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บทที่ 2
การตรวจเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐาน แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อนามา
ประกอบการสร้างเครื่ องมือการวิจยั สนับสนุนผลการวิจยั และการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสามารถนามาสนับสนุนและสร้างความ
เชื่อมัน่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ท้ งั สิ้ น 7 หัวข้อ ดังนี้
1. ทฤษฎีความหมายของผูป้ ระกอบการ
2. คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็จ
3. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริ การ
4. ทฤษฎีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทฤษฎีความหมายของผู้ประกอบการ
มีผนู ้ ิยามความหมายของผูป้ ระกอบการที่หลากหลาย ดังนี้
Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิ ย ามผู ้ป ระกอบการ หมายถึ ง
บุคคลที่คนพบความต้องการของตลาดและดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดโดย
ต้องเผชิญกับความเสี่ ยง มีแรงกระตุน้ ผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และความ
กาวหน้าทางเศรษฐกิจ
Hatten (2006) นิ ยามผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์
ในธุ รกิจโดยเป็ นผูม้ ีความรู ้และความเขาใจในเรื่ องการเงิน การจดการวัตถุดิบ และการเผชิ ญกับ
ความเสี่ ยงในการริ เริ่ ม หรื อดาเนินธุรกิจ Hatten ได้ระบุลกั ษณะพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ ดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) มีการริ เริ่ มดาเนินธุรกิจใหม่
2. มี ส ร้ า งนวัต กรรม (Innovation) มี ก ารผลิ ต สิ น คาใหม่ ร วมถึ ง กระบวนการ
ดาเนินธุรกิจการตลาด และการจัดการองค์การด้วยกระบวนการใหม่ๆ
3. มีความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) ผูป้ ระกอบการ
หรื อเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงอันเกิดจากการขาดทุน หรื อความล้มเหลว
ในการดาเนินธุรกิจ
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4. มีความสามารถในการบริ หารงานทัว่ ไป (General management) ผูป้ ระกอบการ
หรื อเจ้าของธุ รกิจจะต้องมีแนวทางในการดาเนินธุ รกิจและจดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจให้มี
ความเหมาะสม
5. มีความมุ่งหวังในประสิ ทธิ ภาพ (Performance intention) ผูป้ ระกอบการหรื อ
เจ้าของ ธุรกิจจะตองมีความคาดหมายในผลกาไร หรื อระดับการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ดี ต้องเตรี ยมตัวเข้าสู่ ความเป็ นเจ้าของธุ รกิ จหรื อ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ จะต้องเรี ยนรู ้ว่าลักษณะความพร้อมของการเป็ นผูป้ ระกอบการควรมีปัจจัย
อะไรบ้างในการพิจารณา ซึ่ งมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิ บายถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่
จาเป็ นต้องมี ดังนี้
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบ
ผลสาเร็ จและสามารถดาเนินธุรกิจได้ยงั่ ยืน ดังนี้
1. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ
2. ต้องมีเป้าหมายที่จะประสบความสาเร็จ
3. มีความสามารถกระตุน้ และจูงใจพนักงานให้รักองค์กร
4. รู ้จกั ความเสี่ ยง สามารถบริ หารความเสี่ ยงได้ดี
5. สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่สถาบันหรื อหน่วยงาน
6. มีพลัง ไม่หยุดนิ่ง ไม้ทอ้ ถอย พร้อมสู้ต่อไป
7. เชื่อมัน่ ในตัวเองไว้ใจตัวเอง
8. มีความพยายามและอดทน
9. มีความสามารถในการบริ หารงานเป็ นผูน้ าลูกน้อง กระตุน้ ให้ทุกคนทางานเต็มที่
10. มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้
Thomas L. Wheelen แ ล ะ David J. Hunger ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผูป้ ระกอบการพึงมีไว้ดงั นี้
1. ผูป้ ระกอบการสามารถมองสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นโอกาสไม่ใช่เป็ นปั ญหา และคอย
ศึกษาและแก้ไขปัญหาจากความล้มเหลวที่ผา่ นมา
2. ต้องมีความสามารถและทักษะในการเปลี่ยนแนวความคิดให้เป็ นความจริ งได้
อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ตลาดได้ในเวลาอันเหมาะสม
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3. ต้องทราบว่า ปัจจัยสู่ ความสาเร็ จของธุรกิจ (Key Success Factors) คืออะไรแล้ว
คอยสนับสนุนปัจจัยเด่นนั้น ๆ
4. สามารถเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเพื่ อเสริ มสร้ างทัก ษะ ความรู ้ และ
ความสามารถ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายซึ่ง ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2541: 35-36) ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดไว้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการ
ของลูก ค้า ให้พึ ง พอใจผลิ ตภัณฑ์ที่ เสนอขายอาจจะมี ตัว ตน หรื อไม่มี ตัวตนก็ ไ ด้ ผลิ ตภัณฑ์จึ ง
ประกอบด้ ว ย สิ นค้ า บริ การ ความคิ ด สถานที่ องค์ ก ารบริ หารบุ ค คล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์มี มู ล ค่ า ในสายตาของลูก ค้าจึ งมี ผลทาให้ผลิตภัณฑ์ส ามารถขายได้ อี ก นัย หนึ่ ง
หมายถึง สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิ ตภัณฑ์
นั้น ๆ โดยทั่ว ไปแล้ว ผลิ ต ภัณ ฑ์แ บ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ อ าจจับ ต้อ งได้( Tangigle
Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Products)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบตัวเงินราคาเป็ น P ตัวที่สองที่
เกิดมาถัดจากผลิตภัณฑ์กบั ราคาซึ่งเป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ
ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่าย
ต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน จึงกล่าวได้ว่าสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการควรคานึ งถึงในการกาหนด
กลยุทธ์ในด้านนี้ ได้แก่
2.1 คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู ้ (Product Value) ในสายตาของผู ้บ ริ โ ภคซึ่ งต้อ งพิ จ ารณาว่ า
ผูบ้ ริ โภคยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่วา่ สู งกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันของคู่แข่งในที่มีอยูใ่ นตลาด
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
3. การจัด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง ประกอบด้ว ย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาดสถาบันที่ นา
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ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย ก็คือสถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสิ นค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
บริ ก ารที่ นาเสนอ ซึ่ ง จะต้องพิ จารณาในด้า นทาเลที่ ต้ ัง (Location) และช่ องทางในการนาเสนอ
บริ การ (Channels) การจัดจาหน่ายซึ่งประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
3.1 ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (Channel of distribution) หมายถึ ง เส้ น ทางที่
ผลิตภัณฑ์และกรรมสิ ทธิ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย
ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด (Market Logistics) หมายถึ ง
กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การเคลื่ อ นย้ายตัวผลิ ต ภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปยัง ผูบ้ ริ โภคหรื อ ผูใ้ ช้ช่ อ งทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสิ นค้า จึงประกอบด้วยงานที่สาคัญดังนี้
1. การขนส่ง (Transportation)
2 . ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า ( Storage) แ ล ะ ก า ร ค ลั ง สิ น ค้ า
(Warehousing)
3. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory management
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวข้องระหว่างผูข้ าย
กับ ผูซ้ ้ื อเพื่ อสร้ า งทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การติ ดต่ อสื่ อสาร อาจใช้พ นัก งานทาการขาย
(Personal Selling) และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยไม่ ใ ช้ค น (No Personal Selling) เครื่ อ งมื อ ในการ
ติดต่อสื่ อสารหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรื อหลายเครื่ องมือ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้ เครื่ องมือสาคัญต่อไปนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์ก ร
และ (หรื อ) ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาเกี่ยวข้องกับ
1. กลยุทธ์การสร้างสรรค์การโฆษณา (Creative Strategy) และกล
ยุทธ์การโฆษณา (Advertising)
2. กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร
และจูงใจตลาดโดยบุคคล งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ
1. กลยุทธ์การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling Strategy)
2. การจัดการหน่วยขาย (Sale Force Management)
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4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริ มการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่ายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถกระตุ ้นความสนใจ ทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยลู ก ค้า ขึ้ นตอนสุ ดท้ายหรื อบุ ค คลอื่ นใน
ช่องทางการส่งเสริ มการขายที่มี 3 รู ปแบบคือ
1. การกระตุ้น ผู ้บ ริ โ ภค เรี ย กว่ า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่
ผูบ้ ริ โภค
2. การกระตุ้นคนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่ งสู่ คน
กลาง
3. การกระตุ้นพนัก งานขาย เรี ย กว่า การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่ง
พนักงาน
4.4 การให้ข่ า วสารและการประชาสัม พัน ธ์ (Publicly and Public relation) การ
ข่ า วสารเป็ นการเสนอความคิ ด เกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อบริ การที่ ไ ม่ ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น ส่ ว นข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response) และการตลาด
เชื่ อมตรง (Online marketing) เป็ นวิธี ก ารติ ดต่อสื่ อสารกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงหรื อหมายถึ ง วิธี ก ารต่า ง ๆ ที่ นัก การตลาดให้ส่ งเสริ มการตลาด ใช้ส่ งเสริ มผลิ ตภัณ ฑ์
โดยตรงกับผูซ้ ้ือ และทาให้เกิดการตอบสนองในพื้นที่ ประกอบด้วย
1. การขายทางโทรทัศน์
2. การขายโดยใช้จดหมายตรง
3. การขายโดยแคตตาล็อก
4. การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อ หนังสื อพิมพ์ ซึ่งเป็ นแรงจูงใจ
ให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2546 : 35-36)
5. ด้านพนักงาน ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่า งเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิ ยม
ให้กบั องค์กร
6. กระบวนการให้บริ การ กระบวนการให้บริ การเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่
มีความสาคัญมากต้องอาศัยพนัก งานที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อเครื่ องมือที่ทนั สมัยในการทาให้เ กิ ด
กระบวนการที่ ส ามารถส่ ง มอบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารโดยทั่ว ไปมัก จะ
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ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตามความ
ต้องการ การชาระเงิน ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่ อมโยงกันอย่างดี หากมีข้ นั ตอนใดไม่ดี
แม้แต่ข้นั ตอนเดียวย่อมทาให้การบริ การไม่เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
7. สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ การสร้ า งและการน า เสนอลัก ษณะทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมการออกแบบภาพลักษณ์ของอาคารสถานที่ของตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ว่ามีความเหมาะสม
หรื อสวยงามเพียงใด สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารที่ประกอบธุรกิจ เครื่ องมืออุปกรณ์ การ
ตกแต่งสถานที่ เคาน์เตอร์ ให้บริ การ และอื่ น ๆ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยหนึ่ งในการเลือกใช้บริ การก็
ย่อมจะมี ดังนั้นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพดูดีและสวยงามเพียงใดบริ การก็ยอ่ มจะมีคุณภาพตามด้วย
ทฤษฎีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ
กระบวนการจัด การ (Management Process) หมายถึ ง ขั้น ตอนการท างานที่ ท า
หน้าที่จดั การพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ คือมีสิ่งนาเข้ามาผ่านในระบบการ
จัดการ และจะได้ผลงานหรื อผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามที่ ตอ้ งการ โดยมีผูพ้ ยายาม
ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของกระบวนการจัดการที่เหมาะสมว่าควรจะประกอบด้วยเรื่ องต่างๆ ดังนี้
กุลลิค และ เออร์วิค (Luther Gulik & Lyndall Urwick, อ้างถึงใน สุ รสิ ทธิ์ ฤทธิ์สร
ไกร 2538) ได้มององค์ประกอบของการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้กระบวนการบริ หารว่ามี
กิจกรรมที่สาคัญ 7 ประการ หรื อที่เรี ยกย่อ ว่า POSDCORB Model 1 ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การบริ หาร งานบุคคล การอานวยการ การประสาน การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และ
การงบประมาณ
ฮอดเก็ตต์ (Hodgetts, อ้างถึงใน วิชยั รู ปขาดี, 2542) มองกระบวนการจัดการภายใต้
แนวคิดเชิงระบบว่า กระบวนการจัดการที่แท้จริ ง ก็คือการทาหน้าที่ของการจัดการ (Management
Function) ซึ่ ง มี บ ทบาทหน้า ที่ ข องการจัดการภายใต้เรื่ องที่ สาคัญ 4 เรื่ อง ได้แก่ 1) การวางแผน
กาหนดทิศทางของหน่วยงาน (Planning the Enterprises Direction) 2) การจัดโครงสร้างองค์กรและ
บุ ค คล (Organizing and Staffing the Structure) 3) การอ านวยการเชิ ง การน า และการผลัก ดัน
บุคลากร (Leading and Influencing the Personnel) 4) การควบคุมในเชิงการปฏิบตั ิการ และในด้าน
ทรัพยากร (Controlling Organizational Operations and Resources)
ธงชัย สันติวงษ์ (2535) ได้ระบุถึงหน้าที่ในการบริ หาร (Management Functions) ที่
สาคัญมีดว้ ยกัน 5 ประการ คือ
1. การวางแผน (Planning) หมายถึ ง การก าหนดวิถี ทางที่ จะปฏิ บัติไ ว้เ ป็ นการ
ล่วงหน้า ซึ่ ง จะท าให้เกิ ดผลส าเร็ จ ตามความต้องการ การวางแผนจะต้องมี ก ระบวนการนึ ก คิ ด
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(Conceptual Thinking) ที่สมบูรณ์ และเป็ นสาระถูกต้อง เพื่อให้สามารถช่วยกาหนดวัตถุประสงค์
(Objectives) พัฒนากลยุท ธ์ (Strategies) จัดทาแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช้
ทรัพยากร ต่างๆ (Budget) กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดี
ที่ สุ ดส าหรั บ องค์ก ารของตน ภายหลังจากที่ ไ ด้มี ก ารวิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecast) สภาพ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบที่สุ ดแล้ว เป้ าหมายสาคัญของการปฏิบัติ หน้าที่
วางแผน คือ จะต้องตัดสิ นใจเลือกและรู ้จกั ทาแผนต่างๆ ให้ได้แผนงานที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับ
กาลังความสามารถขององค์การที่จะเป็ นหนทางให้องค์การสามารถหาประโยชน์จากการทางาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการกาหนด จัดเตรี ยม และ
จัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริ หารสิ่ งของ และทรัพยากรต่างๆ (Things)
ภายหลังจากที่ได้ใช้ดุลพินิจ และมีขอ้ ตัดสิ นใจที่ยุติแล้วว่า จะทาอะไรบ้าง การดาเนิ นการเพื่อจัด
องค์ก ารตามกระบวนการนี้ จะประกอบด้ว ยงานที่ ต้อ งท าดัง นี้ คื อ จัด ท าโครงสร้ า งองค์ ก าร
(Organization Structure) กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดจะแบ่งสรรกัน
ไปทา ระบุขอบเขตของตาแหน่งงานต่างๆ พิจารณาให้ทราบถึงรายละเอียดความยากง่ายของงานแต่
ละตาแหน่ง เพื่อให้สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนที่ตอ้ งการได้
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) คือ ภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการบริ หารตัวคน ซึ่ง
เริ่ มต้นด้วยการเสาะหา และคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆ ที่
ได้พิจารณามาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประกันได้ว่างานต่างๆ จะได้รับการปฏิบตั ิงานลุล่วงไปอย่างได้ผล
ที่สุด ภาระหน้าที่น้ ี จะสาคัญที่สุดที่จะต้องสามารถเข้าใจ และทาการฝึ กอบรมและพัฒนาคนงาน ให้
มีความ สามารถ มีความพร้อม โดยเฉพาะการจัดหาคนในระดับผูบ้ ริ หารรองลงมา
4. การจัดการ (Directing) หมายถึงความพยายามที่จะให้การกระทาต่างๆ ของทุก
ฝ่ ายในองค์การเป็ นไปในทางที่จะส่ งเสริ มให้เกิดผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ด้วยการ
พยายามเอาชนะใจผูอ้ ยู่ใต้บงั คับ บัญชาทุกฝ่ ายให้ร่วมมือกันทางาน และเสริ มต่อความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ การรู ้จกั มอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุน้ ให้ทุกคนทางานดี การรู ้จกั
ประสานงานของทุกฝ่ ายให้เข้ากันได้ เหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นภาระที่ จะต้องปฏิ บตั ิ เพื่อให้การสั่งการ
สมบู ร ณ์ และส าเร็ จ ผลได้ใ นที่ สุ ด ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของคนและกลุ่ม คน จะเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการช่วยให้สามารถบังคับบัญชาให้การทางานของคนงานแต่ละคนได้ผลสู งสุ ด
และช่วยให้งานของทุกฝ่ ายสอดคล้อง และเสริ มกัน ในอันที่จะสาเร็จตามวัตถุประสงค์เดียวกันได้
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5. การควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรื อกากับให้การทางานต่างๆ เป็ นไป
ตามแผน เพื่อที่จะป้ องกันมิให้เกิ ดความเสี ยหายในประการทั้งปวง ผูบ้ ริ หารทุกคนย่อมต้องคอย
ควบคุมงานต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบอยู่เสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใต้ระบบการควบคุมที่จดั ขึ้น
คือการวัดผลงานที่ทาไปด้วยการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด เพื่อช่วยให้ทราบถึงข้อแตกต่าง
ที่ผิดไปจากแผน และสามารถดาเนินการแก้ไขเข้าสู่ ทิศทางที่ถูกต้องได้ เนื่องจากงานที่ทาทุกอย่าง
จาเป็ นต้องอาศัยคนเป็ นผูท้ าการควบคุม จึงควรมีจุดสนใจที่การควบคุมให้ปฏิบตั ิงานเป็ นผลดีเสมอ
การรู ้จกั ใช้ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเป็ นศิลปะสาคัญที่ผูบ้ ริ หารทุกคนจาต้องเข้าใจด้วย
เสมอ
งานวิจัยและแนวคิดที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
การศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจยั ทั้งหมด 3 เรื่ อง คือ งานวิจยั ของ
ณัฐวุฒิ วิเศษ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใช้เวลาใน
การดาเนินธุรกิจ 41 – 50 ชม. ต่อสัปดาห์ และส่ วนใหญ่มีอายุในการดาเนิ นกิจการ 1 – 5 ปี จานวน
หนักงาน 1 – 30 คน และเงินลงทุนในกิจการ ต่ากว่า 500,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ลักษณะการดาเนิ นงานแบบเจ้าของคนเดียว และส่ วนใหญ่ไม่เคยประกอบธุ รกิจอื่นมาก่อนดาเนิ น
ธุ รกิจปั จจุบ ันและไม่เคยทางานที่ อื่น ปั จจัยในการดาเนิ นด้านธุ รกิ จ ให้ความสาคัญในด้านการ
จัดการมาเป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะได้นาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบถึงปั จจัยที่ทาให้การดาเนิ น
ธุ รกิจมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ งานวิจยั ของ ชุลีพร มาสเนตร และคณะ (2555) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ อาหารทะเลแปรรู ป พื้ น บ้ า นของ
ผูป้ ระกอบการในอาเภอเมื อง จังหวัดนราธิ วาส พบว่า ระดับความสาเร็ จในการประกอบธุ ร กิ จ
อาหารทะเลแปรรู ป พื้นบ้า นของผูป้ ระกอบการในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี มาก จานวนแรงงานที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6 – 10 คน ต่อหนึ่งธุรกิจและใช้แรงงานภายในครอบครัว ด้านเงินทุนในการ
เริ่ มธุ รกิจจานวน 30,001 – 40,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนสะสมภายในครอบครัว
และมีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 1 – 3 ปี งานวิจยั นี้ เป็ นแนวทางในการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลให้การ
ดาเนิ นธุ รกิจประสบความสาเร็ จและนามาเป็ นตัวแบบในการออกแบบสอบถามงานวิจยั งานวิจยั
ของ ณั ฐ อมรภิ ญ โญ (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง รู ปแบบการประสบความส าเร็ จ ที่ ย ั่ง ยื น ของ

14
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว่า
คุณลักษณะที่มีผลต่อความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการมี 4 ด้าน ประกอบด้วยความรู ้ทกั ษะด้านการ
บริ หาร ความตั้งใจ ทุน และประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการประสบ
ความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนของผูป้ ระกอบการรายย่อย พบ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ปั จจัยทางด้านส่ วนตัวและ
ปั จจัยทางด้านการบริ หาร เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าปั จจัยที่มีผลตอความสาเร็ จที่ยงั่ ยืนของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ ด้านความรู ้ทกั ษะการบริ หาร ด้านทุน ด้านความ
ตั้งใจและด้านประสบการณ์ ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาคุณลักษณะที่ มีผลต่อความสาเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการทั้ง หมด 4 ด้าน และนามาปรับใช้ในแบบสอบถามงานวิจยั
บทสรุป
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แต่จากการศึกษาไม่พบ
งานวิจยั ใดที่ทาการศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และใน
หลักสู ตรการเป็ นผูป้ ระกอบการมาก่อน โดยส่ วนมากจะมีการศึกษาในด้านการประกอบการของ
องค์กรธุ รกิจอื่นๆ ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปเป็ นประเด็นที่สาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาไว้ 5 หัวข้อ
ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาที่ร่วมโครงการและธุรกิจที่ตนเองรวมกลุ่มเพื่อดาเนิน
วิชาโครงงานผูป้ ระกอบการ พร้อมอาจารย์ที่ปรึ กษา เกณฑ์การประเมินและระยะเวลาในการดาเนิน
โครงงานธุรกิจตลอดภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
2. ทฤษฎีความหมายของผูป้ ระกอบการ นิ ยามผูป้ ระกอบการ หมายถึง บุคคลที่
คนพบความต้องการของตลาดและดาเนิ นธุ รกิจเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดโดยต้อง
เผชิญกับความเสี่ ยง มีแรงกระตุน้ ผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และความกาว
หน้าทางเศรษฐกิจ โดยมีลกั ษณะพฤติกรรมของผูป้ ระกอบการ ดังนี้
1. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation)
2. มีสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. มีความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk management)
4. มีความสามารถในการบริ หารงานทัว่ ไป (General management)
5. มีความมุ่งหวังในประสิ ทธิภาพ (Performance intention)
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ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวทั้ง 5 ประการ จะได้ทาการศึกษาว่านักศึกษามีพฤติกรรม
ในแต่ละด้านมากน้อยประการใด และมีระดับความสาเร็จในการประกอบการมากเพียงใด
3. คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผูป้ ระกอบการที่ดี ต้องเตรี ยมตัวเข้าสู่ ความเป็ นเจ้าของธุ รกิจหรื อผูป้ ระกอบการรายใหม่ จะต้อง
เรี ยนรู ้วา่ ลักษณะความพร้อมของการเป็ นผูป้ ระกอบการควรมีปัจจัยอะไรบ้างในการพิจารณา ซึ่ง ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบผลสาเร็จและสามารถดาเนินธุรกิจได้ยงั่ ยืน ดังนี้
1. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ
2. ต้องมีเป้าหมายที่จะประสบความสาเร็จ
3. มีความสามารถกระตุน้ และจูงใจพนักงานให้รักองค์กร
4. รู ้จกั ความเสี่ ยง สามารถบริ หารความเสี่ ยงได้ดี
5. สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่สถาบันหรื อหน่วยงาน
6. มีพลัง ไม่หยุดนิ่ง ไม้ทอ้ ถอย พร้อมสู ้ต่อไป
7. เชื่อมัน่ ในตัวเองไว้ใจตัวเอง
8. มีความพยายามและอดทน
9. มีความสามารถในการบริ หารงานเป็ นผูน้ าลูกน้อง กระตุน้ ให้ทุกคนทางานเต็มที่
10. มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้
Thomas L. Wheelen แ ล ะ David J. Hunger ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ผูป้ ระกอบการพึงมีไว้ดงั นี้
1. ผูป้ ระกอบการสามารถมองสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นโอกาสไม่ใช่เป็ นปั ญหา และคอย
ศึกษาและแก้ไขปัญหาจากความล้มเหลวที่ผา่ นมา
2. ต้องมีความสามารถและทักษะในการเปลี่ยนแนวความคิดให้เป็ นความจริ งได้
อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ตลาดได้ในเวลาอันเหมาะสม
3. ต้องทราบว่า ปัจจัยสู่ ความสาเร็ จของธุรกิจ (Key Success Factors) คืออะไรแล้ว
คอยสนับสนุนปัจจัยเด่นนั้น ๆ
4. สามารถเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเพื่ อเสริ มสร้ างทัก ษะ ความรู ้ และ
ความสามารถ
4. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริ การ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซ่ ึงกิจการใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่ง ประกอบไปด้วยส่วน
สาคัญดังต่อไปนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านพนักงาน
6. กระบวนการให้บริ การ
7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ใน 7 องค์ป ระกอบเป็ นสิ่ ง ที่ นัก ศึ ก ษาต้อ งคิ ด วิ เ คราะห์ และด าเนิ น การในทุ ก
องค์ประกอบเพื่อให้กิจการของตนสามารถดาเนิ นการได้อย่างราบรื่ น และสร้างความพอใจกับ
ผูบ้ ริ โภคสูงสุด
5. ทฤษฎีองค์ประกอบและกระบวนการจัดการ หมายถึง ขั้นตอนการทางานที่ทา
หน้าที่จดั การพึงปฏิบตั ิเพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ องค์ประกอบของการจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพภายใต้กระบวนการบริ หารว่ามีกิจกรรมที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์การ (Organizing)
3. การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
4. การจัดการ (Directing)
5. การควบคุม (Controlling)
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องปฏิบตั ิเพื่อให้กิจการของตนมีระบบการบริ การจัดการที่ดี
โดยต้องเริ่ ม กระบวนการตั้ง แต่ ก ารหาแนวคิ ดในการประกอบธุ รกิ จ ไปจนถึ ง นาเสนอผลการ
ดาเนินงานในปลายภาคการศึกษา ทาให้เห็นถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการบริ หาร
จัดการว่ามีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงไร สามารถจัดการกับอุปสรรค ปัญหาในระหว่างดาเนินการ
ได้มากน้อยเพียงใด
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