
The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th – 17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand 

 

บทคดัย่อ 

การประกอบการธุรกิจขนาดย่อมมีบทบาทในการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก มี
ความจาํเป็นในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมอย่าง
ต่อเนื,อง การวิจัยนี-รวบรวมข้อมูลเกี,ยวกับองค์ประกอบที,ส่งผล
ต่อความสําเร็จของผู้ ประกอบการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ ประกอบการธุร กิจขนาดย่อมที, ผ ลิตอาหารที, ประสบ
ความสําเร็จและสมัครใจให้ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ว่า
องค์ประกอบแห่งความสาํเร็จของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ตรงเกี,ยวกับธุรกิจ ความพร้อมของตนเอง การ
ออม การสร้างความแตกต่างของสินค้า การจ้างพนักงานระยะ
ยาว และการให้ความสําคัญกับคุณภาพ ส่วนอุปสรรคที,สําคัญ 
คือ การหาตลาดและการแข่งขันในตลาด ความต้องการการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการหาตลาดและด้าน
ความรู้ที,ทันสมยั องค์ประกอบเหล่านี-ส่วนใหญ่เป็นสาระที,มีอยู่
ในรายวิชาเอกของหลักสูตรผู้ ประกอบการอยู่ แล้วยกเว้น
รายวิชาที, เน้นจริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาสินค้าใหม่ซึ,งควร
เพิ,มขึ-น 

 
คําสําคัญ: ธุรกิจขนาดย่อม, ผูป้ระกอบการ, ความสําเร็จของ
ผูป้ระกอบการ, หลกัสูตรผูป้ระกอบการระดบัอุดมศึกษา, ธุรกิจ
การผลิตอาหาร 

 
Abstract 

 

Small businesses have tremendous roles in the creation of 

economic and social growth. There is a need to develop small 

business owners for all time. This research collected data 

about the factors affecting success of entrepreneurs by 

conducting in-depth interviews with volunteer small food 

producers. Research results indicate that factors affecting 

success of entrepreneurs include direct experience, self 

potentials, saving, product differentiation, long-term 

employment, and quality oriented operation. The major 

problems are market expansion and competition. The supports 

needed from organizations are marketing and concurrent 

knowledge. These factors have been included in the contents 
in the major courses of the curriculum of entrepreneurship 

except the content about business ethics and new product 

development which should be added to the curriculum.  
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๑. ที.มาและความสําคญัของปัญหา 
ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small  Business)  หรือวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ( S m a l l  a n d  M e d i u m  S i z e d 
Enterprises – SMEs) มีความสาํคญัต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการจา้งงานทีAมีสดัส่วน
เท่า ๆ กบัการจา้งงานของกิจการขนาดใหญ่ในทุก ๆ ประเทศ 

และการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนจากธุรกิจขนาดยอ่มอยูอ่ยา่งมาก ธุรกิจขนาดยอ่มทาํ
ใหผู้เ้ป็นเจา้ของมีรายได ้ มีความเป็นอยูที่Aดี มีคุณภาพชีวติทีAดี 
และยงัสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัพนกังานอีกจาํนวนมากดว้ย   

กิจการธุรกิจขนาดยอ่มในแต่ละประเทศมีจาํนวนมาก 
คิดเป็นร้อยละของธุรกิจทัIงหมดแลว้ ธุรกิจขนาดยอ่มจะมี
มากกวา่ร้อยละ ๙๐ ของจาํนวนธุรกิจทัIงหมด และมีการจา้งงาน
ในระดบัทีAเท่า ๆ กบัธุรกิจขนาดใหญ่ หรือมากกวา่ ในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกิจการธุรกิจ จาํนวน ๒,๓๗๕,๓๖๘ 
กิจการ เป็นกิจการธุรกิจขนาดยอ่ม จาํนวน ๒,๓๖๖,๒๒๗ 
กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖ มีการจา้งงานร้อยละ ๗๖ ของ
การจา้งงานทัIงประเทศ [๑]  

ธุรกิจขนาดยอ่มทีAประสบความสําเร็จ ยอ่มเป็นผลมา
จากการดาํเนินงานตามทักษะและแนวทางของผูเ้ป็นเจ้าของ
ธุรกิจ ซึAงความสามารถต่างๆ นัIน เกิดจากการเรียนรู้และลองผิด
ลองถูกมาอย่างต่อเนืAอง โดยทัAวไปมกัจะมองวา่ ความสามารถ
ดงักล่าวเป็นความสามารถเฉพาะตวัของเจา้ของธุรกิจคนใดคน
หนึAง ไม่สามารถเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระการคนอืAนได ้ดงันัIน
แนวทางทีAสร้างความสําเร็จให้กบัธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่
ละรายจะไม่มีการถ่ายทอดให้กบัผูอื้Aน แมก้ระทัAงในหลายกรณี
ยงัไม่สามารถถ่ายทอดไปยงัทายาทของผูป้ระกอบการเองดว้ย 
ดังนัI นแนวทางการดํา เ นินงานทีA ดี ทีA ทําให้ ธุรกิจประสบ
ความสาํเร็จจึงสูญหายไปพร้อมกบัผูป้ระสบความสาํเร็จ 

ในความเป็นจริงหลกัการดาํเนินงานทีAดีดงักล่าวเป็น
หลกัการดาํเนินงานทีAสามารถนาํไปใชเ้ป็นตวัแบบหรือแนวทาง
สําหรับผูป้ระกอบการอืAน ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถจัด
การศึกษาอยา่งเป็นทางการเพืAอพฒันาผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากเปิด
หลกัสูตรผูป้ระกอบการระดบัอุดมศึกษาอยู่แลว้ [๒] อย่างไรก็
ตามหลักสูตรเหล่านีI มีความจําเป็นจะตอ้งมีการปรับปรุงให้

เ ห ม า ะ ส ม กับ ส ถ า น ก า ร ณ์ ปั จ จุ บัน ด้ว ย  ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง
องคป์ระกอบทีAส่งผลต่อความสาํเร็จจะชีI ให้เห็นความเหมาะสม
ของเนืI อหาของหลักสูตรทีAจะใช้พัฒนาผูป้ระกอบการให้มี
ความสามารถสอดคล้องกับความเปลีAยนแปลงของสังคม
ปัจจุบนั ตลอดจนการเปลีAยนแปลงเพิAมเติมเนืIอหาทีAจาํเป็นดว้ย 

 

๒. องค์ประกอบของความสําเร็จในการประกอบการธุรกจิ

ขนาดย่อม 
ตามแนวความคิดของ บายเกรฟ [๓], เฟรดเดอริค, คูรัตโก 

และ ฮอตเก็ต[๔], และฮิสริช, ปีเตอร์ และ เชพพาร์ด[๕]  แสดง
องคป์ระกอบทีAส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนีI  

 

๒.๑ คุณสมบัตส่ิวนบุคคล  

• การศึกษามีผลดีต่อความสาํเร็จ 

• ชีวติครอบครัวมัAนคงมีผลดีต่อความสาํเร็จ 

• เพศหญิง-ชายมีโอกาสเท่ากนั 

• อายไุม่มีผลต่อความสาํเร็จ 

• โชคไม่มีผลต่อความสาํเร็จ 

• มีประสบการณ์ จากครอบครัวหรืองานมีผลต่อความสาํเร็จ 

• ภาวะผูน้าํมีผลต่อความสาํเร็จ 
 

๒.๒ ความสามารถด้านการจดัการ ความสามารถ
ต่อไปนีI มีผลต่อความสาํเร็จ คือ  

• การตลาดและบริการ เขา้ใจความตอ้งการลูกคา้ 

• การจดัหาทุน/การเงิน การควบคุมตน้ทุน 

• การบญัชีและการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลทางการเงิน 

• การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การดูแลพนกังานอยา่ง
เหมาะสม 

• การจดัระบบงาน/การดาํเนินงาน/การผลิต/การบริการ 

• การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตและการจดัการ 

• การใชป้ระโยชน์เครือข่าย ผูคุ้น้เคย ผูส้นบัสนุน 
 

๒.๓ ความเป็นผู้ประกอบการ องคป์ระกอบ
ต่อไปนีI มีผลต่อความสาํเร็จ คือ  
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• มีแผนต่อความเสีAยง 

• มีทศัมีคติบวก มองอุปสรรคเป็นโอกาส ไม่ลม้เลิก ทาํงาน
เชิงรุก 

• มีแรงบนัดาลใจ  

• มีแรงจูงใจ  ซึAงอาจไม่ใช่เรืAองเงินหรือความรํAารวย 

• มีความเชืAอตามศาสนาและมีจริยธรรม 

• มีความคิดสร้างสรรค ์วเิคราะห์โอกาส มีแนวคิดใหม่ 

• มีทกัษะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 
การวิจัยครัI งนีI ต้องการยืนย ันว่าองค์ประกอบเหล่านีI

สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงทีAเกิดขึIนกบัผูป้ระกอบการทีAประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่อยา่งไร 

 

๓. ระเบียบวธีิวจิยั 
การวจิยัครัI งนีI เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกเจา้ของกิจการแปรรูปวตัถุดิบเป็นอาหารสาํเร็จพร้อมบริโภค 
และมีลูกจ้างตัI งแต่ ๑๐ ถึง ๕๐ คน และถือว่าเป็นผูที้Aประสบ
ความสาํเร็จ คือ สามารถดาํเนินการธุรกิจไดม้ากกวา่ ๕ ปี และ
ไม่มีปัญหาในการดาํเนินการ และสามารถอยูร่อดผ่านพน้ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํAาในระยะปี ๒๕๕๑ มาได้ ขอบเขตพืIนทีA  คือ
จังหวดัภาคตะวนัตก ๓ จังหวดั  คือ นครปฐม ราชบุรี และ
กาญจนบุรี ซึA งตามฐานข้อมูลตบลดอทคอม มีทัI งหมด ๖๑ 
กิจการ กลุ่มตวัอย่างคือเจา้ของกิจการทีAสมคัรใจเปิดเผยขอ้มูล
โดยการติดต่อประสานงานจากอาจารย์และนักศึกษาคณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และดาํเนินการ
สมัภาษณ์โดยนกัวจิยั  

คําถามเ บืI องต้นในการสัมภาษณ์ได้มาจากการสรุป
สาระสาํคญัในการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็นดา้น ๆ ดงันีI  

• ข้อมูลทั.วไปของธุรกิจ ประกอบด้วย ความเป็นมาของ
ธุรกิจ ประเภทสินคา้ อายกิุจการ ยอดขาย กระบวนการผลิต 
ตลาด  

• ภูมิหลังของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
การศึกษา ชีวติวยัเด็ก ประสบการณ์การทาํงาน  

• ความสามารถด้านการประกอบการ ประกอบดว้ย ประวติั
การเริAมตน้ธุรกิจ ความสามารถในการวางแผนต่อความ
เสีAยง การมีทัศมีคติบวก มองอุปสรรคเป็นโอกาส ไม่
ลม้เลิก ทาํงานเชิงรุก แรงบนัดาลใจ แรงจูงใจ ศาสนาและ

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่  และทกัษะ
ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 

• ความสามารถด้านการจัดการ ประกอบดว้ยความสามารถ
ดา้นการตลาด คือ การพฒันาสินคา้ใหม่ การตัIงราคา การ
ส่งเสรอมการตลาด ด้านการผลิต คือ การจดัหาวตัถุดิบ 
การควบคุมคุณภาพ ดา้นการบญัชี คือ การจดัทาํบญัชีและ
ขอ้มูลทางการเงิน ด้านการเงิน คือ การลงทุน และการ
ควบคุมตน้ทุน ดา้นทรัพยากรมนุษย ์คือ การสรรหา การ
ฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน 

 

๔. ผลการวจิยั 
การวิจัยครัI งนีI ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของธุรกิจ

จาํนวน ๑๔ กิจการ ดงัขอ้มูลในตาราง ๑   
 

ตาราง ๑ ขอ้มูลทัAวไปของกิจการทีAสมคัรใจใหส้มัภาษณ์ 

สินค้า ที.ตัNง 
จํานวน

พนักงาน 

อายุ

กจิการ 

(ปี) 

จังหวดันครปฐม 

๑. เป็ดสดชาํแหละ อ.เมือง ๑๘ ๑๐ 
๒. นํIาเตา้หู ้ อ.เมือง ๑๐ ๕ 
๓. เป็ดพะโลเ้ป็ดยา่ง อ. เมือง ๓๐ ๗ 
๔. ไอศครีม* อ. สามพราน ๔๕ ๓๔ 
๕. มะพร้าวอบกรอบ อ.นครชยัศรี ๒๕ ๗ 
๖. ขนมเปีI ยะ อ. บางเลน ๓๐ ๑๑ 

จังหวดัราชบุรี 

๗. ลูกชิIนหม ู อ. เมือง ๑๐ ๑๐ 
๘. กะหรีAพฟั อ.เมือง ๑๐ ๓ 
๙. กลว้ยอบ อ. วดัเพลง   ๑๒ ๖ 
๑๐. นํIาออ้ย อ. บา้นโป่ง ๒๕  
๑๑. หวัไชโป้ว* อ.โพธาราม  ๔๐ 
๑๒. ซอสพริก* อ. โพธาราม   ๑๐๐** ๓๐ 
๑๓. คุกกีI  อ.โพธาราม ๙ ๑๐ 

จังหวดักาญจนบุรี 

๑๔. เผือกฉาบ อ.ไทรโยค ๑๒ ๒๐ 
หมายเหตุ 
 * ผูบ้ริหารรุ่นทีA ๒ สืบทอดกิจการมาจากครอบครัวเดิม    
** จาํนวนพนกังานเกิน ๕๐ คน แต่ขอ้มูลแสดงเป็น SME จึงดาํเนินการการสัมภาษณ์ 
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ข้อ มู ล ต่ อ ไ ป นีI ส รุ ป จ า ก ก า ร ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ข อ ง
ผูป้ระกอบการทีAร่วมโครงการวิจยันีI  อาจมีความแตกต่างจาก
ขอ้มูลของผูป้ระกอบการรายอืAน ๆ อย่างไรก็ตาม จากการสัม
ภาณษ์พบว่า มีความอิAมตวัของขอ้มูลในหลายประเด็น คือ ได้
ข้อมูลทีA ตรงกันในหลาย ๆ กิจการ ซึA งสามารถสรุปเป็น
สาระสําคัญทีA เ ป็นองค์ประกอบแห่งความสําเ ร็จของการ
ประกอบการทีAสามารถถือเป็นองค์ความรู้โดยทัAวไปได ้ อนึA ง
ข้อ มู ล บ า ง เ รืA อ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ไ ด้ม า ก นั ก  เ ช่ น 
กระบวนการผลิต ทุนและตน้ทุน  

องคค์วามรู้ทีAสรุปไดจ้ากขอ้มูลจากผลการสมัภาษณ์ มี
ดงัต่อไปนีI  

๔.๑ ภูมหิลงั  ผูป้ระกอบทีAเขา้ร่วมโครงการวจิยัครัI งนีI  
มีภูมิหลงัทีAสาํคญั ดงันีI  

• เพศ ผูป้ระกอบทีAให้สัมภาษณ์มีทัI งเพศชายและเพศ
หญิงจาํนวนใกลเ้คียงกนั  สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการไม่วา่เพศใด
มีโอกาสเท่ากันทีAจะประสบความสําเร็จในการประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอ่ม  

• อายุ ผูป้ระกอบการมีอายมุากนอ้ยแตกต่างกนั นัIน แต่
เป็นทีAน่าสังเกตุว่า ทุกคนมีอายุอยู่ในวยักลางคน คือ มากกว่า 
๓๐ ปี ขึIนไป ถือวา่ไดส้ัAงสมประสบการณ์มาระยะหนึAง 

• ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผูใ้ห้สัมภาษณ์
แตกต่างกนัมาก ระดบัการศึกษาตํAาสุด คือ ประถม ๔ การศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาโท กล่าวไดว้า่ การศึกษาอยา่งเป็นทางการยงั
ไม่เป็นปัจจัยทีAส่งผลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการอย่าง
ชดัเจน  แต่ระดบัการศึกษาอย่างเป็นทางการส่งผลดีต่อการสืบ
ทอดกิจการ 

• ชีวิตครอบครัว ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่สมรสแลว้ มี
บุตร สรุปได้ว่า ชีวิตครอบครัวทีAสมบูรณ์เป็นคุณสมบัติหนึA ง
ของผูป้ระกอบการทีAประสบความสาํเร็จ  

• ชีวติวยัเดก็ ถึงแมใ้นปัจจุบนัถือไดว้า่ผูป้ระกอบการทีA
เข้าร่วมโครงการวิจัยนีI เป็นผูที้Aประสบความสําเร็จในอาชีพ
ธุรกิจของตนเอง แต่สภาพชีวิตวยัเด็กของผูป้ระกอบมีความ
แตกต่างกนัมาก บางรายมีฐานะดีครอบครัวเป็นผูป้ระกอบการ
ทีAประสบความสําเร็จมาแล้ว บางรายมีฐานะไม่ดี แต่ต่อมา
สามารถดาํเนินการจนประสบความสาํเร็จได ้สรุปไดว้า่ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเดิมไม่มีผลอย่างชัด เจนต่อ
ความสาํเร็จทางธุรกิจ 

• ประสบการณ์ ประวติัการประกอบอาชีพก่อนการทาํ
ธุรกิจนีI  ผู ้ประกอบการทัI งหมดมีการประกอบอาชีพทีA เป็น
พืIนฐานของการประกอบธุรกิจ บางส่วนเป็นประสบการณ์ตรง 
บางส่วนเป็นประสบการณ์ทางออ้ม สรุปได้ว่า การประกอบ
ธุรกิจทีAประสบความสาํเร็จตอ้งมีประสบการณ์มาก่อน 

นอกจากนีI  เมืAอเปรียบเทียบระหว่างกิจการทีA เป็น
ผูป้ระกอบการรุ่นทีA ๒ คือ ผูที้Aรับมรดกธุรกิจมาจากบิดามารดา 
พบว่า เป็นผูที้A มีการศึกษาอย่างเป็นทางการระดับสูง และมี
รูปแบบการบริหารจดัการทีAเป็นทางการมากกวา่ เพมาะกบัการ
สืบทอดกิจการสู่บุตรหลานรุ่นต่อไปมากกวา่ 

๔.๒ ความสามารถด้านการประกอบการ  

• การเลอืกสินค้าเริ.มต้นกจิการ ผูป้ระกอบเลือกสินคา้ทีA
อยู่ในความต้องการของตลาด ซึA งเป็นไปตามหลักของการ
ประกอบธุรกิจ คือ ลูกคา้มีความสําคญัทีAสุด ไม่ใช่ผลิตเพราะ
ความสามารถผลิตของตนเอง 

•  การเลือกทําเลที.ตัNง ส่วนใหญ่เลือกทําเลทีAตัI งทีA เป็น
ทอ้งถิAนเดิมของครอบครัว ทาํให้เกิดความสะดวก ลงทุนน้อย 
สามารถรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แรงงาน วตัถุดิบไดง่้าย 

• การระดมทุน ใชเ้งินออมของตนเองและครอบครัว
เป็นหลัก ทําให้ไม่มีภาระหนีI สิน ต้นทุนการดําเนินการตํA า 
สามารถประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งมัAนคง 

• ประสบการณ์ ผู ้ประกอบการมักประสบอุปสรรค 
หรือมีปัญหาในการเริA มต้น เนืA องจากขาดความรู้บางด้าน
เกีAยวกบัธุรกิจนัIน ๆ เช่น ระบบการจดัจาํหน่าย เทคโนโลยี การ
จัดการ ทําให้การดําเนินการชะงัก หรือไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีAควร ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ทีA ให้สัมภาษณ์มักต้อง
เสาะหาความรู้เกีAยวกับการผลิตเพิAมเติม เรืA องนีI หมายความว่า 
ประสบการณ์มีความจาํเป็น 

• จริยธรรม ผูป้ระกอบการสรุปวา่องคป์ระกอบสําคญั
มากหนึAงใน ๒ ประการ ทีAทาํให้ประสบความสําเร็จ คือ ความ
ซืAอสตัยต์่อลูกคา้และคู่คา้ ตรงกบัขอ้มูลของ ฮิสริช, ปีเตอร์ และ 
เชพเพาร์ด [๖ ]  และสมแก้ว รุ่งเ ลิศเกรียงไกร และคณะ [๗ ] 
(องคป์ระกอบอีกประการ คือ คุณภาพสินคา้ ซึA งเป็นทกัษะการ
ผลิต อนัเป็นส่วนหนึAงของความสามารถดา้นการจดัการ)  
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• อุ ป ส ร ร ค สํ า คั ญ ใ น ปั จ จุ บั น  อุ ป ส ร ร ค ข อ ง
ผูป้ระกอบการมีแตกต่างกัน กิจการส่วนหนึA งมีปัญหาด้าน
วตัถุดิบ กิจการบางส่วนมีปัญหาดา้นกรรมวิธีการผลิต บางส่วน
มีปัญหาเรืAองคู่แข่ง บางส่วนมีปัญหาเรืAองการส่งเสริมของรัฐ
และหน่วยงานทีA เ กีA ยวข้อง ดังนัI นจึงมีความต้องการการ
สนับสนุนแตกต่างกันตามจาํเป็นของผูป้ระกอบการ นัAนคือ 
ผูป้ระกอบการตอ้งการความรู้เพิAมเติมเพืAอการประกอบการ
หลายดา้น 

๔.๓ ความสามารถด้านการจัดการ คือ งานบุคคล 
การตลาด การผลิต การเงิน และการบญัชี  

• การจัดการด้านงานบุคคล  ผูป้ระกอบทัI งหมดใช้
แรงงานในทอ้งถิAน คดัเลือกจาก ผูที้AมีความตัIงใจในการทาํงาน 
ไม่ขาดงาน ไม่เกเร ให้การฝึกอบรม โดยเจา้ของกิจการเองและ
ให้พนักงานทีAมีความรู้ความสามารถฝึกพนักงานรุ่นต่อ ๆ ไป 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ให้ตามกฏหมายและมีสวสัดิการ
ตามสภาพการจา้งงานในทอ้งทีA ปัญหาด้านพนักงาน การขาด
แคลนแรงงานทีAมีทกัษะ  

•  การบริหารจัดการด้านการตลาด สิAงทีAสําคญัทีAสุด 
คือ  การออกแบบสินคา้ทีAแปลกใหม่ คือ อาหารทีAมีรสชาติใหม่ 
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึAงผูป้ระกอบการตอ้งมีแนวคิด
สร้างสรรค์ ทาํให้เกิดความน่าสนใจ ตัIงราคาตามกาํลงัซืIอของ
ลูกคา้ แต่มีผลตอบแทนจากการผลิตทีAเพียงพอ คือ ไม่ขาดทุน 
โดยพยายามควบคุมตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกบัราคาแหล่งจาํหน่าย 
ในพืIนทีAใกล้เคียง การส่งเสริมการขาย ลดราคาตามปริมาณ
สัAงซืIอ และ แถมสินคา้ 

• การบริหารจัดการด้านการผลิต  การผลิตใช้
กระบวนการแตกต่างกันตามลักษณะสินค้า มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเพืAอเพิAมคุณภาพสาํหรับการแข่งขนั แหล่ง
วตัถุดิบมีทัIงในทอ้งถิAน ต่างถิAน และต่างประเทศ แหล่งวตัถุดิบ
เป็นประเด็นทีAผูป้ระกอบการมีทางเลือกน้อย และเป็นตน้ทุน
สําคญัของการผลิตและการประกอบการ มีการใชเ้ทคโนโลยี
การผลิตไม่มาก แต่มีการควบคุมคุณสมบติัทีAดีของอาหาร คือ 
รสชาติ และความสะอาด ซึAงผูป้ระกอบการถือเป็นองคป์ระกอบ
หนึA งใน ๒ ประการของความสําเร็จ (อีกประการ คือ ความ
ซืAอสตัยต์่อลูกคา้และคู่คา้) 

• การบริหารจัดการด้านการเงิน/การบัญชี ส่วนใหญ่
ใชเ้งินออมในการดาํเนินธุรกิจ และจดัทาํเอกสารทางการบญัชี
เอง ถึงแมบ้างกิจการจะไม่ไดจ้ดัทาํระบบบญัชีเต็มรูปแบบ แต่
สามารถบนัทึกรายรับรายจ่ายไดอ้ยา่งครบถว้น 

• อย่างไรก็ตามเมื.อถามว่าอะไรเป็นองค์ประกอบ

สําคัญที. สุดต่อความสําเ ร็จของธุรกิจ ผู้ประกอบการให้

ความเห็นตรงกันชัดเจน ๒ ประการ คือ คุณภาพสินค้าและ

ความซื.อสัตย์ รับผดิชอบต่อลูกค้าและผู้ร่วมธุรกจิ 

 

๕.  ข้อเสนอแนะ 

๕ . ๑  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

ผู้ประกอบการ 
จากผลการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบทีAส่งผล

ต่อความสําเร็จของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมซึA งควร
กาํหนดสาระสาํคญัเป็นรายวิชาทีAมีในหลกัสูตรผูป้ระกอบการ 
มีดงันีI  

(๑) ภูมหิลงัของผู้ประกอบการ มีองคป์ระกอบทีAส่งผล
ต่อความสํา เ ร็จอย่าง เ ด่นชัด  ๒ ประการ คือ (๑)  การมี
ประสบการณ์ ดงันัIนหลกัสูตรผูป้ระกอบการตอ้งมีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ในการดํา เ นินธุร กิจ  ห รือการเสริมสร้าง
ประสบการณ์แต่ละขัIนตอน เช่น การสาํรวจตลาด การวางแผน
ธุรกิจ การผลิต เป็นตน้ (๒) ชีวิตครอบครัว หลกัสูตรควรให้
ความรู้และทกัษะในการดูแลครอบครัวดว้ย 
 ( ๒ )  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร   มี
องค์ประกอบสําคญั ๒ ประการ คือ (๑) คุณภาพของสินคา้ทีA
เหนือกว่าคู่แข่งขนั ดงันัIน การศึกษาสาขาผูป้ระกอบการควร
เน้นการฝึกทกัษะในการพฒันาสินคา้ใหม่ทัIงกระบวนการ คือ
รวมทัIง การศึกษาวิจยัตลาดเพืAอทาํความเขา้ใจสภาพตลาดเดิม
และแนวทางการพฒันาสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาดดว้ย นอกจากนีI
กระบวนการพฒันาสินคา้ใหม่ยงัตอ้งการความรู้ความสามารถ
ดา้นเทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีทีAเกีAยวขอ้งดว้ย (๒) ความ
ซืAอสตัยต์่อลูกคา้และต่อผูร่้วมดาํเนินการธุรกิจ การให้การศึกษา
ในประเด็นนีIจะตอ้งสร้างจิดสาํนึกของความเป็นผูป้ระกอบการ
ทีAให้ความสาํคญักบัลูกคา้และคู่คา้ ปลูกฝังจริยธรรมและความ
รับผิดชอบทางสงัคม ซึAงเนืIอหาเดิมไม่ไดเ้นน้มากนกั 
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(๓) ความสามารถด้านการจัดการ มีองค์ประกอบทีA
ส่งผลชดัเจนต่อความสําเร็จ ๓ ดา้น คือ (๑) ดา้นการตลาด ซึA ง
เน้นถึงความสามารถในการออกแบบสินคา้ใหม่ทีAดึงดูดความ
ตอ้งการของตลาดทาํนองเดียวกับในระยะเริAมตน้กิจการ (๒)
ดา้นความรู้ในกระบวนการผลิต หมายถึงเทคนิคและเทคโนโลยี
ทีAเกีAยวขอ้ง เพราะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินคา้ ดงันัIนจึง
ยืนยนัความจาํเป็นของเนืIอหาการพฒันาสินคา้ใหม่ (๓) ด้าน
ความรู้ต่าง ๆ ในการดาํเนินการธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด 
การบริหารบุคคล การเงิน การบญัชี ความรู้และทกัษะเหล่านีI มี
อยู่ในหลกัสูตรการบริหารธุรกิจโดยทัAวไปแลว้ คือ วิชาแกน
ของสาขาบริหารธุรกิจ   

(๔) ปัจจยัภายนอก ปัญหาทีAสาํคญัของผูป้ระกอบการ 
คือ ราคาวตัถุดิบ และความเปลีAยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 
ดงันัIนจึงจาํเป็นตอ้งมีรายวิชาทีAเกีAยวขอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง ซึAงเป็นเนืIอหาทีAสอดคลอ้งกบัรายวชิาทีAเป็น
การศึกษาทัAวไป และวิชาแกนของการเรียนสาขาบริหารธุรกิจ
อยูแ่ลว้ 

โดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าการศึกษาอย่างเป็น
ทางก ารมีผ ลต่อค วาม สํา เ ร็ จของ ผู ้ปร ะกอบ  จะ เ ห็นว่า
ผูป้ระกอบการรุ่นบิดามารดาจะส่งเสริมให้บุตรมีการศึกษา
ระดบัสูงในการกลบัมาดูแลกิจการต่อ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะในการวจิยัสืบเนื.อง 
การวิจัยครัI ง นีI เน้นองค์ประกอบทีA มีความสําคัญของ

ผู ้ประกอบการเพืAอเป็นแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรผู ้ประกอบการทีA มีประสิทธิผลยัง
ตอ้งการการพฒันาอย่างต่อเนืAอง ดงันัIนหัวขอ้การวิจยัทีAควรทาํ
ต่อเนืAอง คือ ประสิทธิผลของหลักสูตรผู ้ประกอบการของ
สถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ นอกจากนีI  เนืAองจากการครัI งนีI ศึกษา
เฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ควรมีการวิจยัองค์ประกอบทีAมีผล
ต่อความสาํเร็จในอุตสาหกรรมอืAนดว้ย  

 

๖. สรุป 
การวิจัยครัI งนีI สามารถระบุได้ว่าองค์ประกอบทีAมีผลต่อ

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม เรียงตามลาํดบั
ความสําคัญ คือ ความสามารถในการพัฒนาสินค้าใหม่ 

ความสามารถในการจัดการคุณภาพ ความซืAอสัตยแ์ละความ
รับผิดชอบทางสังคม ประสบการณ์ทางธุรกิจ ความรู้ทาง
เทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีทีAเกีAยวขอ้ง ความรู้ทางดา้นการ
จัดการ และความรู้ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม เนืIอหา
เหล่านีI มีความจาํเป็นทีAจะจดัเขา้เป็นสาระสาํคญัในรายวิชาเอก 
ข อ ง ห ลัก สูต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  แ ข น ง ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 
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