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บทคัดย่ อ
การประกอบการธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มมี บทบาทในการ
สร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิ จและสั งคมอย่ างมาก มี
ความจําเป็ นในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่ อมอย่ าง
ต่ อเนื,อง การวิจัยนี ร- วบรวมข้ อมูลเกี,ยวกับองค์ ประกอบที, ส่งผล
ต่ อ ความสํา เร็ จ ของผู้ ป ระกอบการโดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ขนาดย่ อมที, ผลิ ต อาหารที, ประสบ
ความสํ า เร็ จ และสมั ค รใจให้ ข้ อมู ล สรุ ป ผลการวิ จั ย ได้ ว่ า
องค์ ประกอบแห่ งความสําเร็ จของผู้ประกอบการ ประกอบด้ วย
ประสบการณ์ ตรงเกี, ยวกับธุรกิ จ ความพร้ อมของตนเอง การ
ออม การสร้ างความแตกต่ างของสิ นค้ า การจ้ างพนักงานระยะ
ยาว และการให้ ความสําคัญกับคุณภาพ ส่ วนอุปสรรคที, สําคัญ
คื อ การหาตลาดและการแข่ งขัน ในตลาด ความต้ อ งการการ
สนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ด้ า นการหาตลาดและด้ า น
ความรู้ ที,ทันสมัย องค์ ประกอบเหล่ านีส- ่ วนใหญ่ เป็ นสาระที, มีอยู่
ในรายวิ ช าเอกของหลั ก สู ต รผู้ ป ระกอบการอยู่ แ ล้ ว ยกเว้ น
รายวิชาที, เน้ นจริ ยธรรมธุรกิ จและการพัฒนาสิ นค้ าใหม่ ซึ,งควร
เพิ,มขึนคําสํ าคัญ: ธุ รกิ จขนาดย่อม, ผูป้ ระกอบการ, ความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการ, หลักสูตรผูป้ ระกอบการระดับอุดมศึกษา, 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.
Keyword: Small Business, Entrepreneur, Success of
Entrepreneur, Tertiary Curriculum for Entrepreneurship, Food
Production Business
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๑. ทีม. าและความสําคัญของปัญหา
ธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) หรื อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ( S ma ll a n d M e d iu m S iz e d
Enterprises – SMEs) มีความสําคัญต่อความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้จากการจ้างงานทีAมีสดั ส่วน
เท่า ๆ กับการจ้างงานของกิจการขนาดใหญ่ในทุก ๆ ประเทศ
และการดําเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ตอ้ งได้รับการ
สนับสนุนจากธุรกิจขนาดย่อมอยูอ่ ย่างมาก ธุรกิจขนาดย่อมทํา
ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของมีรายได้ มีความเป็ นอยูท่ ีAดี มีคุณภาพชีวติ ทีAดี
และยังสามารถสร้างรายได้ให้กบั พนักงานอีกจํานวนมากด้วย
กิจการธุรกิจขนาดย่อมในแต่ละประเทศมีจาํ นวนมาก
คิดเป็ นร้อยละของธุรกิจทัIงหมดแล้ว ธุรกิจขนาดย่อมจะมี
มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของจํานวนธุรกิจทัIงหมด และมีการจ้างงาน
ในระดับทีAเท่า ๆ กับธุรกิจขนาดใหญ่ หรื อมากกว่า ในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกิจการธุรกิจ จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๘
กิจการ เป็ นกิจการธุรกิจขนาดย่อม จํานวน ๒,๓๖๖,๒๒๗
กิจการ หรื อคิดเป็ นร้อยละ ๙๙.๖ มีการจ้างงานร้อยละ ๗๖ ของ
การจ้างงานทัIงประเทศ [๑]
ธุรกิจขนาดย่อมทีAประสบความสําเร็ จ ย่อมเป็ นผลมา
จากการดําเนิ นงานตามทักษะและแนวทางของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ ซึAงความสามารถต่างๆ นัIน เกิดจากการเรี ยนรู ้และลองผิด
ลองถูกมาอย่างต่อเนืA อง โดยทัวA ไปมักจะมองว่า ความสามารถ
ดังกล่าวเป็ นความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าของธุรกิจคนใดคน
หนึA ง ไม่สามารถเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระการคนอืAนได้ ดังนัIน
แนวทางทีAสร้างความสําเร็ จให้กบั ธุรกิ จของผูป้ ระกอบการแต่
ละรายจะไม่มีการถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ืAน แม้กระทังA ในหลายกรณี
ยังไม่สามารถถ่ายทอดไปยังทายาทของผูป้ ระกอบการเองด้วย
ดั ง นัI นแนวทางการดํ า เนิ น งานทีA ดี ทีA ท ํ า ให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็ จจึงสูญหายไปพร้อมกับผูป้ ระสบความสําเร็ จ
ในความเป็ นจริ งหลักการดําเนิ นงานทีA ดีดงั กล่าวเป็ น
หลักการดําเนินงานทีAสามารถนําไปใช้เป็ นตัวแบบหรื อแนวทาง
สํา หรั บ ผูป้ ระกอบการอืA น ๆ ได้เ ป็ นอย่า งดี และสามารถจัด
การศึ กษาอย่างเป็ นทางการเพืAอพัฒนาผูป้ ระกอบการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผ ล ปั จจุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํ า นวนมากเปิ ด
หลักสู ตรผูป้ ระกอบการระดับอุดมศึ กษาอยู่แล้ว [๒] อย่างไรก็
ตามหลักสู ต รเหล่ า นีI มี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้

เห ม าะ สม กั บ สถ าน การ ณ์ ปั จ จุ บั น ด้ ว ย การ ศึ กษ าถึ ง
องค์ประกอบทีAส่งผลต่อความสําเร็ จจะชีIให้เห็นความเหมาะสม
ของเนืI อ หาของหลัก สู ต รทีA จ ะใช้พ ัฒ นาผูป้ ระกอบการให้ มี
ความสามารถสอดคล้อ งกับ ความเปลีA ย นแปลงของสั ง คม
ปั จจุบนั ตลอดจนการเปลีAยนแปลงเพิAมเติมเนืIอหาทีAจาํ เป็ นด้วย
๒. องค์ ประกอบของความสําเร็จในการประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่ อม
ตามแนวความคิดของ บายเกรฟ [๓], เฟรดเดอริ ค, คูรัตโก
และ ฮอตเก็ต[๔], และฮิ สริ ช, ปี เตอร์ และ เชพพาร์ ด[๕] แสดง
องค์ประกอบทีA ส่งผลต่อความสําเร็ จในการประกอบการธุรกิ จ
ขนาดย่อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนีI
๒.๑ คุณสมบัตสิ ่ วนบุคคล
• การศึกษามีผลดีต่อความสําเร็ จ
• ชีวติ ครอบครัวมันA คงมีผลดีต่อความสําเร็ จ
• เพศหญิง-ชายมีโอกาสเท่ากัน
• อายุไม่มีผลต่อความสําเร็ จ
• โชคไม่มีผลต่อความสําเร็ จ
• มีประสบการณ์ จากครอบครัวหรื องานมีผลต่อความสําเร็ จ
• ภาวะผูน้ าํ มีผลต่อความสําเร็ จ
๒.๒ ความสามารถด้ านการจัดการ ความสามารถ
ต่อไปนีIมีผลต่อความสําเร็ จ คือ
• การตลาดและบริ การ เข้าใจความต้องการลูกค้า
• การจัดหาทุน/การเงิน การควบคุมต้นทุน
• การบัญชีและการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลทางการเงิน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดูแลพนักงานอย่าง
เหมาะสม
• การจัดระบบงาน/การดําเนินงาน/การผลิต/การบริ การ
• การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการ
• การใช้ประโยชน์เครื อข่าย ผูค้ ุน้ เคย ผูส้ นับสนุน
๒.๓ ความเป็ นผู้ประกอบการ องค์ประกอบ
ต่อไปนีIมีผลต่อความสําเร็ จ คือ
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• มีแผนต่อความเสีA ยง
• มีทศั มีคติบวก มองอุปสรรคเป็ นโอกาส ไม่ลม้ เลิก ทํางาน
เชิงรุ ก
• มีแรงบันดาลใจ
• มีแรงจูงใจ ซึAงอาจไม่ใช่เรืA องเงินหรื อความรํAารวย
• มีความเชืAอตามศาสนาและมีจริ ยธรรม
• มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์โอกาส มีแนวคิดใหม่
• มีทกั ษะด้านมนุษย์สมั พันธ์
การวิ จัย ครัI งนีI ต้อ งการยื น ยัน ว่ า องค์ ป ระกอบเหล่ า นีI
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งทีAเกิดขึIนกับผูป้ ระกอบการทีAประสบ
ความสําเร็ จหรื อไม่อย่างไร
๓. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครัIงนีIเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเจ้าของกิจการแปรรู ปวัตถุดิบเป็ นอาหารสําเร็ จพร้อมบริ โภค
และมี ลูกจ้างตัIงแต่ ๑๐ ถึ ง ๕๐ คน และถื อว่าเป็ นผูท้ ีA ประสบ
ความสําเร็ จ คือ สามารถดําเนิ นการธุรกิ จได้มากกว่า ๕ ปี และ
ไม่มีปัญหาในการดําเนิ นการ และสามารถอยูร่ อดผ่านพ้นภาวะ
เศรษฐกิ จ ตกตํAา ในระยะปี ๒๕๕๑ มาได้ ขอบเขตพืI น ทีA คื อ
จัง หวัด ภาคตะวัน ตก ๓ จัง หวัด คื อ นครปฐม ราชบุ รี และ
กาญจนบุ รี ซึA งตามฐานข้อ มู ล ตบลดอทคอม มี ทI ัง หมด ๖๑
กิจการ กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าของกิจการทีA สมัครใจเปิ ดเผยข้อมูล
โดยการติ ด ต่ อ ประสานงานจากอาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และดําเนิ นการ
สัมภาษณ์โดยนักวิจยั
คํา ถามเบืI องต้ น ในการสั ม ภาษณ์ ไ ด้ ม าจากการสรุ ป
สาระสําคัญในการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็ นด้าน ๆ ดังนีI
• ข้ อ มู ล ทั.ว ไปของธุ ร กิจ ประกอบด้ว ย ความเป็ นมาของ
ธุรกิจ ประเภทสิ นค้า อายุกิจการ ยอดขาย กระบวนการผลิต
ตลาด
• ภู มิ ห ลั ง ของผู้ ป ระกอบการ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
การศึกษา ชีวติ วัยเด็ก ประสบการณ์การทํางาน
• ความสามารถด้ านการประกอบการ ประกอบด้วย ประวัติ
การเริA มต้นธุ รกิ จ ความสามารถในการวางแผนต่อความ
เสีA ย ง การมี ทัศ มี ค ติ บ วก มองอุ ป สรรคเป็ นโอกาส ไม่
ล้มเลิก ทํางานเชิงรุ ก แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ศาสนาและ

จริ ยธรรม ความคิ ดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ และทักษะ
ด้านมนุษย์สมั พันธ์
• ความสามารถด้ านการจัดการ ประกอบด้วยความสามารถ
ด้านการตลาด คือ การพัฒนาสิ นค้าใหม่ การตัIงราคา การ
ส่ งเสรอมการตลาด ด้านการผลิ ต คื อ การจัดหาวัตถุดิบ
การควบคุมคุณภาพ ด้านการบัญชี คือ การจัดทําบัญชีและ
ข้อมูลทางการเงิ น ด้า นการเงิ น คื อ การลงทุ น และการ
ควบคุมต้นทุน ด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ การสรรหา การ
ฝึ กอบรม การจ่ายผลตอบแทน
๔. ผลการวิจยั
การวิ จัย ครัI งนีI ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากเจ้า ของธุ ร กิ จ
จํานวน ๑๔ กิจการ ดังข้อมูลในตาราง ๑
ตาราง ๑ ข้อมูลทัวA ไปของกิจการทีAสมัครใจให้สมั ภาษณ์
สิ นค้ า
จังหวัดนครปฐม
๑. เป็ ดสดชําแหละ
๒. นํIาเต้าหู้
๓. เป็ ดพะโล้เป็ ดย่าง
๔. ไอศครี ม*
๕. มะพร้าวอบกรอบ
๖. ขนมเปีI ยะ
จังหวัดราชบุรี
๗. ลูกชิIนหมู
๘. กะหรีA พฟั
๙. กล้วยอบ
๑๐. นํIาอ้อย
๑๑. หัวไชโป้ ว*
๑๒. ซอสพริ ก*
๑๓. คุกกีI
จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔. เผือกฉาบ

จํานวน
พนักงาน

อายุ
กิจการ
(ปี )

อ.เมือง
อ.เมือง
อ. เมือง
อ. สามพราน
อ.นครชัยศรี
อ. บางเลน

๑๘
๑๐
๓๐
๔๕
๒๕
๓๐

๑๐
๕
๗
๓๔
๗
๑๑

อ. เมือง
อ.เมือง
อ. วัดเพลง
อ. บ้านโป่ ง
อ.โพธาราม
อ. โพธาราม
อ.โพธาราม

๑๐
๑๐
๑๒
๒๕

๑๐
๓
๖

๑๐๐**
๙

๔๐
๓๐
๑๐

อ.ไทรโยค

๑๒

๒๐

ที.ตNัง

หมายเหตุ
* ผูบ้ ริ หารรุ่ นทีA ๒ สื บทอดกิจการมาจากครอบครัวเดิม
** จํานวนพนักงานเกิน ๕๐ คน แต่ขอ้ มูลแสดงเป็ น SME จึงดําเนินการการสัมภาษณ์
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ข้ อ มู ล ต่ อ ไปนีI สรุ ปจากการให้ สั ม ภาษณ์ ขอ ง
ผูป้ ระกอบการทีA ร่วมโครงการวิจยั นีI อาจมี ความแตกต่างจาก
ข้อมูลของผูป้ ระกอบการรายอืA น ๆ อย่างไรก็ตาม จากการสัม
ภาณษ์พบว่า มีความอิAมตัวของข้อมูลในหลายประเด็น คือ ได้
ข้อ มู ล ทีA ต รงกั น ในหลาย ๆ กิ จ การ ซึA งสามารถสรุ ปเป็ น
สาระสํ า คัญ ทีA เ ป็ นองค์ ป ระกอบแห่ ง ความสํ า เร็ จ ของการ
ประกอบการทีA สามารถถือเป็ นองค์ความรู ้โดยทัAวไปได้ อนึA ง
ข้ อ มู ลบ างเ รืA อง ไ ม่ ส ามาร ถ สอ บ ถาม ได้ ม ากนั ก เ ช่ น
กระบวนการผลิต ทุนและต้นทุน
องค์ความรู ้ทีAสรุ ปได้จากข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ มี
ดังต่อไปนีI
๔.๑ ภูมหิ ลัง ผูป้ ระกอบทีAเข้าร่ วมโครงการวิจยั ครัIงนีI
มีภูมิหลังทีAสาํ คัญ ดังนีI
• เพศ ผูป้ ระกอบทีA ให้สัมภาษณ์ มีทI งั เพศชายและเพศ
หญิงจํานวนใกล้เคียงกัน สรุ ปได้วา่ ผูป้ ระกอบการไม่วา่ เพศใด
มี โอกาสเท่ ากันทีA จะประสบความสําเร็ จ ในการประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อม
• อายุ ผูป้ ระกอบการมีอายุมากน้อยแตกต่างกัน นัIน แต่
เป็ นทีA น่าสังเกตุว่า ทุ กคนมี อายุอยู่ในวัยกลางคน คื อ มากกว่า
๓๐ ปี ขึIนไป ถือว่าได้สงAั สมประสบการณ์มาระยะหนึAง
• ระดับการศึ กษา ระดับการศึ กษาของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
แตกต่างกันมาก ระดับการศึกษาตํAาสุ ด คือ ประถม ๔ การศึกษา
สูงสุด คือ ปริ ญญาโท กล่าวได้วา่ การศึกษาอย่างเป็ นทางการยัง
ไม่เป็ นปั จจัยทีA ส่ งผลต่อ ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการอย่า ง
ชัดเจน แต่ระดับการศึ กษาอย่างเป็ นทางการส่ งผลดีต่อการสื บ
ทอดกิจการ
• ชีวิตครอบครัว ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่สมรสแล้ว มี
บุตร สรุ ปได้ว่า ชี วิตครอบครั วทีA สมบู รณ์ เป็ นคุ ณสมบัติหนึA ง
ของผูป้ ระกอบการทีAประสบความสําเร็ จ
• ชีวติ วัยเด็ก ถึงแม้ในปั จจุบนั ถือได้วา่ ผูป้ ระกอบการทีA
เข้า ร่ ว มโครงการวิจัยนีI เป็ นผูท้ ีA ป ระสบความสํา เร็ จในอาชี พ
ธุ รกิ จของตนเอง แต่ส ภาพชี วิตวัยเด็ กของผูป้ ระกอบมี ความ
แตกต่างกันมาก บางรายมีฐานะดีครอบครัวเป็ นผูป้ ระกอบการ
ทีA ป ระสบความสํา เร็ จ มาแล้ว บางรายมี ฐ านะไม่ ดี แต่ ต่ อ มา
สามารถดําเนิ นการจนประสบความสําเร็ จได้ สรุ ปได้วา่ ฐานะ

ทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว เดิ ม ไม่ มี ผ ลอย่ า งชั ด เจนต่ อ
ความสําเร็ จทางธุรกิจ
• ประสบการณ์ ประวัติการประกอบอาชี พก่อนการทํา
ธุ ร กิ จ นีI ผู ้ป ระกอบการทัIง หมดมี ก ารประกอบอาชี พ ทีA เ ป็ น
พืIนฐานของการประกอบธุรกิจ บางส่ วนเป็ นประสบการณ์ตรง
บางส่ วนเป็ นประสบการณ์ ทางอ้อม สรุ ปได้ว่า การประกอบ
ธุรกิจทีAประสบความสําเร็ จต้องมีประสบการณ์มาก่อน
นอกจากนีI เมืA อ เปรี ยบเที ย บระหว่ า งกิ จ การทีA เ ป็ น
ผูป้ ระกอบการรุ่ นทีA ๒ คือ ผูท้ ีAรับมรดกธุรกิจมาจากบิดามารดา
พบว่า เป็ นผูท้ ีA มี ก ารศึ ก ษาอย่า งเป็ นทางการระดับ สู ง และมี
รู ปแบบการบริ หารจัดการทีAเป็ นทางการมากกว่า เพมาะกับการ
สื บทอดกิจการสู่บุตรหลานรุ่ นต่อไปมากกว่า
๔.๒ ความสามารถด้ านการประกอบการ
• การเลือกสินค้ าเริ.มต้ นกิจการ ผูป้ ระกอบเลือกสิ นค้าทีA
อยู่ใ นความต้อ งการของตลาด ซึA งเป็ นไปตามหลัก ของการ
ประกอบธุ รกิ จ คือ ลูกค้ามีความสําคัญทีA สุด ไม่ใช่ ผลิตเพราะ
ความสามารถผลิตของตนเอง
• การเลือกทําเลที.ตNัง ส่ วนใหญ่เลื อกทําเลทีA ตI งั ทีA เป็ น
ท้องถิAนเดิ มของครอบครัว ทําให้เกิ ดความสะดวก ลงทุนน้อย
สามารถรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แรงงาน วัตถุดิบได้ง่าย
• การระดมทุน ใช้เงิ นออมของตนเองและครอบครั ว
เป็ นหลัก ทํา ให้ ไ ม่ มี ภ าระหนีI สิ น ต้น ทุ น การดํา เนิ น การตํAา
สามารถประสบความสําเร็ จได้อย่างมันA คง
• ประสบการณ์ ผู ้ป ระกอบการมัก ประสบอุ ป สรรค
หรื อมี ปั ญ หาในการเริA มต้น เนืA อ งจากขาดความรู ้ บ างด้า น
เกีAยวกับธุรกิจนัIน ๆ เช่น ระบบการจัดจําหน่าย เทคโนโลยี การ
จัด การ ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น การชะงัก หรื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ า ทีA ค วร ผู ้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ทีA ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ม ัก ต้อ ง
เสาะหาความรู ้ เกีA ยวกับการผลิ ตเพิAมเติม เรืA องนีI หมายความว่า
ประสบการณ์มีความจําเป็ น
• จริยธรรม ผูป้ ระกอบการสรุ ปว่าองค์ประกอบสําคัญ
มากหนึA งใน ๒ ประการ ทีA ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ คือ ความ
ซืAอสัตย์ต่อลูกค้าและคู่คา้ ตรงกับข้อมูลของ ฮิสริ ช, ปี เตอร์ และ
เชพเพาร์ ด [๖] และสมแก้ ว รุ่ งเลิ ศ เกรี ยงไกร และคณะ [๗]
(องค์ประกอบอีกประการ คือ คุณภาพสิ นค้า ซึA งเป็ นทักษะการ
ผลิต อันเป็ นส่วนหนึAงของความสามารถด้านการจัดการ)
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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
ผูป้ ระกอบการมี แ ตกต่ า งกัน กิ จ การส่ ว นหนึA งมี ปั ญ หาด้า น
วัตถุดิบ กิจการบางส่วนมีปัญหาด้านกรรมวิธีการผลิต บางส่ วน
มีปัญหาเรืA องคู่แข่ง บางส่ วนมีปัญหาเรืA องการส่ งเสริ มของรั ฐ
และหน่ ว ยงานทีA เ กีA ย วข้อ ง ดั ง นัI นจึ ง มี ค วามต้อ งการการ
สนับสนุ น แตกต่า งกัน ตามจํา เป็ นของผูป้ ระกอบการ นัAน คื อ
ผูป้ ระกอบการต้อ งการความรู ้ เ พิA ม เติ ม เพืA อ การประกอบการ
หลายด้าน
๔.๓ ความสามารถด้ านการจัดการ คือ งานบุคคล
การตลาด การผลิต การเงิน และการบัญชี
• การจัด การด้ า นงานบุ คคล ผูป้ ระกอบทัIง หมดใช้
แรงงานในท้องถิAน คัดเลือกจาก ผูท้ ีA มีความตัIงใจในการทํางาน
ไม่ขาดงาน ไม่เกเร ให้การฝึ กอบรม โดยเจ้าของกิจการเองและ
ให้พนักงานทีA มีความรู ้ ความสามารถฝึ กพนักงานรุ่ นต่อ ๆ ไป
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ให้ตามกฏหมายและมี สวัสดิ การ
ตามสภาพการจ้างงานในท้องทีA ปั ญหาด้านพนักงาน การขาด
แคลนแรงงานทีAมีทกั ษะ
• การบริ หารจัดการด้ านการตลาด สิA งทีA สําคัญทีA สุด
คือ การออกแบบสิ นค้าทีAแปลกใหม่ คือ อาหารทีAมีรสชาติใหม่
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึAงผูป้ ระกอบการต้องมีแนวคิด
สร้างสรรค์ ทําให้เกิ ดความน่าสนใจ ตัIงราคาตามกําลังซืI อของ
ลูกค้า แต่มีผลตอบแทนจากการผลิตทีA เพียงพอ คือ ไม่ขาดทุน
โดยพยายามควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาแหล่งจําหน่าย
ในพืI น ทีA ใ กล้เคี ย ง การส่ ง เสริ มการขาย ลดราคาตามปริ ม าณ
สังA ซืIอ และ แถมสิ นค้า
• การบริ ห ารจั ด การด้ านการผลิ ต การผลิ ต ใช้
กระบวนการแตกต่ า งกัน ตามลัก ษณะสิ น ค้า มี ก ารพัฒ นา
ปรับปรุ งกระบวนการเพืAอเพิAมคุณภาพสําหรับการแข่งขัน แหล่ง
วัตถุดิบมีทI งั ในท้องถิAน ต่างถิAน และต่างประเทศ แหล่งวัตถุดิบ
เป็ นประเด็นทีA ผูป้ ระกอบการมี ทางเลื อกน้อย และเป็ นต้นทุ น
สําคัญของการผลิตและการประกอบการ มี การใช้เทคโนโลยี
การผลิตไม่มาก แต่มีการควบคุมคุ ณสมบัติทีAดีของอาหาร คื อ
รสชาติ และความสะอาด ซึAงผูป้ ระกอบการถือเป็ นองค์ประกอบ
หนึA ง ใน ๒ ประการของความสํา เร็ จ (อี ก ประการ คื อ ความ
ซืAอสัตย์ต่อลูกค้าและคู่คา้ )

• การบริหารจัดการด้ านการเงิน/การบัญชี ส่ วนใหญ่
ใช้เงินออมในการดําเนิ นธุรกิจ และจัดทําเอกสารทางการบัญชี
เอง ถึงแม้บางกิจการจะไม่ได้จดั ทําระบบบัญชีเต็มรู ปแบบ แต่
สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างครบถ้วน
• อย่ า งไรก็ต ามเมื. อ ถามว่ า อะไรเป็ นองค์ ป ระกอบ
สํ า คั ญ ที. สุ ดต่ อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการให้
ความเห็น ตรงกัน ชั ดเจน ๒ ประการ คือ คุณ ภาพสิ น ค้ าและ
ความซื.อสัตย์ รับผิดชอบต่ อลูกค้ าและผู้ร่วมธุรกิจ
๕. ข้ อเสนอแนะ
๕. ๑ ข้ อ เสน อ แน ะ ใ นก า ร ปรั บ ปรุ ง ห ลั ก สู ต ร
ผู้ประกอบการ
จากผลการสัมภาษณ์สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบทีAส่งผล
ต่ อ ความสํา เร็ จ ของผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มซึA งควร
กําหนดสาระสําคัญเป็ นรายวิชาทีA มีในหลักสู ตรผูป้ ระกอบการ
มีดงั นีI
(๑) ภูมหิ ลังของผู้ประกอบการ มีองค์ประกอบทีAส่งผล
ต่ อ ความสํ า เร็ จอย่ า งเด่ น ชั ด ๒ ประการ คื อ (๑) การมี
ประสบการณ์ ดังนัIนหลักสู ตรผูป้ ระกอบการต้องมีรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์ ใ นการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ หรื อการเสริ มสร้ า ง
ประสบการณ์แต่ละขัIนตอน เช่น การสํารวจตลาด การวางแผน
ธุ รกิ จ การผลิ ต เป็ นต้น (๒) ชี วิตครอบครั ว หลักสู ตรควรให้
ความรู ้และทักษะในการดูแลครอบครัวด้วย
(๒) ความสามารถด้ านการประกอบการ มี
องค์ประกอบสําคัญ ๒ ประการ คื อ (๑) คุ ณภาพของสิ นค้าทีA
เหนื อกว่าคู่แข่งขัน ดังนัIน การศึ กษาสาขาผูป้ ระกอบการควร
เน้นการฝึ กทักษะในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ทI งั กระบวนการ คือ
รวมทัIง การศึ กษาวิจยั ตลาดเพืAอทําความเข้าใจสภาพตลาดเดิ ม
และแนวทางการพัฒนาสิ นค้าใหม่เข้าสู่ ตลาดด้วย นอกจากนีI
กระบวนการพัฒนาสิ นค้าใหม่ยงั ต้องการความรู ้ความสามารถ
ด้านเทคนิ คการผลิตและเทคโนโลยีทีAเกีA ยวข้องด้วย (๒) ความ
ซืAอสัตย์ต่อลูกค้าและต่อผูร้ ่ วมดําเนินการธุรกิจ การให้การศึกษา
ในประเด็นนีIจะต้องสร้างจิดสํานึกของความเป็ นผูป้ ระกอบการ
ทีAให้ความสําคัญกับลูกค้าและคู่คา้ ปลูกฝั งจริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบทางสังคม ซึAงเนืIอหาเดิมไม่ได้เน้นมากนัก
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(๓) ความสามารถด้ านการจัดการ มีองค์ประกอบทีA
ส่ งผลชัดเจนต่อความสําเร็ จ ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านการตลาด ซึA ง
เน้นถึงความสามารถในการออกแบบสิ นค้าใหม่ทีAดึงดูดความ
ต้องการของตลาดทํานองเดี ยวกับในระยะเริA มต้นกิ จการ (๒)
ด้านความรู ้ในกระบวนการผลิต หมายถึงเทคนิคและเทคโนโลยี
ทีAเกีAยวข้อง เพราะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของสิ นค้า ดังนัIนจึ ง
ยืนยันความจําเป็ นของเนืI อหาการพัฒนาสิ นค้าใหม่ (๓) ด้าน
ความรู ้ต่าง ๆ ในการดําเนิ นการธุ รกิ จ เช่น การผลิต การตลาด
การบริ หารบุคคล การเงิน การบัญชี ความรู ้และทักษะเหล่านีI มี
อยู่ในหลักสู ตรการบริ หารธุ รกิ จโดยทัAวไปแล้ว คื อ วิชาแกน
ของสาขาบริ หารธุรกิจ
(๔) ปัจจัยภายนอก ปั ญหาทีAสาํ คัญของผูป้ ระกอบการ
คื อ ราคาวัตถุดิบ และความเปลีA ยนแปลงทางเศรษฐกิ จสังคม
ดังนัIนจึงจําเป็ นต้องมีรายวิชาทีAเกีAยวข้องกับภาวะทางเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง ซึAงเป็ นเนืIอหาทีAสอดคล้องกับรายวิชาทีAเป็ น
การศึ กษาทัวA ไป และวิชาแกนของการเรี ยนสาขาบริ หารธุ รกิ จ
อยูแ่ ล้ว
โดยภาพรวมแล้ ว สรุ ปได้ ว่ า การศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ทางการมี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จของผู ้ ป ระกอบ จะเห็ น ว่ า
ผูป้ ระกอบการรุ่ น บิ ด ามารดาจะส่ ง เสริ ม ให้บุ ต รมี ก ารศึ ก ษา
ระดับสูงในการกลับมาดูแลกิจการต่อ
๕.๒ ข้ อเสนอแนะในการวิจยั สืบเนื.อง
การวิ จั ย ครัI งนีI เน้ น องค์ ป ระกอบทีA มี ค วามสํ า คั ญ ของ
ผู ้ป ระกอบการเพืA อ เป็ นแนวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
อย่ า งไรก็ ต าม หลัก สู ต รผู ้ป ระกอบการทีA มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลยัง
ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนืA อง ดังนัIนหัวข้อการวิจยั ทีA ควรทํา
ต่ อ เนืA อ ง คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของหลัก สู ต รผู ้ป ระกอบการของ
สถาบันอุดมศึ กษาต่าง ๆ นอกจากนีI เนืA องจากการครัIงนีI ศึกษา
เฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ควรมีการวิจยั องค์ประกอบทีA มีผล
ต่อความสําเร็ จในอุตสาหกรรมอืAนด้วย
๖. สรุป
การวิจัย ครัI งนีI สามารถระบุ ไ ด้ว่า องค์ป ระกอบทีA มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม เรี ยงตามลําดับ
ความสํ า คั ญ คื อ ความสามารถในการพัฒ นาสิ นค้า ใหม่

ความสามารถในการจัด การคุ ณภาพ ความซืA อสัตย์และความ
รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม ประสบการณ์ ท างธุ ร กิ จ ความรู ้ ท าง
เทคนิ คการผลิตและเทคโนโลยีทีAเกีAยวข้อง ความรู ้ทางด้านการ
จัดการ และความรู ้ ท างเศรษฐกิ จการเมื องและสัง คม เนืI อหา
เหล่านีI มีความจําเป็ นทีA จะจัดเข้าเป็ นสาระสําคัญในรายวิชาเอก
ของหลั ก สู ตรบริ หารธุ รกิ จ แขนงผู ้ ป ระกอบการ ใน
ระดับอุดมศึกษา
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