรรค สามารถคาดการณผลการดําเนินงานได (Stoltz, 2000)

 3. การมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation)

  การมุงเนนความเปนผูประกอบการ หมายถงึรูปแบบ

การตดัสนิใจ การปฏบัิต ิกระบวนการ และพฤตกิรรม ทีจ่ะนาํไป

สูตลาดเปาหมายใหม ดวยสินคาหรือบริการที่มีอยูเดิม และการ

พฒันาสนิคาหรือบริการขึน้มาใหม (Lumpkin and Dess, 1996; 

Wiklund and Shepherd, 2003; Walter et al., 2006) การ

มุงเนนความเปนผูประกอบการจัดวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จ

ในการดําเนินธุรกิจ (Wang, 2008) ในการศึกษาเกี่ยวกับองค

ประกอบของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ พบวา แบงองค

ประกอบออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกจะจําแนกองคประกอบ

การมุงเนนความเปนผูประกอบการ 3 ดาน สอดคลองกบัผลงาน

วจัิยของ Miller, (1983); Covin and Slevin,(1989); Wikilund, 

(1999); Kresier et al., (2002); Marino et al., (2002); 

Messeghem, (2003); Tarabishy et al., (2005) ไดจําแนก

องคประกอบของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ 3 ดาน 

ไดแก ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) การทํางานเชิงรุก 

(Proactiveness) และการยอมรับความเสี่ยง (Risk-Taking) 

ซ่ึงกเ็ปนท่ีนยิมนาํไปศกึษาความสมัพนัธกบัผลการดาํเนนิงาน แต

อยางไรก็ตามมีนักวิจัยบางกลุม ท่ีอธิบายองคประกอบของการ

มุงเนนความเปนผูประกอบการแตกตางออกไป ไดแกการศึกษา

ของ Lumpkin and Dess,(1996) and Dess and Lumpkin, 

(2005) ทีจํ่าแนกองคประกอบของการมุงเนนความเปนผูประกอบ

การ 5 ดาน ไดแก ความมีอิสระ (Autonomy) การมีนวัตกรรม 

(Innovativeness) การยอมรับความเสี่ยง (Risk-Taking) การ

ปฏิบัติการเชิงรุก (Proactiveness) และความกาวราวตอการ

แขงขนั (Competitive Aggressiveness) โดย Lumpkin และ 

Dess (1996) กลาววาการมุงเนนความเปนผูประกอบการควร

สะทอนใหเหน็ถงึกระบวนการปฏบิตังิานในองคการ วธีิการทํางาน 

และรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยเปรียบเทียบการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการเปนเสมือนผลลัพธจากกิจกรรมการ

ดําเนินงานทั้งหมดขององคการ โดยองคประกอบตาง ๆ ที่เลือก

ใชนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและบริบทขององคการ

นั้น ๆ (Vora et. al., 2012)

  ในการศกึษาเกีย่วกบัการมุงเนนความเปนผูประกอบ

การ นิยมศึกษาในระดับองคการมากกวาระดับบุคคล เนื่องจาก

มีผลงานวิจัยชัดเจนวาการมุงเนนความเปนผูประกอบการสงผล

ในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานขององคการ (Hughes and 

Morgan, 2007) เปนท่ีนาศกึษาอยางยิง่เกีย่วกบัปจจัยเชงิสาเหตุ

ที่กอใหเกิดการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผลกระทบ

หลงัจากมกีารมุงเนนความเปนผูประกอบการ นอกจากนีอ้งคการ

ที่เนนความเปนผูประกอบการจะมุงเนนปรับปรุงคานิยมและ

เสริมศักยภาพขององคการ โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ทีใ่ชการทรัพยากรเชงิกลยทุธนาํมาสรางความได

เปรียบทางการแขงขนัเหนอืคูแขง และสรางความยัง่ยนืใหเกดิขึน้

กบัองคการ โดยองคการท่ีมคีวามยดืหยุนจะสามารถสรางโอกาส

ไดมากกวาองคการที่ไมปรับตัว (Swierczek and Ha, 2003)

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การมุงเนนความ

เปนผูประกอบการสงผลโดยตรงในทศิทางบวกตอผลการดาํเนนิ

งานของธุรกิจบริการ (Lee and Lim, 2009) สอดคลองกับ S. 

Kraus et al., (2010) กลาววา การมุงเนนความเปนผูประกอบ

การมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลการดําเนินงานของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และสอดคลองกบั Schepers 

et al. (2014) ทีพ่บวาการมุงเนนความเปนผูประกอบการมคีวาม

สัมพันธเชิงบวกกับธุรกิจครอบครัวเชนกัน

 4. ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

(Environment Uncertainty)

  ในยุคของโลกาภิวัตน และความทาทายของสภาพ

แวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จําเปนอยางยิ่งที่องคการจะตองมีผู

บริหารที่มุ งเนนความเปนผูประกอบการ เพื่อทําใหองคการ

สามารถเติบโตและอยูรอดได ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อายุของผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลติทีส่ัน้ลง ซ่ึงทาํใหองคการตองแบกรับความเสีย่ง

จากความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ ประกอบกับ

การแขงขันท้ังในประเทศและระหวางประเทศที่มากข้ึน อยางไร
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ก็ตามองคการตองดํารงอยูใหไดทามกลางภาวะการแขงขันที่

รุนแรง (Fairoz et al., 2010) โดยใชพลังแหงความเปนผู

ประกอบการ ในการยอมรับทั้งอุปสรรคและการแสวงหาโอกาส 

มีเปาหมายสําคัญคือความอยูรอดของธุรกิจ (Krueger, 2000) 

การปรับตัวทามกลางสภาพแวดลอมท่ีไมแนนอนนั้น องคการ

ตองอาศัยความสามารถของผูประกอบการในการใชทรัพยากรที่

มีอยูนํามาสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับองคการ ดวยวิธีการท่ีหลาก

หลาย เชน การรือ้ปรบัระบบ การกําหนดกลยุทธการแขงขนั การ

ปรับปรุงผลิตภาพ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการทรัพยากร

มนุษยแนวใหม และการมุงเนนความยืดหยุนขององคการ ซึ่งจะ

สงผลดตีอผลการดาํเนนิงานขององคการ (Huang and Cullen, 

2001)

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความไมแนนอนของ

สภาพแวดลอมมอีทิธิพลโดยตรงกบัความสมัพนัธระหวางการมุง

เนนความเปนผูประกอบการ และผลการดําเนินงานขององคการ 

(Lumpkin and Dess, 1996) อยางไรกต็ามผลของความสมัพนัธ

มีท้ังเชิงบวกและลบ กลาวคือ หากองคการมีการเตรียมความ

พรอมในการมุงเนนความเปนผูประกอบการ แมจะเผชิญภาวะ

ความไมแนนอนของสภาพแวดลอม องคการสามารถเปลี่ยน

อุปสรรคใหเป นโอกาสและสรางผลการดําเนินงานที่ดีได  

(Hughes and Morgan, 2007) ในทางตรงกันขามหากองคการ

ไมมีการเตรียมความพรอมในการเสริมสรางลักษณะการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการ เมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง องคการก็

จะไมสามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงนั้น สูญเสียความได

เปรียบทางการแขงขัน และสงผลใหผลการดําเนินงานลดลง 

(Wiklund and Shepherd ,2005) 

 5. ผลดําเนินงานองคการ

  ในอดีตที่ผานมามีการวัดผลการดําเนินงานมีหลาย

รูปแบบ ทั้งวัดจากตัวเงิน เชน กําไรสุทธิ ยอดขาย สวนแบง

ทางการตลาด (De Clercq et al., 2010 ) ขณะที่บางงานวิจัยใช

วัตถุประสงคเปนตัววัดผลการดําเนินงาน(Moreno and 

Casillas, 2008) ในการศึกษาของ Rauch et al., (2009) ได

จําแนกการวัดผลการดําเนินงานเปน 3 แบบ ไดแก การรับรูผล

การดาํเนนิงานดานทีเ่ปนตวัเงิน การรับรูผลการดาํเนนิงานทีไ่มใช

ตัวเงิน และเอกสารประกอบทางการเงิน สอดคลองกับ Walter 

et al., (2006) กลาววาการวัดผลการดําเนินงานที่ไมใชตัวเงิน 

สามารถวัดจากการรับรูคุณภาพความสัมพันธของลูกคา การรับ

รูความไดเปรียบทางการแขงขัน ความมั่นใจในการคงอยูของ

ธุรกิจในระยะยาว นักวิจัยจํานวนหนึ่งไดจําแนกผลการดําเนิน

งานเปน 2 ประเภท คือ วัดจากผลการดําเนินงานดานการเงิน 

(Financial Data) และวัดผลจากขอมูลการเติบโตของกิจการ 

(Growth Data) (Lumpkin and Dess, 1996) สําหรับธุรกิจ

ขนาดเล็ก การวัดผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับการรับรูของผู

ประกอบการ และผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับ  พฤติกรรมการ

บริหารจัดการของผูประกอบการ(Morrison, Breen, & Ali, 

2003) 

ความสัมพันธระหวางปจจัย

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยความฉลาดทางอารมณ และ

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เปนปจจัยนําการมุงเนน

ความเปนผูประกอบการ โดยทีป่จจัยเหลานีส้งผลทางตรงทศิทาง

บวกตอการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผลดําเนินงาน

องคการ การมุงเนนความเปนผูประกอบการสงผลทางตรงทศิทาง

บวกตอผลการดําเนินงานขององคการ และผลกระทบความไม

แนนอนของสภาพแวดลอมที่มีตอความสัมพันธระหวางการมุง

เนนความเปนผูประกอบการกบัผลดาํเนนิงานองคการ ซ่ึงสามารถ

แสดงดังภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ปจจัยนําการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และ

        ผลที่มีตอการผลการดําเนินงานองคการ

         ที่มา: สรางขึ้นโดยผูเขียน

องคการสามารถเติบโตและอยูรอดได ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ท่ีรวดเร็ว เชน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี อายุของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีส้ันลง ซึ่งทําใหองคการตอง
แบกรับความเส่ียงจากความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ 
ประกอบกับการแขงขันท้ังในประเทศและระหวางประเทศที่มาก
ข้ึน อยางไรก็ตามองคการตองดํารงอยูใหไดทามกลางภาวะการ
แขงขันท่ีรุนแรง (Fairoz et al., 2010) โดยใชพลังแหงความ
เปนผูประกอบการ ในการยอมรับท้ังอุปสรรคและการแสวงหา
โอกาส มีเปาหมายสําคัญคือความอยูรอดของธุรกิจ (Krueger, 
2000) การปรับตัวทามกลางสภาพแวดลอมที่ไมแนนอนนั้น 
องคการตองอาศัยความสามารถของผูประกอบการในการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูนํามาสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับองคการ ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การรื้อปรับระบบ การกําหนดกลยุทธ
การแขงขัน การปรับปรุงผลิตภาพ การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษยแนวใหม และการมุงเนนความยืดหยุน
ขององคการ ซึ่งจะสงผลดีตอผลการดําเนินงานขององคการ 
(Huang and Cullen, 2001) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความไมแนนอน
ของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลโดยตรงกับความสัมพันธระหวาง
การมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผลการดําเนินงานของ
องคการ (Lumpkin and Dess, 1996) อยางไรก็ตามผลของ
ความสัมพันธมีท้ังเชิงบวกและลบ กลาวคือ หากองคการมีการ
เตรียมความพรอมในการมุงเนนความเปนผูประกอบการ แม
จะเผชิญภาวะความไมแนนอนของสภาพแวดลอม องคการ
สามารถเปล่ียนอุปสรรคให เปนโอกาสและสรางผลการ
ดําเนินงานท่ีดีได (Hughes and Morgan, 2007) ในทาง
ตรงกันขามหากองคการไมมีการเตรียมความพรอมในการ
เสริมสรางลักษณะการมุงเนนความเปนผูประกอบการ เม่ือ
เผชิญการเปล่ียนแปลง องคการก็จะไมสามารถสนองตอบการ
เปล่ียนแปลงนั้น สูญเสียความไดเปรียบทางการแขงขัน และ
สงผลใหผลการดําเนินงานลดลง (Wiklund and Shepherd 
,2005)  

 

5. ผลดําเนินงานองคการ 
ในอดีตท่ีผานมามีการวัดผลการดําเนินงานมีหลาย

รูปแบบ  ท้ังวัดจากตัวเงิน  เชน กําไรสุทธิ ยอดขาย สวนแบง
ทางการตลาด (De Clercq et al., 2010 ) ขณะท่ีบางงานวิจัย
ใชวัตถุประสงคเปนตัววัดผลการดําเนินงาน(Moreno and 

Casillas, 2008) ในการศึกษาของ Rauch et al., (2009) ได
จําแนกการวัดผลการดําเนินงานเปน 3 แบบ ไดแก การรับรูผล
การดําเนินงานดานท่ีเปนตัวเงิน การรับรูผลการดําเนินงานท่ี
ไมใชตัวเงิน และเอกสารประกอบทางการเงิน สอดคลองกับ 
Walter et al., (2006) กลาววาการวัดผลการดําเนินงานท่ีไมใช
ตัวเงิน สามารถวัดจากการรับรูคุณภาพความสัมพันธของลูกคา 
การรับรูความไดเปรียบทางการแขงขัน ความมั่นใจในการคงอยู
ของธุรกิจในระยะยาว นักวิจัยจํานวนหน่ึงไดจําแนกผลการ
ดําเนินงานเปน 2 ประเภท คือ วัดจากผลการดําเนินงานดาน
การเงิน (Financial Data) และวัดผลจากขอมูลการเติบโตของ
กิจการ (Growth Data) (Lumpkin and Dess, 1996) 
สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การวัดผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับการ
รับรูของผูประกอบการ และผลการดําเนินงานข้ึนอยู กับ    
พฤติกรรมการบริหารจัดการของผูประกอบการ(Morrison, 
Breen, & Ali, 2003)  

 
ความสัมพันธระหวางปจจัย 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยความฉลาดทางอารมณ 
และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค เปนปจจัยนําการ
มุงเนนความเปนผูประกอบการ โดยท่ีปจจัยเหลาน้ีสงผล
ทางตรงทิศทางบวกตอการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และ
ผลดําเนินงานองคการ การมุงเนนความเปนผูประกอบการ
สงผลทางตรงทิศทางบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ 
และผลกระทบความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่มีตอ
ความสัมพันธระหวางการมุงเนนความเปนผูประกอบการกับผล
ดําเนินงานองคการ ซึ่งสามารถแสดงดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ปจจัยนําการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผล
ท่ีมีตอการผลการดําเนินงานองคการ 

Firm 
Performance 

Entrepreneurial 
Orientation 

Adversity 
Quotient 

Environment 
Uncertainty 

Emotional 
Quotient 
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่นาํมาสรางกรอบแนวคดิ 

(Conceptual Framework) ความฉลาดทางอารมณ ความ

สามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่สงผลตอผลดําเนินงานองคการ 

โดยผานการมุงเนนความเปนผูประกอบการนัน้ โมเดลดงักลาวมี

ขอดีคือ สามารถนํามาประยุกตใชกับบริบทของประเทศไทยได 

สอดคลองกบังานวจัิยของ กฤศกร จิรภานเุมศ (2554) ศกึษาเร่ือง

ผลของการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และ กลยุทธ ที่มีตอ

ความสามารถทางนวตักรรม และผลการดาํเนนิงาน การศกึษาเชงิ

ประจักษของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

และสอดคลองกับ ปลีนา บางกรวย (2550) ศึกษาเร่ืองความ

สามารถในการเผชญิและฟนฝาอปุสรรค บุคลกิการเปนผูประกอบ

การ ภมูคิวามรูความชาํนาญ และความสาํเร็จในการประกอบธรุกจิ

ของผูประกอบการประเภททีพ่กัในเขตพืน้ทีป่ระสบภยัสนึาม ิพ.ศ. 

2547 และสอดคลองกับ กองเกียรติ บูรณศรี (2552) ศึกษาเรื่อง

ความสมัพนัธระหวางความเปนผูประกอบการขององคการ สภาพ

แวดลอมทางธุรกิจ และผลดําเนินงานของสถานประกอบการ 

อตุสาหกรรมการผลติขนาดกลางและขนาดยอมในพืน้ทีก่ารนคิม

อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย แตอยางไรกต็ามการศกึษาในอดตี

ยงัไมศกึษาครอบคลมุทัง้โมเดล เปนเพยีงการศกึษาความสมัพนัธ

ระหวางปจจัยบางคูเทานั้น

 นอกจากนี้จะพบวาแนวโนมของความตองการเปนผู

ประกอบการของบัณฑิตจบใหมมีมากขึ้น ดังนั้นหากมีขอมูลเชิง

ประจักษเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณและความสามารถใน

การเผชญิอปุสรรคทีส่งผลตอการมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

และผลดําเนินงาน สามารถเปนขอมูลใหสถาบันการศึกษา เพื่อ

เตรียมความพรอมในการปรับหลกัสตูรการเรียนการสอนทีมุ่งให

เกิดความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

และการมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

 ขอจํากดัของกรอบแนวคดิจะพบวายงัมปีจจัยอืน่ทีส่งผล

ตอการมุงเนนความเปนผูประกอบการ สอดคลองกบังานวจัิยของ 

Rosti and Chelli (2005) ท่ีพบวาปจจัยเร่ืองเพศ และ

ประสบการณการทาํงานสงผลตอความสาํเร็จในการดาํเนนิธุรกจิ 

และสอดคลองกบั วรีดา เรืองรุง (2550) ทีพ่บวาปจจัยสวนบุคคล 

สงผลตอความเปนผูประกอบการและผลประกอบการของราน

อาหารขนาดยอมในเขตเมืองพัทยา

สรุปผลการวิจัย
 ผลจากการศกึษาในคร้ังนี ้พบวา ความฉลาดทางอารมณ 

และความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีผลทางตรงในทิศทาง

บวก กับการมุงเนนความเปนผูประกอบการ และผลการดําเนิน

งานขององคการ รวมถึง การมุงเนนความเปนผูประกอบการมี

ผลทางตรงในทศิทางบวกกบัผลดาํเนนิงานองคการ และความไม

แนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจสงผลทางตรงในความ

สมัพนัธระหวางการมุงเนนความเปนผูประกอบการและผลดาํเนนิ

งานองคการดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาและขอ

เสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต ดังนี้

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
 1. ผู ประกอบการควรใหการสนับสนุนในการพัฒนา

ศักยภาพการมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Or ienta t ion )  ท้ั ง ในด  านความสามารถทางน วัตกรรม 

(Innovativeness) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) และการ

ทํางานเชิงรุก (Proactiveness) ซึ่งสงผลตอผลการดําเนินงานของ

องคการ ดวยการสรางวัฒนธรรมองคการ ใหเปนองคการนวัตกรรม 

จัดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค สรางแรงจูงใจเพ่ือให

พนกังานทาํงานเชงิรุกมากขึน้ ติดตามขอมลูขาวสารอยางใกลชดิ เพือ่

ใหไดขอมูลที่ทันตอสถานการณ นําขอมูลมาวิเคราะหและตัดสินใจ 

ตลอดจนมีการนําเทคนิคการจัดการความเสี่ยงมาประยุกตใชใน

องคการ โดยวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท้ังในดานโอกาสและผลกระทบ 

เพื่อนําไปสูการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตอไป

 2. การมุงเนนความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) สามารถทําไดท่ัวท้ังองคการหรือเรียกวา ความเปน

ผูประกอบการขององคการ (Corporate Entrepreneurship) 

หมายถงึการใหความสาํคญักบัพนกังานท่ีมคีวามรู ความสามารถ 

ขยันหมั่นเพียร อดทน ทําใหพนักงานรูสึกเปนบุคคลที่มีคุณคา

กับองคการ เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เชงิกลยทุธ รับฟงความคดิเห็นของพนกังานในทกุระดบั องคการ

สามารถใชประโยชนจากโอกาสริเร่ิมสรางสรรคของพนกังาน ทกุ

คนมเีปาหมายรวมกนัคอืตองการสงมอบคณุคาทีด่ทีีส่ดุใหลกูคา 

 3. เพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของฝายทรัพยากร

มนุษยมากข้ึน ตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก ดวยการ

ออกแบบเครือ่งมอืท่ีใชในการทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ 
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(Emotional Intelligence) และความสามารถในการเผชิญ

อุปสรรค (Adversity Quotient) รวมกับวิธีการสัมภาษณ และ

ใชศาสตรการดโูหงวเฮง เพือ่ใหไดพนกังานท่ีมรีะดบัความฉลาด

ทางอารมณ (Emotional Intelligence) และความสามารถใน

การเผชิญอุปสรรค (Adversity Quotient) ในระดับสูง เหมาะ

สมกับตําแหนงงานและองคการ ในดานการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย ควรจัดกจิกรรมทีพ่ฒันาจิตใจของบุคลากรทกุคน ควบคู

ไปกับการพัฒนาดานความรูและทักษะในการทํางาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

 1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการสรางโมเดลกรอบแนวคิด 

(Conceptual Framework) จากการทบทวนวรรณกรรม และ

การวิเคราะหเอกสาร ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรนําโมเดล

นีไ้ปดาํเนนิการวจัิยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิง

ประจักษ และสามารถใชเปนฐานขอมูลในการอางอิงงานวิจัยอื่น

ในโอกาสตอไป

 2. ควรศกึษาปจจัยนาํอืน่ท่ีสงผลตอการมุงเนนความเปน

ผูประกอบการ นอกจากความฉลาดทางอารมณ และความ

สามารถในการเผชิญกับอุปสรรค เชน ปจจัยสวนบุคคลไดแก 

ประสบการณทํางาน อายุ เพศ และปจจัยภายในองคการ ไดแก 

วัฒนธรรมองคการ(Organization Culture) ความยืดหยุน

องคการ (Flexibility) ความสามารถทางเทคโนโลยีขององคการ 

(Technological Capability)

 3. การศึกษาผลกระทบของตัวแปรแทรก ไดแก ความ

ไมแนนอนของสภาพแวดลอม ซึ่งเปนภาพรวม ดังนั้นในครั้งตอ

ไป ควรระบุตัวแปรแทรกเจาะจงใหชัดเจน เชน ความรุนแรง

ทางการแขงขัน (Competitive Intensity) ความผันผวนของ

เทคโนโลย ี(Technological Turbulence) ความไมแนนอนของ

ความตองการของลกูคา (Uncertainty Demand) อยางไรกต็าม

การเลอืกตวัแปรนัน้ขึน้อยูกบัลกัษณะของธุรกจิ และการทบทวน

วรรณกรรม
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