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บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ

แนวคิดของความเป็นผูป้ ระกอบการมีววิ ฒ
ั นาการมาจากแนวคิดและทฤษฎีของ 4 สาขา
วิชา ไดแ้ ก่ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมวิทยา จิตวิทยา และการจัดการ กล่าวคือ
นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาและพัฒนาแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการในแง่บทบาทของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นผู้ประกอบการจะเชื่อมโยงกับการก่อตั้งกิจการธุรกิจและ
การสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
พืน้ ที่ นักพฤติกรรมศาสตร์สนใจศึกษาคุณลักษณะและความเป็นผูน้ ำ� ทีม่ บี ารมีของผูป้ ระกอบการ
ที่จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และนักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่เป็นคนที่
ชอบเสี่ยง และมีความต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จ ความสามารถในการควบคุมและความ
มีอิสระในการตัดสินใจ นักวิชาการด้านการจัดการช่วยท�ำให้กระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่ ให้มี
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ
มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อธิบายความหมายของผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) ไว้มากมายหลายความคิด ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งสิ้น แต่มีที่น่า
สนใจดังนี้
สมคิด บางโม (2552) ได้อธิบายความหมายของผู้ประกอบการไว้อย่างน่าสนใจว่า
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง ผูล้ งทุนจัดตัง้ ธุรกิจขึน้ เพื่อหวังก�ำไร โดยยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะขาดทุน
ด�ำเนินการและควบคุมการท�ำธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการก็คือ “เถ้าแก่” ในความหมาย
ดั้งเดิมนั่นเอง
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ธงชัย สุทธิสม (2560) ได้อธิบายความหมายของผู้ประกอบการไว้อย่างน่าสนใจว่า
ผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการที่ ไม่หยุดนิ่งของการสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการจะรับความเสีย่ งหลักทีอ่ าจเกิดขึน้ ในเรื่องของเงินทุน เวลา และ/หรือความผูกพัน
ในอาชีพในการที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นสิ่งใหม่หรือที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยการใช้ทักษะและทรัพยากรที่มีอยู่
ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ได้ ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่า ผูป้ ระกอบการ
หมายถึง ผูท้ คี่ ดิ ริเริม่ ด�ำเนินธุรกิจขึน้ มาเปน็ ของตนเอง มีการวางแผนการด�ำเนินงานและด�ำเนิน
ธุรกิจทุกดา้ นดว้ ยตนเอง โดยยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา เพื่อมุง่ หวังผลก�ำไร
ที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานของธุรกิจตนเอง
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2560) ไดอ้ ธิบายความหมายของผูป้ ระกอบการวา่ ผูป้ ระกอบการ
หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อ
แสวงหาผลก�ำไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการใน
ทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการคือ ผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน
มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชน
เพียงคนเดียวก็ ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ
บริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลตอบแทนที่ได้คือ ก�ำไร หรือขาดทุน
แมสซิโม การ์บิโอ (Massimo Garbuio, 2018) ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่า
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ศึกษาการสร้างธุรกิจ รวมถึงกระบวนการท�ำธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้
ยังหมายความรวมถึงผูท้ ผี่ ลิตสินคา้ หรือบริการใหแ้ กผ่ ซู้ อื้ โดยสรา้ งรา้ นหรือองคก์ รเพื่อการขาย
สินค้าและบริการเหล่านั้น
แบร์รี ดี. และไมเสก, เอส. (Barry D. & Meisiek S. 2015) ได้อธิบายความหมายของ
ผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนทางธุรกิจมุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต
บรอนวิน อีเกอร์, ชารอน แกรนต์ และมาริตซ์ (Bronwyn Eager; Sharon Grant & Maritz,
2017) ได้ ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ริเริ่มท�ำธุรกิจด้วย
ความกลา้ เสีย่ งและมุง่ มัน่ สูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจและของตนเอง”
ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดสามารถสรุปไดว้ า่ ผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ธุรกิจ
ใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลก�ำไรและความ
เติบโต มุง่ หาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการในทางเศรษฐศาสตร์ ผูป้ ระกอบการ
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คือ ผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ
ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ ได้ ทั้งนี้
ผู ้ ป ระกอบการต ้ อ งยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการผลิ ต และบริ ห ารจั ด การใน
กระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ได้คือ ก�ำไร หรือขาดทุน

1.2 ความมุ่งหมายของการประกอบการ
การประกอบการหรือการประกอบธุรกิจ มีจดุ มุง่ หมายหลายประการ แสดงได้ดงั รูปที่ 1.1
ได้ดังนี้
แสวงหาก�ำไร

ความอยู่รอดและความเจริญ
รุ่งเรืองถาวรของธุรกิจเอง

สร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม

สนองความต้องการ
ของตนเอง

รูปที่ 1.1 แสดงความมุ่งหมายของการประกอบการ
จากรูปที่ 1.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการทั้งหลายมีความมุ่งหมายที่คล้ายคลึง
กัน ซึ่งประกอบด้วย
1. แสวงหาก�ำไร
2. สนองความต้องการของตนเอง เช่น อยากเป็นอิสระไม่เป็นลูกจ้างใคร อยากร�่ำรวย
เป็นต้น
3. สร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม การประกอบธุรกิจมีโอกาสสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคมได้
มากกว่า
4. ความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองถาวรของธุรกิจเอง

1.3 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี
จากการศึ ก ษาผู ้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ จ� ำ นวนมากพบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ที่
คล้าย ๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ดังต่อไปนี้
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มีความเชื่อมั่นในตนเอง
กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง
พร้อมที่จะท�ำงานหนัก
คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการที่ดี

มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ต้องมีทุนอยู่จ�ำนวนหนึ่ง
มีความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

รูปที่ 1.2 แสดงคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี
จากรูปที่ 1.2 สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้น�ำ รักความอิสระ ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร แม้
จะล้มเหลวก็ ไม่ย่อท้อแก้ไขแล้วสู้ต่อไปไม่ละทิ้ง
2. กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง การประกอบการอาจส�ำเร็จหรือล้มเหลวได้ต้องตัดสินใจบน
ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. พร้อมที่จะท�ำงานหนัก อดทนขยันหมั่นเพียร เพราะการประกอบธุรกิจต้องสนใจและ
เอาใจใส่ตลอดเวลา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สนใจบุคคลทัว่ ไปโดยเฉพาะ
ลูกค้า
5. มีความรู้เกี่ยวกับกิจการที่ตนประกอบการและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อปรับปรุง
กิจการของตน
6. ต้องมีทุนอยู่จ�ำนวนหนึ่งในการประกอบการไม่ใช่กู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด
7. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม จึงจะท�ำให้สถาน
ประกอบการเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน
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ทั้งนี้คุณสมบัติเหล่านี้ ไม่ใช่มีมาแต่ก�ำเนิด ทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เมื่อสนใจและ
ตั้งใจจริงโดยการสังเกต พูดคุยกับผู้ประกอบการ ศึกษาหาความรู้จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
หรือสมัครเข้าท�ำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อหาประสบการณ์

1.4 การประเมินความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่จะประสบความส�ำเร็จก่อนเริ่มกิจการจะต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ
ด้าน ควรประเมินความพร้อมในด้านที่ส�ำคัญ ๆ ดังนี้ (สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 2560)
1. ความพร้อมของตนเอง เช่น
•• มีความรู้และประสบการณ์ ในธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่
•• พร้อมที่จะท�ำงานหนัก
•• มีความมั่นใจในตนเอง มีความมุ่งมั่นเพียงไร
•• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ความพร้อมด้านการเงิน เช่น
•• ควรมีเงินทุนของตนเองด้วย ไม่ใช่ก้เู งินทั้งหมดมาลงทุน
•• รู้แหล่งเงินทุน รู้แหล่งสนับสนุนจากรัฐ
3. ความพร้อมด้านการตลาด เช่น
•• ได้ศึกษาความต้องการของตลาดหรือไม่
•• กลุ่มเป้าหมายคือใคร
•• มีค่แู ข่งหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
4. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
•• รู้จักการวางแผนธุรกิจ
•• รู้จักการบริหารคน (ในกรณีมีลูกจ้างจ�ำนวนมาก)
•• รู้จักวิธีการประเมินผลการประกอบการ
•• มีความรู้ด้านบริหารจัดการบ้างตามสมควร
ถ้าผู้ประกอบการได้เขียนแผนธุรกิจได้ครบถ้วนโดยเก็บข้อมูลอย่างจริงจังถูกต้องอย่าง
แท้จริง ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีความพร้อมที่จะประกอบการแล้ว โอกาสประสบความส�ำเร็จ
มีสูงมาก
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1.5 ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้เริ่มประกอบการ
ทั้งนี้ผ้ปู ระสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจส่วนใหญ่ ให้ค�ำแนะน�ำ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สมคิด
บางโม, 2552)

ขัน้ ที่ 1 รวบรวมข้อมูลด้านการตลาด ควรศึกษารวบรวมข้อมูล เกีย่ วกับเรื่องต่อไปนี้
1. ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
2. ท�ำเลที่ตั้งมีลักษณะอย่างไร บริเวณใกล้เคียงมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
แหล่งวัตถุดิบ ความต้องการสินค้าที่ตนจะผลิต เป็นต้น
3. การคมนาคมและสาธารณูปโภคของแหล่งที่ตั้ง
4. คูแ่ ขง่ ขัน มีธรุ กิจทีค่ ล้ายกันจ�ำนวนเท่าใด ปริมาณการผลิต ราคา และสภาพการบริการ

ขั้นที่ 2 เงินลงทุนและผลตอบแทน ควรพิจารณาหลายประการ เช่น
•• ต้องใช้เงินลงทุนเท่าใด
•• จุดคุ้มทุนกี่ปี จึงจะมีกำ� ไร
•• ผลตอบแทน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนต่อปี
•• ระยะเวลาที่คืนทุน

ขั้นที่ 3 แหล่งที่มาของเงินทุน
จะได้เงินทุนมาจากไหน (จากเงินออม จากเงินกู้) ดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาที่กู้สัมพันธ์
กับการด�ำเนินธุรกิจหรือไม่

ขั้นที่ 4 ความพร้อมของผู้ประกอบการ ได้แก่
ความมุ ่ ง มั่ น ความอดทน ความรู ้ ด ้ า นธุ ร กิ จ วิ ธี แ ก ้ ป ั ญ หาเมื่อ ธุ ร กิ จ ประสบปั ญ หา
การประเมินผลการประกอบการ เป็นต้น

ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ
น�ำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวลเพื่อตัดสินใจว่า จะลงทุนหรือไม่ลงทุน ถ้าได้ข้อมูล
ที่ละเอียดและถูกต้องแม่นย�ำ และผู้ประกอบการมีความพร้อมย่อมประสบความส�ำเร็จใน
การประกอบธุรกิจ

1.6 ประเภทของผู้ประกอบการ
ธงชัย สุทธิสม (2560) ได้อธิบายประเภทของผู้ประกอบการไว้อย่างน่าสนใจว่า ประเภท
ของผู้ประกอบการ สามารถแบ่งได้ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
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1. ประเภทของผู้ประกอบการแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมการบริหารงาน
(1) ผู้ก่อตั้ง (Founder) คือ ผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ช�ำนาญ
ทางการวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งมาก่อน เช่น กุ๊กภัตตาคารออกมาเปิดร้านอาหารเอง หรือเป็น
กลุ่มเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเข้าหุ้นกันท�ำธุรกิจ หรือบางคนอาจตัดสินใจละทิ้งงานที่เคยท�ำ
อยู่ ตกลงใจที่จะเริ่มก่อตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งหลังจากการก่อตั้งธุรกิจแล้ว ผู้ก่อตั้งจะด�ำเนินกิจการ
ต่อไปหรืออาจขายกิจการให้ผู้อื่นแล้วเริ่มก่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาอีกก็ ได้ ผู้ก่อตั้งจะเป็นคนที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโดย
การประดิษฐ์คิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ แล้วลงมือก่อตั้งธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยการ
สรา้ งผลิตภัณฑ์ ใหม่หรือสร้างสรรค์วธิ กี ารผลิตหรือวิธกี ารด�ำเนินงานใหม่ ๆ หรือเปิดตลาดใหม่
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
(2) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) คือ ผู้ประกอบการที่ท�ำหน้าที่บริหารงาน
เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมประสบความส�ำเร็จในระยะยาว ผู้ก่อตั้งกับผู้จัดการทั่วไปอาจเป็น
คนเดียวกันหรือไม่ก็ ได้ ผู้จัดการทั่วไปต้องเอาใจใส่กับทุกส่วนของกิจการไม่ว่าจะเป็นการเงิน
การตลาด การผลิต และการบริหารบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้นำ� ที่จูงใจ
ของลูกน้องได้ มองการณ์ไกลในระยะยาว และพากเพียรพยายามเพื่อสร้างทีมงานที่ดี ตลอด
จนสามารถก�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและวัฒนธรรมให้แก่องค์กรได้
(3) ผู้รับสิทธิทางการค้า (Franchisee) คือ ผู้ประกอบการที่รับสิทธิทางการค้าของ
ธุรกิจสิทธิทางการค้า (Franchise) แม้ผู้รับสิทธิทางการค้าจะมีหน้าที่คล้ายผู้จัดการทั่วไป แต่
ก็ ไม่มีอิสระในการด�ำเนินการเต็มที่ เพราะต้องอยู่ในกรอบข้อสัญญาผูกพันของผู้ ให้สิทธิทาง
การค้า (Franchisor)

2. ประเภทของผู้ประกอบการแบ่งตามวิธีการด�ำเนินงาน
(1) ผู้ประกอบการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (Artisan Entrepreneur) เป็นผู้ที่มี
ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะด้านที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมาจนสามารถเป็นผู้ประกอบการ ปัญหาของ
ผู้ประกอบการประเภทนี้ คือ ขาดความรู้ ในการบริหารงาน มักจะติดต่อสื่อสารไม่ค่อยเป็น ใช้
ศัพทเ์ ทคนิคทีค่ นอื่นไม่เข้าใจ ขาดวิสยั ทัศน์ ในการพัฒนาใหธ้ รุ กิจกา้ วหนา้ ไมก่ ลา้ กระจายอ�ำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูกจ้าง และมักไม่มองภาพรวมของธุรกิจ
(2) ผูป้ ระกอบการทีม่ โี อกาสส�ำเร็จเพียบพร้อม (Opportunistic Entrepreneur) เป็น
ผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคในขั้นเริ่มต้นแต่ได้พยายามศึกษาวิชาการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อที่
จะบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น สามารถมอบหมายงานและกระจายอ�ำนาจ ตลอดจน
วางแผนพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าในระยะยาวได้
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(3) ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มคณะ (Entrepreneurial Team) เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
การบริหารงานตามความสามารถของแต่ละคนโดยมีการประสานงานกัน ท�ำให้ได้ผ้เู ชี่ยวชาญ
หลายด้านมาช่วยกันลงทุนและลงแรงด�ำเนินธุรกิจขนาดย่อมด้วยกัน

1.7 ข้อดีและข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการ
การเป ็ น ผู ้ ป ระกอบการมี ทั้ ง ข ้ อ ดี แ ละข ้ อ เสี ย เหมื อ นกั บ อาชี พ อื่น ๆ ถ ้ า เปรี ย บเที ย บ
การเป็นลูกจ้างของผู้อื่นกับการท�ำธุรกิจของตนเองนั้น จะเห็นได้ว่าต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันไปในแง่ของผลประโยชน์ที่ได้รับและความเหมาะสมกับอุปนิสัยเฉพาะบุคคล จึง
เป็นการยากทีจ่ ะชีเ้ ฉพาะลงไปวา่ การเปน็ ลูกจา้ งหรือผูป้ ระกอบการดีกวา่ กัน อยา่ งไรก็ดี บางคน
ไม่เหมาะเป็นผู้ประกอบการแต่สามารถเป็นลูกจ้างที่มีคุณค่าต่อองค์กร และลูกจ้างบางคน
ยกระดั บ ความสามารถและฐานะได ้ ด ้ ว ยการเป ็ น ผู ้ ป ระกอบการสร ้ า งธุ ร กิ จ ของตนเอง
(ธงชัย สุทธิสม, 2560) ทั้งนี้สามารถแสดงข้อดีและข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการได้
ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการ
ข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการ
1. มีความเป็นอิสระในการด�ำรงชีวิตในการท�ำงาน
สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ในการสั่งการ
ด�ำเนินงานทุกอย่าง
2. ได้ ใช้ความสามารถของตนทุกด้านอย่างเต็มที่
เป็นนายของตัวเอง ทุ่มเทแรงกายแรงใจได้จน
สุดก�ำลัง ไม่ติดขัด ล่าช้าซึ่งบั่นทอนก�ำลังใจใน
การท�ำงาน
3. ได้เงินก�ำไรเป็นของผู้ประกอบการทั้งหมด
โดยไม่ต้องรอรับเป็นโบนัส และถ้าประสบ
ความส�ำเร็จในธุรกิจเป็นอย่างมากก็จะได้รับ
การยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงในสังคม
4. ได้สนองความพึงพอใจด้วยการใช้ชีวิตที่ตน
ปรารถนา เช่น ได้ท�ำงานที่ตนเองรักหรือมีเวลา
กับครอบครัวมากขึ้น ได้ถ่ายทอดความรู้
ความช�ำนาญแก่ลูกหลานที่จะสืบต่อกิจการ
ได้สร้างกุศลจากการด�ำเนินกิจการ

ข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการ
1. ต้องท�ำงานหนักมากเกินเวลาท�ำงานที่เป็น
ทางการ และต้องท�ำงานทุกอย่างทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นเวลาที่ยาวนาน
แรมปีติดต่อกัน
2. ขอบเขตความรับผิดชอบมีมากมายไม่จ�ำกัด
และต้องตัดสินใจทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องที่
ไม่ช�ำนาญหรือไม่มีความรู้
3. รายได้ไม่สม�่ำเสมอ เพราะการท�ำธุรกิจย่อม
มีความเสี่ยงที่จะก�ำไรหรือขาดทุนได้ตลอดเวลา
แต่ถ้าเป็นลูกจ้างจะมีเงินเดือนประจ�ำพร้อม
สวัสดิการ
4. ต้องรับผิดชอบหนี้สินของกิจการ การกู้ยืมเงิน
ก็ท�ำได้ยากหากตัวผู้ประกอบการไม่มีหลักทรัพย์
เพียงพอ
5. แม้จะอิสระในการท�ำงาน แต่ผ้ปู ระกอบการยัง
ต้องเอาใจใส่ลูกค้า ประนีประนอมกับลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหนี้
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สิง่ ทีจ่ งู ใจให้อยากเป็นผูป้ ระกอบการมากทีส่ ดุ คือ ไดม้ คี วามเปน็ อิสระ ไดพ้ ฒ
ั นาศักยภาพ
ของตนได้เต็มที่ได้ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าได้รับการยกย่องสรรเสริญตาม
มารยาทสังคม นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ชวี ติ ในแบบอย่างทีต่ นปรารถนา เพราะการท�ำสิง่ ทีต่ น
ชอบ คือ ความสุขในชีวิตที่ไม่อาจได้มาด้วยเงินเสมอไป แต่การเป็นผู้ประกอบการตั้งธุรกิจมา
ด�ำเนินงานเองไม่ได้ประสบความส�ำเร็จเสมอไป มีธุรกิจขนาดย่อมมากมายที่ล้มเหลวต้องออก
จากตลาดไป ท�ำใหก้ ารลงทุนลงแรงของผูป้ ระกอบการทีท่ มุ่ เทสูญเสีย เงินทีเ่ ก็บออมมาชัว่ ชีวติ
อาจหมดไปกับธุรกิจที่ล้มละลาย แต่ผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความส�ำเร็จต้องไม่ท้อถอยที่จะ
ต่อสู้ ใหม่อีกครั้ง ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ผู้ชนะในวันนี้เคยพ่ายแพ้ ในวันก่อนมาแล้วทั้งนั้น”

1.8 การคิดแบบผู้ประกอบการ
สัญชาตญาณความเป็นผูป้ ระกอบการแตกต่างจากผูท้ ี่ไม่เคยคิดจะก่อร่างสร้างธุรกิจของ
ตนเองเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการมักต้องตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอน
เดิมพันหรือผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจมีความแตกต่างกันอย่างมาก หากเปลี่ยนจากวิธีที่
ถูกไปเป็นวิธีที่ผิด การตัดสินใจของผู้ประกอบการถูกบีบคั้นจากเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และ
ตอ้ งใชเ้ งินลงทุนเปน็ จ�ำนวนมาก จึงสรุปไดว้ า่ ผูป้ ระกอบการเผชิญกับความเสีย่ งในการตัดสินใจ
ด�ำเนินการอยู่ตลอดเวลา การคิดแบบผู้ประกอบการจึงเป็นความท้าทายท่ามกลางสภาวะ
การแข่งขันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาไม่หยุดนิ่ง และมีพื้นฐานอยู่บนบริบทดังต่อไป
นี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)

1. การท�ำให้บังเกิดผล (Effectuation) ผู้ประกอบการจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจบน

พื้นฐานของผลประโยชน์ที่จะได้รับเนื่องจากการกระท�ำที่ก่อให้เกิดรายได้นั้น ซึ่งเรียกว่า
กระบวนการเกีย่ วกับเหตุและผล (Causal Process) ดว้ ยการน�ำเสนอสิง่ ทีก่ ลุม่ ลูกคา้ เป้าหมาย
ตอ้ งการ เชน่ รีสอรต์ บนเกาะเสม็ดจัดทีน่ อนแบบเตียงคู่ มีฟกู หนานุม่ ห้องติดเครื่องปรับอากาศ
เย็นฉ�ำ่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าตามมาตรฐานของธุรกิจทีพ่ กั โดยทัว่ ไป หรือตัดสินใจบน
พืน้ ฐานของทรัพยากรทีต่ นมีอยู่ ความสามารถ ความช�ำนาญทีต่ นท�ำได้ซงึ่ เรียกว่า กระบวนการ
ท�ำให้บังเกิดผล (Effectuation Process) ด้วยการน�ำเสนอสิ่งที่ตนเองมีให้ลูกค้า เช่น รีสอร์ต
ทีอ่ มั พวาจัดทีน่ อนนุน่ ปูบนพืน้ กางมุง้ ใช้พดั ลมเพดานเพื่อให้ลกู ค้าสัมผัสบรรยากาศโฮมสเตย์
อย่างแท้จริง

2. การประยุกต์ ใช้ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Adaptability) ผู้ประกอบการ

ต้ อ งตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของความรู ้ ที่ มี อ ยู ่ เ กี่ ย วกั บ ผู ้ ค นและสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ภายใต้
การผลักดันใหร้ ดุ หน้า ความยืดหยุน่ การควบคุมสถานการณ์เกีย่ วกับการตัดสินใจทีซ่ บั ซ้อนของ
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ตนเอง ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ผู้ประกอบการจึงต้องบูรณาการ
ความรู ้ ให้ บั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการตั ด สิ น ใจ รู ้ แ จ้ ง ในสถานะของตน งานสถานการณ์
สิง่ แวดลอ้ มทีจ่ ะเกีย่ วขอ้ งสง่ ผลกระทบตอ่ กิจการตนเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ เมื่อเราท�ำงาน
อะไรอยู่ ต้องรู้แจ้งเห็นจริงในงานที่กระท�ำมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
กระบวนการประยุกต์ ใช้ความรู้ความเข้าใจมี 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) การท�ำความเข้าใจ ผู้ประกอบการต้องตระหนักว่ามีปัญหาเกิดขึ้น มีความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ เข้าใจประเด็นของปัญหา
(2) การเชื่อมโยง ผูป้ ระกอบการต้องสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความตา่ งกัน
ของเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง เพื่อน�ำมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(3) การวางกลยุทธ์ ผูป้ ระกอบการตอ้ งสามารถวางแผนการด�ำเนินงาน ก�ำหนดแนวทาง
ที่ควรกระท�ำ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า และใช้ โอกาสให้เป็นประโยชน์กับกิจการ
(4) การพิเคราะห์ ผูป้ ระกอบการตอ้ งสามารถทบทวนเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจ
และการกระท�ำของตนเอง เพื่อเป็นการวางแนวทางในอนาคตส�ำหรับธุรกิจได้
ตัวอยา่ งเชน่ โรงงานอาหารทะเลปรุงส�ำเร็จพบปัญหาอาหารทีจ่ ำ� หน่ายหมดอายุกอ่ นวันที่
ที่ระบุไว้ ผู้ประกอบการต้องสามารถหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยโยงเข้ากับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ
ั หาโดยสง่ สินคา้ ใหมไ่ ปใหล้ กู คา้ ทันทีพรอ้ มค�ำขอโทษ เพิม่ ความ
นมเปรีย้ วยีห่ อ้ หนึง่ จึงรีบแกป้ ญ
ระมัดระวังในกระบวนการบรรจุสินค้า และวางแผนการปฏิบัติเพื่อได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าช่วยส่งเสริม
การตลาด จนถึงการเพิ่มโอกาสในการส่งออกในอนาคต

3. การเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดของธุรกิจ (Learning from Business Failure)

การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผิ ด พลาดเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ชื่อ เสี ย งและรายได้ เ ป็ น เรื่อ งธรรมดาของ
การประกอบการ เพราะการท�ำธุรกิจเต็มไปดว้ ยความเสีย่ งจากความไมแ่ น่นอนของสถานการณ์
ต่าง ๆ รอบตัว และบางครั้งก็เกิดจากความบกพร่องของสภาวะภายในธุรกิจเอง แต่การเรียนรู้
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าตนเองหรือผู้อื่นจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวต่อไปอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง ไม่วางตนอยู่ในความประมาท ยิ่งถ้าเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
ได้จะเป็นการเรียนรู้ที่ลงทุนน้อยที่สุด เช่น นักธุรกิจที่ขยายกิจการอย่างรวดเร็วด้วยการกู้ยืม
ระยะสั้นแล้วไม่สามารถหมุนเวียนเงินสดช�ำระหนี้ทันจนล้มละลายเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเกี่ยวกับ
การลงทุนโดยใช้หนี้สินมากกว่าส่วนของเจ้าของ ผู้ประกอบการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ไม่ปรับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดก็อาจต้องสูญเสียรายได้และส่วนแบ่ง
ตลาดให้แก่ค่แู ข่งที่มีความพร้อมและกล้าเสี่ยงมากกว่า เป็นต้น
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1.9 การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการ นักลงทุน
และผู้บริหารมืออาชีพ
ผูป้ ระกอบการเป็นผูท้ ลี่ งทุนและด�ำเนินการตา่ ง ๆ ภายในธุรกิจทีต่ นสรา้ งขึน้ มา การลงทุน
เปน็ การใชท้ รัพยากรสว่ นตัวของผูป้ ระกอบการทีเ่ ก็บหอมรอมริบมาลงทุน ยิง่ กว่านัน้ ผูป้ ระกอบ
การยังต้องลงแรงในการก่อร่างสร้างธุรกิจ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและผลักดันให้เจริญ
เติบโตทุกประการ มีการน�ำผู้ประกอบการไปเปรียบเทียบกับการเป็นนักลงทุนที่น�ำเงินทุนไปซื้อ
หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ และน�ำไปเปรียบเทียบกับผู้บริหารมือ
อาชีพที่รับจ้างท�ำหน้าที่บริหารจัดการ ความแตกต่างของบุคคลทั้งสามประเภทแสดงในตาราง
ที่ 1.2 ดังต่อไปนี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)
ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้บริหารมืออาชีพ
การลงทุนด้วยเงินส่วนตัว
การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา
การรับความเสี่ยงจากกิจการ

ผู้ประกอบการ

นักลงทุน

ผู้บริหารมืออาชีพ













ผู้ประกอบการต้องลงทุนลงแรงและรับความเสี่ยงมากมาย หากเทียบกับนักลงทุนและ
ผู้บริหารมืออาชีพ แต่การกระท�ำที่ครบถ้วนนั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลิขิตชีวิตตนเอง
และควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีกว่าบุคคลอีก 2 ประเภท หากเมื่อพิจารณาเฉพาะ
เรื่องการบริหารจัดการ จะพบว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพต้องลงมือลงแรงใน
การบริหารจัดการ แต่บุคคลทั้งสองประเภทนีม้ ีความแตกต่างบางประการในการบริหารจัดการ
ธุรกิจแยกเป็นมิติต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบผู้ประกอบการ
และผู้บริหารมืออาชีพในมิติต่าง ๆ ของการบริหารจัดการ
มิติแห่งการบริหารจัดการ
การเน้นกลยุทธ์ที่ใช้
(Strategic Orientation) :
แนวทางการด�ำเนินงานที่
ปฏิบัติ

วิถีแห่งผู้ประกอบการ
วิถีแห่งผู้บริหารมืออาชีพ
ขับเคลื่อนการกระท�ำด้วย
ขับเคลื่อนการกระท�ำด้วย
การรับรู้ โอกาสที่รออยู่ข้างหน้า
ทรัพยากรตามแผนงานการจัดสรร
ถ้าต้องฉกฉวยโอกาสอย่างรีบด่วน งบประมาณ
ไม่จำ� เป็นต้องประหยัดทรัพยากร
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ) การเปรียบเทียบผู้ประกอบการ

และผู้บริหารมืออาชีพในมิติต่าง ๆ ของการบริหารจัดการ

มิติแห่งการบริหารจัดการ
การมุ่งมั่นต่อโอกาส
(Commitment to
Opportunity) : การมุ่งหน้า
สู่อนาคตของธุรกิจ
การมุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากร
(Commitment of Resource) :
การใช้เงินทุนด้วยแนวคิดที่
ยึดมั่น

วิถีแห่งผู้ประกอบการ
วิถีแห่งผู้บริหารมืออาชีพ
การปฏิวัติกิจการใหม่ทั้งหมด
การวิวัฒนาการกระบวนการใหม่
เพื่อผลลัพธ์ระยะสั้น หากโอกาสดี เพื่อผลลัพธ์ระยะยาว พยายาม
ปรากฏขึ้นจะพยายามฉกฉวยไว้
วางแผนเพือ่ คืบหน้าไปสู่อนาคต
ที่ดีกว่า
การแบ่งเงินใช้จ่ายครั้งละไม่มาก การใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากทุ่มลง
ไป ทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่ ไปในการปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ
หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง แน่วแน่แล้วจากการค้นหาข้อมูล
หากทางที่เลือกไม่ประสบ
อย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท�ำ
ความส�ำเร็จจะไม่ขาดทุนมากนัก
ใช้ทรัพยากรโดยไม่สนใจว่าเป็น
การควบคุมทรัพยากร
มุ่งท�ำให้ทรัพยากรที่ใช้เป็นของ
(Control of Resource) :
ของกิจการตนหรือไม่ อาจใช้วิธี
องค์กร ต้องการควบคุมครอบ
ครองทรัพยากรที่ใช้มากกว่า
การค�ำนึงถึงความเป็นเจ้าของ เช่า/ยืม/เช่าซื้อทรัพยากรของ
ทรัพยากร
ผู้อื่นหากมีโอกาสท�ำได้
เช่าของผู้อื่นมาใช้ชั่วคราว
โครงสร้างการบริหารจัดการ กิจการมีล�ำดับขั้นการบังคับบัญชา กิจการมีล�ำดับขั้นการบังคับบัญชา
(Management Structure) : น้อย การสื่อสารท�ำได้อย่างเรียบ ซับซ้อนกว่าเพื่อกระจายอ�ำนาจ
การจัดชั้นของการบังคับบัญชา ง่าย อาจใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการทั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
ภายในกิจการและระหว่างภายใน การสื่อสารใช้วิธีที่เป็นทางการ
และภายนอกกิจการ
ปรัชญาแห่งการให้รางวัล
มอบรางวัลตามผลงานการคิดค้น มอบรางวัลตามความรับผิดชอบตอ่
(Reward Philosophy) :
หาหนทางใหม่ การแสวงหา
งานทีบ่ คุ ลากรผูน้ นั้ ไดร้ บั มอบหมาย
ประโยชน์จากโอกาสดีที่บุคลากร และจ�ำนวนทรัพยากรภายใต้การ
เงื่อนไขในการให้รางวัล
ตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถกระท�ำให้กิจการได้
ควบคุมของบุคลากรผู้นั้น
ต้องการการเติบโตอย่างช้า ๆ
การเน้นการเจริญเติบโต
ต้องการการเติบโตขยายตัว
(Growth Orientation) :
อย่างมากและ/หรืออย่างรวดเร็ว และควบคุมทุกอย่างในมือได้
การมุ่งหวังการขยายตัว
ของกิจการ
วัฒนธรรมของการประกอบการ ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใน
(Entrepreneurial Culture) : ที่กระตุ้น การคิดค้น สร้างสรรค์ ขอบเขตจ�ำกัดภายใต้กรอบของ
แนวประพฤติของบุคลากร
ของบุคลากรอย่างนอกกรอบ
แผนงานปัจจุบัน และทรัพยากร
ที่ควบคุมได้

ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ของโอกาสดีที่ผ่านมา และไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไป
ง่าย ๆ จึงยอมเสีย่ งมากกว่าในการใช้ โอกาสให้เป็นประโยชน์ของตนเอง และจะยืดหยุน่ มากกว่า
ผูบ้ ริหารมืออาชีพในการสัง่ การและใช้ทรัพยากร เนื่องจากผูป้ ระกอบการรูส้ กึ วา่ กิจการเปน็ ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ จะด�ำเนินการใดก็ ได้หากให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับตนเองและกิจการ

การเป็นนผูผู
้ประกอบการสมั
ยใหม่ ยใหม เลมนี้ ใชประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
หนั330
งสือ การเป
ประกอบการสมั
เปนวิชาแกนกลางใชเรียนกันทุกคณะ เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปที่จะศึกษา
เพ�อเพิ่มพูนความรู โดยไดเรียบเรียงใหมีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคลองกับการบริหารงาน
ตามสถานการณ ในโลกยุคโลกาภิวตั น มีเนือ้ หาครอบคลุมความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับการเปนผูป ระกอบการ
คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะหปญหาและโอกาสของผูประกอบการ การสรางธุรกิจ
และกระบวนการการจั ด ตั ้ ง ธุ ร กิ จ การแสวงหาโอกาสใหม ท างธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ ท างการตลาด
การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการสงออก
การบริหารเงินทุน การระดมทุนและเอกสารทางธุรกิจ กฎหมายสําหรับผูป ระกอบการ การภาษีอากร
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งแนวโนมการเปนผูประกอบการในอนาคต เพื1อชวยเสริมสรางความรู
และนําไปประยุกต ใช ในการบริหารองคการไดเปนอยางดี

ประวั ติผูเขียน : ผศ.ดร. กัลยารัตน ธีระธนชัยกุล
การศึกษา
• ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2552-2555
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2548-2550
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2538-2542
การทํางาน
• 2559-ปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• 2558-2559
รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• 2557-2558
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• 2557
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและองคการ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
• 2556
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
• 2554-2556
หัวหนากลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
• 2550-2554
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
• 2547-2550
ผูประสานงาน โครงการการอนุรักษพลังงาน กองฝกอบรม กระทรวงพลังงาน
ผลงานเขียน
• การพั ฒ นาองค ก าร จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
การเปนผูประกอบการและการสรางธุรกิจใหม พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการ
และ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
พรอมจำหนายในรูปแบบ
e-book (PDF)
e-book (EPUB)
audiobooks
ปกออน
LARGE PRINT

(ตัวอักษรขนาดใหญ)
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