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บทสรุปผู้บริหารจากการส ารวจความคาดหวังของผู้ประกอบการ 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา โดยด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT) จากการส ารวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดการเรียน
การสอน มิติด้านการบริการวิจัย มิติด้านการบริหารวิชาการ มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ  และมิติด้านการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ในส่วนของการส ารวจข้อมูลในมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้ใช้วิธีการส ารวจข้อมูลจาก
กลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วยกัน 5 กลุ่ม คือ หนึ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ สอง กลุ่ม
ประชาชน สาม กลุ่มนักศึกษา สี่ กลุ่มบุคลากร และห้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ค้ากับมหาวิทยาลัย ด้วย
วิธีการแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ การบริหารงานขอ
องค์การ ความคาดหวังและทิศทางขององค์การ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และสิ่ งที่
ผู้ประกอบการต้องการได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยฯ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการด้านความต้องการ และความคาดหวังด้านการ
บริหารงาน และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลุ่มผู้ประกอบการ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความ
ต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น  การขอพ้ืนที่ให้ท าการค้าขาย ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย  

กลุ่มประชาชน มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความ
ต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกบูธ งานแสดงสินค้า  

กลุ่มนักศึกษา มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การขอข้อมูลและการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึง
ข้อมูลทางด้านกฎหมายในการท าธุรกิจเพื่อขยายตัวต่อไปในอนาคต 
 กลุ่มบุคลากร มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด

สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมถึงการศึกษาดูงานและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการท าธุรกิจ จากผู้มีประสบการณ์ตรง  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของความต้องการส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยควรมี
กิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยได้เข้ ามามีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมหรือ
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โครงการทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มแล้วจะพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 5 กลุ่มที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริม
การตลาด การตลาดออนไลน์ การจัดสรรงบประมาณหรือแนวทางการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน แนว
ทางการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และเป็นที่ยอมรับทางด้าน
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี ระยะที่  1 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นการเริ่มต้นการ
พัฒนาการวางแผนและการปรับโครงสร้างองค์กรในทุกมิติ  ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564  และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านงบประมาณและการเงิน  สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับทราบและพร้อมให้ข้อวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ ขอสั่งการ แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ในปีงบประมาณถัดไป 

 
มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแนวทางการด าเนินงานในปีผ่านมา ศึกษาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

เป้าสงค์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ ตามแผนปฏิบั ติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาล กระทรวง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องต่อภาระกิจของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้บริหาร ร่วมกันก าหนดเป้าหมายขององค์กรระยะ 
5 ปี และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผน
ระยะ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2569)  
พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้
ขอบเขต 

 
ดั งนั้ น เพ่ื อ ให้ แผนกลยุท ธ์มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชู ปถั มภ์  

พ.ศ. 2565 – 2569  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เกิดประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศ  
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเสียในทุกมิติ 
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วัตถุประสงค์  

 
1. เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                

ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 
  

ขอบขายของงาน  

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ขอบเขตและก าหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายใน
การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
 2. เก็บข้อมูล และส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 4. รายงานผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โดยจะจ าแนกกลุ่มเป้าหมายหลักในการส ารวจออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่   
   1. กลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน   
   2. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิจัย  
   3. กลุ่มเป้าหมายด้านบริการวิชาการ  
   4. กลุ่มเป้าหมายด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
   5. กลุ่มเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ  
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  
 1. ท าให้ทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 2. สามารถน าข้อมูลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ และก าหนดเป้าหมายของมห
วิทยาลัย  
 3. มหาวิทยาลัยน าข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  
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นิยามศัพท ์
นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นกลุ่ม 

startup  
ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ และการ

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 2 กลยุทธ์ 
  

กลุ่มเป้าหมาย/
ประเภทกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นัก
ศึก

ษา
 

ภา
คร

ัฐ 

ภา
คเ

อก
ชน

 

ปร
ะช

าช
น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ชุม
ชน

 

ศิษ
ย์เ

ก่า
 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

 

ผู้ส
่งม

อบ
บร

ิกา
ร 

บุค
คล

าก
ร 

1. ด้านจัดการเรียน
การสอน 

 - - -      - 

2. ด้านวิจัย  -    - - - - - - 
3. ด้านบริการ
วิชาการ 

-    -  - - - - 

4. ด้าน
ผู้ประกอบการ  

 -   - - - -   

5. ด้านบริหาร
จัดการ 

 - - - - -  - -  

  
หมายเหตุ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - ผู้ไม่เก่ียวข้อง 
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วิธีการขั้นตอนในการส ารวจ และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย  
 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จากหมวดโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) โดยประชุมร่วมกันก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 
  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการวิจัย  
  1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ  
  1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านผู้ประกอบการ 
  1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านบริหารจัดการ  
 
การก าหนดเครื่องมือ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ วิธีการส ารวจข้อมูล  

 1.4 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ด้านผู้ประกอบการ 
 ในยุคที่ไร้พรหมแดน ธุรกิจประเภทต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดภายใต้การแข่งขัน 

และการสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งและมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ในการสร้างสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เนื่องจากการตลาดที่มีขนาดของสถานประกอบการจ ากัด และ 

มีลักษณะความแตกต่างกันในแต่ละของประเทศ เช่น ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรการพัฒนาเทคโนโลยี 

ความต้องการซื้อเงินทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  ขณะที่ประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญในการ 

ที่จะพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และให้ความส าคัญในสภาพแวดล้อมของธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

มหาวิทยาลัย 

2.การก าหนดเครือ่งมือ วิธีการและส ารวจข้อมูล 

วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท าเล่มสรุปผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และรายงานผล 
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มีการศึกษาจำนวนมากในต่างประเทศที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่มีผลต่อ 

การเจริญเติบโตในธุรกิจและท าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งเป็นที่ทราบกันในทั่วโลก 

ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม การจ้างงาน และเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ และพบว่า

ธุรกิจขนาดย่อมยังมีปัญหาและข้อจ ากัดบางประการต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เช่น ทรัพยากร ศักยภาพ 

และทักษะของเจ้าของสถานประกอบการ พนักงาน และมีธุรกิจจ านวนน้อยมากที่สามารถเจริญเติบโตได้ 

อย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม  โดยเฉลี่ยในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีผล

ประกอบการคงที่คือจ านวนของผู้ประกอบธรุกิจและ Startup และพบว่าความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างธุรกิจ 

ที่มีการใช้แผนธุรกิจกับการเจริญเติบโต มีการศึกษาในหลายๆ แห่ง พบว่าธุรกิจที่มีขนาดย่อมส่วนมากไม่

ต้องการที่จะเจริญเติบโต หรือนอกจากว่าธุรกิจนั้นจะมีความสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ การเจริญเติบโต  

ของธุรกิจจะส่งผลทางบวกกับความมั่งคั่งของธุรกิจ และการพัฒนาภูมิภาคผู้ประกอบการจ านวน มากมี 

ความตั้งใจที่จะท าให้ธุรกิจเจริญเติบโต และบางส่วนต้องการให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ความส าคัญ 

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: EO) ในบางประเทศนั้นได้มี 

ผู้ที่ให้ความส าคัญและมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางโดยมีการใช้ทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการมาศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามศาสตร์ที่มีอยู่หลายสาขา เช่น ด้านสังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ ได้พบว่าคุณลักษณะ

ของการ เป็ น ผู้ ป ระกอบ การ เป็ น ปั จ จั ยที่ ส าคั ญ ต่ อ ก าร เจ ริญ เติ บ โตของธุ รกิ จ เป็ น อย่ างม าก 

  

ปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการ ย่อมตั้งต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ผู้ประกอบการจึงต้อง
รู้จักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แนวทางอีกอย่าง
หนึ่งคือ ที่จะสามารถลดผลกระทบของความเสี่ยงได้ก็คือ เจ้าของสถานประกอบการต้องมีความรู้เกี่ยวกับ  
การด าเนินกิจการสถานประกอบการและมีข้อมูลที่เพียงพอ มีการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนสามารใช้การประยุกต์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ นั้นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่ก าลังเกิดขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ นักเรียนผู้ประกอบการ นักศึกษา
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ก าลังคิดจะประกอบธุรกิจ ควรจะมีข้อมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ และติดตาม ของสถานประกอบธุรกิจนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เห็นทางออกของปัญหาหลาย ๆ ด้าน และช่วยใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
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ความหมายของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่คิดริเริ่มจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวาง
แผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและยอมรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง ดังนั้นผู้ด าเนินการ
ผลิตจึงเรียกว่าผู้ประกอบการ เพราะท าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไรและ
ผลิตเพ่ือใคร โดยจะรวบรวมปัจจัยการผลิต ดังนี้ 
 1. ที่ดิน ได้แก่ ที่ดินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
   2. แรงงาน เป็นทรัพยากรมนุษย์ 
  3. ทุน คือเครื่องจักรเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ในการผลิตสินค้า
และบริการ 
 
คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการ 
   การเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้
กระบวนการในการบริหาร และพัฒนาองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของการพัฒนา โดยต้อง
ปรับตัวให้มีคุณลักษระที่เหมาะสม เช่น 
  1. เน้นการใช้นวัตกรรม  เป็นการน าเอาแนวความคิดใหม่หรือการน าประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม
มาใช้ในรูปแบบใหม่ 
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ 
  3. เน้นการพัฒนาทักษะ ความช านาญ เป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ 
  4. มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพ่ือตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 
แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 

การเป็นผู้ประกอบการในกิจการใดกิจการหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องยากต่อการเริ่มต้น
เพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากตรงจุดใดก่อน แล้วท าอย่างไรต่อไป จึงท าให้กิจการของตนเองประสบ
ความส าเร็จได้ในที่สุด ดังนั้น แนวทางเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ จึงควรเริ่มจากการหาข้อมูล 10 แนวทาง  
คือ (1) รู้จักตน (2) รู้ข้อมูลของลูกค้า (3) รู้ข้อมูลของคู่แข่งขัน (4) รู้นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล (5) 
วางแผนการเงินในระยะยาว (6) การท าบัญชี (7) การบริการที่มีประสิทธิภาพ (8) ขายสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพ (9) จ้างบุคลากรที่เหมาะสม และ (10) เลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ 

 
การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
  ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการได้นั้น ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการควรจะต้องท าการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ศึกษาตนเอง เพ่ือให้รู้จักตนเองว่ามีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจโดยมุ่งหวังการมีก าไร 
และสามารถท่ีจะด าเนินการไปได้ตลาดไปหรือไม่ 
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    2. ศึกษาธุรกิจที่จะด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาความเป็นไปได้ว่าจะด าเนินธุรกิจนั้นได้
ตลอดไปหรือไม่ การแสวงหาโอกาสของธุรกิจ เป็นต้น 
    3. การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เปรียบเสมือนการ
จ าลองสถานการณ์ของผู้ประกอบการ 
 
การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
 การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวคิดและวางแผน โดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่ เรียกว่า SWOT 
Analysis หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม ดังนี้ 
  - Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ตนเองมีจุดแข็งหรือส่วนดีด้านใดบ้าง มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านใด 
  - Weaknesses คือ จุดอ่อน ตนเองมีจุดด้อยด้านใด สิ่งใดที่ไม่ถนัด ไม่ชอบหรือท าไม่ได้ควร
พยายามหาทางแก้ไขปรับปรุง 
  - Opportunities คือ โอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอ้ืออ านวยให้การ
ท างานนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
  - Threats คือ อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งอาจท าให้ตนเอง
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 
หน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินธรุกิจ 
 ผู้ประกอบการควรมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้ 
   1. การผลิต เป็นกิจกรรมในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการบริโภค จึงจะท าให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดีมต้น
ทุนที่เหมาะสมซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาปัจจัยดังนี้ 
  1.1 การเลือกท าเลที่ตั้ง   
  1.2 การวางแผนผังโรงงาน 
  1.3 การออกแบบสินค้า   
  1.4 การก าหนดตารางเวลาการผลิต 
  1.5 การตรวจสอบสินค้า 
 
   2. การจัดหาเงินทุน ผู้ประกอบการต้องบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดสรรเงินทุใน
การด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดหาเงินทุนมาใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีแหล่งเงินทุน 2 
แหล่ง ดังนี้ 
   2.1 แหล่งเงินทุนภายใน 
   2.2 แหล่งเงินทุนภายนอก 
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    3. การจัดหาทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องจัดหา
บุคคลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยใช้หลักการ ดังนี้ 
   3.1 การวางแผนก าลังคน ด้านจ านวน คุณภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3.2 การสรรหาก าลังคน 
   3.3 การคัดเลือกและการบรรจุ 
   3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4. การบริหารการตลาด เป็นกระบวนการที่ท าให้สินค้าหรือบริการถึงมือผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค 
 
2. วิธีการส ารวจข้อมูล 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
วิธีการส ารวจ 

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์   หมายเหตุ 

1. ด้านจัดการเรียนการสอน  -  
2. ด้านวิจัย  -   
3. ด้านบริการวิชาการ -   
4. ด้านผู้ประกอบการ     
5. ด้านบริหารจัดการ  -  

 
ด้านผู้ประกอบการ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การส ารวจข้อมูลในครั้งนี้เป็นการส ารวจข้อมูลจากประชากรที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 

 1. ผู้ประกอบการภายนอกที่ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยฯ 
 2. นักศึกษาที่มีคุณลักษระเป็นผู้ประกอบการการ startup แต่ละคณะ 
 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ และความคาดหวังด้านการส่งเสริม และพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโดยจัดท าเครื่องมือในการส ารวจด้วยกัน 2 ชุด คือ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ 
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  1.1 แบบสอบถามประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญต่อการส ารวจด้วยกัน 5 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
   ส่วนที่ 2 การบริหารงาน/การด าเนินการ 
   ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ และทิศทางขององค์การ 
   ส่วนที่ 4 ปัญหาของผู้ประกอบการ 
   ส่วนที่ 5 ข้อเสนอที่ผู้ประกอบการจ้องการได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน 
 
  1.2 แบบสัมภาษณ์ด้านความต้องการ และความคาดหวังของผู้ประกอบการ 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจในครั้งนี้ได้แบ่งวิธีการส ารวจออกเป็น 2 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ประกอบการท า
การตอบแบบสอบถามที่ผู้ส ารวจได้จ าท าในลักษระของแบบส ารวจออนไลน์ 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มจากผู้ประกอบการการภายนอก 
และนักศึกษากลุ่ม Startup 
 หลักเกณฑ์ในการค านวณคะแนนและการประเมินผล 
 1. เกณฑ์การยอมรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการจะพิจารณาถึงค่าเฉลี่ย “ความคิดเห็นระดับน้อย
ที่สุด” ถึง “ความคิดเห็นระดับมากที่สุด” โดยก าหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
 2. การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อการสนับสนุน และพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ startup 
 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการ และ
นักศึกษา startup เกี่ยวกับความต้องการการสนับสนุนด้านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยโดยใช้
วิธีการ content analysis  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รายงานขั้นตอนและวิธีการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
ความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการการพัฒนาผู้ประกอบการมีมาตั้งแต่ก าเนิด ไม่ได้เกิดขึ้น 

จากการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง ซึ่งความคิดเช่นนี้ ซึ่งคุณลักษณะของบุคคลต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  
ไม่สมารถสอนหรือเรียนรู้ได้เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่มีมาตั้งแต่ก าเนิดแต่ทุกวันนี้สถานการณ์ในการแข่งขัน
การด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคแต่ละสมัย อีกทั้งผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวเรียนรู้  
และฝึกฝนตนเองเพ่ือให้สามารถสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ ในอดีตการด าเนินธุรกิจยังไม่มีความชับซ้อน  
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยในช่วงแรกธุรกิจเกิดจกความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการสิ่งที่ตนเองไม่มี  
จึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเพ่ือตอบสนองความต้องการ เมื่อระบบการแลกเปลี่ยนมีความซับซ้อน
มากขึ้นจึงมีการใช้ระบบเป็นตัวกลางเพ่ือใช้ค าของสินค้าที่ ได้แลกเปลี่ยนกัน นับตั้ งแต่นั้นมาธุรกิจ  
จึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่หากจะพิจารณาถึงวิวัฒนาการของธุรกิจโดยละเอียดแล้วสามารถแบ่งได้ดังนี้
ได้แก่ สมัยยุคโบราณ กลุ่มหนึ่งเลี้ยงตัวเองด้วยการท าไรไถนา กลุ่มหนึ่งดูแลผลประโยชน์ของแผ่นดิน  
มียศถาบรรดาศักดิ์  สมัยยุคกลางช่วงวลาต่อมา มีโรงงานเอกชนเพ่ิมขึ้น ลูกจ้างของหลวงก็เพ่ิมมาก  
ซ่ึงเกิดการจ้างงานของทั้งเอกชนและรัฐบาล สมัยยุคปัจจุบัน ต าแหนทางราชการลดลง เศรษฐกิจตกต่ า  
ท าให้เอกชนมีการลดพนักงานคนตกงานและหันมาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น  

 

ผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในบรรดาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น  
ปัจจัยส าคัญตัวหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) " ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นตัวจักรขับ
เครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่ องจากเป็นกลุ่มกิจการที่มีจ านวนมากกว่า 
ร้อยละ 90 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด เฉพาะวิสาหกิจที่เป็นกิจการอุตสาหกรรมมีจ านวนโรงงานขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Industries: SMEs) ซึ่งมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน คิดเป็นสัดส่วน
เกือบร้อยละ 96 ของจ านวนโรงงาน แต่หาการรวมกิจการค้าส่ง-ค้าปลีก และกิจการบริการต่าง ๆ เข้าไปด้วย  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนรวมกว่า 200,000 กิจการ ด้วยจ านวนที่มากดังกล่าว SME  
จึงมีบทบาทในการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางสนับสนุนกิจการขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เพ่ือทดแทนการน าเข้าเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก น ารายได้เข้าประเทศเป็นแหล่ง  
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เริ่มของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงาน และบุคลากรที่มิได้สู่ระบบโรงเรือน ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุน
การเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมจะขยายตัวเติบโตเป็นกิจการใหญ่กว่าในอนาคต" (วิฑูรย์ สิมะโชคด,ี 2542: 5) 

 

ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ 

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

สมคิด บางโม (2553:1) ให้ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ คือ ผู้ลงทุนจัดตั้งธุรกิจเพ่ือ  
หวังก าไรโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุน ด าเนินการควบคุมการท าธุรกิจด้วยตนเอง 

จอห์น คาโอ (ohn Kao) (อ้างถึงใน MGR online, 2547: ออนไลน์) นักวิชาการแห่งมหาวิทยลัย 
ฮร์วาร์ด ให้ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ คือ การสร้าง "มูลค่า" (Value) ด้วยการตระหนักถึงโอกาส
ต่าง ๆ ในการน าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ งวัสดุ  อุปกรณ์  การเงินและ คน  
เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ 

อาโนลด์ เอฟ อิเตา (Aulfo, 2002) ให้ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ คือ เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ และระบุโอกาสการจัดตรียมแผนธุรกิจและการสร้างองค์กรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

ผุสตี รุมาคม (2540: 29) ให้ความหมายของผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่จัดตั้งองค์การธุรกิจโดย
ยอมรับความเสี่ยงภัยเพ่ือหวังผลก าไรบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย (2541: 4) ให้ความหมาย
ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านที่มองเห็นโกสทางธุรกิจ และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
จึงออกมาด าเนินธุรกิจของตนเอง และพัฒนามาเป็นรูปแบบองค์กรทางธุรกิจในลักษณะของผู้ผลิตสินค้า
(Manufacturer) การบริการ (Service) การค้าส่ง (Wholesaler) การค้าปลีก (Retailer) และอ่ืน ๆ 

อาโนลต์ เอฟ อิเตา (Amufo, 2002) ให้ความหมายของผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ท าการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อม ระบุถึงโอกาทางธุรกิจ ปรับเปลี่ยนโอกาสไปสู่ธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจนั้น 

อาทิตย์ วุฒิคะโร (2543:39) ให้ความหมายของผู้ประกอบการ คือ ผู้ริเริ่มและยินดีที่จะรับความเสี่ยง
ในการลงทุนประกอบกิจการโดยรวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตทั้งหลายเข้าด้วยกัน และน าปัญญา 
ความสามารถ ประสบการณ์ และวิทยาการ ด้านการผลิต และการจัดการที่เหมาะจัดการให้เกิดการผลิตสินค้า 
หรือ การให้บริการผู้ที่เก่ียวข้อง 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2542: 28) ให้ความหมายของผู้ประกอบการ คือ ผู้มองเห็นโอกาสและช่องทาง  
ต่าง ๆ แล้วลงมือสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นอย่างสร้างสรรค์ 

สรุป จากความหมายของนักวิชาการผู้เขียนได้สรุปนิยามค าจ ากัดความของความหมายใหม่คือ  
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่ (Entrepreneurship In Modern Business) หมายถึง ผู้ประกอบการ
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ที่ด าเนินธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม รวมไปถึงการระบุโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้
แนวความคิดสมัยใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้น 
ให้เป็นธุรกิจที่ประสบความส าเร็จได้ เพ่ือสร้างความได้เปรียบและคงอยู่ตลอดไป 

 

การศึกษากระบวนการและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 

การเป็นผู้ประกอบการส าหรับ "ธุรกิจ" กับ "ความเสี่ยง" เป็นของที่ควบคู่กัน ดังนั้นการมองภาพรวม
ศักยภาพในความพร้อมด้านต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวคิดที่  
จะท าให้ผู้ประกอการสามารถค้นพบตัวเองได้ ดังนี้ 

การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 

เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการวางแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur) 

 การพัฒนาผู้ประกอบการเดิม (Existing Entrepreneur) ให้ดีขึ้น 

 การสร้างวัฒนธรรมแห่งการประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นผู้ประกอบการ 

แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 

เป็นแนวคิดเก่ียวกับการความส าเร็จในการที่จะประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 ผู้ประกอบการสามารถสร้างขึ้นเองได้ (Entrepreneur Can Be Made) 

 ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้ประกอบการ แต่ทุกคนสามารถมีความเป็นผู้ประกอบการ หรือ  
พลังสร้างสรรค์ได้ 

 ธุรกิจขนาดย่อม คือ แปลงเพาะพันธุ์ หรือ จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการ 

 นวัตกรรม (Innovation) คือ จุดเริ่มต้นแห่งความส าเร็จ 

ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 

ธุรกิจ (Business) หมายถึง กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เป็นระบบและอย่าง
ต่อเนื่องในด้านการผลิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ก าไร 
หรือผลตอบแทนจกกิจกรรมนั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ก าไร (Profit)  
ถือว่าเป็นธุรกิจ เช่น บริษัท ทางร้าน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ การด าเนินของรัฐ เช่น การป้องกันประเทศ 
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การสร้างถนนหนทาง โรงเรียนโรงพยาบาล และอ่ืน ๆ ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจเพราะมิได้มีจุดมุ่งหมาย ด้านก าไรแต่
เป็นการให้บริการแก่ประชาชนดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่มากมายหลายธุรกิจ แต่สมารถแบ่งประเภท ธุรกิจได้อย่างกว้าง ๆ 
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจที่มุ่งก าไรเป็นหลัก (Proft Business) หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินงานเพ่ือมุ่งหวังก าไร โดยผลิต
สินค้า หรือ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 

2. ธุรกิจที่ ไม่มุ่งก าไร (Non-Proft Business) หมายถึง ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ ไม่
แสวงหาผลก าไร แต่มุ่งท าประโยชน์ให้แก่สังคมและสาธารณชนโดยรวม 

หน้าที่ของธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจะต้องท าหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้ด้วยดี หน้าที่ 

ต่าง ๆ ของธุรกิจมีดังนี้ 

1. การผลิตสินค้า ธุรกิจอาจเลือกผลผลิตสินค้าหลายชนิด เช่น ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 

2. การให้บริการ เป็นธุรกิจที่อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและผู้บริโภค 

3. การจ าแนกแจกจ่ายสินค้า ธุรกิจด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย การจัดซื้อ ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการ
จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือการด าเนินการ 

5 การเก็บรักษาสินค้า ธุรกิจจะต้องก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเพื่อบริการให้แก่ลูกค้า 

6. การจัดจ าหน่าย ธุรกิจมีหน้าที่จัดแสดงสินค้าเพ่ือง่ายต่อการซื้อ 

7. การจัดการท าการเงิน ธุรกิจมีหน้าที่จัดหาเงินทุนและบริการเงินทุนที่มีจ านวนจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

8. การจัดท าบัญชี ธุรกิจมีหน้าที่จัดท าบัญชีเพ่ือเสียภาษี 

9. การท าการโฆษณาสินค้า ธุรกิจหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและเกิด
การตัดสินใจซื้อในที่สุด 

ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือขนาดของกิจการดังนี้ 
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1. ธุรกิจการเกษตร (Agrculture) ผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรกรรมได้แก่ ผู้มีอาชีพท านา  
ท าสวน ท าไร่ ประมง ป่าไม้ ปศุสัตว์ 

2. ธุรกิจเหมืองแร่ (Mnera) การท าเหมืองแร่ ขุดเจาะน าเอาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้รวมถึง
ถ่านหิน หินน้ ามัน หินอ่อน 

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturng) ผู้ผลิตสินค้าเพ่ืออุปโภคท่ัวไปแบ่งเป็น อุตสาหกรรมภายใน 

ครัวเรือน อุตสาหกรรมโรงงาน และธุรกิจการเงิน 

4. ธุรกิจการก่อสร้าง (Construction) ได้แก่ การปลูกสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย ถนน โรงพยาบาล 
การสร้างสะพาน เขื่อน อุโมงค์ 

5. ธุรกิจการพาณิช (Commercial) เป็นธุรกิจท าหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 
ได้แก่ พ่อค้าคนกลาง ค้าส่ง ค้าปลีก ตัวแทนนายหน้าค้าสินค้าต่าง ๆ 

6. ธุรกิจการเงิน (Finance) เป็นธุรกิจที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจมี
เงินทุนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาหมุนเงินไม่ทัน อาจพ่ึงธุรกิจนี้ได้ เช่น ธนาคารประเภทต่าง ๆ บริษัท ประกันภัย 
บริษัทเงินทุน 

7. ธุรกิจที่ให้บริการ (Serves) ไม่ผลิตสินค้าแต่ท าหน้าที่ให้บริการ เช่น โรงภาพยนตร์ สถานเริงรมย์ 
ธุรกิจโรงแรม 

8. ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ คอื ผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น ครู แพทย์ เภสัชกร 

 

ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจจะสามารถด าเนินงานได้ต้องมีปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ โดยทั่วไปปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ  
มี 4 ประเภท หรือ เรียกว่า 4 M's ดังนี้ 

1. คน (Man) ถือว่าเป็นปัจจัยที่ ส าคัญที่ สุดในการด าเนินธุรกิจ เพราะธุรกิจต้ องใช้ความรู้
ความสามารถจากบุคลากรในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งในธุรกิจมีบุคลากรหลากหลายทั้งระดับ 
ผู้บริหาร หรือ บุคลกรระดับปฏิบัติงานร่วมกันด าเนินการ 

2. เงิน (Money) เงินเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจอีกสิ่งหนึ่ง เนื่องจากการประกอบธุรกิจต้อง
มีการน าเงินมาลงทุน ธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความต้องการใช้เงินแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ด าเนินธุรกิจจึงต้อง
วางแผนและจัดหาเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ธุรกิจมีเงินทุนที่เพียงพอและสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือ
สร้างผลตอบแทนตามท่ีต้องการ 
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3. วัตถุดิบ (Material) ในกระบวนการผลิตสินค้าต้องใช้วัตถุดิบเป็นปัจจัยน าเข้าในการผลิตธุรกิจ 
จึงต้องก าหนดแนวทางในการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความเพียงพอ ไม่เกิดการสูญเปล่า 

4. วิธีการปฏิบัติงาน (Method) การก าหนดวิธีการไกรปฏิบัติงานในการด าเนินธุรกิจ จะท าให้ 
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ นอกจากพิจารณาว่าวิธีการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยในการด าเนินธุรกิจแล้ว  
การจัดการ (Management) ก็จัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

ความส าคัญและหน้าที่ของผู้บริหาร 

บทบาทของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้การบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
ประสบผลส าเร็จ ปัจจัยความส าเร็จของการท างนภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานของผู้น าหรือ
ผู้บริหาร ที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการน าพาองค์กรให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้ความหมายของค าว่า "ผู้บริหาร" 
อย่างเข้าใจ 

ระดับ ประเภท บทบาท และทักษะของผู้บริหาร 

ผู้บริหารเป็นบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้จัดสรรและติดตามการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจอาทิเช่น ข้อมูล
ข่าวสาร วัตถุดิบ เงิน และ บุคลากร เป็นต้น นอกจกนี้แล้วผู้บริหารยังเป็นผู้ตั้งทีมบริหารงานในองค์การมาเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย ผู้บริหารมีชื่อเรียกต าแหน่งงานแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ อาทิเช่น ผู้จัดการแผนก 
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก เป็นต้น โดยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งใดก็มีหน้ที่ความ
รับผิดชอบโดยทั่วไปคือเป็น ผู้ที่พยายามท าให้กลุ่มบุคคลในธุรกิจมาร่วมกัน ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้หมาย  
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในองค์การธุรกิจสมารถแบ่งผู้บริหารออกได้เป็นหลายระดับโดยต าแหน่งทางการ
บริหารจะแตกต่างไปตามกิจกรรมที่ผู้บริหารในแต่ละระดับขั้นการบังคับบัญชาด าเนินการ 

ระดับของผู้บริหาร สามารถแบ่งผู้บริหารออกได้เป็น 3 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับก็มีความรับผิดชอบ
และหน้าที่ในการท างานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อ 
การด าเนินงานในภาพรวมและทิศทางการด าเนินงานขององค์การ โดยผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบ
องค์การในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ และการพัฒนาทัศนคติ
ของบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในการท างานและมีส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การบรรลุผล เช่น หัวหน้า เจ้าหน้าที่
บริหารระดับสูง ประธานบริษัท รองประธานบริหาร 

2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) หมายถึง เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
หรือ เป้าหมายในการด างานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้บริหารระดับสูง และเป็นผู้ถ่ายทอด
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เป้าหมายของผู้บริหารระดับสูงมาเป็นเป้าหมายและแผนที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับให้ผู้บริหารระดับต้น
เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป เช่น หัวหน้าแผนก ผู้จัดการโรงงาน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

3. ผู้บริหารระดับตัน (First-Level Manager) หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการผลิต
สินค้า หรือบริการ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย หัวหน้าส่วน ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ 

ประเภทของผู้บริหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1. ผู้บริหารท าหน้าที่สั่งการ (Line Manager) หมายถึง ผู้บริหารที่สามารถสั่งการให้บุคคลใน
หน่วยงานของตนเองได้ทุกเรื่อง ถ้าพิจารณาในของความรับผิดชอบก็คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบความส าเร็จและ
ความล้มเหลวขององค์กรอ านาจของผู้บริหาร 

2. ผู้บริหารท าหน้าที่ให้ค าแนะน า (Staff Manager) หมายถึง ผู้บริหารสั่งการไม่ได้แต่ให้ค าแนะ ให้
การปรึกษาแก่ผู้บริหารที่ท าหน้าที่สั่งการได้เท่านั้นมีความรับผิดชอบทางอ้อมต่อความส าเร็จและล้มเหลวของ
องค์การ ช่วยให้งานของฝ่ายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผู้บริหารท าหน้าที่สั่งการเฉพาะด้าน (Functional Manger) หมายถึง ผู้บริหารประเภทนี้จะได้รับ
มอบหมายให้สั่งการได้เฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระของผู้บริหารท าหน้าที่สั่งการ
ประกอบกับ Functional Manager มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก line Manager ให้สั่งการ
เฉพาะด้านเท่านั้น 

4. ผู้บริหารทั่วไป (General Manger) หมายถึง ผู้บริหารที่สามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานขององค์กร 
มีความรับผิดชอบและสั่งงานได้หลายหน้าที่ หลายกิจกรรมโดยไม่จ ากัด ตามปกติแต่ละหน่วยงานมักจะมี
ความรู้มีความเชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานนั้น 

5. ผู้บริหาร (Administrator) หมายถึง ผู้บริหารที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารขององค์กรที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไร 
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บทบาทของผู้บริหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 บทบาท ดังนี้ 

1. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Role) 

1.1 ตัวแทนองค์กร (Figurehead) 

1.2 ผู้น า (Leader) 

1.3 ผู้ประสานงาน (Liaison) 

2. บทบาททางข้อมูล (Informational Role) 

2.1 ผู้กลั่นกรองข้อมูล (Monitor) 

2.2 ผู้เผยแพร่ข้อมูล (Disseminator) 

2.3 โฆษก (Speak person) 

3. บทบาทการตัดสินใจ (Decisional Role) 

3.1 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

3.2 ผู้แก้ไขปัญหา (Disturbance Handler) 

3.3 ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) 

3.4 ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) 

 
ทักษะของผู้บริหาร (Managerial Skills) 

ในการด าเนินงานทางการจัดการ ผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องมีทักษะในการบริหารต่อการบริหาร
จัดการองค์การที่ส าคัญ 3 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะทางด้านการท างน (Technical Skills) หมายถึง ความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะที่จะเป็นส าหรับงานด้านปฏิบัติการ 
เช่น หัวหน้าพนักงาน เขาก็จ าเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย หัวหน้าคนงาน ก็ต้องรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือ 

2. ทักษะทางด้านมนุษย์ (Huma skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนความ
พยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศเป็นทักษะที่ใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นสามารถพูดคุย
เข้าใจได้ง่าย สามารถชักจูงโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ 
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3. ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวมเพ่ือที่จะ
ได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์  
ขององค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์กับองค์การหรือการบริหารงานของตนเองเป็นทักษะ  
ด้านเชาไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด 

 

ปัจจัยท่ีบุคคลหันมาสนใจในการท าธุรกิจ 

ปัจจัยส าคัญ ๆ ที่ท าให้คนทุกคนต้องเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวโดยมี
ความสนใจเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้ 

1. งานธุรกิจเป็นงานชนิดเดียวที่สร้างความส าเร็จในชีวิตได้ในเวลาสั้น ๆ 

2. ต้องการความอิสระ ไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร หารายได้มากกว่าการเป็นลูกจ้าง 

3. สามารถด าเนินกิจการได้ตามต้องการ 

4. สร้างความม่ันคงให้ตัวเองและครอบครัว การเป็นลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้ 

5. ภูมิใจในการช่วยเหลือการจ้างงาน 

6. ได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่าการเป็นลูกจ้าง 

7. ชอบท างานท้าทายและมีเกียรติ 

 

1. ข้อดีของการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ในการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นลงทุนท าธุรกิจ 
โดยมีข้อดี ดังนี้ 

1. ถึงจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก็ยังมีความภูมิใจ ได้ท าในสิ่งที่ชอบ 

2. มีอิสระ พ่ึงตนเอง ไม่ต้องอาศัยความสามารถของคนอ่ืน 

3. ได้มองเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่ผู้อื่นมองไม่เห็น 

4. ท้าทาย ได้ใช้ความคิดตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีต้องการ ท าให้ไม่เบื่องาน 

5. ได้สร้างธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์ของตัวเอง สามารถทิ้งให้ครอบครัว ลูกหลานได้สานต่อและ
ยังช่วยให้คนที่ร่วมงานได้มีงานท าก่อให้เกิดการสร้างงาน 

2. ข้อเสียของการเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ในการเริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น อาจจะมีผลเสียตามมาในการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถ 
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แยกประเด็นข้อเสีย ดังนี้ 

1. ต้องประสบความยากล าบาก ต้องต่อสู้ โดยเฉพาะในระยะแรก อาจไม่มีวันหยุด อาจต้อง 

ท างานหามรุ่งหามค่ า พักผ่อนไม่เพียงพอ 

2. ต้องมีทุนท าธุรกิจ ซึ่งหากตัดสินใจผิดพลาดก็ต้องเสียเงินทองท่ีสะสมมาไป 

3. ในระยะแรก ไม่มีรายได้ที่แน่นอน ซ้ าอาจขาดทุน ต่างจากคนที่ได้เงินเดือน 

4. ได้ท าอาชีพอิสระ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเจ้านาย เพราะลูกค้าคือนายที่แท้จริง และยังมี 

ผู้ที่ผูกพันทางธุรกิจ เช่น ผู้ส่งวัตถุดิบ หรือบริการต่าง ๆ ที่ตนต้องยอม 

5. เกิดความเครียดจกการพยายามประคองธุรกิจ ไม่มีให้ครอบครัว ท างานแข่งกับเวลาท า 

ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ถอนตัวยาก จึงจ าใจต้องสู้ต่อไป 

 

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบซึ่งประกอบไปด้วย ดังนี้ 

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นกิจการที่ด าเนินโดยคน ๆ เดียว รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินภายในกิจการเองทั้งหมด 

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ท าสัญญาด้วยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อักษรตกลงจะกระท ากิจการร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะแบ่งก าไร ที่ได้รับจากการกระท า ผู้ที่เป็น
หุ้นส่วนต้องลงทุนร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สิน หรือแรงานก็ได้ในสัญญาห้างหุ้นส่วนก าหนด
รายละเอียดไว้ 

2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnerships) หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในการช าระ 

หนี้สินร่วมกันโดยไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกเป็นสอง 

ประเภท 

22 ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เมื่อเกิดศดีจะฟ้องใครก็ได้ 

2.3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นนิติบุคคลแยกจากหุ้นส่วน หากมีการฟ้องร้องต้องท าใน 

นามห้างหุ้นส่วนก่อน แต่เมื่อทรัพย์สินของห้างไม่พอช าระหนี้ จึงจะฟ้องร้องจากหุ้นส่วนต่อไป 

2.4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) ต้องจดทะเบียน ซึ่งนิติกรรมใด ๆ จะท าใน 

นามของห้างหุ้นส่วน ซึ่งผู้รับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน แบ่งออกเป็นสองประเภท 
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2.5 หุ้นส่วนชนิดจ ากัดความรับผิดชอบ รับผิดชอบหนี้สิน ไม่เกินจ านวนเงินที่น ามาลงทุน  

ซึ่งหุ้นส่วนประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าจัดการห้างหุ้นส่วน มีสิทธิ์เพียงแสดงความคิดเห็น กฎหมายห้ามน าชื่อ 

หุ้นส่วนประเภทนี้มาตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน ซึ่งหากหุ้นส่วนนี้ตาย หรือล้มละลาย ธุรกิจก็ยังด าเนินต่อไปได้ 

2.6 หุ้นส่วนชนิดไม่จ ากัดความรับผิดชอบ รับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัดจ านวน อย่างน้อย 

ต้องมี 1 คน และมีสิทธิ์จัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้ 

3. บริษัทจ ากัด (Limited Corporation) คือธุรกิจซึ่งเกิดจากการร่วมทุน ของกลุ่มคนเพ่ือท า 

กิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรมาแบ่งกัน ลักษณะของบริษัทมีดังนี้ 

 ต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 7 คน (เป็นนิติบุคคลก็ได้) 

 ทุนจะแบ่งออกเป็นมูลค่าต่าง ๆ กันเรียกว่าหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นจะขาย หรือโอนหุ้นให้ใครก็ได้ 

 ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจ ากัด เท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ 

 การแบ่งก าไร บริษัทจะแบ่งค าไตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ 

4. บริษัทจ ากัดมหาชน (Public Corporation) คือธุรกิจซึ่งเกิดจากการจัดตั้ง บริษัทจ ากัดการควบ
บริษัท หรือการแปรสภาพบริษัทจ ากัด และวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้นต่อประชาชน โดยด าเนินการตั้งแต่ 15 
คนข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 1.1 สรุปรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ประโยชน์หลักที่ได้ ข้อเสียที่ส าคัญ 

กิจการเจ้าของคนเดียว  จัดตั้งและด าเนินงานได้
ง่าย 

 มี การคิ ดภาษี ใน ระดั บ
เดียว 
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แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ 

การที่จะท าให้เป็นผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการลงทุนท าธุรกิจนั้นมีดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งจูงใจส าหรับผู้ประกอบการ 

มีสิ่งจูงใจหลายอย่างซึ่งเป็นตัวผลักดันให้ บุคคลผู้หนึ่งเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง สิ่งจูงใจเหล่านี้อาจแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ผลก าไร ความมีอิสระ การด าเนินชีวิตที่น่า
พอใจ 

2. ผลก าไร 

ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการได้รับจากการลงทุน ลงแรง รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ โดยผลตอบแทนนี้จะต้องมีสัดส่วนสูงกว่าส่วนนี่ผู้ประกอบการจะได้รับ หากคิดเป็ นเงินเดือนและ
ดอกเบี้ย จึงนับว่าเป็นผลก าไรที่แท้จริงซึ่งนับเป็นรางวัลตอบแทนการยอมเสี่ยงทั้งความคิดในการด าเนินธุรกิจ 

ผลตอบแทนในรูปแบของก าไรนี้ นับว่าเป็นสิ่งตอบแทนอย่างหนึ่งมีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญสูงสุด 
ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจด้วยตนเองผู้ประกอบการก็จะได้รับผลก าไรนี้ไว้ทั้งหมด ผู้ประกอบการบางคน ใช้ข้อ
ได้เปรียบในความอิสระนี้ในการจัดเวลาการท างานของสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน
อดิเรก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็ยังต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติดังกล่าวความมีอิสระในการท างานนี้ ไม่ได้หมายความถึงชีวิตที่สุขสบาย ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ทุ่มเทเวลาของตนให้กับงาน ทั้งนี้เพ่ือความส าเร็จในอนาคต 

3. แนวทางการด าเนินชีวิต 

อิสระในการด าเนินการ แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของธุรกิจที ่

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรักและสนุกกับกิจของตนเอง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากความมีผู้ประกอบการได้
เลือกท าซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและพ่ึงพอใจ ดังเช่น ผู้ประกอบการผู้หนึ่งเป็นผู้ที่อุดมการณ์ในการอนุรักษ์  
ธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม อีกท้ังยังเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่จะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมการที่ได้ท าใน
สิ่งที่ตนเองชื่นชอบเป็นสิ่งที่ตอบแทนอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

4. อุปสรรคส าหรับผู้ประกอบการ 

แม้ในการเป็นผู้ประกอบการนั้นจะมีสิ่งจูงใจอันได้แก่ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่น่าดึงดูด
ใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกหลายประการที่ผู้ประกอบการต้องประสบ ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยับยั้งการตัดสินใน
เป็นผู้ประกอการของบุคคล ในการที่จะประกอบธุรกิจของตนเองนี้เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องท างานอย่าง
หนัก รวมทั้งต้องทุ่มเท สติปัญญาแรงกาย และแรงใจ เพ่ือให้ธุรกิจของตนด าเนินไปได้ด้วยดี อีกทั้งโอกาส 
ที่ธุรกิจจะมาเหลวเป็นตัวก่อให้เกิดความกดดันและความเครียดสิ่งเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
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คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

หากยอมรับการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง "อาชีพผู้ประกอบการ" นับได้ว่าเป็นอาชีพที่เปิด
กว้างมากที่สุด กล่าวคือ ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าหนุ่ม สาวหรือแก่ ไม่ว่าจะมาจากอาชีพอะไร ครู หมอ วิศวกร 
สถาปนิก ช่าง ลูกจ้าง ฯลฯ ก็สามารถจะก้าวเข้ามาลงทุนประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือจะเป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างไรก็ดี การเข้ามาประกอบการธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ไม่ใช่ว่าทุก ๆ คนจะประสบ
ความส าเร็จกล่าวคือ ธุรกิจหรือกิจการเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วอยู่รอดและเมื่ออยู่รอดแล้วสามารถขยายกิจการ
เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ในเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นหรือตัวผู้ประกอบการนั้น และอีกส่วนหนึ่ ง
ขึ้นอยู่กับจังหวะ โอกาส และปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยด้วย จะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดมิได้อย่างไรก็ตามความ
สมารถที่มีอยู่ในตัวผู้ประกอบการน่าจะเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จในการประกอบการ ส่วน
สภาวะแวดล้อมไม่ว่าจังหวะเวลาโอกาสน่าจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความสมบูรณ์จากการศึกษาวิจัยของ 
นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยลักษณะของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
อุตสาหกรรม รวมทั้งจากประสบการณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจัด "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม (Entrepreneurship Development Programmed, EDp)" มาตั้งแต่ปี 2523 จึงพอที่จะ
ประมวลคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในลักษณะภาพรวมในลักษณะที่ประสบ
ความส าเร็จ จะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะภาพรวมโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกออกไปเป็นรายธุรกิจ ทั้งนี้คุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ (Potential Entrepreneur) หรือผู้ที่ เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว (Existing 
Entrepreneur) ควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพ่ือจะได้เป็นเครื่องชี้น าทางให้เกิดความส าเร็จในการ
ประกอบการคุณลักษณะดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (อาทิตย์ วุฒิคะโร 2542: 39-44) 

1. มีความกล้าเสี่ยง ในระดับปานกลางธุรกิจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กันผู้ที่เป็นผู้ประกอบการมักจะ
ชอบท างานที่ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของเขา เขาจะไม่มีความภาคภูมิใจกับงานที่ง่ายมีความเป็นไปได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการลงทุนหรือพูดได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยและเขาจะเป็นผู้ประกอบการที่หลีกเลี่ ยงงานที่มี
ความสี่ยงสูงเกินไปชนกัน แต่เขาจะชอบงานที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางที่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ
หรืออาจจะล้มเหลวได้ ความเสี่ยงระดับนี้เขาได้ประเมินแล้วว่าไม่เกินความสามารถของเขาที่จะท าให้บรรลุผล
ส าเร็จ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดการเสี่ยงนั้น ๆ คือ การพิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางใน
การท าธุรกิจโดยใช้เวลาในการศึกษาวางแผนการตลาด เลือกการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ แหล่งเงินทุน การบริหารงาน ตลอดจนผลตอบแทนทางการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และนโยบายของรัฐบาลซึ่งอาจมีกรเปลี่ยนแปลงหรือไม่แน่นอน เขาจะประเมินดูปัจจัยต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่
ถ้วน แล้วค่อยตัดสินใจ เขาไม่ใช่บุคคลที่หลีกเลี่ยงการเสี่ยง (ระดับปานกลาง) เขาพร้อมที่จะผจญกับปัญหา  
ต่าง ๆ เขามีความรู้และความภูมิใจอย่างมาก เมื่อประสบความส าเร็จในการงานที่คนอ่ืนล้มเหลว หรือไม่กล้า
เสี่ยงท า เขาไม่เหมือนคนทั่วไปมีหลักความเสี่ยงระดับปานกลาง ที่เขาถือได้ว่ามีความเป็นไปได้อยู่ระหว่าง  
50-60 เปอร์เซ็นต์เป็นความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด ส่วนความเสี่ยงที่มีโอกาสท าให้ส าเร็จเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ 
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ถือว่ามีความเสี่ยงสูง และเขามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ าหรือพูดได้ว่ามีความเป็นไปได้ 100 
เปอร์เซ็นต์นั้นหายากหรือแทบจะไม่มีเลยดังนั้นผู้ที่ประกอบการที่ดีจะต้องมีความกล้าเสี่ยง 

ระดับปานกลางที่ได้มีการประเมินอย่างถี่ถ้วน 

2. มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องกระหายความส าเร็จ การมุ่งมั่นแบบนี้
เป็นพ้ืนฐานส าคัญของผู้ประกอบการ คือ เป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะใช้สติปัญญา พลังความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด 
ทุ่มเทการท างนทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จตามที่คิดวิเคราะห์แม้งานจะยากล าบากเพียงใดเขาก็มุมานะ  
รู้จักวางแผนกรท างาน ตั้งมาตรฐานการท างานของตนเองไว้สูง ลงมือปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าต้องใช้
เวลาท างานมากกว่าคนอ่ืนก็ตาม เขาจะเกิดการเรียนรู้ถึงพลังความสามารถหรือจุดอ่อนของตัวเองและปัจจัยที่
แนะน าไปสู่ความส าเร็จ เขาพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลงนของเขาออกมาดีเด่น ความพอใจในผลงานของเขาคือ
ความภูมิใจที่เขาสามารถท าผลงนได้ส าเร็จ ดังนั้นในทางธุรกิจจุดมุ่งหมายของเขาไม่ใช่ท าเพ่ือผลก าไร หรือเงิน 
แต่จะท าเพ่ือการขยายความเจริญเติบโตของกิจการ ส่วนก าไรเป็นเครื่องสะท้อนให้ทราบว่าเขาท าได้ดีเพียงใด 

3. มีความผูกพันต่อเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เมื่อผู้ประกอบการได้ตั้งเป้าหมายแล้ว เขานึกวาดภาพถึง
ความรู้สึกที่ที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว เขาจะแสวงหาความต้องการประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว เขาจะแสวงหาความต้องการประสบความส าเร็จแก่ตัวเองและแก่บุคคลอ่ืนที่อยู่
รอบตัว ความรู้สึกผูกพันต่อเป้าหมายนี้ที่ทุ่มเทให้ทั้งหมดโดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะขัดขวางการ
ด าเนินงาน และเตรียมตัวป้องกันปัญหาและอุปสรรคนั้นด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีความหวัง 

4. มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของความเป็นผู้ประกบการ 
คือความสมารถในการโน้มวจิตใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยท าให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากจะใช้ความสามารถของตนเองในการท างานแล้ว จะต้องมีความสมารถที่จะชักจูง
เพ่ือโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้เข้ามาช่วยเหลือร่วมมือด้วยดี รู้จักใช้ความสามารถในการบริหารงานการสร้างทัศนะ
คติแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถข้าใจการด าเนินงานและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ โครงการที่เขา
คิดอยู่และมีกรวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้แล้วเขาจะต้องสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ สมารถโน้มน้าวใจ
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนฝูงให้ยินดีสนับสนุน 

5. ความมานะและท างานหนัก ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่ท างานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างเต็มความสมารถ โดยทุ่มเทท างานอย่างเต็มพลังก าลัง เต็มความสามารถ ยืนหยัดและท างาน
หนักแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคอย่างหนักก็ไม่หยุดยั้งจนเข้มแข็งแกร่งกล้าขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
กดดัน 

6. มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลัง 
ท างานอย่างมีชีวิตชีวา ท างานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ท างานมากจนเป็นห่วงว่าเอาพลังงานส่ วนเกินมาจาก
ไหน เขาจะไม่อยู่นิ่งโดยไม่ท าอะไร หรือสักแต่ท าอะไรให้หมดไปวันหนึ่ง ๆ ตลอดจนจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่
ท าซ้ าซากเป็นงานประจ า 
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7. มีความสามารถการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอการ
ที่ประสบความส าเร็จ คือ การน าความรู้ ประสบการณ์ และผลสะท้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานในอดีตมา
ประยุกต์ใช้กับการท างานในปัจจุบันและอนาคต ใช้บทเรียนที่เกิดขึ้นน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างนให้มุ่ง
สู่การท างานที่ดีกว่าเดิม เขามักมองการท างานให้มุ่งไปสู่การท างานที่ดีกว่าเดิม เขามักมองเหตุกรณ์ต่าง ๆ  
เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ อดีตเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ เขามองหาเหตุผลสะท้อนในทางลบเพ่ือจดจ าไว้ใช้เป็น
อุทาหรณ์ มีให้เกิดอุปสรรคท านองนั้นขึ้นอีกในอนาคต บางครั้งเขาไม่สมารถท างานให้เสร็จได้ เขาก็หยุดยั้ง  
การท างานแล้วส ารวจหาวิธีการใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเขาจะไม่ติดยึดกับแผนงานที่วางไว้แล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ 
เขาจะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงแผนงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ หรือหาวิธีที่ท าให้ได้ดีกว่า รวมทั้งรับฟังค า
วิจารณ์และข้อแนะน าต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนที่เป็นผู้รู้หรือช านาญงานใน  
ด้านนั้น ๆ 

8. มีความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบต่องานที่ท าอย่างเต็มที่ เป็นผู้น าและกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น 
เป็นผลริเริ่มด้วยความคิด และลงมือกระท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าโดยอยู่ในความดุลและเขาจะท าอย่างดี
ที่สุดเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ เขาจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของเขา ไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่ดีเขามีความเชื่อว่าความส าเร็จเกิดขึ้นเป็นผลส่วนใหญ่มาจากความ
พยายาม ความเอาใจใส่รับผิดชอบ มิใช่เกิดจากโชค หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดข้ึน 

9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบการ มักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อใจใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระ และพ่ึงตนเอง มีความมั่นใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้น า 
เขามีความเชื่อมั่นที่จะพิชิตสภาวะแวดล้อมที่น่าสะเพ่ิงกลัวได้ มีความทะเยอทะยานและมักจะประเมิน
ความสามารถของตนเองไว้สูง หรือเชื่อมั่นในตนเองมาก 

10. มีความสนใจในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ในอดีตผู้ประกอบการมักไม่ได้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
สูงแต่เขาก็ได้เรียนรู้มีความช านาญและเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่เขาท าการผลิต แต่ในโลกปัจจุบันความรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีตอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอผู้ประกอบการที่ ดีจะต้องขวนขวาย หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และอ่ืน ๆ มาประกอบด้วย
เพ่ือช่วยให้เขาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องว่าเกิดอะไรอย่างไร ที่ไหนเมื่อไร ซึ่งเขาต้องเรียนรู้  
สิ่งต่าง ๆ จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนแสวงหาความรู้จากบุคคลอ่ืน ๆ จากการอบรม
สัมมนา การปรึกษาและแนะน าจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากทัศนะศึกษาต่างท้องถิ่น
หรือต่างประเทศ 

11. มีความสมารถในการบริการ ผู้ประกอบการจะต้องมีลักษณะเป็นผู้น าในการบริหารงานและมี
วิสัยทัศน์ในการท างาน ทั้งนี้ลักษณะของการเป็นผู้น าในแต่ละช่วงของกิจการก็แตกต่างกัน ดังเช่น ในระยะแรก
ของการด าเนินกิจการผู้ประกอบการจะเป็นผู้ลงมือท าทุกอย่าง ด้วยตนเองเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงาน
ให้ค าแนะน าแนวทางในการท างาน และควบคุมดูแลการท างาน และดูแลการท างานอย่างใกล้ชิด เมื่อธุรกิจ
เติบโตขึ้น ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนแบบการบริหารโดยมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตั้งใจ
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ท างานมากขึ้น แบ่งหน้ที่ความรับผิดชอบให้ลูกน้อง และในที่สุดปล่อยให้ด าเนินการเองมากขึ้น เพ่ือตนจะได้มี
เวลาในการคิดสร้างสรรค์ หาลู่ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หาตลาดใหม่หรือลงทุนใหม่ ขณะเดียวกันจะน าหลักการ
บริหารงานที่เป็นระบบมาใช้ ไม่วางแผนงาน การสั่งการตัดสินใจ การจัดหาคนมาท างาน การก ากับควบคุมให้
พนักงานท างานตามแนวทางที่วางไว้ ในช่วงนี้ระบบการบริหารจะปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารแบบครอบครัว
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยจ้างผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยท างาน 

12. มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (Creativity Thinking) ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ชอบท าตามแบบดั้งเดิม จะน าเอา
ประสบการณ์ที่ผ่านมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมในการด าเนินงานบ่อยครั้ง
มักจะมีความคิดความคิดในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการด าเนินงานหรือแม้ว่าจะ
ได้รับความสะดวกสบายเพียงใดในปัจจุบันก็ไม่พอใจ คิดแต่จะเพ่ิมความสะดวกสบายให้มากขึ้นเขาจินตนาการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขารับผิดชอบอยู่ เขากล้าผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิมกล้าใช้วิธีการขายที่ไม่
เหมือนใคร เขากล้าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (Innovation) เข้าสู่ตลาด น าเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ใหม ่ๆ มาใช้ในการผลิต แสวงวัตถดุิบใหม่มาใช้ทดแทนท าการขยายหาตลาดใหม่ น าเอาความรู้ด้านการจัดการ
สมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์  
การประดิษฐ์ใหม่  ๆ นี้ เขาอาจจะคิดขึ้นเองหรืออาจจะได้มาจากแนวความคิดของนักประดิษฐ์คิดค้น  
นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาแล้ว และเขาน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

13. ความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผู้ที่  
เชื่อในความสามารถของตนที่จะเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามต้องการมากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ หรือกล่าวได้ว่าเป็นไปตามดวงหรือโชคจาก 
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จหลายทนได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเรื่องของ "จังหวะ"  หรือ "โชค"  
ข้ามมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นมีอยู่บ้าง แต่ "ดวง" หรือ "โชค" ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วย จะถือเป็นเรื่องหลัก
ไม่ได้ เช่น ดวงเราดีแล้วไม่ท าไม่มีการตัดสินใจผลก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งส าคัญนั้นอยู่ที่การกระท าของตัวเองเป็น
หลักตัวเองเป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
จึงชอบที่จะเห็นตัวเองท าสิ่งต่าง ๆ บางครั้งก็ย่อมมีการผิดพลาด เขาจะยอมรับผิดพลาดนั้นเป็นครู  
แล้วพยายามปรับปรุงแก้ไข 

14. มีความกล้าตัดสินใจ ผู้ประกอบการที่ต้องการความส าเร็จจะต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญใน  
การตัดสินใจ เมื่อได้ศึกษาหาข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้ว ต้องมีความหนักแน่น ไม่หวาดหวั่น มีความเชื่ อมั่นใน
ตนเอง ในงานที่จะกระท าลงไปรวมทั้งจะต้องมีจิตใจของนักต่อสู้ในสายเลือดสู้อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นงานหนักก็
ย่อมทุ่มเทจนเติมสติปัญญาและความสามารถ 

15. มีความสามารถในการคิดและเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน การก้าวไปสู่ความส าเร็จใน
การประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักประเมินตนเองพิจารณาถึงการลงทุนธุรกิจก็ต้องรู้ว่าธุรกิจนั้นมีความเป็นไป
ได้ในการลงทุนมากน้อยเพียงใดมีความรู้ความสามารถทางเทคนิคนั้นได้ดีแค่ใหนเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้  
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มีแล้วหรือไม่ มีความสามารถที่จะปรับเทคนิคที่มีอยู่เพ่ือท าการผลิตได้อย่างไรรวมทั้ งจะต้องรู้ว่าสามารถผลิต
สินค้านั้นส าเร็จภายในเวลาเท่าใด มีความรู้ทางด้านการตลาดอย่างไรบ้างใครคือผู้บริโภคสิค้าของเรา  
ช่องทางการจ าหน่ายควรเป็นอย่างไร ทางด้านการเงินก็ต้องคาดคะเนการลงทุนว่าควรจะเป็นเท่าไร รายได้เป็น
เท่าใดต่อปี ก าไรที่คาดว่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนเป็นตัน ขณะเดียวกันก็ต้อง
พิจารณาว่าบุคคลที่มีอยู่มีความพร้อมหรือไม่ทีมงานบริหารมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ และจะรับผิดชอบได้
เต็มที่แค่ไหนเพียงใดเป็นต้น 

16. มีความสามารถในการสร้างพันธมิตร ในครูประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจประเภทเดียวกันแม้ต้อง
จะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งหาก าไรแต่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแข่งขันให้ล้มไปข้างหนึ่ง วิธีการมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ใการด าเนินธุรกิจชนิดเดียวกันอาจแตกต่างกันออกไปเช่น ควรมุ่งไปในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพ บริการ การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น แนวคิดของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ส่วนใหญ่ 
จะพยายามด าเนินธุรกิจในรูปแบบการสร้างพันธมิตร คือ ไม่ท าให้เกิดเพียงผู้ชนะอย่างเดียว โดยร่วมมื อใน 
การสร้างสรรค์ พ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยกันทั้งกลุ่มการร่วมมือกันอาจจะท าให้ได้ในรูปการตั้ง
สมาคม ชมรมเพ่ือต่อรองรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบปรับโครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรม หรือป้องกัน 
การทุ่มตลาดจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามการร่วมมือกันเพ่ือขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่สมเหตุสมผลการผูกขาด  
การกักตุนสินค้านั้นไม่ควรจะกระท าเพราะจะไม่เป็นผลดีในระยะยาว 

17. มีความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมประกรหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ 
คือ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการผลิตสินค้า ซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมทุนสร้างความเชื่อถือให้กับ
ตนเองในดา้นการเงินต่อสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้เป็นต้น 

18. มีความประหยัดเพ่ืออนาคตคุณลักษณะอีกข้อหนึ่งที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวไปสู่ 
ความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จนั้นดี การประหยัดรู้จักการเก็บออมเพ่ือขยายกิจการในอนาคต 
จุดหมายของการด าเนินธุรกิจจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ ในระยะสั้นการด าเนิน
กิจการนั้นยังไม่เห็นผล ยังมีหนทางอีกแสนไกลที่จะไปถึงผู้ประกอบการจะต้องรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น  
เพ่ือสะสมเงินออมไว้ลทุนขยายกิจการในอนาคต แต่การประหยัดนี้ ไม่ได้หมายถึงการขี้เหนียวตระหนี่  
แต่เป็นการู้จักใช้เงินในทางท่ีถูกเมื่อมีส่วนเกินให้เก็บออมเพ่ือการลงทุน 

19. มีความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการ คือพลังส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ท าให้ประเทศมีการพัฒนาเป็นผู้สร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างงานให้คนท าสร้างรายได้และอ านาจ 
ซื้อให้กับประชาชนเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นวิธีการท างานใหม่ ๆ ผลิตสินค้าแบบใหม่ ๆ ขณะเดียวกันกิจการ 
ของผู้ประกอบการมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอ บต่อสังคม  
เพราะผู้ประกอบการต้องพ่ึงพาอาศัยสังคมในรูปของการบริโภคสินค้าและผู้รับบริการของผู้ประกอบการที่ดี
พร้อม 
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20. มีวิสัยทัศน์กว้างไก สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตได้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

สรุปได้ว่าการที่ผู้ประกอบการจะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจนั้นจะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจเกี่ยวคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ เพราะผู้ที่ต้องการท าธุรกิจเป็นของตนเองจ าเป็นชาติญาณ
ของความเป็นผู้ประกอบการและมีความขวนขวายในการหาช่องทางในการลงท าธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะ
เป็นผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องไม่สะทกสะท้านกับปัญหาอุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งใจแน่วแน่ว่า
จะท าต้องท าให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องอดทน ท างานหนักต่อไปและมีความผูกพันกันที่ท าเพ่ือให้
เกิดความส าเร็จ จากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกบการที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องมี
หลายประการประกอบกันผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการอาจจะไม่จ าเป็นจะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่จ าเป็น
บางข้อที่ควรจะมีสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ณัฐวุฒิ วิเศษ (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
สาขาการเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิหลังแตกต่างกันความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการทั้ง 20 ด้านแตกต่างกัน โดยพบว่า นักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิงมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อายุนักศึกษามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ 
ประกอการแตกต่างกัน อาชีพของบิดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพมาตามมี
ผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน รายได้ต่อครอบครัวมีผลต่อคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุป 

ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ลงทุนประกอบธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงต่อการขาดทุนและก าไร รวมทั้งการ
ควบคุมและด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีความ รู้เกี่ยวกับธุรกิจ 
ที่ประกอบการมีเงินทุน รักความเป็นอิสระพร้อมที่จะท างานหนัก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ  
การบริหารธุรกิจอีกหลายประเภท อาทิ การบริหารบุคคล การเงินและบัญชี การจัดซื้อ การบริหารการตลาด  
การโฆษณา การผลิต เอกสารธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การขนส่ง ผู้ประกอบการธุรกิจ และการศึกษา 
ถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทส าคัญมากขึ้น 
ทั้งในฐานะที่เป็นฐานพลังในการสร้างความมั่นคงทางการเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกส าคัญ  
ในการขับคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นพาหนะในการน านวัตกรรมและองค์ความรู้พัฒนาสู่การพาณิชย์  
อันจะส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจากระบบที่พ่ึงพิงการใช้ปัจจัยการผลิต
ราคาถูกและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ น เปลือง (Factor-Driven Economy) ไปสู่ ระบบ เศรษฐกิจที่ 
เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven) และสร้างนวัตกรรม (Innovation-Driven) ซึ่งเป็นระบบที่ยั่งยืนและ 
มีระดับพัฒนาการ ที่ดีกว่าบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งกลไกส าคัญในการเคลื่อน
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินโครงการ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานขั้นตอนและวิธีการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการขั้นตอนในการส ารวจ และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย  

 รายงานขั้นตอนและวิธีการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จากหมวดโครงร่าง
องค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) โดยประชุมร่วมกันก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

 

  1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการวิจัย  

  1.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ  

  1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านผู้ประกอบการ 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    

ของมหาวิทยาลัย 

การก าหนดเครื่องมือ วิธีการและส ารวจข้อมูล 

วิเคราะห์ประมวลผลการส ารวจความคาดหวังของ                         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท าเล่มสรุปผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และรายงานผล 
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  1.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายด้านบริหารจัดการ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจในครั้งนี้ได้แบ่งวิธีการส ารวจออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ประกอบการท า
การตอบแบบสอบถามที่ผู้ส ารวจได้จ าท าในลักษระของแบบส ารวจออนไลน์ 

  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มจากผู้ประกอบการการภายนอก 
และนักศึกษากลุ่ม Startup 

 

 หลักเกณฑ์ในการค านวณคะแนนและการประเมินผล 

  1. เกณฑ์การยอมรับความคิดเห็นของผู้ประกอบการจะพิจารณาถึงค่าเฉลี่ย “ความคิดเห็น
ระดับน้อยที่สุด” ถึง “ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด” โดยก าหนดค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 

 คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

 คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 

 2. การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อการสนับสนุน และพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ startup 

 

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการ และ 

นักศึกษา startup เกี่ยวกับความต้องการการสนับสนุนด้านการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีการ content 
analysis  
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วิธีการส ารวจข้อมูล 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ 

วิธีการส ารวจ 

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์   หมายเหตุ 

1. ด้านจัดการเรียนการสอน  -  

2. ด้านวิจัย  -   

3. ด้านบริการวิชาการ -   

4. ด้านผู้ประกอบการ     

5. ด้านบริหารจัดการ  -  

 

ด้านผู้ประกอบการ  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 การส ารวจข้อมูลในครั้งนี้เป็นการส ารวจข้อมูลจากประชากรที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. ผู้ประกอบการภายนอกที่ได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยฯ 

 2. นักศึกษาที่มีคุณลักษระเป็นผู้ประกอบการการ Startup แต่ละคณะ 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลรายงานขั้นตอนและวิธีการส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ประกอบด้วย 

  1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ และความคาดหวังด้านการส่งเสริม และพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการโดยจัดท าเครื่องมือในการส ารวจด้วยกัน 2 ชุด คือ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ 

  1.1 แบบสอบถามประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญต่อการส ารวจด้วยกัน 5 ส่วนคือ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
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   ส่วนที่ 2 การบริหารงาน/การด าเนินการ 

   ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ และทิศทางขององค์การ 

   ส่วนที่ 4 ปัญหาของผู้ประกอบการ 

   ส่วนที่ 5 ข้อเสนอที่ผู้ประกอบการจ้องการได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน 

 

  1.2 แบบสัมภาษณ์ด้านความต้องการ และความคาดหวังของผู้ประกอบการ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี   ภายใต้
โครงการท าแผนยุทธศาสตร์ปีพศ. 2565 ถึง 2569  ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  โดยในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 กลุ่ม  กลุ่มละ 5 ถึง 7 ราย 
โยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 

ข้อมูลในส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ข้อมูลในส่วนที่ 2 การบริหารและการด าเนินงานคณะผู้จัดท าข้อมูลขอสรุปในรูปแบบของกราฟใยแมง
มุมซึ่งจะจ าแนกข้อมูลตามแต่ละกลุ่ม โยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

 1)   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ประกอบการจ านวน 5 ราย 

 2)   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษาจ านวน 7 ราย 

 3)   กลุ่มที่ 3  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับมหาวิทยาลัย  จ านวน 5 ราย 

 4)   กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จ านวน 5 ราย 

 5)   กลุ่มท่ี 5 กลุ่มประชาชน  จ านวน 5 ราย 

 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
ตารางท่ี 1   ตารางจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 8 70.37 

หญิง 19 29.63 

รวม 27 100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกเพศ  ได้ดังนี ้ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 70.37  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 29.63 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 

ผู้ประกอบการ  5  18.50  

นักศึกษา   7  26.00 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  5  18.50  

บุคลากรมหาวิทยาลัย  5  18.50  

ประชาชน  5  18.50  

รวม  27  100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ   ได้ดังนี้  ผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ 18.50   นักศึกษาคิดเป็นร้อย

ละ 26.00 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 18.50 บุคลากรมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 
18.50   ประชาชนชุดร้อยละ 18.50 
 ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 
 

รูปแบบของธุรกิจ จ านวนธุรกิจ ร้อยละ 

การผลิต  18  54.55 

การบริการ   5  15.15 

ซื้อมาขายไป  10  30.30 

รวม  33  100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ  ได้ดังนี้  การผลิตคิดเป็นร้อยละ   54.55   การบริการคิด

เป็นร้อยละ   15.15   ซื้อมาขายไปคิดเป็นร้อยละ 30.30 
 
 หมายเหตุ:   ผู้ประกอบการบางรายมีธุรกิจมากกว่า 1 รูปแบบจึงท าให้ผลการวิเคราะห์จ านวนรูปแบบธุรกิจมี
มากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินงานของธุรกิจ 
 

การด าเนินงานของกิจการ จ านวนกิจการ ร้อยละ 

ธุรกิจการเกษตร  6  22.22 

สินค้าอุปโภคบริโภค  3  11.11 

อาหารและเครื่องดื่ม  15  55.56 

อ่ืนๆ: เครื่องส าอางและธนาคาร  3  11.11 

รวม  27  100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินงานของธุรกิจ  ได้ดังนี้  ธุรกิจการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 22.22 

สินค้าอุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ 11.11 อาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นร้อยละ 55.56    อ่ืนๆ: เครื่องส าอาง
และธนาคารคิดเป็นร้อยละ 11.11 
 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 

ขนาดของสถานประกอบการเทียบจากประมาณการผลประกอบการ จ านวนกิจการ ร้อยละ 

 S  25  92.60 

 M -  0.00 

 L  2  7.40  

 รวม  27  100.00  

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดและสถานประกอบการ  ได้ดังนี้   Size S คิดเป็นร้อยละ 92.60   size 

L คิดเป็นร้อยละ 7.40 น 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานธุรกิจ 
 

ลักษณะโครงสร้างบริหารงานธุรกิจ จ านวนกิจการ ร้อยละ 

มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  21  77.77 

ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  6  22.23 

รวม  27 100.00 

 
 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะโครงสร้างบริหารงานธุรกิจ  ได้ดังนี้  มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  คิด

เป็นร้อยละ 77.77   ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  คิดเป็นร้อยละ   22.23 
 
 ตารางที่ 7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างและร้อยละจ าแนกตามการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่
ถูกต้อง 
 

จัดการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับท่ีถูกต้อง จ านวนกิจการ ร้อยละ 

ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ  22  81.48 

ไม่ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ  5  18.52 

รวม  27  100.00 

 
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง   ได้ดังนี้  ด าเนินธุรกิจ

ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับปลา 81.48   ไม่ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ   18.52 
 
ข้อมูลในส่วนที่ 2 การบริหารและการด าเนินงานคณะผู้จัดท าข้อมูลขอสรุปในรูปแบบของกราฟใยแมงมุมซึ่ง
จะจ าแนกข้อมูลตามแต่ละกลุ่ม อันประกอบไปด้วย 

1)  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้ประกอบการ 
2)  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนักศึกษา 
3)  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 
4)  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5)  กลุ่มท่ี 5 กลุ่มประชาชน 
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โดยจะวิเคราะห์ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ทั้ง 10 ด้าน

อันประกอบไปด้วย 
 1)  การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 2)  การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 3)  การจัดการและการบริหารบุคคล 
 4)  การจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต 
 5)  การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 6)  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
 7)  มีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 8)  การให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 9)  ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่างๆ 
 10)  ความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลสรุปในส่วนของ  ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของสถานประกอบการและทิศทาง

ขององค์กร  ส่วนที่ 4 ปัญหาของผู้ประกอบการ  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน  ประกอบไปด้วย 
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กลุ่มที่  1  ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการ  รายที่ 1  มีศักยภาพในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   มากที่สุด 

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้ประกอบการ  รายที่ 2  มีศักยภาพในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   มากที่สุด 

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้ประกอบการ  รายที่ 3  มีศักยภาพในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   มากที่สุ ด 

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้ประกอบการ  รายที่ 4 มีศักยภาพในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   มากที่สุด 

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ   เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้ประกอบการ  รายที่ 5  มีศักยภาพในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   มากที่สุด 

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการบริห ารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ความคาดหวังของผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท า

ธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ 

ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น  การขอพ้ืนที่ให้ท าการค้าขาย ทั้ง

ภายในและภายนอกพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ปัญหาของผู้ประกอบการ  คือ  ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ภาคการผลิต ประเภท

อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะการบริหารงาน แบบ SME มีผลการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก 

เป็นช่วงสถานกรณ์พิเศษ มีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผู้ประกอบการทั้งหมดมีความช านาญในด้านการ

ผลิต เนื่องจากมีประสบการณ์สูง และมีจุดแข็งในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนมาก

ที่สุด ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ และด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นจุดแข็งท่ีรองลงมา เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน เพราะว่ามีต้นทุนค่าวัตถุดิบที่

ต่ ากว่าถ้าเทียบกับการน าวัตถุดิบนอกชุมชนมาใช้ รวมถึงในด้านของแรงงาน ส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ใน

ละแวกชุมชน ส่วนมาตรฐานสินค้า และด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  ก็เป็นเรื่องที่

ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ เนื่องจากมีผลต่อยอดขาย แต่จะมีบางราย ยังไม่สามารถด าเนินการในเรื่อง

มาตรฐานบางอย่างได้ เช่น อย. GMP  

ข้อเสนอที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  คือ  ในด้านการบริหารและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่มีความผันผวนสูง จากผลกระทบของ

โรคระบาดโควิด-19 ที่ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อที่ลดลง มีความรอบคอบและมีเหตุผลในการตัดสินใจบริโภค

มากขึ้น รวมถึงมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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กลุ่มที่  2  นักศึกษา 

นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ  รายที่ 1   มีศักยภาพในด้านความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาก

ที่สุด เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าได้กล้าเสีย กล้าลองความคิดใหม่ ๆ 

และมีความรู้ความเข้าใจ ที่จะหยิบน าเอานวัตกรรม มาใช้ท าธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ มา

ประยุกต์ใช้ ในการท าธุรกิจ และควรสนับสนุน ในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย  ด้านการจัดการและการ

บริหารบุคคล  ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนินธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนในทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าว

มาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็งต่อไป  
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 2  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตมากที่สุด 

เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการ

จัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าและด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เนื่องจาก

นักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนินธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนในทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมาจะท า

ให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็งต่อไป 
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 3 มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิต  และด้านความ

เข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็น

ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการ

บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า

และด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนิน

ธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนในทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็ง

ต่อไป 
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 4  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตมากที่สุด 

เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการ

จัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  และด้านการ

จัดการและการบริหารบุคคล เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนินธุรกิจ หากได้รับการ

สนับสนุนในทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวมาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็งต่อไป 
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 5  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตมากที่สุด 

เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการ

จัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  และด้านการ

จัดการและการบริหารบุคคล เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนินธุรกิจ หากได้รับการ

สนับสนุนในทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวมาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็งต่อไป 
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 6  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต  และด้านการ

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการควบคู่

ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า และด้านผลิตภัณฑ์

ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนินธุรกิจ หากได้รับการ

สนับสนุนในทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็งต่อไป 
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นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ   รายที่ 7  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต  และด้านความ

เข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  เป็น

ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการเรียน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และควรสนับสนุน ในด้านการ

บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านการขนส่ งและการกระจายสินค้า 

และด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่มด าเนิน

ธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนในทั้ง 4 ด้าน ที่กล่าวมาจะท าให้นักศึกษารายนี้เป็นผู้ประกอบการที่เข็มแข็ง

ต่อไป 
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ความคาดหวังของนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ คือ  นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการ

ท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การขอข้อมูลและการขอความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายในการท าธุรกิจเพื่อขยายตัวต่อไปในอนาคต 

ปัญหาของนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจ คือ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีแนวคิดริเริ่มท าธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียน มีบางรายที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็น

เทรดเดอร์ค้าส่งค้าปลีก และบางรายมีความเข้าใจและสามารถซื้อขายกับต่างประเทศได้  รูปแบบธุรกิจมีความ

หลากหลาย ส่วนมากจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะการบริหารงานแบบง่าย ๆ  ในลักษณะ

หุ้นส่วน มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือน ผลการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก รูปแบบธุรกิจ

ใกล้เคียงกัน และมีจุดแข็งในด้านการให้ความส าคัญในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต และด้านความ

เข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด โดยมีทักษะในการใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการหาข้อมูล 

การท าธุรกิจ วิธีการผลิต  การหาแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงการหาลูกค้าโดยวิธีการขายออนไลน์  

ข้อเสนอแนะท่ีนักศึกษาต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  คือ  ด้านการบริหารและการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า  ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน

ในด้านต่าง ๆ  และด้านการจัดการและการบริหารบุคคล เนื่องจากนักศึกษา ยังมีประสบการณ์น้อยและพ่ึงเริ่ม

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการต้องการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการท าธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

กลุ่มที่  3  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  รายที่ 1  คือ  ธนาคารกรุงไทย  ซึ่งเน้นการให้บริการแก่บุคลากร 

นักศึกษา และผู้ประกอบการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งธนาคารกรุงไทย

เป็นองค์กรขนาดใหญ่  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ จึงมีความพร้อมในทุก 

ๆ ด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินในหลายรูปแบบ  ธนาคารมีความต้องการให้บริการ  แก่บุคลากร 

นักศึกษาและผู้ประกอบการ ในด้านการเงิน ในรูปแบบของธนาคารผู้ดูแลเงินฝาก เงินถอน และสินเชื่อใน

รูปแบบต่าง ๆ เงินเดือนและเงินโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เงินกู้ กยศ.ของนักศึกษา รวมถึงการบริการ

ทางการเงินต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  รายที่ 2  คือ แฟมิลี่มาร์ท  ซึ่งเป็นร้านค้า อยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งแฟมิลี่มาร์ทเป็นองค์กรแฟรนไชส์ขนาดใหญ่  มีระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพสูง มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ จึงมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน คอยให้บริการตลอด24 

ชั่วโมง แฟมิลี่มาร์ทมีความต้องการจัดจ าหน่ายสินค้าพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้กับบุคลากร นักศึกษา และ

ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย รวมถึงอยากมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรม ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  รายที่ 3 มีจุดเด่นในด้านการขนส่งและการกระจายสินค้ามากที่สุด 

เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความช านาญและประสบการณ์ในการท าธุรกิจ และควรสนับสนุน ในด้านการ

บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์และด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจให้

ยั่งยืน ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  รายที่ 4  มีจุดเด่นในด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน มากที่สุด เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท างานโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของ

การใช้แรงงานในชุมชน และควรสนับสนุน ในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการขนส่งและการ

กระจายสินค้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจให้ยั่งยืน ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  รายที่ 5 มีจุดเด่นในด้านการจัดการและการบริหารบุคคลและด้านการ

จัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตมากท่ีสุด เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ และควร

สนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์และด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการท าธุรกิจให้ยั่งยืน ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย  ทิศทางขององค์กร  คือ ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการท า

กิจกรรมหรือโครงการทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน บุคลากรและนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย คือ  ศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทั้งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบการบริหารงาน

ที่มีมาตรฐานสูง มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงธุรกิจ และมีทั้งองค์กรขนาดเล็ก ที่ใช้วิธีการบริหารงานแบบง่าย 

ๆ ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะมีจุดเด่นในด้านความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี   ด้านการให้

ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและด้านผลิตภัณฑ์ได้รับ

มาตรฐานในด้านต่าง ๆ  ในภาพรวมจะมีความพร้อมค่อนข้างสูง ส่วนองค์กรขนาดเล็ก ก็จะมีจุดเด่นในด้านการ

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน   คือ  ด้านการ

บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์และด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนอง

ความต้องการและดูแลชุมชนในมหาวิทยาลัย 
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กลุ่มที่ 4  บุคลากรมหาวิทยาลัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัย  รายที่ 1  มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายมากที่สุด 

เนื่องจากมีความช านาญและมีประสบการณ์ในด้านการตลาด  รวมถึงมีทักษะการน าไอที และเครื่องมือโซเชียล

มีเดีย มาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจเป็นอย่างดี และควรสนับสนุน ในด้าน ความเข้าใจและการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจและน าประสบการณ์จากการท าธุรกิจมาใช้ เป็น

กรณีศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนและการท าวิจัย เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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บุคลากรมหาวิทยาลัย  รายที่ 2  มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์และด้าน

ความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากมีความช านาญในด้านการใช้เทคโนโลยีใน

การท าธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  รวมถึงมีทักษะการน าไอที และเครื่องมือโซเชียลมีเดีย มาประยุกต์ใช้ใน

การท าธุรกิจเป็นอย่างดี และควรสนับสนุน ในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย  ด้านการสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจและด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจและน า

ประสบการณ์จากการท าธุรกิจมาใช้ในการเรียนการสอน 
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บุคลากรมหาวิทยาลัย  รายที่ 3  มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ด้านการจัดการและการบริหารบุคคล ด้านการให้

ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ และความเข้าใจและ

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากมีความช านาญในด้านการบริหารงานบุคคล การลงพ้ืนที่ท า

กิจกรรมร่วมกับชุมชน  การใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจ การน าแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการท า

ธุรกิจเป็นอย่างดี และควรสนับสนุน ในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย  ด้านการขนส่งและการกระจาย

สินค้าและด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ในการท าธุรกิจ ที่สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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บุคลากรมหาวิทยาลัย  รายที่ 4  มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ด้านการจัดการและการบริหารบุคคล ด้านการให้

ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ และความเข้าใจและ

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด เนื่องจากมีความช านาญในด้านการบริหารงานบุคคล การลงพ้ืนที่ท า

กิจกรรมร่วมกับชุมชน  การใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจ การน าแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการท า

ธุรกิจเป็นอย่างดี และควรสนับสนุน ในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตและด้านการขนส่งและการ

กระจายสินค้า  เพ่ือเรียนรู้แนวทางในการท าธุรกิจ 
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บุคลากรมหาวิทยาลัย  รายที่ 5  มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ด้านการจัดการและการบริหารบุคคล  ด้านการให้

ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   ด้านความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด 

เนื่องจากมีความช านาญในด้านการบริหารงานบุคคล การลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน  การใช้เทคโนโลยี

ในการท าธุรกิจ การน าแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจเป็นอย่างดี และควรสนับสนุน ใน

ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิต เพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจ 
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ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัย คือ  บุคลาการส่วนใหญ่ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการ

ท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่ง

เงินกู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาดูงานและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการท าธุรกิจ จากผู้มี

ประสบการณ์ตรง  

ปัญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัย  คือ  ซึ่งมีทั้ง คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่อยากเรียนรู้ และ

ทดลองเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนมากอยากน าองค์ความรู้ในการท าธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

การต่อยอดงานวิจัย เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการรวมถึง การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการลงพ้ืนที่ ให้ค าปรึกษา 

แก่ผู้ประกอบการในชุมชน และอีกส่วนหนึ่ง ต้องการองค์ความรู้ไปต่อยอดในการท าธุรกิจของตนเอง ซึ่งทั้ง

คณาจารย์และบุคลาการฝ่ายสนับสนุน ล้วนเป็นผู้มีองค์ความรู้มาก่อนแล้ว มีจุดแข็งในด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะ

น าไปต่อยอดในการท าธุรกิจได้จริง  

ข้อเสนอแนะท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  คือ  ในด้านการตลาดและการ

จัดจ าหน่าย  ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบ และการผลิตและด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจ  
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กลุ่มที่ 5  ประชาชน 

ประชาชน  รายที่ 1  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต  ด้านการให้ความส าคัญในด้าน

การมีส่วนร่วมของชุมชน  และด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆมากที่สุด เนื่องจากประชาชนรายที่ 

1 เป็นผู้ประกอบการที่ได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชนรวมถึงมีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่

จ าเป็น และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย

และด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 
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ประชาชน  รายที่ 2  มีศักยภาพในด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและการผลิต ด้านการขนส่งและการกระจาย

สินค้า ด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  และด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ

มากที่สุด เนื่องจากประชาชนรายที่ 2 เป็นผู้ประกอบการที่ได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชนรวมถึงมีความ

เข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็น และควรสนับสนุน ในด้านการบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์  

ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและความเข้าใจและการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ประชาชน  รายที่ 3  มีศักยภาพในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย และด้านการจัดการและการบริหาร

บุคคลมากที่สุด เนื่องจากประชาชนรายที่ 3 เป็นผู้ประกอบการที่มีความช านาญในด้านการตลาดและการจัด

จ าหน่าย มีทักษะในการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการท าธุรกิจรวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และควร

สนับสนุน ในด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในด้านการ

ผลิตและการตลาด  

 

 

 

 

 



72 
 

ประชาชน  รายที่ 4 มีศักยภาพในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม    ด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้าน

ต่าง ๆ  มากที่สุด เนื่องจากประชาชนรายที่ 4 เป็นผู้ประกอบการที่มีความช านาญด้านการตลาดและการจัด

จ าหน่าย มีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็น และควรสนับสนุน ในด้านการขนส่งและการ

กระจายสินค้า  และด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจให้ยั่งยืน ใน

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ประชาชน  รายที่ 5  มีศักยภาพในด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย ด้านมีการค านึงถึงผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม    ด้านการให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้าน

ต่าง ๆ  มากที่สุด เนื่องจากประชาชนรายที่ 5 เป็นผู้ประกอบการที่มีความช านาญด้านการตลาดและการจัด

จ าหน่าย มีความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็น และควรสนับสนุน ในด้านการขนส่งและการ

กระจายสินค้า  และด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจให้ยั่งยืน  ใน

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

 

 

 

 



74 
 

ความคาดหวังของประชาชน  คือ ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจ

ครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ 

ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกบูธ งานแสดงสินค้า 

ปัญหาของประชาชน  คือ  ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และซื้อมาขายไป  

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะการบริหารงาน แบบ SME มีผลการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน 

กลุ่มผู้ประกอบการ  เนื่องจาก เป็นช่วงสถานกรณ์พิเศษ มีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผู้ประกอบการ

ทั้งหมดมีความช านาญในด้านการผลิต เนื่องจากมีประสบการณ์สูง และมีจุดแข็งในด้านการให้ความส าคัญใน

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนมากที่สุด ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ และด้านมีการ

ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจุดแข็งท่ีรองลงมา เนื่องจากผู้ประกอบการได้ใช้วัตถุดิบและแรงงาน

ในชุมชน เพราะว่ามีต้นทุนค่าวัตถุดิบที่ต่ ากว่าถ้าเทียบกับการน าวัตถุดิบนอกชุมชนมาใช้ รวมถึงในด้านของ

แรงงาน ส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในละแวกชุมชน ส่วนมาตรฐานสินค้า และด้านมีการค านึงถึงผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม  ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ เนื่องจากมีผลต่อยอดขาย แต่จะมีบางราย ยัง

ไม่สามารถด าเนินการในเรื่องมาตรฐานบางอย่างได้ เช่น อย. GMP  

ข้อเสนอแนะที่ประชาชนต้องการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  คือ  ในด้านการบริหารและการจัดการ

เชิงกลยุทธ์  ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายและด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการท าธุรกิจให้อยู่รอดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่มีความผันผวนสูง จากผลกระทบของ

โรคระบาดโควิด-19 ที่ท าให้ผู้บริโภคมีก าลังซื้อที่ลดลง มีความรอบคอบและมีเหตุผลในการตัดสินใจบริโภค

มากขึ้น รวมถึงมีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูล 

 การส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านผู้ประกอบการมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยด าเนินการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) จากการ
ส ารวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดการเรียนการสอน มิติด้านการ
บริการวิจัย มิติด้านการบริหารวิชาการ มิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ  และมิติด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ใน
ส่วนของการส ารวจข้อมูลในมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ ได้ใช้วิธีการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วยกัน 5 กลุ่ม คือ หนึ่ง กลุ่มผู้ประกอบการ สอง กลุ่มประชาชน สาม กลุ่ม
นักศึกษา สี่  กลุ่มบุคลากร และห้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ ค้ากับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ การบริหารงานขอองค์การ ความ
คาดหวังและทิศทางขององค์การ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับ
การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยฯ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการด้านความต้องการ และความคาดหวังด้านการ
บริหารงาน และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลุ่มผู้ประกอบการ มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความ
ต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น  การขอพ้ืนที่ให้ท าการค้าขาย ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย  

กลุ่มประชาชน มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีความ
ต้องการเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกบูธ งานแสดงสินค้า  

กลุ่มนักศึกษา มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด
สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การขอข้อมูลและการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึง
ข้อมูลทางด้านกฎหมายในการท าธุรกิจเพื่อขยายตัวต่อไปในอนาคต 
 กลุ่มบุคลากร มีความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการท าธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการตลาด

สมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ การผลิต การจัดการบุคลากรและแหล่งเงินกู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมถึงการศึกษาดูงานและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการท าธุรกิจ จากผู้มีประสบการณ์ตรง  



76 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของความต้องการส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยควรมี
กิจกรรมหรือโครงการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่ วนร่วม ในการท ากิจกรรมหรือ
โครงการทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มแล้วจะพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 5 กลุ่มที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริม
การตลาด การตลาดออนไลน์ การจัดสรรงบประมาณหรือแนวทางการแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน แนว
ทางการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และเป็นที่ยอมรับทางด้าน
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
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