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เส้นทางสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการ
Paths Leading to Success for Enterpreneurs
ปราโมช ธรรมกรณ์1* และ วิรัตน์ ดวงจินดา2
1. บทนํา
ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ บาล และ
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจคําว่า
"การเป็นผู้ประกอบการ" (Entrepreneurship) มากขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริม
และพัฒนา SMEs คําว่า "การประกอบการ" เริ่มมีมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับพฤติกรรม 3 ด้าน คือ การริเริ่ม การจัดการ และ
การยอมรับความเสี่ยง หรือ ความล้มเหลว [1] ทั้งนี้ได้มี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะด้ า นได้ ใ ห้ ค วามหมายของการ
ประกอบการทีแ่ ตกต่างกันไปโดยสามารถสรุปความหมาย
ของการเป็ นผู้ ประกอบการว่ าหมายถึ ง กระบวนการ
สร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ที่ มี คุ ณค่ า โดยใช้เวลาให้คุ้ มค่ าและ
พอเพียงประกอบกับการเงิน จิตวิทยา ความเสี่ยงทาง
สังคม รวมถึงการรับผลที่ได้จากเงินลงทุน ความพึงพอใจ
และความเป็นอิสระ
การมี เ ครื อ ข่ า ยสั ม พั น ธ์ ห รื อ ความรู้ ใ นลั ก ษณะที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมีพันธมิตรในวงการต่าง ๆ
หรือความพร้อมที่จะพูดคุยและเรียนรู้จากบุคคลในภาค
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นหรือแม้กระทั่ง การเข้าร่วม
สัมมนาหรืออ่านหนังสือประเภทอื่น นอกเหนือจากงาน
ของตน โดยการมี เครื อข่ ายสั มพั นธ์ นี้ จะช่ วยให้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายได้ มุ ม มองสะท้ อ นกลั บ ที่
แตกต่าง ออกไปอย่างมากทําให้เกิด“ความคิด กระตุ้น
ความคิด” ได้ประโยชน์ในการคิด ค้นแนวคิด ใหม่ ๆ หรือ
แม้แต่การคิดค้นนวัตกรรมที่ขยายผลสู่คนในวงกว้าง [2]
การเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม
ผู้ประกอบการปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
เจริญเติบโตอย่ างยั่ งยื น คื อการพั ฒนาและเสริ มสร้ าง
ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการ

ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่ วิสาหกิจชุมชนหรือ
OTOP วิสาหกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม ตลอดจนวิ สาหกิจขนาดใหญ่ [3] จาก
โมเดลประเทศไทย 4.0 เน้ นการพั ฒนาประเทศด้ วย
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการทุกระดับในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีบทบาทสําคัญในการ
พั ฒนาเศรษฐกิ จ เพราะการดํ าเนิ นกิ จ กรรมของการ
ประกอบการ คื อ สิ่ งกระตุ้ นให้ เศรษฐกิ จเจริ ญเติ บโต
ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับ SMEs และมุ่งสร้าง
วัฒนธรรมหรือสังคมผู้ประกอบการให้แพร่หลาย เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐาน ความรู้
และขี ดความสามารถ และเพื่ อให้ เกิ ดความเชื่ อมั นว่ า
ประเทศไทยนั้ น มี ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแข่งขันในระดับเวทีการค้า
โลกได้อย่างยั่งยืน การที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่าลืมเข้า
โรงเรี ยนบริ หารธุ รกิ จด้ ว ยและนี้ คื อ ขั้ น ตอนที่ ควรจะ
เป็นไปตามลําดับสําหรับผู้ประกอบการ [4]
1) การเรียนรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ ยิ่งคุณมีโอกาส
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมากเท่าใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับปริญญาโท โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จใน
การทํางานก็มีมากขึ้นเพียงนั้น วิชาการอบรมในโรงเรียน
บริหารธุรกิจเหล่านี้ต่างอาศัยกรณีศึกษาหรือทฤษฎีที่
ผ่ า นการสั ง เกตจากผู้ บ ริ ห ารต่ า ง ๆ มาแล้ ว ซึ่ ง เป็ น
สิ่งจําเป็นที่ช่วยให้คุณสามารถดําเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ได้
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2) การตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะทํา ก็เป็นเรื่องสําคัญ
เช่นกันในการตัดสินใจทําธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นคุณก็
น่าจะทราบแล้วว่าคุณต้องการทําธุรกิจอะไร ซึ่งธุรกิจนี้
ไม่จําเป็นต้องเป็นธุรกิจที่คุณจะต้องยึดไว้ตลอดชีวิต แต่
อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยต่อไป
3) รับจ้างทํางานกับผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจที่คุณสนใจ
การทํางานในขั้นนี้มีความสําคัญไม่ด้อยกว่าการเรียนรู้
จากมหาวิทยาลัย
2. คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ
ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ จําเป็นจะต้องมีความอดทน
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบปัญหาใด ๆ ที่
เกิดขึ้น ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเดินหน้าต่อไป
และต้องทําให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องอดทน
ทํางานหนักต่อไปและมีความผูกพันกับงานที่ทําเพื่อให้
เกิดความสําเร็จจากการศึกษาคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนั้น ผู้เขียนได้สรุป
จาก ฉั ต ยาพร เสมอใจ [5] และจากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการที่มีความ สําเร็จหลายท่านพอสรุปได้ ดังนี้
1) ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) "ธุรกิจ" กับ "ความ
เสี่ยง”เป็นของคู่กันผู้ทเี่ ป็นผู้ประกอบการ ที่ชอบทํางานที่
ท้ าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่ มี
ความภูมิใจกับงานที่ง่าย หรืองานที่มีความเป็นไปได้ร้อย
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ห รื อ เท่ า กั บ ไม่ มี ค วามเสี่ ย งเลย และจะ
หลีกเลี่ยงงานที่มี ความเสี่ ยงสูงเกินไป แต่ชอบงานที่ มี
ความเสี่ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลว ความเสี่ยงระดับนี้ได้มีการประเมินแล้ว ว่า
ไม่เกินความสามารถที่จะทําให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจําเป็น
ต้องหาทางเลือกไว้หลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ จําเป็น
จะใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาด เลือกกระบวนการ
ผลิ ตที่ เหมาะสมกั บวั ตถุ ดิ บ เครื่ องจั กร อุ ปกรณ์ เงิ น
ลงทุน หลักการบริหารพร้อมทั้งคํานวณผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยีและนโยบายของรัฐ โดยศึกษาอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้ วค่ อยตั ดสิ นใจและพร้ อมที่ จะเผชิ ญกั บปั ญหา
โดยมีการประเมินความเป็นไปได้อย่างดีแล้ว
2) ต้องการมุ่งความสําเร็จ (Need for achievement)
เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ พร้อมทั้งพิจารณา
อย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว นแล้ ว ผู้ ป ระกอบการจะมุ่ ง มั่ น ใช้
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พลั ง งานความคิ ด สติ ปั ญ ญา ความสามารถทั้ ง หมด
ทํางานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสําเร็จตาม
ช่องทางที่วางไว้ โดยไม่คํานึงถึงความยากลําบาก และ
ยังคงต่อสู้ต่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงาน
เกิดการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากที่ผ่านมา เพื่อแก้ไข
ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ พอใจภู มิ ใ จที่ ง านออกมาดี เ ด่ น
จุดมุ่งหมายทางธุรกิจมิได้อยู่ที่ทํากําไร แต่จะทําเพื่อการ
ขยายความเจริญ เติบโตของกิจการ กําไรเป็นเพียงเครื่อง
สะท้อนว่าจะทําได้ และไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเป้าหมาย
แต่สนใจวิธีการของขบวนการที่ทําให้บรรลุเป้าหมายด้วย
3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity thinking)
เมื่อผู้ประกอบการต้องการประสบความสําเร็จ ต้องเป็นผู้
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทําในสิ่งซ้ํา ๆ
เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่
ผ่านมานํามาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่า
เดิมนํามาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้ว
หาทางแก้ไขและหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา
กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้า
ใช้วิ ธีการขายที่ไม่ เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้ าสิ่ ง
แปลกใหม่เข้าสู่ตลาด และเกือบทุกครั้งของความแตกต่าง
นั้นทําให้ได้ผลสําเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกล้าคิดค้น
ประดิษฐ์เครือ่ งจักร เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ผลิต นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พร้อมทั้งแสวงหาวัตถุดิบ
ใหม่ ๆ มาทดแทนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน นํา
ระบบการจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพือ่ ลดต้นทุน
การผลิต ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจคิดขึ้นมาเอง หรือเอา
แนวคิดมาจากนักประดิษฐ์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามา
ก็ได้
4) รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย (Addict to goals) เมื่อ
การตั้ ง เป้ า หมาย มี ก ารวาดภาพจิ น ตนาการไปถึ ง
ความสําเร็จ และจะต้องทําอย่างไรถ้าล้มเหลว หาสาเหตุ
ว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้อง
ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายนั้นล้วน
แต่เป็นการเอาชนะทั้งนั้น มีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ
จนสามารถวางแผน กลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ อ าจขั ด ขวางในการไปสู่ เ ป้ า หมาย
เตรียมป้องกันที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะทํา
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ให้เกิดการล้มเหลว แต่ขณะเดียวกันมองโลกในแง่ดี มี
ความหวัง มุ่งมั่นต่อเป้าหมายของความสําเร็จจนมองเห็น
อนาคต
5) ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น (Ability to
motivate) ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากจะมีความ สามารถ
ในการทํางานแล้ว ยังต้องมีความสามารถ ในการชักจูง
โน้ มน้ าวจิ ตใจ ผู้ อื่ นให้ ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อ ในการ
ทํางาน รู้จักใช้ความสามารถในการทํางานสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการทํางาน
และเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางไว้ สามารถโน้มน้าวผู้ให้
เงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตาม
และยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน
6) ยืนหยัดต่อสู้ทํางานหนัก (Hard working) เมื่อ
พิ จารณารอบคอบแล้ วตั้ งเป้ าหมาย จะต้ องพยายาม
ทํางานหนัก ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ แม้ว่า
จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ถูกกดดันจากเรื่องต่างๆ
ก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ขอเพียงให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จ
เท่านั้น
7) เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน (Learning
from experience) เป็นคุณลักษณะสําคัญที่ควรจะ
ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการ เป็นการมองผลงานในอดีต
ที่เคยทําผิดพลาด นํามาเป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
หรือนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางาน ให้มุ่งไปสู่การ
ทํ างานที่ ดี ก ว่ าเดิ ม โดยมองเหตุ การณ์ ต่ าง ๆ ว่ าเป็ น
โอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการทํางาน บางครั้งแม้ว่าจะไม่
สามารถทําได้สําเร็จ ก็จะหยุดคิดเพื่อหาวิธีใหม่ ๆ มา
แก้ ไ ขปั ญ หา โดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ แผนเดิ ม แล้ ว ทํ า ให้
ผู้ประกอบการจะต้องยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน
จนทํ า ได้ สํ า เร็ จ และฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น หรื อ ผู้
แนะนํา
8) มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็น
ผู้นําที่ดี (Management and Leadership capability)
มีลักษณะการเป็นผู้นํา รู้หลักการบริหารงานจัดการที่ดี
เมื่อต้องทํางานร่วมกับบุคลากรหลายระดับในภาวะที่
แตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึ่ง
ลั กษณะของความเป็ นผู้ นํ าก็ ย่ อ มแตกต่ างกั นไปด้ ว ย
โดยเฉพาะระยะเริ่มทําธุรกิจ จะต้ องรับบทเป็ นผู้นําที่
ลงมือทําทุกอย่างด้วยตนเอง ทํางานหนัก เพื่อให้บรรลุ
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ความสําเร็จเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน วางแนวทางการทํางาน
พร้อมให้คําแนะนํา ผู้ร่วมงานรับคําสั่งด้วยความเต็มใจ
ปฏิ บั ติ เป็ นผู้ กํ ากั บดู แลอย่ างใกล้ ชิ ด และเป็ นกั นเอง
ผลงานดํ า เนิ น ไปด้ ว ยดี ต่ อ มากิ จ การเติ บ โตขึ้ น การ
บริหารงานก็เปลี่ยนแปลงไป ลูกน้องมีการเปลี่ยนแปลง
และเชื่อมั่นได้มากขึ้น ไว้ใจและแบ่งความรับผิดชอบให้
ลูกน้องมากขึ้น จนถึงปล่อยให้ดําเนินการเอง ส่วนตนเอง
จะได้มีเวลาใช้ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการ
หรื อลงทุนใหม่ มี การวางแผนสั่งการ ตั ดสินใจทํ างาน
ตามที่วางไว้ กล้าลงทุนจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยงาน
มากกว่าเป็นธุรกิจเครือญาติ รู้จักปรับ เปลี่ยนแปลงการ
บริหารสามารถทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้
9) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Be self confident)
ผู้ประกอบการที่จะประสบความสําเร็จ มักจะเป็นผู้ที่มี
ความเชื่ อมั่ นในความสามารถของตนเอง มี ความเป็ น
อิ ส ระและพึ่ ง ตนเองได้ มี ค วามมั่ น ใจ ตั้ ง ใจเด็ ด เดี่ ย ว
เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้นํา และมีความเชื่อมั่นที่จะพิชิต
เอาชนะสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวได้ มีความทะเยอทะยาน
และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือ
เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ เคยมีประวัติความล้มเหลวมาแล้ว
หลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงแรกของชีวิตการทํางาน แต่จะ
ไม่เลิกล้มจนสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้สําเร็จ
เชื่อมั่นว่า ไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรจะต้องพึ่งตนเองได้
ปัจจัยอื่นๆเป็นปัจจัยเสริมเท่านั้น การทํางานหนัก ความ
ทะเยอทะยานและการแข่งขันจะเป็นสิ่งสนับสนุนตนเอง
ได้ดีที่สุด
10) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary) เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้ างหน้ าได้ อย่ างแม่ นยํ าและพร้ อมรั บเหตุ การณ์ ที่ จะ
เปลี่ยนแปลง
11) มีความรับผิดชอบ(Responsibility) รับผิดชอบ
ต่ อ งานที่ ทํ า เป็ น อย่ างดี เป็ นผู้ นํ าในการทํ าสิ่ ง ต่ า ง ๆ
มักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือทําเอง หรือมอบหมายให้
ผู้อื่นทํา และเป็นผู้ดูแลจนงานสําเร็จไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ โดยจะรั บผิ ดชอบผลการตั ดสิ นใจ ไม่ ว่ าจะผล
ออกมาจะดีหรือไม่ มีความเชื่อว่าความสําเร็จเกิดจาก
ความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบมิใช่เกิด
จากโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําให้เกิดขึ้น
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12) มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง (Enthusiastic)
มีการทํางานทีเ่ ต็มไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวาที่ยากจะทัดทาน
มีความกระตือรือร้น ทํางานทุกอย่ างโดยไม่หลี กเลี่ยง
ทํางานหนักมากกว่าคนปกติทั่วไป เร่งรัดตัวเองทุกวัน มี
พลังผูกพันตัวเองไม่อยู่นิ่งด้วย
13) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม (Take new knowledge)
ถึ ง แม้ จ ะเชี่ ย วชาญชํ า นาญในการ แต่ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์อย่างอื่น หรือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็ต้องหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่ โดยเฉพาะความรู้ข้อมูลทางการตลาด
เศรษฐกิ จ การเมือง กฎหมาย ทั้ งในและต่ างประเทศ
ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ขาวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นไม่มีวันเรียนจบ ความรู้
อาจจะได้จากการสัมมนาฝึกอบรม อ่านหนังสือทําให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ข้อคิดเห็น
แก้ ไขปั ญหา สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นวิ ธี หนึ่ งที่ จะช่ วยให้ งาน
สําเร็จเร็วขึ้น
14) กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can
make decision and be attempt) กล้าตัดสินใจมี
ความหนักแน่นไม่หวาดหวั่น เชื่อมั่นในตนเองกับงานทีท่ ํา
มีจิตใจของนักต่อสู้ แม้งานจะหนักก็ทุ่มเทให้สุดความ
สามารถ ไม่กลัวงานหนัก ถือว่างานหนักนั้นเป็นงานท้า
ทายใช้ความรู้ สติปัญญา ความ สามารถของตนเองใน
การทํางาน และจะภูมิใจเมื่อทําได้สําเร็จ ความมุมานะ
พยายามนั้น เป็นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ มีการแข่งขันกับ
ตัวเองและแข่งขันกับเวลาขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคจนสามารถบรรลุผลสําเร็จ
15) อย่ า ตั้ ง ความหวั ง ไว้ กั บ ผู้ อื่ น (Independent)
ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจ มักใช้น้ําพักน้ําแรงที่มา
จากตนเอง จึงมีการผลักดันให้ผู้ทอี่ ยูร่ อบด้านทํางานหนัก
อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับตนเพื่อให้งานสําเร็จ และมุ่งหวัง
ความสําเร็จ
16) มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก (Focus on
current situation) ผู้ประกอบการบางคนมักจะฝังใจใน
อดีต ซึ่งบางคนประสบความสําเร็จ บางคนล้มเหลวแล้ว
ไม่สามารถปรับตัวเองได้ บางคนปรับตัวได้โดยพยายาม
เข้าใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห่งความฝัน แล้วไม่ลงมือ
ทํา จึงไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการ
จะต้องทํางานปัจจุบันให้ดีที่สุด คิดถึงอนาคตด้วยการ
วางแผนไว้อย่างรอบคอบ
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17) สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptable)
ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะปรับตนเองให้
เป็นไปตามต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่าปล่อยให้
ทุกอย่างเป็นไปตามโชค หรือดวง
18) รู้จักประมาณตนเอง (Self assessment) การทํา
อะไรรู้จักประมาณตนเอง ไม่ทําสิ่งใดเกินตัว เกินความ
สามารถ จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนทํา
ธุรกิจ ในระยะแรกการคาดการณ์ตลาดยังไม่ชัดเจน แต่
ทําธุรกิจแบบใหญ่ ๆ แทนที่จะเริ่มเล็ก ๆ ไปก่อน แต่
กลับไปลงทุนใหญ่ที่เดียว ผลลัพธ์ไม่สามารถหาตลาดได้
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ ก็ ไ ม่ ส ามารถจะระบายออกไปได้ ผล
สุดท้ายมีสินค้าค้างสต็อก เงินทั้งหมดก็มาจมอยู่กับสินค้า
ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได้ นี่เป็นสาเหตุของความ
เกินตัว ทําให้ธุรกิจล้มเหลวได้
19) ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน (Participation
and competition) การทําธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ เพื่อกําไร แม้ว่าจุดม่งหมายเดียวกันก็ไม่
จําเป็นต้องแข่งให้ล้ มไปข้ างหนึ่ ง ยังมี วิธี การที่ จะมุ่งสู่
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ด้วย
วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันจะต้องไม่พยายามทําธุรกิจให้เกิดผู้แพ้ผู้
ชนะ แต่ต้องดําเนินให้เกิดเพียงผู้ชนะอย่างเดียว ร่วมมือ
กันพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดโดยร่วมกันตั้งเป็น
สมาคม ชมรม เพื่อช่วยเหลือกัน การทําธุรกิจต้องมีการ
แข่งขัน ควรแข่งขันในเรื่องพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ คุณภาพ
บริการ ด้านลดต้นทุนการผลิต ถ้าไม่มีการแข่งขัน ก็จะไม่
มีการพัฒนาเกิดขึ้น
20) ประหยัดเพื่ออนาคต (Safe for future) การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลายาวนานกว่ า จะบรรลุ
เป้ า หมาย การดํ า เนิ น งานระยะสั้ น ยั ง ไม่ เ ห็ น ผล
ผู้ประกอบการต้องมีการประหยัด อดออมไว้เพื่อนําไป
ขยายกิจการในอนาคต ต้องรู้จักห้ามใจที่จะหาความสุข
ความสบายในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในช่วงตั้งตัว เพื่ออนาคต
ข้างหน้า
21) มีความซื่อสัตย์ (Loyalty) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือ
ของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เป็นนายที่ดี
ของลู กน้ อง มี ความซื่ อสั ตย์ ต่ อหุ้ นส่ วน ต่ อครอบครั ว
และต่อตนเอง [4]หลังจากที่รู้แล้วว่าเราต้องการที่จะทํา
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ธุรกิจแล้วนั้นเราต้องรู้จักตนเอง เพราะการที่เราไม่รู้จัก
ตั วเราเอง ก็ จะทํ าให้ การดํ าเนิ นธุ รกิ จนั้ นอาจประสบ
ปัญหาได้หรือเปรียบเสมือนกัปตันเรือ คือถ้ากัปตันเรือไม่
มีกฎของเส้นทางการเดินเรือนี้แล้ว การเดินเรือในทะเลก็
เต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นการที่
เรารู้จักตนเองย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจหรือองค์กรของเรา
เสมอ หลังจากที่รู้จักตัวเองแล้วผู้ประกอบการที่ดีจําเป็น
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ อ งค์ นั้ น
สามารถขั บเคลื่ อนไปได้ ดี คื อ ความกระหายที่ จ ะสวม
บทบาทการเป็ นผู้ ประกอบการและสามารถรั บมื อกั บ
ความเสี่ยงของธุรกิจที่ทําอยู่
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่
แล้วว่าต้องมีคุณสมบัติมากมาย แต่ลองดูว่าเราจะมีสัก
กี่ข้อ แต่ไม่จําเป็นต้องครบทุกข้อ ก็เป็นผู้ประกอบการได้
ในมุ ม มองของผู้ เ ขี ย นมองว่ า สิ่ ง แรกที่ คุ ณ ต้ อ งมี คื อ
ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เชื่ อว่ ามนุ ษย์ ทุ กคนอยากมี
กิจการของตัวเองทั้งนั้น แต่คําถามที่ตามมา ก็คือ “จะทํา
อะไรดี” ซึ่งคําถามนี้ ถามง่าย แต่ตอบยากมาก สิ่งที่ควร
ทําลําดับแรกคือ สํารวจจุดแข็งของคุณ สรุปหาว่า “คุณมี
ดีอะไร” และ “คุณชอบอะไร” ซึ่งคนเราเมื่อนําจุดแข็ง
กับความชอบ ทําอะไรก็ดีทั้งนั้นหลังจากนั้นสิ่งที่คุณควร
ทําคือ การตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะคิดถึงความสําเร็จ
มีการวางแผนที่ดี และควรมีแผนสํารองเมื่อล้มเหลว ซึ่ง
ทําให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่คุณรับได้ เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงไปในตัว ในตอนแรก ๆ คุณคงต้องทําอะไรเอง
ทุกอย่าง เพื่อทําให้ต้นทุนต่ําที่สุด เนื่องจากการจ้างคน
เข้ามาจะกลายเป็นต้นทุนคงที่ ถ้าในกรณีกิจการไม่งานก็
ลําบากในการเลิกจ้าง ต้องเสียค่าชดเชย และเสียความ
รู้สึกด้วย ช่วงแรก ๆ อาจมีการลองผิดลองถูก คุณควรเอา
อดีตมาเป็นประสบการณ์ ไม่ทําผิดซ้ําซ้อน ซึ่งผู้เขียน
เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนมีความรับผิดชอบ ในกรณีไม่
ประสบความสําเร็จ ควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่
ย่อท้อ ซึ่งการมีวิสัยทัศน์และมองโลกในแง่ดี ทําให้สักวัน
คุณจะประสบความสําเร็จได้ เมื่อคุณประสบความสําเร็จ
กิจการขยายตัว มีการจ้างพนักงานเข้ามาทํางานแทนคุณ
ในบางส่ วน คุ ณไม่ ควรเน้ นแต่ งาน ควรเน้ นที่ คนด้ วย
เพราะธุรกิจที่สําเร็จไม่มีทางทําได้ด้วยตัวคนเดียว ถึงแม้
งานจะหนัก อย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ควรยึดติดกับ
ความสําเร็จในอดีต เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ถ้า
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คุ ณ หยุ ด นิ่ ง ก็ เ หมื อ นคุ ณ ถอยหลั ง แล้ ว อย่ า กลั ว ที่ จ ะ
ตั ดสิ นใจ ถึ งแม้ ว่ าการตั ดสิ นใจจะพลาด แต่ มั นก็ เป็ น
บทเรียนของคุณ การหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาทําให้
เราจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนไป อย่าลืมทุกอย่างควรมีแผนสํารองและดูตัวเอง
เมื่อยามกําไร ควรเก็บกําไรไว้กับบริษัทฯ เพื่อขยายและ
เก็บสํารองไว้ในยามเศรษฐกิจไม่ดีด้วย อย่างไรก็ตาม
ทั้ งหมดนี้ ก็ เป็ นเพี ยงแนวทางส่ วนหนึ่ งเท่ านั้ น การจะ
ประสบความสํ าเร็ จในธุ รกิ จนั้ นก็ ต้ องขึ้ นอยู่ กั บปั จจั ย
แวดล้ อ มอี ก หลายๆอย่ า ง แต่ สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ
ประสบการณ์การได้เรียนรู้และลงมือทํา
3. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการ (Critical
success factor analysis)
สโตกส์ (Stokes) [6] ได้แนวคิดการใช้ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จมาจากหลักการทําสงครามของทหาร สโตกส์
ได้วิเคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ (Business
planning) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 และเห็นว่า
ปัจจัยแห่งความสําเร็จเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของผู้บริหาร
ในการจั ด ลํ าดั บความสํ า คั ญ ของการจั ด การและการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากการเรียงลําดับความสําคัญ
แล้ว ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
ในการบรรลุเป้าประสงค์ที่สําคัญ คือด้านการตลาด
คอดเลอร์ (Kotler) [7] กล่าวว่า เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ยุทธศาสตร์การตลาดที่ดี ต้องใช้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านธุรกิจภายใต้วิกฤติและได้
ร่ ว มกั น เขี ย นบทความวิ จั ย การตลาดทางด้ า นนี้ ไ ว้ ใ น
วารสาร “Harvard business review” ฉบับเดือน
กันยายน ค.ศ. 1961 ซึ่งจากการวิเคราะห์ธุรกิจได้ชี้ว่า
การมี ข่ าวสารข้ อมู ลมากเกิ นไปโดยปราศจากการเน้ น
ปัจจัยสําคัญ จะทําให้ฝ่ายจัดการเสียเวลาในการวิเคราะห์
และผลที่ได้ยังนําไปสู่ข้อสรุปทางการตลาดที่ผิดพลาดอีก
ด้วย และในที่สุดก็จะนําไปสู่การลดขีดความสามารถใน
การแข่ งขั นขององค์ กร การลดภาระจากการรวบรวม
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจบนข้อมูลต่าง ๆ ทําให้
คอดเลอร์ ได้กําหนดปัจจัยสําคัญที่จําเป็นเพื่อมากําหนด
ว่า ปัจจัยที่ทําได้สําเร็จ (Success factor) ของธุรกิจ
ปัจจัยใดบ้างที่อยู่ในการควบคุมขององค์กรและปัจจัยใด
เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งจําเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
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ภาครัฐต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของธุรกิจใน
การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ดังนั้นปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical success
factor: CSF) คือ ปัจจัยที่ สําคัญยิ่งที่ต้องทําให้มีหรือให้
เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือก็คือ
เป็ นการให้หลั กการ แนวทาง หรื อวิ ธี การที่ องค์ กรจะ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จเป็นหลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องทําสิ่งใดบ้าง
เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หาก
ปราศจากปั จ จั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จ แล้ ว วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
องค์กรจะไม่ได้รบั การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
ผู้เขียนได้การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF
analysis) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสําคัญ เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการยกระดับผลประกอบการให้สูงขึ้น (Higher
performance) ซึ่งประเด็นนี้จัดเป็นสิ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการติดตามผลการดําเนินการ (Monitoring system)
สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จนั้น มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ
ได้แก่
1) ความมุ่งมั่น (Drive) ในชีวิตจริงแล้วการมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ (Personal mastery) เป็นหัวใจสําคัญ
ประการแรกที่ ทุกคนต้องประพฤติ ปฏิบั ติ เมื่ อมีความ
เพียรอยู่ที่ไหน ความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่น ผู้ประกอบธุรกิจ
ทุ ก คนควรพึ ง จดจํ า ไว้ เ สมอว่ า "ไม่ มี ค วามสํ า เร็ จ
อันยิ่งใหญ่ใด ๆ ที่จะได้มาจากความเพียรพยายามเพียง
น้อยนิด"
2) ภูมิปัญญา (Knowledge/wisdom) ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้าน
การบริหารที่ต้องมีอย่างครบถ้วน
3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อ
เพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา อันจะนํามาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal creativity)
อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด (Mental ability) ที่จะ
ก่อให้เกิดมุมมองแปลก ๆ ใหม่ ๆ (New paradigm) ที่
แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สามารถ
ที่จะแสวงหาโอกาส (Opportunity seeking) เพื่อนํามา

_18(256-264)28.indd 261

261

บริหารและพัฒนาให้เกิดเป็นคุณค่าแก่ธุรกิจของตน ทั้ง
ในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต
ระบบการตลาด และระบบการบริการลูกค้า ตลอดจน
ระบบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5) มนุ ษยสั มพั นธ์ และทั กษะการสื่ อสาร (Human
relations & communications ability) ซึ่งเป็นส่วนที่
สําคัญสําหรับการติดต่อสื่อสาร ให้บริการแก่ลูกค้าและ
บริหารทีมงานขนาดเล็ก ให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทางกลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน โดยพื้นฐาน
ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การที่ จ ะเป็ น ทั้ ง เจ้ า ของกิ จ การ และ
ผู้ จั ดการในเวลาเดี ยวกั นนั้ น ก็ คื อ เชาว์ อารมณ์ หรื อ
ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional quotient - EQ)
6) ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาและตั ด สิ น ใจ (Problem
solving & decision making skill) ในการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวนั้น บ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิง
ระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า
และสินค้า บริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา การกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ
ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อตัดสินใจจะเป็น
ทักษะที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้เป็น
อย่างดี
7) การบริหารเวลา (Time Management) ความ
ยุติธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้ ก็คือ
เวลาทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้
ให้ หมดไปในลั กษณะใด เวลาสํ า หรั บเจ้ าของธุ รกิ จ มี
คุณค่ายิ่ง ทําอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์ แก่ลูกค้า แก่
ครอบครัว และแก่สุขภาพส่วนตัวปัจจัยทั้งหมดเป็นเพียง
ขั้นพื้นฐาน ยังมีสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรจะมีอีกมากมาย
หลายประการ อาทิ ความเป็นผู้นําความ สามารถในการ
บริหาร การมอบหมายงาน การกํากับดูแล
4. ปัจจัยทีส่ ่งเสริมความสําเร็จของผู้ประกอบการ
เมื่อกล่าวถึงปัจจัย ผู้เขียนยังมีความคิดว่านอกจาก
ปัจจัยหลักที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีปัจจัยเสริม เพื่อให้
บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือจะเรียกว่าปัจจัยที่
ส่งเสริมความสําเร็จของธุรกิจก็ได้ ผู้เขียนขอเสนอปัจจัย
ที่ส่งเสริมความสําเร็จ 9 ประการ คือ

7/9/61 BE 5:59 PM

262

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol.9 No.1 January - April 2018

1) ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุน กล่าวคือ เมื่อธุรกิจ
ต้องการเงินทุน ต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเงิน
อาจช่วยเหลือในส่วนดอกเบี้ยต่ํา จะทําให้โอกาสที่ธุรกิจ
จะจัดตั้งและดําเนินการได้ประสบความสําเร็จมีความ
เป็นไปได้สูง
2) ปัจจัยด้านการผลิต กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะผลิต
อะไร อย่างไร หากธุรกิจมีความได้เปรียบเชิงทรัพยากร
หรื อ ในเชิ ง ทั ก ษะ ปั จ จั ย ด้ า นการผลิ ต ก็ จ ะมี ค วาม
ได้เปรียบและสนับสนุนให้โอกาสประสบความสําเร็จ
3) ปัจจัยด้านการตลาด กล่าวคือ การรู้ความต้องการ
ของตลาดและรู้ว่าจะนําสินค้าไปขายที่ไหน อย่างไรขาย
ให้กับใคร
4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ความสามารถ
ในเรื่องระบบงาน เงิน บุคลากรและระบบการตลาด
5) ปัจจัยด้านผู้นํา ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะ
เชื่อคนมากกว่าระบบ ดังนั้นหากผู้นําเป็นที่ไว้วางใจของ
สมาชิก มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการนํา มีความ
เสียสละ ธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้
6) ปัจจัยแรงงาน การมีแรงงานที่เพียงพอ และมี
ทั ก ษะการผลิ ต ก็ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระสบ
ความสําเร็จ
7) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วน
ร่วมอย่างเข้มแข็ง ทําให้ธุรกิจประกอบการได้อย่างแท้จริง
8) ปั จ จั ย ระบบข้ อ บั ง คั บ กล่ า วคื อ หากระเบี ย บ
ข้อบังคับไม่อยู่บนพื้นฐานหรือความเห็นชอบจากสมาชิก
การประกอบก็อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จน้อย
9) ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก กล่าวคือ การ
ประกอบการที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีความ
สามารถในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธ์เชิงลบกับภายนอก ความสําเร็จอีกอย่าง
หนึ่ งของผู้ ประกอบการคื อการจั บในสิ่ งที่ ถนั ดการจั บ
ธุรกิจที่เราถนัดเป็นเรื่องสําคัญมาก [8] เพราะมัน
หมายถึ งการที่ เราให้ ความสํ าคั ญกั บปั จจั ยแห่ งความ
สําเร็จ นั้นคือ ประสบการณ์ ทุกคนทราบว่าการจับสิ่งที่
ถนั ด เป็ น หลั ก สํ า คั ญ ในการลงมื อ ทํ า ธุ ร กิ จ เหตุ ผ ล
ประการแรกคื อ คนจํ านวนมากมั กจะไม่ สนุ ก กั บการ
ทํ า งาน และต้ อ งการหาอะไรใหม่ ๆ ทํ า ผลลั พ ธ์ คื อ
ส่วนมากคนพวกนั้นจะละทิ้งหน้าที่ความชํานาญเดิม และ
ตั้ งต้ นทํ าธุ รกิ จใหม่ ราวกั บคนตาบอดเดิ นหลงทางใน
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ป่าช้า และคนเราจะไม่เห็นด้วยกับสุภาษิตที่ว่า สิบเบี้ย
ใกล้ มื อ แต่ พยายามไขว้ คว้ า ของที่ อยู่ ไกล อย่ าลื มว่ า
ผลงานที่ ได้ จะน่ าพอใจถ้ าคุ ณมี ประสบการณ์ มากพอ
โอกาสทางธุรกิจมีอยู่ทั่วไปทุกแขนง รวมทั้งธุรกิจที่เราทํา
อยู่ ด้ วย เราไม่ จํ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนสาขาวิ ชาชี พเพื่ อหา
โอกาสเพิ่มขึ้น นักธุรกิจที่มีพรสวรรค์พิเศษโดยแท้จริง
เขาสามารถทําในสิ่งที่ทุกคนไม่อาจทนได้
5. บทสรุปสูค่ วามสําเร็จของผู้ประกอบการ
สุรชัย ภัทรบรรเจิด [9] มีความเห็นว่า การที่จะเป็น
ผู้ประกอบและบริหารธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต ได้ นั้ น ผู้ ป ระกอบการ
จะต้องผสมผสานหรือบูรณาการหลักการ “บริหารงาน
บริหารคน บริหารเงิน และบริหารตนเอง” ไปพร้อม ๆ
กันกับการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ การผลิตร่วมกับ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะการตัดสินใจเพียง
คนเดียวโดยลําพังอาจเกิดความผิดพลาดได้ ประกอบการ
มืออาชีพควรใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้
1) ในการจัดแบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานในโรงงานต้องคํานึงถึงความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่เป็นหลัก เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในกระบวนการผลิตสินค้า
2) ควรกระจายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจตามสายงานบังคับ
บัญชาที่มีการวิเคราะห์ปริมาณงานหลัก (Job Analysis)
และงานย่อย (Task Analysis) ในแต่ละหน้าที่โดย
ละเอียดแล้ว เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ควรให้เอกภาพในการบังคับบัญชากับผู้บริหารใน
แต่ละระดับ และควรให้พนักงานมีเจ้านายเพียงคนเดียว
เพื่อป้องกันความสับสนในการสั่งงาน
4) การสั่งงานต้องออกคําสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
นํามาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
5) ควรเสริ มสร้ างความสามั คคี ในการทํ างานของ
พนักงานทุกคนในสถานประกอบการโดยการสนับสนุนให้
มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน เป็นต้น โดยถือ
เป็นนโยบายสําคัญของสถานประกอบการ

7/9/61 BE 5:59 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

6) ให้ ค วามเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรมในการ
พิจารณาความดีความชอบกับพนักงานทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
7) เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานโดยให้พนักงานมี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับผลตอบแทนที่
ดีตามความสามารถ และการจัดสวัสดิการตามกฎหมาย
แรงงาน
8) ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านเสมื อ นหนึ่ ง สมาชิ ก ใน
ครอบครัวเดียวกัน
9) ใช้หลักการออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
ใหม่ ดังนี้
9.1) ให้พนักงานรับผิดชอบงานที่ท้าทายความ
สามารถมากขึ้น
9.2) ให้พนักงานมีอิสระในการทํางานมากขึ้น
9.3) มีข้อมูลย้อนกลับในการทํางานเพื่อการ
ปรับปรุง หรือชมเชยในความสามารถของพนักงาน
9.4) ให้มกี ารหมุนเวียนงานใหม่ ๆ ให้
ผู้ใต้บงั คับบัญชาเพือ่ ไม่ให้เกิดความจําเจเบื่อหมาย
9.5) สร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีตําแหน่งงานที่สูงกว่าว่างลง
ควรพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในสถานประกอบการ
ที่มีความสามารถก่อนประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้า
ในการทํางาน
10) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสู่ท้องตลาดให้เป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า ผู้บริหารธุรกิจควรคํานึงถึง
Q+C+D+S+E
Q (Quality) = คุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐาน
สากล
C (Cost) = ราคาสินค้าต้องถูกกว่า หรือเป็น
ราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพสินค้า
D (Delivery) = การส่งมอบสินค้าต้องตรงเวลา
ตามข้อตกลง
S (Service) = การบริการหลังการขายต้อง
รวดเร็วและตรงเวลา
E (Efficiency) = ประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานต้องอยูใ่ นระดับดีกว่ามาตรฐาน
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11) ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มา
ปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานประกอบการ ให้มี
ประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่งขัน
12) มีการปรับปรุงระบบการบริหารการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
13) มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและด้านการ
บริ ห ารจั ด การผลิ ต ภายในสถานประกอบการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
14) การผลิตสินค้าชนิดใดก็ตามต้องรู้ความต้องการ
ของลูกค้า และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
การเงิน และการตลาดมาร่วมในการพัฒนาธุรกิจ
15) ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล และกล้ า
ตัดสินใจสั่งการในกระบวนการผลิตที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า
เป็ นทางเลื อกที่ดี ที่สุ ด จะเห็ นได้ว่ า ถ้าผู้บริหารสถาน
ประกอบการ มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในหลักการ
บริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน [10] การไม่มีประสบการณ์ใน
การทํ า ธุ รกิ จ มาก่ อน ผู้ ป ระกอบการจึ ง มั ก ขาดความ
ระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ ไม่มีเงินสดสํารอง มอง
ทุกอย่ างในแง่ดี เกินไป ทําทุกอย่างด้ วยตนเองเพื่อลด
ต้นทุน และตั้งราคาสินค้าต่ําหรือสูงเกินไป แน่นอนว่า
การตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจย่อมหวังที่จะประสบ
ความสําเร็จในปลายทาง แต่การเดินบนเส้นทางสายธุรกิจ
ก็ไม่ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เริ่มต้นทําธุรกิจ
เป็นครั้งแรก ต้องมีความรอบรู้ ผู้ประกอบการ มือใหม่
ต้องระมัดระวัง เพราะหากพลาดไปอาจทําให้ธุรกิจล้มได้
[11] ผู้ประกอบการต้องมีแนวความคิดที่มีความชัดเจนใน
3 ประการคือ
1) ต้องรู้ว่าธุรกิจของเราคืออะไร
2) ต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร
3) ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่ลูกค้ามองเห็นว่ามีคุณค่า
ในปั จจุ บั นนวั ตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ สร้างตลาดและ
มู ล ค่ า ให้ กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี และส่ ง ผล
กระทบอย่างรุนแรง ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมรวมทั้ง
อาจจะทําให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิม ล้มหายตาย
จากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุน [12]
การเป็นผู้ประกอบการนั้น ต้องมีความเป็นผู้นํา มีความ
มุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจให้สําเร็จ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนํา
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และมันไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย ภาพลั กษณ์ที่ปรากฏบนสื่ อ
ต่าง ๆ ที่เราเห็นนั้น อาจดูดีจนทําให้ใคร ๆ ก็อยากหันมา
เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งการทําธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ เพราะมีปัจจัยหลัก
หลายอย่างด้วยกันที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า
จะทํ าให้ การบริ หารการผลิตสิ นค้ าในธุ รกิ จของท่านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้ซึ่งจะ
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมายของ
องค์กร
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