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แนวคดิของความเปนผูประกอบการมวีวิฒันาการมาจากแนวคิดและทฤษฎขีอง 4 สาขา

วชิา ไดแก เศรษฐศาสตร พฤตกิรรมศาสตร และสงัคมวทิยา จติวทิยา และการจดัการ กลาวคอื 

นักเศรษฐศาสตรศึกษาและพัฒนาแนวคิดของความเปนผูประกอบการในแงบทบาทของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเปนผูประกอบการจะเชื$อมโยงกับการกอตั้งกิจการธุรกิจและ 

การสรางสรรคกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน

พืน้ที ่นกัพฤติกรรมศาสตรสนใจศกึษาคณุลักษณะและความเปนผูนาํทีม่บีารมขีองผูประกอบการ 

ที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลง และนักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของผูประกอบการท่ีเปนคนท่ี

ชอบเสี่ยง และมีความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความสามารถในการควบคุมและความ

มีอิสระในการตัดสินใจ นักวิชาการดานการจัดการชวยทําใหกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหมใหมี

กิจกรรมหรือขั้นตอนในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

1.1 ความหมายของผูประกอบการ
มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อธิบายความหมายของผูประกอบการ 

(Entrepreneur) ไวมากมายหลายความคิด สวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกันทั้งสิ้น แตมีที่น\า

สนใจดังนี้

สมคิด บางโม (2552) ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการไวอยางน\าสนใจวา 

ผูประกอบการ หมายถงึ ผูลงทนุจดัตัง้ธรุกจิขึน้เพื$อหวงักําไร โดยยอมรบัความเสีย่งทีจ่ะขาดทนุ 

ดําเนินการและควบคุมการทําธุรกิจดวยตนเอง ผูประกอบการก็คือ “เถาแก” ในความหมาย

ดั้งเดิมนั่นเอง

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การเปนผูประกอบการ

บทที่ 1
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ธงชัย สุทธิสม (2560) ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการไวอยางน\าสนใจวา 

ผูประกอบการ หมายถึง กระบวนการที่ไมหยุดนิ่งของการสรางความมั่งคั่งใหเพิ่มขึ้น ซึ่ง 

ผูประกอบการจะรบัความเสีย่งหลักทีอ่าจเกดิขึน้ในเรื$องของเงินทนุ เวลา และ/หรือความผกูพนั

ในอาชีพในการที่จะสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการที่อาจเปนสิ่งใหมหรือที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว โดยการใชทักษะและทรัพยากรที่มีอยู

ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ได ใหความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ 

หมายถงึ ผูทีค่ดิรเิร่ิมดาํเนนิธรุกจิขึน้มาเปนของตนเอง มกีารวางแผนการดําเนินงานและดําเนิน

ธรุกจิทกุดานดวยตนเอง โดยยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดตลอดเวลา เพื$อมุงหวงัผลกาํไร

ที่เกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง

สดุารตัน พิมลรตันกานต (2560) ไดอธบิายความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ 

หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแน\นอนทางธุรกิจ เพื$อ

แสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื$อสนองความตองการใน

ทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการคือ ผูรวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน 

มาผลิตเปนสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเปนหน\วยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชน

เพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี้ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ

บริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลตอบแทนที่ไดคือ กําไร หรือขาดทุน

แมสซิโม การบิโอ (Massimo Garbuio, 2018) ใหความหมายของผูประกอบการวา 

ผูประกอบการ หมายถึง ผูที่ศึกษาการสรางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการทําธุรกิจใหม ๆ  นอกจากน้ี 

ยงัหมายความรวมถึงผูทีผ่ลติสนิคาหรอืบรกิารใหแกผูซือ้ โดยสรางรานหรือองคกรเพื$อการขาย

สินคาและบริการเหลานั้น

แบรรี ดี. และไมเสก, เอส. (Barry D. & Meisiek S. 2015) ไดอธิบายความหมายของ

ผูประกอบการวา ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยงและ

ความไมแน\นอนทางธุรกิจมุงหาความตองการของตลาดเพื$อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต

บรอนวนิ อเีกอร, ชารอน แกรนต และมารติซ (Bronwyn Eager; Sharon Grant & Maritz,  

2017) ได ใหความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ หมายถึง ผูริเริ่มทําธุรกิจดวย 

ความกลาเสีย่งและมุงม่ันสูความสําเรจ็ ซึง่ผูประกอบการจะแสวงหาโอกาสในการดําเนินธรุกจิ 

และพยายามอยางเต็มที่เพื$อกาวไปสูความสําเร็จของธุรกิจและของตนเอง”

ดงัน้ันจากทีก่ลาวมาทัง้หมดสามารถสรปุไดวา ผูประกอบการ หมายถงึ บุคคลทีจ่ดัตัง้ธรุกิจ

ใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแน\นอนทางธุรกิจ เพื$อแสวงหาผลกําไรและความ

เติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื$อสนองความตองการในทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการ 
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คือ ผูรวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเปนสินคาและบริการ 

ผูประกอบการอาจจะเปนหน\วยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได ท้ังนี ้

ผู ประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และบริหารจัดการใน

กระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดคือ กําไร หรือขาดทุน

1.2 ความมุงหมายของการประกอบการ
การประกอบการหรอืการประกอบธรุกจิ มจีดุมุงหมายหลายประการ แสดงไดดงัรปูท่ี 1.1 

ไดดังนี้

ความอยูรอดและความเจริญ

รุงเรืองถาวรของธุรกิจเอง
แสวงหากําไร

สรางประโยชนใหแกสังคม
สนองความตองการ

ของตนเอง

รูปที่ 1.1 แสดงความมุงหมายของการประกอบการ

จากรูปที่ 1.1 สามารถอธิบายไดวา ผูประกอบการทั้งหลายมีความมุงหมายที่คลายคลึง

กัน ซึ่งประกอบดวย

1. แสวงหากําไร

2. สนองความตองการของตนเอง เชน อยากเปนอิสระไมเปนลูกจางใคร อยากร่ํารวย 

เปนตน

3. สรางประโยชนใหแกสังคม การประกอบธุรกิจมีโอกาสสรางประโยชนใหแกสังคมได

มากกวา

4. ความอยูรอดและความเจริญรุงเรืองถาวรของธุรกิจเอง

1.3 คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี
จากการศึกษาผู ประกอบการที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากพบวามีคุณสมบัติที ่

คลาย ๆ  กัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ดังตอไปนี้ 
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มีความรับผิดชอบและ 

ซื$อสัตยตอลูกคา

คุณสมบัติของ 

ผูประกอบการที่ดี

มีความเชื$อมั่นในตนเอง

กลาตัดสินใจ กลาเสี่ยง

พรอมที่จะทํางานหนัก

มีมนุษยสัมพันธดี

มีความรูเกี่ยวกับกิจการ

ตองมีทุนอยูจํานวนหนึ่ง

รูปที่ 1.2 แสดงคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี

จากรูปที่ 1.2 สามารถอธิบายไดดังนี้

1. มีความเชื$อมั่นในตนเอง มีความเปนผูนํา รักความอิสระ ไมอยากเปนลูกจางใคร แม

จะลมเหลวก็ไมยอทอแกไขแลวสูตอไปไมละทิ้ง

2. กลาตัดสินใจ กลาเสี่ยง การประกอบการอาจสําเร็จหรือลมเหลวไดตองตัดสินใจบน

ขอมูลที่ถูกตอง

3. พรอมที่จะทํางานหนัก อดทนขยันหมั่นเพียร เพราะการประกอบธุรกิจตองสนใจและ

เอาใจใสตลอดเวลา

4. มมีนษุยสมัพนัธด ีอธัยาศยัด ียิม้แยมแจมใส พดูจาไพเราะ สนใจบุคคลท่ัวไปโดยเฉพาะ

ลูกคา

5. มีความรูเกี่ยวกับกิจการที่ตนประกอบการและหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอเพื$อปรับปรุง

กิจการของตน

6. ตองมีทุนอยูจํานวนหนึ่งในการประกอบการไมใชกูจากสถาบันการเงินทั้งหมด

7. มีความรับผิดชอบและซื$อสัตยตอลูกคา ผูเก่ียวของและสังคม จึงจะทําใหสถาน 

ประกอบการเจริญรุงเรืองและยั่งยืน



บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ    15

ทั้งนี้คุณสมบัติเหลานี้ ไมใชมีมาแตกําเนิด ทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดเมื$อสนใจและ

ตั้งใจจริงโดยการสังเกต พูดคุยกับผูประกอบการ ศึกษาหาความรูจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

หรือสมัครเขาทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ  เพื$อหาประสบการณ

1.4 การประเมินความพรอมที่จะเปนผูประกอบการ
ผูประกอบการท่ีจะประสบความสําเร็จกอนเริ่มกิจการจะตองมีความพรอมในหลาย ๆ  

ดาน ควรประเมินความพรอมในดานที่สําคัญ ๆ  ดังนี้ (สุดารัตน พิมลรัตนกานต, 2560) 

1. ความพรอมของตนเอง เชน

 มีความรูและประสบการณในธุรกิจนั้น ๆ  หรือไม

 พรอมที่จะทํางานหนัก

 มีความมั่นใจในตนเอง มีความมุงมั่นเพียงไร

 มีมนุษยสัมพันธที่ดี

2. ความพรอมดานการเงิน เชน

 ควรมีเงินทุนของตนเองดวย ไมใชกูเงินทั้งหมดมาลงทุน

 รูแหลงเงินทุน รูแหลงสนับสนุนจากรัฐ

3. ความพรอมดานการตลาด เชน

 ไดศึกษาความตองการของตลาดหรือไม

 กลุมเปาหมายคือใคร

 มีคูแขงหรือไม มากนอยเพียงใด

4. ความพรอมดานการบริหารจัดการ

 รูจักการวางแผนธุรกิจ

 รูจักการบริหารคน (ในกรณีมีลูกจางจํานวนมาก)

 รูจักวิธีการประเมินผลการประกอบการ

 มีความรูดานบริหารจัดการบางตามสมควร

ถาผูประกอบการไดเขียนแผนธุรกิจไดครบถวนโดยเก็บขอมูลอยางจริงจังถูกตองอยาง

แทจริง ยอมเปนเครื$องบงชี้วามีความพรอมที่จะประกอบการแลว โอกาสประสบความสําเร็จ

มีสูงมาก 
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1.5 ขอแนะนําสําหรับผูเริ่มประกอบการ
ทั้งนี้ผูประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจสวนใหญ ใหคําแนะนํา 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สมคิด 

บางโม, 2552) 

ขัน้ที ่1 รวบรวมขอมลูดานการตลาด ควรศกึษารวบรวมขอมลู เกีย่วกบัเรื$องตอไปน้ี

1. ความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย

2. ทําเลที่ตั้งมีลักษณะอยางไร บริเวณใกลเคียงมีธุรกิจอะไรที่เก่ียวกับการดําเนินงาน 

แหลงวัตถุดิบ ความตองการสินคาที่ตนจะผลิต เปนตน

3. การคมนาคมและสาธารณูปโภคของแหลงที่ตั้ง

4. คูแขงขัน มีธรุกจิทีค่ลายกนัจาํนวนเทาใด ปรมิาณการผลติ ราคา และสภาพการบรกิาร

ขั้นที่ 2 เงินลงทุนและผลตอบแทน ควรพิจารณาหลายประการ เชน

 ตองใชเงินลงทุนเทาใด

 จุดคุมทุนกี่ป จึงจะมีกําไร

 ผลตอบแทน คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของเงินลงทุนตอป

 ระยะเวลาที่คืนทุน

ขั้นที่ 3 แหลงที่มาของเงินทุน

จะไดเงินทุนมาจากไหน (จากเงินออม จากเงินกู) ดอกเบี้ยเงินกู ระยะเวลาที่กูสัมพันธ

กับการดําเนินธุรกิจหรือไม

ขั้นที่ 4 ความพรอมของผูประกอบการ ไดแก

ความมุงมั่น ความอดทน ความรู ดานธุรกิจ วิธีแกปญหาเมื$อธุรกิจประสบปญหา 

การประเมินผลการประกอบการ เปนตน

ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ

นําขอมูลทั้งหมดขางตนมาประมวลเพื$อตัดสินใจวา จะลงทุนหรือไมลงทุน ถาไดขอมูล

ที่ละเอียดและถูกตองแมนยํา และผูประกอบการมีความพรอมยอมประสบความสําเร็จใน 

การประกอบธุรกิจ

1.6 ประเภทของผูประกอบการ
ธงชัย สุทธิสม (2560) ไดอธิบายประเภทของผูประกอบการไวอยางน\าสนใจวา ประเภท

ของผูประกอบการ สามารถแบงไดดังนี้ 
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1. ประเภทของผูประกอบการแบงตามลักษณะของกิจกรรมการบริหารงาน

 (1) ผูกอตั้ง (Founder) คือ ผูประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งอาจเปนผูที่ชํานาญ

ทางการวิชาชีพดานใดดานหนึ่งมากอน เชน กุกภัตตาคารออกมาเปดรานอาหารเอง หรือเปน 

กลุมเพื$อนที่เรียนจบมาดวยกันเขาหุนกันทําธุรกิจ หรือบางคนอาจตัดสินใจละทิ้งงานที่เคยทํา

อยู ตกลงใจที่จะเริ่มกอตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งหลังจากการกอตั้งธุรกิจแลว ผูกอตั้งจะดําเนินกิจการ

ตอไปหรืออาจขายกิจการใหผูอื$นแลวเริ่มกอตั้งธุรกิจใหมขึ้นมาอีกก็ได ผูกอต้ังจะเปนคนท่ีมี 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถพัฒนาสินคาใหตอบสนองความตองการของตลาดโดย

การประดิษฐคิดคนสินคาหรือบริการใหม ๆ  แลวลงมือกอต้ังธุรกิจใหเปนรูปเปนรางดวยการ

สรางผลติภณัฑใหมหรอืสรางสรรควธิกีารผลิตหรอืวธิกีารดําเนินงานใหม ๆ  หรอืเปดตลาดใหม

ใหแกผลิตภัณฑที่มีอยูแลว

 (2) ผูจัดการทั่วไป (General Manager) คือ ผูประกอบการที่ทําหนาที่บริหารงาน 

เพื$อใหธุรกิจขนาดยอมประสบความสําเร็จในระยะยาว ผูกอตั้งกับผูจัดการทั่วไปอาจเปน 

คนเดียวกันหรือไมก็ได ผูจัดการทั่วไปตองเอาใจใสกับทุกสวนของกิจการไมวาจะเปนการเงิน 

การตลาด การผลิต และการบริหารบุคลากรในองคกรธุรกิจ ผูประกอบการตองเปนผูนําที่จูงใจ

ของลูกนองได มองการณไกลในระยะยาว และพากเพียรพยายามเพื$อสรางทีมงานที่ดี ตลอด

จนสามารถกําหนดกลยุทธ โครงสรางและวัฒนธรรมใหแกองคกรได

 (3) ผูรับสิทธิทางการคา (Franchisee) คือ ผูประกอบการที่รับสิทธิทางการคาของ

ธุรกิจสิทธิทางการคา (Franchise) แมผูรับสิทธิทางการคาจะมีหนาที่คลายผูจัดการทั่วไป แต

ก็ไมมีอิสระในการดําเนินการเต็มที่ เพราะตองอยูในกรอบขอสัญญาผูกพันของผู ใหสิทธิทาง 

การคา (Franchisor)

2. ประเภทของผูประกอบการแบงตามวิธีการดําเนินงาน

 (1) ผูประกอบการที่เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (Artisan Entrepreneur) เปนผูที่มี 

ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะดานที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมาจนสามารถเปนผูประกอบการ ปญหาของ 

ผูประกอบการประเภทนี้ คือ ขาดความรู ในการบริหารงาน มักจะติดตอสื$อสารไมคอยเปน ใช

ศพัทเทคนคิท่ีคนอื$นไมเขาใจ ขาดวสิยัทศันในการพฒันาใหธรุกจิกาวหนา ไมกลากระจายอาํนาจ

หนาที่ความรับผิดชอบใหลูกจาง และมักไมมองภาพรวมของธุรกิจ

 (2) ผูประกอบการท่ีมโีอกาสสาํเรจ็เพยีบพรอม (Opportunistic Entrepreneur) เปน

ผูที่มีทักษะทางเทคนิคในข้ันเริ่มตนแตไดพยายามศึกษาวิชาการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื$อที่

จะบริหารงานอยางมีวิสัยทัศนกวางขึ้น สามารถมอบหมายงานและกระจายอํานาจ ตลอดจน

วางแผนพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาในระยะยาวได
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 (3) ผูประกอบการที่เปนกลุมคณะ (Entrepreneurial Team) เปนกลุมบุคคลท่ีมี

การบริหารงานตามความสามารถของแตละคนโดยมีการประสานงานกัน ทําใหไดผูเชี่ยวชาญ

หลายดานมาชวยกันลงทุนและลงแรงดําเนินธุรกิจขนาดยอมดวยกัน

1.7 ขอดีและขอเสียของการเปนผูประกอบการ
การเปนผูประกอบการมีทั้งขอดีและขอเสียเหมือนกับอาชีพอื$น ๆ  ถาเปรียบเทียบ 

การเปนลูกจางของผูอื$นกับการทําธุรกิจของตนเองนั้น จะเห็นไดวาตางก็มีทั้งขอดีและขอเสีย

แตกตางกันไปในแงของผลประโยชนที่ไดรับและความเหมาะสมกับอุปนิสัยเฉพาะบุคคล จึง

เปนการยากท่ีจะชีเ้ฉพาะลงไปวาการเปนลกูจางหรอืผูประกอบการดกีวากนั อยางไรก็ด ีบางคน 

ไมเหมาะเปนผูประกอบการแตสามารถเปนลูกจางที่มีคุณคาตอองคกร และลูกจางบางคน 

ยกระดับความสามารถและฐานะไดดวยการเปนผู ประกอบการสรางธุรกิจของตนเอง 

(ธงชัย สุทธิสม, 2560) ทั้งนี้สามารถแสดงขอดีและขอเสียของการเปนผูประกอบการได 

ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการเปนผูประกอบการ

ขอดีของการเปนผูประกอบการ ขอเสียของการเปนผูประกอบการ

1. มีความเปนอิสระในการดํารงชีวิตในการทํางาน 

สามารถตัดสินใจดวยตนเองได ในการสั่งการ 

ดําเนินงานทุกอยาง

2. ได ใชความสามารถของตนทุกดานอยางเต็มที่ 

เปนนายของตัวเอง ทุมเทแรงกายแรงใจไดจน

สุดกําลัง ไมติดขัด ลาชาซึ่งบั่นทอนกําลังใจใน

การทํางาน

3. ไดเงินกําไรเปนของผูประกอบการทั้งหมด 

โดยไมตองรอรับเปนโบนัส และถาประสบ 

ความสําเร็จในธุรกิจเปนอยางมากก็จะไดรับ 

การยกยองสรรเสริญมีชื$อเสียงในสังคม

4. ไดสนองความพึงพอใจดวยการใชชีวิตที่ตน

ปรารถนา เชน ไดทํางานที่ตนเองรักหรือมีเวลา

กับครอบครัวมากขึ้น ไดถายทอดความรู 

ความชํานาญแกลูกหลานที่จะสืบตอกิจการ 

ไดสรางกุศลจากการดําเนินกิจการ

1. ตองทํางานหนักมากเกินเวลาทํางานที่เปน

ทางการ และตองทํางานทุกอยางทั้งระดับ

ปฏิบัติการและระดับบริหารเปนเวลาที่ยาวนาน

แรมปติดตอกัน

2. ขอบเขตความรับผิดชอบมีมากมายไมจํากัด  

และตองตัดสินใจทุกเรื$อง แมแตเรื$องที่ 

ไมชํานาญหรือไมมีความรู

3. รายไดไมสมํ่าเสมอ เพราะการทําธุรกิจยอม 

มีความเสี่ยงที่จะกําไรหรือขาดทุนไดตลอดเวลา 

แตถาเปนลูกจางจะมีเงินเดือนประจําพรอม

สวัสดิการ

4. ตองรับผิดชอบหนี้สินของกิจการ การกูยืมเงิน 

ก็ทําไดยากหากตัวผูประกอบการไมมีหลักทรัพย

เพียงพอ

5. แมจะอิสระในการทํางาน แตผูประกอบการยัง

ตองเอาใจใสลูกคา ประนีประนอมกับลูกจาง

หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนี้
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สิง่ทีจ่งูใจใหอยากเปนผูประกอบการมากทีส่ดุ คอื ไดมคีวามเปนอสิระ ไดพฒันาศกัยภาพ

ของตนไดเต็มที่ไดภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกวาไดรับการยกยองสรรเสริญตาม

มารยาทสงัคม นอกจากนัน้ยงัสามารถใชชวีติในแบบอยางทีต่นปรารถนา เพราะการทาํสิง่ทีต่น

ชอบ คือ ความสุขในชีวิตที่ไมอาจไดมาดวยเงินเสมอไป แตการเปนผูประกอบการตั้งธุรกิจมา

ดําเนินงานเองไมไดประสบความสําเร็จเสมอไป มีธุรกิจขนาดยอมมากมายที่ลมเหลวตองออก

จากตลาดไป ทําใหการลงทนุลงแรงของผูประกอบการท่ีทุมเทสญูเสยี เงนิทีเ่กบ็ออมมาช่ัวชวีติ

อาจหมดไปกับธุรกิจที่ลมละลาย แตผูประกอบการที่ไมประสบความสําเร็จตองไมทอถอยที่จะ

ตอสู ใหมอีกครั้ง ดังคํากลาวที่วา “ผูชนะในวันนี้เคยพายแพ ในวันกอนมาแลวทั้งนั้น”

1.8 การคิดแบบผูประกอบการ
สญัชาตญาณความเปนผูประกอบการแตกตางจากผูที่ไมเคยคิดจะกอรางสรางธรุกจิของ

ตนเองเปนอยางมาก ผูประกอบการมักตองตัดสินใจภายใตสภาวการณที่มีความไมแน\นอน 

เดิมพันหรือผลไดผลเสียจากการตัดสินใจมีความแตกตางกันอยางมาก หากเปล่ียนจากวิธีที่

ถูกไปเปนวิธีที่ผิด การตัดสินใจของผูประกอบการถูกบีบค้ันจากเวลาท่ีมีอยูอยางจํากัด และ 

ตองใชเงนิลงทนุเปนจาํนวนมาก จงึสรปุไดวาผูประกอบการเผชญิกบัความเสีย่งในการตดัสนิใจ 

ดําเนินการอยูตลอดเวลา การคิดแบบผูประกอบการจึงเปนความทาทายทามกลางสภาวะ 

การแขงขันท่ีสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปมาไมหยุดน่ิง และมีพื้นฐานอยูบนบริบทดังตอไป

นี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)

1. การทําใหบังเกิดผล (Effectuation) ผูประกอบการจะตองเลือกที่จะตัดสินใจบน 

พื้นฐานของผลประโยชนที่จะไดรับเนื$องจากการกระทําที่กอใหเกิดรายไดนั้น ซึ่งเรียกวา

กระบวนการเกีย่วกบัเหตแุละผล (Causal Process) ดวยการนําเสนอส่ิงทีก่ลุมลูกคาเปาหมาย

ตองการ เชน รสีอรตบนเกาะเสมด็จดัทีน่อนแบบเตยีงคู มฟีกูหนานุม หองตดิเครื$องปรบัอากาศ

เยน็ฉํา่เพื$ออํานวยความสะดวกใหลกูคาตามมาตรฐานของธรุกจิทีพ่กัโดยทัว่ไป หรือตดัสนิใจบน

พืน้ฐานของทรพัยากรทีต่นมอียู ความสามารถ ความชํานาญท่ีตนทาํไดซึง่เรยีกวา กระบวนการ

ทําใหบังเกิดผล (Effectuation Process) ดวยการนําเสนอสิ่งที่ตนเองมีใหลูกคา เชน รีสอรต

ทีอ่มัพวาจดัทีน่อนนุนปบูนพืน้ กางมุง ใชพดัลมเพดานเพื$อใหลกูคาสมัผสับรรยากาศโฮมสเตย

อยางแทจริง

2. การประยุกตใชความรูความเขาใจ (Cognitive Adaptability) ผูประกอบการ 

ตองตัดสินใจบนพื้นฐานของความรูที่มีอยู เกี่ยวกับผู คนและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ภายใต 

การผลกัดนัใหรดุหนา ความยดืหยุน การควบคมุสถานการณเกีย่วกบัการตดัสนิใจทีซ่บัซอนของ
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ตนเอง ภายใตสภาวการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย ผูประกอบการจึงตองบูรณาการ 

ความรู  ใหบังเกิดประสิทธิผลในการตัดสินใจ รู แจงในสถานะของตน งานสถานการณ 

สิง่แวดลอมทีจ่ะเกีย่วของสงผลกระทบตอกจิการตนเอง หรือกลาวอกีนยัหนึง่คือ เมื$อเราทาํงาน

อะไรอยู ตองรูแจงเห็นจริงในงานที่กระทํามากที่สุดเทาที่จะทําได

กระบวนการประยุกตใชความรูความเขาใจมี 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้

(1) การทําความเขาใจ ผูประกอบการตองตระหนักวามีปญหาเกิดขึ้น มีความเขาใจ

สถานการณที่เปนอยู เขาใจประเด็นของปญหา

(2) การเชื4อมโยง ผูประกอบการตองสามารถเปรยีบเทยีบความเหมือนและความตางกนั

ของเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่ง เพื$อนํามาใช ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

(3) การวางกลยุทธ ผูประกอบการตองสามารถวางแผนการดาํเนินงาน กาํหนดแนวทาง

ที่ควรกระทํา ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหนา และใชโอกาสใหเปนประโยชนกับกิจการ

(4) การพเิคราะห ผูประกอบการตองสามารถทบทวนเหตกุารณทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

และการกระทําของตนเอง เพื$อเปนการวางแนวทางในอนาคตสําหรับธุรกิจได

ตวัอยางเชน โรงงานอาหารทะเลปรงุสาํเรจ็พบปญหาอาหารท่ีจาํหน\ายหมดอายุกอนวนัที ่

ที่ระบุไว ผูประกอบการตองสามารถหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยโยงเขากับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ 

นมเปรีย้วยีห่อหนึง่ จงึรบีแกปญหาโดยสงสนิคาใหมไปใหลกูคาทนัทพีรอมคําขอโทษ เพิม่ความ

ระมัดระวังในกระบวนการบรรจุสินคา และวางแผนการปฏิบัติเพื$อไดรับการรับรองคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถใชสรางความเชื$อมั่นใหแกลูกคาชวยสงเสริม

การตลาด จนถึงการเพิ่มโอกาสในการสงออกในอนาคต

3. การเรยีนรูจากความผดิพลาดของธุรกจิ (Learning from Business Failure) 

การดําเนินธุรกิจผิดพลาดเกิดความสูญเสียทั้งชื$อเสียงและรายไดเปนเรื$องธรรมดาของ 

การประกอบการ เพราะการทาํธรุกจิเตม็ไปดวยความเสีย่งจากความไมแน\นอนของสถานการณ

ตาง ๆ  รอบตัว และบางครั้งก็เกิดจากความบกพรองของสภาวะภายในธุรกิจเอง แตการเรียนรู 

ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นไมวาตนเองหรือผูอื$นจะชวยใหผูประกอบการสามารถกาวตอไปอยาง

รอบคอบระมัดระวัง ไมวางตนอยูในความประมาท ยิ่งถาเรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื$น

ไดจะเปนการเรียนรูที่ลงทุนนอยที่สุด เชน นักธุรกิจที่ขยายกิจการอยางรวดเร็วดวยการกูยืม

ระยะสั้นแลวไมสามารถหมุนเวียนเงินสดชําระหนี้ทันจนลมละลายเปนอุทาหรณที่ดีเก่ียวกับ 

การลงทุนโดยใชหนี้สินมากกวาสวนของเจาของ ผูประกอบการที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ไมปรับผลิตภัณฑตามความตองการของตลาดก็อาจตองสูญเสียรายไดและสวนแบง

ตลาดใหแกคูแขงที่มีความพรอมและกลาเสี่ยงมากกวา เปนตน
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1.9 การเปรียบเทียบการดําเนินงานของผูประกอบการ นักลงทุน  
 และผูบริหารมืออาชีพ

ผูประกอบการเปนผูทีล่งทนุและดําเนนิการตาง ๆ  ภายในธรุกจิทีต่นสรางขึน้มา การลงทนุ

เปนการใชทรพัยากรสวนตัวของผูประกอบการทีเ่ก็บหอมรอมริบมาลงทุน ยิง่กวาน้ันผูประกอบ

การยังตองลงแรงในการกอรางสรางธุรกิจ บริหารจัดการ แกไขปญหาและผลักดันใหเจริญ

เติบโตทุกประการ มีการนําผูประกอบการไปเปรียบเทียบกับการเปนนักลงทุนที่นําเงินทุนไปซื้อ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินตาง ๆ  และนําไปเปรียบเทียบกับผูบริหารมือ

อาชีพที่รับจางทําหนาที่บริหารจัดการ ความแตกตางของบุคคลทั้งสามประเภทแสดงในตาราง

ที่ 1.2 ดังตอไปนี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบผูประกอบการ นักลงทุน และผูบริหารมืออาชีพ

ผูประกอบการ นักลงทุน ผูบริหารมืออาชีพ

การลงทุนดวยเงินสวนตัว

การบริหารจัดการ แกไขปญหา

การรับความเสี่ยงจากกิจการ

ผูประกอบการตองลงทุนลงแรงและรับความเสี่ยงมากมาย หากเทียบกับนักลงทุนและ

ผูบริหารมืออาชีพ แตการกระทําที่ครบถวนนั้นสงผลใหผูประกอบการสามารถลิขิตชีวิตตนเอง 

และควบคุมสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตไดดีกวาบุคคลอีก 2 ประเภท หากเมื$อพิจารณาเฉพาะ

เรื$องการบริหารจัดการ จะพบวาทั้งผูประกอบการและผูบริหารมืออาชีพตองลงมือลงแรงใน 

การบริหารจัดการ แตบุคคลท้ังสองประเภทน้ีมีความแตกตางบางประการในการบริหารจัดการ

ธุรกิจแยกเปนมิติตาง ๆ  ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบผูประกอบการ 

และผูบริหารมืออาชีพในมิติตาง ๆ  ของการบริหารจัดการ

มิติแหงการบริหารจัดการ วิถีแหงผูประกอบการ วิถีแหงผูบริหารมืออาชีพ

การเนนกลยุทธที่ใช

(Strategic Orientation) :

แนวทางการดําเนินงานที่

ปฏิบัติ

ขับเคลื$อนการกระทําดวย 

การรับรู โอกาสที่รออยูขางหนา 

ถาตองฉกฉวยโอกาสอยางรีบดวน 

ไมจําเปนตองประหยัดทรัพยากร

ขับเคลื$อนการกระทําดวย

ทรัพยากรตามแผนงานการจัดสรร

งบประมาณ
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มิติแหงการบริหารจัดการ วิถีแหงผูประกอบการ วิถีแหงผูบริหารมืออาชีพ

การมุงมั่นตอโอกาส

(Commitment to 

Opportunity) : การมุงหนา 

สูอนาคตของธุรกิจ

การปฏิวัติกิจการใหมทั้งหมด 

เพื$อผลลัพธระยะสั้น หากโอกาสดี

ปรากฏขึ้นจะพยายามฉกฉวยไว

การวิวัฒนาการกระบวนการใหม

เพื$อผลลัพธระยะยาว พยายาม

วางแผนเพื$อคืบหนาไปสูอนาคต

ที่ดีกวา

การมุงมั่นตอการใชทรัพยากร 

(Commitment of Resource) : 

การใชเงินทุนดวยแนวคิดที่

ยึดมั่น

การแบงเงินใชจายครั้งละไมมาก

ไป ทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่

หลากหลายเพื$อกระจายความเสี่ยง 

หากทางที่เลือกไมประสบ 

ความสําเร็จจะไมขาดทุนมากนัก

การใชเงินลงทุนจํานวนมากทุมลง

ไปในการปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ 

แน\วแน\แลวจากการคนหาขอมูล

อยางรอบคอบกอนลงมือกระทํา

การควบคุมทรัพยากร

(Control of Resource) :

การคํานึงถึงความเปนเจาของ

ทรัพยากร

ใชทรัพยากรโดยไมสนใจวาเปน

ของกิจการตนหรือไม อาจใชวิธี

เชา/ยืม/เชาซื้อทรัพยากรของ 

ผูอื$นหากมีโอกาสทําได

มุงทําใหทรัพยากรที่ใชเปนของ

องคกร ตองการควบคุมครอบ

ครองทรัพยากรที่ใชมากกวา 

เชาของผูอื$นมาใชชั่วคราว

โครงสรางการบริหารจัดการ

(Management Structure) :

การจัดชั้นของการบังคับบัญชา

กิจการมีลําดับขั้นการบังคับบัญชา

นอย การสื$อสารทําไดอยางเรียบ

งาย อาจใชวิธีที่ไมเปนทางการทั้ง

ภายในกิจการและระหวางภายใน

และภายนอกกิจการ

กิจการมีลําดับขั้นการบังคับบัญชา

ซับซอนกวาเพื$อกระจายอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบ  

การสื$อสารใชวิธีที่เปนทางการ

ปรัชญาแหงการใหรางวัล

(Reward Philosophy) :

เงื$อนไขในการใหรางวัล

ตอบแทนบุคลากรผูปฏิบัติงาน

มอบรางวัลตามผลงานการคิดคน

หาหนทางใหม การแสวงหา

ประโยชนจากโอกาสดีที่บุคลากร

สามารถกระทําใหกิจการได

มอบรางวลัตามความรับผดิชอบตอ 

งานทีบ่คุลากรผูนัน้ไดรบัมอบหมาย

และจํานวนทรัพยากรภายใตการ

ควบคุมของบุคลากรผูนั้น

การเนนการเจริญเติบโต

(Growth Orientation) : 

การมุงหวังการขยายตัว 

ของกิจการ

ตองการการเติบโตขยายตัว 

อยางมากและ/หรืออยางรวดเร็ว

ตองการการเติบโตอยางชา ๆ   

และควบคุมทุกอยางในมือได

วฒันธรรมของการประกอบการ 

(Entrepreneurial Culture) : 

แนวประพฤติของบุคลากร

ตองการสรางวัฒนธรรมองคกร 

ที่กระตุน การคิดคน สรางสรรค

ของบุคลากรอยางนอกกรอบ

สรางวัฒนธรรมการทํางานใน

ขอบเขตจํากัดภายใตกรอบของ

แผนงานปจจุบัน และทรัพยากร 

ที่ควบคุมได

ผู ประกอบการเห็นประโยชนของโอกาสดีที่ผานมา และไมยอมปลอยใหหลุดมือไป 

งาย ๆ  จงึยอมเส่ียงมากกวาในการใชโอกาสใหเปนประโยชนของตนเอง และจะยดืหยุนมากกวา

ผูบรหิารมอือาชพีในการสัง่การและใชทรพัยากร เนื$องจากผูประกอบการรูสกึวากิจการเปนของ

ตนเองอยางเต็มที่ จะดําเนินการใดก็ไดหากใหผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับตนเองและกิจการ

ตารางที่ 1.3 (ตอ) การเปรียบเทียบผูประกอบการ 

และผูบริหารมืออาชีพในมิติตาง ๆ  ของการบริหารจัดการ
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1.10 ขั้นตอนการสรางธุรกิจของผูประกอบการ
ความสําเร็จของผู ประกอบการมาจากการเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองดวยใน 

สวนหนึ่ง เพราะผูประกอบการแตละคนมีความถนัดที่แตกตางกัน แตปญหาที่พบบอย คือ ผูที่

สนใจประกอบกจิการสวนตัวไมทราบวาตนควรทําธุรกจิอะไรหรอืเหมาะกบัธรุกจิประเภทใด และ

ตองทาํอะไรบาง เพื$อใหธรุกจินัน้ประสบความสาํเรจ็ตามทีค่าดหวงั ขัน้ตอนการสรางธรุกจิของ

ผูประกอบการมีดังตอไปนี้ (พรทิพย บุญทรง, 2556) 

1. ศึกษาความตองการที่แทจริงของตนเอง มนุษย ใชเวลาสวนใหญของชีวิตใน 

การทํางาน จึงควรทําสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพราะจะทําใหชีวิตมีความสุขและสามารถมุง

มั่นฝาฟนอุปสรรคไดอยางไมยอทอ นอกจากนั้นการไดทําในสิ่งที่ตนชอบและถนัดยังจะชวยให 

ผูประกอบการทุมเทความสามารถในการพัฒนาธุรกิจโดยไมเปลืองแรงเสียเวลา และสามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยความเชี่ยวชาญรอบรูเฉพาะทางที่มีอยู

2. มองรอบดานเพืJอคนหาธุรกิจที่มีโอกาสกาวหนาและทําเงินได การกอตั้งธุรกิจ

จึงตองคํานึงถึงชวงเวลาในวงจรชีวิตที่ตองผานชวงเริ่มตน เติบโต อิ่มตัว และตกตํ่า แตละ

ธรุกจิมีชวงเวลาตาง ๆ  เหลานี้ไมเทากนั บางธรุกจิมชีวงเวลาทีย่นืยาว เชน ธรุกจิทีเ่กีย่วของกบั

ปจจยั 4 ในการดาํรงชวีติ แตบางธรุกจิเปนทีน่ยิมชัว่ครูชัว่ยาม ธุรกจิทีม่อีนาคตรุงเรืองท่ีสดุ คือ 

ธุรกิจที่ผานชวงเริ่มตนมาแลวและกําลังเขาสูชวงเติบโต สวนธุรกิจที่อิ่มตัวหรือเขาสูชวงตกตํ่า

ยอมไมสามารถสรางรายได ในระยะยาวใหแกผูประกอบการ ซึง่การสรางธรุกจิทีล่อกเลยีนแบบ

ผูอื$นมักจะพบปญหาเชนนี้เสมอ

ผูประกอบการจึงตองหม่ันสังเกตความเปนไปรอบตัว ทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดสากล ฯลฯ อันเปน 

สิง่แวดลอมเชงิมหภาค ประกอบกบัพลวตัภายในอตุสาหกรรม และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

การบริโภคของลูกคา หลังจากพิจารณาอยางระมัดระวังแลว ผูประกอบการควรจับคู  

ความตองการของตนเองเขากับธุรกิจที่มีโอกาสกาวหนา คือ เลือกดําเนินธุรกิจที่ตนถนัดและ

เปนธุรกิจที่มีความตองการของตลาดรองรับ

3. สรางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการเริ่มตน และดําเนินงานไปไดอยาง

ตลอดรอดฝง ผูประกอบการตองมีกลยุทธการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยใชความตองการของ

ตลาดเปนท่ีตั้ง และสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือจุดเดนของธุรกิจ โดยจุดเดนนั้น

เหนือกวาธุรกิจแบบเดียวกันที่ดําเนินการอยูและเปนสิ่งที่ลูกคาตองการ รายละเอียดเก่ียวกับ 

การสรางแผนธุรกิจอยูในบทที่ 4
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4. ประมาณการทรัพยากรทีต่นตองใชในการประกอบกิจการ ธรุกจิทีป่ระกอบดวย

แนวคิดที่ดีเพียงใดก็ตามจะไมสามารถเปนจริงไดหากผูประกอบการไมมีทรัพยากรในการสราง

และดําเนินธุรกิจนั้นอยางเพียงพอ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในการสรางกิจการ ผูประกอบการตอง

มีความพรอมทั้งทุนทรัพยและภูมิปญญา มิฉะนั้นจะไมสามารถประสบความสําเร็จเต็มที่อยาง

ที่คาดไว ผูประกอบการที่ดีจึงตองรูจักสะสมทุนทรัพยควบคูกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่

ตนสนใจอยากทํา

5. สรางกลวิธีและกระบวนการในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจและกลยุทธ

ที่วางไว ธุรกิจไมอาจประสบความสําเร็จหากวางแผนไวอยางสวยหรูแตทําจริงไมได ใน 

การดําเนินงานมักจะประสบกับปญหาที่อาจไมคาดคิดมากอนอยูเสมอ ซึ่งเปนธรรมดาของการ

ลงมือทําการอยางใดอยางหนึ่ง การปฏิบัติงานจริงอาจตองมีการปรับใหเขากับสถานการณทั้ง

ภายในและภายนอกธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจจะเดินหนาไมได ถาดําเนินการไมได ผูประกอบการจึง

ตองคํานึงถึงการดําเนินงานจริงดวย

ผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จอาจไมโชคดีตั้งแตการดําเนินธุรกิจแรก และ 

ความสําเร็จก็อาจไมยั่งยืนในระยะยาวหากไมปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

การดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตองอาศัยความเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ และการปรับตัวใหสอดคลอง

กับสถานการณภายนอกดวย

1.11 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ผูประกอบการเปนบุคคลหนึ่งในสังคมที่ตองปฏิบัติตนและดําเนินงานอยูภายใตกฎกติกา

ของสวนรวม เพื$อใหสามารถอยูรวมกันกับผูอื$นในสังคมอยางสงบสุข เอื้ออํานวยประโยชน

ซึ่งกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกันได ในระยะยาว นอกจากการดําเนินธุรกิจอยูในกรอบของ

กฎหมายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรงและทางออมแลว ผูประกอบการจึงตองคํานึงถึง

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพราะการที่ผูประกอบการมีจริยธรรมไมเบียดเบียน หรือสราง 

ความเดือดรอนใหผูอื$น ยอมเปนสิริมงคลในการประกอบสัมมาอาชีพไดราบรื$นและประสบ 

ความสําเร็จในระยะยาว

1.12 บทบาทของผูประกอบการที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจ
พรทิพย บุญทรง (2556) ไดอธิบายบทบาทของผูประกอบการที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจ 

ไวอยางน\าสนใจวา ประกอบดวย

1. การสรางธรุกจิของผูประกอบการเพ่ิมการวาจางแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

กลุมแรงงานที่ดอยโอกาสทางสังคม เชน คนชรา ผูมีวุฒิการศึกษาตํ่า หรือชวยสรางงานใหแก
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พนักงานตามกลยุทธการเขาสูธุรกิจแบบเลือกตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม 

ซึง่จะตองใชความชาํนาญและทักษะผสมผสานกันในลกัษณะท่ีแตกตางจากการทาํงานใหธรุกจิ

ขนาดใหญ ซึง่นอกจากธุรกจิขนาดยอมจะชวยลดอัตราการวางงานแลว ยังชวยกระจายรายไดและ 

สรางความรูความชาํนาญใหแกประชาชนกลุมใหญของประเทศในทุกทองถ่ินตาง ๆ  อยางท่ัวถงึ

2. การสรางธุรกิจของผูประกอบการเปนแหลงที่มาของประดิษฐกรรมใหมของตลาด

จํานวนมาก ถึงแมวาธุรกิจขนาดยอมไมมีการใชเทคโนโลยีในระดับสูง หรือหองปฏิบัติการวิจัย

และพัฒนาราคาแพง แตดวยความคิดสรางสรรคของผูประกอบการและความรวมมือของ

พนักงานก็อาจสรางนวัตกรรมได เชน เครื$องมือเปลี่ยนหลอดไฟในที่สูง

3. การสรางธุรกิจของผูประกอบการเปนการสงเสริมการแขงขันเสรี กระตุนใหเกิด 

การแขงขันระหวางผูผลิตซึ่งทําใหผูบริโภคไดประโยชนมากที่สุด เพราะการที่ระบบเศรษฐกิจ

ประกอบดวยธุรกิจขนาดใหญเพียงไมกี่รายจะนําไปสูการผูกขาดทางการคา ซึ่งไมเปนผลดี 

แกผู บริโภคและสังคมสวนรวม ดังนั้น การที่ธุรกิจขนาดยอมเสนอสินคาและบริการที่ 

หลากหลายทัง้ดานคณุภาพและราคา จงึทาํใหผูบรโิภคมทีางเลอืกและความตองการท่ีแตกตาง

กันของคนทุกกลุมไดรับการตอบสนองโดยทั่วถึง

4. การสรางธุรกิจขนาดยอมของผูประกอบการชวยสนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจ

ขนาดใหญดานกระจายสินคาและการปอนวัตถุดิบและการบริการในลักษณะพึ่งพาอาศัย 

ซึ่งกันและกัน เชน รานคาปลีกเครื$องใชไฟฟา (Dealer) เปนตัวแทนจําหน\ายชวยบริษัทใหญที่

ผลิตเครื$องใชไฟฟาขยายตลาดสูแตละพื้นที่

5. การเปนผู ประกอบการชวยพัฒนาศักยภาพในดานสติปญญาและความมานะ

พยายามของบุคคล ทั้งตัวผูประกอบการ และไดฝกฝนลูกจางพนักงานใหตอสู ใหไดมา 

ซึ่งความสําเร็จของธุรกิจ เพราะการประกอบการธุรกิจขนาดยอมมีเงินทุนจํากัดตองอาศัย 

ความพากเพียร ความอดทน รวมกับภูมิปญญา ทักษะ และความชํานาญของผูประกอบการ 

ซึ่งมีความสามารถที่แทจริง

1.13 แนวทางในการเปนผูประกอบการ
การเปนผูประกอบการในกิจการใดกิจการหน่ึง เปนสิ่งที่ทุกคนมองวาเปนเรื$องยากตอ 

การเริ่มตนเพราะไมทราบวาจะเริ่มตนจากตรงจุดใดกอน แลวทําอยางไรตอไป จึงทําใหกิจการ

ของตนเองประสบความสําเร็จได ในที่สุด ดังนั้น แนวทางเร่ิมตนเปนผูประกอบการ จึงควร 

เริ่มจากการหาขอมูล ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2559 ) 

1. รูจักตน 

2. รูขอมูลของลูกคา
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3. รูขอมูลของคูแขงขัน 

4. รูนโยบายสงเสริมจากภาครัฐบาล

5. วางแผนการเงินในระยะยาว 

6. การทําบัญชี

7. การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

8. ขายสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ

9. จางบุคลากรที่เหมาะสม 

10. เลือกทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการ

1.14 การวิเคราะหการเปนผูประกอบการ
สมคดิ บางโม (2559) ไดอธบิายถงึผูทีจ่ะเปนผูประกอบการไดนัน้ กอนทีจ่ะเริม่ดาํเนนิการ 

ควรจะตองทําการศึกษาดานตาง ๆ  อยางน\าสนใจ ดังนี้

1. ศกึษาตนเอง เพื$อใหรูจกัตนเองวามคีวามพรอมท่ีจะกาวไปสูธรุกจิโดยมุงหวงัการมกีาํไร 

และสามารถที่จะดําเนินการไปไดตลอดไปหรือไม

2. ศึกษาธุรกิจที่จะดําเนินการ เพื$อพิจารณาหาความเปนไปไดวาจะดําเนินธุรกิจน้ันได

ตลอดไปหรือไม การแสวงหาโอกาสของธุรกิจ เปนตน

3. การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับการเร่ิมตนธุรกิจใหม เปรียบเสมือน

การจําลองสถานการณของผูประกอบการ

1.15 การวิเคราะหตนเองเพื=อเปนผูประกอบการ
การวิเคราะหเพื$อกําหนดแนวคิดและวางแผน โดยใชกลยุทธในการวิเคราะหที่เรียกวา 

SWOT Analysis หรือกลยุทธการประเมินสถานการณแวดลอม ดังนี้

 Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ตนเองมีจุดแข็งหรือสวนดีดานใดบาง มีความรู 

ความสามารถทางดานใด

 Weaknesses คือ จุดออน ตนเองมีจุดดอยดานใด สิ่งใดท่ีไมถนัด ไมชอบหรือ 

ทําไมได ควรพยายามหาทางแกไขปรับปรุง

 Opportunities คือ โอกาส ซึ่งเปนปจจัยของสภาพแวดลอมภายนอก ที่เอื้ออํานวย

ใหการทํางานนั้นเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว

 Threats คือ อุปสรรค เปนปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอเปาหมาย ซึ่งอาจทําให

ตนเองไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได
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1.16 แนวทางการหารายไดจากการเปนผูประกอบการ
การหารายไดจากการเปนผูประกอบการจะทําใหทราบและเขาใจถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การประกอบธรุกจิเพื$อจะมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการดําเนินงานในลักษณะตาง ๆ  ดงันี้

1. ประเภทของกิจการ สามารถแบงไดดังนี้

(1) กิจการเจาของคนเดียว 

(2) หางหุนสวน

(3) บริษัทจํากัด

2. แหลงการเงินของผูประกอบการ ไดแก

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

(3) การรวมลงทุน

(4) นอกจากนี้ยังมีองคกรภาครัฐอีกมากที่จะใหความชวยเหลือดานการเงินและดาน

วิชาการแกผูประกอบการ

1.17 หนาที่ของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
ผูประกอบการควรมีหนาที่รับผิดชอบในเรื$องตอไปนี้

1. การผลิต เปนกิจกรรมในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาหรือบริการเพื$อตอบสนอง 

ความตองการของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภค จึงจะทําใหไดสินคา

หรือบริการที่มีคุณภาพดีมีตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งผูประกอบการตองพิจารณาปจจัยดังนี้

(1) การเลือกทําเลที่ตั้ง 

(2) การวางแผนผังโรงงาน

(3) การออกแบบสินคา 

(4) การกําหนดตารางเวลาการผลิต

(5) การตรวจสอบสินคา

2. การจัดหาเงินทุน ผูประกอบการตองบริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

การจัดสรรเงินทุนในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และการจัดหาเงินทุนมาใช ใน 

การประกอบธุรกิจซึ่งมีแหลงเงินทุน 2 แหลง ดังนี้

(1) แหลงเงินทุนภายใน

(2) แหลงเงินทุนภายนอก
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3. การจัดหาทรพัยากรบคุคล เปนปจจยัสาํคญัทีส่ดุในการประกอบธรุกจิผูประกอบการ

จะตองจัดหาบุคคลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับตําแหน\งงาน โดยใชหลักการ ดังนี้

(1) การวางแผนกําลังคน ดานจํานวน คุณภาพและหนาที่ความรับผิดชอบ

(2) การสรรหากําลังคน

(3) การคัดเลือกและการบรรจุ

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การบริหารการตลาด เปนกระบวนการที่ทําใหสินคาหรือบริการถึงมือผูบริโภค เพื$อ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภค

1.18 องคประกอบที่ทําใหผูประกอบการประสบกับความลมเหลว
ในการศึกษาถึงองคประกอบการที่ทําใหผู ประกอบการประสบกับความลมเหลวใน 

การประกอบการนั้น พอสรุปได ใน 10 ประเด็น ดังนี้ (Gretzinger, Susanne, 2018)

1. บุคลิกภาพไมเหมาะสม (Weak Personality) กลาวคือ ขาดความเขมแข็ง

ทางจิตใจและวุฒิภาวะทางอารมณ ซึ่งสาเหตุดังกลาว อาจทําใหผูประกอบการตองสูญเสีย

เวลาไปถึงกวารอยละ 50 ของเวลาที่ใช ในการทํางานท้ังหมด ถาผูกอต้ังกิจการไมสามารถ

จัดการกับสิ่งที่ทาทายจํานวนมากที่กิจการตองเผชิญอยู และถาผูประกอบการมีปญหาสวนตัว 

ดวยแลว สามารถทํานายความลมเหลวไดลวงหนา

2. อาการของโรคซึมเศรา (Loner Syndrome) การปลีกตวัเองออกจากสงัคมทําให

การดาํเนนิชวีติประสบกบัความยุงยาก เพราะทําใหผูประกอบการไมไดแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กบับคุคลตาง ๆ  จนมผีลใหผูประกอบการตามไมทนักบัเหตกุารณตาง ๆ  ตลอดจนขาดมมุมองใน

การแสวงโอกาสใหมที่เกิดขึ้น

3. ความคิดทางธุรกิจคลุมเครือ (Nebulous Business Idea) ผูประกอบการไมมี 

ความคิดเกี่ยวกับงานที่ชัดเจน ไมคุนเคยกับตลาดและไมรูถึงการแขงขันหรือลูกคาเปาหมาย

4. ขาดแผน (No Plan) ถาผูประกอบการไมมีแนวความคิดที่ชัดเจน การตัดสินใจทาง

ธรุกจิกม็กัเลยีนแบบหรอืทาํตามผูอื$น เมื$อสถาบนัการเงนิใหจดัทําแผนธรุกจิ ผูประกอบการแทบ

จะไมมีแผนที่มีความสมจริง การจัดทําแผนสักเพียงแตเพื$อโนมนาวใหสถาบันการเงินเชื$อถือ

เทานั้น

5. มเีงินทนุเพยีงนอยนดิหนนุหลงั (Too Little Financial Backing) ผูประกอบการ 

วัยหนุมสาวที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ โดยไมมีเงินทุนในชวงเริ่มแรกมากนัก แตมักใชเงิน
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อยางฟุมเฟอย ไปในเรื$องสวนตัวในชวงเริ่มตนกิจการ การมีเงินทุนเพียงนอยนิดอาจนําไปสู

ปญหาตาง ๆ  ไดอยางทันทีทันใด ซึ่งกฎเกณฑโดยทั่วไปน้ัน ผูประกอบการควรมีเงินทุนของ

ตนเอง 1 ใน 3 ของงบดุลหรือ 2 ใน 3 ของสินทรัพยถาวร

6. กระแสเงินสดมีปญหา (Cash–flow Troubles) ผูประกอบการที่ไมมีความรูดาน

การจัดการธุรกิจและขาดความสามารถในการจัดการกระแสเงินสด จนมีผลตอสภาพคลอง 

ของกิจการ ซึ่งถาปญหานี้เกิดขึ้นจะทําใหผูประกอบการขาดความเชื$อถือและมีผลตอขวัญ 

กําลังใจของบุคลากร

7. ไมมกีลยทุธการตลาด (No Marketing Strategy) การขาดกลยุทธการตลาดทาํให

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของกิจการเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื$องจาก 

ไมทราบวาใครคือลูกคาเปาหมาย ดังนั้นจึงทําใหกิจกรรมการตลาดไมสามารถสนองตอบตอ

ลูกคาเปาหมายไดและการใชงบประมาณทางการตลาดขาดประสิทธิภาพ

8. ไมควบคุม (No Controlling) ความไมใสใจถงึความจะเปนในระบบการประเมินผล

ที่ดี มักทําใหกิจการแกไขปญหาไดอยางลาชา ไมทันการณ ซึ่งกรณีตาง ๆ  จํานวนมากมีผลให

กิจการประสบกับความลมเหลว

9. บคุลากรไมเหมาะสม (The Wrong People) ถาผูประกอบการสรรหาและคัดเลอืก 

บุคลากรที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสม นอกจากกิจการตองเสียคาจางและผลตอบแทนอื$นใหกับ

บุคลากรแลว ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจไมมีประสิทธิภาพและสรางความเสียหายให

แกกิจการอยางรายแรงได

10. ประเมินการแขงขนัตํา่เกนิไป (Underestimating the Competition) ความ

คดิทางธุรกจิทีด่ ีไมไดเปนหลักประกนัตอความสาํเรจ็ทางการตลาดเสมอไป การแขงขนัเปนสิง่

ที่ไมเคยหยุดนิ่ง ดังนั้น ถาผูประกอบการประเมินการแขงขันผิดพลาด กิจการอาจตองสูญเสีย

โอกาสและลูกคาใหกับคูแขงขัน

1.19 องคประกอบที่ทําใหผูประกอบการประสบกับความสําเร็จ
ในสวนขององคประกอบที่ทําใหผูประกอบการประสบกับความสําเร็จนั้น สามารถนํามา

สรุปได ใน 10 ประเด็นเชนกัน ดังนี้

1. ความตั้งใจประสบความสําเร็จ (Willingness to Succeed) ความสําเร็จใน 

การประกอบการ ไมไดเกิดขึ้นโดยไมตองเสียตนทุนแตอยางใด ผูประกอบการตองทํางาน 

50–60 ชัว่โมงตอสปัดาห แมกระทัง่วนัหยดุ ดงันัน้จึงจาํเปนตองไดรบัการสนับสนุนจากครอบครวั
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2. ความเชืJอมั่นตนเอง (Self–confidence) บุคคลท่ีเชื$อมั่นในตนวาจะประสบ 

ความสําเร็จในเปาหมาย มักเปนผูมองโลกในแงดี และคาดหวงัตออนาคต ผูกอต้ังตองยอมรบั

สิง่ทาทายและพรอมเผชญิกบัการเปล่ียนแปลงทีเ่ปนไปอยางตอเนื$องไมกลวัตอความผิดพลาด

3. ความคิดทางธุรกิจที่ชัดเจน (A Clear Business Idea) ผูประกอบการตองรูถึง

จุดแข็ง จุดออนและการแขงขัน ตลอดจนวิธีการทางธุรกิจที่จะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งอาจเปน

ผลิตภัณฑที่เหนือกวา บริการที่เหนือกวา หรือวิธีการตลาดและการขายที่ชาญฉลาด

4. แผนธุรกิจ (The Business Plan) แผนธุรกิจถือเปนกุญแจในการสรางกิจการ

ใหเปนไปตามความคาดหวังที่ตั้งไว ซึ่งเครื$องมือนี้มักถูกปรับปรุงใหมเสมอ เมื$อไดดําเนินงาน

ไปแลว แตในชวงเริ่มแรกมีความจําเปนที่ผูประกอบการตองดําเนินงานดวยแผนปฏิบัติที่เปน

ระบบ ดังน้ันการตระหนักถึงปญหาตั้งแตแรกเร่ิม ถาการดําเนินกิจการมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน 

กิจการยังพอมีเวลาที่จะทําการแกไข

5. การควบคุมการเงินที่แนVนอน (Exact Control of Finances) ผูประกอบการ 

ใหมที่ไมมเีงนิหมนุเวยีนอยางคลองตวั อาจตองประสบกับความลมเหลว เนื$องจากความสําเร็จ

ของกิจการ ปกติแลวไมไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็วตามที่คาดการณไว ดังนั้นผูประกอบการจะตอง

คํานวณทรัพยากรการเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนตองทําความเขาใจการจัดการธุรกิจ รูถึงวิธี

การแกไขปญหาที่รวดเร็ว ควบคุมกระแสเงินสด และนําผลกําไรเขาไปลงทุนใหมในกิจการ

6. การตลาดเปาหมาย (Targeted Marketing) ความสําเร็จในการประกอบการจะ

เกดิขึน้ไดเพยีงเมื$อผูประกอบการมแีนวความคิดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารนาํเสนอผลติภณัฑหรอื

บริการเขาสูตลาด ดังนั้นการกําหนดตลาดเปาหมายที่ชัดเจนและมีศักยภาพ จึงเปนสิ่งจําเปน

ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

7. กาวลํ้าหนาการแขงขัน (Step Ahead of the Competition) ความสําเร็จจะ

เปนไปไดอยางยัง่ยนื กจิการตองแผนการวจิยัและพัฒนา เพื$อใหกจิการไมตองสญูเสยีความได

เปรียบในตลาดการกระทําแทนการตอบโตจะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน

8. การสนบัสนนุดานการจดัการ (Management Support) โอกาสแหงความสาํเร็จ

ของผูประกอบการใหมสามารถเพิ่มข้ึนได ถาผูประกอบการนําความรูจากประสบการณของ 

ผู มาใช ใหเปนประโยชน ดังนั้นผู ประกอบการควรเรียนรูประสบการณจากบุคคลอื$นท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  เพื$อนําความรูนั้น ๆ  มาใช ในการจัดการกิจการ

9. ความรวมมือ (Cooperation) ไมมีใครจะอยูเหนือผูอื$นได ในทุกพื้นที่ ดังน้ันการ

สรางเครือขายความรวมมือจะทาํใหผูประกอบการเขาถงึองคความรู ในดานตาง ๆ  เพ่ิมขึน้
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10. โครงสรางทีช่ดัเจน (Clear Company Structure) ความสาํเรจ็ของกจิการตอง

มโีครงสรางทีช่ดัเจน บคุลากรตองมแีรงจงูใจและรับรูถงึความรบัผิดชอบของตนอยางแน\นอน

1.20 ตนทุนแหงความลมเหลวทางธุรกิจ
ตนทุนจากความลมเหลวทางธุรกิจนั้น นอกจากตนทุนทางการเงินท่ีเจาของและผู ใหกู

ตองสูญเสียไปแลว ยังรวมถึงตนทุนทางสังคม เศรษฐกิจและผลกระทบทางจิตวิทยาอีกดวย

การสูญเสียเงินทุนของผูประกอบการและผู ใหกู เจาของธุรกิจที่ประสบกับความลมเหลว

จะสูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไป ซึ่งอาจทั้งหมดหรือเพียงบางสวน นอกจากนั้นการสูญเสียนี้ อาจ

ขยายไปถึงผู ใหกูและผูจัดหาอีกดวย

ผลกระทบทางจิตวิทยา บุคคลที่ประสบความลมเหลวทางธุรกิจ จะสูญเสียความนับถือที่

บุคคลอื$นมีตอตน นอกจากนั้นการที่ธุรกิจที่ผูประกอบการเริ่มตนดวยความกระตือรือรน และมี

ความคาดหวังไวสูง ตองหลุดลอยไป ความลมเหลวนี้อาจทําใหตองสูญเสียสิ่งที่มีความหมาย

ตอชีวิต สําหรับผูประกอบการเปนจํานวนมากเชนกัน 

1.21 บทสรุป
ทัง้นีค้วามเปนผูประกอบการเปนความเปนอสิระขององคกรทีจ่ะสรางความคิดสรางสรรค

แปลกใหมทีโ่ดดเดนเหนอืคูแขงขนั อนัจะทาํใหเกดิลกัษณะของสนิคาและบรกิารชนดิใหม หรือ

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื$อตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคมากขึ้น 

ความเปนผูประกอบการจะสามารถเปนตัวขับเคลื$อนระบบเศรษฐกิจและตลาดในอุตสาหกรรม

ตาง ๆ  ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนความแปลกใหมและความกาวหนา 

ของเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป ยาและเคมีภัณฑตาง ๆ  รวมท้ัง 

การบรกิารทีเ่ปนธุรกจิทีอ่ยูในกระแสของการเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ ตวัอยางเชน ภตัตาคารจาน

ดวน McDonald’s ท่ีมคีวามเปนผูประกอบการ เนื$องจาก McDonald’s ไมไดประดิษฐอาหารใหม

เพราะรานอาหารในประเทศสหรัฐฯขายแฮมเบอรเกอรมานานแลว แตเปนการนําแนวคิดและ

เทคนคิทางการจดัการมาประยกุตใช ใหผลิตภณัฑมคีณุคามากข้ึนแกผูบริโภค เชน การกําหนด 

มาตรฐานผลติภณัฑและทรพัยากรที่ใช ในการผลติ การออกแบบกระบวนการผลิตและอปุกรณ 

การฝกอบรมพนักงานในขั้นตอนการทํางานตามมาตรฐาน ทําใหสามารถเพิ่มราคาและรายได 

และสรางตลาดใหมและลูกคาใหมที่เห็นคุณคาของผลิตภัณฑ 

แนวคิดของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) มักเกิดความเขาใจวาเหมือน

กับคําวาการประกอบกิจการธุรกิจขนาดยอม (Small Business) แตในความเปนจริงนั้นอาจมี

ความคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน เนื$องจากการประกอบกิจการธุรกิจขนาดยอมเปนธุรกิจที่มี
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ลกัษณะเฉพาะตัว มกีารบรหิารงานทีเ่ปนอิสระ และมีแนวทางการบริหารเปนของตวัเองทีม่กัมี

ขอบเขตการดาํเนนิงานในทองถิน่ ซึง่ธรุกจิขนาดยอมทีเ่พิง่เริม่ตนอาจนาํแนวทางของความเปน

ผูประกอบการมาใช ในการพัฒนาธุรกิจ เชน การแสวงหาโอกาสและระบุตลาด แตความเปน 

ผูประกอบการจะใหความสําคัญกับการสรางสรรคสิ่งใหมหรือนวัตกรรมเปนสิ่งแรก ในขณะ 

ที่ธุรกิจขนาดยอมไมจําเปนตองสรางสรรคสิ่งใหมในชวงของการกอตั้งธุรกิจเสมอไป 

การสรางสรรคผลิตภัณฑใหมอาจเกิดขึ้นเมื$อธุรกิจไดดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง อยางไรก็ดี 

แนวคดิของการประกอบกจิการธุรกจิขนาดยอมและความเปนผูประกอบการสามารถนํามาปฏิบตัิ

รวมกนัเกิดเปนแนวคดิการจัดต้ังผูประกอบการธุรกจิขนาดยอมทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัและมอีสิระ

ในการสรางสรรคผลติภณัฑทีร่องรบัตลาดทีต่นเองมคีวามถนดัหรอืเชีย่วชาญไดด ีและสามารถ

ตอบสนองตลาดที่อุปสงคหรือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองไดดี



บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ    33

1. หากทานมีความประสงคจะดําเนินธุรกิจของตนเองทานจะดําเนินธุรกิจอะไร เพราะเหตุใด 

จงอธิบายพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ

2. จงวิเคราะหสาเหตุของการเปนผูประกอบการที่ลมเหลว วาสวนใหญมีสาเหตุมาจากอะไร 

3. จงอธิบายแนวทางปองกันความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ

4. ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในยุคที่มีการแขงขันรุนแรงนี้ 

จงอธิบายพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบอยางเปนรูปธรรม

5. ทานจะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบางมาปรับใช ในการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน

แบบฝกหัดทายบท
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