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บทคัดย่อ 
 

  บทความวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียให้มีพร้อม
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ สมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของผู้ประกอบการ ทักษะการบริหารของผู้ประกอบการ กฎระเบียบปฏิบัติของของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2553-2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554) เพื่อพัฒนาสร้างตัวแบบสมรรถนะผู้ประกอบการ
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเหมาะสม  

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, การค้าชายแดน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

Abstract 
 

  This article is a documentary research by using secondary data. The purpose of this research is to 
study the correlation structure of the causal factors that competencies required for Thai-Malaysia border 
trade entrepreneurs to support the ASEAN Economic Community. The objective of this study was to 
investigate the competencies needed for the trade along the Thai-Malaysian to support the ASEAN Economic 
Community. To analyze Entrepreneurship factor, Leadership skill factor, Core Management competency skill 
factor, Management skills of entrepreneurs factor, AEC Blueprint, and Southern Province Development Plan 
(2010-2013) (Revised version 2011). For develop Thai-Malaysia border trade Entrepreneurs Competency 
Framework to support trade liberalization within ASEAN properly. 
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บทน า 
 

ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปมาเลเซียที่ระดับ 531,762.98 ล้านบาท  มูลค่าการน าเข้าสินค้าจาก
มาเลเซียเข้าประเทศไทย ที่ระดับ 355,143.72 ล้านบาท และไทยเกินดุลการค้ามาเลเซียที่ระดับ 176,619.26 ล้านบาท (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้, 2555) โดยสินค้าที่ไทยส่งออกไปมาเลเซียใน 10 อันดับแรกประกอบด้วยยางพารา เครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ ามันส าเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
เม็ดพลาสติกน้ าตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และ 10 อันดับสินค้าที่ไทยน าเข้าจากมาเลเซียประกอบด้วยน้ ามันดิบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจร
ไฟฟ้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เรือ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ า  (ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสงขลา, 2554) 

เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 3 จังหวัด (จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส) มีภาวการณ์ซบเซา จากเหตุ
ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นต้องพัฒนาในลักษณะเป็น
เครือข่ายกลุ่มพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยอาศัยศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ที่มี
ระดับการพัฒนาสูงกว่า (จังหวัดสงขลา) เพื่อเช่ือมโยงและกระจายสินค้าสู่พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องด าเนินการอย่าง
สอดคล้อง กับศักยภาพและวัฒนธรรมของพื้นที่ และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นฐานการ
เช่ือมโยงการขนส่งทางทะเลกับนานาชาติ มีความได้เปรียบทางกายภาพที่เปิดสู่ทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามัน  สามารถที่จะ
คมนาคมขนส่งได้ทั้งทางบก ทางราง และทางทะเลจึงมีเป็นโอกาสอันดี ในการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียในการเช่ือมโยงกับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ (NCER) และแผนงานพัฒนา เศรษฐกิจชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (ECER) ของมาเลเซีย (ศูนย์ข้อมูลการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , 2554) โดยมีศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งได้ก าหนดช่วงเวลาด าเนินการไว้ในช่วงปี พ.ศ.2552-2555 มุ่งความส าคัญไปท่ีการพัฒนาคุณภาพคน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การลงทุน และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการค้าชายแดนและด่านชายแดนไทย-มาเลเซียให้มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาสมรรถนะ และของศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน, 2554) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2553-
2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554) ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนภาคการผลิตให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ โดย
พยายามลดอัตราการเลิกกิจการของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีไม่สงบในเขตพื้นท่ี 5 จังหวัด ไม่ให้เกินร้อยละ 5 โดยมุ่งสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยในการประกอบการผลิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อการส่งออก โดยมุ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
ระบบตลาด มีองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก มี
ระบบคมนาคมเช่ือมโยงนานาชาติ และ 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา โดยส่งเสริม
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การสร้างกลุ่มเครือข่ายผลิตยางพาราในจังหวัดภาคใต้ชายแดน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการ
ผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดและการขนส่ง 
  การเปิดเสรีทางการด้านเศรษฐกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซียจะไม่ได้ท าการแข่งขันทางด้านการค้าเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงการที่จะมีผลกระทบ
ต่อการประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเปิดเสรีทางการด้านเศรษฐกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหากพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนถึงข้อจ ากัด และเง่ือนไขข้อปฏิบัติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-
มาเลเซีย ได้รับผลกระทบโดยตรง และทางอ้อมผ่านการเปิดเสรีทางการค้ากันภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการยกเลิกภาษีสินค้า การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี กรอบความตกลงด้าน
การค้าบริการอาเซียนท่ีจะกระทบ ต่อผู้ประกอบการการค้าชายแดนในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สุขภาพ โล-
จิสติกส์ และสาขาบริการอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ผู้ประกอบการการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องหันมาทบทวนและพิจารณาสมรรถนะของตัวผู้ประกอบการการค้า เพื่อให้องค์กรสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และสร้างขีดความสามารถที่จะต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ผลกระทบต่อผู้กระกอบการทั้งทางตรง และทางอ้อม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2552) 

จากปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นควรหาแนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะส าหรับ
ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการ ที่จะน าพาไปสู่สมรรถนะการแข่งขันทางการค้า และเศรษฐกิจของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และ
พร้อมรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2558  
 

วัตถุประสงค์ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี และองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลและส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อสมรรถนะของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย -มาเลเซียเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

วิธีการวิจัย 
 
 เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ี
มีอิทธิพลและส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
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ผลการวิจัย 
 

 ผลของการวิจัยในครั้งนี้คือ การได้กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย -มาเลเซียเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถสรุปเป็นสมมติฐาน และภาพกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ คือ  
  H1 สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการบริหารของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะส าหรับ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
  H2 สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการบริหารของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 
  H3 สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการบริหารของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
  H4 กฎระเบียบปฏิบัติของของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าของผู้ประกอบการการค้า
ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
  H5 กฎระเบียบปฏิบัติของของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
  H6 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2553-2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554) มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าของ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 
  H7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2553-2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554) มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
  H8 ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ประกอบการการค้าชายแดน
ไทย-มาเลเซีย 
  H9 ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย -
มาเลเซีย  
  H10 สมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ประกอบการ
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย  
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          ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและ ทักษะการบริหารของผู้ประกอบการ 
  เดส และคณะ (Dess et al.,1998) ได้ให้นิยามความหมายของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการว่าเป็นวิธีการ การ
ปฏิบัติ การตัดสินใจและรูปแบบของผู้จัดการที่จะใช้ในกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurially) ซึ่งความเป็น
ผู้ประกอบการนั้นเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ประกอบการ (Competencies of Entrepreneurs) ในรูปแบบโครงสร้าง 
กระบวนการและพฤติกรรมของธุรกิจที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) การคิดในเชิงรุก 
(Proactiveness) กล้ารับความเสี่ยง (Risk Taking) ความเป็นอิสระ(Autonomy)และการแข่งขันในเชิงรุก (Competitive 
Aggressiveness)  
  มิลเล่อร์ (Miller, 1983) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ (Characteristics of Entrepreneur) 
เป็นคุณสมบัติ คุณค่า ทัศนคติ ความต้องการ คาดหวัง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาวะความเป็นผู้น า ความสามารในการเรียนรู้  ความมี
พลังอ านาจ สามารท างานหนัก มีความรับผิดชอบ ทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะในการจัดการเวลา ความเช่ือมั่นตนเอง ความ
รับรู้ความสามารถในตนเอง ความคิดริเริ่ม การปรับตัวเอง กล้าเสี่ยง ค้นหาโอกาส คิดในเชิงบวก สามารแก้ปัญหา การตัดสินใจ 
การเรียนรู้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับผลส าเร็จของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน 

Hellriegel และคณะ (2001) พบว่า ผู้ที่ท างานในต าแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ควรสมรรถนะหลักของผู้บริหาร 6 
ประการ คือ 1. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competency) 2. ความสามารถในการวางแผนและการบริหาร
จัดการ (Planning and Administration Competency) 3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork Competency) 4. 
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competency) 5. ความสามารถในการรับรู้เรื่องระหว่างประเทศ (Global Awareness 
Competency) และ 6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Management Competency) 

ภาวะผู้น าของ
ผู้ประกอบการ 

 
กฎระเบียบของ

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 

แผนพัฒนากลุม่

จังหวัดภาคใต้

ชายแดน 

สมรถนะหลักทางการ

บริหารของ

ผู้ประกอบการ 

 

H5 

H

6 

H3 

H2 

H4 

H8 

H7 

H9 

H10 

สมรรถนะของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียที่
เหมาะสมพร้อมรองรับการเปิด
เสรทีางการค้าภายในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

H1 

สมรรถนะความเป็น
ผู้ประกอบการและทักษะ

การบริหารของ
ผู้ประกอบการ 
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ลี และคณะ (2009) เสนอว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ประกอบการซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จต่อการประกอบการ โดยสมรรถนะของผุ้ประกอบการที่พึงมีประกอบด้วยความสามารถในการจัดองค์กร 
ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความผูกพันกับองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ และ
โอกาสที่ดีในการประกอบการ 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการบริหารของผู้ประกอบการเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 
ภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ 

สโตสดิส (Stogdill, 1974) ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น ากว่า 163 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1948-1970 
จนท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของผู้น าที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ลักษณะทางกาย (physical 
characteristics) ได้แก่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 2) ภูมิหลังทางสังคม (social background) ได้แก่ มีการศึกษาดี 
สถานะทางสังคมที่ดี 3) สติปัญญา (intelligence) ได้แก่ มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการสื่อความหมาย และการพูด 
4) บุคลิกภาพ (personality) ได้แก่ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (task-related characteristics) ได้แก่ มีความปรารถนาที่จะท าให้ดีที่สุด มี
ความรับผิดชอบ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน และ 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) ได้แก่ ปรารถนาที่จะ
ร่วมมือในการท างานกับคนอื่นๆ มีเกียรติ เป็นท่ียอมรับของบุคคลอื่น เข้าสังคมเก่ง และเฉลียวฉลาด 
  โบยาสซิตส์ (Boyatzis,1982) ได้ท าการศึกษาวิจัยในองค์การที่หลากหลายทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน พบว่า
สมรรถนะ (competencies) ของผู้น ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการจัดการ สมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วยการจูงใจ 
(motives) คุณลักษณะ (traits) และทักษะ (skills) จินตภาพแห่งตน (self-image) และความรู้ (knowledge) ซึ่งในด้านคุณลักษณะ
นั้นพบว่า คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency orientations) 2) ใส่ใจกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา (concern with impact) 3) ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงถึงความคิดริเริ่มในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ (proactively) 
4) มีความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) 5) มีความสามารถในการสร้างกรอบแนวคิดรวบยอดต่อสิ่งต่างๆ 
(conceptualization) 6) มีความสามารถในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากความคิดรวบยอด (diagnostic use of 
concepts) 7) มีอ านาจบารมีทางสังคม (use of socialized power) และ 8) มีการบริหารจัดการโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม 
(managing group process) 

โบสท์เวล (Bothwell, 1983) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น า กับภาวะผู้น ามี 10 ประการ โดยปัจจัยที่มี
ความสมพันธ์ระหว่างกันประกอบด้วย 1) ความฉลาด (intelligence) 2) เข้ากับผู้อื่นได้ดี (ability to get along well with others) 
3) มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพเชิงเทคนิค (skill in the area of technical competence) 4) สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่น 
(ability to motivate self and others) 5) มีความมั่นคงในอารมณ์และควบคุมตนเอง (emotional stability and self-control) 6) มี
ทักษะในด้านการวางแผนและจัดการ (planning and organizing skills) 7) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้งานส าเร็จ 
(strong desire to achieve task) 8) มีความสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม (ability to use the group process) 9) เป็นผู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (to be effective and efficient) และ 10) มีความ สามารถในด้านการตัดสินใจ (decisive)  
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าภาวะผู้น าของผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบทางตรงต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย -
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
สมรรถนะหลักทางการบริหาร  
  เดส และคณะ (Dess et al., 1998) ศึกษาการท ากลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ และความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงาน พบว่ากลยุทธ์สิ่งแวดล้อมมีอ านาจการท านายสูงกว่าวิธีการฉุกเฉิน แต่ไม่ถูกต้องทุกครั้งเสมอไป 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารเชิงสถานการณ์เพื่อสามารถรองรับสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติงานทีไ่มพ่งึ
ประสงค์ 

บาอัม, ล็อค และสมิท (Baum, Locke & Smith, 2001) ศึกษารูปแบบการเติบโตของธุรกิจในหลากหลายมิติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการเติบโตของ
ธุรกิจคือ ปัจจัยด้านสมรรถนะจ าเพาะ แรงจูงใจ และกลยุทธ์ในการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ปัจจัยกลยุทธ์ในการสร้างข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตในเชิงบวกคือ ปัจจัยด้านการสร้างนวัตกรรม ส่วนปัจจัยด้านต้นทุนต่ า และเน้น
เฉพาะมีผลต่อการเติบโตในเชิงลบ ปัจจัยด้านคุณลักษณะสมรรถนะทั่วไป สิ่งแวดล้อทางธุรกิจ และขนาดธุรกิจส่งผลต่อการเติบโต
ทางธุรกิจทางอ้อม  

ฟัวซองส์ และคณะ (Poisson et al., 2002) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จผู้ประกอบการจากประเทศแคนนาดาใน
การด าเนินธุรกิจในตลาดใหม่ในเอเชีย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศและภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดใหม่อาเซีย ปัจจัยด้าน
ความเป็นผู้น ามีความสัมพันธ์กับการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดใหม่อาเซีย ปัจจัยด้านการตัดสินใจ กลยุทธ์การ
วางแผน และการวางแผนการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดใหม่อาเซีย ปัจจัยด้านกล
ยุทธ์ การลงทุนทางตรง และการส่งสินค้าออกมีความสัมพันธ์กับการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดใหม่อาเซีย  
  ฮาหมัด (Ahmad, 2007) ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและย่อมในประเทศออสเตรเลียและมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการสามารถพยากรณ์
ความส าเร็จของธุรกิจ สิ่งแวดล้อมภายนอกธุรกิจมีอิทธิพลต่อผลส าเร็จของผู้ประกอบการในประเทศมาเลเซียมากว่าประเทศ
ออสเตรเลีย  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ประกอบการการค้าชายแดน แสดงให้เห็นอย่างชัด
แจ้งว่า สมรรถนะหลักทางการบริหารของผู้ประกอบการเป็นปัจจัยท่ีส่งผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2553-2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554)  
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2548) ศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทย ต่อการท า
ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า การท าข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาจะกระทบต่อผู้ประกอบการ
รายใหญ่ รัฐวิสาหกิจไทย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (2555) ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผล
การศึกษาพบว่า แต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทย วิสาหกิจมีทักษะด้าน
งานศิลป์ มีจิตบริการ หากสามารถน าเอาภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์กับสินค้า และบริการจะส่งเสริมให้มีความเอกลักษณ์และ โดด
เด่นมากขึ้น แต่มีอุปสรรคด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ต่ า น าเทคโนโลยีมาใช้น้อย ขาดการวิจัยและการพัฒนา การ
เปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านสินค้าเพิ่มมากขึ้นจาก
ประเทศท่ีมีต้นทุนต่ า  
 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นิธินันท์ วิศเวศวร และคณะ,2551) ศึกษาการเข้าสู่ตลาด
จากการเปิดเสรีทางการค้าส าหรับ SMEs กรณีศึกษา: FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งผลการศึกษาใช้ส าหรับเสนอแนะแนว
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเพื่อรองรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภายหลังการเปิดการค้าเสรี รวมถึงการใช้ประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดแนวทางปฏิบัติการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.
2553-2556 (ฉบับแก้ไขปี 2554) เป็นปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ และสมรรถนะหลักทางการบริหารต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-
มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 
กฎระเบียบปฏิบัติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 วีนดอน (Wendon, 1998) ศึกษาผลกระทบนโยบายของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปต่อผู้ประกอบการ
พบว่า นโยบายการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การพัฒนาทาง
สังคม และสิทธิทางสังคม ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางการจ้างงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 กรีสโอ และคณะ (Grilo et al., 2006) ศึกษาความคาดหวังของผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปพบว่า ก าลังการผลิตของ
ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งความซับซ้อนทางการบริหาร การสนับสนุนความพร้อมทาง
การเงิน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปท าให้การประกอบการมีความมั่นคง และเติบโตได้ดีกว่าการบริหารของ
ผู้ประกอบการอย่างเดียว 
 ลาแฟน (Laffan, 1994) ศึกษานโยบายของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อนโยบายของผู้จัดการที่มีผลสืบเนื่องมาจากการ
รวมตัวของสหภาพยุโรป พบว่า คณะกรรมการธิการยุโรปได้ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ประกอบการของ
สหภาพยุโรป ซึ่งผลกระทบทางตรงต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงานของผู้จัดการทั้งในด้านการเสริมสร้าง การควบคุม และ
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
 บาอัน (Braun, 2008) ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการค้าในสหภาพยุโรป ด้านระเบียบเกี่ยวกับนโยบาย ความรู้ และ
นโยบายด้านผู้ประกอบการพบว่า การค้าภายในสหภาพยุโรปต้องมีการปรับพื้นฐานความปลอดภัยทางด้านการปล่อยมลพิษ การ
ผ่อนปรนมาตรการด้านภาษี การรวมตัวทางด้านทรัพยากรและวัตถุดิบ การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการรวมตัวทางการค้าภายในสหภาพยุโรปและการก าหนดนโยบายด้านผู้ประกอบการ 

 จากการศึกษารายละเอียด กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการของแผนการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) พบว่า กฎระเบียบปฏิบัติของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลการ
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พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล โดยตรงต่อภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ และ
สมรรถนะหลักทางการบริหารต่อสมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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