
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 115

แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการ
เพื่อการบริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในเขตภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย
Guidelines for Leadership Potential Development of Entrepreneurs on 
Balanced Scorecard Administration for Small and Medium Enterprises 

in Upper Northern Thailand

รัฐนันท  พงศวิริทธิ์ธร1* ภาคภูมิ ภัควิภาส2 และ สุธีมนต ทรงศิริโรจน3

1,2คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เลขที่  128  ถนนหวยแกว  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300

3คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ
เลขที่  20/12  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300

บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงบทบาทศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการในการสราง     

ศกัยภาพภาวะผูนาํ และทราบถึงแนวทางการปฏิบตัขิองผูประกอบการท่ีบริหารองคกรแบบดุลยภาพสาํหรับธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม        

จากผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนเงินทนุจากโครงการ “สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต” ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยในเขตภาคเหนือ ตอนบน โดยประชากรและ        

กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ                    

ไมใชความนาจะเปนซึ่งเปนผูประกอบการท่ีสมัครใจในการเขารวมโครงการและยินดีใหขอมูลในการวิจัย       

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก (  = 3.10, S.D. = 

0.41) โดยผูประกอบการใหความสําคัญในการมุงการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการทํางานประจําหรือ    

จากความรูที่มีภายในตัวผูประกอบการ การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจากผูที่เกี่ยวของและ              

เปดโอกาสใหพนกังานสามารถเสนอแนะขอมูลใหกบัฝายบรหิารได สวนระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิาร

องคกรแบบสมดุลในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.33, S.D. = 0.89) โดยใหความสําคัญในการติดตอ

*ผูเขียนหลัก (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
 อีเมล: dr_tok2029@hotmail.com
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สื่อสารและการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมขึ้นของลูกคาใหมและ               

ความสามารถในการทํากําไร โดยแนวทางเพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาวะผูนําของผูประกอบการเพ่ือใหเกิด

การบริหารแบบสมดุลควรมุงเนน 1) สรางบทบาทหนาที่ของภาวะผูนําอยางผูประกอบการ การตัดสินใจ        

การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการ 2)             

การบริหารวิสาหกิจที่ใชแนวทางการบริหารตามหนาที่ การบูรณาการภาวะผูประกอบการกับการบริหาร        

การตลาด การบรหิารการผลิต การบรหิารองคการ และการบริหารการเงิน และ 3) การพฒันาภาวะผูประกอบการ

ตองมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาท่ีตองการใหแหลงเงินทุนตนทุนต่ํา       

ใชงบประมาณ การติดตามเพ่ือใหเกิดผลทางตรงและมีความรวดเร็วในการพัฒนาธุรกิจ

คําสําคัญ
  ภาวะผูประกอบการ  การบริหารองคกรแบบสมดุล  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Abstract
  This research aims to study the leadership capabilities of the entrepreneurs in order to 

contribute leadership potential and guidelines of balanced scorecard administration of small and 

medium enterprises in Northern Thailand. Data was collected from 400 entrepreneurs who               

participated in “Productivity improvement loan project” supported by   small and medium enterprise 

development bank. Questionnaire was created according to the objective and the framework of 

the research as a tool to collect data from entrepreneurs who willing to give useful information. 

Nonprobability Sampling was applied. The results of the research showed that leadership of the 

entrepreneurs was at a relatively high level (  =3.10, S.D. = 0.41) which consisted of the following 

first, the entrepreneurs first, on business opportunities recognition from their works or from the 

knowledge within themselves.  Second, to see the opportunities for the business and people            

involved, this will lead to the opportunities that the employees are able to present the information 

to the management board. The level of agreement regarding the Balanced Scorecard administrative 

in overall was at high level (  = 3.33, S.D. = 0.89). Each individual subject was at a high level, 

such as the first, effective communication and information exchange between the departments. 

Second, the growth of new customers, and profitability. The guidelines for leadership potential 

development of entrepreneurs on balanced scorecard administration should focus on ; 1) Create 

the role of leadership of the entrepreneurs in terms of decision making, recognize the opportunities 

and  manage business opportunities, 2) The enterprise management that uses the approach of the     

role-administration, the integration of entrepreneurs with the marketing management, production 
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management, organization management, and financial administration, and 3) Leadership in              

entrepreneurs’ development needs both government and private sectors to support the development 

policies that require low-cost sources of fund, budgeting and monitoring for directly achievement 

and rapid business development.    

Keywords
  Leadership of Entrepreneurs, Balanced Scorecard Administration, Small and Medium 

Enterprises  

บทนํา
  ในหลายทศวรรษที่ผานมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-Sized                 

Enterprise - SME) ไดกลายเปนหนวยเศรษฐกิจท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในทุกประเทศ และดานเศรษฐกิจ                 

ที่มีจํานวนมากท่ีสุดในโลกน้ันไดแก วิสาหกิจ ซึ่งกลุมวิสาหกิจนี้เปนแหลงสําคัญของระบบเศรษฐกิจใน           

การสรางผลผลิตและทําใหเกดิการจางงานเปนจํานวนมากในทุกๆ ประเทศ จากการสรุปรายงานสถานการณ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมป พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามภายใตความสําคัญทางเศรษฐกจิดงักลาววสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอมไดมลีกัษณะและขอจาํกดัในการดาํเนนิธุรกจิทีแ่ตกตางไปจากวสิาหกจิขนาดใหญ

จากขอไดเปรียบในการแขงขันบางประการ เชน การเริ่มตนทําธุรกิจไดรวดเร็ว ความยืดหยุนในการประกอบ

ธรุกจิและความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนตน แตวสิาหกิจ

ที่มีขนาดเล็กเหลาน้ีสวนมากลวนแลวแตจะพบอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเกือบทุกดานต้ังแตเรื่อง                    

การขาดแคลนเทคโนโลยี  การขาดเงินทุนในการพัฒนาและวิจัย การเขาไมถึงแหลงเงินทุนและท่ีสําคัญก็คือ

การบริหารจัดการกิจการที่ขาดแคลนบุคลากรสงผลใหสวนมากไมสามารถรักษาธุรกิจในระยะยาวและ          

กาวไปสูการแขงขนัในระดบัทีส่งูขึน้ไปได  วสิาหกจิในระดบันีจ้าํนวนมากจงึมผีลการประกอบการอยูในระดบั

ทีไ่มคอยดี และในท่ีสดุก็ตองเลิกกจิการไปหลังจากท่ีเร่ิมดําเนนิกจิการไดไมนาน  ในประเทศตางๆ ไดมองเห็น

ความสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในดานปริมาณและดานคุณภาพควบคูกนัไป 

เชนเดียวกันกับของประเทศไทย โดยประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมโดยการสรางผูประกอบการรายใหม ขณะที่กระบวนการในการพัฒนาผูประกอบการใหเขมแข็ง     

ไดอยางมปีระสทิธผิลกไ็ดมกีารเพิม่แผนการดาํเนนิการมากย่ิงขึน้   จากสถติกิารจัดตัง้วสิาหกจิในประเทศไทย

ในแตละปจะเห็นไดวามีจํานวนการจัดต้ังวิสาหกิจใหมเฉล่ียปละกวา 45,000 ราย และจากรายงาน Global 

Entrepreneurship Monitor ประจาํป ค.ศ. 2013 ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ปีระชากรวยัทาํงานทีม่สีวนรวม

ในการกอตั้งธุรกิจใหมหรือระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-Stage Entrepreneurial      

Activity) อยูในระดับคอนขางสูง (Bosma & Harding, 2013) แตก็เปนที่นาวิตกที่กรมพัฒนาธุรกิจรายงานวา

มีวิสาหกิจที่ประกอบการอยูจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการเฉลี่ยปละมากกวา 20,000 ราย โดยมีสาเหตุ                   
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ที่แตกตางกัน ซึ่งแนนอนวาในจํานวนวิสาหกิจที่เลิกกิจการนี้สวนมากจะเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ           

ขนาดยอม การจดทะเบียนยกเลิกกิจการเปนจํานวนมากยอมไมเปนผลดีตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศอยางแนนอนโดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการจางงาน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง       

และขนาดยอม, 2556) ในป พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ประเทศไทยไดมีการเสริมความเขมแข็งในการพัฒนา

ผูประกอบการเพ่ือความอยูรอดโดยทมีรฐับาลทีไ่ดวางการพฒันาโดยมุงเนนการสรางความรวมมือแบบประชารัฐ

ระหวางรัฐบาลและเอกชน สงเสริมใหธุรกิจเปนแนวหนาเร่ืองการคากับตลาดโลกเพื่อยืนยันใหนักธุรกิจ          

เช่ือมัน่วาขณะน้ีประเทศไทยยังไมถงึข้ันวิกฤต ซึง่รัฐบาลและทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยไดมภีารกิจเรงดวน

ที่สําคัญ คือ การกอบกู  ชวยเหลือเกษตรกร  SMEs  กลุมผูมีรายไดนอย ใหสามารถประคองตนเองผาน          

ชวงระยะเวลานี้ไปได ไดแก กระจายเงินทุนหมุนเวียนของรัฐใหเร็วที่สุด สรางทองถิ่นใหมีความแข็งแรงดวย

ตัวเอง มีการลงทุนโดยภาครัฐใหมีการเบิกจายใหเร็วท่ีสุดและชวยเหลือ SMEs ในระยะส้ัน ใหอยูรอด               

แลวจึงเริ่มสรางความเขมแข็งให SMEs ในอนาคต (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

2557) จากขอมูลการกอต้ังและการอยูรอดของวิสาหกิจในประเทศไทย ทําใหเห็นวาแมจะมีวิสาหกิจ             

ขนาดกลางและขนาดยอมทีไ่ดรบัการสนบัสนนุในปจจยัหลายๆ อยางจากภาครฐัและเอกชน ซึง่มผีูประกอบการ

จาํนวนหนึง่มผีลประกอบการทีด่ทีาํใหกจิการสามารถอยูรอด เติบโตเจรญิกาวหนาได แตกม็วีสิาหกจิอกีจํานวน

ไมนอยทีต่องลมเหลว   ทัง้ๆ ทีว่สิาหกิจเหลานัน้บางกลุมประกอบธรุกจิอยูในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน  ปจจัยการดําเนินงานหลักดานใดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มี           

ผลกระทบตอผลการประกอบการทําใหเกิดความอยูรอด ผลการประกอบการน้ันข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญท่ี      

เชื่อมโยงกับตัวผูประกอบการ (Raymond & St-Pierre, 2011) โดยเฉพาะวิสาหกิจในระดับนี้ถูกมองวา             

ขับเคล่ือนโดยปจจัยการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship-Driven) เนื่องจากลักษณะของการเปน            

ผูประกอบการน้ันเปนลักษณะท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญมากตอองคการเม่ือนําไปเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ        

การเปนผูประกอบการมอีาํนาจครอบคลมุการดาํเนนิกจิการทัว่ทัง้องคการโดยไมขึน้อยูกบัสายการบงัคบับญัชา 

(Welsh & White, 2011) ในเชงิมโนทัศนนัน้การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัของวิสาหกจิเปนการดําเนนิการ

ผานกระบวนการการทํางานของภาวะการเปนผูประกอบการ โดยวิสาหกิจจะตองสรางสิ่งใหมๆ ที่สามารถ

แขงขันไดและกระทําสิ่งนั้นใหเกิดเปนจริงได (Schumpeter, 2012) ซึ่งลักษณะของการเปนผูประกอบการ      

ที่ทําใหตองตัดสินใจใชกลยุทธทางเลือกท่ีดีที่สุดและมีสวนรับผิดชอบอยางมากตอผลการประกอบการ           

ภายใตสภาวะการณการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอยางยิง่สาํหรับบริบทวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ของประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือเปนการหาแนวทางในการสรางและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ของประเทศใหมีความย่ังยืน เพื่อการปรับปรุงผลการประกอบการและลดจํานวนการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

จึงควรมีการศึกษาในเร่ืองปจจัยภาวะผูประกอบการท่ีมีตอผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (The Influence of Entrepreneurship om SME Performance) อยางจริงจังเพือ่ทีจ่ะนําเอาผลลัพธ

ที่ไดมาใชเปนแนวทางกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาการเปนผูประกอบการเปนการเฉพาะ  ซึ่งผลท่ีไดรับ

ตามมา  คือ  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศใหมีโอกาสสรางผลการประกอบการ
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ที่ดีอยางยั่งยืน เปนการชวยประเทศทางดานเศรษฐกิจมหภาคท้ังในดานผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและ

การจางงาน ดังนั้นเพ่ือสรางรูปแบบภาวะผูนําของภาวะผูประกอบการที่ดีมีศักยภาพที่สามารถแขงขันและ

สรางการบริหารองคกรแบบสมดุลเพ่ือเปน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตของการ  

กระตุนใหธุรกิจดังกลาวมีการดําเนินการที่สามารถแขงขันไดในสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนแหลงเศรษฐกิจภูมิภาคจึงเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศไทย ผูประกอบการธรุกจิในภาคเหนอืสวนใหญเปน SMEs ทีเ่ปนตวัชวยขบัเคลือ่นกลไก

ทางเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ โดยเปนธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ธรุกจิคาสงคาปลกี

และธรุกจิการบรกิารตามศักยภาพของพ้ืนที ่ซึง่เปนฐานการผลิตดานเกษตรและเปนจดุหมายของการทองเท่ียว

ที่สําคัญ ในหลายจังหวัดทําใหเอื้อตอธุรกิจบริการที่เกี่ยวเน่ือง และจากภูมิศาสตรที่เช่ือมโยงกับประเทศ       

เพื่อนบาน มีจุดผานแดนที่สําคัญทั้งดานชายแดนกับประเทศพมาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เชือ่มโยงอนภุมูภิาคลุมนํา้โขงดวย ดงันัน้จงึมธีรุกจิคาชายแดนอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่เีขตตดิตอ

กับประเทศเพ่ือนบาน แตอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาผูประกอบการในเขตภาคเหนือนั้น คือ การบริหาร

จัดการองคกรของนโยบายผูประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาตางๆ ในการพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตเปนปจจัยสําคัญที่ชวยให SMEs สามารถพัฒนาสินคาไดตามมาตรฐานและ                

ความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป การไดรับการสนับสนุนหรือสงเสริมดานการตลาด ทําให SMEs 

สามารถขยายพ้ืนที่การตลาดและนําเสนอสินคาและบริการไปในผูบริโภควงกวางไดมากขึ้น (สํานักงาน           

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) การรวบรวมความรูความเขาใจดานภาวะผูนําของ                 

ผูประกอบการที่เปนศักยภาพพื้นที่ของเขตภาคเหนือตอนบนในประเทศไทยที่มีอยูเพื่อเปนแนวทางใน              

การพัฒนาภาวะผูนําผูประกอบการท่ีสามารถสรางศักยภาพและใหการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนไมให     

เสยีประโยชนหรอืผลประโยชนทีจ่ะไดนอยกวาการลงทนุใหกบัธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม กอใหเกดิการจาง

งาน การสรางงาน การบริหารองคกรแบบสมดุลและอยูรอดในการแขงขันทั้งปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค
  เพื่อทราบถึงบทบาทศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการในการสรางศักยภาพภาวะผูนํา และ        

ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของผูประกอบการที่บริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ    

ขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  การวิจยัมุงศกึษาแนวคิดวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม การบริหารองคกรแบบสมดุล ภาวะผูนาํ

ของผูประกอบการและการวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ โดยสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีไดดังนี้

  1. แนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง ธุรกิจที่มีลักษณะการบริหารงานอยางอิสระ 

ผูบรหิารเปนเจาของกจิการ การจดัหาเงนิมาลงทนุทาํธรุกจิเปนเงนิทนุสวนตวั และการดาํเนนิงานจะทาํภายใน
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ทองถิ่น มีการกําหนดจํานวนพนักงาน เงินลงทุน สินทรัพยแบงตามขนาดและการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยแบงเปน 3 กลุมใหญ ๆ  ไดแก ธรุกจิการผลติ ธรุกจิการคา และธรุกจิการบรกิาร 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557)

  2. แนวคิดภาวะผูนําของผูประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการกระทําของผูประกอบการใน

ชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษาในหลากหลายมุมมอง Gregoire, Noel & Bechard  (2006)                

ไดทําการวิเคราะหแนวโนมของการศึกษาเหลานี้จากการวิเคราะหการอางอิงรวม (Co-Citation Analysis)   

ของบทความท่ีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูประกอบการท่ีตีพิมพในวารสาร Frontiers of Entrepreneurship            

Research ในกรอบระยะเวลา 24 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1981 จนถึงป ค.ศ. 2004 ซึ่งทําใหสามารถสรุปแบงกลุม

หัวขอหลักที่ไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูประกอบการออกเปนดานตางๆ 7 ดานประกอบ

ดวย เรื่อง การชี้บงและการใชประโยชนจากโอกาส (Identification and Exploitation of Opportunities)     

เรือ่ง ปจจัยทีม่ากอนและผลทีเ่กดิตามมาจากนวตักรรมและพฤตกิรรมของภาวะผูประกอบการระดบัองคการ 

(Antecedents and Consequences of Innovation and Entrepreneurship Firm-Level Orientation/      

Behaviors) เรื่อง สภาวะแวดลอมแบบพลวัตที่มีผลตอการกอต้ังวิสาหกิจและผลประกอบการ (Dynamics 

Surrounding New Venture Emergence and Performance) เร่ือง คณุลกัษณะสวนบคุคลของผูประกอบการ 

(Individual Characteristics of Entrepreneurs) เรื่อง ความอยูรอดและการเติบโต (Survival and Growth) 

เรื่อง การปฏิบัติของธุรกิจรวมลงทุนและผลที่มีตอวิสาหกิจ (The Practice of Venture Capitalists and The 

Contribution to Firms)  และเรือ่ง อทิธพิลของเครือขายทางสงัคมในภาวะผูประกอบการ (Influence of Social 

Networks in Entrepreneurship) (Wennekers, 2006) ซึ่งไดแก ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 

ภาวะผูนาํแบบการเปลีย่นแปลงประกอบดวยลกัษณะปจจยัทีแ่สดงออกของภาวะผูนาํประเภทนี ้แบงออกตามได

เปนปจจัย 4 ดาน ประกอบดวย 1) การเปนผูที่มีอํานาจบารมีเชิงอุดมคติ (Idealized Influence) 2) การเปน

ผูที่มีมุมมองเชิงปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 3) การเปนผูกระตุนทางปญญา (Intellectual 

Stimulation) และ 4) การเปนผูจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) โดยสรุปแลวภาวะผูนํา

ทั้งแบบการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบการแลกเปล่ียนมีแนวคิดของทฤษฎีที่เปนคุณลักษณะสวนหนึ่ง

ที่สามารถนํามาอธิบายภาวะผูประกอบการได โดยภาวะผูนําในภาวะผูประกอบการจะตองสามารถสราง

แบบแผนของวิสัยทัศนที่ถูกนําไปใชในการสรรหารวบรวมทรัพยากรและชักนําผูตามใหมีความมุงม่ันตอ        

วิสัยทัศนเพื่อคนหาและดําเนินการเพื่อยกระดับในการสรางผลประโยชนทั้งตอตนเองและตอองคกร

  3. การวดัผลปฏิบตักิารแบบดุลยภาพ  การวัดผลปฏบิตักิารของธุรกจิแบบดลุยภาพน้ัน มุงทีผ่ลลพัธ

ที่เกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาหรือผู รับบริการและสรางความพึงพอใจแกบุคลากรในองคการโดยประยุกต                

จากแนวคิดการวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecards หรือ BSC) ของ Garrison, Noreen 

& Brewer (2012, 445- 446) ซึ่งประกอบดวย  1) ดานการเงิน (Financial Perspective)  2) ดานลูกคา      

(Customer Perspective) 3) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ 4) ดานการ
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เรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) และแนวคิดทางดาน Balanced Scorecard   

ที่สําคัญๆ กลาววา BSC เปนเครื่องมือทางดานการจัดการที่ใชในการนํานโยบาย กลยุทธ นําไปสูการปฏิบัติ 

โดยอาศัยการประเมินผลที่ชวยใหองคการเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหเกิดความสมดุล

ของการดําเนินธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาว  ดังน้ันจากมุมมองท้ัง 4 ดานตามแนวคิดของการวัดผล             

การปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะมีความสัมพันธระหวางกันในเชิงเหตุและผล โดยเร่ิมตนจากมุมมองทาง       

ดานการเรียนรูและการเติบโตจะสงผลไปยังการพัฒนาอยางตอเนื่องของมุมมองดานกระบวนการภายใน     

และเม่ือกระบวนการภายในเกิดประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานสูงสดุ ทาํใหลกูคาเกดิความพึงพอใจกับกจิการ

มากขึ้น จะนําไปสูผลการดําเนินงานทางการเงินที่กิจการตองการในระยะยาว

  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของนํามาประยุกตใชกบังานวิจยั สามารถเขียนเปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. เครื่องมือในการวิจัย 

       การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งไดสรางตาม

ความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปจจัย               

สวนบคุคลของผูประกอบการ ตอนที ่2 ขอมลูระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัภาวะผูนาํ บทบาทการเปนผูประกอบการ 

ตอนที่ 3 ขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารองคกรแบบสมดุล โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3                         

ใชแบบประมาณคามาตรวัด 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Scale) ใหผูตอบแบบสอบถามเลือก คือ 1 หมายถึง 

ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด ถึง ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดและใชเกณฑการแปล              

ความหมายของคาเฉลี่ย 5 ระดับ โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคาโดยคาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง            

มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงระดับความคิดเห็นคอนขางนอย คาเฉล่ีย        
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2.61- 3.40 หมายถึงมรีะดับความคิดเหน็คอนขางมาก คาเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถึงคาเฉลีย่ระดบัความคิดเหน็

ระดับมากและคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และตอนท่ี 4 คําถามปลายเปด

เกี่ยวกับแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อใหเกิดการบริหารแบบสมดุล

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากร ไดแก ผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “สินเช่ือเพื่อพัฒนา    

ผลติภาพการผลิต” ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนบน 

เขตพ้ืนที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน ลําปาง นาน แพร จํานวนท้ังส้ิน       

823 ราย โดยกําหนดใหมีผูประกอบการเขารวมโครงการฯ จํานวน 400 ราย เปนกลุมตัวซ่ึงทําการคัดเลือก  

โดยใชวธิกีารเลือกตวัอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) การสุมเลือกกลุมตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอมูลในการประกอบธุรกิจ

มีความสําคัญและตองใหผูประกอบการสมัครใจในการเขารวมโครงการดังกลาว

  3.  วิธีวิเคราะหขอมูล

       การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนาในแบบสอบถามตอนท่ี 1- 3 เปน       

การอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางจะใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวน  

ตอนที ่4 คาํถามปลายเปดจะใชการรวบรวมผลดวยการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) โดยเทคนิคเดลฟาย

และเอกสาร เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีครอบคลุมความมุงหมายองคประกอบและแนวการพัฒนา          

ภาวะผูนําของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลของ      

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะนําไปประยุกตใชจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของตามกรอบงานวิจัย 

ผลการวิจัย
  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.00 เพศชาย คิดเปนรอยละ 

35.00 มอีาย ุ31-40 ป   อาย ุ41-50 ป  อาย ุ51 ปขึน้ไป และอาย ุ20-30 ป คดิเปนรอยละ 35.00,  31.00, 19.00 

และ 15.00 ตามลําดบั โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 60.0 อนปุริญญา คดิเปนรอยละ 10.4 

สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.00 และตํ่ากวามัธยมตน คิดเปนรอยละ 4.00 ประสบการณในการ          

ทําธุรกิจระยะเวลา 11-15 ป  มากกวา 15 ป  นอยกวา 5 ป และ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 56.00,  18.00,  14.00 

และ 12.00 ตามลําดับ สวนตําแหนงในธุรกิจเปนหุนสวนของกิจการ คิดเปนรอยละ 38.00 เจาของกิจการ     

คิดเปนรอยละ 35.00 หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 14.00 และเจาหนาที่ภายในองคกร คิดเปนรอยละ 13.00 

ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจการผลิต และธุรกิจบริการ คิดเปนรอยละ 53.00,  30.00 

และ 17.00 สวนจํานวนการจางงานไมเกิน 25 คน คิดเปนรอยละ 59.00 ไมเกิน 50 คน คิดเปนรอยละ 37.00 

และไมเกนิ 200 คน คดิเปนรอยละ 4.0 โดยมีผลการดําเนนิงานกาํไรลดลง  กาํไรคงท่ีและกําไรเพ่ิมข้ึน คดิเปน

รอยละ 52.00, 33.00 และ 15.00 ตามลาํดบัระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัภาวะผูนาํ บทบาทการเปนผูประกอบการ

ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก (   = 3.10, S.D. = 0.41) โดยระดับความคิดเห็นแตละรายขอของ       
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ภาวะผนูาํบทบาทการเปนผูประกอบการอยูในระดบัมาก ไดแก การมองเห็นโอกาสทางธุรกจิจากการทํางานประจํา

หรือจากความรูที่มีภายใน ตัวผูประกอบการ (  = 3.93, S.D. = 0.78) การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจ

และจากผูทีเ่กีย่วของ  (  = 3.67, S.D. = 3.07)  เปดโอกาสใหพนกังานสามารถเสนอแนะขอมูลใหกบัฝายบริหาร

ได (  = 3.54, S.D. = 0.99) การนําความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในการดําเนินงาน (  = 3.33,              

S.D. = 1.03)  การเปนตัวอยางที่ดีและมีความสําเร็จในการทํางาน  (  = 3.32, S.D. = 1.91) การมีวิสัยทัศน

ทางธุรกิจ  การเนนการดําเนินการเชิงรุก (  = 3.24, S.D. = 1.16)  ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับคอน

ขางมาก ไดแก  การเนนการสือ่สารจากบนลงสูลาง (  = 3.12, S.D. = 1.71)  การพบปะสนทนากับเครือขาย

ทําใหผูประกอบการไดเห็นโอกาสทางธุรกิจ (  = 3.12, S.D. = 1.28) การมุงเนนใหพนักงานรวมกนักาํหนด

เปาหมายในการทํางาน (  = 3.11, S.D. = 1.41)  และการบริหารความเส่ียงในการดําเนนิการทางธุรกจิอยางสม่ําเสมอ 

(  = 2.84, S.D. = 1.32)  ระดับความคิดเหน็เกีย่วกบับทบาทการเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับ

คอนขางมาก (  = 3.07, S.D. = 0.51)  โดยรายขอแตละขออยูในระดบัมาก ไดแก พนกังานยึดถอืเอาตวัผูประกอบการ

เปนแบบอยางในการทํางาน (  = 3.60, S.D. = 2.72) พนักงานมักจะนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในการทํางาน

ใหผูประกอบการเปนผูตดัสนิใจ (  = 3.37, S.D. = 1.27) พนักงานไดรวมกนักาํหนดเปาหมายในการทํางาน

รวมกัน (  = 3.33, S.D. = 1.03) พนักงานไดรับการสื่อสารบอกกลาวจากผูประกอบการถึงวัตถุประสงค    

ขององคกรจนเปนทีเ่ขาใจเสมอ (  = 3.29, S.D. = 0.51)  ซึง่มรีายขอทีม่รีะดบัความคิดเหน็อยูในระดบัคอนขางมาก 

ไดแก พนักงานไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจนสามารถทํางานไดตามท่ีมอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค       

(  = 3.07, S.D. = 1.18) พนักงานมีความม่ันใจในการทํางานใหกับองคกรเสมอ  (  = 2.99, S.D. = 1.29) 

วิสัยทัศนธุรกิจของผูประกอบการไดรับการยอมรับหรือเห็นดวยจากผูรวมงาน  (  = 2.91, S.D. = 1.36)         

ผูประกอบการไดแนะนําวธิกีารทํางานใหกบัพนกังานจนงานน้ันประสบความเสร็จตามเปาหมาย (  = 2.80,           

S.D. = 1.32) การรวมมือกันทํางานเปนทีมของพนักงานนั้นเกิดมาจากการสั่งการของผูประกอบการ                        

(  = 2.83, S.D. = 1.21) และพนักงานไดปฏิบัติหนาที่เกินกวางานท่ีผูประกอบการไดมอบหมายอยูประจํา  

(  = 2.79, S.D. = 1.15)  ระดับความคิดเหน็เกีย่วกบัการบริหารองคกรแบบสมดลุในภาพรวมอยูในระดบัมาก 

(  = 3.33, S.D. = 0.89)  โดยในรายขอแตละขออยูในระดบัมาก ไดแก การตดิตอส่ือสารและการแลกเปลีย่น

ขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ  (  = 3.74, S.D. = 1.02)  การเพิ่มข้ึนของลูกคาใหม (  = 3.67, 

S.D. = 1.01)  ความสามารถในการทํากําไร (  = 3.29, S.D. = 1.18)  ลูกคากลับมาใชบริการซํ้าเพิ่มข้ึน         

(  = 3.28, S.D. = 1.14)  พนกังานมีทกัษะและสมรรถนะหลัก (  = 3.25, S.D. = 1.27)  ตนทนุการดําเนนิงาน

ลดลง (  = 3.12, S.D. = 1.23) พนกังานมีความมุงม่ันในการทํางาน (  = 2.91, S.D. = 1.36) พนกังานไดรบั

ขอมูลที่มีความถูกตองและรวดเร็ว (  = 2.84, S.D. = 1.32)  พนักงานมีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน 

(  = 2.84, S.D. = 1.32)  รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึน (  = 2.83, S.D. = 1.20)  ความพึงพอใจของลูกคา

เพิ่มขึ้น (  = 2.81, S.D. = 0.96)  
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สรุปและอภิปรายผล
  ปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการธุรกิจที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลของ            

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ         

ภาวะผูนํา บทบาทการเปนผูประกอบการในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยผูประกอบการสวนใหญ   

มุงเนนภาวะผูนํา บทบาทการเปนผูประกอบการ ไดแก การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการทํางานประจํา

หรือจากความรูที่มีภายในตัวผูประกอบการ การเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจากผูที่เกี่ยวของ               

เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะขอมูลใหกับฝายบริหารได การนําความคิดสรางสรรคมาประยุกต   

ใชในการดําเนินงาน การเปนตัวอยางที่ดีและมีความสําเร็จในการทํางาน การมีวิสัยทัศนทางธุรกิจ การเนน   

การดําเนนิการเชิงรกุซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของ วทิรู เจยีมจติตตรง (2553) ทีไ่ดกลาวไววา ภาวะผูประกอบการ

นั้นเชื่อมโยงกับผลประกอบการของธุรกิจซึ่ งได รับรู  โอกาสทางธุรกิจ  ไม ว าจะมาจากความรู                                                               

ทีม่ปีระสบการณ หรอืจากการเชือ่มโยงกบัเครอืขายเปนองคประกอบทีเ่ปนจดุเริม่ตนทีท่าํใหธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมมองเห็นโอกาส รวมถึงปรับปรุงหรือพัฒนาสินคาและบริการที่ทําใหเกิดการตัดสินใจใน             

การดําเนินการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมสินคาหรือบริการ  การลดความเสี่ยงและการดําเนิน                       

การตลาดเชิงรุก นอกจากน้ีการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกจิท่ีไดมา โดยการประยุกตใชกบัทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากัด

ใหเกิดประโยชน ซึ่งจะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ผลลัพธของการตัดสินใจบริหารจัดการของ      

ผูประกอบการและการบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจอยางผูประกอบการควรจะตองผานการดําเนินการ        

ดวยการทํางานของบุคลากรในธุรกิจ  ภาวะผูนําในองคการจะชวยใหองคการยกระดับการดําเนินการจาก

ผลลัพธของการตัดสินใจบริหารจัดการของผูประกอบการ ดวยการสรางบันดาลใจ โนมนาวใจ และการจูงใจ 

ใหทุกคนมีความมุงมั่นรวมกันดําเนินการเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ซึ่งการพัฒนาภาวการณที่มีผลตอการ

บริหารองคกรแบบสมดุลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองพิจารณาและคํานึงถึง

มากที่สุด 2 ปจจัย คือ ดานภาวการณของผูประกอบการและดานบทบาทการเปนผูประกอบการที่เปน               

ตัวบงบอกถึงการบริหารองคกรแบบสมดุล ไดแก ผูประกอบการเห็นโอกาสจากการดําเนินธุรกิจและจาก           

ผูที่เก่ียวของ ผูประกอบการสามารถวางแผนการใชทรัพยากรท่ีคุมคาและมีตนทุนไดอยางเหมาะสมและ

พนักงานมีความม่ันใจในการทํางานใหกับองคกรเสมอ โดยตองใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ    

ใหเกิดการสรางนวัตกรรมสินคาใหม โดยสวนใหญผูประกอบการเห็นวาพนักงานยึดถือเอาตัวผูประกอบการ

เปนแบบอยางในการทาํงาน  พนกังานมกัจะนาํเสนอแนวคดิใหมๆ  ในการทาํงานใหผูประกอบการเปนผูตดัสินใจ 

พนักงานไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน พนักงานไดรับการส่ือสารบอกกลาวจาก                         

ผูประกอบการถงึวตัถปุระสงคขององคกรจนเปนทีเ่ขาใจเสมอ ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Matzler, Schwarz, 

Deutinger & Harms (2008) ที่ไดกลาววา ภาวะผูนําแบบการแลกเปล่ียนและสวนรวมในการตัดสินใจ คือ

ภาวะผูนาํของผูประกอบการท่ีเหมาะสมตอธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมซึง่มสีวนในการเปล่ียนแปลงองคกร 

โดยภาวะผูนําของผูประกอบการจะตองสามารถสรางแบบแผนของวิสัยทัศนที่ถูกนําไปใชในการสรรหา 

รวบรวมทรัพยากรและชักนําผู ตามใหมีความมุงมั่นตอวิสัยทัศนคนหาและดําเนินการเพื่อยกระดับใน                
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การสรางผลประโยชนทัง้ตอตนเองและตอองคกร โดยการมุงความสําเรจ็ของการบริหารขององคกรท่ีจะสงผล

ไปสูความสําเร็จขององคการ มีผลตอความสามารถของภาวะผูนําของผูประกอบการที่จะใหผูอื่นมีสวนรวม   

ในการสรางพันธกิจแรงจูงใจ วิสัยทัศน การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพื่อ   

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน  ผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนผูนําที่มุงทั้งงานและคนโดยใชแนวความคิด             

ผูนําเชิงคุณลักษณะ  แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ และการนํามาประยุกตใช           

เพื่อเปนผูนําที่ดีมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน

  การบริหารองคกรแบบสมดุลในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูประกอบการไดดําเนินการธุรกิจโดย         

มุงเนนในการติดตอสือ่สารและการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมปีระสิทธิภาพ การเพ่ิมข้ึนของลูกคา

ใหม ความสามารถในการทํากําไร ลูกคากลับมาใชบริการซํ้าเพิ่มข้ึน พนักงานมีทักษะและสมรรถนะหลัก 

ตนทุนการดําเนินงานลดลง พนักงานมีความมุงม่ันในการทํางาน พนักงานไดรับขอมูลที่มีความถูกตองและ

รวดเร็ว พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รายไดจากการขายเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจของลูกคา

เพิ่มขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร และ สุรชัย อุตอาง (2553) ที่ไดกลาวไววา        

การประกอบธุรกจิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ไมมคีวามไดเปรียบทาง   

การแขงขันเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ เนื่องจากไมมีความแตกตางกันดานการผลิต การตลาด การบริหาร

จัดการและการสรางนวัตกรรมและนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ ดานการเงินไมมีการจัดทําบัญชี      

และการบริหารจัดการตนทุน ไมมีเครือขายความรวมมือกันทางธุรกิจ และแนวทางแกไขปญหาควรมุงเนน 5 

ประการ ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพอยางย่ังยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการดานผลิต 

การตลาด และการบริหารจัดการ 2) นําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูเฉพาะดานมา        

ใชการดําเนินธุรกิจ 3) แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดเพ่ือเพิ่มรายได โดยเฉพาะตลาดในประเทศและ    

ขยายเครอืขายการตลาดจากตลาดในประเทศและตางประเทศในภมูภิาคใกลเคยีง 4) การบรหิารจดัการตนทนุ 

ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม และการประกันความเส่ียง 5) ประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ           

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เชน E-commerce, Online Marketing ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ดังนั้น  จากการสรุปผลขางตนของปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการท่ีมีผลตอการบริหาร

องคกรแบบสมดุลสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย                   

ควรมีแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อใหเกิดการบริหารแบบสมดุลดังนี้

  1. สรางบทบาทหนาที่ของภาวะผูประกอบการ ทั้ง 4 ดาน คือ ภาวะผูนําอยางผูประกอบการ                

การตดัสนิใจ การรบัรูโอกาสธรุกจิอยางผูประกอบการและการบรหิารจดัการโอกาสทางธรุกจิอยางผูประกอบการ

  2. การบริหารธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมท่ีใชแนวทางการบริหารตามหนาที ่การบูรณาการภาวะ

ผูประกอบการกับการบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารองคการ และการบริหารการเงิน 
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  3. การพัฒนาภาวะผูประกอบการตองมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนนโยบาย           

การพัฒนาท่ีตองการใหแหลงเงินทุนตนทุนตํ่า การใชงบประมาณ การติดตามเพ่ือใหเกิดผลทางตรงและมี          

ความรวดเร็วในการพัฒนาธุรกิจ โดยแสดงไดดังภาพท่ี 2  

 
 

    ภาพท่ี 2: ปจจัยศักยภาพภาวะผูนําของผูประกอบการที่มีผลตอการบริหารองคกรแบบสมดุลสําหรับ

                     ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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