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แนวคดิของความเปนผูประกอบการมวีวิฒันาการมาจากแนวคดิและทฤษฎขีอง 4 สาขา

วชิา ไดแก เศรษฐศาสตร พฤตกิรรมศาสตร และสงัคมวทิยา จติวทิยา และการจดัการ กลาวคือ 

นักเศรษฐศาสตรศึกษาและพัฒนาแนวคิดของความเปนผูประกอบการในแงบทบาทของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเปนผูประกอบการจะเชื่อมโยงกับการกอตั้งกิจการธุรกิจและ 

การสรางสรรคกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน

พืน้ที ่นักพฤตกิรรมศาสตรสนใจศกึษาคณุลักษณะและความเปนผูน�าทีม่บีารมขีองผูประกอบการ 

ที่จะน�าไปสูการเปลี่ยนแปลง และนักจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของผูประกอบการที่เปนคนที่

ชอบเสี่ยง และมีความตองการที่จะประสบความส�าเร็จ ความสามารถในการควบคุมและความ

มีอิสระในการตัดสินใจ นักวิชาการดานการจัดการชวยท�าใหกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหมใหมี

กิจกรรมหรือขั้นตอนในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

1.1 ควำมหมำยของผู้ประกอบกำร
มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อธิบายความหมายของผูประกอบการ 

(Entrepreneur) ไวมากมายหลายความคิด สวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกันทั้งสิ้น แตมีที่น่า

สนใจดังนี้

สมคิด บางโม (2552) ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการไวอยางน่าสนใจวา 

ผูประกอบการ หมายถงึ ผูลงทนุจดัตัง้ธรุกจิขึน้เพื่อหวงัก�าไร โดยยอมรับความเสีย่งท่ีจะขาดทุน 

ด�าเนินการและควบคุมการท�าธุรกิจดวยตนเอง ผูประกอบการก็คือ “เถาแก” ในความหมาย

ดั้งเดิมนั่นเอง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ

บทที่ 1



12    การเปนผูประกอบการสมัยใหม

ธงชัย สุทธิสม (2560) ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการไวอยางน่าสนใจวา 

ผูประกอบการ หมายถึง กระบวนการที่ไมหยุดนิ่งของการสรางความมั่งคั่งใหเพิ่มขึ้น ซึ่ง 

ผูประกอบการจะรับความเสีย่งหลกัทีอ่าจเกดิขึน้ในเรื่องของเงนิทุน เวลา และ/หรือความผูกพนั

ในอาชีพในการที่จะสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการที่อาจเปนสิ่งใหมหรือที่มีเอกลักษณ

เฉพาะตัว โดยการใชทักษะและทรัพยากรที่มีอยู

ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ได ใหความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ 

หมายถงึ ผูทีค่ดิรเิริม่ด�าเนนิธรุกจิขึน้มาเปนของตนเอง มกีารวางแผนการด�าเนนิงานและด�าเนิน

ธุรกจิทกุดานดวยตนเอง โดยยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดตลอดเวลา เพื่อมุงหวงัผลก�าไร

ที่เกิดจากผลการด�าเนินงานของธุรกิจตนเอง

สดุารตัน พมิลรัตนกานต (2560) ไดอธิบายความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ 

หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแน่นอนทางธุรกิจ เพื่อ

แสวงหาผลก�าไรและความเติบโต มุงหาความตองการของตลาดเพื่อสนองความตองการใน

ทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการคือ ผูรวบรวมปัจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน 

มาผลิตเปนสินคาและบริการ ผูประกอบการอาจจะเปนหน่วยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชน

เพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี้ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ

บริหารจัดการในกระบวนการผลิตผลตอบแทนที่ไดคือ ก�าไร หรือขาดทุน

แมสซิโม การบิโอ (Massimo Garbuio, 2018) ใหความหมายของผูประกอบการวา 

ผูประกอบการ หมายถึง ผูที่ศึกษาการสรางธุรกิจ รวมถึงกระบวนการท�าธุรกิจใหม ๆ  นอกจากนี้ 

ยงัหมายความรวมถงึผูทีผ่ลิตสนิคาหรอืบรกิารใหแกผูซือ้ โดยสรางรานหรอืองคกรเพื่อการขาย

สินคาและบริการเหลานั้น

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

ผูประกอบการวา ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยงและ

ความไมแน่นอนทางธุรกิจมุงหาความตองการของตลาดเพื่อแสวงหาผลก�าไรและความเติบโต

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

2017) ได ใหความหมายของผูประกอบการวา ผูประกอบการ หมายถึง ผูริเร่ิมท�าธุรกิจดวย 

ความกลาเสีย่งและมุงมัน่สูความส�าเรจ็ ซึง่ผูประกอบการจะแสวงหาโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิ 

และพยายามอยางเต็มที่เพื่อกาวไปสูความส�าเร็จของธุรกิจและของตนเอง”

ดงันัน้จากทีก่ลาวมาทัง้หมดสามารถสรปุไดวา ผูประกอบการ หมายถงึ บุคคลทีจ่ดัตัง้ธรุกจิ

ใหม โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมแน่นอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลก�าไรและความ

เตบิโต มุงหาความตองการของตลาดเพื่อสนองความตองการในทางเศรษฐศาสตร ผูประกอบการ 
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คือ ผูรวบรวมปัจจัยการผลิต ไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเปนสินคาและบริการ 

ผูประกอบการอาจจะเปนหน่วยงาน บริษัท หางราน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได ทั้งนี ้

ผู ประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และบริหารจัดการใน

กระบวนการผลิต ผลตอบแทนที่ไดคือ ก�าไร หรือขาดทุน

1.2 ควำมมุ่งหมำยของกำรประกอบกำร
การประกอบการหรอืการประกอบธรุกจิ มจีดุมุงหมายหลายประการ แสดงไดดงัรปูที ่1.1 

ไดดังนี้

ความอยูรอดและความเจริญ
รุงเรืองถาวรของธุรกิจเอง

แสวงหาก�าไร

สรางประโยชนใหแกสังคม
สนองความตองการ

ของตนเอง

รูปที่ 1.1 แสดงความมุงหมายของการประกอบการ

จากรูปที่ 1.1 สามารถอธิบายไดวา ผูประกอบการทั้งหลายมีความมุงหมายที่คลายคลึง

กัน ซึ่งประกอบดวย

1. แสวงหาก�าไร

2. สนองความตองการของตนเอง เชน อยากเปนอิสระไมเปนลูกจางใคร อยากร�่ารวย 

เปนตน

3. สรางประโยชนใหแกสังคม การประกอบธุรกิจมีโอกาสสรางประโยชนใหแกสังคมได

มากกวา

4. ความอยูรอดและความเจริญรุงเรืองถาวรของธุรกิจเอง

1.3 คุณสมบัติของผู้ประกอบกำรที่ดี
จากการศึกษาผู ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จจ�านวนมากพบวามีคุณสมบัติที ่

คลาย ๆ  กัน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ดังตอไปนี้ 
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มีความรับผิดชอบและ 
ซื่อสัตยตอลูกคา

คุณสมบัติของ 
ผูประกอบการที่ดี

มีความเชื่อมั่นในตนเอง

กลาตัดสินใจ กลาเสี่ยง

พรอมที่จะท�างานหนัก

มีมนุษยสัมพันธดี

มีความรูเกี่ยวกับกิจการ

ตองมีทุนอยูจ�านวนหนึ่ง

รูปที่ 1.2 แสดงคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี

จากรูปที่ 1.2 สามารถอธิบายไดดังนี้

1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเปนผูน�า รักความอิสระ ไมอยากเปนลูกจางใคร แม

จะลมเหลวก็ไมยอทอแกไขแลวสูตอไปไมละทิ้ง

2. กลาตัดสินใจ กลาเสี่ยง การประกอบการอาจส�าเร็จหรือลมเหลวไดตองตัดสินใจบน

ขอมูลที่ถูกตอง

3. พรอมที่จะท�างานหนัก อดทนขยันหมั่นเพียร เพราะการประกอบธุรกิจตองสนใจและ

เอาใจใสตลอดเวลา

4. มีมนษุยสมัพนัธด ีอธัยาศยัด ียิม้แยมแจมใส พดูจาไพเราะ สนใจบุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะ

ลูกคา

5. มีความรูเกี่ยวกับกิจการที่ตนประกอบการและหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อปรับปรุง

กิจการของตน

6. ตองมีทุนอยูจ�านวนหนึ่งในการประกอบการไมใชกูจากสถาบันการเงินทั้งหมด

7. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตยตอลูกคา ผูเก่ียวของและสังคม จึงจะท�าใหสถาน 

ประกอบการเจริญรุงเรืองและยั่งยืน



บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ    15

ทั้งนี้คุณสมบัติเหลานี้ ไมใชมีมาแตก�าเนิด ทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นมาไดเมื่อสนใจและ

ตั้งใจจริงโดยการสังเกต พูดคุยกับผูประกอบการ ศึกษาหาความรูจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

หรือสมัครเขาท�างานในสถานประกอบการตาง ๆ  เพื่อหาประสบการณ

1.4 กำรประเมินควำมพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบกำร
ผูประกอบการที่จะประสบความส�าเร็จกอนเริ่มกิจการจะตองมีความพรอมในหลาย ๆ  

ดาน ควรประเมินความพรอมในดานที่ส�าคัญ ๆ  ดังนี้ (สุดารัตน พิมลรัตนกานต, 2560) 

1. ความพรอมของตนเอง เชน

 • มีความรูและประสบการณในธุรกิจนั้น ๆ  หรือไม

 • พรอมที่จะท�างานหนัก

 • มีความมั่นใจในตนเอง มีความมุงมั่นเพียงไร

 • มีมนุษยสัมพันธที่ดี

2. ความพรอมดานการเงิน เชน

 • ควรมีเงินทุนของตนเองดวย ไมใชกูเงินทั้งหมดมาลงทุน

 • รูแหลงเงินทุน รูแหลงสนับสนุนจากรัฐ

3. ความพรอมดานการตลาด เชน

 • ไดศึกษาความตองการของตลาดหรือไม

 • กลุมเป้าหมายคือใคร

 • มีคูแขงหรือไม มากนอยเพียงใด

4. ความพรอมดานการบริหารจัดการ

 • รูจักการวางแผนธุรกิจ

 • รูจักการบริหารคน (ในกรณีมีลูกจางจ�านวนมาก)

 • รูจักวิธีการประเมินผลการประกอบการ

 • มีความรูดานบริหารจัดการบางตามสมควร

ถาผูประกอบการไดเขียนแผนธุรกิจไดครบถวนโดยเก็บขอมูลอยางจริงจังถูกตองอยาง

แทจริง ยอมเปนเครื่องบงช้ีวามีความพรอมที่จะประกอบการแลว โอกาสประสบความส�าเร็จ

มีสูงมาก 
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1.5 ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้เริ่มประกอบกำร
ทั้งนี้ผูประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจสวนใหญ ใหค�าแนะน�า 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สมคิด 

บางโม, 2552) 

ขัน้ที ่1 รวบรวมขอมลูดานการตลาด ควรศกึษารวบรวมขอมลู เกีย่วกบัเรื่องตอไปนี้

1. ความตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเป้าหมาย

2. ท�าเลที่ตั้งมีลักษณะอยางไร บริเวณใกลเคียงมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

แหลงวัตถุดิบ ความตองการสินคาที่ตนจะผลิต เปนตน

3. การคมนาคมและสาธารณูปโภคของแหลงที่ตั้ง

4. คูแขงขนั มธีรุกจิทีค่ลายกนัจ�านวนเทาใด ปรมิาณการผลิต ราคา และสภาพการบริการ

ขั้นที่ 2 เงินลงทุนและผลตอบแทน ควรพิจารณาหลายประการ เชน

 • ตองใชเงินลงทุนเทาใด

 • จุดคุมทุนกี่ปี จึงจะมีก�าไร

 • ผลตอบแทน คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของเงินลงทุนตอปี

 • ระยะเวลาที่คืนทุน

ขั้นที่ 3 แหลงที่มาของเงินทุน

จะไดเงินทุนมาจากไหน (จากเงินออม จากเงินกู) ดอกเบี้ยเงินกู ระยะเวลาที่กูสัมพันธ

กับการด�าเนินธุรกิจหรือไม

ขั้นที่ 4 ความพรอมของผูประกอบการ ไดแก

ความมุ งมั่น ความอดทน ความรู ดานธุรกิจ วิธีแกปัญหาเมื่อธุรกิจประสบปัญหา 

การประเมินผลการประกอบการ เปนตน

ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ

น�าขอมูลทั้งหมดขางตนมาประมวลเพื่อตัดสินใจวา จะลงทุนหรือไมลงทุน ถาไดขอมูล

ท่ีละเอียดและถูกตองแมนย�า และผูประกอบการมีความพรอมยอมประสบความส�าเร็จใน 

การประกอบธุรกิจ

1.6 ประเภทของผู้ประกอบกำร
ธงชัย สุทธิสม (2560) ไดอธิบายประเภทของผูประกอบการไวอยางน่าสนใจวา ประเภท

ของผูประกอบการ สามารถแบงไดดังนี้ 
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1. ประเภทของผูประกอบการแบงตามลักษณะของกิจกรรมการบริหารงาน

 (1) ผู้ก่อตั้ง (Founder) คือ ผูประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งอาจเปนผูที่ช�านาญ

ทางการวิชาชีพดานใดดานหนึ่งมากอน เชน กุ๊กภัตตาคารออกมาเปิดรานอาหารเอง หรือเปน 

กลุมเพื่อนที่เรียนจบมาดวยกันเขาหุนกันท�าธุรกิจ หรือบางคนอาจตัดสินใจละท้ิงงานท่ีเคยท�า

อยู ตกลงใจที่จะเริ่มกอตั้งธุรกิจขึ้นมา ซึ่งหลังจากการกอตั้งธุรกิจแลว ผูกอตั้งจะด�าเนินกิจการ

ตอไปหรืออาจขายกิจการใหผูอื่นแลวเริ่มกอตั้งธุรกิจใหมขึ้นมาอีกก็ได ผูกอตั้งจะเปนคนที่มี 

ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถพัฒนาสินคาใหตอบสนองความตองการของตลาดโดย

การประดิษฐคิดคนสินคาหรือบริการใหม ๆ  แลวลงมือกอตั้งธุรกิจใหเปนรูปเปนรางดวยการ

สรางผลติภณัฑใหมหรอืสรางสรรควธิกีารผลติหรอืวธิกีารด�าเนนิงานใหม ๆ  หรอืเปิดตลาดใหม

ใหแกผลิตภัณฑที่มีอยูแลว

 (2) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) คือ ผูประกอบการที่ท�าหนาที่บริหารงาน 

เพื่อใหธุรกิจขนาดยอมประสบความส�าเร็จในระยะยาว ผูกอตั้งกับผูจัดการท่ัวไปอาจเปน 

คนเดียวกันหรือไมก็ได ผูจัดการทั่วไปตองเอาใจใสกับทุกสวนของกิจการไมวาจะเปนการเงิน 

การตลาด การผลิต และการบริหารบุคลากรในองคกรธุรกิจ ผูประกอบการตองเปนผูน�าที่จูงใจ

ของลูกนองได มองการณไกลในระยะยาว และพากเพียรพยายามเพื่อสรางทีมงานที่ดี ตลอด

จนสามารถก�าหนดกลยุทธ โครงสรางและวัฒนธรรมใหแกองคกรได

 (3) ผู้รับสิทธิทางการค้า (Franchisee) คือ ผูประกอบการที่รับสิทธิทางการคาของ

ธุรกิจสิทธิทางการคา (Franchise) แมผูรับสิทธิทางการคาจะมีหนาที่คลายผูจัดการทั่วไป แต

ก็ไมมีอิสระในการด�าเนินการเต็มที่ เพราะตองอยูในกรอบขอสัญญาผูกพันของผู ใหสิทธิทาง 

การคา (Franchisor)

2. ประเภทของผูประกอบการแบงตามวิธีการด�าเนินงาน

 (1) ผู้ประกอบการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (Artisan Entrepreneur) เปนผูท่ีมี 

ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะดานที่จัดตั้งธุรกิจขึ้นมาจนสามารถเปนผูประกอบการ ปัญหาของ 

ผูประกอบการประเภทนี้ คือ ขาดความรู ในการบริหารงาน มักจะติดตอสื่อสารไมคอยเปน ใช

ศพัทเทคนคิทีค่นอ่ืนไมเขาใจ ขาดวสิยัทศันในการพฒันาใหธรุกิจกาวหนา ไมกลากระจายอ�านาจ

หนาที่ความรับผิดชอบใหลูกจาง และมักไมมองภาพรวมของธุรกิจ

 (2) ผู้ประกอบการทีม่โีอกาสส�าเรจ็เพยีบพร้อม (Opportunistic Entrepreneur) เปน

ผูที่มีทักษะทางเทคนิคในขั้นเริ่มตนแตไดพยายามศึกษาวิชาการบริหารจัดการเพิ่มเติม เพื่อท่ี

จะบริหารงานอยางมีวิสัยทัศนกวางข้ึน สามารถมอบหมายงานและกระจายอ�านาจ ตลอดจน

วางแผนพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาในระยะยาวได
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 (3) ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มคณะ (Entrepreneurial Team) เปนกลุมบุคคลที่มี

การบริหารงานตามความสามารถของแตละคนโดยมีการประสานงานกัน ท�าใหไดผูเชี่ยวชาญ

หลายดานมาชวยกันลงทุนและลงแรงด�าเนินธุรกิจขนาดยอมดวยกัน

1.7 ข้อดีและข้อเสียของกำรเป็นผู้ประกอบกำร
การเปนผู ประกอบการมีทั้งขอดีและขอเสียเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ  ถาเปรียบเทียบ 

การเปนลูกจางของผูอ่ืนกับการท�าธุรกิจของตนเองนั้น จะเห็นไดวาตางก็มีทั้งขอดีและขอเสีย

แตกตางกันไปในแงของผลประโยชนที่ไดรับและความเหมาะสมกับอุปนิสัยเฉพาะบุคคล จึง

เปนการยากทีจ่ะชีเ้ฉพาะลงไปวาการเปนลูกจางหรอืผูประกอบการดกีวากนั อยางไรกด็ ีบางคน 

ไมเหมาะเปนผูประกอบการแตสามารถเปนลูกจางท่ีมีคุณคาตอองคกร และลูกจางบางคน 

ยกระดับความสามารถและฐานะไดดวยการเปนผู ประกอบการสรางธุรกิจของตนเอง 

(ธงชัย สุทธิสม, 2560) ทั้งนี้สามารถแสดงขอดีและขอเสียของการเปนผูประกอบการได 

ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการเปนผูประกอบการ

ขอดีของการเป็นผูประกอบการ ขอเสียของการเป็นผูประกอบการ

1. มีความเปนอิสระในการด�ารงชีวิตในการท�างาน 
สามารถตัดสินใจดวยตนเองได ในการสั่งการ 
ด�าเนินงานทุกอยาง

2. ได ใชความสามารถของตนทุกดานอยางเต็มที่ 
เปนนายของตัวเอง ทุมเทแรงกายแรงใจไดจน
สุดก�าลัง ไมติดขัด ลาชาซึ่งบั่นทอนก�าลังใจใน
การท�างาน

3. ไดเงินก�าไรเปนของผูประกอบการทั้งหมด 
โดยไมตองรอรับเปนโบนัส และถาประสบ 
ความส�าเร็จในธุรกิจเปนอยางมากก็จะไดรับ 
การยกยองสรรเสริญมีชื่อเสียงในสังคม

4. ไดสนองความพึงพอใจดวยการใชชีวิตที่ตน
ปรารถนา เชน ไดท�างานที่ตนเองรักหรือมีเวลา
กับครอบครัวมากขึ้น ไดถายทอดความรู 
ความช�านาญแกลูกหลานที่จะสืบตอกิจการ 
ไดสรางกุศลจากการด�าเนินกิจการ

1. ตองท�างานหนักมากเกินเวลาท�างานที่เปน
ทางการ และตองท�างานทุกอยางทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหารเปนเวลาที่ยาวนาน
แรมปีติดตอกัน

2. ขอบเขตความรับผิดชอบมีมากมายไมจ�ากัด  
และตองตัดสินใจทุกเรื่อง แมแตเรื่องที่ 
ไมช�านาญหรือไมมีความรู

3. รายไดไมสม�า่เสมอ เพราะการท�าธุรกิจยอม 
มีความเสี่ยงที่จะก�าไรหรือขาดทุนไดตลอดเวลา 
แตถาเปนลูกจางจะมีเงินเดือนประจ�าพรอม
สวัสดิการ

4. ตองรับผิดชอบหนี้สินของกิจการ การกูยืมเงิน 
ก็ท�าไดยากหากตัวผูประกอบการไมมีหลักทรัพย
เพียงพอ

5. แมจะอิสระในการท�างาน แตผูประกอบการยัง
ตองเอาใจใสลูกคา ประนีประนอมกับลูกจาง
หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนี้
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สิง่ทีจ่งูใจใหอยากเปนผูประกอบการมากทีส่ดุ คอื ไดมคีวามเปนอสิระ ไดพฒันาศกัยภาพ

ของตนไดเต็มที่ไดภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเปนความรูสึกที่ดีกวาไดรับการยกยองสรรเสริญตาม

มารยาทสงัคม นอกจากนัน้ยงัสามารถใชชีวติในแบบอยางทีต่นปรารถนา เพราะการท�าส่ิงทีต่น

ชอบ คือ ความสุขในชีวิตที่ไมอาจไดมาดวยเงินเสมอไป แตการเปนผูประกอบการตั้งธุรกิจมา

ด�าเนินงานเองไมไดประสบความส�าเร็จเสมอไป มีธุรกิจขนาดยอมมากมายที่ลมเหลวตองออก

จากตลาดไป ท�าใหการลงทนุลงแรงของผูประกอบการทีทุ่มเทสญูเสยี เงนิทีเ่กบ็ออมมาชัว่ชวีติ

อาจหมดไปกับธุรกิจที่ลมละลาย แตผูประกอบการที่ไมประสบความส�าเร็จตองไมทอถอยที่จะ

ตอสู ใหมอีกครั้ง ดังค�ากลาวที่วา “ผูชนะในวันนี้เคยพายแพ ในวันกอนมาแลวทั้งนั้น”

1.8 กำรคิดแบบผู้ประกอบกำร
สญัชาตญาณความเปนผูประกอบการแตกตางจากผูที่ไมเคยคดิจะกอรางสรางธรุกจิของ

ตนเองเปนอยางมาก ผูประกอบการมักตองตัดสินใจภายใตสภาวการณที่มีความไมแน่นอน 

เดิมพันหรือผลไดผลเสียจากการตัดสินใจมีความแตกตางกันอยางมาก หากเปลี่ยนจากวิธีที่

ถูกไปเปนวิธีท่ีผิด การตัดสินใจของผูประกอบการถูกบีบคั้นจากเวลาที่มีอยูอยางจ�ากัด และ 

ตองใชเงนิลงทนุเปนจ�านวนมาก จงึสรปุไดวาผูประกอบการเผชญิกบัความเสีย่งในการตดัสนิใจ 

ด�าเนินการอยูตลอดเวลา การคิดแบบผูประกอบการจึงเปนความทาทายทามกลางสภาวะ 

การแขงขันที่สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปมาไมหยุดน่ิง และมีพื้นฐานอยูบนบริบทดังตอไป

นี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)

1. การท�าใหบังเกิดผล (Effectuation) ผูประกอบการจะตองเลือกที่จะตัดสินใจบน 

พื้นฐานของผลประโยชนที่จะไดรับเนื่องจากการกระท�าท่ีกอใหเกิดรายไดน้ัน ซึ่งเรียกวา

กระบวนการเกีย่วกบัเหตแุละผล (Causal Process) ดวยการน�าเสนอสิง่ทีก่ลุมลกูคาเป้าหมาย

ตองการ เชน รีสอรตบนเกาะเสมด็จดัทีน่อนแบบเตยีงคู มฟีกูหนานุม หองตดิเคร่ืองปรับอากาศ

เยน็ฉ�า่เพื่ออ�านวยความสะดวกใหลกูคาตามมาตรฐานของธุรกิจท่ีพกัโดยท่ัวไป หรือตัดสนิใจบน

พืน้ฐานของทรพัยากรทีต่นมอียู ความสามารถ ความช�านาญทีต่นท�าไดซึง่เรยีกวา กระบวนการ

ท�าใหบังเกิดผล (Effectuation Process) ดวยการน�าเสนอสิ่งที่ตนเองมีใหลูกคา เชน รีสอรต

ทีอ่มัพวาจดัทีน่อนนุนปบูนพืน้ กางมุง ใชพดัลมเพดานเพื่อใหลกูคาสมัผสับรรยากาศโฮมสเตย

อยางแทจริง

2. การประยุกต์ใชความรูความเขาใจ (Cognitive Adaptability) ผูประกอบการ 

ตองตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู ที่มีอยู เกี่ยวกับผู คนและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ภายใต 

การผลกัดนัใหรดุหนา ความยดืหยุน การควบคมุสถานการณเก่ียวกับการตัดสนิใจท่ีซบัซอนของ
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ตนเอง ภายใตสภาวการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย ผูประกอบการจึงตองบูรณาการ 

ความรู  ใหบังเกิดประสิทธิผลในการตัดสินใจ รู แจงในสถานะของตน งานสถานการณ 

สิง่แวดลอมท่ีจะเก่ียวของสงผลกระทบตอกจิการตนเอง หรือกลาวอกีนัยหน่ึงคือ เมื่อเราท�างาน

อะไรอยู ตองรูแจงเห็นจริงในงานที่กระท�ามากที่สุดเทาที่จะท�าได

กระบวนการประยุกตใชความรูความเขาใจมี 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้

(1) การท�าความเข้าใจ ผูประกอบการตองตระหนักวามีปัญหาเกิดขึ้น มีความเขาใจ

สถานการณที่เปนอยู เขาใจประเด็นของปัญหา

(2) การเชื่อมโยง ผูประกอบการตองสามารถเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความตางกนั

ของเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่ง เพื่อน�ามาใช ในการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) การวางกลยทุธ์ ผูประกอบการตองสามารถวางแผนการด�าเนนิงาน ก�าหนดแนวทาง

ที่ควรกระท�า ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหนา และใชโอกาสใหเปนประโยชนกับกิจการ

(4) การพเิคราะห์ ผูประกอบการตองสามารถทบทวนเหตกุารณท่ีเกิดขึน้จากการตดัสนิใจ 

และการกระท�าของตนเอง เพื่อเปนการวางแนวทางในอนาคตส�าหรับธุรกิจได

ตัวอยางเชน โรงงานอาหารทะเลปรงุส�าเรจ็พบปัญหาอาหารทีจ่�าหน่ายหมดอายกุอนวนัที ่

ที่ระบุไว ผูประกอบการตองสามารถหาสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยโยงเขากับกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับ 

นมเปร้ียวย่ีหอหนึง่ จงึรบีแกปัญหาโดยสงสนิคาใหมไปใหลกูคาทนัทพีรอมค�าขอโทษ เพิม่ความ

ระมัดระวังในกระบวนการบรรจุสินคา และวางแผนการปฏิบัติเพื่อไดรับการรับรองคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งสามารถใชสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาชวยสงเสริม

การตลาด จนถึงการเพิ่มโอกาสในการสงออกในอนาคต

3. การเรียนรูจากความผดิพลาดของธรุกจิ (Learning from Business Failure) 

การด�าเนินธุรกิจผิดพลาดเกิดความสูญเสียทั้งช่ือเสียงและรายไดเปนเรื่องธรรมดาของ 

การประกอบการ เพราะการท�าธรุกจิเตม็ไปดวยความเสีย่งจากความไมแน่นอนของสถานการณ

ตาง ๆ  รอบตัว และบางครั้งก็เกิดจากความบกพรองของสภาวะภายในธุรกิจเอง แตการเรียนรู 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมวาตนเองหรือผูอื่นจะชวยใหผูประกอบการสามารถกาวตอไปอยาง

รอบคอบระมัดระวัง ไมวางตนอยูในความประมาท ยิ่งถาเรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื่น

ไดจะเปนการเรียนรูที่ลงทุนนอยที่สุด เชน นักธุรกิจท่ีขยายกิจการอยางรวดเร็วดวยการกูยืม

ระยะสั้นแลวไมสามารถหมุนเวียนเงินสดช�าระหนี้ทันจนลมละลายเปนอุทาหรณที่ดีเกี่ยวกับ 

การลงทุนโดยใชหนี้สินมากกวาสวนของเจาของ ผูประกอบการที่ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ไมปรับผลิตภัณฑตามความตองการของตลาดก็อาจตองสูญเสียรายไดและสวนแบง

ตลาดใหแกคูแขงที่มีความพรอมและกลาเสี่ยงมากกวา เปนตน
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1.9 กำรเปรียบเทียบกำรด�ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร นักลงทุน  
 และผู้บริหำรมืออำชีพ

ผูประกอบการเปนผูทีล่งทนุและด�าเนนิการตาง ๆ  ภายในธรุกจิทีต่นสรางขึน้มา การลงทนุ

เปนการใชทรพัยากรสวนตวัของผูประกอบการทีเ่กบ็หอมรอมรบิมาลงทนุ ยิง่กวานัน้ผูประกอบ

การยังตองลงแรงในการกอรางสรางธุรกิจ บริหารจัดการ แกไขปัญหาและผลักดันใหเจริญ

เติบโตทุกประการ มีการน�าผูประกอบการไปเปรียบเทียบกับการเปนนักลงทุนที่น�าเงินทุนไปซื้อ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยหรือสถาบันการเงินตาง ๆ  และน�าไปเปรียบเทียบกับผูบริหารมือ

อาชีพที่รับจางท�าหนาที่บริหารจัดการ ความแตกตางของบุคคลทั้งสามประเภทแสดงในตาราง

ที่ 1.2 ดังตอไปนี้ (ธงชัย สุทธิสม, 2560)

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบผูประกอบการ นักลงทุน และผูบริหารมืออาชีพ

ผูประกอบการ นักลงทุน ผูบริหารมืออาชีพ

การลงทุนดวยเงินสวนตัว   
การบริหารจัดการ แกไขปัญหา   
การรับความเสี่ยงจากกิจการ   

ผูประกอบการตองลงทุนลงแรงและรับความเสี่ยงมากมาย หากเทียบกับนักลงทุนและ

ผูบริหารมืออาชีพ แตการกระท�าที่ครบถวนนั้นสงผลใหผูประกอบการสามารถลิขิตชีวิตตนเอง 

และควบคุมสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตไดดีกวาบุคคลอีก 2 ประเภท หากเมื่อพิจารณาเฉพาะ

เรื่องการบริหารจัดการ จะพบวาทั้งผูประกอบการและผูบริหารมืออาชีพตองลงมือลงแรงใน 

การบริหารจัดการ แตบุคคลทั้งสองประเภทนีม้ีความแตกตางบางประการในการบริหารจัดการ

ธุรกิจแยกเปนมิติตาง ๆ  ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบผูประกอบการ 
และผูบริหารมืออาชีพในมิติตาง ๆ  ของการบริหารจัดการ

มิติแหงการบริหารจัดการ วิถีแหงผูประกอบการ วิถีแหงผูบริหารมืออาชีพ

การเนนกลยุทธที่ใช
(Strategic Orientation) :
แนวทางการด�าเนินงานที่
ปฏิบัติ

ขับเคลื่อนการกระท�าดวย 
การรับรู โอกาสที่รออยูขางหนา 
ถาตองฉกฉวยโอกาสอยางรีบดวน 
ไมจ�าเปนตองประหยัดทรัพยากร

ขับเคลื่อนการกระท�าดวย
ทรัพยากรตามแผนงานการจัดสรร
งบประมาณ
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มิติแหงการบริหารจัดการ วิถีแหงผูประกอบการ วิถีแหงผูบริหารมืออาชีพ

การมุงมั่นตอโอกาส
(Commitment to 
Opportunity) : การมุงหนา 
สูอนาคตของธุรกิจ

การปฏิวัติกิจการใหมทั้งหมด 
เพื่อผลลัพธระยะสั้น หากโอกาสดี
ปรากฏขึ้นจะพยายามฉกฉวยไว

การวิวัฒนาการกระบวนการใหม
เพื่อผลลัพธระยะยาว พยายาม
วางแผนเพื่อคืบหนาไปสูอนาคต
ที่ดีกวา

การมุงมั่นตอการใชทรัพยากร 
(Commitment of Resource) : 
การใชเงินทุนดวยแนวคิดที่
ยึดมั่น

การแบงเงินใชจายครั้งละไมมาก
ไป ทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง 
หากทางที่เลือกไมประสบ 
ความส�าเร็จจะไมขาดทุนมากนัก

การใชเงินลงทุนจ�านวนมากทุมลง
ไปในการปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ 
แน่วแน่แลวจากการคนหาขอมูล
อยางรอบคอบกอนลงมือกระท�า

การควบคุมทรัพยากร
(Control of Resource) :
การค�านึงถึงความเปนเจาของ
ทรัพยากร

ใชทรัพยากรโดยไมสนใจวาเปน
ของกิจการตนหรือไม อาจใชวิธี
เชา/ยืม/เชาซื้อทรัพยากรของ 
ผูอื่นหากมีโอกาสท�าได

มุงท�าใหทรัพยากรที่ใชเปนของ
องคกร ตองการควบคุมครอบ
ครองทรัพยากรที่ใชมากกวา 
เชาของผูอื่นมาใชชั่วคราว

โครงสรางการบริหารจัดการ
(Management Structure) :
การจัดชั้นของการบังคับบัญชา

กิจการมีล�าดับขั้นการบังคับบัญชา
นอย การสื่อสารท�าไดอยางเรียบ
งาย อาจใชวิธีที่ไมเปนทางการทั้ง
ภายในกิจการและระหวางภายใน
และภายนอกกิจการ

กิจการมีล�าดับขั้นการบังคับบัญชา
ซับซอนกวาเพื่อกระจายอ�านาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ  
การสื่อสารใชวิธีที่เปนทางการ

ปรัชญาแหงการใหรางวัล
(Reward Philosophy) :
เงื่อนไขในการใหรางวัล
ตอบแทนบุคลากรผูปฏิบัติงาน

มอบรางวัลตามผลงานการคิดคน
หาหนทางใหม การแสวงหา
ประโยชนจากโอกาสดีที่บุคลากร
สามารถกระท�าใหกิจการได

มอบรางวลัตามความรบัผดิชอบตอ 
งานทีบ่คุลากรผูนัน้ไดรบัมอบหมาย
และจ�านวนทรัพยากรภายใตการ
ควบคุมของบุคลากรผูนั้น

การเนนการเจริญเติบโต
(Growth Orientation) : 
การมุงหวังการขยายตัว 
ของกิจการ

ตองการการเติบโตขยายตัว 
อยางมากและ/หรืออยางรวดเร็ว

ตองการการเติบโตอยางชา ๆ   
และควบคุมทุกอยางในมือได

วฒันธรรมของการประกอบการ 
(Entrepreneurial Culture) : 
แนวประพฤติของบุคลากร

ตองการสรางวัฒนธรรมองคกร 
ที่กระตุน การคิดคน สรางสรรค
ของบุคลากรอยางนอกกรอบ

สรางวัฒนธรรมการท�างานใน
ขอบเขตจ�ากัดภายใตกรอบของ
แผนงานปัจจุบัน และทรัพยากร 
ที่ควบคุมได

ผู ประกอบการเห็นประโยชนของโอกาสดีที่ผานมา และไมยอมปลอยใหหลุดมือไป 

งาย ๆ  จึงยอมเสีย่งมากกวาในการใชโอกาสใหเปนประโยชนของตนเอง และจะยืดหยุนมากกวา

ผูบรหิารมอือาชพีในการสัง่การและใชทรพัยากร เนื่องจากผูประกอบการรูสกึวากจิการเปนของ

ตนเองอยางเต็มที่ จะด�าเนินการใดก็ไดหากใหผลลัพธที่ดีที่สุดส�าหรับตนเองและกิจการ

ตารางที่ 1.3 (ตอ) การเปรียบเทียบผูประกอบการ 
และผูบริหารมืออาชีพในมิติตาง ๆ  ของการบริหารจัดการ
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