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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้น าเสนอ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้พื้นที่ในการศึกษาคือเขตภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการจ าแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลของผู้ประกอบการร้านค้า และ 2.เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ส่งผลต่อการประกอบการซึ่งจะท าให้ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐานเบื้องต้นที่ยังไม่มีการศึกษากับประชากรกลุ่มนี่มาก่อน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 320 ราย เครื่องมือท่ี
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ การท างานเชิงรุกอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นถึงมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน และ ด้านความมีนวัตกรรม ตามล าดับ     
ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีอายุต่างกันมีคุณลักษณะของการผู้ประกอบการต่างกัน  ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน  ท าให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผู้ประกอบการค้าปลีกที่แตกต่างกันอาจมีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
แสดงให้เห็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะสามารถต่อยอดเข้าไปศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมในด้านคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ ด้านอื่นๆต่อไป เช่น กรณีการศึกษาต่างๆ ด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือการศึกษาการด าเนินธุรกิจค้าปลีกให้ประสบ
ความส าเร็จและความสามารถในการสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นต้น 
 

ค ำส ำคัญ: คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจค้าปลีก, โครงการธงฟ้าประชารัฐ 
 
Abstract 

This study aimed to compare the Entrepreneurial Orientation (EO) of the retail business 
operators participating in the Blue Flag Project in the upper northern region of thailand, with a sample 
size of 3 2 0  persons. The tools used for collecting data were questionnaires. Statistics used in data 
analysis was percentage and the standard deviation. The result showed that the opinions about the 
Entrepreneurial Orientation of the Proactiveness is at the highest level of opinion. Followed by 
Autonomy and innovation, respectively. The study indicated that the freedom of administration of 
shop operators were at different range of ages and education level, indicating the different 
characteristics of the entrepreneurs. The benefits of this research were the different entrepreneur 
demographics showing the different characteristics. This study showed primary characteristic 
information that could be further researched to find out the additional variables in terms of 
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entrepreneurial orientation, such as the efficiency and the needs of customers or the success factors 
of retail business.  

Keywords: characteristics of entrepreneurship, retail business, blue flag project 
 
1. บทน า  
 ธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและเล็ก เป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ ภายใต้โลกของการแข่งขันยุคใหม่  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทยมี
การกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแต่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี่เนื่อง
ด้วย มีลักษณะของการกระจายตัวท้ังแนวกว้างและลึกคือมีจ านวนของผู้ประกอบการค้าปลีกที่เป็นท้ังรายเล็กรายย่อย
และขนาดกลาง อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านลักษณะของประชากรศาสตร์คือมีท้ังเพศชายและเพศหญิง มีกลุ่ม
อายุที่กระจายตัว และมีคุณลักษณะทางการศึกษาหลายระดับ และจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยเข้ามามีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น 
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม จึงต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว (สุธิดา เสถียรมาศ , 2555) ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) เป็นบุคคลที่ท าการก่อตั้งกิจการธุรกิจของตนเองด้วยตนเอง และมี การพัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้า 
สามารถด ารงรักษากิจการโดยผ่านประสบการณ์ในด้านความเสี่ยง การควบคุม การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จนได้รับความเชื่อถือและการยกย่องจากสังคม จนกลายมาเป็นผู้ที่มี บทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมท าให้
สังคมเจริญเติบโตด้วย (วุฒิชัย จงค านึงศีล, 2547) นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังเป็นท้ังผู้ลงทุนและผู้บริหารพร้อมกันทัง้
สองหน้าที่ เป็นผู้วางแผน บริหารจัดการ เป็นผู้ที่มีความ กระตือรือร้น ขวนขวายที่จะเอาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มา
ผสมผสานด้วยหลักการจัดการท าให้เกิดเป็นสินค้าแปลกใหม่ เกิดผู้บริโภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือช่องทางที่
ท าให้เกิดก าไร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งแปลกใหม่ให้กับสินค้าตัวเดิมอยู่เสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเดิมให้ดีขึ้น การที่ผู้ประกอบการจะด าเนิน ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะส่วนตัวของ
ผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจ 
 ในปี 2534 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ด้านค่าครองชีพ สินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลจากเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว กรมการค้าภายใน กระทวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีดูแลปากท้องของ
ประชาชนคนไทย ได้จัดท าโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” ขึ้นด้วยการน าสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิต และผู้แทน
จ าหน่ายมาจ าหน่วยให้ผู้บริโภคโดยตรง โดยเลือกสินค้าพื้นฐาน ที่จ าเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจ าวันและที่ส าคัญ
ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-60%  “โครงการธงฟ้า” ได้เกิดอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนต่อมามีการน า
ค าว่า ธงฟ้า มาใช้ในรูปแบบต่างๆในการแก้ปัญหา และวิกฤติที่เกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชน จนกล่าวได้ว่า ธงฟ้า 
ถือเป็น เครื่องมือของรัฐบาลอันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
 โครงการธงฟ้าได้มีการเริ่มต้นจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมากล่าวได้ว่า    
“ธงฟ้า” ได้ไห้ความช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่กรมการค้าภายในน ามาใช้ใน
การขับเคลื่อน และแบ่งเบาภาระด้านค่าครองชีพของประชาชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทบาทของ   “ธงฟ้า” นั้นจะขึ้นกับ
สถานการณ์ต่างๆ เป็นส่วนส าคัญ เช่น ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง ผู้ผลิต ผู้ขายสิ้นค้า ไม่ได้สร้าง
ภาระ หรือผลกระทบให้กับประชาชน และประชาชนไม่เดือดร้อนจากภาวะสินค้า  “ธงฟ้า” จะไม่ได้มีบทบาทมากนัก 
แต่เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีผลกระทบจากภาวะสินค้าปัญหาค่าครองชีพ และเศรษฐกิจที่รุมเร้า เมื่อนั้น “โครงการธง
ฟ้า” จะถูกหยิบยกมาใช้ในการแก้ปัญหาอยู่เสมอ รูปแบบใหม่ของโครงการธงฟ้ามีการมุ่งที่จะขยายจ านวนร้านค้าธงฟ้า
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าปลีกมาเข้าร่วมโครงการซึ่งจากเดิมร้านธงฟ้าเป็นลักษณะของร้านที่จัดท าขึ้นโดย
กรมการค้าภายในและด าเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ของกรม แต่การเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกเข้ามามีส่วนรว่มในครั้งนี้ท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเพราะร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมล้วนเป็นเอกชนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถกระจาย
จ านวนของร้านธงฟ้าประชารัฐออกไปสู่ภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางและมีจ านวนมาก หลักการและเหตุผลโครงการร้าน
ธงฟ้าประชารัฐตามที่ กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
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โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดจ าหน่ายสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพราคาพิเศษในร้านค้าปลีก ภายใต้
โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” มีวัตถุประสงค์จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพ โดยจ าหน่ายในร้านค้า
ปลีกในราคาต่ ากว่าท้องตลาด 15-20%  

ซึ่งสรุปข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้ 1.ร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ 5 ราย  2.จ าหน่ายสินค้า
ราคาพิเศษ 18 สินค้า 48 รายการ 3.ร้านค้าในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5,568 แห่ง  4.ร้านค้าในการ
ส่งเสริมของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 5,000 แห่ง 5.ร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดในการส่งเสริม
ของกรมการพัฒนาชุมชน 102 แห่ง เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มากขึ้น และเพิ่มรายได้การจ าหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก (กรมการค้าภายใน, 2560) 
โดยมีการด าเนินการดังนี ้

• ผู้เข้าร่วมโครงการ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ 
จ านวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด บริษัท คอลเกต-ปาลม์
โอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุค
เกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

• สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยในระยะแรกจะมีการจ าหน่ายสินคา้ราคาพิเศษ 18 สินค้า 48 รายการ เช่น สบู ่
ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น และในระยะต่อไปจะมีการเพิ่มรายการสินค้า หรือ
ปรับเปลี่ยนสินค้า 

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
(1) ช่องทางร้านค้าในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจ านวนร้านค้าประมาณ 20,000 แห่งโดย

ในระยะแรกจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ เป็นร้านค้าต้นแบบ 114 แห่ง และร้านค้าปลีกเครือข่าย 5,454 แห่ง รวมเป็น 
5,568 แห่ง 

(2) ช่องทางร้านค้าในการส่งเสริมของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมีจ านวน ร้านค้า
ประมาณ 19,000 แห่ง โดยในระยะแรกจะมีร้านคา้เข้ารว่มโครงการประมาณ 500 แห่ง จะจัดอบรมกลุ่ม แรกแล้วเสรจ็
ในเดือน เมษายน 2560 

(3) ช่องทางร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดในการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีจ านวนร้านค้า ประมาณ 
790 แห่ง โดยในระยะแรกจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 102 แห่ง และรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก
ประมาณ 6,000 แห่ง และร้านค้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจะมีการตรวจสอบราคาจ าหน่าย
ตามที่ก าหนด ส านักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า (กรมการค้าภายใน, 2560) 

ตารางที่ 1 นโยบายการด าเนินงาน โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” 

วัตถุประสงค์  เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนร่วมกับภาคเอกชน โดยการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ี จ าเป็น
ต่อการครองชีพราคาลดพิเศษ ต่ ากว่าราคาปกติ ร้อยละ 15-20% ในร้านค้าปลีกแบบถาวร 

ผู้ผลิตสินค้า
อุปโภค  

ในเบื้องต้น จ านวน 5 ราย ได้แก่ 1) สหพัฒนพิบูล 2) ยูนิลิเวอร์ไทย 3) คอลเกต - บริโภค ที่
ร่วมโครงการ ปาลม์โอลีฟ 4) พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 5) เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์

สินค้าท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 จ านวน 18 สินค้า 48 รายการ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู บะหมี่กึ่ง 

ส าเรจ็รูป ปลากระป๋อง ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งซื้อ  ผู้ผลติทั้ง 5 ราย โดยจ าหน่ายผ่านร้านตัวแทนเขต/จังหวัดหรือหนว่ยรถ หรือผ่าน 

ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในจังหวัดที่เขา้ร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 1 นโยบายการด าเนินงาน โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ของ
ร้านค้า 

1) ได้รับสิทธิซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 5 ราย ในราคาต่ ากว่าราคาปกติร้อยละ 15-20 ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”  

การปฏิบัติของ
ร้านค้าท่ี 

1) ต้องปิดป้ายสัญลักษณ ์“ธงฟ้าประชารัฐ” หน้าร้านและบริเวณช้ันวางสินค้า เข้าร่วม
โครงการ  

2) จ าหน่ายสินค้าในราคาไม่เกินกว่าราคาจ าหนา่ยปลีกท่ีก าหนด 

3) ร้านค้าสามารถซื้อสินคา้ในโครงการไดต้ามต้องการ 

*ที่มา ส านักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการคา้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 การมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นอีกส่วนหนึ่งของกลไกที่จะท าให้
ศักยภาพของโครงการธงฟ้าประชารัฐสามารถขับเคลื่อนได้ตามนโยบายที่ทางภาครัฐมุ่งหวังไว้ การศึกษาถึงคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในครั้งนี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถร่วม
พัฒนา ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ท้ังนี้จึงท าให้ผู้ท าการศึกษาวิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการธงฟ้าประชารัฐในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

2. เพื่อเปรียบเทยีบคุณลักษณะในกลุม่ของเป็นผู้ประกอบการของเจ้าของธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการธงฟ้า
ประชารัฐในเขตภาคเหนือตอนบน  

 
3. การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสนับสนนุกรอบความคิดในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลกัษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
Richard Cantillon (ประมาณ ค.ศ. 1730) ให้นิยามกว้างๆว่า "ความเป็นผู้ประกอบการ" ประกอบด้วย 3 

ประเด็นคือ 1) ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง 2) ความสามารถในการบริหารจัดการที่สมบูรณ์และ 3) การฉวยโอกาส
ทางด้านการสร้างสรรค์(Cantillon, 2000) และ Schumpeter (1951) กล่าวถึงความส าคัญของผู้ประกอบการต่อการ
พัฒนานวัตกรรมในองค์การ โดยชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมช่วยท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้ประกอบการได้
สรรค์สร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการเป็นผู้มีบทบาท และความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จ  
หน้าที่ของผู้ประกอบการ คือการปฏิรูปและปฏิวัติรูปแบบการ ผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่หรือผลิตสินค้าเดิม ด้วยวิธีใหม่ๆ ด้วยการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆหรือหาตลาดใหม่อยู่เสมอ ด้วย
การจัดการโครงสร้างของอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะท างานท่ีมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการ  
เพื่อตอบสนองปัจจัยที่ตนต้องการ เช่น ความต้องการการเปลี่ยนแปลง การเติบโตและการพัฒนา  สอดคล้องกับมุมมอง
ของ Wingwon (2012) ที่กล่าวว่า ภาวการณ์ประกอบการ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรมส่งผลต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขันอ้อมผ่านทางนวัตกรรม  

จากความหมายของผู้ประกอบการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการคือบุคคลที่สร้างธุรกิจ 
โดยมองเห็นโอกาสที่มีอยู่ในตลาดด าเนินงานด้วยความมุ่งมั่น มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ กล้าเสี่ยง  เพื่อที่จะก้าว
ไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ หากต้อง เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจโดยง่าย  มีความมุ่งมั่น
พยายามแก้ปัญหาให้ส าเร็จ  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถแยกแยะสถานการณ์   
เพื่อการตัดสินใจที่แม่นย าพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการรวบรวมและประสานองค์ประกอบของทรัพยากร ท า
ผลก าไรมากที่สุดจากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกระบวนการที่คนแต่
ละคนนั้นต้องการจะเป็นเจ้าของ หรือเป็นบุคลากรในองค์การที่สามารถสร้างโอกาสให้กับองค์กรตนเอง (สิริรัฐ บุญ
รักษา, 2557) 
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ธุรกิจที่ต้องการประสบความส าเร็จจ าจะต้องมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial orientation: EO) ที่เช่ือมโยงถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้และใช้ในสถานการณ์ มีการเสนอ
กรอบความคิด และมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน 
(Dess et al., 2010) คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท าให้ธุรกิจ ท าให้สามารถ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Harms et al., 2009)  โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมกัจะพบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการเผชิญกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความพยายามใน
การพัฒนาและค้นหาวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ  (Lumpkin and Dess, 1996) 
กล่าวว่าคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการควรสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานในองค์การ วิธีการด าเนินงาน 
และรูปแบบการบริหารจัดการ โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเป็นเสมือนภาพสะท้อนจาก
กิจกรรมการด าเนินงานท้ังหมดขององค์การ และยังส่งผลโดยตรงในทิศทางบวกต่อผลการด าเนินธุรกิจ โดยคุณลักษณะ
ที่ส าคัญของความเป็นผู้ประกอบการในองค์การมี องค์ประกอบต่างๆ ที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และบริบทขององค์กร ในช่วงเวลานั้นๆ และได้จ าแนกองค์ประกอบของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) (2) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) (3) การท างานเชิง
รุก(Proactiveness) (4) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive aggressiveness) และ (5) การยอมรับความเสี่ยง 
(Risk taking) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง ความเป็นอิสระในการท างาน ของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล เพื่อสร้างโอกาสจากแนวความคิดใหม่ๆ ไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายของ  ธุรกิจ (Lumpkin and Dess, 
1996) สามารถการตัดสินใจและด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ (Dess and Lumpkin, 2005) ซึ่ งจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นรวมถึงสามารถน าพาธุรกิจไปสู่ แนวทางในการบริหารจัดการใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและประสิทธิภาพของบริษัท 

2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง ความพยายามที่จะน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ เกิดจากจาก
ประสบการณ์ หรือการทดลอง แล้วน าไปสู่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เป็นกระบวนการท างาน 
สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งความมีนวัตกรรมนั้นถูกยกย่องว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการ  
การสร้างสิ่งใหม่เข้าสู่ตลาดท าให้เกิดผลกระทบสภาวะตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นการกระตุ้นความต้องการใหม่ผา่น
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ (Schumpeter and Capitalism, 1976) การสร้างนวัตกรรมนั้นต้องเกิดจากความ
เต็มใจที่จะออกจากความสามารถที่คุ้นเคยหรือการปฏิบัติกิจกรรมเดิมๆไปสู่การสร้างสุดยอดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาจากสิ่งดั่งเดิมให้ดีขึ้นหรือการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

3. การท างานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง ลักษณะของการมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาความเป็นผู้น า
ในตลาด โดยการมองหาโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันเพื่อน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการสร้างตราสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ Lumpkinand Dess (2001) กล่าวว่าการท างานเชิงรุก
คือการที่ผู้ประกอบการพยายามมองหาโอกาสที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ก่อนคู่แข่ง ด้วยการคาดการณ์
ความต้องการของผู้บริโภคใน อนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคตอันที่จริงการท างานเชิงรุก
ให้ ความส าคัญกับความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  (Courpasson, 2011) 
โดยการคาดการณ์ถึงความต้องการของตลาดในอนาคต หรือแม้กระทั่ง ความเปลี่ยนแปลงเพื่อออกจากสภาพแวดล้อม
เดิมไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ของตนเอง 

4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึงความพยายามใน การแข่งขันกับ
คู่แข่งขันในธุรกิจ มีการตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อพัฒนาต าแหน่งของธุรกิจหรือชนะคู่แข่งขันในตลาดความ
ก้าวร้าวในแข่งขันนั้นเป็นส่วนประกอบส าคัญของ ความส าเร็จทางธุรกิจการใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ความก้าวร้าว
ในการแข่งขันเป็นลักษณะทางของการต่อสู้เพื่อตอบสนองเป้าหมาย เชิงรุกโดยมุ่งเป้าไปที่การเอาชนะภัยคุกคามใน
ตลาดรวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและการก าหนดกลยุทธ์ โดยมุ่งเป้าไปท่ีการปกป้องต าแหน่งทางการ
ตลาดหรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม 

5. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง การตัดสินใจและการปฏิบัติภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน หรืออาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีระดับความเต็มใจที่จะการยอมรับความเสี่ยงต่อการ
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สูญเสีย (Miller and Friesen, 1978) จากการศึกษาท่ีผ่านมาท าให้เห็นภาพแนวโน้มของการยอมรับความเสี่ยงในธุรกจิ
การยอมรับความเสี่ยงของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการท างานเชิงรุกและนวัตกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ผู้วิจัยได้ท าการ
สรุปและท าการตัดสินใจที่จะมีตัวแปรแฝงภายในบริบทของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 5 คุณลักษณะชี้
วัด  อันประกอบไปด้วยตั วแปรแฝง  ได้แก่  1) ความมีนวัตกรรม ( Innovativeness) 2) การท างานเ ชิงรุก
(Proactiveness) 3) ความเป็นอิสระในการบริหาร(Autonomy) 4) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) และ5) ความ
ก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive aggressiveness) ตามแนวคิด (Lumpkin and Dess, 1996) 
 

ความหมายของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก 
 การค้าปลีก (อังกฤษ: retail) คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
แสวงหาก าไร ความต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน ในช่วง ค.ศ. 2000 มีการค้าปลีกมากมายที่เกิดขึ้นออนไลน์ ผ่านทางการ
จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งผ่านทาง ผู้ส่งสารหรือไปรษณีย์ การค้าปลีกยังคลอบคลุมถึงการบริการอื่น ๆ เช่น 
การส่ง ในขณะเดียวกันค าว่า การค้าปลีก สามารถน าไปใช้เมื่อผู้ให้บริการสนองความต้องการต่อคนจ านวนมาก เช่น 
เพื่อสาธารณะ ร้านค้านั้นอาจจะอยู่ข้างถนนในย่านชุมชน ศูนย์การค้า หรือ ถนนคนเดิน การค้าปลีก ออนไลน์เป็น
รูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการค้าส่งที่ไม่มีหน้าร้าน 
 
4. ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

1. ประชากร คือ เจ้าของธุรกิจค้าปลกีภายใต้โครงการธงฟ้าประชารัฐในเขตภาคเหนือตอนบน ที่ได้ท าการ
ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายในในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวนทั้งสิ้น 1090 ราย  

2. กลุ่มตัวอย่าง มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางทฤษฎีของทาโร่ ยามาเน่ มีจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 1090 ราย ก าหนดความคลาดเคลื่อน 0.05 ท าให้ได้ขนาดของกลุม่ตัวอย่างจ านวน 320 ราย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือส่วนหน่ึงของแบบสอบถามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านตามคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการตามแนวทางของ Lumpkin and Dess, 1996 
ซึ่งได้ท าการก าหนดคณุลักษณะการเป็นผู้ประกอบการออกเป็น 5 ปัจจัยชี้วัดจ านวนท้ังสิ้น 15 ค าถาม  
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้อาจารย์ ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน น าผลที่ได้มาค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของ แบบสอบถามโดยใช้
เทคนิค IOC (Index of Item - Objective Congruence) ผลที่ได้จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถน ามาใช้
ได้จริง ในทางตรงข้ามหากค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าที่น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นยังไม่
สมควรน าไปสอบถาม หรือควร น าไปปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน(ประสพชัย พสุนนท์, 2555 : 
224)  

การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มา ทดสอบหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% (α = 0.05) ระดับ ความถูกต้อง (Validity) 
และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.5 หรือความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - Coefficient) 
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) พบว่า ความเช่ือมั่นของข้อค าถามแต่ละด้านมีค่า อยู่ระหว่าง 0.85 – 0.89 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.70 (รายละเอียดดังตารางที่ 1) แสดงถึงความเช่ือมั่นของชุดค าถามวัด ตัวแปรในระดับที่ดี (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545: 99)  
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครื่องมือท่ีมีความเที่ยงตรงเชิง โครงสร้าง
นั้นสามารถวัดได้กับโครงสร้าง หรือคุณลักษณะตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือต้องสร้างข้อค าถามให้มี พฤติกรรมต่างๆ
ตรงตามพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัด ซึ่งเป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ท าให้ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ อยู่ในช่วง 0.33 - 0.79 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1)ซึ่งสอดคล้องกับค่าน้ าหนักที่ควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Nullally and Berstein 1994 อ้างถึงใน 
Jadesadalug, 2009: 48) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ผู้วิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามเชิงปริมาณโดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมลูและปรับข้อมลูใหเ้กิด
ความเหมาะสมการตรวจสอบข้อมลูถึงความถูกต้องและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการยืนยันผลสรปุโดยใช้สถิตเิชิง
พรรณนาประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าของธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการธงฟ้าประชารัฐในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีได้ท าการ
ลงทะเบียนไว้กับกรมการค้าภายในในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวนทั้งสิ้น 320 ราย    
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ  

ตัวแปร X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ    

1. การท างานเชิงรุก  4.36  .567 มากที่สุด 

2. ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 4.28 .560 มากที่สุด 

3. ความมีนวัตกรรม 4.09  .695 มาก 

4. ความก้าวร้าวในการแข่งขัน  4.02  .710 มาก 

5. ความกล้าเสี่ยง 3.89  .710 มาก 
 

 ผลการสรุปจากตารางที่ 2 มีดังนี ้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในเขตภาคเหนือตอนบนที่มคีวามแตกต่างกันใน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (S.D. =.524) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ล าดับ แรก 
คือ การท างานเชิงรุก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (S.D. =.567) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเป็นอิสระใน
การบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (S.D. =.560) อยู่ในระดับมากที่สุด ความมีนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
(S.D. =.695) จัดอยู่ในระดับมาก ความก้าวร้าวในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (S.D. =.710) จัดอยู่ใน ระดับมาก 
ความกล้าเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (S.D. =.710) จัดอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการร้านค้า จ าแนกตามข้อมูล 
ทั่วไปของผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ X̅ S.D. 

อาย ุ
อายุต่ ากว่า 30 ปี 
อายุ 30 - 34 ปี 
อายุ 35 - 39 ปี 
อายุ 40 - 45 ปี 
อายุ 45 - 49 ปี 
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
รวม 

 
4.16 
4.10 
4.10 
4.01 
4.01 
4.27 
4.14 

 
.47 
.55 
.55 
.58 
.58 
.48 
.52 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา่ 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
รวม 

 
4.39 
4.93 
4.12 
4.08 
4.14 

 
.43 
.56 
.45 
.15 
.52 

ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ 
1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
รวม 

 
4.14 
4.12 
4.19 
4.14 

 
.55 
.53 
.47 
.52 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี  ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ 1-5 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโทและต่ าสุดคือปฐมศึกษา 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลทั่วไปแตกต่างกัน มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่

แตกต่างกัน ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลอายุ แตกต่างกัน จะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน จากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขันความใฝ่ใจในความส าเร็จ และ
ในภาพรวมของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการไม่ต่างกัน แต่ความเป็นอิสระใน
การบริหารงาน ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการแตกต่างกัน 

2. ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลระดับการศึกษา แตกต่างกัน จะมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ความเป็นอิสระในการบริหารงาน ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการ
แขง่ขัน และความใฝ่ใจในความส าเร็จ ของผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการต่างกัน  

3. ผู้ประกอบการทีม่ีข้อมูลว่ามีอายุกิจการในการประกอบกิจการแตกต่างกัน จะมีคณุลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกันจากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการรา้นค้าปลีกทีม่ีประสบการณ์ในการประกอบกิจการ
ตามอายุกิจการต่างกัน มีคณุลักษณะของผู้ประกอบการไม่ตา่งกัน 
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6. ข้อสรุปและอภิปรายผลการศกึษา  
 อธิบายผลการวิจัยเรื่องคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการในผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกภายใต้โครงการธง
ฟ้าประชารัฐในเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือตอนบนสามารถอธิบายได้ดังนี ้

1.ความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
ด้านความเป็นอิสระในการบริหารงานในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการมี 

ความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองสูง เนื่องจากธุรกิจร้านค้ามีขนาดเล็กระบบการท างานต่างๆ ไม่มีความซับซ้อน การดูแล
ควบคุมจะสามารถท าได้อย่างทั่วถึงมากกว่าธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ การกล้าที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ ต่างๆ หรือการ
แก้ปัญหาต่างๆ จะเป็นไปอย่างเด็ดขาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาทิพย์ จันทร์เจริญผล (2558) ซึ่งกล่าวว่า 
ผู้ประกอบการต้องสามารถตัดสินใจ รับผิดชอบ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีการปรับตัว ติดตาม
แนวโน้มความนิยมของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ความสามารถของคู่แข่งและมีการใช้กลยุทธ์เหนือกว่า 

2.ด้านความมีนวัตกรรม 
ด้านความมีนวัตกรรมในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคค านึงถึง ภาพลักษณ์ของ

สินค้า องค์ประกอบต่างๆของร้าน บรรยากาศ สินค้ามีคุณภาพ ความสะอาด ผู้ประกอบการจึง ต้องมีการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงร้านค้าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์และทันสมัยอยู่เสมอน าเทคโนโลยีมาใช้ เพราะ ธุรกิจร้านค้าปลีกมีคู่แข่งมา
กราย เป็นธรรมดาที่เมื่อธุรกิจใดสร้างความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าได้มาก ผู้ประกอบการรายอื่นก็จะ เลียนแบบ จึงต้องมี
การพัฒนาอยู่เสมอโดยอาศัยการน าเสนอสินค้าที่ดีและร้านค้าไปด้วยพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ที่จะคิดค้น หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สินค้าและร้านค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

3.ด้านความกล้าเสี่ยง 
ด้านความกล้าเสี่ยงในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กมี

ความหวั่นไหวต่อผลกระทบต่างๆได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบมีการกระจายความเสี่ยง และ 
ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงและกล้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพราะได้เรียนรู้มาจากธุรกิจร้านค้า ของ
ตนเอง จึงท าให้มีความกล้าตัดสินใจ มีความมั่นใจในตนเอง และยอมรับผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนราเขต ยิ้มสุข. (2552) เรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ของร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตเมือง 
พบว่า บุคคลที่จะตัดสินใจประกอบธุรกิจจะต้องมีความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อความส าเร็จของกิจการ ผู้ประกอบการต้อง
กล้าที่จะท างานท้าทายความสามารถท่ีจะท าให้ธุรกิจบรรลุผลส าเร็จได้มากกว่า 

4.ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน 
ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ธุรกิจร้านค้าปลีกมีจ านวนมาก

ราย ซึ่งมีการขายสินค้าที่เหมือนกัน หรือสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ จึงท าให้ สินค้าของผู้ประกอบการเองล้วนแต่มี
คู่แข่งทั้งสิ้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า ให้เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประพนธ์ เล็กสุมา (2555) พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดคือ ร้านเน้นความหลากหลาย
และครบวงจรของสินค้า และใช้กลยุทธ์การตั้งราคาต่ าเพื่อดึงดูด ลูกค้า มีการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธส์ูง  

5.ด้านการท างานเชิงรุก 
ด้านการท างานเชิงรุก ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากที่สดุ อาจเป็นเพราะ ร้านค้าปลีกมีจ านวนมาก การที่

ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าร้านใด สินค้าต้องมีความหลากหลาย มีคณุภาพ ผู้ประกอบการจึงต้องมีความใส่ใจในเรื่องของ
คุณภาพของสินค้าโดยมีการควบคมุให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานของร้าน ซึ่งผู้ประกอบการก าหนดโดยจะต้องเท่ากับหรือ
ดีกว่าคู่แข่ง 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ในส่วนผลการวิจัยพบว่า ความก้าวร้าวในการแข่งขันมีสัมพันธ์กับ ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการที่มีอายุไม่มาก ในทางบวกที่ระดับค่อนข้างสูง และอีกทั้งด้านการท างานเชิงรุก
มีสัมพันธ์ในทางบวกกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านการศึกษาที่ระดับค่อนข้างสูง ฉนั้นผู้ประกอบการค้าปลีก 
อาจจะต้องให้ความส าคัญในความสามารถในการแข่งขันทีเ่กี่ยวกับความก้าวรา้วในการแข่งขันทางธุรกิจที่เหมาะสมและ
มุ่งการมีพันธสัญญาต่อการตั้งเป้าหมายการท างานเชิงรุกของกิจการให้มากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการที่เริ่มต้นหรือ
อายุน้อย และเพิ่มเติมประเด็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ อีกสามด้านที่เหลืออันได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน ความมีนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง 
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7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี 
งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับด าเนิน ธุรกิจ ได้แก่ 

แนวคิดธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม กลับแนวคิดคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งน ามาก าหนดตัว
แปร ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยในการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโดยมากมักจะศึกษาในธุรกิจที่ประสบ
ความสส าเร็จ ซึ่งยังไม่มีการ ศึกษาวิจัยถึงการจัดการในธุรกิจค้าปลีกท่ีเข้าร่วมโครงการธงฟ้ากับภาครัฐบาล 

2. ประโยชน์เชิงการบริหารจัดการ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ในส่วนผู้ประกอบการร้านปลีก ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวร้าวในการแข่งขัน

มีสัมพันธ์ในทางบวกกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ที่ระดับค่อนข้างสูง และการท างานเชิงรุกมีสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ที่ระดับค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการค้าปลีก ต้อง ให้ความส
ส าคัญในด้านความสามารถในการแข่งขัน ในด้านความใส่ใจเกี่ยวกับความก้าวร้าวในการแข่งขันทางธุรกิจที่เหมาะสม
และมุ่งการมีพันธสัญญาต่อการตั้งเป้าหมายการท างานเชิงรุกของกิจการให้มากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการที่เริ่มต้น
หรืออายุน้อย และเพิ่มเติมประเด็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการ อีกสามด้านที่เหลืออันได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน ความมีนวัตกรรม และการยอมรับความเสี่ยง 

 
8. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

1. ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในประเด็นคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการตามตัวแปร 5 ด้าน
ของ Lumpkin and Dess, 1996 ในบริบทของประเทศไทยอาจมีตัวแปรทางด้านอื่นที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการด้านอื่นเช่น การมีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จัก การมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ เป็นต้น 

2. ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจัยมีข้อจ ากัดในด้านภูมิภาคซึ่งอาจจะไม่สามารถเป็น
ตัวแทนในการศึกษาของทั้งประเทศไทยได้ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงเสนอให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ที่ตั้งของร้านค้า จ านวนประชากรในชุมชน จ านวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 

3. การยืนยันข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอาจกระท าได้โดยการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะได้ข้อยืนยัน
หรือข้อโต้แย้งจากการวิจัยในครั้งนี้ และจะท าให้เกิดความกระจ่างรอบด้านมากขึ้นในการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
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