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ค ำน ำ 

  
 รำกฐำนกำรประกอบกำร เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเอกสำรประกอบค ำสอน งำนวิจัย และองค์ควำมรู้

ทำงด้ำนกำรประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจทั้งในด้ำนทฤษฎี ควำมหมำยของกำรประกอบกำร โอกำสทำง

ประกอบกำร รวมไปถึงประเด็นด้ำนต่ำงๆ ของกำรประกอบกำร เพื่อให้นักศึกษำและบุคคลที่สนใจทำงด้ำนกำร

ประกอบกำรเข้ำใจถึงกระบวนกำรต่ำงๆ และรำกฐำนส ำคัญของกำรประกอบกำร 

 “กำรประกอบกำรไม่ใช่ธรุกิจ หำกแต่เปน็จดุเริม่ต้นของธรุกจิ” ผมหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้ำง

ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรประกอบกำรและจะช่วยสร้ำงผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ที่มีหลำกหลำยที่จะช่วยเป็นส่วน

ขับเคลื่อนส ำคญัในทำงเศรษฐกิจต่อไป และผมเชื่อเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ “กำรประกอบกำรสำมำรถที่จะสอนได้” และ

เชื่ออีกว่ำมำยเซ็ต (Mindset) ของกำรประกอบกำรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เป็น

ผู้ประกอบกำรต่อไป 

 ท้ำยสุดนี้ผมเชือ่และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเปน็ส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรในผู้อ่ำน

และผู้ศึกษำ และจะเป็นแรงบันดำลใจให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงจิตวิญญำณทำงกำรประกอบกำรต่อไป 
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บทที ่1 
บทน ำกำรประกอบกำร 

(Introduction to Entrepreneurship) 
 

“The true entrepreneur is a doer, not a dreamer” 
ผู้ประกอบกำรที่แท้จริงคือคนท ำ ไม่ใช่คนฝัน 

(Nolan Bushnell, entrepreneur and founder of Atari) 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึงประวัติควำมเป็นมำองค์ควำมรู้ในกำรประกอบกำร 
2. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจถึงควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรประกอบกำร 
3. เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจถึงกิจกรรมและแรงผลักดันในกำรประกอบกำร 

 
หัวข้อเนือ้หำ 

1. ที่มำ และ ควำมหมำยของกำรประกอบกำร 
2. ควำมหมำยของกำรประกอบกำร (A Definition of Entrepreneurship) 
3. ใครคือผู้ประกอบกำร 
4. กิจกรรมทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Activity) 
5. ควำมส ำคัญของผู้ประกอบกำรและกำรประกอบกำร 

 
บทน ำ 

 กำรประกอบกำร (Entrepreneurship) มีกำรเรียนกำรสอนอะไร? เรียนแล้วสำมำรถเป็นเจ้ำของ
กิจกำรเลยหรือไม่? เป็นค ำถำมยอดนิยมส ำหรับคนรุ่นใหม่และคนที่ท ำงำนแล้วที่อยำกเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือ
เถ้ำแก่ แต่ควำมจริงแล้วกำรเรียนวิชำกำรประกอบกำรนั้น นอกจำกจะสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ในวิชำในสำขำ
อื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น กำรจัดกำร กำรตลำด กำรเงิน กำรบัญชี กำรผลิต และกำรบริหำรบุคคล มำเชื่อมต่อเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ในกำรรเิริม่กิจกำรด้วยตัวเอง ยังสำมำรถที่จะน ำไปใชพ้ัฒนำบริษัท หรือองค์กรที่ตนเองท ำงำนอยู่
ด้วย เนื่องจำกว่ำกำรประกอบกำรไม่ได้หมำยถึง “ตัวบุคคล” หรือ “ผู้ประกอบกำร” แต่ยังรวมถึง “กำร
ประกอบกำร” และ “กำรประกอบกำรในบริษัท” ผู้ประกอบกำรถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส ำคัญของกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ องค์กรของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือองค์กรของเอกชน เช่น 
สภำหอกำรค้ำไทย ต่ำงล้วนให้ควำมส ำคัญต่อผู้ประกอบกำรในประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบกำรนอกจะ
เป็นผู้ผลักดันผลผลิตภำยในประเทศ (GDP) แล้ว แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้จ้ำงงำนภำยในประเทศ ด้วยเหตุนี้
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สถำบันกำรศึกษำชั้นน ำในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยจึงให้ควำมส ำคัญต่อ
องค์ควำมรูก้ำรประกอบกำร ที่จะถ่ำยทอดให้นักศึกษำและบุคคลทั่วไปเข้ำใจถึงแก่นควำมรู้นั้น 
 วิชำกำรประกอบกำรยังถือได้ว่ำเป็นองค์ควำมรู้ที่มีกำรศึกษำอย่ำงจริงจังและได้เริ่มเข้ำมำเป็นส่วน
หนึ่งในวิชำของคณะบริหำรธุรกิจไม่เกินครึ่งศตวรรษ  ไม่เหมือนกับองค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐศำสตร์ สังคม หรือ 
บริหำรธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำด หรือกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี องค์ควำมรู้กำร
ประกอบกำรได้มีกำรศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับสำขำวิชำนี้ในอดีตได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ซึ่ง
มุ่งเน้นควำมส ำคัญที่แตกต่ำงกัน ท ำให้องค์ควำมรู้แตกแยก ไม่รวมเข้ำด้วยกัน  (Shane, 2003) กลุ่มแรก 
มุ่งเน้น กำรประกอบกำรในลักษณะปัจเจกชน โดยศึกษำค้นคว้ำ คุณลักษณะ พฤติกรรม องค์ประกอบของ
บุคคลที่เป็นผู้ประกอบกำร ทั้งนี้รวมไปถึง นิสัย อำรมณ์ จิตวิทยำ กำรรับรู้ ของผู้ประกอบกำร อย่ำงเช่น 
ผู้ประกอบกำรมักจะสำมำรถแบกรับควำมไม่แน่นอน, มีควำมเชื่อมั่นในตนเองสูง หรือ มีควำมต้องกำรประสบ
ควำมส ำเร็จ ในส่วนของกลุ่มที่สองนั้น มุ่งเน้นผลกระทบจำกแรงผลักดันภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็น สภำพแวดล้อม
ที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบกำร และสถำนกำรณ์ใดที่ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 
Activity) ยกตัวอย่ำงเช่น โครงสร้ำงทำงกำรตลำด, กำรเปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรม หรือ สภำพกำรแข่งขัน
ในทำงธุรกิจ กำรแบ่งแยกองค์ควำมรู้นี้ท ำให้ไม่มีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้ประกอบกำรและปัจจัย
ภำยนอก ส่งผลให้ไม่สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์กำรประกอบกำรได้ เนื่องจำกผลจำกกำรศึกษำวิจัยไม่
สำมำรถขำดผลกระทบทั้งจำกตัวผู้ประกอบกำรและสภำพแวดล้อมที่ผลักดัน  
  แก่นหลักของวิชำกำรประกอบกำร คือ “โอกำส” (Opportunity) ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่ำงตัว
บุคคลหรือผู้ประกอบกำร กับสภำพแวดล้อมภำยนอก ในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ขึ้นมำ Shane and 
Venkataraman (2000) ให้ควำมส ำคัญกับโอกำสทำงผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Opportunities)
อย่ำงมำก และมีกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องมำกกว่ำ 25 ปีในเนื้อหำที่เกี่ยวของกับโอกำสทำงผู้ประกอบกำร
(Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad, & Rhoads, 2014) เนื่องจำกเป็นประเด็นที่แยกองค์ควำมรู้กำร
ประกอบกำร จำกวิชำทำงกำรจัดกำร กลยุทธ์ หรือเศรษฐศำสตร์ กำรแสวงหำโอกำสและกำรหำประโยชน์จำก
กำรประกอบกำร (Exploration and Exploitation of Entrepreneurship) มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
ประกอบกำร อย่ำงไรก็ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่นักศึกษำและบุคคลทั่วไป กำรประกอบกำร นอกจำก
จะต้องมีองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ รอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรผลิต (Operation) ด้ำนกำรตลำด (Marketing) 
ด้ำนกำรเงิน (Finance)  ด้ำนกำรบริหำรบุคคล (Human Resource Management)  ด้ำนกำรบัญชี  
(Accounting) ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และ ด้ำนกำรเจรจำต่อรอง 
(Negotiation) แล้วยังต้องเป็นบุคคลที่ค้นหำ และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับตนเองหรือองค์กรที่เป็นเจ้ำของ
หรือบริหำรจัดกำรอยู่ด้วย มีผู้ประกวดรำยกำร Thailand Got Talent กล่ำวไว้ว่ำ “โอกำสก็เหมือนไอติม ไม่
รีบกินมันก็ละลำย” แต่ส ำหรับกำรประกอบกำรนั้น นอกจำกจะต้องแสวงและสร้ำงโอกำสแล้ว ยังจะต้อง
ประเมิน “โอกำส” นั้นด้วยว่ำควรจะกินมันหรือไม่ เพรำะบำงครั้งมันอำจจะไม่ใช่ “ไอติม”  
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นอกจำกนี้ วิชำกำรประกอบกำรนั้น ยังได้แตกแขนงออกเป็นวิชำย่อยๆ ไม่ว่ำจะเป็น เครือข่ำยทำง
สังคมกับผู้ประกอบกำร (Social Network and Entrepreneurship) กำรประกอบกำรเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneurship) กำรประกอบกำรระหว่ำงประเทศ (International Entrepreneurship) และ อื่นๆ ซึ่งจะ
ได้กล่ำวในบทอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ส ำหรับในบทน ำกำรประกอบกำรนี้มีวัตถุประสงค์ที่สร้ำงควำมเข้ำใจ ทำงด้ำน
ที่มำ ควำมหมำย สำเหตุ แรงจูงใจ และประเภทของกำรประกอบกำร เพื่อให้นักศึกษำและบุคคลทั่วไป มี
รำกฐำนในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำในบทต่อไป 

ทีม่ำ และ ควำมหมำยของกำรประกอบกำร 
 กำรประกอบกำร (Entrepreneurship) มีที่มำจำกตัวบุคคล หรือ ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) 
โดยได้เริ่มมีกำรใช้ค ำวำ่ “ผู้ประกอบกำร” ในช่วง ปี ค.ศ.1723 ซึ่งบอกเป็นนัย ถึงควำมมีคุณภำพของผู้น ำ กำร
ริเริ่ม และนวัตกรรมทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 17 ต้นศตวรรษที่ 18 สองนักเศรษฐศำสตร์ที่
ถือได้ว่ำเป็นผู้วำงรำกฐำนเศรษฐศำสตร์ คลำสสิค (Classic Economic) ได้แก่ ริชำท์ เคนทิเลน (Richard 
Cantillon) และ อำดัมส์ สมิธ (Adam Smith) ได้น ำเสนอปัจจัยทำงผลิต (a factor of production) 4 ปัจจัย
ในด้วยกัน ได้แก่ 1) ที่ดินหรือทรัพยำกรธรรมชำติ 2) แรงงำน 3) ทุน และ 4) ผู้ประกอบกำร  ถึงแม้ว่ำจะมีกำร
ข้อโต้แย้งในกลุ่มนักเศรษฐศำสตร์ในกำรพิจำรณำยอมรับผู้ประกอบกำรเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยในกำรผลิต อย่ำงไร
ก็ดี ผู้ประกอบกำรถือได้ว่ำเป็นบุคคลที่รวบรวมปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น ที่ดินหรือทรัพยำกร แรงงำนและทุน 
เพื่อท ำผลก ำไร นอกจำกนี้ ริชำท์ เคนทิเลน ยังได้ท ำกำรศึกษำถึงแนวคิดของผู้ประกอบกำร และได้กล่ำวว่ำ 
ผู้ประกอบกำรถือได้ว่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยง โดยเป็นบุคคลที่ตั้งใจในกำรรวบรวมทรัพยำกร และปัจจัยในกำร
ผลิตอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรยังมีควำมสมัครใจที่จะอยู่ในสภำวะควำมไม่
แน่นอน ทั้งนี้ ริชำท์ เคนทิเลนได้แยกบทบำทระหว่ำงผู้ประกอบกำร กับนำยทุน อย่ำงชัดเจน โดยนำยทุนถือได้
ว่ำเป็นเจ้ำของทุนที่ออกเงินทุนให้ผู้ประกอบกำรในกำรลงทุน ส่วนผู้ประกอบกำรเป็นผู้รวบรวมปัจจัยกำรผลิต 
รวมไปถึงเงินทุน ไปประกอบกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนในอนำคต ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรเป็นผู้รับควำมเสี่ยง 
และควำมไม่แน่นอน ในกำรประกอบกิจกำรน้ันๆ 
 ค ำว่ำ “Entrepreneur”  ถือได้ว่ำเป็นค ำศัพท์ที่มีรำกมำจำกภำษำฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 13 ค ำว่ำ 
Entreprendre (Verb) ที่หมำยควำมว่ำ เข้ำกระท ำบำงอย่ำง (to do something) หรือเข้ำรับภำระหน้ำที่ (to 
undertake) แต่ทว่ำ Entrepreneur เป็นค ำนำม ของตัวบุคคล ดังนั้นจึงหมำยควำมถึง บุคคลที่เข้ำรับผิดชอบ
ภำระหน้ำที่ หรือเข้ำกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง “one who undertakes (some task)” ดังนั้น จึงให้ค ำนิยำม
ของค ำว่ำ ผู้ประกอบกำร “Entrepreneur” คือ “ตัวบุคคลที่มีภำระหน้ำที่ในกำรก่อตั้ง จัดกำร รวบรวม 
ทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตอื่นๆ ในกำรประกอบธุรกิจ โดยหวังผลตอบแทนในอนำคต” 
 ทั้งนี้ช่วง ศตวรรษที่ 20 ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรประกอบกำรนั้น ได้มีกำรพัฒนำต่อยอดจำกนัก
เศรษฐศำสตร์ชำวออสเตรีย (Austrian economists) ไม่ว่ำจะเป็น โจเซป ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) 
ลุดวิก วอง มำยส์  (Ludwig von Mises) เฟอเดริด วอง ฮำเอก (Friedrich von Hayek) และ อิสรำเอล เคอ
เนอส์ (Israel Kirzner) อย่ำงไรก็ดี กลุ่มนักเศรษฐศำสตร์ชำวออสเตรียนี้ได้แบ่งแนวควำมคิดออกเป็น 2 กลุ่ม 
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โดยในกลุ่มแรก นักเศรษฐศำสตร์ชำวออสเตรีย ไม่ว่ำจะเป็น  Mises, Hayek และ Kirzner มีแนวควำมคิด กำร
แสวงหำของผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Discovery) โดยมีควำมเชื่อที่ว่ำโอกำสทำงกำรประกอบกำร
นั้นมีอยู่และผู้ประกอบกำรสำมำรถแสวงหำโอกำสในกำรประกอบกิจกำรได้ในตลำด นอกจำกนี้ยังเชื่ออีกว่ำ
โอกำสทำงกำรประกอบกำรสำมำรถเกิดขึ้นได้จำกนวัตกรรมกำรต่อยอด ( Incremental Innovation) ในทำง
กลับกันในกลุ่มที่สองนั้น Schumpeter มีควำมเชื่อว่ำ กำรสร้ำงสรรค์ของผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 
Creation) นอกจำกนี้ยังเสนอแนวคิดทำงด้ำน Creative Destruction หรือ กำรท ำลำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมี
แนวคิดว่ำผู้ประกอบกำรจะต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้ำและกระบวนกำรธุรกิจ
ใหม่ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ดีทั้งสองแนวคิดของกลุ่มนักเศรษฐศำสตร์ชำว
ออสเตรียนี้ได้ผลักดันองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประกอบกำร (Entrepreneurship) ในวงกำรวิชำกำรอย่ำงมำก  
 ถึงกระนั้น ในปี ค.ศ.2000 เชน และ เวนคำทำรำแมน (Shane and Venkataraman) ได้เขียน
บทควำมเชิงวิชำกำร ใน Academy of Management Review เรื่อง “The Promise of Entrepreneurship 
as a Field of Research” ซึ่งได้หยั่งรำกในด้ำนองค์ควำมรู้ทำงกำรประกอบกำรจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
แนวควำมคิดทำงด้ำน โอกำสทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Opportunities) ทั้งนี้ กำรประกอบกำร 
(Entrepreneurship) ได้มีส่วนท ำให้อัตรำกำรจ้ำงงำน มีกำรเจริญเติบโต ซึ่งมีผลมำจำกกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ 
และมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทั้ งนี้ ในระดับคณะบริหำรธุรกิจใน
สถำบันกำรศึกษำนั้น ได้ให้ควำมสนใจต่อวิชำกำรประกอบกำรอย่ำงสูง โดยในหลำยสถำบันได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญของวิชำนี้โดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงและริเริ่มองค์กรใหม่ กำรจัดหำเงินทุน
ส ำหรับธุรกิจใหม่ กำรสร้ำงนวัตกรรม นอกจำกนี้หลำยสถำบันได้มีกำรจัดประกวดแผนธุรกิจ ทั้งนี้ได้มีกำรเงิน
รำงวัล รวมไปถึงเงินทุนในกำรสร้ำงธุรกิจจำกแผนที่ชนะเลิศในกำรประกวดอีกด้วย ส ำหรับมหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทยนั้น ได้มีกำรจัดโครงกำรมำกมำยเพื่อสนับสนุนนักศึกษำให้เป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต ไม่ว่ำจะ
เป็น โครงกำร Beta Young Entrepreneurs โครงกำร Egg Project และโครงกำรอื่นๆ จำก ศูนย์บ่มเพำะ
วิสำหกิจ ศูนย์ธุรกิจครอบครัว และ ศูนย์เอสเอ็มอี  และเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ( Innovation-Driven Entrepreneurship) ขึ้น เพื่อผลักดันกำรใช้
นวัตกรรมในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (New Venture หรือ Startup)   

ควำมหมำยของกำรประกอบกำร (A Definition of Entrepreneurship) 

ควำมหมำยของกำรประกอบกำรนั้น มีนักวิชำกำรได้น ำเสนอควำมหมำยที่หลำกหลำย แต่ทั้งนี้ล้วน
แล้วมีควำมเกีย่วข้องกับ กำรสร้ำงธุรกิจใหม่ กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจ กำรค้นหำโอกำสและน ำเสนอสินค้ำ หรือ
ธุรกิจใหม่ อย่ำงไรก็ดี ควำมหมำยที่ถือได้ว่ำได้รับกำรยอมรับมำกที่สุดในวงกำรวิชำกำรนั้น คือ 
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“ Entrepreneurship is an activity that involves the discovery, evaluation and 
exploitation of opportunities to introduce new goods and services, way of organizing, markets, 
processes, and raw materials through organizing efforts that previously had not existed” 
(Shane, 2003: p.4)  

“กำรประกอบกำร หมำยถึง กำรด ำเนนิกิจกรรมอย่ำงใดอยำ่งหนึง่ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำ 
กำรประเมิน และกำรหำประโยชน์จำกโอกำสที่ เกิดขึ้นจำกกำรน ำเสนอ สินค้ำและบริกำรใหม่ กำรจัดกำร
รูปแบบใหม่ กำรตลำดแบบใหม่ กระบวนกำรใหม่ และวัตถุดิบใหม่ ที่ไม่เคยปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน” 

 
 กำรประกอบกำร เป็นกำรกระท ำกิจกรรมของบุคคลคนเดียว หรือมำกกว่ำหนึ่งคน (ทีมงำน) ทั้งนี้รวม
ไปถึงกำรกระท ำในระดับบริษัท ซึ่งจะกล่ำวในบทของ กำรประกอบกำรในบรรษัท หรือกำรประกอบกำรใน
องค์กร (Corporate Entrepreneurship) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้นหำ ประเมิน และ
หำประโยชน์จำกโอกำสทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Opportunities) อย่ำงไรก็ดี หลำยครั้งมีกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจผิดทำงควำมหมำยว่ำกำรเป็นผู้ประกอบมีนัยถึงกำรเปิดธุรกิจใหม่ (New Venture 
Formation)  จริงอยู่หำกถำมว่ำ ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) ท ำอะไร ทุกคนอำจจะตอบเป็นเสียงเดียวกัน
ว่ำ เปิดธุรกิจใหม่ สร้ำงธุรกิจใหม่ เปิดร้ำน หรือกิจกำรใหม่  เนื่องจำกว่ำตัวธุรกิจเป็นส่วนสะท้อนจำก
แนวควำมคิดใหม่ หรือกำรแสวงหำ และกำรหำประโยชน์จำกโอกำส ซึ่งในควำมจริงแล้วกำรประกอบกำร 
(Entrepreneurship) มีควำมหมำยที่กว้ำงกว่ำกำรเปิดธุรกิจใหม่  (Shane, 2012)  กระบวนควำมคิดใหม่ที่
สำมำรถที่ท ำให้เกิดขึ้นจริงได้ มีได้เฉพำะเจำะจงใน บริษัท หรือ กิจกำรเท่ำนั้น แต่รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วย 
Baron (2014) กล่ำวไว้ว่ำ กำรเปิดธุรกิจถือได้ว่ำเป็นทำงหนึ่งส ำหรับกำรประกอบกำรและถือได้ว่ำเป็นส่วนที่
ส ำคัญ แต่ในควำมหมำยของกำรประกอบกำรนั้น สะท้อนให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด เพื่อตอบรับโอกำส
ที่เกิดขึ้นให้เกิดบำงสิ่งบำงอย่ำงที่สำมำรถจับต้องได้จริง ยกตัวอย่ำงเช่น พนักงำนของรัฐ หรืออำจำรย์ ได้เกิด
แนวควำมคิดใหม่ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กรรัฐหรือสถำบันกำรศึกษำเพื่อจะปรับปรุงพัฒนำแนวกำรท ำงำน หรื อ
กำรสอนแบบใหม่ จำกนั้นสำมำรถที่จะด ำเนินกำรถ่ำยทอดให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรนั้น หรือสถำบันกำรศึกษำ
นั้นๆ  
 นอกจำกนี้จะเห็นได้ว่ำกำรประกอบกำรยังสำมำรถน ำไปใช้ในบริบทอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็น  กำร
ประกอบกำร เพื่ อ สั ง คม  (Social Entrepreneurship)  ก ำ รประกอบกำร ในอ งค์ ก ร  (Corporate 
Entrepreneurship) และกำรประกอบกำรระหว่ำงประเทศ (International Entrepreneurship) ซึ่งเป็นส่วน
สะท้อนได้ว่ำ กำรประกอบกำรนั้น ไม่ได้จะมีจุดมุ่งหมำยเพียงเพื่อกำรเปิดกิจกำร หรือธุรกิจใหม่เท่ำนั้น กำร
เปิดกิจกำรใหม่ เป็นเพียงหนึ่งในกำรก่อตั้งตัวองค์กรเพื่อแสวงหำ ประเมิน และหำประโยชน์ โอกำสที่เกิดขึ้น
ภำยในตลำดเท่ำนั้น แต่ในควำมจริงแล้ว กำรแสวงหำ กำรประเมิน และกำรหำประโยชน์จำกโอกำสนั้น 
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สำมำรถเกิดขึ้นภำยในองค์ใด องค์กรหนึ่ง หรือสังคม ทั้งนี้ผลที่ได้จำกกำรหำประโยชน์นั้น ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็น
ตัวเงินเสมอไป แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ เศรษฐกิจ   
 
ใครคือผูป้ระกอบกำร 
 

“The Entrepreneur always searches for change,  
responds to it and exploits it as an opportunity.” (Drucker, 2014) 

  
ผู้ประกอบกำรเป็น บุคคลคนเดียว หรือทีมงำน ที่เข้ำไปด ำเนินกำร รับผิดชอบ รับควำมเสี่ยง รวบรวม

ทรัพยำกรเข้ำด้วยกัน เพื่อด ำเนินกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อตอบสนองโอกำสที่เกิดขึ้น หรือสร้ำงโอกำส
ให้กับตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมนี้อำจรวมไปถึงกำรน ำเสนอ สินค้ำ บริกำร กระบวนกำรผลิต ใหม่ จำกที่ ปีเตอร์ แด
รกเกอร์ (Peter Drucker) กล่ำวไว้ว่ำ ผู้ประกอบกำรมักค้นหำ ตอบสนองต่อ และแสวงหำประโยชน์จำก  
“กำรเปลี่ยนแปลง”  ซึ่งเปรียบเสมือน  “โอกำส “  
 หำกพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ผู้จัดกำร” กับ “ผู้ประกอบกำร”  ในแง่ของกำรตัดสินใจใน
สภำพควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) และควำมสลับซับซ้อน (Complexity) ของปัญหำ อำจจะกล่ำวได้ว่ำ 
ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นที่จะต้องตัดสินใจในสภำพควำมไม่แน่นอนและควำมสลับซับซ้อนของปัญหำมำกกว่ำ
ผู้จัดกำร เนื่องจำกว่ำกำรตัดสินใจของผู้จัดกำรส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ หรือระเบียบของบริษัทที่
ตนเองบริหำรจัดกำรอยู่ หลำยๆครั้งข้อก ำหนดได้จ ำกัดขอบเขตอ ำนำจในกำรตัดสินใจ  นอกจำกนี้ผู้จัดกำรยังมี
ประวัติ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ  ในทำงกลับกันส ำหรับผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มัก
เผชิญกับควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อมของธุรกิจใหม่ ไม่มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจมำกนักซึ่งอำจ
เนื่องมำจำกเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้ำ หรือบริกำรใหม่ที่ไม่มีในตลำดมำก่อน นอกจำกนี้กำรตัดสินใจหลำยครั้งมี
ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ขององค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ (New Venture) หลำยครั้งกำรตัดสินใจของผู้ประกอบกำร
มักตัดสินใจคนเดียว หรือเฉพำะที่กลุ่มทีมงำนที่ก่อตั้งบริษัทนั้นๆ เท่ำนั้น แต่ส ำหรับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของ
ผู้จัดกำรนั้นมักมีบุคลำกรหรือคณะกรรมกำรในบริษัทร่วมประกอบกำรตัดสินใจ 
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ข้อแตกตำ่งในกำรตัดสนิใจทำงธรุกจิ 
ผูป้ระกอบกำร ผูจ้ัดกำร 

o ไม่มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ o มีข้อมูลในอดีตในประกอบกำรตัดสินใจ 
o ไม่มีขอบเขตเนื่องจำกเป็นเจ้ำของ o มีขอบเขต กฎเกณฑ์ ของบริษัท 
o มีควำมสลับซับซ้อน o มีระบบในกำรตัดสินใจตั้งไว้แล้ว 
o มีควำมไม่แน่นอนสูง o มีควำมไม่แน่นอนต่ ำ 
o บุคคลร่วมในกำรตัดสินใจน้อย หรือไม่ม ี o บุคคลร่วมในกำรตัดสินใจหลำยคน 

 
  Busenitz and Barney (1997) พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมักจะมีควำมมั่นใจในตัว เองเกินตั ว 
(Overconfidence) มำกกว่ำผู้จัดกำร นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรมักจะมีควำมยินดีที่จะเข้ำไปท ำกำรตัดสินใจ 
(Representativeness) มำกกว่ำผู้จัดกำรโดยเฉพำะองค์กรขนำดกลำงและขนำดเล็ก 
 อย่ำงไรก็ดี Timmons and Spinelli (2012) ได้น ำเสนอส่วนประกอบของ 4 บุคคล ได้แก่ ผู้ส่งเสริม 
(Promoter) ผู้จัดกำร (Manager) ผู้คิดค้น (Inventor) และ ผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)  จำกภำพที่ 1.1 
ซึ่งน ำเสนอ 2x2 เมทริกซ์ โดยแนวนอนบ่งชี้ถึงระดับควำมสำมำรถในแง่กำรบริหำรจัดกำร ควำมรู้ทำงธุรกิจ
และเครือข่ำยทำงสังคม ในขณะแนวตั้งบ่งช้ีถึงระดับควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 : ใครคือผู้ประกอบกำร 
 
 บุคคลประเภทที่ 1 ผู้ส่งเสริม (Promoter) ถือได้ว่ำเป็นบุคคลที่อำจะกล่ำวได้ว่ำเป็นผู้ตำม หรือเป็น
ลูกน้อง ที่ปฏิบัติตำม บุคคลกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร 
ในขณะที่ บุคคลประเภทที่ 2 ผู้คิดค้น (Inventor) อำจะกล่ำวได้ว่ำเป็นนักประดิษฐ์ นักวิทยำศำสตร์ ซึ่งมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรคิดค้น นวัตกรรม สิ่งใหม่ แต่อยู่ในห้องทดลองไม่สำมำรถที่จะน ำไปท ำกำรพำณิชย์ได้ 
บุคคลเรำนี้มีควำมสำมำรถทำงด้ำนวัตกรรมสูงแต่ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ 

ผู้คิดค้น          
(Inventor)  

ผู้ประกอบกำร  
(Entrepreneur)  

ผู้ส่งเสริม        
(Promoter)  

ผู้จัดกำร      
(Manager)  

ระดับต่ ำ ระดับสูง 

ระดับสูง 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

และนวัตกรรม 

ควำมบริหำรจัดกำร ควำมรู้ทำงธุรกิจ และเครือข่ำย 
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ในทำงตรงกันข้ำม บุคคลประเภทที่ 3 ผู้จัดกำร (Manager) มีควำมสำมำรถทำงบริหำรจัดกำร มีควำมรู้ทำง
กำรตลำด กำรบัญชี กำรเงิน กำรจัดกำร แต่มักขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่วนใหญ่มักอยู่ในกรอบที่ก ำหนดไว้
แล้ว  ท้ำยสุด บุคคลประเภทที่ 4 ผู้ประกอบกำร ถือได้ว่ำเป็นบุคคลที่จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งสองด้ำน 
ไม่ว่ำจะเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมรู้ทำงธุรกิจ หลำยครั้งผู้ประกอบกำรไม่จ ำเป็นต้องเป็น
นักวิทยำศำสตร์เพื่อที่จะประดิษฐ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่จะต้องมีแนวคิดสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ 
ขึ้นมำ และสำมำรถน ำนวัตกรรมใหม่ไปสร้ำงผลตอบแทนเชิงพำณิชย์ได้ หรือสร้ำงธุรกิจได้นั้นเอง  
 จำกค ำถำมที่กล่ำวมำ ใครคือผู้ประกอบกำร คงอำจจะตอบได้ว่ำเป็นบุคคลหรือทีมงำนที่นอกจำกจะมี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจในสภำพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและมีควำมสลับซับซ้อนแล้ว ยังรวมไปถึงกำรเป็น
บุคคลที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลง ค้นหำโอกำสใหม่ และ
สำมำรถหำประโยชน์จำกโอกำสนั้นๆ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนเชิงธุรกิจได้  
 อย่ำงไรก็ดี จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น วิชำทำงผู้ประกอบกำรแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเน้นกำร
ประกอบกำรในลักษณะปัจเจกชน ส่วนกลุ่มที่ 2 เน้นสภำพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบกำร ทั้งนี้ทั้งนั้น กลุ่ม
แรกได้พยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำ ใครคือผู้ประกอบกำร ?  โดยศึกษำจำกคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของตัว
บุคคล (ผู้ประกอบกำร) และพยำยำมตอบค ำถำมที่ว่ำท ำไมบุคคลบำงคนริเริ่มธุรกิจใหม่ในขณะคนอื่นไม่ท ำ
ธุรกิจแต่ไปรับจ้ำงเป็นพนักงำนในบริษัทฯ หรือท ำงำนที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของเอง อย่ำงไรก็ดี Gartner (1988) ได้
เขียนบทควำมทำงวิชำกำรและกล่ำวว่ำ กำรถำมค ำถำมว่ำ ใครคือผู้ประกอบกำรนั้น อำจจะเป็นค ำถำมที่ไม่
ถูกต้อง และสร้ำงข้อโต้แย้งกับนักวิชำกำรทำงด้ำนพฤติกรรม (Behavioral Researchers) โดยกล่ำวว่ำ “เมื่อ
เรำพิจำรณำกำรประกอบกำรจำกมุมมองด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ เรำไม่สำมำรถที่แยกคนเต้น (ผู้ประกอบกำร) 
จำกกำรเต้น (กำรประกอบกำร) ได้” เนื่องจำกว่ำกำรสร้ำงธุรกิจใหม่นั้น มีกระบวนกำรที่สลับซับซ้อน และมี
ปัจจัยหลำยด้ำนเข้ำมำกระทบ ซึ่งไม่สำมำรถจะพิจำรณำผู้ประกอบกำรจำกพฤติกรรมเพียงอย่ำงเดียวได้ แต่จะ
ต้องกำรประกอบกำรนั้น เป็นบทบำทของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกำรด ำเนินกำรสร้ำงองค์กร หรือธุรกิจใหม่  
 
 กจิกรรมทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Activity) 

 ผู้ประกอบกำรท ำอะไร อำจจะเป็นค ำถำมที่ไม่น่ำจะถำม และหลำยคนคงตอบได้ว่ำผู้ประกอบกำรเปิด
กิจกำรใหม่ สร้ำงบริษัทใหม่ สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลำด หำเงินทุนในกำรเปิดกิจกำร หรือ เป็นเจ้ำของ
กิจกำร เป็นต้น แน่นอนว่ำผู้ประกอบกำรจะต้องด ำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งจำกนี้ไปขอเรียกว่ำ 
กิจกรรมทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Activity) องค์กรที่ส ำคัญในกำรท ำตัวเลขสถิติของกิจกรรม
ทำงกำรประกอบกำร ทั่วโลก ได้แก่ Global Entrepreneurship Monitor (GEM)1 ซึ่งเป็นองค์กรที่ท ำกำร
ประเมินตัวเลขสถิติรำยปีที่เกี่ยวข้องกำรประกอบกำร นอกจำกตัวเลข กิจกรรมทำงกำรประกอบกำร 

                                                            
1 http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM 
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(Entrepreneurial Activity) ยังท ำกำรประเมิน ควำมปรำรถนำในกำรประกอบกำร (Entrepreneurial 
Aspiration) และ ทัศนคติในกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Attitude)  
  

Ahmad and Seymour (2008) ให้นิยำมของกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร ว่ำ 
 

 “กำรกระท ำของบุคคลในรูปแบบองค์กรเพื่อที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยผ่ำนกำรขยำยและ
กำรสรรค์สร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้จักต้องผ่ำนกระบวนกำรชี้บ่งและกำรหำผลประโยชน์จำกสินค้ำ 
กระบวนกำร และตลำดใหม่” 

“ Entrepreneurial Activity is the enterprising human action in pursuit of the generation 
of value, through the creation or expansion of economic activity, by identifying and exploiting 
new products, processes or markets” (Ahmad and Seymour, 2008: p9). 

 
ส ำหรับตัวเลขกิจกรรมกำรประกอบกำรในประเทศไทยนั้น ในปี 2013 GEM Thailand จัดท ำโดย

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ได้จัดท ำแบบสอบถำม กลุ่มคนอำยุ 18-64 ปี จ ำนวน 2,372 คน พบว่ำ มีกิจกรรมกำร
ประกอบกำรระยะต้น (Total early-stage entrepreneurial activity: TEA) ร้อยละ 18.3  โดย ร้อยละ 7.9  
เป็นผู้ประกอบกำรที่เริ่มสร้ำงธุรกิจ (Nascent Entrepreneur) และ ร้อยละ 10.4 เป็นผู้ประกอบกำรที่ตั้ง
บริษัทแล้วแต่มีอำยุน้อยกว่ำ 3.5 ปี นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรที่เปิดบริษัทมำกกว่ำ 3.5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 
ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้ำนทั้งกลุ่ม ASEAN 6 (ประเทศไทย อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ 
และเวียดนำม) และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก (East  Asian Countries)2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 http://www.gemconsortium.org/docs/download/3599 
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กิจกรรมทำงกำรประกอบกำรมีควำมส ำคัญต่อกำรชี้บ่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก มี
นักวิชำกำรได้พบว่ำ กิจกำรทำงกำรประกอบกำรมีควำมสัมพันธ์ในทำงเดียวกับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
(Minniti, 1999) เนื่องจำกว่ำผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลที่ได้รับและแสวงหำโอกำรที่กำรท ำก ำไร กำรผลิตสินค้ำ
ใหม่ กำรสร้ำงตลำดใหม่ กำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่และสร้ำงให้เกิดขึ้นล้วนแล้วผลักดันและกระตุ้นกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจนั้นเอง 
 
แรงผลกัดันในกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Driven) 

 กำรที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะผันตนเองไปเป็นผู้ประกอบกำรและด ำเนินกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร 
(Entrepreneurial Activities) ได้นั้นมีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรเห็นช่องทำงใน
กำรน ำเสนอสินค้ำใหม่ กำรเห็นโอกำสในกำรน ำสินค้ำไปจัดจ ำหน่ำยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือแม้กระทั้งไม่มี
โอกำส แต่เป็นควำมจ ำเป็นที่เกิดขึ้น เช่น ไม่สำมำรถหำงำนท ำได้หรือมีงำนท ำได้แต่รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำร
เลี้ยงชีพ จึงต้องประกอบธุรกิจของตนเองที่จะสำมำรถมีรำยได้เสริมในกำรเลี้ยงชีพ บำงครั้งอำจจะไม่มี
ทำงเลือกในกำรสมัครงำน หรือหำงำนท ำไม่ได้จึงต้องเปิดกิจกำรเป็นของตนเอง อย่ำงไรก็ดีนักวิชำกำรได้แบ่ง
แรงผลักดัน หรือแรงจูงใจในกำรเป็นผู้ประกอบ เป็น 2 ประเภทด้วยกัน (Reynolds, Camp, Bygrave, Autio, 
& Hay, 2002) ได้แก ่
 
1) ผูป้ระกอบกำรจำกควำมจ ำเป็น (Necessity-Based Entrepreneurs)  

เนื่องจำกผู้ประกอบกำรที่เกิดขึ้นในสังคม บำงครั้งไม่มีทำงเลือกอื่นในกำรประกอบอำชีพรับจ้ำง หรือ
เป็นลูกจ้ำง จึงจ ำเป็นต้องท ำกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร (Entrepreneurial Activity) ด้วยตนเอง ทั้งนี้ขอ
รวมไปถึงกำรประกอบอำชีพเกษตรกรที่มีไร่เป็นของตนเอง หรือท ำปศุสัตว์ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลำ กิจกรรมเหล่ำนี้
ถือได้ว่ำมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรผลิต ถึงแม้ว่ำไม่ได้เป็นกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ แต่เป็นเจ้ำของธุรกิจของตนเอง 
และอำจจะมีแนวคิดในกำรผลิตสินค้ำเกษตรในรูปแบบใหม่ เช่น ชำวนำเงินล้ำน คุณชัยพร พรหมพันธ์ จำก
รำยกำรคนค้นคนปี พ.ศ.25563 ซึ่งถือได้ว่ำมีแนวคิดในกำรท ำนำที่คิดนอกกรอบ โดยไม่ใช้ปุ๋ย ไม่ใช่ยำฆ่ำแมลง 
แต่มีกำรทดลองเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ของตนเองในกำรปลูกข้ำวซึ่งประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบกำร 
อย่ำงไรก็ดีมีก็มีผู้ประกอบกำรที่เกิดขึ้นจำกแรงผลักดันจำกควำมจ ำเป็นหลำยคน ที่ ท ำกิจกรรมทำงกำร
ประกอบกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดร้ำนอำหำรข้ำงทำง กำรเปิดร้ำนค้ำรับซื้อสินค้ำมำขำยต่อ หรือผลิตสินค้ำเอง 
ผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็นส่วนใหญ่แล้วไม่มีต้นทุนค่ำเสียโอกำส (Opportunity Cost)4 กล่ำวคือ บุคคล
นั้นไม่ได้เสียต้นทุนใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลำออกจำกงำนเดิม เพื่อท ำกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร หรือเปิด

                                                            
3 วีดีโอ รำยกำรคนค้นคน-ชำวนำเงินล้ำน: https://www.youtube.com/watch?v=B-l0g1lFGkE 
4 ต้นทุนค่ำเสียโอกำส (Opportunity Cost) คือ มูลค่ำของผลตอบแทนจำกกิจกรรมที่สูญเสียโอกำสไปจำกกำรเลือกท ำ
กิจกรรมอย่ำงหนึ่ง 
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กิจกำรใหม่ เพรำะผู้ประกอบกำรลักษณะนี้เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร
เพื่อหำรำยได ้

2) ผูป้ระกอบกำรจำกโอกำส (Opportunity-Based Entrepreneurs) 

ผู้ประกอบกำรลักษณะนี้ เกิดขึ้นจำกโอกำสทำงธุรกิจ   กิจกรรมทำงกำรประกอบกำรของ
ผู้ประกอบกำรจำกโอกำส เริ่มต้นจำกโอกำสทำงกำรประกอบกำร ซึ่งอำจจะสร้ำงขึ้นเอง หรือเกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจเทคโนโลยี กฎหมำยและสังคม ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรลักษณะนี้ไม่มี
ควำมจ ำเป็นในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรประกอบกำรเพียงอย่ำงเดียวเพื่อเป็นรำยได้ในกำรเลี้ยงครอบครัว 
ผู้ประกอบกำรจำกโอกำสหลำยคนอำจเป็นเจ้ำของกิจกำรอยู่แล้ว หรือไม่ก็เป็นพนักงำนลูกจ้ำงของบริษัท พอ
เห็นโอกำสในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร เช่น ช่องทำงกำรน ำสินค้ำใดสินค้ำหนึ่งมำจัดจ ำหน่ำย
ในประเทศไทย ก็จัดต้ังองค์กร หรือบริษัท เพื่อท ำกิจกรรมนั้นๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรลักษณะนี้จะมีต้นทุน
ค่ำเสียโอกำส (Opportunity Cost) ยกตัวอย่ำงเช่น นำยเขียว เป็นพนักงำนรับจ้ำง กินเงินเดือน 30,000 บำท
ต่อเดือน เห็นโอกำสช่องทำงในกำรเปิดธุรกิจค้ำส่งระหว่ำงจีนไทย จึงลำออกจำกกำรท ำงำน เพื่อไปด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรประกอบกำรนี้ ดังนั้นเรำกล่ำวได้ว่ำนำยเขียว มีต้นทุนค่ำเสียโอกำส 30,000 บำทต่อเดือนใน
กำรเลือกเป็นผู้ประกอบกำร  

จำกตัวเลขทำงสถิติของ GEM 2013 ในประเทศไทย พบกว่ำกิจกรรมทำงกำรประกอบกำรระยะต้น 
(TEA) ที่เกิดขึ้นจำก ผู้ประกอบกำรจำกโอกำส (Opportunity-based Entrepreneurs) มีสัดส่วนร้อยละ 13.3 
ในขณะที่ผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็น (Necessity-based Entrepreneurs) มีสัดส่วนร้อยละ 3.0 อย่ำงไรก็
ดีตัวเลขโดยแบ่งเป็นภูมิภำค พบกว่ำ ภำคเหนือมีสัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบกำรจำกโอกำสสูงที่สุดในขณะที่
กรุงเทพและปริมณฑล มีสัดส่วนต่ ำที่สุด นอกจำกนี้เป็นที่น่ำสังเกตได้ว่ำ เมื่อพิจำรณำตัวเลขทำงเพศ พบกว่ำ 
ผู้ประกอบกำร หญิงมีตัวเลขกำรประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็นสูงกว่ำเพศชำย มำกกว่ำ 40%  
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นักวิชำกำรได้ตั้งค ำถำมและข้อสงสัยว่ำ ผู้ประกอบกำรจำกโอกำส หรือผู้ประกอบกำรจำกควำม
จ ำเป็น มีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจมำกกว่ำกัน และมีเหตุเหมำะสมหรือไม่ได้ในกำรนับรวม
ผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ซึ่งหำกพิจำรณำควำมหมำยของกำรประกอบกำรและข้อ
แตกต่ำงระหว่ำงแรงผลักดันจำกควำมจ ำเป็นและโอกำสแล้ว ผู้ประกอบกำรที่สร้ำงธุรกิจหรือด ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรประกอบกำรและสำมำรถอยู่รอดมำกกว่ำ 3.5 ปีนั้น ถือได้ว่ำมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ 
เนื่องจำกว่ำ หำกผู้ประกอบกำรอยู่รอด และสร้ำงผลก ำไรให้กับบริษัท หรือร้ำนค้ำได้แล้ว แสดงว่ำ จะต้องมี
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำร รวบรวมทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อผลิตสินค้ำและบริกำรนั้นๆ  เรำอำจจะมองได้ว่ำ 
ผู้ประกอบกำรจำกโอกำส ดูเหมือนจะมีภำษีมำกกว่ำ ผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็น อย่ำงไรก็ดี  
ผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็นในอดีต ไม่ว่ำจะเป็นคนจีนที่เข้ำมำในประเทศไทยในอดีต ในลักษณะ “เสื่อผื่น
หมอนใบ” และได้ท ำงำนเก็บเงินและเปิดบริษัท ขึ้นมำจำกควำมจ ำเป็นนั้น ได้เป็นเจ้ำสั๋วในประเทศไทยแล้ว
หลำยคน  ดังนั้น แรงผลักดันในกำรสร้ำงธุรกิจเริ่มแรกนั้น ไม่ว่ำเกิดจำกควำมจ ำเป็นหรือโอกำส หรืออำจจะ
เกิดขึ้นทั้งสองพร้อมๆกัน ในทำงปฏิบัตินั้น ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ 

 
3) ผูป้ระกอบกำรจำกผูใ้ช ้ (User Based Entrepreneurs) 

 นอกจำกผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็นและจำกโอกำส (Necessity and Opportunity Based 
Entrepreneur) แล้วหลำยครั้งผู้ประกอบกำรหลำยคนยังเกิดจำกแรงผลักดันที่อยำกจะใช้สินค้ำและบริกำรที่
ตนเองต้องกำรแต่สินค้ำและบริกำรเหล่ำนี้ยังไม่มีในตลำด จึงเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนำขึ้นมำเอง เพื่อสนอง
ควำมต้องกำรของตนเอง ยกตัวอย่ำงเช่น นักวิทยำศำสตร์ หลำยครั้งจ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือบำงอย่ำงที่
เฉพำะเจำะจงในกำรทดลอง หำกแต่ว่ำผู้ผลิตเครื่องมือเหล่ำนั้นไม่ได้ผลิตและน ำมำขำยในตลำด จึงท ำให้
นักวิทยำศำสตร์จ ำเป็นจะต้องประดิษฐ์เครื่องมือนั้นเพื่อน ำมำใช้เอง จำกนั้นได้เห็นโอกำสในกำรท ำธุรกิจ หรือ
ได้ขำยลิขสิทธ์ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องมือ โดยอำจมีหุ้นส่วนกับทำงผู้ผลิตและได้ผลิตเครื่องมือเหล่ำนั้นออกสู่ตลำด
ออกไป อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน หลำยคนคงได้มีโอกำสใช้ Dropbox ซึ่งเป็นระบบ Cloud-based file 
hosting service ในกำรเก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์ในกำรใช้งำน  ดิว ฮูสตัน (Drew Houston) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ 
ของ Dropbox Inc5. ได้เล่ำถึงแรงจุดประกำยในกำรพัฒนำ Dropbox ว่ำ เขำได้ลืม Flash Drive ไว้ที่บ้ำน
ก่อนไปท ำงำน ซึ่งท ำให้พบปัญหำในกำรท ำงำนอย่ำงมำก จึงได้นั่งคิดเพื่อจะแก้ไขปัญหำให้กับตัวของเขำเอง 
และได้คิด Dropbox ขึ้นมำเพื่อใช้งำน จำกนั้นจึงเห็นโอกำสในกำรท ำเป็นธุรกิจของตนเองต่อไป ทุกวันนี้ 
Dropbox ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนท ำงำน นักเรียน นักศึกษำในกำรเก็บ และแชร์ข้อมูล (Hunsinger & 
Corley, 2013) ผู้ประกอบกำรจำกผู้ใช้ (User Entrepreneurs) ได้ถูกน ำเสนอโดย  Shah and Tripsas 

                                                            
5 Houston, D.; Drew Houston Speech at MITEF: Innovation is Personal; 
http://www.mitforumcambridge.org/news/drew-houston-at-mitef/ 

http://www.mitforumcambridge.org/news/drew-houston-at-mitef/
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(2007) โดยให้ค ำนิยำม กำรประกอบกำรจำกผู้ใช้ (User Entrepreneurship) ว่ำ เป็นกำรน ำเสนอสินค้ำและ
บริกำรในเชิงพำณิชย์ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้ำและ/หรือบริกำรนั้นๆ  
 องค์กร Kauffman Foundation ในสหรัฐอเมริกำได้ท ำกำรศึกษำและส ำรวจตัวเลขทำงสถิติโดยใช้
แบบสอบถำม พบว่ำ 10.7% ขององค์กรเปิดใหม่ ก่อตั้งโดยผู้ประกอบกำรจำกผู้ใช้ (User Entrepreneur) 
นอกจำกนี้จำกข้อมูล องค์กรใหม่ที่ก่อตั้งในช่วง ปี ค.ศ. 1980-2007 พบว่ำ 84 % ก่อตั้งโดยผู้ใช้ (Users) 
(Shah, Smith, & Reedy, 2012) ข้อได้เปรียบของผู้ประกอบกำรจำกผู้ใช้ (User Entrepreneur) มีหลำย
ประเด็นด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็น ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเอง รู้จักตลำดหรือกลุ่มผู้บริโภค 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ำนั้นๆ มำก่อน นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรจำกผู้ใช้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน (Community) ที่เคยมีควำมต้องกำรใช้งำนสินค้ำที่ตนน ำเสนอออกสู่ตลำด จึงท ำให้มีควำมเข้ำใจ และ
สนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงชัดเจน (Shah & Tripsas, 2012) 
 
ควำมส ำคญัของผูป้ระกอบกำรและกำรประกอบกำร 

 กำรประกอบกำรและตัวผู้ประกอบกำรมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับภำยในประเทศ
และนำนำชำติ โดยควำมส ำคัญสำมำรถแยกเป็นประเด็นควำมส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
o กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ 

กำรประกอบกำรถือได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำกที่กล่ำวมำแล้วว่ำ ผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneur) เป็น หนึ่งในปัจจัยกำรผลิตของเศรษฐกิจ นอกจำกจะท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจำกว่ำผู้ประกอบกำรเป็นผู้รวบรวมปัจจัยกำรผลิต
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น ทรัพยำกร ที่ดิน แรงงำน และเงินทุน เข้ำมำเพื่อท ำกำรผลิตสินค้ำและบริกำรใหม่ออกสู่
ตลำด เพื่อสร้ำงผลตอบแทนสูงสุด ดังที่แสดงในภำพที่ 1.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 บทบำทส ำคัญของผู้ประกอบกำรในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจ 

สินค้ำและบริกำรใหม่

ทรัพยากร

เงินทนุ
แรงงาน

ผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneur) ผลตอบแทน 

ไอเดียและโอกำส 
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ดังนั้น กำรประกอบกำร (Entrepreneurship) เป็นแรงผลักดันท ำให้เกิดกิจกรรมทำงกำรประกอบกำร
ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรชี้บ่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก นักวิชำกำรได้พบว่ำ กิจกำรทำงกำร
ประกอบกำรมีควำมสัมพันธ์ในทำงเดียวกับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Minniti, 1999) เนื่องจำกว่ำ
ผู้ประกอบกำรเป็นบุคคลที่ได้รับและแสวงหำโอกำสที่กำรท ำก ำไร กำรผลิตสินค้ำใหม่ กำรสร้ำงตลำดใหม่ กำร
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่และสร้ำงให้เกิดขึ้นล้วนแล้วผลักดันและกระตุ้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจนั้นเอง
  
o กำรเชือ่มโยงกำรคำ้และกำรลงทุน 

มีคนเคยกล่ำวไว้ว่ำ “ผู้ประกอบกำร ท ำให้โลกเล็กลง” หำกย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่คนยังคงใช้สัตว์ 
ไม่ว่ำจะเป็น ม้ำ ลำ หรือช้ำง ในกำรเดินทำง ทุกคนอำจเคยได้ยินค ำว่ำเส้นทำงสำยไหม (Silk Road หรือ Silk 
Route) ซึ่งเป็นเส้นทำงกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและวัฒนธรรมของทวีปเอเชียที่เชื่อระหว่ำงตะวันตกและ
ตะวันออก จำกจีนและอินเดียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทำงนี้มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอำรยธรรมใน
ประเทศจีน อินเดีย เปอร์เซีย ประเทศในหลำยประเทศในยุโรป และคำบสมุทรอำหรับ 6 ทั้งนี้ทั้งนั้นหำกไม่มี
ผู้ประกอบกำรที่จะเดินทำงบนเส้นทำงสำยไหมซึ่งมีควำมยำวกว่ำ 6,437 กิโลเมตร เพื่อค้นหำและหำ
ประโยชน์จำกโอกำสในกำรค้ำขำยระหว่ำงทวีป กำรพัฒนำแลกเปลี่ยนสินค้ำและวัฒนธรรมคงยังไม่เกิดขึ้น  
หำกไม่มีผู้ประกอบกำรที่จะเดินทำงค้นหำโอกำสใหม่ โคลัมบัสคงไม่พยำยำมเสำะหำเงินทุนเพื่อหำเรือเดินทำง
จำกประเทศสเปนไปทำงตะวันตกและค้นพบทวีปอเมริกำ ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรประกอบกำรมีส่วน
ส ำคัญในกำรเชื่อมโยงทำงกำรค้ำและกำรลงทุนเนื่องจำกว่ำผู้ประกอบกำรเล็งเห็นโอกำสที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อ
สินค้ำจำกที่หนึ่งมำ และน ำไปขำยอีกที่หนึ่งเพื่อสร้ำงผลก ำไร   

o บุกเบิกนวัตกรรมใหมแ่ละเป็นผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง 

กำรประกอบกำรท ำให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ Schumpeter (1934) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำร
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศชำตินั้นมีผลมำจำกผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็นผู้น ำในกำร
ผลักดันกำรนวัตกรรม เป็นผู้ลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำในกำรสร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม่ให้แก่ผู้บ ริโภค  
นอกจำกนี้ Schumpeter ยังน ำเสนอ “กำรท ำลำยอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative destruction)” ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ว่ำ หำกอุตสำหกรรมจะต้องมีกำรปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงอย่ำงสิ้นเชิงในส่วนสินค้ำ บริกำร และกระบวนกำร
ผลิต นั้น จะต้องท ำลำยอุตสำหกรรมเก่ำ และสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่ำงเช่น ใน
อดีตกำรเดินทำงจำกทวีปยุโรป มำยังทวีปอเมริกำนั้น จะต้องเดินทำงด้วยเรือโดยสำรซึ่งใช้เวลำเป็นอำทิตย์ 
แต่มีจ ำนวนผู้ต้องกำรเดินทำง อย่ำงต่อเนื่องท ำให้อุตสำหกรรมต่อเรือเพื่อใช้ในกำรเดินทำงเจริญเติบโตอย่ำง
มำก อย่ำงไรก็ดี พี่น้องตระกูลไรต์ (Wright Brothers)7 ที่ได้สร้ำงและคิดค้นเครื่องบินล ำแรกของโลกได้เป็น

                                                            
6http://th.wikipedia.org/wiki/เส้นทำงสำยไหม 
7 http://th.wikipedia.org/wiki/พี่น้องไรต์ 
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ผลส ำเร็จ จำกกำรท ำงำนในร้ำนซ่อมจักรยำนของวิลเบอร์ ทั้งสองสร้ำงควำมฝันที่จะบินให้เป็นควำมจริงขึ้นมำ 
และได้มีกำรสร้ำงเครื่องบินในเชิงพำณิชย์ต่อมำ ซึ่งปัจจุบันหำกต้องกำรเดินทำงโดยเครื่องบินจำกทวีปยุโรป 
ถึง ทวีปอเมริกำ (อังกฤษ ถึง นิวยอร์ค) จะใช้เวลำเพียงประมำณ 8 ชั่วโมงเท่ำนั้น ยังมีตัวอย่ำงของสินค้ำที่
เกิดขึ้นและดับไปเมื่อมีสินค้ำตัวใหม่เค้ำมำมำกมำย เช่น เพ็จเจอร์ (Pager) กับ โทรศัพท์มือถือ (Mobile 
phone) หรือ กล้องถ่ำยรูปฟิล์ม กับ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดีนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีหลำย
อย่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกำร ซึ่งส่งผลท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของเรำดีขึ้น ผู้ประกอบกำรยังสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงชีวิตควำมเป็นอยู่ของเรำโดยกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรใหม่ให้แก่ผู้บริโภค โดยเล็งเห็นถึง
โอกำสทำงกำรตลำดในกำรคิดค้นและผลิตสินค้ำและบริกำรใหม่ 

o กำรตอบแทนสูส่งัคม 

 ถึงแม้ว่ำส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำรจะมีควำมต้องกำรจะสร้ำงธุรกิจใหม่เพื่อประกอบผลก ำไรทำงกำรค้ำ 
แต่ก็ยังมีผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบกำรเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) ที่มีจุดประสงค์ในกำร
สร้ำงธุรกิจใหม่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทำงสังคม และทำงกำรค้ำไปพร้อมๆ กัน ยกตัวอย่ำงเช่น  มูฮำมัด ยำนัส 
ผู้รับรำงวัลโนเบลและเป็นผู้ก่อตั้ง ธนำคำรกรำมีน ซึ่งถือว่ำเป็นต้นแบบของกำรประกอบกำรเพื่อสังคม โดย
ธนำคำรกรำมีนตั้งขึ้นเพื่อบุกเบิกแนวคิดกำรให้เครดิตขนำดเล็ก (Microcredit) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ส ำหรับ
ประเทศที่ก ำลังพัฒนำในทวีปเอเชีย แอฟริกำ และ ลำตินอเมริกำ ธนำคำรกรำมีนมีแนวคิดในกำรให้กู้ยืมแบบ
ย่อย (Micro or Small Loans) ซึ่งช่วยผู้มีรำยได้น้อยในกำรเริ่มต้นท ำธุรกิจขนำดเล็ก นอกจำกนี้ยังมี
ผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมที่จัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อสังคม เช่น อโชก้ำ (Ashoka)8 ซึ่งเป็นองค์กรระดับนำนำชำติ 
และมีส ำนักงำนอยู่ในประเทศไทยด้วย อโชก้ำก่อตั้งเพื่อเป็นฐำนให้ผู้ประกอบกำรเพื่อสังคมเติบโตและส่งเสริม
ให้ประชำชนในโลกคิดและท ำอย่ำงเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้องค์กรธุรกิจหลำยองค์กรยัง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมีแนวควำมคิดกำรประกอบกำรเพื่อสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรคืนก ำไรสู่สังคมและกำร
คิดถึงกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม  
 นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรและเจ้ำของกิจกำรยังถือได้ว่ำเป็นคนที่บริจำคเงินกลับสู่สังคมมำกที่สุดอีก
ด้วย มีกำรศึกษำจำกธนำคำรสหรัฐอเมริกำ (Bank of America) ในปี ค.ศ. 2012 พบว่ำ หำกเปรียบเทียบ
บุคคลที่มีควำมมั่งคั่งเท่ำๆกันแล้ว บุคคลที่มีแหล่งรำยได้จำกกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรนั้นบริจำคเงินกลับสู่สังคม
สูงที่สุด (Baron, 2014) นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรหลำยคนยังจัดตั้งมูลนิธิต่ำงๆ ขึ้นมำมำกมำย ยกตัวอย่ำงเช่น  
Kauffman foundation ในสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดย คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรื่อง พ่อค้ำขำยกำแฟชำวจีน9  เป็นต้น ดังนั้นอำจจะกล่ำวได้ว่ำ ผู้ประกอบกำรมี
ส่วนร่วมส ำคัญในกำรตอบแทนสู่สังคม  

                                                            
8 http://thailand.ashoka.org/ 
9 http://th.wikipedia.org/wiki/มูลนิธิร่วมกตัญญู 



บทที่ 1: บทน ำกำรประกอบกำร    

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล     16 

 

o กำรกระตุน้แรงบนัดำลใจของมนษุยชำติ   

 ผู้ประกอบกำรถือได้ว่ำเป็นบุคคลตัวอย่ำงในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับคนในสังคมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มีตัวอย่ำงมำกมำยไม่ว่ำจะเป็น  สตีปจ็อปส์ (Steve Job) ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ซึ่งถือได้ว่ำเป็นคน
ถึงที่ได้สร้ำงนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยีจนพลิกบริษัท Apple ที่อยู่ในสถำนะย่ ำแย่เกือบล้มละลำย กลับมำเป็น
ผู้น ำในอุตสำหกรรมอีกครั้ง นอกจำกนี้ยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีประสบกำรณ์ที่น่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็นคนที่ร่วม
ก่อตั้ง บริษัท Apple และถูกกรรมกำรบริหำรบริษัทไล่ออก จำกนั้น ก็ไปเปิดบริษัทใหม่ไม่ว่ำจะเป็น Pixar 
Animation ที่สร้ำงควำมส ำเร็จในกำรผลิตกำร์ตูน อำนิเมชั่น ในรูปแบบสำมมิติ จำกนั้น ได้รับเชิญมำบริหำร 
Apple ในต ำแหน่ง CEO อีกครั้ง  นอกจำกนี้ยังมีปัญหำด้ำนสุขภำพ (ตรวจเจอมะเร็ง) แต่อย่ำงไรก็ดีรักษำได้
ระยะแรกแต่ท้ำยสุดก็เสียชีวิตจำกโรคดังกล่ำวที่กลับมำ เมื่อสตีป จ็อปส์ อำยุได้ 50 ปี มีค ำกล่ำวที่ในวันรับ
ปริญญำ ณ มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ส (Stanford University) ซึ่งมีคนใน youtube และได้รับแรงบันดำลใจ
ในกำรด ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพ   
  ….”You’ve got to find what you love”…….”Your time is limited, so don't waste it living 
someone else's life.  Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other 
people's thinking.  Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice . 
And most important, have the courage to follow your heart and intuition .  They somehow 
already know what you truly want to become. Everything else is secondary”……”Stay Hungry. 
Stay Foolish”…Steve Job (Commencement Address, Stanford June 12, 2005)10 
 ส ำหรับตัวอย่ำงในประเทศไทย ก็มีหลำยตัวอย่ำง เช่น คุณอิทธิพันธ์ พีระเดชำพันธ์ อดีตนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ้ำแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด ซึ่งผลิตสำหร่ำยทะเลทอด
กรอบ “เถ้ำแก่น้อย” เรื่องรำวประวัติของคุณอิทธิพันธ์ได้สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่คนรุ่นใหม่มำกมำย จนถึง
กระทั่งท ำเป็นภำพยนตร์ เรื่อง ท็อปซี เคร็ต วัยรุ่นพันล้ำน ในปี พ.ศ. 255411 

เรื่องรำวของผู้ประกอบกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจมำกมำยซึ่งก่อให้เกิดผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ ทั้งนี้ Fletcher (2007) ได้เขียนงำนวิจัยและพบว่ำ เรื่องรำวกำรประกอบกำรนั้น ได้ช่วยตอบค ำถำม
เกี่ยวกับกำรประกอบกำร มำกไปกว่ำค ำถำม “อะไร (what)” และ “อย่ำงไร (How)” แต่รวมไปถึงค ำถำมที่
ส ำคัญ คือ “ท ำไม (Why)” แน่นอนว่ำมีกรณีศึกษำกำรสร้ำงองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบกำรต่ำงๆมำกมำย ซึ่ง
ล้วนเล่ำเรื่องรำว ประสบกำรณ์ ข้อคิด ในกำรท ำธุรกิจ ซึ่งสำมำรถน ำมำประกอบประยุกต์กับกำรท ำธุรกิจได้ 
นอกจำกนี้เรื่องรำวของผู้ประกอบกำรยังให้ค ำตอบว่ำ ท ำไมผู้ประกอบกำรถึงมีแนวทำงปฏิบัติ หรือ ท ำไม
ผู้ประกอบกำรได้สร้ำงกิจกำรประเภทนี้ขึ้นมำ  
    

                                                            
10 http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html 
11 http://th.wikipedia.org/wiki/อิทธิพัทธ์_กุลพงษ์วณิชย์  
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ค ำถำมท้ำยบท 
1) กำรประกอบกำร หมำยถึงอะไร และมุ่งเน้นเฉพำะกำรสร้ำงองค์กร หรือบริษัทใหม่เท่ำนัน้หรือไม่ 
2) จงอธิบำยข้อแตกต่ำงระหว่ำงผู้ประกอบกำรจำกควำมจ ำเป็น (Necessity Entrepreneurs) กับ 

ผู้ประกอบกำรจำกโอกำส (Opportunity Entrepreneurs).  
3) ควำมส ำคัญของผู้ประกอบกำร มีประเด็นอะไรบ้ำง จงอธิบำย 
4) อะไรคือข้อได้เปรียบของผู้ประกอบกำรจำกผู้ใช้ (User Entrepreneurs) 
5) หำกรณีศึกษำของผู้ประกอบกำรท่ีนักศึกษำสนใจ โดยจะต้องตอบค ำถำมเก่ียวกับกำรประกอบกำร

ของบุคคลคนนั้น สำมค ำถำม “อะไร”, “อย่ำงไร” และ “ท ำไม” 
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บทที ่2 
ทฤษฎพีื้นฐานของการประกอบการ 

(Theoretical Foundation of Entrepreneurship) 
 

“The primary goal of a theory is to answer the questions of when, how, and why”” 
เป้าหมายหลักของทฤษฎีคือการตอบค าถาม “เมื่อไร”,”อย่างไร” และ “ท าไม” 

(Bacharach, 1989) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เข้าใจรากฐาน ที่มาและความหมายของ ทฤษฏี 
2. เพื่อสามารถน าทฤษฎีพื้นฐานของการประกอบการน าไปประยุกต์ใช ้สร้างความเข้าใจและคาดคะเน

ปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้น 
 
หัวข้อเนือ้หา 

1. แนวคิดการประกอบการในมุมมองมหภาค (Entrepreneurship Approach in Macro View) 
2. แนวคิดการประกอบการในมุมมองจุลภาค (Entrepreneurship Approach in Micro View) 
3. ทฤษฎีคืออะไร  ความส าคญัของทฤษฏ ี
4. ทฤษฏีที่น ามาใช้ในปรากฏการณ์ทางการประกอบการ 

 
บทน า 
 ส าหรับทฤษฏใีนวิชาการประกอบการ ได้มีการพัฒนามามากกว่า 40 ปี (Kuratko, 2013) เนื่องจากว่า
การประกอบการมีบทบาทและสัมพันธ์กับธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดหาเงินทุน การตลาด 
การผลิต การผลิตสินค้าใหม่ การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์กรใหม่ การจัดหาบุคคลากร การบริหารจัดการ 
ฯลฯ จึงท าให้ความรู้ด้านการประกอบการรับเอาทฤษฏีด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีด้าน
เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และ ทฤษฏีอื่นๆ จากศาสตร์ในการบริหารธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่า ศาสตร์
ทางด้านการประกอบการ ยังคงใหม่อยู่ แต่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักวิชาการได้ให้
ความสนใจและท าการวิจัยอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนาและตอบค าถามต่อปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการ ส าหรับการเรียนรู้ทฤษฏีพื้นฐานของการประกอบการจะช่วยสร้างความเข้าใจในด้าน
กระบวนการและการปฏิบัติของผู้ประกอบการและการประกอบการ  
 อย่างไรก็ดีในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาได้มีนักวิชาการในส านักแนวคิดหลายส านัก ได้น าเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวกับการประกอบการ จากบทที่ 1 Shane (2003) ได้แบ่งแนวคิดเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1) แนวคิดการ
ประกอบการในลักษณะปัจเจกชน และ 2) แนวคิดการประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภายนอก อย่างไรก็ดี 
Kuratko (2013) รวบรวมและแบ่งกระบวนการของการประกอบการ เป็น 2 มุมมองด้วยกัน ได้แก่ มุมมอง  
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มหภาค และ มุมมองจุลภาค ซึ่งอธิบายแนวคิดทางการประกอบการ ทั้งนี้มุมมองมหภาคได้แบ่งแยกออกเป็น 3 
ส านักแนวคิด และ มุมมองจุลภาคได้แตกออกเป็นอีก 3 ส านักแนวคิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (แผนภาพที่ 
2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.1 ส านักแนวคิดกระบวนการประกอบการ  
(Entrepreneurial Schools-of-Thought Approach) 

 
 
 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนสภำพแวดล้อม 
(Environmental School of Thought) 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนกำรจดัหำเงินทนุ 
(Financial/Capital School of Thought) 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนกำรทดแทน  
(Displacement School of Thought) 

 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนบคุลิกลกัษณะในกำรประกอบกำร 
(Entrepreneurial Trait School of Thought) 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนโอกำสในกำรลงทนุ (Venture Opportunity 
School of Thought) 

o ส ำนกัแนวคิดด้ำนกำรวำงกลยทุธ์ (Strategic Formulation school 
of Thought) 

มมุมองมหภำค  
(Macro View) 

 

มมุมองจลุภำค 
(Micro View) 

 

ควำมเช่ือในกำรควบคมุ

ภำยนอก (External locus 

of control) 

ควำมเช่ือในกำรควบคมุ

ภำยใน (Internal locus 

of control) 
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แนวคิดการประกอบการในมมุมองมหภาค (Entrepreneurship Approach in Macro View) 
 มุมมอง และทัศนคติของนักวิชาในแนวคิดนี้ มีความเชื่อที่ว่า ผู้ประกอบการ และ/หรือ การ
ประกอบการได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการนั้นใน
บางครั้งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆที่นอกเหนือจากตัวผู้ประกอบการเองสามารถที่จะควบคุมได้ ทั้งนี้จึงให้
ความส าคัญในการศึกษา ความเชื่อในการควบคุมภายนอก (External Locus of Control) โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบการ ทั้งนี้ทั้งน้ัน ได้แบ่งออกเป็น 3 ส านักแนวคิดด้วยกัน ดังนี้ 
 

1) ส านักแนวคิดด้านสภาพแวดล้อม (The Environmental School of Thought)  
สภาพแวดล้อมในที่นี่หมายถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี ทั้งนี้รวมไปถึงกฎหมาย ภาษี และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบการ 
ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์และการบริหารองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน ( Institutional 
theory) และ ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ซึ่งอธิบายถึงปจัจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรและการก่อให้เกิดการประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลมี
นโยบายให้การสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยให้งบประมาณสนับสนุนเชิงภาษีส าหรับบริษัทเปิดใหม่ จึง
ส่งผลท าให้จ านวนบริษัทเปิดใหม่เพิ่มขึ้นและอัตราการอยู่รอดของบริษัทเปิดใหม่สูงขึ้น เป็นต้น  

2) ส านักแนวคิดด้านการจัดหาเงินทุน (The Financial/Capital School of Thought)  
ในส่วนของส านักแนวคิดนี้ นักวิชาการมีความเชื่อที่ว่า การประกอบการมีส่วนสัมพันธ์อย่างมาก

กับกระบวนการจัดหาเงินทุน ส านักนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital)” อย่างมาก โดยอ้างว่ากระบวนการธุรกิจเงินร่วมลงทุน มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากว่า ผู้ลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capitalist) ถือได้ว่ามีบทบาท
ส าคัญในการช่วยผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การ
จัดหาเงินทุน การหาลูกค้าเริ่มแรก การบริหารจัดการและการหาบุคคลากร (Gorman & Sahlman, 
1989) โดยนักวิชาการกลุ่มนี้ให้แนวคิดการประกอบการโดยมีพื้นฐานจากการบริหารจัดการการเงิน 
ซึ่งเราจ าต้องยอมรับว่ากระบวนการสร้างธุรกิจใหม่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินทุน 

3) ส านักแนวคิดด้านการทดแทน (The Displacement School of Thought)  
ส าหรับส านักแนวคิดนี้ได้มุ่งเน้นปรากฏการณ์ในเชิงลบ (Dark/Negative Side) ซึ่งส่งผลต่อการ

ก่อให้เกิดการประกอบการ หลายครั้งมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง และเปลี่ยนบุคคลนั้นให้มีจิตวิญญาณในการประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น การถูกไล่ออก
จากพนักงานบริษัท การอพยพย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือวัฒนธรรม ส าหรับใน
ประเทศไทยนั้น เราคงได้ยินค ากล่าวที่ว่า “เสื่อผื่นหมอนใบ” จากคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมากตั้งรกราก
อยู่ในประเทศไทย มีผู้อพยพจากประเทศจีนหลายต่อหลายคน พลิกผันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ
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และประสบความส าเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม Loxley (ครอบครัวล่ าซ า) กลุ่ม CP  (ครอบครัว
เจียรวนนท์) กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ (ครอบครัวสิริวัฒนภักดี)  

 
แนวคิดการประกอบการในมมุมองจุลภาค (Entrepreneurship Approach in Micro View) 
 ส าหรับมุมมองจุลภาคนั้น นักวิชาการมีความเชื่อว่าการประกอบการนั้นมีปัจจัยส าคัญจากตัวปัจเจก
ชน หรือตัวบุคคลนั้นๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง มองเห็น และด าเนินการประกอบกิจการขึ้นมา โดยมี
นักวิชาการในแนวคิดนี้ ความส าคัญในการศึกษา ความเชื่อในการควบคุมภายใน ( Internal Locus of 
Control) โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบการ ทั้งนี้ทั้งนั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 
ส านักแนวคิดด้วยกัน ดังนี ้
 

1) ส านักแนวคิดด้านบุคลิกลักษณะในการประกอบการ (The Entrepreneurial Trait School of 
Thought)  

นักวิชาการและนักวิจัยในส านักนี้ได้พยายามตอบค าถามที่ว่า “ท าไมคนบางส่วนประสบ
ความส าเร็จในการประกอบการในขณะที่บางคนไม่ประสบความส าเร็จ? โดยมีความเชื่อที่ว่า บุคลิก 
ลักษณะของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ส านักแนวคิดนี้เช่ือว่ามีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่ส่งผลท า
ให้คนประสบความส าเร็จในการประกอบการ อย่างเช่น เป็นคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความต้องการ
ประสบความส าเร็จ มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด มีความอดทนและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี เราจะกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 4 คุณลักษณะของผู้ประกอบการต่อไป   

2) ส านักแนวคิดด้านโอกาสในการลงทุน (The Venture Opportunity School of Thought)  
ส าหรับในส านักนี้นักวิชาการให้ความส าคัญต่อ “โอกาสในการลงทุน” จากที่กล่าวในบทแรกว่า 

บทบาทของ “โอกาส” มีส่วนส าคัญอย่างมากในการสร้างขอบเขตการเรียนรู้การประกอบการ การ
ตระหนักถึงโอกาสทางการธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยการมองเห็นช่องทางการตลาด มีความคิด
สร้างสรรค์ที่จะน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ส านักแนวคิดนี้ยัง มุ่งเน้น
ความส าคัญของการ สร้างไอเดียให้ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกตลาด (Get the right idea at the right 
time for the right market) ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิชาการได้ตั้งค าถามต่อว่า ท าไมบางคนเห็นโอกาสใน
ขณะที่อีกคนไม่เห็นโอกาส การรับรู้และการตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจเป็นความสามารถที่ส าคัญ
ของผู้ประกอบการซึ่งบุคคลอื่นไม่มี อย่างไรก็ดีนักวิชาการก็ยังเชื่อว่าความสามารถดังกล่าวนั้น
สามารถพัฒนาได้ นอกจากนี้ ส านักนี้ยังได้กล่าวว่า “โชค (Luck)” เข้ามามีส่วนหนึ่งในการโอกาสด้วย 
แต่อย่างไรก็ดีนักวิชาการหลายคนไม่เห็นด้วยกับค าว่า “โชค” ซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยหลักและ
เหตุผล 
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3) ส านักแนวคิดด้านการวางกลยุทธ์ (The Strategic Formation School of Thought)  
นักวิชาการและนักวิจัยในส านักแนวคิดนี้ได้มุ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพื่อให้การลงทุนในองค์กร

ใหม่ประสบความส าเร็จ โดยในกระบวนการวางแผนการลงทุนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ทรัพยากร บุคคลากร ผลิตภัณฑ์ การตลาด ซึ่งรวบรวมประกอบขึ้นมาในองค์กร
ใหม่ หรือธุรกิจใหม่ การวางกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่
กล่าวมาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างองค์กรใหม่  

 
ทฤษฎีคืออะไร  ความส าคัญของทฤษฏี 
 เราคงเคยได้ยินค ากล่าวจากหนังเรื่อง เอ็กซ์ไฟล์ (X-flies) ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับการสืบสวนคดีที่ไม่
สามารถอธิบายได้ โดยมีตัวละครชื่อ โมลเดอร์ และ มอลลี่ ซึ่งทั้งสองคนเป็นพนักงานสืบสวนของ FBI  โมล
เดอร์ มักจะถามมอลลี่ว่า “คุณมีทฤษฏีอะไรในการอธิบายเหตุการณ์นี้หรือไม่” เนื่องจากเป็นซีรี่ย์เกี่ยวกับ
สถานการณ์ลึกลับซึ่งเกินกว่าทฤษฏีในทางวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ จึงท าให้มอลลี่ที่มีความเชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายได้ 
 ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เรามักจะเห็นไม่บทใดก็บทหนึ่ง
กล่าวถึง “ทฤษฎ”ี ส าหรับทางวิทยาศาสตร์เราคงเคยได้ยิน ทฤษฎีแรงโน้มถว่ง (ของนิวตัน) ทฤษฎีสัมพันธภาพ 
(ของไอสไตล์) เป็นต้น แน่นอนว่าเป็นทฤษฎีที่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และยอมรับกันว่าสามารถอธิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ เช่น หากเราปล่อยมะละกอจากตึกสูง มะละกอจะต้องตกลงมาเป็นต้น 
ในทางสังคมศาสตร์ก็มีทฤษฎีที่เกิดขึน้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีในด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนและกลุ่มคน อย่างเช่น ทฤษฎีความต้องการ (Need Theory) 
ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดย มาสโลว์ (Maslow) โดยอธิบายกรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีเพื่อที่จะอธิบายความ
ต้องการของมนุษย์  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น “ทฤษฎีคืออะไร” และ “อะไรที่ไม่ใช่ทฤษฏี” รวมไปถึง “ทฤษฎีที่ดีควรประกอบด้วย
อะไรบ้าง” ล้วนแล้วแต่เป็นค าถามที่จ าเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นทางการจัดการและ
การประกอบการ 
  

Bacharach (1989) ได้กล่าวไว้ว่า  
“A theory is a statement of relations among concepts within a set of boundary 

assumptions and constraints” (Bacharach, 1989, p496)  
โดยอาจแปลได้ว่า  

“ทฤษฎีคือกลุ่มข้อความหรอืค าแถลงที่แสดงถงึสมัพันธ์ของแนวคิดและความเขา้ใจซึ่งอยูใ่นขอบเขต
ของข้อสมมตุิฐานและขอ้จ ากัด” 
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 เพื่อขยายความเข้าใจ เราจะเห็นได้ว่าทฤษฎี คือข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจของเหตุการณ์ ซึ่งจ าเป็นจะต้องอยู่ในข้อสมมุตฐานและข้อจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีความต้องการ 
(Need Theory) ของมาสโลว์ อธิบายถึง ความต้องการของมนุษย์  โดยข้อสมมุติฐานและขอบเขตคือ มนุษย์
บนโลกใบนี้ คนธรรมดาโดยส่วนใหญ่ ไม่ใช่ฤาษี หรือนักบวชที่อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีอธิบายได้ทั้งหมด 
ทั้งนี้มาสโลว์ตั้งทฤษฎีว่าคนเรามีความต้องการ 2 ระดับ (Schermerhorn Jr, 2009) ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ 
ความต้องการระดับล่าง (Lower-order needs) ซึ่งประกอบไปด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย 
(Physiological needs), ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) และ ความต้องการด้านสังคม 
(Social needs) ในส่วนระดับที่ 2 คือ ความต้องการระดับสูง (Higher-order needs) ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) และ ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
(Self-actualization needs) ทฤษฎีของมาสโลว์ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับและใช้ในการคาดคะเน
พฤติกรรมของความต้องการของคนเรา ซึ่งเริ่มต้นเป็นขั้นของความต้องการ เช่นคนเราเริ่มจากความต้องการ
ด้านร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัย 4 ที่เราต้องการ จากนั้นจึงต้องการด้านความปลอดภัย ตามล าดับ 
อย่างไรก็ดี ทฤษฏีบางอย่างไม่สามารถใช้ได้หากไม่ได้อยู่ในข้อจ ากัด เช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงไม่สามารถใช้ได้หาก
เราอยู่ในอวกาศ ซึ่งไม่มีแรงโน้มถ่วง  
 “อะไรที่ไม่ใช่ทฤษฎี”  คงเป็นอีกค าถามหนึ่งที่เราจ าเป็นที่ต้องเข้าใจ เนื่องจากว่ามีหลายต่อหลาย
บทความทางวิชาการที่น าเสนอทฤษฎี หรือแม้กระทั่งบทความในหนังสือ หรือนิตยสารที่เขียนเป็นทฤษฎี ซึ่งท า
ให้เรามีความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอด Sutton and Staw (1995) ได้น าเสนอบทความ “What theory is not” 
ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎี โดยน าเสนอ 5 ความคิด เกี่ยวกับส่วนของบทความที่ไม่ใช่ทฤษฎี
ดังต่อไปนี ้

1. ข้ออ้างอิงไม่ใช่ทฤษฎี (References are not theory) กล่าวคือ การเขียนข้อความ (เพื่อน าเสนอ
ทฤษฎี) โดยอ้างถึงทฤษฎีเดิมหรือหลักการและเหตุผลเดิมที่ได้มีการเขียนและอธิบายแล้วนั้น ไม่ถือได้
ว่าเป็นการสร้างทฤษฎีใหม ่

2. ข้อมูลไม่ใช่ทฤษฎี (Data are not theory) กล่าวคือ ข้อมูลที่น าไปใช้ในการวิจัยเชิงประจักษ์ 
(Empirical research) ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะทดสอบสมมุติฐาน
แล้วยอมรับผลทางสถิติ ก็ไม่ถือได้ว่าเป็นทฤษฎ ี

3. ตัวแปรหรือองค์ประกอบไม่ใช่ทฤษฎี (Lists of variables or constructs are not theory) กล่าวคือ 
ตัวแปรไม่ได้เป็นตัวทฤษฎี แต่ทฤษฎีเป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เกิดขึ้น 
ซึ่งตัวแปรนั้นเป็นตัวมาตรวัดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ก าไรเป็นตัวแปรในการวัดความสามารถในการ
ด าเนินการของบริษัทเป็นต้น แต่ก าไรไม่ใช่ทฤษฎี หรือการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรก็ไม่ใช่ทฤษฎี 

4. แผนภาพไม่ใช่ทฤษฏี (Diagrams are not theory) กล่าวคือ การน าเสนอแผนภาพความสัมพันธ์ตัว
แปรไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเหตุและผลของการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ หรือ
การน าเสนอแผนภาพผลกระทบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ( Interaction effect or 



บทที่ 2: ทฤษฎีพื้นฐานของการประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  25 
 

moderation effect between variables)  เป็นเพียงเพื่อทดสอบทฤษฎีหรือพยายามอธิบาย
เหตุการณ์เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นทฤษฎีได ้

5. ข้อสันนิษฐาน หรือการคาดการณ์ไม่ใช่ทฤษฎี (Hypotheses or predictions are not theory) 
กล่าวคือ ข้อสันนิษฐานมีความส าคัญในการสร้างความคิดเห็นในบางส่วนเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นการแสดงถึง
ทฤษฏี เพียงแต่เป็นข้อความหรือค าแถลงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทใด 
บริบทหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะน าเป็นทฤษฎีได ้

 
อย่างไรก็ดี “ทฤษฎีที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง” ส าหรับหนังสือเล่มนี้คงจะกล่าวอย่างสรุปเพื่อให้

นักศึกษาเข้าใจถึงตัวทฤษฎี และองค์ประกอบของทฤษฏี  ส่วนประกอบของทฤษฏีประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ 
(ตามแผนภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของทฤษฏี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของทฤษฏี (แปลจาก Bacharach, 1989, หน้าที ่499) 
 

o ขอบเขตและข้อสมมุติฐาน ซึ่งก าหนดขอบเขตการอธิบายของทฤษฏีนั้นๆ เช่น สมมุติว่า
ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีอยู่อย่าง “ไม่จ ากัด” ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์บางทฤษฎีก็ไม่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นสมมุติฐานแรกของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะ
ก าหนดว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นต้น  

องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 

(Constructs) 

ขอบเขต = ข้อสมมุติฐานเกี่ยวคุณค่า เวลา และช่องว่าง 

องค์ประกอบที่สร้างขึ้น 

(Constructs) 

ตัวแปร 

(Variables) 

ตัวแปร 

(Variables) 

ข้อเสนอ  
(Propositions) 

ข้อสันนิษฐาน 
(Hypotheses) 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน
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ช้ 
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o องค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Constructs) เป็นส่วนเหตุ หรือ ผลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
การประกอบกิจการธุรกิจ สิ่งทีเกิดขึ้นคือผลการด าเนินงาน (Firm Performance) ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ซึ่งเป็นส่วนประกอบการที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 

o ข้อเสนอ (Propositions) คือส่วนเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างขึ้น
ทั้งนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงส่วนองค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Construct) ใดเป็นเหตุและผล 
ยกตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจดี เป็นต้น  

o ตัวแปร (Variables) เป็นส่วนที่สามารถแทนค่าขององค์ประกอบที่สร้างขึ้น ตัวแปรถือได้ว่า
เป็นตัววัด ซึ่งจะต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) และมีความน่าเชื่อถือในการวัดได้ 
(Reliability) ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินงาน (Firm Performance) สามารถวัดได้จาก 
ก าไร (Profit) หรือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) เป็นต้น 

o ข้อสันนิษฐาน (Hypothesis) เป็นส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อ้างอิงถึง
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น ซึ่งใช้ในการทดสอบทฤษฏีนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หอการค้าไทยได้ใช้
แบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้หน่วยวัด 1 ถึง 5 (1: ไม่พึงพอใจที่สุด 
– 5:พึงพอใจมากที่สุด) จากนั้นได้เก็บข้อมูลจากบริษัท 300 บริษัทที่มีขนาดของบริษัท
ใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน จากนั้นได้วัดผลการด าเนินงานโดยใช้ก าไร เป็นตัว
แปรในการวัด ข้อสันนิษฐานที่จะเสนอ “ตัววัดความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับก าไรของบริษัท” เป็นต้น 
 

อย่างไรก็ดีทฤษฏีที่ดีสามารถที่จะพิสูจน์ได้ กล่าวคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่ จะท าการทดลอง
หรือการวิจัยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทฤษฎีนั้นๆจะอธิบายสิ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามที่ทฤษฎีกล่าวหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น “ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง” หาก นาย ก. จนถึงนาย ฮ. ทดลองปล่อยมะละกอที่ใดบนโลกจากที่สูง 
ผลจากการปล่อยมะละกอจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกท าให้มะละกอตกลงมานั้นเอง เช่นเดียวกันกับ การลด
ราคาสินค้า ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมียอดขายสินค้ามากขึ้นเป็นต้น ดังนั้น
อาจจะกล่าวได้ทฤษฎีที่ดีสามารถที่จะอธิบาย “ข้อเท็จจริง” และคาดคะเนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องพร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับต่อนักวิชาการและคนทั่วไป 
 
ทฤษฏีที่น ามาใชใ้นปรากฏการณท์างการประกอบการ 
 เนื่องจากว่ามีทฤษฏีที่เกิดขึ้นมากมายในศาสตร์ทางบริหารธุรกิจได้น ามาใช้และอธิบาย คาดการณ์ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ศาสตร์ทางการประกอบการนอกจากจะดึงทฤษฏีทางบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา มาใช้แล้วยังได้เริ่มสร้างกรอบแนวคิดและขอบเขตของศาสตร์
ทางการประกอบการขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้เราได้ทราบถึงทฤษฏีที่ส าคัญและเป็นที่นิยมใช้ในการอธิบาย จึง
แบ่งกลุ่มทฤษฏีออกเป็น 3  ส่วนด้วยกันดังนี้  
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1) ทฤษฏีในมมุมองทางมหภาค (Theory in Macro Perspective) 
ส าหรับทฤษฎีในมุมมองมหภาคจะอธิบายความสัมพันธ์ เหตุและผลในการประกอบการทางธุรกิจ ใน

ระดับบริษัทและสภาพแวดล้อม อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าศาสตร์ทางการประกอบการได้แบ่งส านักแนวคิด
ออกเป็น 2 มุมมองด้วยมหภาคและจุลภาค ทฤษฏีในมุมองมหภาคส่วนใหญ่จึงมีแนวความคิดที่สอดคล้องกับ
ส านักแนวคิดมหภาค โดยทฤษฏีที่ส าคัญในมุมมองมหภาคที่ควรรู้มีดังต่อไปน้ี 

 
o ทฤษฏีพื้นฐานทางทรัพยากร (Resource Based Theory or Resource Based View) 

รากฐานของทฤษฎีพื้นฐานทางทรัพยากร (Resource Based View: RBV) ได้มีการน าเสนอ 
โดย Penrose (1959) ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดที่ว่าองค์กรทางธุรกิจมีความแตกต่างกันในด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการเนื่องมาจากความแตกต่างกันของทรัพยากรและความสามารถที่ท าให้องค์กรมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นแนวคิดนี้ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจนกระทั่ง 
Wernerfelt (1984) ได้น าเสนอผลงานวิจัยในเรื่อง “the resource based view” โดยมีข้อความที่
เขียนว่า “ผลิตภัณฑ์และทรัพยากรเปรียบเสมือนหน้าแต่ละหน้าของเหรียญเดียวกัน (Products 
and Resources are two sides of the same coins)” ซึ่งได้อธิบายถึงที่มาว่าท าไมองค์กรธุรกิจมี
การผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากทรัพยากร (Resources) และ ขีด
ความสามารถ (Capabilities) ขององค์กรธุรกิจแตกต่างกันไป โดยเหตุที่ว่า ทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์กรธุรกิจมีความแตกต่างกันจึงท าให้การตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
(Business Strategies) มีความแตกต่างกันออกไป (Barney, 1986) ซึ่งค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับ
แนวคิดของอุตสาหกรรมองค์การ (Industrial Organization) ซึ่งเสนอว่าทางเลือกด้านกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจจะพิจารณาถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และ
มีข้อสมมุติฐานที่ว่าทรัพยากรมีความเหมือนกันและสามารถเคลื่อนย้ายโอนถ่ายได้ (Resource 
Homogeneity and High Mobility) (Porter, 1980)  

ทั้งนี้ทั้งนั้น RBV ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่องในการอธิบายปรากฏการณ์ทางกลยุทธ์
และการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดย Barney (1991) ได้น าเสนอบทความวิจัยที่ถือได้ว่าได้รับการ
อ้างอิงมากที่สุดในสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งองค์กรธุรกิจหลายองค์กรได้น ามาใช้ในเชิงปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง แก่นแท้ของบทความนี้ได้น าเสนอคุณลักษณะของทรัพยากรที่จะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าต่อยอดจากแนวคิดของ RBV ทั้งนี้คุณลักษณะของ
ทรัพยากร (Resources) ดังกล่าวมี 4 ด้านด้วยกันดังนี้ 1) มูลค่า (Values), 2) ความหายาก 
(Rareness), 3) ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้อย่างสมบูรณ์ (Imperfect Imitability) , และ 4) ไม่
สามารถหาทดแทนได้ (Non-Substitutability) หรือ VRIN โดยหากทรัพยากรขององค์กรธุรกิจมี
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คุณลักษณะ VRIN จะส่งผลท าให้สามารถที่จะรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน1 (Sustained 
Competitive Advantage) ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากแนวคิดที่ว่า ทรัพยากรขององค์กรธุรกิจมีความ
แตกต่างกัน (Firm Resource Heterogeneity) และ ทรัพยากรขององค์กรธุรกิจไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายอย่างสมบูรณ์ (Firm Resource Immobility)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 ความสมัพันธ์ของคุณลักษณะทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(แปลจาก Barney, 1991, หน้าที ่112) 

 
o ทฤษฏตี้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory or Transaction Cost Economies: TCE) 

ค าถามของทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (TCE) เกิดขึ้นจากค าถามที่ว่า “ท าไมถึงมีองค์กรธุรกิจ
ตั้งอยู่? (Why do firms exist?)” ทฤษฎีถูกน าเสนอโดยศาตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับ
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) ในปี ค.ศ. 1991 นามว่า ศาสตราจารย์ โรเนล โคส (Professor 
Ronald Coase) ซึ่งมีความเชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์ควรจะศึกษาความเป็นจริงในตลาดผ่าน
กระบวนการทางต้นทุนขององค์กรธุรกิจจริง  ผลงานวิจัยที่เป็นรากฐานจนกระทั่งเป็นทฤษฏีต้นทุน
ธุรกรรม คืองานวิจัยเรื่อง “The Nature of the Firm” (Coase, 1937) ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและ
ข้อจ ากัดขององค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ TCE ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นทางเลือกด้านต้นทุนธุรกรรมระหว่าง
ต้นทุนในตลาด (Market) และต้นทุนภายในองค์กร (Hierarchy) ต้นทุนในตลาดหมายถึงค่าใช้จ่าย
ในการได้มาของสินค้าหรือบริการในตลาดนั้น หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ ในส่วนของต้นทุนภายในองค์กร หมายถึง ต้นทุนขององค์กรธุรกิจที่ด าเนินการผลิต
สินค้าหรือบริการนั้นๆเอง ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรธุรกิจจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ เนื่องมาจาก
ต้นทุนภายในองค์กร (Hierarchy) ต่ ากว่าต้นทุนในตลาด (Market) แต่ค าถามส าคัญในทางเลือก
ต้นทุนธุรกรรมได้แก่ องค์กรธุรกิจจะผลิตสินค้าหรือบริการเองหรือหาซื้อจัดจ้างองค์กรอื่นๆ เพื่อ

                                                            
1 ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั (Competitive Advantage) คือ กำรท่ีองค์กรธุรกิจด ำเนินกลยทุธ์ทำงธุรกิจซึง่คูแ่ข่งทำงธุรกิจไม่
สำมำรถท่ีจะลอกเลียนแบบได้ จงึสง่ผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ (Barney, 1991) 

o ควำมแตกตำ่งของ

ทรัพยำกร 

o กำรเคล่ือนย้ำยของ

ทรัพยำกรอยำ่งไม่

สมบรูณ์ 

กำรรักษำควำม

ได้เปรียบทำงกำร

แข่งขนั 

(Sustained 

Competitive 

Advantage) 

o กำรมีมลูค่ำ (Value) 

o กำรหำยำก (Rareness) 

o ไมส่ำมำรถลอกเลียนแบบได้ 

(Imperfect Imitability) 

o ไมส่ำมำรถหำทดแทนได้

(Non-Substitutability) 
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ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการนั้นๆ หากว่าต้นทุนในการจัดจ้างจากตลาด (Market) มีต้นทุนที่สูงกว่าผลิต
เอง องค์กรธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการผลิตภายในองค์กร  
 ต่อมา ศาสตราจารย์ วิลเลียมสัน ได้เขียนและเพิ่มเติมรายละเอียด ข้อสมมุติฐาน ของ TCE 
ซึ่งถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในวงการวิชาการและองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (International Business) กลยุทธ์การควบรวมกิจการ (Merge and Acquisition 
Strategy) หรือการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ (Business Alliance) ทั้งนี้ส่วนส าคัญที่สร้างความเข้าใจ
ในการน า TCE สองข้อสมมุติฐานหลักที่ศาสตราจารย์วิลเลียมสันได้น าเสนอ(Williamson, 1975, 
1985, 1989) ได้แก่  

1) ข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ (The Nature of Human 
Behavior) กล่าวคือ มนุษย์เรามีขอบเขตทางด้านตรรกะที่จ ากัด (Bounded Rationality) ซึ่งท าให้
ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกรอบเหตุและผลที่จ ากัด นอกจากนี้มนุษย์เรามีความคิดที่
ฉวยโอกาส (Opportunism) นั้นคือหากเรามีโอกาสที่จะได้เปรียบกว่าคนอื่น มนุษย์เราจะฉวย
โอกาสนั้นๆ   

2) ข้อสมมุติฐานที่ เกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกรรม (The Nature of Transaction) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความไม่แน่นอนทางการท าธุรกรรม (Uncertainty) ในการท าธุรกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว่างองค์กรธุรกิจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย ยกตัวอย่างเช่น สินค้าบริการที่ท าการ
แลกเปลี่ยนจะตรงตามที่สัญญาไว้หรือไม่ จะแน่ใจได้อย่างไรกว่าผู้ผลิตสินค้าให้เราจะไม่น าสินค้าของ
เราไปให้กับคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสมมุติฐานที่ เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่
เฉพาะเจาะจง (Specific Asset) ซึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติของธุรกรรมการค้า การแลกเปลี่ยน เนื่อง
ด้วย องค์กรธุรกิจต่างมีสินทรัพย์ทางปัญญาซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ท าให้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ
แตกต่างจากคู่แข่ง หากจ าเป็นต้องจ้างผู้อื่นผลิต (Outsourcing) จะท าอย่างไรที่จะควบคุม ปกป้อง 
สินทรัพย์ทางปัญญา ไม่ให้ผู้อื่นรู้ เป็นต้น 
 TCE ถือได้ว่ามีส่วนส าคัญที่ใช้ในการอธิบาย เหตุและผล ในการด าเนินธุรกิจอย่างมากมาย 
ด้วยเหตุผลที่ว่าองค์กรธุรกิจต่างแสวงหาผลก าไรจากการท าธุรกรรม ซึ่งต้นทุนธุรกรรมเป็นหนึ่งในตัว
แปรที่จะส่งผลท าให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จ หากสามารถที่ลดต้นทุนธุรกรรมได้ภายใต้ข้อ
สมมุติฐานที่ก าหนดไว้ ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจ 
 

o ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน (Institutional Theory) 
ทฤษฏีว่าด้วยสถาบัน ได้มีการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์  ค าว่า สถาบัน (Institution) ใน

ที่นี้หมายถึงโครงสร้างทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลและองค์กรต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกา ร
ด าเนินการต่างๆ การเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ของสังคมซึ่งอยู่ในกรอบของเวลาที่เกิดขึ้น 
Institution ในที่นี้อาจตีความหมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมที่
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เป็นอยู่ปัจจุบันขึ้นมา ศาสตราจารย์ ไมเยอร์และโรเว็น (Meyer & Rowan, 1977) ได้ริเริ่มและ
น าเสนอทฤษฏีว่าด้วยสถาบัน (Institutional Theory) โดยกล่าวว่า การสร้างความเป็นสถาบันหรือ
ธรรมเนียมปฏิบัติ (Institutionalization) นั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งท าให้เกิดกฎระเบียบ 
และ พฤติกรรมของสังคมโดยไม่เจตนา (Meyer & Rowan, 1977) ทั้งนี้หลักการส าคัญของทฤษฎีว่า
ด้วยสถาบันนัน้มุ่งหวังที่จะตอบข้อสงสัยระหว่างโครงสร้างองค์กรต้นแบบ (Formal Organizational 
Structure) เกิดขึ้นได้อย่างไรและตอบค าถามที่ว่าท าไมองค์กรจึงมีความคล้ายคลึงกัน โดยทฤษฏีนี้
ได้อธิบายว่า องค์กรมีพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบกันระหว่างองค์กรเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อให้เกิด
การยอมรับทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันหากบริษัท ก. ได้น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) มาใช้ในการบริหารบุคคล แล้วส่งผลท าให้บริษัทมีระบบจัดการที่ดีขึ้น 
จากนั้นบริษัทอื่นๆ ได้รับรู้ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบเพ่ือความอยู่รอดของบริษัท เป็นต้น    

แรงผลักดันที่ท าให้เสมือนกัน (Isomorphism) โดยการลอกเลียนแบบขององค์กรเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และองค์กรต้องการความมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี DiMaggio 
and Powell (1983) ให้ข้อเสนอแนะที่ว่าแรงผลักดันที่ท าให้องค์กรคล้ายคลึงกันก็เนื่องจากองค์กร
ต้องการสร้างลักษณะที่เกิดความชอบธรรม (Legitimacy) กล่าวคือ องค์กรจะต้องได้รับการยอมรับ
จากสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หรือซี
เอสอาร์ (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้เกิดในประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้ว องค์กร
ธุรกิจในประเทศไทยหลายองค์กรต่างก็มีการจัดตั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์กรของตนเองเป็นส่วน
หนึ่งต่อการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนยิ่งมีความจ าเป็น
จะต้องมีกิจกรรมดังกล่าวถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่มีแนวคิดที่จะท ากิจกรรมดังกล่าว 
แต่สภาพสังคม แรงผลักดันที่ท าให้เสมือนกัน (Isomorphism) มีอิทธิพลต่อองค์กรทางธุรกิจที่
จะต้องด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หากองค์กรไม่ปรับตัวตามก็ไม่สามารถ
สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ในบริบทของสังคมได้  

DiMaggio and Powell (1983) ไดเ้สนอแรงผลักดันที่ท าให้เสมือนกัน 3 หลัก ด้วยกัน ได้แก่ 
1) แรงผลักดันทางกฎระเบียบ (Regulative Isomorphism), 2) แรงผลักดันทางบรรทัดฐาน 
(Normative Isomorphism) และ 3) แรงผลักดันทางการลอกเลียน (Mimetic Isomorphism) 
ทั้งนี้แรงผลักดันทั้งสามส่งผลท าให้องค์กรธุรกิจมีการปรับตัวอย่างคล้ายคลึงกันเพื่อความอยู่รอด 
ส าหรับแรงผลักดันทางกฎระเบียบ มีสาเหตุมาจากกฎหมาย ข้อบังคับที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ ส่งผล
ท าให้เกิดการปรับตัวทางองค์กร ในด้านแรงผลักดันทางบรรทัดฐานนั้น มีผลมาจากข้อแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่ได้รวบรวมธรรมเนียมปฏิบัติขึ้นมาสร้างมาเป็นบรรทัดฐานและน าไปใช้ 
ยกตัวอย่างเช่น หลักการบัญชี หลักการการประเมินการกู้ ยืมของธนาคาร เป็นต้น ส าหรับ
แรงผลักดันทางการลอกเลียนแบบนั้นเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การจะริเริ่มอาจจะดูองค์กรอื่นที่เคยมีประสบการณ์หรือเคยท าแล้วประสบความส าเร็จมาเป็น
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แบบอย่าง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ก. ประสบความส าเร็จในการขาย ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ขายให้
รู้จักสินค้าของตนเองและมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ  บริษัท ข. ที่เปิดใหม่ตระหนักถึงกิจกรรมของ
บริษัท ก. จึงได้ลอกเลียนแบบกิจกรรมดังกล่าว เป็นต้น  Scott (1995) น าเสนอกรอบความคิดใน
ทฤษฎีว่าด้วยสถาบันที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ DiMaggio and Powell (1983) โดยเสนอว่า สถาบัน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติ (Institutions) ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (Pillar) ในด้านโครงสร้างและ
กิจกรรมได้แก่ 1) ด้านกฎระเบียบ (Regulative) 2) ด้านบรรทัดฐาน (Normative) และ 3) ด้าน
กระบวนความคิด (Cognitive)  

ทฤษฏีว่าด้วยสถาบัน (Institution Theory) มีความส าคัญอย่างมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ตั้ง
ขึ้นอยู่แล้ว หรือองค์กรใหม่ เนื่องจากมีส่วนในการอธิบายการปรับเปลี่ยนขององค์กรและสาเหตุของ
การปรับเปลี่ยนองค์กร ท าให้สร้างความเข้าใจสถานะขององค์กรธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบการจะต้อง
สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ในสังคม และการยอมรับภายในสังคม นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
รายใหม่จะต้องเข้าใจถึงบริบทของสถาบันและแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างของสังคมนั้นๆ  

 
ดังนั้น ส าหรับทฤษฎีในมุมมองมหภาคที่กล่าวมานั้นเป็นทฤษฎีหลักๆ ที่นักวิชาการในสายการ

ประกอบการนั้นมักน ามาใช้ในการอธิบายในระดับมหภาคเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการประกอบการทางธุรกิจ 
การสร้างองค์กรใหม่และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกอบการ อย่างไรก็ดียังมีทฤษฎี กรอบแนวคิด 
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการประกอบการ เช่น ทฤษฎีทางเลือกจริง (Real Option Theory) ทฤษฎี
เครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) ทฤษฏีความสามารถทางพลวัต (Dynamic Capability) เป็น
ต้น 

 
2) ทฤษฏีในมมุมองทางจลุภาค (Theory in Micro Perspective) 

 
ส าหรับทฤษฎีในมุมมองจุลภาคนั้น จะอธิบายความสัมพันธ์ เหตุและผลในการประกอบการทางธุรกิจ 

ในระดับตัวบุคคล (Individual) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะตัวของผู้ประกอบการ 
และตัวบุคคลที่อยู่ในทีมงานขององค์กรใหม่ที่สร้างขึ้น ดังนั้ น ทฤษฏีในมุมองทางจุลภาพส่วนใหญ่จึงมี
แนวความคิดที่สอดคล้องกับส านักแนวคิดจุลภาค โดยทฤษฏีที่ส าคัญในมุมมองจุลภาคที่ควรรู้มีดังต่อไปน้ี 
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o ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory)2 
ทฤษฎีตัวแทนได้ถูกน าเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน ศาสตราจารย์ เจ็นเซ็นและเม็ค

คลิกด์ (Jensen & Meckling, 1976) กรอบแนวคิดหลักของทฤษฏีตัวแทนนั้น มีรากฐานมาจากการ
มีส่วนร่วมในด้านความเสี่ยง (Risk Sharing) และ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความแบ่งแยกกันระหว่างความเป็นเจ้าของ (Ownership) และการควบคุม (Control) 
กล่าวคือ การท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง บุคคลากรที่เข้าไปท างานกิจกรรมนั้นต่างมีส่วนร่วมในด้าน
ความเสี่ยงและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีความเป็นเจ้าของหรือไม่ และมี
สิทธิหรือได้รับมอบหมายเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมดูแลหรือไม่  แนวคิดนี้มีความเชื่อที่ว่า คนมี
แรงผลักดันที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตัว (Self- Interest) ทุกคน โดยทฤษฏีนี้ได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุม่คน 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่  

1) ตัวการ (Principal) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่สั่งการหรือมอบหมายงานให้แก่ตัวแทน 
(Agent) ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ มอบหมายงานให้แก่ผู้จัดการ 
หรือลูกน้อง ให้เป็นตัวแทนในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2) ตัวแทน (Agent)  คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ ได้รับการมอบหมายงานจากตัวการ 
(Principal) อย่างเช่น พนักงาน ผู้จัดการ หรือลูกจ้างในบริษัท ได้รับมอบหมายงานจาก
เจ้าของกิจการ  

เนื่องจากว่าตัวการ (Principal) และตัวแทน (Agent) ได้ท ากิจกรรมร่วมกันท าให้มีส่วนร่วม
ในด้านความเสี่ยง หากแต่ว่าความต้องการผลประโยชน์นั้นขัดแย้งกัน ด้วยว่า ตัวการมีความเป็น
เจ้าของ ในขณะที่ตัวแทนรับอ านาจในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากเราซื้อหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เรามีความเป็นเจ้าของและได้ลงคะแนนร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่น เพื่อที่จะมอบหมาย
ผู้บริหารเข้าไปบริหารจัดการบริษัทฯ ในที่นี้ เราคือตัวการ ผู้บริหารคือตัวแทน มีความเสี่ยงร่วมกัน
ในการด าเนินงานในบริษัท หากแต่ว่าเรามีความเป็นเจ้าของ สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องการผลประโยชน์คือ
บริษัทเจริญเติบโตในด้านก าไร ซึ่งจะส่งผลท าให้ราคาหุ้นสูงขึ้นและจ่ายเงินปันผลได้ ในขณะที่ 
ผู้บริหาร (อาจจะไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัท) ผลประโยชน์จากบริษัทคือ เงินเดือนและโบนัส ทั้งนี้อาจรวม
ไปถึงความมั่นคง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นและผู้บริหารอาจจะมีทัศนะต่อความเสี่ยงไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ ผู้บริหารอาจจะไม่ชอบความเสี่ยงที่มากเกินไป เพราะอาจจะท าให้บริหารงานที่ผิดพลาด
และส่งผลต่อหน้าที่การงาน ในขณะที่ผู้ถือหุ้นอาจจะต้องการให้เร่งการเจริญเติบโตของบริษัทเพื่อที่
ท าให้ราคาหุ้นสูงขึ้นและได้เงินปันผลในปลายปี  

                                                            
2 ทฤษฎีตวัแทนและทฤษฏีต้นทนุธุรกรรมตำ่งก็จดัอยูใ่น ทฤษฏีด้ำนเศรษฐศำสตร์องค์กำร (Organization Economics Theory) ซึง่
ส ำหรับทฤษฎีตวัแทนนัน้สำมำรถน ำไปใช้ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบับคุคล โดยเฉพำะ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง ตวักำร (Principal) กบั 
ตวัแทน (Agent)  
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เนื่องด้วยความผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันระหว่าง ตัวการและตัวแทน จึงเกิด ปัญหาขึ้น โดย 
Eisenhardt (1989) แบ่งปัญหาในทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน  ดังนี้  

1) ปัญหาตัวแทน (Agency Problem) : ปัญหาตัวแทนเกิดขึ้นมาจากข้อสมมุติฐานที่ว่าคน
ทุกคน (ตัวการและตัวแทน) สนใจแต่ผลประโยชน์ของตนเอง (Self-Interest) จึงส่งผล
ท าให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนหรือขัดแย้งกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน การแก้ไข
ปัญหาตัวแทนสามารถท าได้ โดยใช้ 3 กลไกลได้แก่ การควบคุมตรวจสอบ (Control 
and Monitoring), การให้แรงจูงใจ (Incentive) และ การสร้างความสัมพันธ์ (Bonding)  
โดยตัวการ (Principal) จะเป็นคนที่แบกรับต้นทุนเพื่อสร้างกลไกดังกล่าวในการลด
ปัญหาตัวแทน  (Arthurs & Busenitz, 2003) ต้นทุนดังกล่าวนี้เรียกว่า ต้นทุนตัวแทน 
(Agency Cost) 

2) ปัญหาการมีส่วนร่วมทางความเสี่ยง (Risk Sharing Problem) : ปัญหานี้เกิดจากที่
ตัวการและตัวแทนมีทัศนคติต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ตัวการอาจจะยอมรับ
ความเสี่ยงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวแทน ซึ่งส่งผลท าให้การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 
ไม่เหมือนกัน ปัญหานี้ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากเนื่องจากเป็นทัศนคติ หรือความยอมรับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ของตัวการและตัวแทน  

ทฤษฎีตัวแทนได้มีการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านการเงิน การลงทุน นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการวางกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจในการควบรวมกิจการ การร่วมมือทางธุรกิจ เป็นต้น ใน
ส่วนของการประกอบการ ได้มีการประยุกต์ใช้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากในการท ากิจการใดกิจการ
หนึ่งหลายครั้งจ าเป็นต้องมีผู้จัดการ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาด าเนินงานแทนเจ้าของกิจการ  

 
o ทฤษฎกีารเป็นผู้รับใช ้(Stewardship Theory) 

ทฤษฎีการเป็นผู้รับใช้มีรากฐานมากจากสังคมศาสตร์และจิตวิทยาซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ
อธิบายสถานการณ์ที่ผู้บริหารหรือผู้จัดการเปรียบเสมือนผู้รับใช้ได้รับแรงจูงใจในการด าเนินกิจการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวการ (Principal) ศาสตราจารย์ Davis, Schoorman, and 
Donaldson (1997) ได้กล่าวในทฤษฏีการเป็นผู้รับใช้ มีแนวคิดที่ว่ามนุษย์มีพื้นฐานของการเป็นผู้รับ
ใช้ (Steward) ในความหมายของค าว่าผู้รับใช้นั้นไม่ได้หมายถึงคนที่ถูกใช้งาน หรือข้าทาส หาก
หมายถึง คนที่มีจิตใจสาธารณะ เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าส่วนตน ใส่ใจต่อองค์กรที่ตนอยู่  
ทฤษฏีนี้มีแนวคิดในทางตรงกันกับทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ต่างก็ต้องการ
ผลประโยชน์ส่วนตัว  

ศาสตราจารย์ Davis และ คณะ (1997) ไม่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีลักษณะนิสัยที่เป็นตัวแทน 
(Agent) หากแต่เชื่อว่ายังมีผู้บริหารบางคน ยังมีความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) 
ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต (Growth), การบรรลุความส าเร็จ (Achievement), และการตระหนัก
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ตนเอง (Self-Actualization)  ตามหลักการความต้องการของมาสโลว (Maslow’s Need 
Hierarchy) นอกจากนี้ ผู้รับใช้ (Steward) ยังมีความต้องการในการมีส่วนร่วม ได้รับความเชื่อถือ 
มองผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น และมีความมุ่งมั่นเพ่ือองค์กร 

ในการประกอบการนั้น เราต้องศึกษาพิจารณาบุคคลากรในการท างานภายในองค์กรให้ออ
กว่าใครมีคุณลักษณะที่เป็นตัวแทน (Agent) หรือ ผู้รับใช้ (Steward) แน่นอนว่าเจ้าของกิจการและ
ผู้ประกอบการทุกรายต้องการผู้รับใช้ (Steward) เข้ามาในองค์กร แต่สิ่งที่ท้าทายกับผู้ประกอบการ
คือการเฟ้นหาผู้รับใช้ โดยเฉพาะพนักงานรุ่นบุกเบิก ที่เข้ามาร่วมงานตอนเปิดธุรกิจใหม่ นอกจากนี้
จะต้องท าอย่างไรที่จะเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude)ของคนที่เป็นตัวแทน ให้เป็นผู้รับใช้ ซึ่งหลายครั้ง
อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนของผู้ประกอบการ ในการเปลี่ยนแปลงน้ี  

 

o ทฤษฎคีวามคาดหวัง (Prospect Theory) 
ทฤษฏีความคาดหวังนี้ได้ถูกน าเสนอโดยศาสตราจารย์ Kahneman and Tversky (1979) 

นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและนักจิตวิทยา ซึ่งศึกษาถงึการตัดสินใจของบุคคลที่ไม่ได้มีความเป็น
เหตุเป็นผล แต่ถูกภาวะหรือความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภาวะที่ได้ (Gain Domain) หรือภาวะที่
สูญเสีย (Loss Domain) ส่งผลต่อการยอมรับในความเสี่ยงในการตัดสินใจ ทฤษฏีความคาดหวังได้
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อ บุคคลอยู่ในภาวะที่ได้ (Gain Domain) จะมีการตัดสินใจที่ค านึงถึงความ
เสี่ยง หรือกลัวที่จะเสี่ยง (Risk Aversion) ในขณะที่เมื่ออยู่ในภาวะที่สูญเสีย (Loss Domain) จะมี
การตัดสินใจที่ไม่กลัวความเสี่ยง ที่กล้าที่เสี่ยง (Risk Taking) ยกตัวอย่างเช่น หากถามให้ใครคนใด
คนหนึ่งเลือกระหว่าง โยนเหรียญ (2 หน้า) ถ้าออกหัวจะได้รับเงิน 1,000 บาท หากออกก้อยจะไม่ได้
อะไรเลย กับได้รับเงิน 500 บาท คนส่วนใหญ่จะเลือกได้รับเงิน 500 บาท เนื่องจากว่าคนอยู่ใน
ภาวะที่ได้ (Gain Domain) มักจะไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าอย่างไงก็ได้ 500 บาทอยู่แล้ว  

ทฤษฏีความคาดหวังชี้ให้เห็นได้ว่า เมื่อไรก็ตามที่นักลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ในภาวะก าไร จะมี
ความรู้สึกแปรผันตัวเองให้เป็นบุคคลที่กลัวที่จะเสี่ยง แต่อยากจะขายหุ้นเพื่อท าก าไรออกมา แต่หาก
เมื่อไรนักลงทุนอยู่ในภาวะขาดทุนมักจะมีความคิดที่มองโลกในแง่ดี (Optimistic Perspective) ที่
คาดว่าหุ้นจะดีดตัวกลับมาคืนทุนและก าไร ซึ่งมักจะยอมที่เสี่ยงมากขึ้น นอกจากนี้ทฤษฏีความ
คาดหวังยังมีความเกี่ยวข้องกับ การผิดพลาดจากการมีพันธสัญญาที่เพิ่มขึ้น (Escalation of 
Commitment Error) กล่าวคือ คนเราเวลาเมื่อตัดสินใจกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมักจะมี
ความมั่นใจในตนเองและเชื่อว่าถูกต้องที่สุด หลายๆ ครั้งเราไม่รู้ว่าเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและ
ตกอยู่ในหลุมพรางที่ตนเองขุดไว้ เช่นเดียวกับ ทฤษฎีความคาดหวังที่นักลงทุนที่อยู่ในภาวะขาดทุน 
แต่มีการมองโลกในแง่ดีเกินไป แถมยังมีการซื้อลงทุนเฉลี่ย ซึ่งเปรียบเสมือนมีการสร้างพันธสัญญา 
(Commitment) ที่เพิ่มขึ้น บางครั้งเราต้องพิจารณาตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย  
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ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงทฤษฎีความคาดหวังเนื่องจากต้องตัดสินใจใน
พื้นฐานความมีเหตุมีผลอยู่ตลอดเวลา หากไม่รู้ว่าจิตใจ ความรู้สึกของตนเองสามารถที่จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจแล้วนั้น จะท าให้ตัดสินใจผิดพลาด กล่าวคือ แทนที่จะได้ก าไรมากขึ้น ก็กลัวที่เสี่ยง 
(Risk Aversion)  ห รื อมี ค ว ามผิ ดพลาดจากการมี พั น ธสัญญาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  ( Escalation of 
Commitment Error)  

 
3) ทฤษฏีในศาสตรก์ารประกอบการ (Entrepreneurship Theory) 

ทฤษฎีการประกอบการนั้นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่แล้วมีรากฐานมาจากแนวคิดของพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโอกาสความแตกต่างระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน 
(Supply) (Casson, 1982) หรือการสร้างโอกาสจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา (Schumpeter, 1934) 
หรือจากการค้นหาโอกาส (Opportunity Exploration) แล้วท าการประเมินโอกาสเพื่อหาว่ามีความคุ้มหรือไม่
ที่จะหาประโยชน์จากโอกาส (Opportunity Exploitation) (Shane, 2003) หลังจากมีการตัดสินใจที่จะหา
ประโยชน์จากโอกาสแล้วผู้ประกอบการจะด าเนินการโดยการค้นหาทรัพยากร เงินทุน เพื่อที่จะจัดท าตั้งองค์กร 
ในการพัฒนาและน าเสนอสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลประกอบการให้กับองค์กรใหม่ที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น 
โดยประกอบขึ้นเป็นแนวคิดแบบคลาสสิก (Classic Approach) ตามแผนภาพที่ 2.4 (Shah & Tripsas, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.4  แนวคิดแบบคลาสสิก (Classic Approach) 
 
มุมมองทางทฤษฎีที่กล่าวมานั้นอาจจะเรียกได้ว่า แนวคิดแบบเหตุและผล (Causation Approach) 

(Sarasvathy, 2001) โดยความหมายของ Causation นั้น ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) ได้กล่าวไว้ว่า 
กระบวนการแบบเหตุและผลนั้นจะยอมรับผลกระทบที่ถูกก าหนดไว้ตามเหตุและผลและมุ่งเน้นในการเลือก
ระหว่างผลที่ได้รับจากผลกระทบนั้น “Causation processes take a particular effect as given and 
focus on selecting between means to create that effect (Sarasvathy, 2001: หน้า 245) กล่าวคือ
แนวคิดในลักษณะแบบเหตุและผลนั้นจะตั้งต้นด้วยเป้าหมาย จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะท าอย่างไร
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ถึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) เปรียบเทียบมุมมองนี้กับการท าอาหารว่า เริ่มต้น 
การมีเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้แล้ว จากนั้นกุ๊กจึงมาเตรียม วัตถุดิบ เครื่องปรุง และอื่นๆ เพื่อน ามาท าอาหาร
นั้นๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง  

อย่างไรก็ดีได้มีทฤษฎีที่เกิดขึ้นและถือได้ว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการประกอบการ ซึ่งได้รับ
การยอมรับในวงการวิชาการ  ศาสตราจารย์ Fisher (2012) ได้กล่าวถึง 2 ทฤษฎีซึ่งไม่เป็นไปตามแบบเดิม 
ได้แก่ ทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) (Sarasvathy, 2001) และ ทฤษฎีการประกอบการแบบ
พึ่งตนเอง (Entrepreneurial Bricolage Theory) (Baker & Nelson, 2005) 

 
o ทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) 

ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) ได้ตั้งค าถามต่อแนวคิดคลาสิกว่าในความไม่แน่นอนและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่าจะตั้งราคาสินค้าที่
เท่าไร ในเมื่อองค์กรยังไม่เกิดขึ้น  ผู้ประกอบการจะจ้างลูกจ้างได้อย่างไรในเมื่อองค์กรยังไม่ได้ก่อตั้ง
ขึ้น หรือจะประเมินมูลค่าของบริษัทได้อย่างไรในเมื่ออาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
แน่นอนว่าในมุมมองแบบเหตุและผล (Causation) นั้นอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าจะมีการใช้ตัวเลขที่มีการ
พยากรณ์ อย่างไรก็ดี ทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) มองว่าผู้ประกอบการนั้นหลาย
ครั้งเริ่มต้นด้วยทรัพยากรที่แตกต่างกัน และเป้าหมายอาจจะแตกต่างกันตามผลกระทบต่อการ
กระท าในการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) ให้ความหมายของการ
มุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation) ว่าเป็นกระบวนการที่ก าหนดโดยกลุ่มของทรัพยากรที่มีอยู่และ
มุ่งเน้นที่จะในการเลือกระหว่างผลที่น่าจะเป็นไปได้และสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากกลุ่มของ
ทรัพยากรที่มีอยู่   “Effectuation processes take a set of means as given and focus on 
selecting between possible effects that can be created with that set of means 
(Sarasvathy, 2001: หน้า 245)” 

หากจะเปรียบเทียบกับการท าอาหารเฉกเช่นเดียวกับตัวอย่างของแนวคิดแบบเหตุและผล 
(Causation) ในกรณีของแนวคิดของการมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation) ก็เปรียบเสมือนกุ๊กเดินเข้า
ไปในครัวว่ามี วัตถุดิบ เครื่องปรุงอะไรบ้างอยู่ในครัว จากนั้นกุ๊กก็จะจินตนาการว่าจะสามารถ
ท าอาหารจานใดได้บ้างจากวัตถุดิบที่มีอยู่และท าอาหารออกมา จะได้ว่ากระบวนการของการมุ่งหวัง
ผลลัพธ์นั้นเริ่มต้นจากวัตถุดิบและเครื่องปรุง และท าอาหารจากความเป็นไปได้ในสิ่งที่มีอยู่ เรา
อาจจะเปรียบเทียบตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อสร้างความชัดเจน เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้
อาจจะได้รับค าสั่งจากลูกค้าให้ผลิตเก้าอี้ จึงรวบรวมสั่งซื้อไม้ อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นในการผลิตเพื่อ
ผลิต เก้าอี้ไม้ออกมา ในกรณีนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดแบบเหตุและผล โดยเริ่มจากผลลัพธ์ก่อน แต่
หากเป็นกรณีของการมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation) จะมองว่าช่างไม้อาจจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมไปถึงไม้ ให้สร้างเฟอร์นิเจอร์ใดขึ้นมาก็ได้ เป็นต้น 
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แนวคิดแบบการมุ่งหวังผลลัพธ์มุ่งเน้นเพื่อที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การประกอบการนั้น หลายครั้งที่พยายามที่จะระบุลูกค้าเป้าหมาย แต่
อย่างไรก็ดีตัวผู้ประกอบการเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือบางครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามโอกาสที่พึ่งจะมี นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ก าลังจะสร้างองค์กรใหม่ต่างเผชิญหน้า
กับการจ ากัดทางทรัพยากร เงินทุน และขนาดขององค์กรที่มีขนาดเล็ก  ไม่สามารถที่จะควบคุม ร้อง
ขอ เงินทุนเพื่อใช้ในการสร้าง และเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลายๆครั้งจะต้องพิจารณาในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่ ก่อนแล้วจึงคิดว่าจะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่น่าจะเป็นไปได้ออกมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.5  แนวคิดแบบการมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectual Approach) 
 

o ทฤษฎกีารประกอบการแบบพึ่งตนเอง (Entrepreneurial Bricolage Theory) 
 ค าว่า Bricolage (บริก-โค-หลาด) มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่าท าด้วย
ตนเอง (DIY:  Do it by yourself) 3 ศาสตราจารย์  Baker and Nelson (2005)  นิยามการ
ประกอบการแบบพึ่งตนเอง (Entrepreneurial Bricolage) ว่า เป็นการสร้างบางอย่างจากการไม่มี
อะไร โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีอยู่ในมือเพื่อแก้ตอบโจทย์ปัญหาและเปิดโอกาสให้เกิดขึ้น  
“ Creating something from nothing by making do with what is at hand to solve 
problems and uncover opportunities” (Baker and Nelson, 2005)  แนวคิด Bricolage น้ี
ได้ถูกริเริ่มน าเสนอโดย Levi-Strauss (1967) นักมนุษย์วิทยา ซึ่งแสดงขอแตกต่างกันระหว่างการ
กระท าของวิศวกร (Engineer) และการกระท าของช่างหน้างาน (Handyman หรือ Bricoleur)  
กล่าวคือในขณะที่วิศวกรจะมุ่งเน้นในการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับแบบงานที่ได้ตั้งใจ
ไว้ ช่างหน้างานเลือกที่จะท างานจากวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในมือ ยกตัวอย่างเช่น ในการ

                                                            
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage 
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ออกแบบโต๊ะ วิศวกรอาจจะท าการเขียนแบบวางแผนในการได้มาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้
สร้างโต๊ะหนึ่งตัว ในทางกลับกันช่างหน้างาน อาจจะเดินเข้าไปหาในโรงเก็บของเพื่อหาวัสดุ อุปกรณ์
ที่เหลืออยู่แล้วไม่ได้ใช้หรือสามารถที่จะดัดแปลงได้ มาสร้างเป็นโต๊ะหนึ่งตัว  
 หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) แล้วอาจจะมีส่วน
คล้ายคลึงกัน แต่เน้นส่วนส าคัญที่แตกต่างกันออกไป โดย ทฤษฎีการประกอบการแบบพึ่งตนเองนั้น 
จะมุ่งเน้นท าด้วยตนเอง (Hand-on) เนื่องจากว่าหลายครั้งผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาต่อความ
ขัดสนต่อเงินทุนและทรัพยากรอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะได้สร้างอะไรใหม่ๆ องค์กรไม่ โดย
ปราศจากทรัพยากร (Create something form Nothing) ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการอาจจะ
ไม่มีสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้า แต่ก็มีแนวคิดที่จะฝากสินค้าไปขายตามร้านโชว์ห่วยต่างๆ หรือท า
ขนมได้แต่ไม่มีหน้าร้าน แต่รู้จักเพื่อนของเพื่อน อีกทีหนึ่ง เลยขอไปฝากขายโดยอาจจะให้เปอร์เซ็นต์
ในการขาย เป็นต้น การสร้างโอกาสใหม่จากสิ่งที่ไม่มีนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างองค์กร
ใหม่ (New Venture) ซึ่งต้องเผชิญกับการมีทรัพยากรและเงินทุนที่จ ากัด 

 
ค าถามท้ายบท 

1) ทฤษฏีคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 
2) หากเราจะต้องอธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขัน นักศึกษาจะใช้ทฤษฎีอะไรอธิบาย อย่างไร 
3) ทฤษฏีในศาสตร์การประกอบการ (Entrepreneurship Theory) ใดที่นกัศึกษาคิดว่าน่าจะตรงใจและ

ชื่นชอบมากที่สุด ท าไม จงอธิบาย 
4) จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดทางจุลภาคและมหภาคในทฤษฎ ี
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บทที ่3 
 บทบาทของโอกาสในการประกอบการ  

(Role of Entrepreneurial Opportunity) 
 

“One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes” 
 เคล็ดลับของความส าเร็จในชีวิตคือการเตรียมพร้อมส าหรับโอกาสที่ก าลังจะมา 

(Bacharach, 1989) 
“Without an opportunity, there is no entrepreneurship” 

เมื่อไม่มีโอกาส มันก็ไม่มีการประกอบการ 
(Short, Ketchen, Shook, & Ireland, 2009) 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เข้าใจรากฐานและความหมายของโอกาสในการประกอบการ 
2. เพื่อสามารถแบ่งแยกแนวคิดโอกาสในการประกอบการ 
3. เพื่อเข้าใจถึงแหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการ  

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายและที่มาของโอกาสในการประกอบการ 
2. แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 
3. แหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการ 
4. รูปแบบของโอกาส 
5. โอกาส ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน 

 
บทน า 
 “น้ าขึ้นให้รีบตัก” คงเป็นสุภาษิตไทยที่ให้ตระหนักถึงการเก็บเกี่ยวโอกาสที่เกิดขึ้น ซึ่งมักน ามาใช้ใน
สอนให้ตระหนักถึงการไขว้คว้าโอกาส แต่ในทางธุรกิจหรือการประกอบการนั้นบางครั้งเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า
น้ าขึ้นหรือลง หรือว่าที่ขึ้นเป็นน้ าสะอาดที่ควรจะตักหรือไม่ เพราะว่าโอกาสที่เข้ามาไม่สามารถรู้ว่าผลลัพธ์จาก
การคว้าโอกาสจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว นอกจากนี้หากจะลงทุนหาอุปกรณ์ตักน้ าที่สามารถตักให้ได้
มากๆ อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการลงทุนเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบอีกว่าโอกาสดังกล่าวเป็นอย่างไร เรา
ไม่รู้ว่าน้ าที่ขึ้นมาจะมีมากหรือน้อยและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ จากเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรที่เรียกว่า 
SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง(Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunities) 
และ อุปสรรค (Threats) และเป็นการประเมิน วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์กรธุรกิจ 
เพื่อน ามาใช้ในการเขียนแผนกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ SWOT analysis นั้น โอกาส (Opportunities) เป็น
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หนึ่งในสภาพแวดล้อมภายนอก (External Business Environment) ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ผลิตสินค้า
ส่งออก แห่งหนึ่ง ผลิตสินค้าส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จาก 30 บาทต่อดอลลาร์ 
เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์ ถือได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างโอกาสให้กับบริษัทส่งออกในการ
ท าก าไรที่มากขึ้น เนื่องจากว่าบริษัทนี้ได้รับรายได้เป็นเงินสกุล  ดอลลาร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี โอกาสในมุมมอง
ของการประกอบการนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งผู้เรียนรู้วิชาทางการประกอบการจ าเป็นจะต้องตระหนักถึง
โอกาส 

“โอกาส (Opportunity)” ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการสร้างแกนความรู้การประกอบการ รวมถึง
การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการศึกษาวิชาการประกอบการ (Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad, & 
Rhoads, 2014) ศาสตราจารย์ Shane and Venkataraman (2000) ได้น าเสนอองค์ความรู้ทางการ
ประกอบการโดยให้ความส าคัญต่อแนวคิดทางด้าน โอกาสในการประกอบการ  (Entrepreneurial 
Opportunity) นอกจากนี้จะเห็นได้จากความหมายของผู้ประกอบการนั้น ได้มีการระบุถึง การแสวงหา 
(Exploration) การประเมิน (Evaluation) และการหาประโยชน์ (Exploitation) จาก“โอกาส” ดังนั้น
ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงโอกาสในการประกอบการ 
 อะไรคือ โอกาส  ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสได้หรือว่า โอกาสมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องค้นหาหรือ
แสวงหาเท่านั้นเป็นประเด็นที่จะต้องสร้างความเข้า และจากค ากล่าวที่ว่า “โอกาสถูกสร้างขึ้น ไม่สามารถหา
พบได้ (Opportunities are made, not  found)” ในบางครั้ง ท าไมผู้ประกอบการบางรายสามารถมองเห็น
โอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น การที่ไม่เห็นไม่พบก็ไม่ได้แสดงว่าไม่มีอยู่ นั้นแสดงว่าโอกาสสามารถหาพบได้ 
หากแต่ผู้ประกอบการจะหาพบหรือไม่ จะสร้างได้หรือไม่ ล้วนแล้วแต่หัวข้อที่นักวิชาการต่างต้องการค้นหา
ค าตอบ   
 
ความหมายและทีม่าของโอกาสในการประกอบการ 
 ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย “โอกาส” ว่า “ช่อง ทาง เวลาทีเ่หมาะ 
จังหวะ” ส าหรับโอกาสในทางธุรกิจ เราอาจจะกล่าวถึง การเห็นช่องทางการท าธุรกิจ จังหวะที่เหมาะสมในการ
ท าธุรกิจ หรือการพัฒนาหรือคิดค้นไอเดีย หรือบางอย่างที่ใหม่ หรือดีกว่า ซึ่งจะสามารถกระท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเชิงธุรกิจ (Baron, 2014) อย่างไรก็ดี  โอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial 
Opportunity) มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในบริบทของการประกอบการ  บุคคลที่มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ประกอบ
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจโอกาสในการประกอบการเนื่องจากว่าคุณลักษณะของโอกาสมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการประกอบการ (Entrepreneurial Process) ยกตัวอย่างเช่น โอกาสในการประกอบการที่สร้างขึ้น
เอง กระบวนการย่อมแตกต่างจากโอกาสที่ผู้ประกอบการค้นเองเอง อย่างไรก็ดีความหมายของโอกาสในการ
ประกอบการ  (Entrepreneurial Opportunity)  ศาสตราจารย์  Casson ( 1982 )  และ Shane and 
Venkataraman (2000) ให้ความหมายไวว้่า 
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“โอกาสในการประกอบการ” เป็นสถานการณ์หรือสถานภาพ ที่สินค้าใหม่ บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ 
ตลาดใหม่ และการจัดการกระบวนการใหม่จะสามารถมพีัฒนาการและถูกน าเสนอผ่านวิธีการหรือหนทางใหม่ 
เป้าหมายใหม่ หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายใหม่ 

Entrepreneurial Opportunity is defined as “situations in which new goods, services, raw 
materials, markets, and organizing methods can be introduced through the formation of new 
means, ends, or means-ends relationships”.  

 
Shane (2003) ได้ให้ความเห็นว่า โอกาสในการประกอบการกับสถานการณ์อื่นๆที่จะสามารถสร้างผล

ก าไรทางธุรกิจนั้นแตกต่างกัน  โดยโอกาสในการประกอบการ เน้นย้ าในเรื่องกระบวนการที่บรรลุเป้าหมายใหม่ 
(New Means-Ends) ในขณะที่การสร้างผลก าไรทางธุรกิจนั้นอาจจะสร้างผลก าไรจากกระบวนการหรือรูป
แบบเดิมๆ นอกจากนี้ เรายังต้องตระหนักว่า โอกาสในการประกอบการไม่จ าเป็นจะสามารถสร้างผลก าไรได้
เสมอไป แต่เป็นโอกาสที่ตัวผู้ประกอบการ “เชื่อว่า” จะสามารถสร้างก าไรได้  เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการ
และเป้าหมายใหม่  

การที่จะตอบได้ว่าโอกาสในการประกอบการมาจากที่ไหน ท าไมสถานการณ์ดังกล่าวถึงเกิดขึ้นและ
บุคคลจะสามารถที่คิดกระบวนการที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ได้นั้น คิดได้อย่างไร คงจะเป็นที่มาของโอกาสใน
การประกอบการ  จากความหมายข้างต้น  จะเห็นนัยยะว่า โอกาสในการประกอบการมีอยู่จริง  และรอให้คน
ค้นหาให้เจอ หากว่าจากข้อถกเถียงระหว่างโอกาสมีอยู่ รอที่จะค้นพบ หรือโอกาสสามารถสร้างขึ้นได้ที่กล่าว
ข้างต้น  ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจจริงที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะสร้างโอกาส และค้นหาโอกาส 
ยกตัวอย่างเช่น สตีฟ จ็อบ (Steve Job) ถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่สร้างโอกาสขึ้นมาเองโดยริเริ่มที่จะผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ออกสู่ตลาด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างรูปแบบการ
ใช้งานผ่านระบบจอสัมผัส(Touch Screen) ในมือถือเจ้าแรก จนน าไปใช้ในอุปกรณ์ ของแอปเปิ้ล (Apple) 
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod, และ iWatch ส่งผลท าให้ Apple มาเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีมือถือ 
นอกจานี้ยังท าให้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของผู้บริโภคกับอุปกรณ์อิเล็กโทนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย  
ในส่วนของตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ค้นหาโอกาส ได้แก่ แซม วอลตัน (Sam Walton) เจ้าของ Walmart 
ที่น าสินค้าจากที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่ง โดยเห็นโอกาสในชานเมืองที่ไม่มีร้านขายของช า และได้ใช้กลยุทธ์ป่าล้อม
เมือง ในการวางท าเลของ Walmart ซึ่งถือได้ว่าใช้โอกาสที่มีอยู่ 

แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity Perspectives) 

 จนถึงในปัจจุบันนักวิชาการได้แบ่งแนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 2 แนวคิดเพื่อที่จะอธิบาย
สถานการณ์จากความหมายของโอกาสในการประกอบการ ได้แก่ แนวคิดของศาสตราจารย์ เคอร์สเนอร์ 
(Kirzner) และแนวคิดของศาสตราจารย์ ชุมปีเตอร์ (Schumpeter) ข้อแตกต่างหลักของแนวคิดทั้งสองคือการ
ปรากฏอยู่ของโอกาสในการประกอบการ โดย Kirzner (1973) เชื่อว่าโอกาสในการประกอบการนั้นปรากฏอยู่ 
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มีอยู่ ซึ่งจะต้องเสาะแสวงหา ในขณะที่ Schumpeter (1934) มีแนวคิดที่ว่าโอกาสในการประกอบการนั้น
จะต้องสร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมา  
 

ข้อแตกตา่งแนวคดิทางด้านโอกาสระหว่าง Schumpeter และ Kirzner 

แนวคิดดา้นโอกาสของ Schumpeter 
(Schumpeterian Opportunities) 

แนวคิดดา้นโอกาสของ Kirzner 
(Kirznerian Opportunities) 

o ไม่เกิดความสมดุล (Disequilibrating) 
o ต้องการข้อมูลใหม่  
o มีนวัตกรรมในระดับสูง 
o หายาก (Rare) 
o เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ (Creation) 

o ก่อให้เกิดความสมดุล (Equilibrating) 
o ไม่ต้องการข้อมูลใหม ่
o มีนวัตกรรมในระดับต่ า 
o ธรรมดา (Common) 
o เกี่ยวข้องกับการค้นหา (Discovery) 

 
ประเด็นที่ 1: ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับความสมดุล  

จากแนวคิดจุดดุลยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจะอธิบายถึง

อุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยอุปสงค์และอุปทานจะมาพบกัน ณ จุด

ดุลยภาพ (Equilibrium point) ท าให้เกิดราคาสินค้าและปริมาณสินค้านั้นๆ ในตลาด แนวคิดด้านโอกาสของ 

Schumpeter เชื่อว่าโอกาสในการประกอบการเกิดจากการท าลายสมดุล (Disequilibrating) ระหว่างอุปสงค์

และอุปทาน  การประกอบการของ Schumpeter จ าจะต้องท ากิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการ

ใหม่ทดแทนสิ่งเดิมซึ่งจะท าให้เกิดการท าลายจุดดุลยภาพนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

นอกจากจะทดแทนสินค้าเดิมได้แต่ยังได้คุณค่าอื่นๆ ที่มากกว่าเดิม เช่น เครื่องเล่น mp3 ที่ออกสินค้าในอดีต

ส่งผลท าให้ดุลยภาพของแผ่นเพลงเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการแผ่นซีดีเพลงหายไปกับการเกิดขึ้นของ mp3 

หรือการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ ส่งผลท าให้เครื่องเพจเจอร์ ที่รับส่งข้อความ ไม่สามารถยืนอยู่ได้ใน

ตลาด เป็นต้น ในทางกลับกัน แนวคิดด้านโอกาสของ Kirzner ส่งผลท าให้เกิดการสร้างดุลยภาพขึ้น กล่าวคือ 

ผู้ประกอบการในแนวคิดของ Kirzner จะส่งแรงผลักดันท าให้เกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากว่า 

Kirzner เชื่อว่า ในตลาดยังมีการขาด (Shortage) และการเหลือ (Surpluses) ของสินค้าเกิดขึ้น ผู้ประกอบการ

สามารถที่จะค้นหาโอกาสและสร้างประโยชน์จากโอกาสนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น คนน าสินค้าจากแห่งหนึ่งซึ่งราคา

ถูกกว่า เนื่องจากมีอุปทานมาก ไปขายอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาแพงกว่า เนื่องจากมีอุปสงค์มาก การท าเช่นนี้

ผู้ประกอบการจะได้ก าไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนต่างนี้จะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อมีผู้ประกอบการหลายราย

เกิดขึ้น การแข่งขันทางด้านราคามักจะเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานนั้นเอง  
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ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ โอกาสของ Kirzner เป็นแรงผลักดันท าให้เกิด และสร้างธุรกิจให้เข้าสู่จุดดุลยภาพ 

ในขณะที่โอกาสของ Schumpeter ขัดขวางระบบที่ปรากฏอยู่ และเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดอุปสงค์และอุปทาน

ใหม่ 

ประเด็นที่ 2: ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับด้านข้อมูล 

ในด้านข้อมูล Schumpeter เชื่อว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องมีข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ยังเชื่อว่า 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง การปกครอง กฎหมาย แนวโน้มหรือกระแสทางสังคม และปัจจัย

ทางเศรษฐกิจมหภาค จะส่งผลท าให้เกิดข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใช้ในการจัดการ ออกแบบ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อกิจกรรมทางการประกอบการ (Entrepreneurial activities) ที่สร้างคุณค่าเพิ่ม 

ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand ส่งผลท าให้คนจีนที่ได้รับชมภาพยนตร์ปรารถนาที่จะ

ตามรอยการเดินทางในภาพยนตร์ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสถานที่ถ่ายท าหลัก ท าให้มีนักท่องเที่ยวจีน

หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมาก และมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวและธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสในการสร้างและขยายธุรกิจเพื่อตอบรับกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงนี้   การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลท าให้จุดดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ประกอบการจะต้องหา

ข้อมูลใหม่ในการปรับตัว เพื่อที่จะผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างมูลค่าใหม่ขึ้นมา ในทางตรงกันข้าม 

โอกาสของ Kirzner ไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ใหม่ แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการตื่นตัวทางการประกอบการ 

(Entrepreneurial Alertness) ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะจ าแนกและรู้ถึงการแข่งขันที่ไม่

สมบูรณ์ในตลาด (Kirzner, 1973) กล่าวคือสามารถที่จะค้นหาโอกาสและเห็นช่องว่างในตลาดที่จะสามารถ

สร้างก าไรในการประกอบกิจกรรมทางการประกอบการได้ ซึ่งโอกาสของ Kirzner ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลใหม่ 

หากแต่เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่ตลาด เพียงแต่ว่าจะมีบุคคลใดที่จะมีความสามารถแยกแยะข้อมูลดังกล่าวเพื่อ

เป็นโอกาสในการประกอบการเท่าน้ัน 

ประเด็นที่ 3: ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับระดับนวัตกรรม 

นวัตกรรม (Innovation) ของสินค้าและบริการของ Schumpeter เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่ง

แยกตัวจากความรู้เดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี กระบวนการใหม่ การบริการคิดมีนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ท าให้ระดับนวัตกรรมของ Schumpeter อยู่ในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่น การ Steve Job กลับมาแล้วสร้าง 

iPod ขึ้นมาเป็นเครื่องแรกที่สามารถจุดเพลง mp3 ที่มีคุณภาพสูงและสามารถที่จะซื้อเพลงจาก iTune การ

สร้างนวัตกรรมของ iPod ซึ่งเป็นเครื่องเล่น mp3 อาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมเชิง
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กระบวนการที่เปลี่ยนการฟังเพลงของคนคือ iTune ที่ผู้ฟังสามารถที่จะซื้อเพลงได้รายเพลงโดยไม่ต้องซื้อทั้ง

อัลบั้ม  ในทางตรงกันข้ามโอกาสของ Kirzner มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในระดับที่ต่ าโดยส่วนใหญ่จะด าเนิน

ธุรกิจผ่านการท าซ้ า แบบเดิม กล่าวคือเป็นการสร้างธุรกิจในรูปแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจแฟรนชายส์ ที่มี

อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นจากข้อแตกต่างจากอุปสงค์และอุปทาน ด้วยเหตุนี้เองโอกาสของ 

Schumpeter มีส่วนเกี่ยวข้องทางนวัตกรรมใหม่ จึงส่งผลท าให้ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญความเสี่ยงมากกว่า 

โอกาสของ Kirzner ด้วย 

ประเด็นที่ 4: ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับความหายาก (Rareness)  

ความหายาก (Rareness) และความธรรมดา (Common) เป็นส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 แนวคิด

ทางโอกาสในการประกอบการ โดยแนวคิดของ Schumpeter เชื่อว่าโอกาสในการประกอบการมีปัจจัยมาจาก

การสร้างสิ่งที่หายากและมีคุณค่าใหม่ นั้นสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงจากข้อแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่า

จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีระดับสูง ที่จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่เพื่อโอกาสในการประกอบการ ในทางตรงกันข้าม

แนวคิดของ Kirzner สะท้อนถึงสิ่งธรรมดา (Common) ซึ่งแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับนวัตกรรมมากนนักแต่มีส่วน

เกี่ยวข้องการการค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้พบ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้หากแต่ว่าจะมีความสามารถที่จะเห็นหรือไม่

นี้หรือมีความสามารถในด้านการตื่นตัวทางการประกอบการ (Entrepreneurial Alertness)  เพื่อที่จะค้นหา

ส่วนต่างและข้อผิดพลาดของอุปสงค์และอุปทานที่ยังไม่เข้าสู่จุดดุลยภาพเท่านั้น  

ประเด็นที่ 5: ข้อแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโอกาส  

ข้อแตกต่างประเด็นสุดท้ายมีส่วนเกี่ยวข้องข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นของค ากล่าวที่ว่า  “โอกาสถูกสร้างขึ้น 

ไม่สามารถหาพบได้ (Opportunities are made, not  found)” โดยโอกาสของ Schumpeter จะเกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์ หรือ Opportunity Creation หรือมุ่งเน้นว่าโอกาสสามารถสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการสร้าง

นวัตกรรม การท าลายจุดดุลยภาพ ด้วยสินค้าบริการ กระบวนการท างานใหม่ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน โอกาส

ของ Kirzner มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นหา Opportunity Discovery นั้นหมายความว่าโอกาสปรากฏอยู่ 

(Existence) เพียงแต่ต้องค้นหาให้เจอเท่านั้น ซึ่งโอกาสที่ปรากฏอยู่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของตลาด 

(Market Imperfection) ในทางเศรษฐศาสตร์  

 จากแนวความคิดที่แตกต่างกันของโอกาสในการประกอบการระหว่าง Kirzner และ Schumpeter 

ท าให้เกิดการแบ่งแยกแนวคิดของโอกาส อย่างไรก็ดีศาสตราจารย์  Baron (2014) และ Venkataraman, 

Sarasvathy, Dew, and Forster (2012) ได้ให้ความเห็นระหว่างสองแนวคิดโอกาสในการประกอบการว่า 
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กระบวนการของโอกาสทั้งสองนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง และการค้นหานั้นต่างสานต่อเข้าด้วยกันในทางปฏิบัติ

ของตัวผู้ประกอบการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการนอกจากจะต้องค้นหาโอกาสแล้วจ าเป็นที่จะต้องสร้างโอกาส

ขึ้นมาด้วย ในความเป็นจริง โอกาสสามารถที่จะปรากฏอยู่ก่อนที่ผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้และพัฒนาขึ้น

มา แต่อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการจ าต้องด าเนินการเพื่อที่จะสร้างโอกาสที่ตั้งอยู่นั้นขึ้นมานั้นเอง ดังนั้นอาจจะ

กล่าวได้ว่า กระบวนการค้นหาและการสร้างสรรค์โอกาสนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

แหลง่ที่มาของโอกาสในการประกอบการ (Sources of Entrepreneurial Opportunities) 

 ในงานวิจัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการนั้น ล้วนแล้วแต่กล่าวถึง
โอกาสของ Schumpeter มากกว่า โอกาสของ Kirzner สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ใน
การท าการวิจัย ในขณะที่โอกาสของ Kirzner นั้น แหล่งที่มาของโอกาสค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์เนื่องจากเกิด
ขึ้นมาจากความสามารถ บุคลิกลักษณะ เฉพาะตัว ที่ก่อให้ เกิดการตื่นตัวทางการประกอบการ 
(Entrepreneurial Alertness) ซึ่งเป็นทัศนคติในการรับรู้โอกาสในการประกอบการที่มีอยู่ ตามแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ Kirzner  
 เนื่องด้วย โอกาสของ Kirzner เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการตัดสินใจของคนในตลาด ท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนขาดหรือเกินของอุปสงค์หรืออุปทาน ส่งผลท าให้เกิดช่องว่างของโอกาสที่
ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาส่วนเพิ่มทางมูลค่าได้ อย่างไรก็ดีส่วนขาดหรือส่วนเกินนั้นค่อนข้างจะเป็น
ข้อผิดพลาดที่เฉพาะตัวที่ยากที่จะระบุได้ในงานวิจัย จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง แต่ไม่สามารถที่จะ
ปฏิเสธได้ว่ามีส่วนขาดหรือส่วนเกินนี้ที่เป็นที่มาของโอกาสของ Kirzner ในทางกลับกันแหล่งที่มาของโอกาสใน
การประกอบการของ Schumpeter นั้น มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะ
พิสูจน์ในงานวิจัยได้ ยกตัวอย่างเช่น Bhide (2000) ได้สัมภาษณ์ 500 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีการ
เจริญเติบโตเร็วที่สุด ผลปรากฏว่า ครึ่งหนึ่งจาก 500 บริษัท ได้เริ่มด าเนินธุรกิจเพื่อที่จะตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยี ด้านกฎระเบียบ แนวโน้มของแฟชั่น หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ด้วย
เหตุนี้เอง แหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการในที่นี้จะเป็นแนวคิดของ Schumpeter ซึ่งมีแหล่งที่มา 3 
ส่วนได้แก่  
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โอกาสในการ
ประกอบการ

เทคโนโลยี

สงัคมและ
ประชากร

การเมืองและ
กฎระเบียบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technological Changes) 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญของแหล่งที่มาของโอกาสในการ

ประกอบการ เนื่องจากว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างความเป็นไปได้ในการสร้าง รวมและประกอบ
ทรัพยากรต่างๆ ออกไปและสามารถที่จะสร้างศักยภาพในการมูลค่าของสินค้าและบริการ (Casson, 
1995) นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยส่งเสริมเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต การออกแบบ รูปแบบของ
สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ได้พิสูจน์
ให้เห็นถึงโอกาสหรือการสร้างองค์กรใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น Blau (1987) 
ได้ท าการวิจัยในเรื่องการท างานด้วยตัวเองหรือเป็นเจ้าของเอง (Self-Employment) พบกว่า ใน
สหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลท าให้อัตราส่วนคนที่เป็นเจ้าของเอง (Self-
Employment) สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงในการจดทะเบียนสิทธิบัตร (Intellectual 
Property or Patent) ได้มีส่วนสัมพันธ์ต่ออัตราส่วนจ านวนองค์กรหรือบริษัทต่อประชาชนใน
เศรษฐกิจนั้นๆ (Shane, 1996) 

เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการสร้างโอกาสในการประกอบการมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การ
คิดค้นด้านระบบอินเตอร์เน็ตส่งผลท าให้กระตุ้นต่อการติดต่อสื่อสาร การกระจายข้อมูลถึงกัน การมี
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ รวมไปถึงระบบพาณิชย์ออนไลน์ (e-Commerce) เกิดขึ้น เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลท าให้เทคโนโลยีเก่าล้าสมัยและส่งผลต่อธุรกิจที่พึ่งเทคโนโลยีนั้นๆล้ม
สลายไป เช่นในอดีตก่อนโทรศัพท์มือถือจะเป็นที่นิยมและสามารถที่จะส่งข้อความได้นั้น เพจเจอร์เป็น
ที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและคนท างานมากมาย ซึ่งจริงๆ แล้ว เพจเจอร์ในอดีตนั้นใช้ในวงการแพทย์
เพื่อที่จะตามตัวคุณหมอ แต่ได้พัฒนาและน าเสนอต่อนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปในเวลาต่อมา อย่างไรก็
ดีเมื่อโทรศัพท์มือถือ ราคาถูกลง และสามารถที่จะส่งข้อความได้ ธุรกิจเพจเจอร์ ก็ลดความนิยมจน
หายไปจากตลาด นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีธุรกิจหลายๆ ธุรกิจตามกระแสจากการเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยี หรือสินค้าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจเกมออนไลน์ หากเทคโนโลยีทั้งด้าน 
ฮารด์แวร์และระบบเครือข่าย เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถรองรับได้ ธุรกิจเกมออนไลน์ก็ไม่
สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นต้น  

 
2) การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและกฎระเบียบ (Political and Regulatory Changes) 

การเมืองและกฎระเบียบอาจเปลี่ยนโครงสร้างการในการด าเนินการธุรกิจ หรือเป็นโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการในการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่  หรือการก่อให้เกิดตลาดใหม่ได้  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองมักจะตามมาด้วยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หลายครั้ง
องค์กรที่อยู่ในตลาดจ าเป็นจะต้องปรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย เนื่องด้วย
นอกจากจะต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ แล้วจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสใน
การขยายธุรกิจใหม่ด้วย ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ หลายครั้งอาจจะใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและกฎระเบียบในการน าเสนอสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบที่เกิดขึ้นเป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Changes) อาจจะเป็นแหล่งที่มาของโอกาสในการ
ประกอบการ แต่อาจจะไม่ได้เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีส าหรับผู้ประกอบการ 
(Shane, 2003) หลายครั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางนโยบาย 
และท าให้ขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลท าให้ความอยู่รอดทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจในประเทศจีนโดยยอมรับระบบทุนนิยมในภาคธุรกิจจึง ส่งผลท าให้เกิดธุรกิจใหม่ ขึ้น
มากมายและท าให้เศรษฐกิจในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท าให้ปัจจุบันธุรกิจหลาย
อุตสาหกรรมเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินธุรกิจกับประเทศจีน จากค ากล่าวในอดีตที่ว่า “Made in 
China” ไปเป็น “Made for China”  

การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ (Regulatory Changes) เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งที่มาของ
โอกาสในการประกอบการ ในด้านกฎระเบียบนี้อาจจะมองได้ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือการลด
กฎระเบียบ (Deregulation) งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า การลดกฎระเบียบจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ธุรกิจใหม่ ส าหรับรูปแบบที่สองคือการเพิ่มกฎระเบียบ ซึ่งมักจะกระทบต่อการเกิดธุรกิจใหม่เนื่อ งว่า
ต้นทุนในการท าตามกฎระเบียบเพ่ิมขึ้นจึงไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี การเพ่ิม
หรือลดกฎระเบียบนั้นอาจจะเป็นเหมือนดาบสองคม กล่าวคือ ไม่มีกฎระเบียบก็ไม่ได้ ต้องมีบ้าง
เพื่อที่จะดูแลปกป้องการสร้างนวัตกรรมและสร้างธุรกิจใหม่ หากธุรกิจไม่มีกฎระเบียบใดเลย 
ผู้ประกอบการอาจจะมีอิสระที่จะท าอะไรก็ได้ ดังนั้น การมีอิสระทางธุรกิจ (Business Freedom) 
มากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลเสียต่อกิจกรรมทางผู้ประกอบการ (Juasrikul, Sahaym, Neale, & 
Chastagner, 2013)  
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3) การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและประชากร (Social and Demographic Changes) 
ส่วนหนึ่งของที่มาของโอกาสในการประกอบการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสัคมและ

ประชากร เนื่องด้วยสังคมและประชากรส่งผลกระทบต่อการบริโภคอุปโภค จึงเป็นมีส่วนท าให้
ผู้ประกอบการสามารถที่จะท าด าเนินการน าเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ และสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินการจากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ได้อีก ศาสตราจารย์ 
Shane (2003) ได้น าเสนอส่วนประกอบการสังคมและประชากร 3 ส่วนด้วยกัน 

 
3.1 การมีลักษณะแบบเมือง (Urbanization)  เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างโอกาสในการ

ประกอบการ เนื่องจากว่าลักษณะที่เป็นเมืองจะส่งผลท าให้มีความหนาแน่นในเชิง
ประชากร (Population Density) และความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อ
ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จึงท าให้สามารถที่จะเปิดโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ อีกทั้ งยังได้
ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด เนื่องด้วยจ านวนประชากรที่เป็นผู้บริโภคมีจ านวน
มากในพื้นที่เดียวกัน 

3.2 พลวัตทางประชากร (Population Dynamics) ในด้านพลวัตทางประชากรจะกล่าวถึง 
ขนาดของประชากร การเจริญเติบโตของประชากร และการโยกย้ายของประชากร ใน
ด้านของขนาดของประชากร แน่นอนว่าที่ไหนมีคน ย่อมมีลูกค้า เมื่อมีลูกค้าย่อมมี
โอกาสในการประกอบกิจการ แต่อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง
ก าลังซื้อของประชากรนั้นๆ ด้วยเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าและบริการ 
ในด้านการเจริญเติบโตของประชากรนั้น ย่อมสะท้อนให้เ ห็นถึงโอกาสในการ
ประกอบการเนื่องจากการขยายตัวของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมความหนาแน่นแล้ว 
ยังจะส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาลักษณะแบบเมืองขึ้น ท้ายที่สุดการโยกย้ายของ
ประชากร ในที่นี้จะหมายถึงการย้ายถิ่นฐาน ( Immigration) ซึ่งเห็นตัวอย่างมากมาย
ในประเทศไทยในอดีตที่คนจีนโพ้นทะเล ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย เมื่อมี
การย้ายเข้ามาคนเหล่านี้จะมีความรู้ความสามารถ มุมมองที่แตกต่างจากคนในพื้นที่จึง
ท าให้สามารถสร้างโอกาสในการประกอบการขึ้นมาได้ 

3.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา (Educational Infrastructure) การศึกษามีส่วน
ส าคัญในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
สร้างนวัตกรรม และเป็นแหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการ อย่างไรก็ดี ความรู้
ดังกล่าวจักต้องมีการโครงสร้างที่สามารถเป็นกลไกในการด าเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้คนรุ่นใหม่ รวมไปถึงสร้างความรู้โดยการวิจัยและพัฒนา ยกตัวอย่างเช่นในซิลิคอน
วอลเลย์ (Silicon Valley) ในสหรัฐอเมริกา ที่มีการเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจด้านไอที ก็มี
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มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เป็นแรงผลักดันในด้านความรู้ และ
งานวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นต้น 
 

รูปแบบของโอกาส (The Forms of Opportunities) 
 อาจจะมีค าถามว่า โอกาสในการประกอบการจะมีรูปแบบออกเป็นลักษณะใด  จากความหมายของ
โอกาสในการประกอบการนั้น เราได้กล่าวถึงการรวบรวม การประกอบทรัพยากรและเงินทุนโดยมีผลลัพธ์
ออกเป็น สินค้าหรือบริการใหม่นั้น จึงท าให้เราอาจจะมองรูปแบบของโอกาสเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมใน
การประกอบการ (Entrepreneurial Activities) ทั้งนี้ทั้งนั้น Schumpeter (1934) ได้น าเสนอ 5 รูปแบบของ
โอกาส (Forms of Opportunities) ดังนี ้
 

1) สินค้าและบริการใหม่ (New Products or Services) 
2) ตลาดในพื้นที่ (ภูมิภาค) ใหม ่(New Geographical Market) 
3) วัตถุดิบใหม่ (New Raw Materials) 
4) กระบวนการผลิตใหม ่(New Methods of Production) 
5) รูปแบบในการจัดองค์กรใหม่ (New Ways of Organizing) 

 
มีตัวอย่างมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของโอกาสในสินค้าและบริการใหม่ ไม่ว่าจะเป็น iWatch 

จากบริษัทแอปเปิ้ล รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ในด้านพื้นที่ตลาดใหม่ จะ
เห็นได้ว่าผู้ประกอบการหลายคนเห็นโอกาสในตลาดเกิดใหม่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ประเทศพม่า 
เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โอกาสที่จะน าสินค้าที่ยังไม่ได้มีในตลาดนั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสในการประกอบการ 
ในด้านวัตถุดิบใหม่นั้น จะเห็นในจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ เป็นรูปแบบหนึ่งของ
โอกาสในการประกอบการ และจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นล้อมรอบวัตถุดิบใหม่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้
พลังงานจากไอน้ า ถ่านหิน น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ ไฟฟ้า นิวเคลียร์ จนกระทั่งวัตถุดิบในด้านพลังงาน ที่ปัจจุบัน
มีแรงขับเคลื่อนในด้านพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น พลังจากลม แสงแดด เป็น
ต้น ส าหรับตัวอย่างของกระบวนการผลิตใหม่ อาจจะเป็นการผลิตรถยนต์แบบสายพานการผลิต ( Line 
Production) ของฟอร์ด (Ford) ที่ท าให้ลดต้นทุนในการผลิต หรือแม้กระทั่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีการวาง
สายพานส่งอาหารให้ลูกค้าเลือกหยิบกิน แล้วคิดค่าอาหารตามสีของจาน เป็นต้น ในด้านรูปแบบในการจัด
องค์กรใหม่นั้น อาจจะเห็นได้ชัดจากธุรกิจขายตรงโดยผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต หรือแฟรนแชส์ 
(Franchise) ที่เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของโอกาส 

อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยที่ได้น าเสนอสัดส่วนในแต่ละรูปแบบของโอกาส โดย Ruef (2002) ได้สอบถาม 
ทีมงานผู้ประกอบการ  766 ทีม โดยพบว่า ร้อยละ 56 ของทีมค้นหาโอกาสจากสินค้าและบริหารใหม่ ร้อยละ 
9 ค้นหาโอกาสจากกระบวนการผลิตใหม่  ร้อยละ 85 ค้นหาโอกาสจากการการเข้าตลาดใหม่ และร้อยละ 43 
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ค้นหาโอกาสจากรูปแบบการจัดการองค์กรใหม่ อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ Ruef (2002) ไม่ไดช้ี้แจงถึงสาเหตุใน
การกระจายตัวของทีมผู้ประกอบการในการเลือกรูปแบบของโอกาส 
 
โอกาส ความเสีย่ง และความไมแ่น่นอน (Opportunities, Risk, and Uncertainty) 
 เมื่อค้นหาและสร้างโอกาสในการประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการจะด าเนินการเพื่อหาประโยชน์ 
(Exploitation) จากโอกาสในการประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ก าไร)  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการจะต้อง
ท าการตัดสินใจในด้านการจัดการองค์กรภายในสภาพแวดล้อมที่ยากที่จะรู้ให้แน่ชัดว่า จะท าอย่างไรในการ
ผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ กล่าวคือ จะจ้างคนจ านวนเท่าไร จะวางหน้าร้านที่ไหน จะมีหน้าร้านหรือไม่มี จะ
สั่งวัตถุดิบที่ไหนถึงมีคุณภาพ จะมีสินค้าคงคลังจ านวนเท่าไร จะส่งเสริมการขายอย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่จะต้องตัดสินใจ ค าถามเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ในการลงทุน หลายต่อหลาย
ครั้งเมื่อมีการกล่าวถึงโอกาส มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  และอาจะมีคนเคยกล่าวไว้ว่า 
“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” หรือ “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส”  เป็นที่น่าสนใจว่า ตัวอักษรภาษาจีน ที่ให้

ความหมายค าว่า “วิกฤต” เขียนว่า  “危機”   อ่านว่า  Weiji ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นจากค าว่า อันตราย 

(Danger) กับ โอกาส (Opportunity) ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า วิกฤตเป็นช่วงเวลาที่อันตรายแต่ก็เป็นช่วงเวลา
ที่มีโอกาสเช่นกัน  (Wan & Yiu, 2009)  
 เมื่อกล่าวถึงค าว่าอันตราย ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ในธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ การสร้างธุรกิจใหม่ การประกอบกิจการใหม่ ล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน หากแต่ว่าจะประเมิน และอดทนอยู่ได้มากน้อยเท่าใด สองในคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของการประกอบการ คือ ความอดทนต่อความไม่แน่นอน (Uncertainty Tolerance) และการยอมรับความ
เสี่ยง (Risk Taking) ซึ่งจะกล่าวในส่วนของคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น บ่อยครั้งที่มีการ
ใช้ค าว่าความเสี่ยง กับความไม่แน่นอน สลับไปสลับมาจนเปรียบเสมือนเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งในความจริงแล้วมี
ความแตกต่างกัน ศาสตราจารย์ Knight (1921) ได้กล่าวว่า ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ในการตัดสินใจ ไม่สามารถที่จะหาความน่าจะเป็นได้เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว 
ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ความเสี่ยง (Risk) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความเป็นไปได้ของผลลัพธ์สามารถรู้ได้ ณ 
เวลาในการตัดสินใจ รวมไปถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์จากการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งสามารถค านวณ
ออกมาได้ ณ เวลาในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น หากโยนลูกเต๋าที่มี 6 หน้า เลข 1 ถึง 6 เราสามารถที่จะ
ค านวณได้ว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่จะออก เลข ใดเลขหนึ่ง เป็น หนึ่งต่อหก เหตุการณ์ดังกล่าวเราจะเรียกว่า 
“ความเสี่ยง (Risk)” อย่างไรก็ดี ถ้าหากโยนลูกเต๋าที่มีหน้าเป็นอนันต์ ( Infinity) หรือลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าที่ไม่
สมดุล หรือไม่บอกเลขที่อยู่บนลูกเต๋า การโยนแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะค านวณความน่าจะเป็นได้เลย 
เหตุการณ์นี้เราจะเรียกว่า ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
 มีค าถามที่จะต้องขบคิดกันว่า ผู้ประกอบการจะจัดการองค์กรภายใต้ความไม่แน่นอนได้อย่างไร? 
อย่างที่กล่าวข้างต้นหากเราสามารถค านวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ได้ (ความเสี่ยง) ผู้ประกอบการก็จะ
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สามารถจัดการ ประเมิน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ความไม่แน่นอนเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการ
จะต้องเผชิญ  องค์กรในการประกอบการ (Entrepreneurial Firms) นั้นมักจะมีคุณลักษณะที่มีทรัพยากรที่ไม่
เพียงพอ มีขนาดเล็ก ซึ่งท าให้มีความไม่แน่นอนสูง Alvarez and Barney (2005) ได้รูปแบบการจัดองค์กรใน
การประกอบการ 3 แบบด้วยกันดังนี ้
 

1) องค์กรในการประกอบการแบบเห็นพ้องต้องกัน (Clan-based Entrepreneurial Firms) 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถสร้างองค์กรที่มีสมาชิกที่มีความเห็นเดียวกัน มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน มีการแชร์ในสิ่งเดียวกัน ซึ่งสิ่งนี้เองจะช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบซึ่งกันและกันใน
องค์กร และสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เฉพาะอย่างที่ได้เห็นพ้องต้องกัน องค์กรลักษณะนี้จะมี
การให้สิทธิในการตัดสินใจเท่าเทียมกัน มีความเคารพและให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม และมีการ
แบ่งผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน  องค์กรในรูปแบบนี้จะช่วยลดความไม่แน่นอนและความขัดแย้ง
ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรและก้าวข้ามอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทรับออกแบบที่รวมตัวกันท าโดยสถาปนิกที่มีความเห็นร่วมกัน 
ร้านอาหารที่ผู้ประกอบการชื่นชอบประเภทอาหารชนิดเดียวกัน และมีอุดมการณ์เดียวกัน เป็น
ต้น 

2) องค์กรในการประกอบการแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert-based Entrepreneurial Firms) ในองค์กร
ที่มีคุณลักษณะขอสินค้าและบริการที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ความช านาญเฉพาะทางนั้น องค์กร
ลักษณะนี้จะเหมาะสมมากที่สุด เนื่องด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในองค์กร จะสามารถมีการตัดสินใจที่ถูกต้องในสภาพความไม่แน่นอนที่มีอยู่  และจะ
เป็นแรงผลักดันให้องค์กรสร้างมูลค่าเพิ่ม  ยกตัวอย่างเช่น คลินิกหมอ หรือคลินิกทันตกรรม 
ผู้ประกอบการอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่เป็นก็ได้แล้วแต่การบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี 
ผลตอบแทนที่ได้จะไม่มีการแบ่งอย่างไม่เท่าเทียม โดยผู้เชี่ยวชาญจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคน
อื่นในองค์กร 

3) องค์กรในการประกอบการแบบผู้มีเสน่ห์ (Charisma-based Entrepreneurial Firms)  ส าหรับ
รูปแบบองค์กรลักษณะนี้ ผู้ประกอบการสามารถสร้างองค์กรโดยยึดสร้างตนเองให้เป็นที่ชื่นชม
โดยผู้อื่น หรือบุคคลที่มีเสน่ห์ (Charismatic Individuals) โดย บุคคลลักษณะนี้ในบางครั้ง
สามารถที่จะรวบรวมบุคคลากรเพื่อสร้างองค์กรได้ เนื่องจากว่าคนที่ตามนั้นจะมีความเชื่อที่ว่า 
ผู้ประกอบการ (ที่มีเสน่ห์ หรือ Charisma) มีคุณสมบัติพิเศษ และสามารถที่น าพาองค์กรผ่าน
ความไม่แน่นอนไปได้ คนในองค์กรจะให้สิทธิอ านาจแก่ผู้ประกอบการในการตัดสินใจ ยกตัวอย่าง
เช่น องค์กรเพ่ือสังคมต่างๆ ที่มีผู้น าที่มีเสน่ห์ และเป็นที่ชื่นชมในสังคมและคนในองค์กรเป็นต้น 
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ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาส ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนนั้น Alvarez and Barney 
(2007) ได้กล่าวไว้ว่า โอกาสของ Kirzner  ซึ่งเป็นโอกาสจากการค้นหา (Discovery Opportunity) มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากกว่าความไม่แน่นอน เนื่องจากว่าสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการแสวงหาโอกาส
เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ไม่ได้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ จึงท าให้สามารถประเมินความน่าจะเป็นได้ 
อย่างไรก็ดี โอกาสของ Schumpeter ซึ่งเป็นโอกาสจากการสร้างสรรค์ (Creation Opportunity) จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนมากกว่าความเสี่ยง เนื่องด้วยเป็นการสร้างสินค้าและบริการใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตลาด 
จึงจ าเป็นจะต้องทดลองตลาด การจะประเมินความน่าจะเป็นในด้านธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ยากส่งผลท าให้จะต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอน 
 
ค าถามท้ายบท 

1. โอกาสในการประกอบการคืออะไร ท าไมถึงมีความส าคัญต่อการประกอบการ 
2. แหล่งที่มาของโอกาสในการประกอบการมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3. ข้อแตกต่างระหว่างโอกาสของ Schumpeter และ Kirzner 
4. รูปแบบของโอกาสในการประกอบการมีรูปแบบใดบ้าง 
5. ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน แตกต่างกันอย่างไร ท่านคิดว่าผู้ประกอบการเผชิญความเสี่ยงหรือ

ความไม่แน่นอนมากกว่า ยกตัวอย่าง 
 

เอกสารอ้างองิ 

Alvarez, S. A., & Barney, J. B. 2005. How do entrepreneurs organize firms under conditions of 
uncertainty? Journal of Management, 31(5): 776-793. 

Alvarez, S. A., & Barney, J. B. 2007. Discovery and creation: Alternative theories of 

entrepreneurial action. Strategic entrepreneurship journal, 1(1‐2): 11-26. 
Bacharach, S. B. 1989. Organizational theories: Some criteria for evaluation. Academy of 

management review, 14(4): 496-515. 
Baron, R. A. 2014. Essentials of entrepreneurship: evidence and practice: Edward Elgar 

Publishing. 
Bhide, A. 2000. The origin and evolution of new businesses: Oxford University Press. 
Blau, D. M. 1987. A time-series analysis of self-employment in the United States. The Journal 

of Political Economy: 445-467. 
Busenitz, L. W., Plummer, L. A., Klotz, A. C., Shahzad, A., & Rhoads, K. 2014. Entrepreneurship 

research (1985–2009) and the emergence of opportunities. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 38(5): 981-1000. 



บทที่ 3: บทบาทของโอกาสในการประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  55 

Casson, M. 1982. The entrepreneur: An economic theory: Rowman & Littlefield. 
Casson, M. 1995. Entrepreneurship and business culture: Edward Elgar Publishing. 

Grant, R. M. 1996. Toward a Knowledge‐Based Theory of the firm. Strategic Management 
Journal, 17(S2): 109-122. 

Juasrikul, S., Sahaym, A., Neale, N. R., & Chastagner, K. 2013. When Being Stuck in the Middle 
Hurts: The Effect of Culture and Institutions on Entrepreneurship. Paper presented at 
the Academy of Management Proceedings. 

Kirzner, I. M. 1973. Competition and entrepreneurship: University of Chicago Press Chicago, IL. 
Knight, F. H. 1921. Risk, uncertainty and profit. New York: Hart, Schaffner and Marx. 
Ruef, M. 2002. Strong ties, weak ties and islands: structural and cultural predictors of 

organizational innovation. Industrial and Corporate Change, 11(3): 427-449. 
Schumpeter, J. A. 1934. The theory of economic development: An inquiry into profits, 

capital, credit, interest, and the business cycle: Transaction Publishers. 
Shane, S., & Venkataraman, S. 2000. The promise of entrepreneurship as a field of research. 

Academy of Management Review, 25(1): 217-226. 
Shane, S. A. 1996. Hybrid organizational arrangements and their implications for firm growth 

and survival: A study of new franchisors. Academy of Management journal, 39(1): 216-
234. 

Shane, S. A. 2003. A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus: 
Edward Elgar Publishing. 

Short, J. C., Ketchen, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. 2009. The concept of" opportunity" in 
entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of 
Management. 

Venkataraman, S., Sarasvathy, S. D., Dew, N., & Forster, W. R. 2012. Reflections on the 2010 
AMR decade award: Whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a 
science of the artificial. Academy of Management Review, 37(1): 21-33. 

Wan, W. P., & Yiu, D. W. 2009. From crisis to opportunity: Environmental jolt, corporate 
acquisitions, and firm performance. Strategic Management Journal, 30(7): 791-801. 

 



บทที่ 4: การตัดสินใจเพื่อหาประโยชน์จากโอกาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  56 

บทที ่4 
การตัดสนิใจเพื่อหาประโยชน์จากโอกาส  

(Decision to Opportunity Exploitation) 
 

 “In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, 
the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing” 

ในช่วงเวลาทีต่้องตัดสินใจ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถท าได้คือการท าสิ่งที่ถูก  
สิ่งที่ดีที่สุดล าดับถัดมาคือการท าสิ่งที่ผิด และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถท าได้คือการไม่ท าอะไรเลย 

(Theodore Roosevelt, 26th President of the United States) 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เข้าใจรากฐานและความหมายของการหาประโยชน์จากโอกาส 
2. เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการของโอกาสในการประกอบการ 
3. เพื่อแยกแยะได้ว่าองค์ประกอบการประกอบการและการประกอบของโอกาสการประกอบการ 
4. เพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานการตัดสินใจของการประกอบการ  

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของการหาประโยชน์จากโอกาส 
2. กระบวนการของโอกาสในการประกอบการ 
3. องค์ประกอบของแผ่นภาพโอกาสทางการประกอบการ  
4. ภาพแห่งโอกาสในการประกอบการส าหรับผู้ประกอบการ 
5. การตัดสินใจและพื้นฐานกระบวนการตัดสินใจของการประกอบการ 

 
บทน า 

 การประกอบการมีส่วนเกี่ยวพันกับปรากฏการณ์และกระบวนการในการค้นหา การประเมิน และการ
หาประโยชน์จากโอกาสในการประกอบการเพื่อที่สร้างสินค้าและบริการใหม่ในอนาคต (Shane & 
Venkataraman, 2000) ค าว่า “ใหม่” ในที่นี้ได้นอกจากสินค้าและบริการแล้ว ยังรวมไปถึง กระบวนการหรือ
วิธีการผลิต วัตถุดิบ และ การจัดองค์กร อย่างไรก็ดี “ความใหม่” ในที่นี้เปรียบเสมือนดาบสองคม (Choi & 
Shepherd, 2004) ในด้านหนึ่งความใหม่ของสินค้าหรือบริการ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสามารถใน
การแข่งขันที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น ในขณะเดียวกัน ความใหม่ ยังท าให้ผู้ประกอบการเผชิญกับความยากล าบาก
ในความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความใหม่ หรือยังไม่เคยมีใครน าเสนอในตลาดมาก่อน  การหาประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นก้าวส าคัญเพื่อสร้างความส าเร็จของผู้ประกอบการ ที่ เกิดขึ้นหลังจาก ค้นหา 
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(Discovery)  สร้างสรรค์  (Creation)  และ ประเมิน (Evaluation)  โอกาสในการประกอบการแล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจว่าโอกาสนั้นๆ คุ้มค่าที่จะด าเนินการและก้าวต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่
กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจว่าจะหาประโยชน์จากโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial 
Opportunity Exploitation) หรือไม ่ 
 ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูล และใช้เวลาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
เพื่อที่จะลดความไม่แน่นอนให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการรวบรวมทรัพยากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
และเงินทุน ก่อนที่จะท าการตัดสินใจเปลี่ยนโอกาสนั้นให้เป็นรูปธรรมที่แท้จริง ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการ
จะต้องตัดสินใจมีผลต่อความได้เปรียบได้การแข่งขัน หากตัดสินใจเร็วและเลือกที่จะเข้าไปเป็นผู้น าทางใน
อุตสาหกรรมหรือตลาดนั้นๆ ผู้ประกอบการสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากได้ก่อนคู่แข่งจะตามเข้ามา
ในตลาด นอกจากนี้ยังได้ข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้น า (First-mover advantage) ไม่ว่าจะในด้านการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ในการเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี (Technological Leadership) การจับจองทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หายาก รวมไปถึงตลาดได้ก่อน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการ
เปลี่ยน (Switching Cost) ที่ผู้มาที่หลังจะต้องลงทุน อย่างไรก็ดี การเป็นผู้น าก็มีข้อเสียเช่นกัน  ยกตัว
ตัวอย่างเช่น ผู้ตามอาจจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นแล้ว ท าการลอกเลียนแบบและพัฒนา 
(Copy and Development) ท าให้ต้นทุนในการสร้างนวัตกรรมต่ ากว่า นอกจากนี้ผู้น าในอุตสาหกรรมที่ยัง
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการเป็นผู้น าอาจจะ
ท าให้เกิดความชะลาใจในการท างาน ( Incumbent Inertia) ซึ่งส่งผลท าให้ไม่มีการปรับตัวในองค์กร 
(Lieberman & Montgomery, 1988)  
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในความแตกต่างของปัจเจกชน (Individual Difference) ทั้งในเชิงจิตวิทยาและ
ไม่ใช่จิตวิทยาจะส่งผลต่อการตัดสินใจหาประโยชน์จากโอกาสในการประกอบการ ส าหรับในบทนี้ เราจะ
เริ่มต้นด้วยความหมายของการหาประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และค าถามที่ผู้ประกอบการจะต้องคิด 
พิจารณา ประเมิน อย่างรอบด้าน ก่อนการตัดสินใจหาประโยชน์จากโอกาสนั้น 

ความหมายของการหาประโยชนจ์ากโอกาส (Opportunity Exploitation Definition) 

  ศาสตราจารย ์ March (1991) ได้น าค าว่าการหาประโยชน์ (Exploitation) มาใช้ในการอธิบายการ
เรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning) โดยน าเสนอความสมดุลของการเรียนรู้ในองค์กรระหว่างการ
ค้นหา (Exploration) ความรู้ใหม่ และ การใช้ประโยชน์ (Exploitation) ความรู้ที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ดีเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบและประยกุต์ใช้กับความหมายของการหาประโยชน์จากโอกาสนั้น Choi and Shepherd 
(2004) ได้ให้ความหมายดังนี้ 
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 การหาประโยชน์จากโอกาส หมายถึง กิจกรรมต่างๆ และการลงทุนที่มีพันธะสัญญาผูกมัดที่จะได้รับ
ผลตอบแทนจากสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นจากโอกาสผ่านการสร้างระบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อการด าเนินการ
อย่างเต็มก าลัง  
 The exploitation of an opportunity refers to those activities and investments 
committed to gain returns from the new product arising from the opportunity through the 
building of efficient business systems for full- scale operations ( Choi and Shepherd, 2004; Pg. 
377) 

 
 อย่างไรก็ดี Choi, Lévesque, and Shepherd (2008) ได้ให้ความหมายที่กระชับขึ้น ดังนี้ 
 

 การหาประโยชน์จากโอกาส หมายถึง การสร้างประสิทธิภาพ การด าเนินการอย่างเต็มก าลัง เพื่อ
สินค้าและบริการที่จะผลิตโดย หรือ ได้มาจาก โอกาสทางธุรกิจ  
 Opportunity exploitation refers to building efficient, full-scale operations for products 
or services created by, or derived from, a business opportunity (Choi et al, 2008; Pg.335) 

 
 ทั้งนี้จากนิยามความหมายของการหาประโยชน์จากโอกาสจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะ
ด าเนินการเพื่อได้เป็นผลที่ได้มาจากการค้นหา การประเมินโอกาสนั้นๆ ซึ่งกล่าวง่ายๆ คือการ “Execute” 
หรือ “การด าเนินการ” ของโอกาสที่ค้นหาและประเมินได้นั้นเอง อย่างไรก็ดีสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องผ่าน
กระบวนการก่อนการตัดสินใจคือโอกาสที่ได้มาและก าลังจะหาประโยชน์คุ้มค่าและใหญ่เพียงพอต่อระยะเวลา
และทรัพยากรที่ผู้ประกอบการจะด าเนินการหรือไม่  

กระบวนการของโอกาสในการประกอบการ 

เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายของการหาประโยชน์มากขึ้น สิ่งที่จะต้องเข้าใจคือกระบวนการของ
โอกาสในการประกอบการ จากแผนภาพที่ 1 ได้กล่าวถึงกระบวนการโดยเริ่มจากการค้นหาโอกาส 
(Opportunity Exploration) ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสที่ปรากฏอยู่ (Opportunity Discovery) และ
การสร้างโอกาส (Opportunity Creation)  จากนั้นผู้ประกอบการจะท าการประเมินโอกาส (Opportunity 
Evaluation) ที่หามาได้ โดยการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย
พิจารณาถึงศักยภาพของทรัพยากรและเงินทุน อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  ( Internal and External Environmental Factors)  โ ดย ในช่ ว งนี้ จ ะมี ช่ ว ง ระยะ เ วลาซึ่ ง
ผู้ประกอบการจะต้องใช้ในการรวบรวมประเมินก่อนการตัดสินใจว่าจะ “ท าหรือไม่ท า” จากนั้นจึงท าการ
ตัดสินใจว่าจะหาประโยชน์จากโอกาส (Opportunity Exploitation)   
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แผนภาพที่ 1: กระบวนของโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity Process) 
 

 ซึ่งจากความหมายของการประกอบการที่ว่าเป็นการด าเนินกิจกรรมใดในการผสมผสานทรัพยากรซึ่งมี
การผลักดันด้วยโอกาสและสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่านั้น จะเห็นได้ว่าโอกาสถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนกระบวนการในแต่ละส่วน ซึ่งผู้ประกอบการจะท าการประเมินระดับของโอกาสอยู่ตลอดเวลา 
ก่อนที่จะหาประโยชน์จากโอกาสนั้น Edward Rubesch (2018) ได้เสนอให้สามารถพิจารณาได้ 3 ขั้นตอนโดย
มีรายละเอียดดังนี้ (ตามแผนภาพที่ 2)  

1) Explore: การค้นหา 
กระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการที่ช่วยท าให้เราตั้งข้อสมมุติฐาน การค้นหา โดยในช่วงนี้

ระดับของโอกาสในการประกอบการยังต่ าอยู่ โดยยังไม่รู้ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเสีย เนื่องจากว่า
ผู้ประกอบการยังค้นหาโอกาส และพยายามที่จะตั้งสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน ต่างๆ ในแนวคิด
หรือไอเดียที่ เกิดขึ้น  ขั้นตอนนี้อยู่ ในช่วงเดียวกับช่วงของการส ารวจโอกาส (Opportunity 
Exploration) ซึ่งมี 2 รูปแบบซึ่งผสมผสานกันระหว่างการค้นหาและการสร้างโอกาส (Opportunity 
Discovery and Creation) 

2) Experiment: การทดลอง 
ในส่วนกระบวนการทดลองเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโอกาสการประกอบการเริ่มสูงขึ้น ท าให้เราเริ่ม

เข้ากระบวนการสร้างแผนภาพแห่งโอกาส (Opportunity Canvas) ซึ่งจะเริ่มท าการ “ประกอบ” 
ส่วนต่างๆ เพื่อท าการทดลองว่าสามารถที่จะสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องพิจารณาว่าในแง่

การหาประโยชน์จากโอกาส 

(Opportunity Exploitation) 

การส ารวจโอกาส 

(Opportunity Exploration) 
การค้นหา
โอกาส 

การสร้าง

โอกาส 

การประเมนิโอกาส 

(Opportunity Evaluation) 

การประเมิน

ความเป็นได้ ปัจจยัสิ่งแวดล้อม

ภายในและภายนอก 

ศกัยภาพของ

ทรัพยากรและ

เงินทนุ 

ช่วงเวลา 
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ทางการเงินและการลงทุนคุ้มค่าโดยการท าแผนการเงินอย่างง่ายเพื่อพิจารณาว่าจะมีค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนอะไรบ้าง  แน่นอนว่ากระบวนการทดลองของผู้ประกอบการจะต้องท าการทดลองที่มีต้นทุนที่
ต่ าและให้รู้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping) เพื่อที่จะสามารถเข้าใจว่าโอกาสที่มองและ
พิจารณาอยู่นั้นเป็นจริงหรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินโอกาส (Opportunity 
Evaluation) 

3) Execute: การด าเนนิการ 
กระบวนการสุดท้ายหลังจากที่ได้ท าการทดสอบแล้ว และได้ผลลัพธ์ตามที่ได้ตั้งสมมุติฐานซึ่ง

สะท้อนให้เห็นได้ว่าโอกาสในการประกอบการนั้นสูงขึ้น และเห็นควรจะว่าจะต้องด าเนินการ นั้นก็คือ
น าข้อสมมุติฐานทุกอย่าง ทรัพยากร ลูกค้า คุณค่า และการท า ไปด าเนินการจริงๆนั้นเอง ซึ่งส่วนนี้เอง
คือการหาประโยชน์จากโอกาส (Opportunity Exploitation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภาพที่ 2: ระดับโอกาสและกระบวนการประกอบการ1  
(Entrepreneurial Opportunity Level and Process) 

 

 

                                                            
1 Edward Rubesch (2018), Explore Forever Bootcamp Material 
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ใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยท าให้เข้าใจถึงระดับของโอกาสและกระบวนการที่จะต้องท า หากว่า
โอกาสที่มองยังต่ าอยู่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องท าคือการค้นหาปัญหาความเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะน ามา
สู่โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้น เมื่อตั้งสมมุติฐานแล้วก็ท าการทดลองสมมุติฐานดังกล่าว โดยพยายามท าโมเดล
ในการทดสอบที่เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อที่จะสามารถทราบในทันที และเมื่อโอกาสมากขึ้นจากผลลัพธ์ในการ
ทดลองแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการด าเนินการ (Execute) ไอเดียนั้นอย่างจริงจัง 

องค์ประกอบของแผน่ภาพโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas Components) 2 

องค์ประกอบของแผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) อาจมีความ
คล้ายคลึงกันกับองค์ประกอบของแผ่นภาพรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
แผ่นภาพรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมของ อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ อีฟ พินเญอร์ (Osterwalder & 
Pigneur, 2010) ในหนังสือ Business Model Generation หรือจะเป็นแผ่นภาพรูปแบบธุรกิจในฉบับของ 
แอช มาอูร์ยา (Ash Maurya) หรือ Lean Canvas ซึ่งได้มีการปรับการใช้งานให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุค
ใหม่ หรือกลุ่ม สตาร์ทอัพ (startup) มากยิ่งขึ้น โดยแผ่นภาพรูปแบบธุรกิจฉบับต่าง ๆ ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเขียนแผนธุรกิจโดยละเอียด เพื่อครอบคลุมการด าเนินธุรกิจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการระบุกิจกรรมหลัก
ของธุรกิจ การประเมินกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การวิเคราะห์ช่องทางการขาย วิธีการท ารายได้ โครงสร้างรายจ่าย 
ประเมินทรัพยากรและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่าง ๆ  

ในขณะที่แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ หรือ Opportunity Canvas นั้น จะเป็นการ
เจาะลึกลงไปถึงจุดเริ่มต้นของการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการทุกรูปแบบ ซึ่งก็คือ การประเมิน
และวิเคราะห์โอกาสในการประกอบการนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการเริ่มวางแผนการด าเนินงาน 
หลังจากที่ได้ท าการเชื่อมโยงภาพรวมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของโอกาสในการประกอบการที่อยู่ตรงหน้า ไม่
ว่าจะเป็นโอกาสที่ค้นพบขึ้น หรือโอกาสที่สร้างขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ แม้แผ่นภาพรูปแบบธุรกิจฉบับต่าง ๆ จะเป็น
เครื่องมือที่ดีในการวางแผนธุรกิจโดยเป็นการวิเคราะห์องค์รวมของการร่างแผนธุรกิจอย่างครอบคลุม แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส าหรับการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือองค์กรก็ตาม ก็
ล้วนต้องเริ่มต้นที่การมองเห็นถึงโอกาสในการประกอบการที่ตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด 
ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มต้นร่างแผนธุรกิจ หรือเริ่มต้นออกแบบรูปแบบธุรกิจ วิสาหกิจ หรือองค์กรใด ๆ ก็ควรที่
จะต้องท าการวิเคราะห์เพ่ือระบุโอกาสที่มีความเหมาะสม และควรค่าแก่การลงมือท า  

ในหนังสือ The Opportunity Analysis Canvas ศาสตราจารย์ เจมส์ ว. กรีน (James V. Green, 
2015) ได้แบ่งองค์ประกอบของโอกาสในการประกอบการเป็น 9 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 1) กระบวนการการคิดแบบผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วยการท าความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดของ
ผู้ประกอบการ แรงบันดาลใจของผู้ประกอบการ และลักษณะนิสัยของผู้ประกอบการ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะน าไปสู่การท าความเข้าใจถึงมุมมองของโอกาสของผู้ประกอบการ 2) ทัศนภาพและวิสัยทัศน์ของ

                                                            
2 Edward Rubesch (2018), Explore Forever Bootcamp Material 
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ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพและสภาวะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
โอกาสในการประกอบการ และ 3) การด าเนินการในแบบของผู้ประกอบการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการระบุโอกาสในการประกอบการที่
น่าสนใจ  

อย่างไรก็ดี แผ่นภาพวิเคราะห์โอกาสในการประกอบการของ ศาสตราจารย์ เจมส์ ว. กรีน แม้ว่าจะ
เป็นการพินิจภาพรวมของโอกาสในการประกอบการอย่างละเอียด โดยได้มีการพิจารณาการค้นพบโอกาสของ
การประกอบการผ่านการวิเคราะห์ลักษณะและกรอบแนวคิดของผู้ประกอบการ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวม
ของตลาดและอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม ก่อนจะเข้าถึงการระบุโอกาสของการประกอบการที่เหมาะสม 
และการส่งมอบคุณค่า แต่ยังคงเป็นการให้น้ าหนักแก่คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการประเมินกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโอกาสอยู่มาก ซึ่งเรียกได้
ว่าเป็นการตีกรอบการระบุโอกาสก่อนที่จะลงมาถึงการประเมินคุณค่า และการตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนั้น ในบทนี้ เราจะน าเสนอแผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ หรือ Opportunity Canvas ฉบับย่อ 
ที่พัฒนาโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบช (Dr.Edward Rubesch) ซึ่งได้รวบรวมองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการ
ประเมินโอกาสในการประกอบการอย่างครอบคลุม โดยให้น้ าหนักแก่การสร้างคุณค่าและตอบโจทย์ปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด โดย Opportunity Canvas ฉบับนี้มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน
ด้วยกันดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3: แผ่นภาพโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) 
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1. คณุค่า (Value) 

หากกล่าวถึงคุณค่า คุณค่า คือการตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการ หรือความปรารถนา ซึ่งโดย
ส่วนมากแล้ว “คุณค่า” ของการประกอบการคือการตอบโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อน ที่เป็นสุดยอดปัญหา 
(Wicked Problem) และมีผลกระทบกับผู้คนเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาทางด้านต่าง ๆ 
เหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งก็เป็นลักษณะของความเป็นสุดยอดปัญหา หรือ 
Wicked Problem นั่นเอง เมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว นั่นก็หมายถึงโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีอยู่
อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การประกอบการอาจน าเสนอคุณค่ามากกว่าหนึ่งให้กับกลุ่มผู้รับกลุ่ม
เดียว หรือหลายกลุ่มก็เป็นได้ ดังนั้นในการเริ่มต้นร่างแผนการประกอบการ สิ่งที่ส าคัญคือการที่เราจะน าเสนอ
คุณค่า (Value Proposition) ให้กับกลุ่มผู้รับแต่ละกลุ่ม โดยการตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับของเราอย่างตรงจุด  

หนังสือ Business Model Generation โดย อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ อีฟ พินเญอร์ 
(Alexander Osterwalder & Yives Pigneur, 2010) ได้กล่าวถึงเครื่องมือในการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มผู้รับ หรือ Value Proposition Designer เพื่อพัฒนาแผนการประกอบการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้รับด้วยการสร้าง “คุณค่า” ที่พวกเขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอเล็กซาน
เดอร์และทีมได้แบ่งการน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) ออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของกลุ่มผู้รับคุณค่า 
และ 2) ส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กร โดยในการค านึงถึงการน าเสนอคุณค่านั้น อเล็กซานเดอร์
และทีมได้ค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนเป็นหลักคือ  

1) ความต้องการพื้นฐานของกลุ่มผู้รับ และคุณค่าพื้นฐานที่ผลิตภัณฑ์และบริการจะต้องมีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการนั้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ควบคุมละดับน้ าตาลในเลือก จึงมีข้อจ ากัดในการบริโภคอาหารที่มีระดับน้ าตาลสูงเป็นต้น  

2) สิ่งที่กลุ่มผู้รับคาดหวังว่าจะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์และบริการจากการ
ประกอบการของเราจะมอบให้ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ าตาล แต่มี
รสชาติที่ถูกใจผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น  

3) สิ่งที่กลุ่มผู้รับไม่ต้องการ ซึ่งอาจจะหมายถึงปัญหา หรือสิ่งที่มีผลกระทบในเชิงลบจากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมไปถึงความกังวลหรือความกลัวของกลุ่มผู้รับ อาทิเช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง หรือการเกิดอาการแพ้จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ  

2. ส าหรบัใคร (For Whom) 

“ใคร” ในที่นี้ หมายถึงกลุ่มผู้ที่จะเป็นผู้รับคุณค่านั้น ๆ หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
ของการประกอบการ โดยการระบุกลุ่มผู้รับคุณค่า จะค านึงถึงทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (Primary 



บทที่ 4: การตัดสินใจเพื่อหาประโยชน์จากโอกาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  64 

Stakeholder)  และผู้ที่ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียทางอ้อม (Secondary Stakeholder)  จากการด า เนินการ
ประกอบการดังนี้  

o ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (Primary Stakeholder) จากการประกอบการคือผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรของผู้ประกอบการ เช่นผู้ร่วมก่อตั้ง บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ซัพ
พลายเอร์ หรือพันธมิตรหลักของวิสาหกิจฯ ซึ่งกลุ่มผู้รับในกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันธ์
กับการด าเนินการประกอบการขององค์กรโดยตรง 

o ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม (Secondary Stakeholder) คือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการขององค์กร โดยที่อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวพันธ์กับการด าเนินการขององค์กร 
โดยตรง เช่นชุมชนโดยรอบ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งการท าความเข้าใจถึงคุณค่าที่มีความส า
กัญส าหรับกลุ่มผู้รับกลุ่มนี้อาจจะเป็นที่มาของโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบการก็เป็นได้  

การประกอบแผนการด าเนินการประกอบการนั้นจะต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการและคุณค่าที่มี
ความส าคัญแก่กลุ่มผู้รับในแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้าน โดยจะต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคุณค่าที่น าเสนอ
นั้นมีความส าคัญต่อกลุ่มผู้รับกลุ่มไหนมากที่สุด ซึ่งหากสามารถระบุได้จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถร่าง
แผนการประกอบการที่มีความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการบริหารทรัพยากรและศักยภาพที่มี เพื่อสร้างสรรค์
คุณค่าที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้รับที่คาดว่ามีความส าคัญมากที่สุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

3. วิธกีารส่งมอบคณุค่า (How) 

หลักจากที่ได้ระบุถึง “คุณค่า” ที่มีความหมายต่อ “กลุ่มผู้รับ” แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าส่งคุณค่า
นั้น ๆ ให้กับผู้รับ หรือการน าเสนอทางออก (Solution) ให้กับปัญหาของผู้รับ ในขั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการ
จะต้องค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับที่มีความส าคัญ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดใน
โอกาสที่เราก าลังเพ่งเล็ง ในขั้นต้นของการพัฒนาแผนการประกอบการ และการร่าง  Opportunity Canvas 
นั้น วิธีด าเนินการส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับได้ ซึ่งในขั้นเริ่มต้นนี้ รูปแบบของการน าส่ง
คุณค่าอาจจะยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบใด แต่อย่างน้อย จะต้องมีการก าหนด
แนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับตัวผู้ประกอบการเอง ทีมงานของผู้ประกอบการ 
หรือผู้ร่วมด าเนินการในการประกอบการ อาทิเช่น การก าหนดรูปแบบของการน าส่งคุณค่าในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ อาจมีการก าหนดลักษณะพื้นฐานที่ผลิตภัณฑ์ควรมีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับคุณค่า หรือ
การก าหนดรูปแบบของการน าส่งคุณค่าในลักษณะของกระบวนการ อาจมีการร่างขั้นตอนขั้นพื้นฐานของ
กระบวนการนั้น ๆ ที่จ าเป็นต้องมีเพื่อการน าส่งคุณค่าดังกล่าว เป็นต้น   
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4. ทรัพยากรและความสามารถ (Resource & Capability)  

เมื่อกล่าวถึงวิธีด าเนินการในการประกอบการแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการย้อนกลับมามองทรัพยากร
และความสามารถที่มี เป็นสิ่งส าคัญเพื่อที่จะเริ่มด าเนินการประกอบการ ส าหรับผู้ประกอบการ การขาดแคลน
ทรัพยากรและความสามารถในการด าเนินการในช่วงเริ่มต้นก็นับเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อโอกาสที่พบมักจะเกิด
จากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ ดังนั้นในหลายครั้ง ผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นที่จะต้องค้นหาทรัพยากรที่ต้องการด้วยตนเอง รวมถึงการพัฒนาความสามารถ หรือการดึงดูดผู้ที่มี
ความสามารถเข้ามารวมกัน เพื่อที่จะได้ด าเนินการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับได้ หลายครั้งในการประกอบการ 
ความสามารถของผู้ประกอบการอาจมีขีดจ ากัดหากโอกาสที่ผู้ประกอบการเล็งเห็นว่ามีคุณค่านั้นเกิดจากการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างจุดที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้นเคย หรือความรู้และประสบการณ์ของตัว
ผู้ประกอบการเอง ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการอาจจะมีความจ าเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านที่ตัวผู้ประกอบการนั้นขาด หรืออาจมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองใน
ด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นแห่งการเรียนรู้  (Learning Curve) ของแต่ละคน ใน The Opportunity 
Analysis Canvas ศาสตราจารย์ เจมส์ ว. กรีน ได้กล่าวเอาไว้ว่า “เส้นแห่งการเรียนรู้ของแต่ละคน จะได้รับ
อิทธิพลมาจากสิ่งที่เรารู้ในวันนี้ ความมุ่งมั่นของเรา และทรัพยากรที่เรามีที่จะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้ ” และ
ในยุคที่อินเตอร์เน็ตกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในปัจจุบัน การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านั้นก็
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการของเส้นแห่งการ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก และปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คืออัตราการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่มีมาก
ขึ้นผ่านเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารไร้สายอย่างสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุนี้ การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
จึงสามารถท าได้ง่ายขึ้น ด้วยปริมาณของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มมากขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคมหาวิทยาลัย อาทิเช่น รูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง
อย่าง Massive Open Online Course (MOOC) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การน าออกไปประยุกต์ใช้
จริงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถที่จ าเป็นใน
การประกอบการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญส าหรับ
การประกอบการ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะมีผลในการส่งเสริมการด าเนินการของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ทรัพยากรในรูปแบบรูปธรรม (Tangible) อาทิเช่น เงินทุน เครื่องมือ หรืออสังหาริมทรัพย์ และแบบนามธรรม 
(Intangible) อาทิเช่นความรู้ ความสัมพันธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา หลายครั้งในช่วงเริ่มต้นของการ
ประกอบการ ผู้ประกอบการอาจจะยังขาดทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการ ดังนั้นอาจมีความจ าเป็น
ที่จะต้องสร้างพันธมิตรเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น   
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ภาพแหง่โอกาสในการประกอบการส าหรับผูป้ระกอบการ 

 ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการประกอบการ จะมีมุมมองของภาพแห่งโอกาสในการ
ประกอบการแตกต่างออกไปจากองค์กรที่ตั้งอยู่ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าและความต้องการ
ของกลุ่มผู้รับ หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้รับ รวมวิธีการด าเนินการในการน าส่งคุณค่า ทรัพยากรและความสามารถ
ต่าง ๆ ก็จะไม่ได้ถูกก าหนดเอาไว้อย่างตายตัวเช่นเดียวกับในองค์กรใหญ่หรือที่ตั้งอยู่แล้ว ในมุมมองของ
ผู้ประกอบการ องค์ประกอบของภาพแห่งโอกาสแต่ละองค์ประกอบจะมีอยู่รอบตัว และมีความหลากหลายสูง 
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความต้องการ หรือ “คุณค่า” และกลุ่มผู้รับ และวิธีการน าเสนอคุณค่านั้น ๆ ให้กับผู้รับ 
ก็อาจมีอยู่หลากหลายวิธี รวมถึงการค้นหาทรัพยากรและการสร้างศักยภาพที่จ าเป็นในการส่งมอบคุณค่าให้กับ
กลุ่มผู้รับ และด้วยความที่องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการจะยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจง จึงท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะท าการค้นหาและส ารวจความเป็นไปได้ของแต่ละ
องค์ประกอบได้อย่างอิสระ (แผนภาพที่ 43) 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4: การประกอบโอกาสทางการประกอบการ 

ดังนั้นการร่างภาพแห่งโอกาส หรือ Opportunity Canvas ของผู้ประกอบการจึงเป็นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมักจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงในจุดใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีการเช่ือมโยงกันมา
ก่อน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้ประกอบการสามารถที่จะท าการปรับเปลี่ยนแต่ละ
องค์ประกอบได้อย่างอิสระ โดยไม่จ าเป็นต้องยึดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงเป็นหลัก  

เนื่องด้วยความอิสระของผู้ประกอบการ จึงท าให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับการสร้างนวัตกรรมได้ 
เพราะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้อย่างอิสระเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
สามารถเชื่อมโยงทรัพยากรที่อาจไม่ได้มีการถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ กับการตอบโจทย์ปัญหาของคน
กลุ่มใหม่ที่อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ก่อให้เกิดการน าส่งคุณค่าที่ยังไม่เคยมีใครมองเห็นให้กับกลุ่มคน
ที่อาจถูกละเลยได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวมวลจะก่อให้เกิดขี้เถ้าที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เป็นจ านวนมาก หากมองในมุมมองของผู้ประกอบการโรงผลิตก๊าซชีวมวล ซึ่งจะมองแผ่นภาพโอกาส

                                                            
3 ความต้องการ = คุณค่า, คน = ใคร, วิธีแก้ปัญหา = ท าอย่างไร, และ ทรัพยากร = ทรัพยากรและความสามารถ 
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ในมุมมองของสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วเพียงเท่านั้น ก็อาจจะหาวิธีสร้างคุณค่า หรือหากลุ่มคนที่จะมองเห็นคุณค่า
ของขี้เถ้าเหล่านั้นไม่ได้ แต่หากมองในมุมมองของผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะในการประกอบการ
โรงผลิตก๊าซชีวมวลเพียงอย่างเดียว ก็อาจสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรใหม่ ในกรณีนี้คือขี้เถ้า 
กับกระบวนการใหม่ที่จะสร้างคุณค่า เช่นกระบวนการน าขี้เถ้าไปอัดแท่งผสมกับอิฐมวลเบา เพื่อน าส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถให้คุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ได้  

การตัดสนิใจและพืน้ฐานกระบวนการตัดสินใจของการประกอบการ   

 ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจหลายต่อหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ท าเลที่ตั้ง 
การจัดหาเงินทุน การรับพนักงาน การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ การตั้งราคาขาย การวางแผน
เพื่อสนับสนุนการขาย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ราคาขายสินค้าและบริการ การโฆษณาสินค้า และอื่นๆ อีก
มากมาย แต่การตัดสินใจที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเกิดก่อนการตัดสินที่กล่าวมาข้างต้น คือ การตัดสินใจที่ว่า  “จะท า
หรือไม่ท า” เมื่อมีโอกาส และท าการประเมินโอกาสในการประกอบการแล้ว ดังนั้น ความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อม ปัจจัย ลักษณะบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ  ก่อนที่จะอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ประกอบการ และการตัดสินใจในการประกอบการและการหาประโยชนใ์นการประกอบการ  เราจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการตัดสินใจ รูปแบบในการตัดสินใจ และกลยุทธ์การตัดสินใจ 
เพื่อที่สร้างองค์ความรูใ้นการตัดสินใจต่อไป 
 องค์ความรู้ในหลักการจัดการเบื้องต้น (Management Foundation) นอกจากจะมีการเรียนรู้ 4 
องค์ประกอบในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) 
และการควบคุม (Controlling) แล้ว การจัดการยังกล่าวถึงบทบาทการจัดการของผู้จัดการ โดยมีบทบาทใน
ด้านการหาข้อมูล (Information Roles) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal Roles) และการ
ตัดสินใจ (Decisional Roles) โดยจะมีพื้นฐานกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

แปลจาก Schermerhorn Jr (2009) 

  
จะเห็นได้ว่าพื้นฐานกระบวนการตัดสินใจ เป็นขั้นเป็นตอน มีความชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่

ถูกต้องในทางปฏิบัติ หากแต่ว่ารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเข้า

ขัน้ตอนท่ี 1 

ระบแุละ

จ ากดัความ

ของปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 2 

สร้างและ

ประเมิน

ทางเลือกใน

การแก้ไข

ปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 3 

ตดัสินใจใน

ทางเลือกท่ี

เลือกไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 

ด าเนินการ

ตามท่ีได้

ตดัสินใจ 

ขัน้ตอนท่ี 5 

ประเมินผล 
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มาร่วมผลักดันแนวทางการตัดสินใจ อีกทั้งกรอบระยะเวลาในการตัดสินใจในทางปฏิบัติอาจมีระยะเวลาที่
แตกต่างกัน ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่จะต้องแก้ไขและตัดสินใจแตกต่างกัน การด าเนินการอาจจะต้องใช้
ความร่วมมือจากหลายแผนก รวมไปถึงการประเมินอาจมีการบิดเบือน ด้วยเหตุนี้เอง ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนใน
การแต่ละกระบวนการจะต้องศึกษา ลงรายละเอียดเพื่อสามารถที่จะสร้างประสิทธิผลจากการตัดสินใจ  

การตัดสนิใจในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Decision Making) 

 ศาสตราจารย์ Eisenhardt and Zbaracki (1992) ได้นิยามการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า เป็นสิ่ง
หนึ่งซึ่งมีความส าคัญในเงื่อนไขที่มีการกระท าและด าเนินการไปแล้ว มีพันธะสัญญาด้ านทรัพยากร หรือ 
รูปแบบที่มีอยู่ก่อน   
 

Strategic decision is defined as “one which is important, in terms of the actions taken, 
the resources committed, or the precedents set” (Eisenhardt and Zbaracki, 1992; pg 17) 

  
หากจะขยายความจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นั้น อาจจะหมายถึง

การตกลงกระท าในสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งได้มีเข้าท าสัญญาในการลงทุนในด้านทรัพยากร บุคคลกร เงินทุน ที่จะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ สิ่งที่ตั้งไว้หรือวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่ า การตัดสินใจเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญอย่างมากไม่ใช่เฉพาะธุรกิจใหม่ที่เกิดจากผู้ประกอบการแต่ยังรวมไปถึงธุรกิจหรือองค์กรที่ตั้งอยู่
แล้ว ศาสตราจารย์ Eisenhardt and Zbaracki (1992) ได้กล่าวไว้ว่า มีรูปแบบในการตัดสินใจ ที่มีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง 3 แบบด้วยกัน ซึ่งจะอธิบายโดยสังเขปดังนี้ 

1) รูปแบบความมี เหตุผลและความมี เหตุผลอย่างมีขอบเขต (Rationality and Bounded 
Rationality Model) ส าหรับรูปแบบลักษณะนี้มีการตั้งสมมุติฐานที่ว่าในการตัดสินใจของคนทุก
คนมีเหตุมีผล และในบางสถานการณ์ท าให้คนเหล่านั้นมีเหตุมีผลอย่างมีขอบเขตเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ ตามรูปแบบการตัดสินใจลักษณะนี้ บุคคลที่จะต้อง
ตัดสินใจรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวก าหนดมูลค่าของผลการกระท าที่น่าจะเป็น 
ทั้งนี้คนที่จะตัดสินใจจะเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลและพัฒนาชุดของทางเลือกในการตัดสินใจ 
แน่นอนว่าในทางปฏิบัติคนเรามีความเป็นเหตุผลอย่างมีขอบเขต ด้วยความข้อจ ากัดทางด้านการ
รับรู้  (Cognitive limitations)  และข้อมูลที่ ไม่ เท่ า เที ยมกัน  ( Information Asymmetry) 
นอกจากนี้รูปแบบการตัดสินใจลักษณะนี้ยังได้บ่งชี้ว่าความสลับซับซ้อนของปัญหาและความขัด
แย่งระหว่างคนตัดสินใจที่มีหลายคนมักจะมีอิทธิพลต่อแนวทางในการตัดสินใจ  

2) รูปแบบทางการเมืองและอ านาจ  (Political and Power Model) เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษา
ด้านการเมืองการปกครองอยู่ในส่วนของรัฐศาสตร์ (Political Science) การตัดสินใจในรูปแบบนี้
ได้น าองค์ความรู้ของรัฐศาสตร์มาใช้ โดยเชื่อว่า องค์กรประกอบไปด้วยคนที่มีการรวมตัวกันอีกทั้ง
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ยังมีการแข่งขันในด้านผลประโยชน์  โดยในมุมของรัฐศาสตร์จะมองว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะ
ถูกท าให้คลี่คล้ายได้จากกลุ่มคนที่แข่งขันตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคล ดังนั้น คนที่ตัดสินใจ
จะพยายามที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจโดยผ่านกระบวนการทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น การ
รวมกลุ่ม การแสวงจุดร่วม การสงวนจุดต่าง และการหาความร่วมมือเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสามารถ
สร้างอ านาจในการตัดสินใจตามความชื่นชอบของตนเอง (Self-Preference) นอกจากนี้รูปแบบ
การตัดสินใจลักษณะนี้ยังเชื่อว่า ทางเลือกในการตัดสินใจจะสะท้อนตามความชื่นชอบของบุคคล
ที่มีอ านาจ รวมไปถึงคนที่อยู่ในองค์กรจะเข้าสู่สนามการเมืองในองค์กร ซึ่งมีเล่ห์อุบายในการ
หลอกล่อ การเป่าหู การกระจายข่าวลือ หรือข้อมูลทั้งที่เป็นความจริงและความเท็จ อีกทั้งยัง
ควบคุมข้อมูลเหล่านั้น ทั้งน้ีเพื่อสร้างอ านาจในการตัดสินใจ 

3) รูปแบบแบบถังขยะ (Garbage Can Model) รูปแบบนี้มีการน าเอาไปใช้น้อยที่สุด แต่ได้อธิบาย
ได้ว่าในการตัดสินใจมันจะเผชิญปัญหาที่ก ากวม คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ซึ่งในรูปแบบนี้ได้โตแย้งการ
ตัดสินระหว่างรูปแบบความมีเหตุผลและรูปแบบการเมือง โดย ศาตราจารย์ Cohen, March, 
and Olsen (1972) ได้น าเสนอการตัดสินใจรูปแบบ Garbage Can กล่าวคือ องค์กรมักจะมี
สถานการณ์ที่สับสน วุ่นวาย ปรากฏอยู่ ซึ่งส่งผลท าให้การตัดสินใจเป็นผลมาจากปฏิกิริยาร่วมกัน 
ระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น โอกาสและหนทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ รวมไปถึงคนที่ร่วมกัน ซึ่ง
โดยรวมทั้งหมดอยู่ในสภาพเดียวกัน เปรียบเสมือนกับ Garbage Can อนึ่งในการตัดสินใจรูปแบบ
นี้ จะได้ผลมากขึ้นเมื่อมีระยะเวลาในการตัดสินใจที่นานขึ้น   

 อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่เท่า
เทียมกัน ( Information Asymmetry) โครงสร้างในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะมีผู้ตัดสินใจมากกว่าหนึ่งคน 
กระบวนการในการตัดสินใจ ระยะเวลาในการตัดสินใจ ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน (Conflict of Interest) การ
ผิดพลาดจากการมีพันธสัญญาที่เพิ่มขึ้น (Escalation of Commitment Error) และความรุนแรงของอิทธิพล
แวดล้อม นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พิสูจน์ปัจจัยที่น่าสนใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น บุคลิกลักษณะของคนตัดสินใจ ที่มีการรับรู้ในด้านการบริหารจัดการที่จะสามารถเชื่อมต่อกล
ยุทธ์ทางธุรกิจกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและท าให้องค์กรมีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น (Gary & Wood, 2011) นอกจากนี้ Robert Mitchell, Shepherd, and Sharfman 
(2011) ยังได้ท าการพิสูจน์ให้เห็นว่า การตัดสินใจในลักษณะไม่แน่ไม่นอน หรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ (Erratic 
Decision Making) กลับมีการตัดสินใจที่ดีกว่าคนที่ตัดสินใจที่แน่นอน เนื่องด้วยคนเหล่านี้มีประเมินและ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกแบบพลวัต จึงมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตลอดเวลา จึงส่งผลท าให้มี
การตัดสินใจที่ดีกว่า   
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การตัดสนิใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Decision Making) 

 การที่จะเข้าใจถึงการตัดสินใจในการประกอบการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการได้นั้น 
ควรจะเข้าใจถึงความเป็นจริงในโลกเชิงทฤษฏี (Theoretical World) เพื่ออธิบายได้ว่าสาเหตุใดผู้ประกอบการ
ถึงตัดสินใจเข้าไปด าเนินการธุรกิจในโลกเชิงทฤษฏี (Shane, 2003) เพื่อที่เข้าใจการปรากฏขึ้นของการ
ประกอบการ วิธีที่จะอธิบายได้ดีที่สุดคือการพิจารณาโลกเชิงทฤษฏีซึ่งสามารถตั้งข้อสมมุติฐาน ว่าสถานการณ์
แบบใดที่จะไม่มีการปรากฏขึ้นของการประกอบการ กล่าวคือ อะไรที่ท าให้ไม่มีผู้ประกอบการอยู่บนโลกใบนี้  
ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ ได้อธิบายถึงระบบราคา (Price System) ว่า เนื่องจากราคาได้สะท้อนข้อมูลในทุก
ด้านจากผู้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ เมื่อคนในระบบเศรษฐกิจได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์  (Perfect 
Information) เดียวกัน ดังนั้นจะมีการขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น และมีการซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อราคาต่ าลง 
จนกระทั่งอุปสงค์และอุปทานสร้างจุดดุลยภาพขึ้นมา ซึ่งจะท าให้คนในระบบเศรษฐกิจไม่เหตุผลใดที่จะ
เปลี่ยนแปลง การซื้อและการขายสินค้าและบริการ และไม่มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
เพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (ก าไร) จากระบบเศรษฐกิจได้ ดังนั้นการประกอบการจึงไม่เกิดขึ้น ระบบ
เศรษฐกิจลักษณะนี้เรียกว่า ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect Competitive Market)  
 แต่ในโลกความเป็นจริง ราคาสินค้าไม่ได้สะท้อนข้อมูลที่สมบูรณ์จากการเคลื่อนย้ายทรัพยากร อีกทั้งผู้
มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ หากแต่ได้รับข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน 
(Information Asymmetry) นอกจากนี้ระบบราคาในโลกเชิงทฤษฎียังมีข้อจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น นักประดิษฐ์
สามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆในการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่  แต่ผู้ประกอบการไม่
สามารถมาใช้ระบบราคามาใช้ในการตัดสินใจตั้งราคาได้เนื่องจากว่าสินค้าและบริการใหม่นี้ไม่เคยปรากฏอยู่ใน
ตลาดมาก่อน ข้อมูลต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้
ราคาไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือการจัดการองค์กรที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่ปรากฏขึ้น ด้วย
เหตุที่เทคโนโลยียังไม่ตั้งอยู่ในตลาดจึงท าให้ราคาไม่สามารถสะท้อนข้อมูลดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้เองการ
ตัดสินใจในการประกอบการของผู้ประกอบการนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับข้อจ ากัดในการใช้ระบบราคาในเชิง
เศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห ์
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 กระบวนการตดัสินใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Decision-Making Process) 
 

 
 
 
 

   
 แปลจาก Shane (2003) 

 
จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจในการประกอบการ (Entrepreneurial 

Decision-Making Process) โดยเริ่มเกิดจากการปรากฏขึ้นของโอกาสในการประกอบการ ซึ่งการปรากฏขึ้น
เกิดขึ้นจากการค้นหาและการสร้างโอกาสในการประกอบการ ส่งผลท าให้การใช้ระบบราคาทางเศรษฐศาสตร์มี
ข้อจ ากัดท าให้มีการตัดสินใจในการประกอบการ และน ามาซึ่งก าไรหรือขาดทุนในการประกอบการ  

อย่างไรก็ดี ค าถามที่ว่า “การตัดสินใจในการประกอบการท าอย่างไร มีลักษณะอยา่งไร” เป็นค าถามที่
เราจะต้องทราบเพื่อเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมการตัดสินใจของผู้ประกอบการ จากที่กล่าวมาข้างต้น ทฤษฏีทาง
เศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าการตัดสินใจของคนสามารถใช้ตัวราคาที่ได้สะท้อนข้อมูลทางตลาดมาใช้ในการตัดสินใจ
โดยจะมีการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) (Casson, 
1982) อย่างไรก็ดีในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ใน หรือส่งผ่านตัวราคา ซึ่ง
เป็นจุดที่ผู้ประกอบการจะต้องท าการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย การผสมผสาน ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อ
สร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ดังนั้น การตัดสินใจในการประกอบการจะจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่
เหมาะสมที่สุด (Non-Optimizing Decisions) โดยศาสตราจารย์ Shane (2003) ได้ให้เหตุผล 3 ประเด็น
ด้วยกัน  

1) เนื่องจากว่าการตัดสินใจเพื่อให้ได้จุดที่เหมาะสมที่สุดจ าเป็นจะต้องรู้ในเรื่องราคา และปริมาณใน
อนาคต ซึ่งจะต้องรู้ถึงพฤติกรรมในการบริโภคของลูกค้า จ านวนผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคต 
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ประกอบการจะสามารถเห็นอนาคตอย่างถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ
ท าการคาดการณ์ในตัวเลขต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด แต่
ผู้ประกอบการจะเชื่อว่าดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

2) ถึงแม้ว่าจะสามารถรู้ถึงข้อมูลในอนาคตได้ ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาทางด้านข้อมูล การประมูลข้อมูลของผู้ประกอบการมีความ
แตกต่างกันในคุณลักษณะของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ การศึกษา 
และกิจกรรมที่จะมาใช้ในการประกอบการมีความแตกต่างกัน จึงท าให้การตัดสินใจไม่อยู่ในจุดที่
เหมาะสมที่สุด  

การปรากฏ

ขึน้ของโอกาส

ในการ

ประกอบการ 

ข้อจ ากดัใน

การใช้ราคา

ทาง

เศรษฐศาสตร์ 

การตดัสินใจ

ในการ

ประกอบการ 

ก าไร 

(ขาดทนุ)  

ในการ

ประกอบการ 
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3) ในการตัดสินใจในการประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจในการโยกย้ายและผสมผสาน
ทรัพยากร โดยใช้ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลด้านราคา การประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากรที่ผู้ประกอบการมีอยู่ กับการระบุโอกาส มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้สถานการณ์
แวดล้อม ของผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันจึงท าให้ผู้ประกอบการตัดสินในเหมือนกันได้และ
ไม่อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด 

การตัดสินใจในการประกอบการนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
บริบทของความไม่แน่นอน มากกว่าความเสี่ยง จากที่กล่าวไปแล้วความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความ
เสี่ยง (Risk) มีความแตกต่างกัน ผู้ประกอบการจะต้องประมวลข้อมูลที่มีอยู่ และคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นใน
อนาคตที่ไม่รู้แน่ชัด อีกทั้งมีปัจจัย ตัวแปร ที่เกิดขึ้นล้อมรอบในการตัดสินใจ ซึ่งไม่สามารถที่จะค านวณความ
น่าจะเป็นในเชิงคณิตศาสตร์ได้ ท าให้การตัดสินใจของผู้ประกอบการทุกคนไม่ เหมาะสมที่สุด (Non-
Optimizing Decisions) ในทางเศรษฐศาสตร์ แต่มีสิ่งที่ให้ผู้ประกอบการตัดสินใจประกอบกิจการใดกิจการ 
หนึ่งก็เนื่องจากว่า ความคิด (Idea) ความฝัน (Dream) และความเชื่อ (Believe) ว่าจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การจัดองค์กรใหม่  และความใหม่ใน
ด้านอื่นๆ ที่จะสร้างคุณคา่เพ่ิม (Value added) ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายกระบวนของโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity Process) เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับของโอกาสในการประกอบการ 

2. องค์ประกอบของโอกาสทางการประกอบการมีอะไรบ้าง และท าไมผู้ประกอบการจะต้องเริ่มจากการ
ประกอบโอกาส จงอธิบาย 

3. กระบวนการตัดสินใจของผู้ประกอบการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างจงอธิบาย 
4. ท าไมผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญกับค าว่าโอกาส และสุดท้ายท าไมจะต้องหาประโยชน์จาก

โอกาสนั้น 
5. มีกิจกรรมใดบ้างที่ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการในขั้นตอนการประเมินโอกาส 
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บทที ่5 
คณุลักษณะของผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Characteristics) 
 

“Your character is the most important asset that you will develop in your entire life.” 
บุคลิกภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาตลอดทั้งชีวิตของคุณ 

(Unknown ) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจถงึคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่แตกต่างจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ 
2. เพื่อให้เข้าใจถงึคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
3. เพื่อให้เข้าใจถงึความส าคัญและอิทธิพลของอารมณ์ (Affect) ต่อการประกอบการ 
4. เพื่อให้เข้าใจถงึวิธีการรับมือกับความล้มเหลวของผู้ประกอบการ 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  
2. บุคลิกภาพห้ามิติ (Big Five Personality Dimensions) 
3. อารมณ์และความรู้สึกต่อผู้ประกอบการ: ความหมายและความส าคัญ 
4. การรับมือกับความล้มเหลวของผู้ประกอบการ 

 
บทน า 

 ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่คิดค้นนวัตกรรม ค้นหาโอกาสใหม่ และสามารถหาประโยชน์จากโอกาส
นั้นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงธุรกิจได้ ดังนั้น การบอกใครต่อใครว่า “ฉันเป็นผู้ประกอบการ” จึงฟังดูแล้วน่า
ค้นหา และชวนสงสัยว่าผู้ประกอบการมีลักษณะอย่างไร หรือ มีความแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ อย่างเช่น  
ผู้จัดการ หมอ หรือ นักการขาย หรือไม่ จากข้อมูลทางการวิจัย พอสรุปสั้นๆได้ว่า ผู้ประกอบการ มีความ
แตกต่างกับคนอื่นๆ ในอาชีพอื่นๆ ในหลายๆด้าน แต่ถึงกระนั้น ผู้ประกอบการแตกต่างกับบุคคลในอาชีพอื่นๆ 
โดยก าเนิด ใช่หรือไม่ ดังเช่นที่นักวิจัยบางคนคิดว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการนั้น เป็นมาโดยก าเนิด หรือ โดย
กรรมพันธุ์ (Nicolaou & Shane, 2009) ซึ่งค าถามนี้ยังเป็นค าถามที่นักวิชาการยังหาข้อสรุปไม่ได้  

 แต่สิ่งที่พอจะอธิบายถึงคุณลักษณะและความแตกต่างของผู้ประกอบการกับคนในอาชีพอื่นๆ ได้ ก็คือ 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้ในอธิบายในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ว่าด้วยเรื่อง การดึงดูด-การคัดเลือก-การ
คงอยู่ (Attraction-Selection-Attrition – ASA Model) (Schneider, 2001) ที่พูดถึงว่า คนเรามักจะเลือก
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ประกอบอาชีพอะไร หรือ ท างานในองค์กรไหน จะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพส่วนตัว ทักษะความสามารถ หรือ 
เป้าหมายส่วนบุคคล ที่เข้ากันได้กับงานอาชีพนั้นๆ หรือองค์กรนั้นๆ (การดึงดูด: Attraction) ในกลุ่มคนที่เลือก
ประกอบ อาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะมีเพียงบางคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปท าอาชีพนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น 
คนเป็นหมอ ต้องผ่านการสอบเข้าเรียนโรงเรียนการแพทย์ เป็นต้น (การคัดเลือก: Selection) และสุดท้าย ใน
กลุ่มคนที่ได้เข้าไปประกอบอาชีพนั้นๆ ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอยู่กับอาชีพนั้น หรือ องค์กรที่เลือกนั้นไปได้
ตลอด แต่จะมีบางคนที่ต้องออกจากองค์กร หรือ เปลี่ยนแปลงอาชีพไปท าอย่างอ่ืน (การคงอยู่: Attrition)  

 เมื่อน าทฤษฎีดังกล่าวมาอธิบายถึงความแตกต่างของผู้ประกอบการกับผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ จึงไม่น่า
แปลกใจที่ 1) คนบางคนเท่านั้นที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการ 2) คนที่อยากเป็นผู้ประกอบการ ได้เข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการจริงๆ เป็นบางส่วน และสุดท้าย 3) ในบรรดาผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการแล้ว มีบางคนเท่านั้นที่
เหมาะกับการประกอบการ ตัวอย่างเช่น คนที่อยากเป็นผู้ประกอบการคือคนที่ชอบความอิสระและเป็นเจ้านาย
ตัวเอง ในบรรดาคนกลุ่มนี้ มีบางคนที่สามารถหาโอกาสธุรกิจ และสร้างธุรกิจได้ และสุดท้าย ผู้ประกอบการ
บางคนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานโดยอิสระ ในแบบที่ไม่
ต้องให้ใครมาบอกว่าต้องท าอะไร เมื่อไรและอย่างไร 

 โดยสรุป ทฤษฎี ASA (Attraction-Selection-Attrition Theory) สามารถช่วยอธิบายในเบื้องต้นได้
ว่า ในบรรดาคนทั่วๆไป มีไม่กี่คนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองในแต่ละขั้น และกระบวนการเหล่าน้ีนั่นเอง ที่เป็น
ตัวอธิบายว่า คนที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันจะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ดังนั้น กลับไปสู่ค าถามที่ว่า 
ผู้ประกอบการมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้อื่นหรือไม่ ค าตอบที่ได้จากงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎี ASA (Schneider, 
Kristof, Goldstein, & Smith, 1997) ก็คือ ใช่ ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะที่แตกต่างกับบุคคลในอาชีพอื่นๆ 
เช่นเดียวกับ หมอ นักชีววิทยา ข้าราชการ ที่มีทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ และความสนใจ ( Interest) ที่
เหมาะสมกับอาชีพของตัวเองและมีความแตกต่างกับบุคคลอื่นๆ ผู้ประกอบการซ้ า (Repeat entrepreneur) 
ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการที่สร้างโอกาสทางธุรกิจหลายอย่าง หรือ ประกอบธุรกิจมากกว่าหนึ่งครั้ง (Baron & 
Ensley, 2006) ก็จะยิ่งผ่านการคัดกรองที่เข้มข้นมากขึ้น จึงมีคุณลักษณะที่ยิ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการ
ทั่วๆไปเช่นกัน  

 ค าถามตามมาก็คือ ผู้ประกอบการมีคุณลักษณะที่แตกต่างกับผู้ประกอบอาชีพอื่นๆอย่างไร หรือ 
บุคลิกภาพแบบไหนที่ผู้ประกอบการมีแตกต่างจากผู้อื่น ตลอดจนค าถามที่ว่า ทักษะความสามารถแบบใดที่มี
ผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ สองค าถามหลักนี้เป็นค าถามที่ส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
เนื่องจากการที่เราสามารถระบุถึงบุคลิกภาพ ทักษะความสามารถของผู้ประกอบการ จะท าให้เราสามารถ
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีโอกาสในการแสวงหา สร้างโอกาส สร้างนวัตกรรม ที่สามารถน าไปเป็นประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ และให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนั้นๆได้ 
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คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ  

 การประกอบการโดยค าจัดกัดความ ถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายเป็นอย่างสูง การที่ผู้ประกอบการ
จะต้องคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และแปลความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดธุรกิจใหม่ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระท า
ได้ง่ายๆ คนบางคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์ และมองเห็นโอกาสการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจ  แต่ไม่ลงมือ
สร้างธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกอบการ หรือ บุคคลที่ลงมือสร้างธุรกิจจากโอกาสที่ตัวเอง
เล็งเห็น  จะต้องมีบุคลิกภาพคุณลักษณะที่แตกต่างออกไป จากผลการศึกษาวิจัย มีหลายคุณลักษณะส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

การรับรูค้วามสามารถของตนเอง (Self- Efficacy)  

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่
จะกระท าการใดๆให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองก าหนดไว้ได้ในยามที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Bandura, 
1997) แบนดูร่า ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนนั้นมีอิทธิผลต่อการกระท าของบุคคลอย่างน้อย
สามด้าน ได้แก่ 1) การเลือกที่จะกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง 2) คุณภาพของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
หรือ การปฏิบัตินั้นๆ (Performance quality) และ 3) การไม่ลดละต่อการพฤติกรรมนั้นๆ แม้จะมีอุปสรรค 
(Persistence) ซึ่งจะช่วยเอาให้บุคคลเอาชนะความล้มเหลวได้ ถ้าคนสองคนมีความสามารถอยู่ในระดับที่
เท่าๆกัน แต่การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) อยู่ในระดับแตกต่างกัน ก็มักจะแสดงออก
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน คนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งอยู่ในระดับสูง คนนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆสูงด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม 
คนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งอยู่ในระดับต่ า มักจะเชื่อว่าตนเอง
จะไม่สามารถข้ามอุปสรรคไปได้ คนนั้นๆก็จะมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆต่ า หรือ ไม่กระท า
พฤติกรรมนั้นๆเลย คนที่รับรู้ความสามารถว่าตัวเองจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย มักจะประสบ
ความส าเร็จในที่สุด  

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็จ (Markman & Baron, 2003) เนื่องจากบุคคลที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ระดับสูง จะเต็มใจในการด าเนินการงานต่างๆ ที่มีความยุ่งยาก จากผลการวิจัยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) อยู่ในระดับสูงกว่าบุคคลในกลุ่มอื่นๆ (Zhao, Seibert, & Hills, 
2005) เนื่องจากว่า ถ้าผู้ประกอบการไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะท าให้เป้าหมายของตัวเองส าเร็จ
แล้วนั้น เขาคงไม่ลงมือสร้างธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มแรก ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยยังได้ค้ นพบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแนวโน้มในการเริ่มธุรกิจใหม่ และ
ประสบความส าเร็จทางการเงินจากการด าเนินธุรกิจดังกล่าว (Baum & Locke, 2004; Zhao et al., 2005) 
นอกจากนั้น การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) ยังเป็นกลไกในการอธิบายอิทธิพลของตัวแปร



บทที่ 5: คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  77 

อื่นๆ ที่มีต่อความตั้งใจทางการประกอบการ (Entrepreneurial intentions) หรือ แนวโน้มในการด าเนินการ
เกี่ยวการประกอบการ ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์การประกอบการที่ผ่านมา มีผลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self- Efficacy) ซึ่งในทางกลับกัน ส่งผลต่อแนวโน้มในการด าเนินการเกี่ยวกับการประกอบการ (Zhao 
et al., 2005) รวมถึง อธิบายอิทธิพลของการมีใจรักในงาน (Passion for work) และการไม่ย่อท้อในงาน 
(Tenacity) ที่มีต่อการเติบโตของธุรกิจใหม่ (New Venture Growth) (Baum & Locke, 2004) กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการที่มีความใจรักในงาน (Passion for work) และไม่ย่อท้อในงาน (Tenacity) จะมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy) สูงขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ธุรกิจใหม่เติบโตดีขึ้น 

แนวโนม้ในการเสีย่ง (Risk Propensity)  

ค าจ ากัดความแต่ดั้งเดิมของค าว่าผู้ประกอบการ โดย ริชาท์ เคนทิเลน (Richard Cantillon) ใน
ศตวรรษที่ 18 มักเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับความเสี่ยง และความไม่แน่นอน ในการประกอบกิจการนั้นๆ 
ผู้ประกอบการมักจะมองตัวเองว่าเป็นพวกชอบเสี่ยง  (Risk takers) แต่แท้จริงแล้ว ผู้ประกอบการชอบเสี่ยง
มากกว่าบุคคลในอาชีพอื่นๆ จริงหรือไม่ ผลการวิจัยที่ผ่านมาแยกออกเป็นสองทาง งานวิจัยส่วนหนึ่งค้นพบว่า 
ผู้ประกอบการเป็นกลุ่มคนที่รับความเสี่ยงได้มากกว่าคนอื่นๆ (Stewart & Roth, 2001) และผู้ที่มีแนวโน้มใน
การเสี่ยง (Risk Propensity) มีความต้องการมาเป็นผู้ประกอบการ (Zhao, Seibert, & Lumpkin, 2010) 
ในขณะที่งานวิจัยอื่นไม่พบว่าผู้ประกอบการแตกต่างกับคนอื่นๆในเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่เมื่อนักวิจัย (Schere, 
1982) ได้ลองศึกษาระดับความแตกต่างเกี่ยวกับการอดทนต่อความไม่ชัดเจน (Tolerance of ambiguity) ซึ่ง
มีหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับความเสี่ยง ก็พบว่า ผู้ประกอบการมีระดับความอดทนต่อความไม่ชัดเจนที่สูง
กว่าผู้จัดการทั่วๆไป เพราะการอดทนต่อความไม่ชัดเจน (Tolerance of ambiguity) เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์
ต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอน ถ้าบุคคลใดมีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนในระดับต่ า ( Low 
tolerance of ambiguity) ก็มักจะเกิดความเครียดในยามเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าบุคคลใดมีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนในระดับสูง (High tolerance of ambiguity) อาจมองว่า
สถานการณ์ที่ซับซ้อนนั้นเป็นความท้าทายที่น่าลองอย่างหนึ่ง ดังนั้น บุคคลที่มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนใน
ระดับสูง (High tolerance of ambiguity) มักจะชอบอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงมากกว่าบุคคลที่ไม่สามารถ
อดทนต่อความไม่ชัดเจน  

นอกจากนั้น Baron (2007) ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวโน้มในการรับความเสี่ยงของผู้ประกอบการอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนของการสร้างธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะกล้าเสี่ยงในระดับสูงในช่วงที่
ธุรกิจใหม่ก าลังเริ่มก่อตั้งแต่ยังไม่เปิดตัว เนื่องจาก อัตราการล่มสลายของธุรกิจใหม่อยู่ในระหว่าง 80-85 
เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามปีแรก ถ้าผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยง ธุรกิจดังกล่าวคงจะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่
หลังจากที่ธุรกิจใหม่ได้สร้างตัวขึ้นมาแล้ว ผู้ประกอบการน่าจะมีแนวโน้มในการจัดการความเสี่ยงและจ ากัด
ระดับความเสี่ยงให้น้อยลง เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องรักษาทรัพยากรที่มีให้ได้มากที่สุด  
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ความต้องการความอิสระ (Need for autonomy)  

หลักฐานงานวิจัยระบุว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการความอิสระสูงกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ความต้องการ
ความอิสระ คือ ความต้องการที่จะกระท าการใดๆ อย่างเสรี ปราศจากข้อจ ากัดภายนอก (Cromie, 2000) 
ความอิสระเสรีที่ผู้ประกอบการต้องการ หมายถึง การกระท าการใดๆ หรือการตัดสินใจใดๆ ที่ไม่ต้องคอยพึ่งพา
ใคร หรือ ขึ้นอยู่กับใคร และการไม่ต้องถูกจ ากัดโดยกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนใดๆ ผู้ประกอบการอาจไม่ได้ต้องการ
ตัดสินใจในทุกๆเรื่องคนเดียว แต่ผู้ประกอบการต้องการมีอ านาจการตัดสินใจคนเดียว ในเรื่องที่ส าคัญ 
(Cansiz, 2007) นอกจากนั้น ผู้ประกอบการมีความนิยมในความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) ที่ต้องการ
สร้างความแตกต่างของตนเองออกจากผู้อื่น มากกว่าคนอื่นๆทั่วไป (McGrath, MacMillan, & Scheinberg, 
1992) อย่างไรก็ดี ความต้องการความอิสระของผู้ประกอบการ อาจน าไปสู่การสร้างธุรกิจของตัวเอง หรือ อาจ
เป็นไปได้เช่นกันว่า การมีธุรกิจของตนเองน าไปสู่ความอิสระในการท างาน 

ความต้องการประสบความส าเรจ็ (Need for achievement)  

แนวความคิดเรื่อง ความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for achievement) เกิดขึ้นจาก 
McClelland และคณะ ในปี 1958 โดยเสนอความคิดที่ว่า ผู้ที่มีความต้องการประสบความส าเร็จในระดับสูง
มักจะมีแนวโน้มในการประกอบกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการวางแผนงานใน
อนาคต  มากกว่าผู้ที่มีความต้องการประสบความส าเร็จในระดับต่ า  นอกจากนั้น ผู้ที่มีความต้องการประสบ
ความส าเร็จในระดับสูง มักจะเลือกงานหรือกิจกรรมที่มีความท้าทายและความเสี่ยง รวมถึ งกิจกรรมที่ต้องใช้
ทักษะความสามารถและความทุ่มเทในระดับสูง (McClelland, 1961)  ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ (Need for achievement) ในระดับสูงมากกว่าคนอื่น 
(Collins, Hanges, & Locke, 2004; Stewart & Roth, 2007) ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการประสบความส าเร็จ 
น าไปสู่กิจกรรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการและผลส าเร็จของการประกอบการ อีกด้วย (Collins et al., 2004) 

บุคลิกภาพห้ามติิ (Big Five Personality Dimensions) 

 เมื่อพิจารณาถึงบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการแล้ว กรอบแนวคิดที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน
บุคลิกของผู้ประกอบการคือ บุคลิกภาพห้ามิติ (Big Five Personality Dimensions) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว (Neuroticism)  
เป็นมิติในเรื่องความวิตกกังวล (Anxiety) อารมณ์เปราะบาง (Vulnerability) การควบคุม

แรงกระตุ้นและความต้องการของตนเอง ( Impulsiveness) ตลอดจนความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง 
(Discouragement) ผู้ที่มีบุคลิกภาพมิตินี้ในระดับสูง จะเป็นผู้ที่มีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง มี
ความหวาดกลัว โกรธง่าย ขี้หงุดหงิด ไม่สามารถเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ โดยมักจะโต้ตอบ
ทันทีต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น เศร้าและหดหู่ (Depressed) ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพ
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แบบหวั่นไหวในระดับต่ า จะมีลักษณะยืดหยุ่นมาก นิ่ง ไม่ถูกระทบกระเทือนจากสิ่งเร้ารอบตัวที่
เกิดขึ้นอย่างง่าย ดังนั้น จึงมักจะรับมือกับความเครียดได้ดี  

นักวิชาการมักจะอธิบายลักษณะของผู้ประกอบการ ว่าเป็นคนที่อดทน มั่นคง และมองโลกใน
แง่ดีในยามที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ล าบาก กดดัน ไม่แน่นอน และตึงเครียด ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวที่ต่ ากว่าผู้จัดการทั่วๆไป (Zhao & Seibert, 2006) 
นอกจากนั้น บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวต่ ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเจตนารมณ์ในการ
ประกอบการ (Entrepreneurial intention) ซึ่งหมายถึง การแสดงเจตนาหรือความตั้งใจในการ
ประกอบการ  (Bird, 1988)  และมีความสัมพันธ์ ใน เชิ งบวกกับผลการประกอบการ 
(Entrepreneurial performance) (Zhao et al., 2010) ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้ประกอบการจะต้อง
รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจตัวเองในระดับสูง ผู้ประกอบการจึงมีความ
กดดันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระงานหน้าที่ เรื่องการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากเนื่องจากไม่มี
แนวทางในอดีต และเรื่องการเงิน ดังนั้น บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสูง ซึ่งไม่สามารถ
รับมือกับความตึงเครียดได้นั้น จึงมีแนวโน้มไม่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ และผู้ที่มาเป็น
ผู้ประกอบการก็มักจะมีผลการปฏิบัติงานในระดับต่ า หรือไม่ประสบความส าเร็จ นั่นเอง  

 
2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion)  

เป็นมิติในเรื่องการออกสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Gregariousness) ความอบอุ่น 
(Warmth) การแสดงออกความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา (Assertiveness) และ
อารมณ์ทางบวก (Positive emotions) ผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยในระดับต่ า (Introverts) มักจะ
เป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบสุงสิงกับใคร มักจะท าอะไรเดียว ชอบอยู่เบื้องหลังและไม่
ต้องการกิจกรรมที่ตื่นเต้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยในระดับสูง (Extroverts) 
มักจะชอบเป็นผู้น าและมีอิทธิพลในสังคม ชอบแสดงความสนิทสนมกับผู้อื่น เป็นมิตรกับผู้อื่น 
กระหายกิจกรรมที่ตื่นเต้น และมักจะกระท าการใดๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มี
ความสุขสนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดตัว มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับเจตนารมณ์ในการ
ประกอบการ (Entrepreneurial intention) และผลการประกอบการ (Entrepreneurial 
performance) (Zhao et al., 2010) ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพผู้ประกอบการ เป็นงานที่มีการกระท า
ในระดับสูง มีความตื่นเต้น และขยับตัวรวดเร็วกว่างานอื่นทั่วๆไป ดังนั้น คนที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิดตัว ซึ่งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและชอบความตื่นเต้น จึงมีความประสงค์อยากท าอาชีพ
ประกอบการ นอกจากนั้น บุคลิกภาพแบบเปิดตัวเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าสูง ในการน าธุรกิจใหม่
จึงอาศัยผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ การน า และการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างสูง ผู้ประกอบการ
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ซึ่งมีระดับการเปิดตัวสูง (Extroverts) จึงมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
(Zhao et al., 2010) 

 
3. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience)  

เป็นมิติที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นคนช่างฝัน (Fantasy) ความสุนทรีย์ (Aesthetics) และเรื่อง
ความคิด ( Ideas) ผู้ที่มีบุคลิกภาพเปิดรับประสบการณ์ในระดับสูงมักจะคนที่ เต็มไปด้วย
จินตนาการ ชอบในความงดงามของศิลปะ ชอบเป็นนักส ารวจ มีความสนใจกว้าง ชอบ
ประสบการณ์แปลกใหม่ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพ
เปิดรับประสบการณ์ในระดับต่ า จะเป็นนักอนุรักษ์นิยม (Conservative) ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
และมีความสนใจที่แคบ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ในระดับสูงกว่า
ผู้จัดการทั่วๆไป (Zhao & Seibert, 2006) นอกจากนั้น บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเจตนารมณ์ในการประกอบการ (Entrepreneurial intention) และ
ผลการประกอบการ (Entrepreneurial performance) (Zhao et al. , 2010) ทั้ งนี้ เพราะ
ผู้ประกอบการ มักเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ ค้นพบหรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและ
กระบวนการธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตามที่ Schumpeter มี
แนวความคิดว่า ผู้ประกอบการจะต้องมีการท าลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) 
ดังนั้น อาชีพผู้ประกอบการจึงดึงดูดผู้ที่ชอบส ารวจ และสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 
และผู้ที่ชอบเปิดโลกกว้างต่อความคิดใหม่ จึงมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ใหม่มากกว่าคนที่ยึดติดแต่สิ่งเดิมๆและไม่รับข้อมูลใหม่ๆ 

 
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)  

เป็นมิติในเรื่องของการไว้วางใจผู้อื่น (Trust) การช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) การโอนอ่อน
ผ่อนปรนท าตาม (Compliance) ความสุภาพ (Modesty) การมีจิตใจที่อ่อนโยน (Tender-
mindedness) และความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) ผู้ที่มีบุคลิกภาพประนีประนอม
ในระดับสูงมักจะเชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดี ปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา มีความห่วงใยและชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความกลมกลืนในการปรับตัวและยอมตามผู้อื่นอย่างนุ่มนวล และเป็นผู้ที่มี
แนวโน้มท าตามความต้องการของกลุ่ม ยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่มมากกว่ายืนกรานความ
ต้องการของตัวเอง ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพประนีประนอมในระดับต่ า มักจะเป็นผู้ท้า
ทาย ก้าวร้าว ชอบการแข่งขัน ระแวงผู้อื่น และมุ่งความต้องการของตัวเองเป็นหลัก มากกว่า
ความต้องการของผู้อื่น  
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพแบบประนีประนอมในระดับที่ต่ ากว่าผู้จัดการ
ทั่วๆไป (Zhao & Seibert, 2006) เนื่องจากว่า การประนีประนอมยอมตามผู้อื่นนั้นไม่เป็นผลดี
ต่อบทบาทการประกอบการ เนื่องจากว่า ผู้ประกอบการต้องด าเนินธุรกิจในสภาพที่ทรัพยากรมี
จ ากัด การอ่อนตามอาจท าให้เกิดการเสียประโยชน์ทางธุรกิจได้ ในขณะที่ผู้จัดการในองค์กร
ทั่วๆไปนั้น ถึงแม้จะต้องท างานในภาวะจ ากัดเช่นกัน แต่ก็ยังได้รับการปกป้องทางกฎหมาย ดังนั้น 
การบริหารใดๆ ที่ผิดพลาด จะไม่ส่งผลที่ร้ายแรงต่อผู้จัดการ มากเท่าที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นเจ้าของธุรกิจเอง อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพแบบประนีประนอม ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ
เจตนารมณ์ในการประกอบการ (Entrepreneurial intention) และผลการประกอบการ 
(Entrepreneurial performance) (Zhao et al., 2010)  

 
5. บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness)  

เป็นมิติที่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถ (Competence) ความเป็นระเบียบ (Order) ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ (Dutifulness) ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ (Achievement 
striving) ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) และการไตร่ตรอง (Deliberation) ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกในระดับสูง มักจะเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในเป้าหมาย จัดการกับชีวิตตนเองได้ มี
ประสิทธิภาพในตนเอง มีระเบียบ มีวินัย สามารถเริ่มและปฏิบัติงานให้จนเสร็จแม้จะมีอุปสรรค 
ยึดมั่นในจริยธรรม ท างานหนักเพื่อความส าเร็จ และคิดรอบคอบก่อนลงมือกระท า ในทางตรงกัน
ข้าม ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกในระดับต่ า เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นได้ จึงง่ายต่อการเบี่ยงเบนออก
จากเป้าหมาย ไม่มีระบบในการท างาน ไม่เตรียมตัวพร้อม ผัดวันประกันพรุ่ง มีความต้องการ
ประสบความส าเร็จในระดับต่ า และกระท าการโดยปราศจากการไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกในระดับสูงกว่าผู้จัดการทั่ วๆไป 
(Zhao & Seibert, 2006) นอกจากนั้น บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
เจตนารมณ์ในการประกอบการ (Entrepreneurial intention) และผลการประกอบการ 
( Entrepreneurial performance)  ( Zhao et al. , 2010)  บุ ค ลิ ก ภ าพแ บบมี จิ ต ส า นึ ก มี
องค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับความต้องการประสบความส าเร็จ (Need for achievement)  
(McClelland, 1961) ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้น อาชีพผู้ประกอบการดึงดูดผู้มีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสูง เนื่องจาก การประกอบการนั้น มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ท้าทาย ดังนั้น คนที่มี
ชอบความเป็นเลิศ จะมีความต้องการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนั้น การประกอบการ 
ต้องการคนที่มีความอดทนมุ่งมั่น และเน้นเป้าหมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยุ่งยากและมี
อุปสรรค ดังนั้น ผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ตามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง จึงมี
ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจใหม่มากกว่าคนที่วอกแวกและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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โดยสรุป ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างจากกลุ่มคนอาชีพอื่นๆ (ดูได้จากภาพที่ 4.1) 

นอกจากนั้น คุณลักษณะและบุคลิกภาพบางอย่างของผู้ประกอบการ อย่างเช่น การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง (Self- Efficacy) และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับ

การประสบความส าเร็จของผู้ประกอบการ (e.g., Baum & Locke, 2004; Zhao et al., 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างจากกลุ่มคนอาชีพอื่นๆ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

ที่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ 

ผู้ประกอบการมีการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง (Self- Efficacy) ที่สูงกว่า 

ผู้ประกอบการมีการรับความเสี่ยง (Risk 

taking propensity) และอดทนต่อความ

ไม่ชัดเจน (Tolerance for ambiguity) 

ที่สูงกว่า 

ผู้ประกอบการมีความต้องการความอิสระ 

(Need for autonomy) ท่ีสูงกว่า 

ผู้ประกอบการมีความต้องการประสบ

ความส าเร็จ (Need for achievement) 

ที่สูงกว่า 

ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพห้ามิติ (Big 

Five Personality Dimensions) ในบาง

มิติที่แตกต่าง 
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 เมื่อถามว่า ใครเป็นผู้ประกอบการและมีลักษณะอย่างไร คงจะเป็นค าถามที่องค์กรในทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นองค์กรที่แสวงหาผลก าไร (Profit Organization) หรือ ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit Organization) 
องค์กรทางธุรกิจ และภาครัฐ ต่างพินิจพิเคราะห์เนื่องจากว่าหัวใจของการประกอบการนั้นเกิดจาก 
“ผู้ประกอบการ” ที่เป็นผู้น าและมีคุณลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่การ
สร้างสิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) แต่อะไรที่เป็นส่วนส าคัญในการสร้างผู้ประกอบการจะต้องเป็นคน
ที่ 

o จิตส านึกในการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset): ต้องเป็นคนที่สามารถน าสิง่ที่ไม่ได้ใช้
แล้ว หรือทรัพยากรที่ถูกทิ้ง และสามารถน ามาใช้เพื่อตอบความต้องการได้ 

o นวัตกรรม (Innovative): ต้องเป็นคนที่สร้างสินค้าและบริการใหม่ กระบวนการใหม่ที่สามารถที่
จะแก้ไขปัญหาได ้

o การเปลี่ยนแปลง (Transformatory): ต้องเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่รับผิดชอบ 
ทั้งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปด าเนินการและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นคนที่เก่ง
ในเรื่องของคน มีวิสัยทัศน์ในการค้นหาโอกาสและการสร้างความร่วมมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิจัยได้ศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ โดยตั้งค าถามมีกลุ่มนักวิชาการได้รวมตัวกันเป็น ส านักแนวคิ ดด้าน
บุคลิกลักษณะในการประกอบการ (The Entrepreneurial Trait School of Thought) นักวิชาการและ
นักวิจัยในส านักนี้ได้พยายามตอบค าถามที่ว่า “ท าไมคนบางส่วนประสบความส าเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ
ในขณะที่บางคนไม่ประสบความส าเร็จ? โดยมีความเชื่อที่ว่า บุคลิก ลักษณะของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่าง
กัน ส านักแนวคิดนี้เชื่อว่ามีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่ส่งผลท าให้คนประสบความส าเร็จในการประกอบการ 
อย่างเช่น เป็นคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความต้องการประสบความส าเร็จ มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด มี
ความอดทนและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เป็นต้น ทั้งนี้คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบการที่แตกต่าง
จากบุคคลอื่นๆ โดยบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการจะต้องม ี

o การอดทนต่อความไม่แน่นอน (Tolerance for Ambiguity) ที่สูงกว่า 
o การสามารถรบัได้ต่อความเสี่ยง (Risk Taking Propensity) ที่สูงกว่า 
o มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ที่สูงกว่า 
o มีความต้องการความอิสระ (Need for Autonomy) ที่สงูกว่า 
o มีความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) ที่สูงกว่า 
o มีความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creative and Innovative Mindset) ที่สูงกว่า 
o มีความตื่นตัวต่อการค้นหาโอกาส (Opportunity Alertness) ที่สูงกว่า 
o มีความอดทน มั่นคง และมองโลกในแง่ดี (Non-Neuroticism) ที่สูงกว่า 
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o เป็นคนที่เปิดตัวและแสดงตัวตน (Extraversion) ที่ดีกว่า 
o มีการเปิดรับประสบการณ์และสถานการณ์ (Openness to experience) ที่มากกว่า 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความมีวินัยในตนเอง มีการตรึกตรอง มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นจิตส านึกของผู้ประกอบการ ทั้งนี้บุคลิกลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ได้การศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์แล้วว่าผู้ประกอบการมีความแตกต่างจากผู้จัดการหรือบุคคลที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ 

อารมณแ์ละความรูส้กึต่อผูป้ระกอบการ: ความหมายและความส าคัญ  

สภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึก (Affect) เป็นค ากว้างๆที่ใช้เรียก  2 สิ่ง ได้แก่ 1) อารมณ์ 
(Emotions) ซึ่งหมายถึงอารมณ์หรือความรู้สึกในขณะใดขณะหนึ่ง มักมีสาเหตุชัดเจน และเกิดต่อเหตุการณ์ 
บุคคล หรือตัวการที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น โกรธ (Anger) เสียใจ (Sorrow) ปิติยินดี (Joy) เป็นต้น (Frijda, 
1993) และ 2) อารมณ์พื้นฐาน (Moods) ซึ่งหมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวกว่า ซึ่ง
อารมณ์พื้นฐานนี้มักไม่ค่อยรู้สาเหตุที่แน่นอน และไม่ได้เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ บุคคล หรือตัวการที่ชัดเจน
โดยเฉพาะ และสามารถเป็นได้ทั้งอารมณ์เชิงบวก (Positive moods) และเชิงลบ (Negative moods) 
ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกร่าเริงสดใส (Cheerfulness) ความรู้สึกหดหู่ (Depression) เป็นต้น 

การประกอบการโดยค าจัดกัดความ ถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายเป็นอย่างสูง ในเส้นทางและกิจกรรมที่
ผู้ประกอบการต้องด าเนินการและเผชิญ ท าให้ผู้ประกอบการเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในความคิดใหม่ๆ ที่ตนเองสร้างสรรค์ จนไปถึง ความรู้สึกบวก
และความไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรค ผลการศึกษาวิจัยระบุว่า บ่อยครั้ง ผู้ประกอบการเผชิญ
กับอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรง และอารมณ์เหล่านี้มีผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ 
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการมองโลกในแง่ดี (Optimism) มากกว่าคนอื่นๆ การมองโลกในแง่ดีเป็นอารมณ์หรือ
ความรู้สึกในทางบวก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่แรงกล้า โดยเฉพาะอารมณ์
ในทางบวกสูงกว่าคนกลุ่มอื่น ศาสตร์ในทางจิตวิทยา การบริการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กร ระบุ
ว่า การเผชิญกับอารมณ์หรือความรู้สึกในทางบวก และการแสดงออกความรู้ สึกในทางบวก ส่งผลในทางที่ดี
หลายๆประการ ตัวอย่างเช่น การมีพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความคิดเปิดกว้างและยึดหยุ่น ความคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
ความมั่นใจในตัวเอง การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจแบบรับรู้ เองโดยไม่ต้องใช้ความคิด 
(Heuristics) และความสามารถในการจัดการกับความเครียด (Fredrickson, 2001) นอกจากนั้น อารมณ์เชิง
บวกยังส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมี
สุขภาพทางจิตและทางกายที่ด ี

คุณลักษณะที่ โดดเด่นอย่างหนึ่ งของผู้ประกอบการ คือ การมี ใจรักใน การประกอบการ 
(Entrepreneurial passion) ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกเชิงบวกอย่างมากต่อกิจกรรมการประกอบการที่ตนเองได้
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กระท า ซึ่งมีความส าคัญต่อตัวตนของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Identity) ความเป็นตัวตนของ
ผู้ประกอบการในที่นี้ หมายถึง 1) บทบาทการเป็นผู้คิดค้น ( Inventor) คือ ผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม 2) 
บทบาทการเป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) คือ ผู้ที่น านวัตกรรมไปสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ หรือสร้างธุรกิจได้ 
และ 3) บทบาทการเป็นผู้พัฒนา (Developer) คือ ผู้ที่บริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด กล่าวโดยสรุป การมี
ใจรักในความเป็นผู้ประกอบการ คือ การมีความรู้ที่ดีอย่างมาก และรักบทบาทที่ตัวเองกระท าในฐานะ
ผู้ประกอบการ งานวิจัยพบว่า ความมีใจรักในงาน (Passion) มีบทบาทส าคัญมากต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
(Baum & Locke, 2004; Cardon, Wincent, Singh, & Drnovsek, 2009) กล่าวคือ ความมีใจรักในงาน 
(Passion) ส่งผลต่อเป้าหมาย (Goals) และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของ
ผู้ประกอบการ และสองสิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อการเติบโตของธุรกิจใหม่  

 นอกเหนือจากน้ี งานวิจัยยังพบว่า ผู้ประกอบการมีแนวโน้มในการแสดงออกและสื่อสารอารมณ์หรือ
ความรู้สึกของตนเองออกมาให้เห็น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดการทั่วๆไป ผู้ประกอบการมีบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ที่แรงกล้า มีพลังงาน และแรงจูงใจมากกว่า งานวิจัยยังได้พบว่า ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับอารมณ์ทั้ง
ขึ้นและลงทีสุ่ดโต่งมากกว่ากลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่สร้างและลงทุนลงแรงไปกับธุรกิจใหมข่อง
ตนเอง แต่ธุรกิจล้มเหลวไมส่ าเร็จ (Shepherd, Wiklund, & Haynie, 2009) จึงไม่แปลกใจที่ผู้ประกอบการ
จะต้องเผชิญอารมณ์ผิดหวังหรือเสียใจที่รุนแรง ดังนั้น ท าอย่างไรผู้ประกอบการจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์
ดังกล่าว และจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากหลักฐานทางวิจัยข้างต้น 
เราจะเห็นได้ว่า อารมณ์หรือความรู้สึก เกี่ยวข้องและมีความส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการเป็น
อย่างมาก 

การรับมือกบัความลม้เหลวของผูป้ระกอบการ 

 การที่ผู้ประกอบการจะต้องคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และแปลความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ในทางธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระท าได้ง่ายๆ แต่จะต้องมีอุปสรรคและความยุ่งยากเกิดขึ้นเสมอ 
โดยเฉพาะความยุ่งยากที่คาดไม่ถึง ผู้ประกอบการอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อลหม่าน 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ผู้
ประกอบจึงมักจะไม่มีแนวปฏิบัติที่ผ่านมาให้เดินตาม และมักจะต้องลองผิดลองถูก เรียนรู้บทเรียน เพื่อสร้าง
แนวทางการด าเนินธุรกิจของตัวเองไปเรื่อยๆ โอกาสในการที่ธุรกิจจะล้มเหลว ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงมี
ให้เห็นอยู่ทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะเป็นกลุ่มคนที่มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีใจรักในงาน 
(Passion) มองโลกในแง่ดี (Optimism) และมีความต้องการประสบความส าเร็จอย่างสูง (Need for 
achievement) แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลเป็นความส าเร็จตลอดไป ผู้ประกอบการทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่าง
สูงเพื่อแปลงความฝันของตนเองให้เกิดเป็นธุรกิจที่เป็นรูปเป็นร่าง ดังนั้น เมื่อธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จอย่าง
ที่ต้องการ ผู้ประกอบการไม่เพียงแค่สูญเสียเงินและเวลา แต่สูญเสียความภูมิใจในตัวเองและชื่อเสียงอีกด้วย 
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ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกอบการมีวิธีในการรับมือการความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอย่างไร และสามารถ
กลับมาเริ่มธุรกิจใหม่อีกครั้งได้อย่างไร   

  งานวิจัยส่วนหนึ่งได้พยายามศึกษาเพื่อหาค าตอบว่า ผู้ประกอบการมีวิธีรับมือกับความล้มเหลว
อย่างไร ซึ่งนักวิจัยกลุ่มนี้ (Shepherd, 2009) ได้ให้ความเห็นว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการเผชิญกับความ
ล้มเหลวในธุรกิจตนเอง ผู้ประกอบการได้ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้เพื่อจัดการกับความรู้สึกทางลบ หรือ ความเสียใจ
ที่เกิดขึ้น เทคนิคประการแรก คือ การเผชิญกับความสูญเสีย (Loss-oriented tactics) นั่นคือ การสะท้อน 
ทบทวนตนเอง และพยายามหาเหตุผลว่าความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เทคนิคถัดมาที่ผู้ประกอบการใช้ 
คือ ความพยายามในการเรียกความรู้สึกทางบวกคืนกลับมา โดยการหันเหความสนใจจากความสูญเสียและ
ความรู้สึกลบที่เกิดขึ้น (Restoration-oriented tactics) เทคนิคสุดท้าย คือ การใช้ประโยชน์จากทั้งสอง
เทคนิค (Transition-oriented tactics) โดยเริ่มจากพิจารณาความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ตามด้วยการหันเหความ
สนใจจากความล้มเหลวเพื่อเรียกอารมณ์เชิงบวกอีกครั้ง และค่อยกลับไปทบทวนสาเหตุความล้มเหลวอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการรู้สึกหดหู่หรือเครียดกับการครุ่นคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวมากเกินไป แต่ก็ไม่
ลืมที่จะหาสาเหตุและเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

 ค าถามที่น่าสนใจอีกประการ คือ หลังจากไม่ประสบความส าเร็จจากธุรกิจ ท าไมผู้ประกอบการบางคน
ถึงพยายามลองใหม่อีกครั้ง ในขณะที่ผู้ประกอบการบางคนล้มเลิกและยอมแพ้ นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ 
อย่างเช่น ภาวะการเงิน ชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีบทบาทในสถานการณ์
เช่นนี้ ก็คือ ระดับความมั่นใจในตนเองของผู้ประกอบการ (Personal confidence) ถึงแม้ว่าความมั่นใจตนเอง
ที่สูงเกิน อาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการในบางกิจกรรม แต่ความมั่นใจตนเองก็มีประโยชน์ในช่วยให้
ผู้ประกอบการรับมือกับความล้มเหลวและกลับมาท าธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ อิทธิพลของความมั่นใจในตนเอง
ต่อผู้ประกอบการ สามารถอธิบายโดยทฤษฎี Broaden-and-Build (Fredrickson, 2001) 

ทฤษฎี Broaden-and-Build ได้รับการทดสอบมาอย่างยาวนาน โดยแก่นหลักของทฤษฎีนี้ คือ 
ความคิดที่ว่าอารมณ์ด้านบวก (Positive Emotion) กระตุ้นให้คนเราเลือกช่องทางแสดงพฤติกรรมได้
กว้างขวางและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิม อารมณ์ด้านบวกท าให้คนเราขยาย ( Broaden) การรู้ตัว 
(Awareness) จนภายหลังมีผลต่อการสร้าง (Build) การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ท าให้คนเราสร้างคลังแห่ง
ความคิดและทางเลือกของพฤติกรรมให้กว้างขวางและยาวนานไปในอนาคตมากขึ้น ในขณะที่อารมณ์ด้านลบ
จะไปท าให้ช่องทางของความคิดและการกระท าแคบลง ผลการวิจัยของทฤษฎี Broaden-and-Build  พบว่า 
อารมณ์ด้านบวกมีผลกระทบต่อทรัพยากรของคนในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพการนอนหลับ การป้องกันการ
เจ็บป่วย ความคิดสร้างสรรค์ การมีสติสัมปชัญญะ การมองโลกในแง่ดี และความยืดหยุ่นได้ (Resilience)  ทั้งนี้ 
ความมั่นใจในตนเองประกอบไปด้วยอารมณ์ด้านบวก ดังนั้น ความมั่นใจในตนเองของผู้ประกอบการจึงมีส่วน
ช่วยให้ผู้ประกอบการสะสมทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อฟื้นฟูตัวเองจากความล้มเหลวได้ดี
ยิ่งขึ้น  
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ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบาย ทฤษฎี การดึงดูด-การคัดเลือก-การคงอยู่ (Attraction-Selection-Attrition – ASA 

Model) และอธิบายว่าทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มคน
อาชีพอื่นๆ ได้อย่างไร 

2) คุณลักษณะหรอืบุคลิกภาพใดบ้างที่ท าให้ผู้ประกอบการแตกต่างจากกลุ่มคนอาชีพอื่น จงอธิบาย 
3) คุณลักษณะหรอืบุคลิกภาพใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จของการประกอบการ จงอธิบาย 
4) ความส าคัญของอารมณ์ที่มีต่อผู้ประกอบการ มีประเด็นอะไรบ้าง จงอธิบาย 
5) จงอธิบายว่า เทคนิคที่ผู้ประกอบการใช้รับมือกับความล้มเหลวจากการประกอบการ 
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บทที ่6 
รากฐานการรับรูข้องการประกอบการ 

(Cognitive Foundation of Entrepreneurship) 
 

“Capital isn’t that important in business. Experience isn’t that important. 
You can get both of these things. What is important is ideas.” 

 เงินทุนไม่ได้ส าคัญมากขนาดนั้นในการท าธุรกิจ ประสบการณ์ก็ไม่ได้ส าคัญมากเช่นกัน  
คุณหาสองสิ่งนี้ได้ แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ ความคิด 

(Harvey Firestone, founder of Firestone Tire and Rubber Co. ) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจถงึความหมายและความส าคัญของการรับรู้ (Cognition) ที่มีผลต่อการประกอบการ 
2. เพื่อให้เข้าใจถึงความผิดพลาดและอคติจากการรับรู้ (Cognitive errors and biases) และผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับการประกอบการ 
3. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการรับรู้ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial cognition) ที่แตกต่างจาก

บุคคลทั่วไป และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการประกอบการ 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายและความส าคัญของการรับรู้ของการประกอบการ 
2. การรับรู้ของผู้ประกอบการ   
3. การรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ 

บทน า 

 การประกอบการ เป็นการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา การประเมิน และการหา
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอเป็นสินค้าและบริการใหม่ อย่างที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้ว่า แก่น
หลักของการประกอบการ คือ “โอกาส” (Opportunity) การที่ผู้ประกอบการจะแสวงหา หรือหยิบฉวยหา
ประโยชน์ จากโอกาสจากสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อการประกอบการ  ( Exploration and Exploitation of 
Entrepreneurship) นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน นอกจากองค์ความรู้ที่จะต้องมีแล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องอาศัยมีความสามารถในการสังเกต และรับรู้ เพื่อน าเป็นข้อมูลใช้การคิดสร้างสรรค์ และ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตนเองหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการอยู่ด้วย โดยสรุป ความคิด
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการคิดค้น หรือแสวงหามานั้น โดยแก่นแท้แล้วมาจากหัวสมองหรือ
ความคิดของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเล็งเห็นสถานการณ์แวดล้อมภายนอกที่ควรจะสามารถพัฒนาให้ดี
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ขึ้น ผู้ประกอบการมีความคิดที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านั้น โดยการน าเสนอสินค้าหรือ
บริการที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาซอฟแวร์ในเมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา Matt 
Maloney และ Mike Evans รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องพยายามหาเมนูของร้านอาหารและโทรสั่งอาหารจาก
ร้าน เขาสองคนจึงคิดขึ้นมาได้ว่า ท าไมถึงไม่มีการบริการแบบจุดเดียว ที่คนสามารถดูเมนูและสั่งอาหารเพื่อส่ง
ตามบ้านได้ และความคิดนี้เองเป็นที่มาของ GrubHub Inc. บริษัทบริการสั่งอาหารออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถ
สั่งอาหารส่งถึงบ้านจากร้านอาหารมากกว่า 700 แห่งในสหรัฐอเมริกาและลอนดอน ในปี 2014 GrubHub มี
มูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ  
 ไม่ว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการเล็งเห็นหรือสร้างขึ้นมานั้นจะน าไปสู่การประกอบการหรือไม่ สิ่งที่ปฏิเสธ
ไม่ได้คือ การประกอบการอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ (Creativity) พลังงาน (Energy) และความรู้ 
(Knowledge) ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆและเป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หมายถึง การรับรู้ (Cognition) 
ของการประกอบการนั่นเอง การรับรู้ของการประกอบการ คือ ความพยายามในการเข้าใจสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยใช้การสังเกต เก็บข้อมูล ประมวลผล และการเรียกข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตามความหมายที่กล่าวมานี้ การรับรู้ (Cognition) เป็นการ
ป้อนวัตถุดิบ (Raw materials) ให้กับการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การับรู้ของการ
ประกอบการ จึงเป็นพื้นฐานของการรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial opportunity 
recognition) ต่อไป ในบทนี้  จึงจะเป็นการอธิบายถึงบทบาทและความส าคัญของการรับรู้ของ การ
ประกอบการ ข้อผิดพลาดของการรับรู้ และการรับรู้หรือวิธีคิดของผู้ประกอบการที่แตกต่างจากคนอื่น อัน
น าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ 

ความหมายและความส าคัญของการรบัรูข้องการประกอบการ  

 คุณจ าได้หรือไม่ว่าคุณท าอะไรเมื่อวันเกิดปีที่แล้ว คุณจ าภาพปู่ย่าตายายตอนคุณยังเป็นเด็กได้หรือไม่ 
คุณเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างหรือไม่ คุณวางแผนส าหรับอนาคตของคุณว่าอย่างไร ประสบการณ์
และการกระท าเหล่านี้เกิดจากระบบการรับรู้พื้นฐานของมนุษย์ ถ้ามนุษย์เราไม่มีกลไกในการรับรู้เหล่านี้ เราก็
จะไม่สามารถตัดสินใจ จ าข้อมูล ให้เหตุผลกับสิ่งต่างๆ วางแผน พูด คิด หรือกระท ากิจกรรมต่างๆได้ ระบบการ
รับรู้เหล่านี้ เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล ที่ผู้ประกอบการน าไปคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นั่นเอง 

ความเขา้ใจพื้นฐานในเรื่องการรับรู้ของมนษุย ์ 

 เมื่อมนุษย์ตัดสินใจใดๆ พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือ แก้ไขปัญหา ข้อมลูหรือประสบการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นจะถูกเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในอนาคต กระบวนการรับรู้ดังกล่าว เรียกว่า ความจ า (Memory) ซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของการรับรู้ ความจ าประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
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ส่วนที่ 1 เป็นความจ าระยะสั้น หรือ ความจ าปฏิบัติการ (Working memory) ซึ่งข้อมูลจะคงอยู่
ชั่วคราวราว 2-3 วินาทีหรือน้อยกว่า หรืออย่างมากเพียง 30 วินาที ความจ าระยะสั้นนี้ใช้จ าชั่วคราวเพื่อ
ประโยชน์ในขณะที่จ าอยู่ เช่น การจ าหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อไปโทร แต่พอโทรแล้วอาจจ าไม่ได้  

ส่วนที่ 2 ความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เป็นระบบความจ าที่ท าให้เราสามารถเก็บข้อมูล
จ านวนมากให้คงอยู่เป็นเดือน ปี หรือตลอดชีพ ความจ าระยะยาวอาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือ
การเจ็บป่วย แต่ถ้ามีตัวแนะ (Cues) ก็จะสามารถระลึก (Recall) ได้ ตัวอย่างของความจ าระยะยาว เช่น เบอร์
โทรศัพท์ของตัวเอง ชื่อนามสกุลของเพื่อน ไวยากรณ์ สูตรคณิตศาสตร์ ราคาสินค้าของคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
เหตุการณ์ส าคัญๆ ในชีวิต เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 ความจ าเชิงกระบวนวิธี (Procedural memory)  เป็นข้อมูลที่อยู่ในความจ าระยะยาวชนิด
หนึ่งที่ยากจะอธิบายออกมาเป็นค าพูดได้ ความจ านี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราท างานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้กระท าเช่นนั้นบ่อย ๆ จนกระทั่งระบบประสาทที่เกี่ยวข้องสามารถท างานได้
อัตโนมัติเพ่ือให้เกิดการกระท านั้นๆ ความจ าเชิงกระบวนวิธี (Procedural memory)  เป็นการรับรู้โดยปริยาย 
คือเป็นไปโดยไม่ได้อยู่ใต้อ านาจจิตใจ ตัวอย่างเช่น ทักษะการขี่จักรยาน การผูกเชือกรองเท้า การเล่นเทนนิส 
การว่ายน้ า เป็นต้น หรือถ้าในเรื่องการประกอบการ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถบอกได้เลย
ทันทีว่า โอกาสที่เห็นบางอย่างนั้นคงไม่สามารถน าไปท าก าไร หรือ ประสบความส าเร็จได้ แต่การประเมิน
เช่นนั้นของผู้ประกอบการยากที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ว่าผู้ประกอบการประเมินเช่นนั้นเพราะอะไร และ
ความจ าเชิงกระบวนวิธีเหล่านี้นั่นเอง ที่ท าให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท างานได้ดีและ
ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้อื่น เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความจ าชนิดนี้จ านวนมาก ที่สามารถน าออกมา
ใช้ได้ในทันทีและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้อื่น การตัดสินใจ เป้าหมาย และการวางแผนต่างๆ มักเกิดจากข้อมูล
ที่ถูกเก็บไว้ในความจ าเชิงกระบวนวิธีนี้ และข้อมูลเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานของสัญชาตญาณ (Intuition) เกิดขึ้นนอก
อ านาจจิตใจ บางครั้งเรียกว่า ความรู้โดยปริยาย (Implicit knowledge) ที่ยากจะอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจ ผู้ที่จะรับข้อมูลเหล่านี้จ าต้องใช้การสังเกตการณ์เพื่อเรียนรู ้

ถึงแม้ว่าความจ าระยะยาวจะสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากไม่จ ากัด แต่ข้อจ ากัดอย่างหนึ่งที่
เกิดขึ้น คือ การไม่สามารถรับข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบได้คราวละมากๆ เพราะการรับข้อมูลใหม่ในแต่ละครั้งของ
ความจ าระยะสั้นนั้น ท าได้เพียงเล็กน้อยและจ ากัด ต้องอาศัยการรับข้อมูลซ้ าๆ ในหลายคราว ถึงจะผ่านเข้า
ไปสู่ความจ าระยะยาวได้ ดังนั้น จึงมีข้อมูลบางส่วนที่สูญหายไปถ้าไม่ได้เกิดการรับรู้ซ้ า 
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ความผดิพลาดและอคติในการรับรู้ (Cognitive errors and biases) 

 เนื่องจากมนุษย์เรามีข้อจ ากัดในการรับรู้ข้อมูล ดังนั้น ความคิดของมนุษย์เราย่อมที่ไม่สมบูรณ์ หรือ 
ไม่สามารถมีเหตุผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในทางตรงกันข้าม ความคิดเราได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้าอย่างอื่น เช่น 
อารมณ์ (Emotions) ความเชื่อ (Beliefs) และสมมติฐาน (Assumption) ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ ปรากฏการณ์นี้ในทางวิชาการ เรียกว่า ความผิดพลาดหรืออคติในการรับรู้ (Cognitive errors and 
biases) ซึ่งหมายถึงแนวโน้มในการรับรู้ที่สามารถน าไปสู่ความผิดพลาดที่รุนแรงได้ ความผิดพลาดหรืออคติใน
การรับรู้ (Cognitive errors and biases) มีผลกับการประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นความผิดพลาด
เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ หรือ ไม่สามารถน าความคิดสร้างสรรค์แปลงไปสู่สินค้า
และบริการที่มีประโยชน์ทางการตลาดได้ ความผิดพลาดหรืออคติในการรับรู้ (Cognitive errors and biases) 
ที่มีผลต่อผู้ประกอบการ มีดังนี้ (Baron, 2004; Baron, 2012) 

o อคติเพื่อการยืนยัน (Confirmation bias) มนุษย์เราบ่อยครั้งจะมีแนวโน้มในการสังเกตเห็น 
ประมวลผล และเก็บข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อของตนเองที่มีมานาน ในขณะที่จะมองข้ามและ
ไม่รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของตนเอง อคติชนิดนี้จะจ ากัดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในยามเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจน 
ผู้ประกอบการจะไม่สามารถรับมือและตอบสนองข้อมูลเชิงลบได้   

o การใช้ความคิดแบบง่าย (Heuristics) โดยทั่วไป เราต้องเจอกับข้อมูลจ านวนมากที่เราไม่
สามารถประมวลผลได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อจ ากัดนี้ท าให้เรามักจะใช้วิธีคิดแบบทางลัด 
หรือ แบบง่ายๆ (Heuristics) โดยใช้ข้อมูลที่เราสามารถจ าได้และเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่
อาจไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ ในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความซับซ้อนและส าคัญ ซึ่งความคิดแบบ
ทางลัดอาจช่วยลดภาระทางความคิด (Cognitive effort) แต่เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่
ส าคัญ ที่จ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและอย่างละเอียด ผู้ประกอบการอาจ
ตัดสินใจผิดพลาดได้ 

o อคติรับใช้ตนเอง (Self-serving bias) เป็นความโน้มเอียงที่บุคคลจะรับเอาความดีให้กับ
ความสามารถของตัวเองเมื่อพบกับความส าเร็จ หรือ ผลลัพธ์ทางบวก แต่จะโยนโทษหรือ
ความผิด หรือ ความล้มเหลว ให้กับผู้อื่น ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเอง และอยู่
นอกเหนือการควบคุมของตนเอง ผลของความเอนเอียงชนิดนี้ ท าให้คนเราไม่เรียนรู้จาก
ความผิดพลาดหรือความล้มเหลว เพราะไม่ได้คิดว่าตนเองผิดพลาดอะไร อคติเช่นนี้น าไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วนได้   

o อคติในการมองโลกในแง่ดี หรือ ความเชื่อผิดๆในการวางแผน (Optimistic bias or 
planning fallacy) โดยทั่วไป คนเรามักคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ จะส่งผลในเชิงบวก ซึ่งก็
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อาจท าให้เราลดความทุ่มเทและเวลาในการท างานลง ท าให้การวางแผนและการก าหนด
เป้าหมายไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้  

o Delay discounting สมมุติว่ามีเงินมาอยู่ตรงหน้าเรา 100 บาท ให้เราได้ทันที กับเงิน 
10000 บาทในอีกห้าปีข้างหน้าถึงจะได้ ผู้ประกอบการโดยค านิยาม จะต้องเป็นคนที่
หลีกเลี่ยงการเอาผลตอบแทนในระยะสั้น เพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว แต่
ผลการวิจัยพบว่า คนเราทั่วไปมักจะเลือกสิ่งที่แน่นอนอยู่ตรงหน้าไว้ก่อน เพราะไม่แน่ใจว่า
อีกห้าปีข้างหน้าจะได้เงินหมื่นนั้นหรือไม่   

o ต้นทุนจม (Sunk costs) สมมติว่าผู้ประกอบการมีการสร้างโรงงาน และมีต้นทุนที่ได้จ่ายไป
แล้วและเอาคืนไม่ได้ แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่ดี กิจการที่ท าอาจมีความเสี่ยง แทนที่จะหยุด
สร้าง แต่กลับเสียดายค่าก่อสร้างที่ลงไปแล้ว จึงมักจะลงทุนก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆ ความ
เสียหายก็ยิ่งมีมากขึ้น การที่คนเรารู้สึกเสียดายกับการลงทุนก่อนหน้านั้น จะท าให้เรา
ตัดสินใจผิด และเกิดความเสียหายที่มากขึ้นได ้

การรับรูข้องผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Cognition) 

 การรับรู้ของผู้ประกอบการเป็นการศึกษาที่พยายามตอบค าถามว่า ผู้ประกอบการมีวิธีและรูปแบบการ
คิด การให้เหตุผล การวางแผน และลงมือปฏิบัติเพื่อการประกอบการอย่างไร และแตกต่างจากกลุ่มคนอาชีพ
อื่นหรือคนทั่วๆไปอย่างไร (Mitchell, Busenitz, Bird, Marie Gaglio, McMullen, Morse, & Smith, 2007) 
จากหลักฐานทางการวิจัย ผู้ประกอบการมีการรับรู้และคิดแตกต่างจากผู้อื่นหลายประการ ดังนี้  
 

o ผู้ประกอบการมักจะมีแนวโน้มในการใช้ความคิดแบบทางลัด หรือ แบบง่าย (Heuristics) ใน
การตัดสินใจและวางแผนมากกว่าคนอื่น (Busenitz & Barney, 1997) ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น 
เนื่องจากว่าผู้ประกอบการมักจะเผชิญกับข้อมูลที่เยอะจนเกินไป ( Information overload) 
และสถานการณ์ไม่แน่นอนในระดับสูง (Baron, 1998) การใช้ความคิดทางลัด มักจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้การท าให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ
ได้ผลดีที่สุด ดังที่อธิบายไปแล้วในหัวข้อ ความผิดพลาดหรืออคติในการรับรู้ (Cognitive 
errors and biases)  
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ตารางที่ 1 ความผิดพลาดหรืออคติในการรับรู้ (Cognitive errors and biases) ที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ประกอบการ 

 
ความผดิพลาดหรือ 

อคตใินการรับรู้ 
ค านิยาม ผลกระทบต่อการประกอบการ 

อคติเพื่อการยืนยัน 
(Confirmation bias) 

แนวโน้มในการมองข้ามและไม่รับ
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของ
ตนเอง 

จ ากัดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและข้อมูลเชิงลบ 

การใช้ความคิดแบบง่าย 
(Heuristics) 

การใช้วิธีคิดแบบทางลัด หรือ 
แบบง่ายๆ โดยใช้ข้อมูลที่เรา
สามารถจ าได้ แต่อาจไม่ได้มี
ประโยชน์ใดๆ 

ผู้ประกอบการตัดสินใจพลาด ใน
เรื่องที่ส าคัญ ที่ต้องใช้การ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
อย่างละเอียด  

อคติรับใช้ตนเอง (Self-serving 
bias) 

ความโน้มเอียงที่จะรับเอาความดี
ให้กับความสามารถของตัวเองเมื่อ
พบกับความส าเร็จ แต่จะโยน
ความล้มเหลว ให้กับปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได ้

ผู้ประกอบการไม่เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดหรือความล้มเหลว 

อคติในการมองโลกในแง่ดี หรือ 
ความเช่ือผิดๆในการวางแผน 
(Optimistic bias or planning 
fallacy) 

ความเช่ือที่เกินจริงว่า สิ่งที่เรา
คาดหวังไว้ จะส่งผลในเชิงบวก 

ผู้ประกอบการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายไม่เหมาะสม 

Delay discounting การเอาผลตอบแทนในระยะสั้น 
แทนที่การรอผลตอบแทนที่เยอะ
กว่าในระยะยาว 

ผู้ประกอบการเสียประโยชน์ที่ควร
จะได้มากขึ้นถ้ารีบเอาผล
ผลตอบแทนในระยะสั้น  

ต้นทุนจม (Sunk costs) ความรู้สึกยึดติดหรือเสียดายกับ
การลงทุนก่อนหน้าน้ัน ที่ไม่
สามารถเรียกกลับคืนมาได้  

ผู้ประกอบการเพ่ิมพูนต้นทุนที่เอา
คืนไม่ได ้

 
o ผู้ประกอบการมักจะมีความเชี่ยวชาญ (Expertise) หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาหรือ

อุตสาหกรรมของตนเอง ผู้ประกอบการมักจะทุ่มเทพลังความสามารถในการพัฒนาความคิด
เฉพาะในสาขาที่ตัวเองมีความเช่ียวชาญ (McMullen & Shepherd, 2006) ผลที่ตามมาก็คือ 
ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการจะมีประโยชน์ต่อระบบการรับรู้และความคิดของ
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ผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการจะมีการเก็บข้อมูลไว้ในความจ าที่จะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากน้ัน การที่ผู้ประกอบการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของ
ตนเองนั้น ท าให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและความตระหนักในตัวเองในเรื่องที่ตัวเองรู้ 
และไม่รู้หรือ  Metacognitive knowledge (Haynie, Shepherd, Mosakowski, & Earley, 
2010) ความเข้าใจตนเองนี้ท าให้ผู้ประกอบการสามารถก าหนดเป้าหมายการประกอบการที่
สามารถเป็นไปได้ และหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ (Baron & 
Henry, 2010) กล่าวโดยสรุป การพัฒนาตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญท าให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างตัวแบบความคิดที่ใช้ประจ าที่แตกต่างจากผู้อื่น 

o ผู้ประกอบการมักจะมีวิธีการคิดและการแปรความคิดไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้อื่น 
ผู้ประกอบการมักจะไม่ใช้ตรรกะการคิดจากเหตุไปผล (Cause-and-effect logic) ทั่วๆไป 
ซึ่งจะมุ่งในการคาดการณ์อนาคตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบการมักจะมุ่งหรือ
เริ่มต้นจากวิธีการ (Means) หรือทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อที่จะควบคุมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Sarasvathy, 2008) ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะสนใจในความสูญเสียที่ยอมรับได้ 
(Affordable losses) มากกว่ามุ่งสนใจผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ (Expected gains) ในทาง
ตรงกันข้าม คนทั่วๆไปมักจะใช้ตรรกะการคิดจากเหตุไปผล (Cause-and-effect logic) คือ 
มุ่งในเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความส าเร็จ  

o ผู้ประกอบการมักจะมุ่งสนใจแสวงหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
ต่างๆ (Patterns) หรือ แนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกภายนอก เพื่อที่จะพยายามหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่ดูแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ในขณะที่คนอื่นๆ ทั่วไปอาจ
กระท าการดังกล่าวเป็นบางครั้งบางคราว แต่ผลวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมักแสวงหาความ
เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา (Baron & Ensley, 2006) จนกลายเป็นกิจวัตร ซึ่ง
วิธีคิดเช่นนี้ จะน าไปสู่การคิดค้นที่ยังไม่มีใครท ามาก่อน และเป็นแหล่งที่มาของนวัตกรรมที่
สามารถน าไปสร้างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ได ้

   
 โดยสรุปแล้ว ถึงแม้ผู้ประกอบการมีระบบพื้นฐานของการรับรู้และความคิดที่เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไป 
ผลการวิจัยได้พบว่า ผู้ประกอบการมีการรับรู้ การคิด การให้เหตุผล การตัดสินใจ การวางแผน และการก าหนด
เป้าหมาย ที่แตกต่างออกจากผู้อื่นเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้พัฒนาความคิดตนเองเพื่อช่วยในการคิด
สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ชุมชน และสังคมโดยรวม การท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการับรู้ของผู้ประกอบการ จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนของ
ผู้ประกอบการได้ (Gregoire, Corbett, & McMullen, 2011) 
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การรับรูถ้งึโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunities Recognition) 

 มีค าถามที่ส าคัญว่า ท าไมผู้ประกอบการสามารถที่จะตระหนัก และรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ 
ในขณะที่คนอื่นไม่สามารถรับรู้ได้? นอกจากนี้ค าถามที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใคร่อยากรู้ ได้แก่ ผู้ประกอบการ
สามารถที่จะรับรู้ ชี้บ่งโอกาสในการประกอบการได้อย่างไร?  ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลในเชิงสนับสนุนต่อการรับรู้
โอกาสในการประกอบการ? หากว่าสามารถเข้าใจถึงปัจจัย และบทบาทมีบทบาทใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการ
รับรู้ ผู้เรียนรู้วิชาการประกอบการจะสามารถน ามาใช้ได้ในการรับรู้โอกาสในการประกอบการ อย่างไรก็ดี 
Short et al. (2009) ได้กล่าวว่า มีแนวคิด 2 ด้านที่อาจะมีส่วนเกี่ยวข้องการโอกาส 
 แนวคิดแรก คือ “ความคิด (Idea) ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ซึ่ง
น าไปสู่โอกาสในการประกอบการที่มีศักยภาพและสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น แนวคิดที่สอง คือ 
“ความฝัน (Dream)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงทะเยอทะยานในการเชื่อมต่อระหว่างโอกาสที่แท้จริงที่ยัง
ไม่ได้มีการท าให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ความคิดและความฝันต่างกันเป็นจุดริเริ่มที่จะน าไปสู่โอกาสใน
การประกอบการ ซึ่งในส่วนปัจจัยในระดับบุคคล (Individual Factors) ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในบทที่
กล่าวถึงรากฐานกระบวนการรับรู้ของการประกอบการ (Cognitive Foundation of Entrepreneurship) 
ส าหรับในส่วนนี้ขอกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ โดย ศาสตราจารย์ 
Baron (2014) ได้กล่าวถึง 3 ปัจจัยด้วยกันดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัจจัยในด้านข้อมูล (Information) กล่าวคือ การรับรู้โอกาสในการประกอบการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโอกาสของ Schumpeter จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องครอบครองข้อมูลที่ล้ าสมัย (Cutting-Edge) 
ที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาส หรือ สามารถที่จะรับรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดในอุปสงค์และอุปทานก็สามารถท าให้

ด้านข้อมลู 

ด้าน

ประสบการณ์ 

ด้านเครือข่าย

ทางสงัคม 

การรับรู้โอกาสใน

การประกอบการ 
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ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ถึงโอกาสของ Kirzner ได้เช่นกัน นอกจากนี้ข้อมูลยังท าให้
ผู้ประกอบการสามารถที่จะรับรู้ภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านตลาด การลงทุน การผลิต 
คู่แข่ง ลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้ข้อมูลมักจะได้รับรู้จากเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง อย่างไรก็ดี
ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้การรับรู้โอกาส
และการหาประโยชน์จากโอกาสในการประกอบการนั้น มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความไม่เท่า
เทียมกันในข้อมูล ( Information Asymmetry) กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถที่มีข้อมูลที่
มากกว่าจึงท าให้สามารถโอนถ่ายสินค้าจากที่หนึ่งไปขายในอีกที่หนึ่งได้ หรือผู้ประกอบการอาจจะ
มีข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี จึงสามารถที่รับรู้โอกาสในการผลิตสินค้าในนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด
ให้แก่ผู้บริโภคได้ เป็นต้น 

2) ปัจจัยในด้านประสบการณ์ (Experience)  กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรม การท างานในบริษัทฯ จะสามารถที่จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของกิจกรรมใน
อุตสาหกรรมนั้นได้ดีกว่า คนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน การมีประสบการณ์ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่
ไม่สามารถถ่ายทอดกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่อยู่ภายใน อนึ่งในทางวิชาการนั้นความรู้แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) ความรู้ที่อยู่ภายนอก (Explicit Knowledge) คือความรู้ที่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วีดีโอ เสียง และ เอกสารต่างๆ 
ที่สามารถส่งต่อให้ระหว่างบุคคลได้ และ 2) ความรู้ที่อยู่ภายใน (Tacit Knowledge) คือความรู้ที่
อยู่ภายในของตนเองและเป็นความรู้เฉพาะเจาะจง เช่น ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ ซึ่งยากที่จะถ่ายทอดสู่สื่อต่างๆที่จะสอนให้แก่คนอื่นได้ (Grant, 1996) 
ดังนั้นประสบการณ์ท างานท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเห็นถึงจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ที่ขาดหายไป 
ช่องว่างที่น่าจะสามารถสร้างโอกาสในการประกอบการได้ รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆใน
อุตสาหกรรม และอ่านสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมออก  

3) ปัจจัยในด้านเครือข่ายทางสังคม (Social Networks) มีส่วนส าคัญอย่างมากในการประกอบการ 
เนื่องจากว่าเครือข่ายทางสังคมช่วยสนับสนุนไม่ใช้เฉพาะในด้านข้อมูล ข่าวสาร แต่ยังช่วย
สนับสนุนในด้านทรัพยากร การจัดตั้งองค์กร และอื่นๆ  เราจะกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมและ
การประกอบการในรายละเอียดในบทอื่น ส าหรับในส่วนนี้เครือข่ายทางสังคมถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ในการรับรู้ถึงโอกาส เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายนั้นเอง  กล่าวคือ คนอื่นๆ ที่
ผู้ประกอบการรู้จักมักจะมีความรู้ ข้อมูล ที่อาจจะไม่เป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ประกอบการรู้ หากได้
ติดต่อสื่อสารกันแล้ว ข้อมูลจากคนอื่นๆในเครือข่าย รวมกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการมีอยู่ ย่อมจะ
ท าให้ข้อมูลมีความกว้างขวางมากขึ้น 
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ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายความหมายของการรับรู้ (Cognition) และอธิบายว่าการับรู้มีผลต่อการประกอบการอย่างไร 
2) ความจ า (Memory) ประกอบไปด้วยกี่ส่วน จงอธิบาย และความจ ามีผลต่อการประกอบการอย่างไร 
3) ความผิดพลาดหรืออคติในการรับรู้ (Cognitive errors and biases) คืออะไร และมีผลต่อ

ผู้ประกอบการอย่างไร 
4) ผู้ประกอบการมีการรับรู้ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในประเด็นใดบ้าง จงอธิบาย  
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บทที ่7 
การได้มาของแหล่งทรพัยากรและแหลง่เงินทนุของการสรา้งธรุกจิใหม่ 

(Resource Acquisition and Financial Resource for New Venture) 
 

“Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.” 
 ระวังกับการใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย รอยรั่วเพียงเล็กน้อยยังท าให้เรือล าใหญ่จมลงได้ 

(Benjamin Franklin) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจแหล่งที่มาของทรัพยากรและแหล่งเงินทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ 
2. เพื่อให้เข้าใจถงึพ้ืนฐานการเงินส าหรับผู้ประกอบการ 
3. เพื่อเข้าใจถึงเครื่องมือและเทคนิคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน 

หัวข้อเนือ้หา 

1. การประกอบการและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและเงินทุน 
2. การเงินส าหรับผู้ประกอบการ  
3. แหล่งทรัพยากรและเงินทุน นิยาม และขอบเขต 
4. รูปแบบและแหล่งเงินทุนตามวงจรชีวิตทางการประกอบการ 

บทน า 

 ทรัพยากรและเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมการประกอบการถือได้ว่าเป็นปัจจั ยส าคัญของ
ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นสร้างนวัตกรรม ท าการทดลอง ผลิต และน าเสนอสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด ซึ่ง
ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมของการประกอบการและวงจรขั้นของผู้ประกอบการนั้นต่างมีข้อจ ากัดและ
รูปแบบในการได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุนมีความแตกต่างกัน ซึ่งความท้าทายของผู้ประกอบการต่างต้อง
เผชิญคือปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรและเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจเริ่มต้นและธุรกิจใหม่ที่มี
ขนาดเล็กและขาดความน่าเชื่อถือในการท าธุรกรรมด้านการเงินท าให้การเข้าหาถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินมีความเป็นได้ยาก แนวทางการจัดหาเงินทุนของผู้ประกอบการจ าต้องมีแนวทางในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดหาเงินทุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง  นักลงทุนแองเจล (Angel Investor)1 และผู้ร่วมลงทุน 

                                                            
1 นักลงทุนแองเจล (Angel Investor) เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้มีฐานะมาจากอาชีพที่ใช้ความสามารถสูงเช่น แพทย์ ทนาย หรือดารา เป็นต้น โดยนักลงทุนแองเจล
จะลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีอยู่ในช่วงระยะเริ่มแรก (Early Stage Entrepreneurship) 
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(Venture Capitalist)2 แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการมักจะได้รับการปฏิเสธส่งผลท าให้เงินทุนหรือทรัพยากร
ที่ได้มาไม่เพียงพอต่อการสร้างธุรกิจใหม่ ทฤษฎีการประกอบการแบบพึ่งตนเอง (Entrepreneurial Bricolage 
Theory) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ประกอบการในระยะเริ่มแรกจ าเป็นจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างจากไม่มีอะไรเลย 
(Creating something form nothing) (Baker และ Nelson, 2005) นอกจากนี้ Sarasvathy (2001) ยังได้
กล่าวถึงการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ของผู้ประกอบการ ณ เวลานั้น ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้
ธุรกิจด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงผู้ประกอบการขาดแคลนทางด้านทรัพยากรและเงินทุนในการ
สร้างธุรกิจ ดังนั้นการได้มาซึ่งทรัพยากรหรือเงินทุน อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ
หยิบยืมเครื่องมือเครื่องใช้ การใช้เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ในการได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุน
ต่างๆ ในประกอบกิจการ ยกตัวอย่างเช่น การฝากขายผ่านเครือข่ายทางสังคม การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และ 
อื่นๆ เป็นต้น 

 ทั้งนี้แนวทางการได้มาของแหล่งทรัพยากรและเงินทุนของการสร้างธุรกิจใหม่นั้น ไม่จ าเป็นจะต้องมา
จากการกู้เงินเพียงอย่างเดียว และไม่เพียงแต่เงินทุนเท่านั้นที่ผู้ประกอบการจะต้องประกอบและผสมผสาน 
หากแต่เป็นทรัพยากรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ เวลา สถานที่ โอกาส ทีมงาน และอื่นๆ ซึ่งใน
บางครั้งเงินทุนไม่สามารถที่จะจัดซื้อหาได้ สิ่งที่ส าคัญไม่ใช่เงินทุนที่เป็นตัวเงินจากนักลงทุน หากแต่เป็น
ผู้ประกอบการที่จะต้องสร้างและค้นหาโอกาสในการน าเสนอ รวมไปถึงประกอบทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดขึ้นมา
เป็นธุรกิจใหม่ หากธุรกิจใหม่มีความน่าสนใจและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โอกาสที่จะได้มาซึ่งเงินทุน
นั้นย่อมมีโอกาสสูงขึ้น  

การประกอบการและการเข้าถึงแหลง่ทรัพยากรและเงินทุน 

การหาได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุนมีความส าคัญต่อการสร้างธุรกิจใหม่เป็นอย่างสูง กระบวนการ
ได้มาซึ่งทรัพยากรนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาหรืออายุของกิจการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดหา
เงินทุนของ Google เริ่มจาก Sergey และ Larry ผู้ก่อตั้ง Google ได้เริ่มจัดหาเงินทุน โดยถอนเงินจากวงเงิน
บัตรเครดิตทั้งหมด เพื่อน าไปซื้อ Terabyte of Storage จากนั้นทั้งสองจึงได้หาเงินร่วมลงทุน US$ 100,000 
จาก Andy Bechtolsheim ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Sun Microsystems นอกจากนี้ยังเริ่มหาเงินลงทุน
จาก เพื่อน ครอบครัว และ คนสนใจ อีก US$ 900,000 ในช่วงระหว่างในการจัดหาเงินทุน Google ได้มีกับ
พัฒนาต่อยอดและเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ร่วมลงทุน 2 รายหรือที่เรียกว่า 
Venture Capital (VC) ซึ่งได้ร่วมลงทุนอีก US$ 24 Million และท้ายที่สุดก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งท าให้ 
Google สามารถที่มีเงินลงทุนจากการขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยมีเงิน

                                                            
2 ผู้ร่วมลงทุน (Venture Capitalist) เป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากบุคคลอื่นและอาจจะมีเงินทุนของตนเองเพื่อเข้าลงทุนกับ
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มแรกแต่โดยจะลงทุนหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ Seed Financing จาก Angel Investor หรือ
บางครั้งได้ผา่นกระบวนการทดสอบตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว  
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ลงทุนเพิ่มอีก 1.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ทั้งน้ัน Google ใช้เวลาจากเริ่มต้นจนถึงพบ 2 VCs โดยประมาณ 
3.5 ปี และ ใช้เวลาทั้งหมด 8.5 ปีกว่า Google จะออกขายหุ้นสู่สาธารณะ 

 

เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ ข้อมูลจาก Offroad Capital/Federal Reserve 
National Survey of Small Business Finances (2003) พบว่าเงินทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาจาก
เงินทุนของตนเอง (Owner equity) 27.1% ในขณะที่ส่วนของทุนที่ได้จากเพื่อนและครอบครัวมีประมาณ 
13.2% ส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่ได้มาจากหนี้สิน โดยมีเงินกู้จากธนาคาร 19.9% เครดิตทางการค้า 17% และ
เงินกู้ยืมอื่นๆ อีก 15.4% เป็นที่น่าสังเกตว่าเงินทุนของผู้ประกอบการที่ได้จากนักลงทุนแองเจล (Angel 
Investors) มีเพียง 4.9% และนักลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) 2.4% เท่านั้น  

จากข้อมูลในอดีตจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการกับการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนและทรัพยากรมีความ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและเข้าใจถึงรูปแบบและแหล่งที่มาของแหล่ง
ทรัพยากรและเงินทุน  

การเงินส าหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) 

 นอกจากทรัพยากรและการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนแล้ว ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงการเงิน
ส าหรับผู้ประกอบการรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการเพื่อน าเสนอต่อนักลงทุนในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้
การเงินส าหรับผู้ประกอบจึงมีความส าคัญ ความเข้าใจในเรื่องการเงินส าหรับผู้ประกอบการจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น สถิติชี้ให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจใหม่มากกว่าครึ่งมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว
ในช่วงแรก ๆ ความเข้าใจเรื่องการเงินจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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อย่างเหมาะสม ผู้ประกอบการยังไม่ควรเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่หากเห็นว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับยังไม่สูง
เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนและความเสี่ยงรวมถึงการลงทุนในบุคลากร ทรัพยากร และเวลา ทั้งนี้การพิจารณา
ต้นทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระท าได้โดยด้วยการใช้สัญชาติญาณเพียงอย่าง
เดียว ในบางกรณี การคาดการณ์ในอนาคต (projection) แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีแนวโน้มที่ดี แต่หากเกิด
สถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามการคาดการณ์ ก็จ าเป็นจะต้องมี 

การคาดการณ์ทางธุรกิจ (projection) ซึ่งช่วงแรกดูมีความเหมาะสม ก็อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดี
เกินไปหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ได้คาดการณ์ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องมีหลักปฏิบัติที่
ชัดเจนว่าจะเลือกด าเนินธุรกิจต่อไปหรือล้มเลิก มิฉะนั้นก็อาจจะท าให้ลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบไม่คุ้มกับการ
ลงทุน หรือในทางตรงกันข้ามคือถอนการลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการติดลบในช่วงแรกแต่ให้ผลตอบแทน
สูงในระยะยาว ทั้งนี้เป็นเรื่องยากที่บุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความสามารถทั้งในการมองเห็นโอกาสและจัดการความ
เสี่ยงที่มาพร้อมกับโอกาสนั้น ๆ การออกแบบองค์กรและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในช่วงแรกอย่างระมัดระวังจึง
ช่วยให้หลีกเลี่ยงโอกาสที่ธุรกิจจะล้มเหลวเพียงเพราะแค่วิสัยทัศน์ไม่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในความเป็น
จริง และยังช่วยลดโอกาสที่ตัวผู้ประกอบการเองจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมธุรกิจโดยไม่จ าเป็น 
(จากการต้องลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือขายกิจการ) 

ความแตกต่างระหว่างการเงินส าหรับการส าหรับผู้ประกอบการ (entrepreneurial finance) และการเงิน
ส าหรับบริษัท (corporate finance) 

โดยทั่วไปอาจจะมีความสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องแยกเนื้อหาการเงินส าหรับผู้ประกอบการออกมาศึกษา
โดยเฉพาะ และเพราะเหตุใดที่เนื้อหาการเงินส าหรับบริษัทไม่สามารถน ามาใช้กับการเริ่มธุรกิจใหม่ของ
ผู้ประกอบการได้โดยตรง การเงินส าหรับบริษัทนั้นเกี่ยวกับการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินในการระดม
ทุนจากมหาชนและใช้เทคนิคการประเมินโครงการต่าง ๆ เช่น กระแสเงินสดคิดลด (discounted cash flow) 
และการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน (cost of capital analysis) อย่างไรก็ตามทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัทมี
ขีดจ ากัดเนื่องจากมีสมมติฐานหลายข้อที่มีความส าคัญในล าดับรอง ๆ ส าหรับบริษัทแต่เป็นเรื่องส าคัญมาก ๆ 
ส าหรับการตัดสินใจส าหรับผู้ประกอบการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ ความแตกต่างนี้ท าให้จ าเป็นต้องแยกเนื้อการเงิน
ส าหรับผู้ประกอบการมาศึกษาโดยเฉพาะ เพราะการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการและ
การร่วมทุนในช่วงต้นของธุรกิจท าให้มุมมองทางด้านการเงินต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
เทคนิคบางอย่างส าหรับการเงินผู้ประกอบการ เช่น การพิจารณาว่าโอกาสในการลงทุนคือการจัดพอร์ตโฟลิโอ
ส าหรับ real options ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับในช่วงการก่อตั้งธุรกิจ เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจในหลักสูตรการเงินส าหรับบริษัท 
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แหล่งทรัพยากรและเงินทุน นิยาม และขอบเขต 

การได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนและทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจทุกประเภท รวมไปถึง
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เนื่องจากว่ากระบวนการสร้างธุรกิจที่ประกอบด้วยการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ 
การตลาด การขาย ฯลฯ ย่อมต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ และเงินทุนจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเงินทุน
ส่วนตัวของผู้ประกอบการแต่ละรายอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ได้ตลอดรอดฝั่ง โดยผู้ประกอบการสามารถที่จะระดมทุน
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การขายหลักทรัพย์ในตลาด หรือการระดมทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ การให้ทุนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน ( Investment for non-financial return) ตราสารหนี้ (Debt instrument) 
เครื่องมือทางการเงินกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid instrument) และ ตราสารทุน (Equity instrument) ตามตารางที่ 
1 ซึ่งแหล่งเงินทุนแต่ละประเภทต่างมีลักษณะเฉพาะ ทั้งในด้านรูปแบบผลตอบแทน ระดับความเสี่ยง 
ระยะเวลาการลงทุน และสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการจะมีการหาเงินทุนในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันไปตามวงจรของธุรกิจของผู้ประกอบการ 

ตารางที่ 1: เครื่องมือและแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ประกอบการ3 

Non-Financial Return Low Risk/Return Medium Risk/Return High Risk/Return 
Investment for non-

financial return 
Debt Instruments Hybrid Instruments Equity Instruments 

 Donation-based 
crowdfunding 

 Reward-based 
crowdfunding 

 Pre-selling or pre-
ordering 

 Asset-based lending 

 Intangible Asset-based 
lending 

 Factoring 

 Purchase Order 
Finance 

 Warehouse Receipts 

 Leasing 

 Corporate Bond 

 Debt securitization and 
covered bonds 

 Crowdfunding- Peer to 
Peer Lending (Debt) 

 Subordinated Debt 

 Silent Participations 

 Participating Loans 

 Convertible Bonds 

 Detachable Warrants 

 Mezzanine Finance 

 Public Equity  
- SET 
- mai 

 Private Equity 
- Venture Capital 
- Angel Investor 
- Buyouts 
- Equity Crowdfunding 

 
                                                            
3 ที่มา:  http://www.sme.go.th/upload/mod_download/Final%20Report%20-%20Alternative%20Finance-
20171113111338.pdf   

http://www.sme.go.th/upload/mod_download/Final%20Report%20-%20Alternative%20Finance-20171113111338.pdf
http://www.sme.go.th/upload/mod_download/Final%20Report%20-%20Alternative%20Finance-20171113111338.pdf
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1) การให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Investment for non-financial return) 
ในส่วนแหล่งเงินทุนประเภทการให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน ( Investment for 

non-financial return) ซึ่งมักจะเป็นการให้เงินเปล่าเพื่อการส่งเสริมกิจการที่นักลงทุนมีความสนใจ โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนในมูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit organization) และกิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) ต่างๆ โดยข้อแตกต่างของการให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงินแบบ
ดั้งเดิมและแบบทางเลือก คือ ช่องทางการระดมทุน ซึ่งแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมมักเป็นการติดต่อระหว่า ง
เจ้าของทุนและผู้รับทุนโดยตรง ท าให้จ านวนนักลงทุนค่อนข้างจากัด ในขณะที่แหล่งเงินทุนแบบทางเลือกจะ
เป็นการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบการระดมทุนดังกล่าวสามารถเข้าถึง
นักลงทุนจ านวนมากได ้(Crowdfunding Platform) 

ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและข้อตกลงระหว่างเจ้าของทุนและผู้รับทุน ทั้งนี้ 
การให้ทุนโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน มักปรากฎใน 3 รูปแบบหลัก คือ 

o การระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบการบริจาค (Donation-based crowdfunding) การลงทุน
รูปแบบนี้เป็นการลงทุนแบบให้เปล่าโดยที่นักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของตัวเงิน สิทธิพิเศษ หรือสิ่งของการระดมทุนจากมวลชนในรูปแบบ 

o การให้รางวัล (Reward-based crowdfunding) เป็นการให้เงินเพื่อสนับสนุนกิจการ โดย
เจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ก าหนด เช่น ของสมนาคุณ การให้เครดิตผู้สนับสนุนใน
กิจกรรมของทางบริษัท การให้ผลประโยชน์ทางการตลาดต่างๆ หรือการเข้าถึงสินค้าและบริการ
ก่อนผู้บริโภคอื่นๆ 

o การท าสัญญาสั่งซือ้ล่วงหน้า (Pre-selling or pre-ordering) เป็นการที่นักลงทุนตกลงท าสัญญา
การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการล่วงหน้าจากกิจการที่สนใจ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินค่าสินค้าและ
บริการต่างๆ ก่อนเพื่อที่จะนาไปใช้ส าหรับการผลิตหรือพัฒนาสินค้า และเมื่อสินค้าออกสู่ตลาด 
นักลงทุนจะได้รับสินค้าหรือบริการ รวมถึงส่วนลดในการซื้อสินค้าเป็นการตอบแทน 
 

2) ตราสารหนี ้(Debt instrument)  

ในส่วนของตราสารหนี้จะเป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของหนี้สิน โดยผู้ประกอบการจะมีสถานะ
เป็นลูกหนี้และนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ โดยผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของ
ทุนตามกฎหมาย ไม่เว้นแม้แต่ในกรณีที่บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนหรือล้มละลาย ทั้งนี้ เจ้าของจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบกาหนดสัญญา โดยอัตราของผลตอบแทนจะมีการก าหนดไว้
ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นอัตราคงที่ (Fixed rate) หรืออัตราไม่คงที่ (Variable rate) ก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวที่สามารถรับประกันผลตอบแทนแก่นักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น หลักทรัพย์จ าพวกตรา
สารหนี้จึงถือว่ามีความเสี่ยงต่ า ท าให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในรูปแบบตราสารทุน โดยตราสารหนี้ที่มี
การใช้อย่างแพร่หลายมีอยู่ 9 ชนิด ประกอบด้วย 
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o การกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกัน (Asset-based lending) เป็นเงินกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ าประกันกับ
สถาบันทางการเงิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร โดยผู้กู้สามารถกู้ยืมได้ในวงเงินที่น้อยกว่า
ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ 
สถาบันทางการเงินซึ่งเป็นผู้ให้กู้มีสิทธิ์ในการยึดสินทรัพย์ค้ าประกันไปขายทอดตลาดเพื่อช าระ
หนี้แทน ทั้งนี้ ในกรณีที่สินทรัพย์ค้ าประกันมีสภาพคล่องสูงซึ่งสามารถขายทอดตลาดได้ง่าย 
สถาบันทางการเงินจะให้วงเงินกู้ใกล้เคียงกับราคาประเมินซึ่งสูงกว่าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ าที่
สามารถขายทอดตลาดได้ยากกว่า 

o การกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกันเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible asset-based lending) 
เป็นเงินกู้ที่ใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญามาค้ าประกัน โดยวงเงิน
และดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องรับภาระจะขึ้นอยู่กับประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้นๆ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ ผู้ให้กู้จะมีสิทธิในการยึด
สินทรัพย์ค้ าประกันน้ันไดต้ามกฎหมาย 

o สินเชื่อแฟ็คเตอริง (Factoring) คือ การที่ธุรกิจขายบัญชีลูกหนี้ให้สถาบันทางการเงินหรือผู้ท า
ธุรกิจแฟ็คเตอริง เพื่อน าเงินสดมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน มีลักษณะคล้ายกับเงินกู้ที่มีบัญชีลูกหนี้
เป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน แต่ในกรณีนี้บัญชีลูกหนี้จะถูกโอนย้ายไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ท าธุรกิจแฟ็
คเตอริงตั้งแต่ต้น และผู้ท าธุรกิจแฟ็คเตอริงจะต้องท าหน้าที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและรับความ
เสี่ยงจากหนี้สูญเอง โดยธุรกิจที่ขายบัญชีลูกหนี้จะได้รับเงินสดในจ านวนที่น้อยกว่ามูลค่าของ
บัญชีลูกหนี้เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดช า ระของลูกหนี้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อ
บัญชีลูกหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สัญญาแฟ็คเตอริงมีทั้งใน
แบบมีสิทธิไล่เบี้ย (with recourse) และแบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ย (without recourse) ส าหรับแบบ
มีสิทธิ์ไล่เบี้ย ผู้ซื้อบัญชีลูกหนี้มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินบางส่วนจากธุรกิจในกรณีที่เกิดหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ ในขณะที่สัญญาแฟ็คเตอริงแบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ย ผู้ซื้อบัญชีลูกหนี้จะไม่สามารถเรียก
เก็บเงินจากธุรกิจที่ขายบัญชีลูกหนี้ให้ได้ ดังนั้น ความเสี่ยงของผู้ท าธุรกิจแฟ็คเตอริงจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสัญญาดังกล่าวและความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือ 
ลูกหนี้ที่เป็นสัญญาจากรัฐบาลที่ผู้ประกอบการได้โครงการมา 

o สินเชื่อจากใบสั่งซือ้สินค้า (Purchase order finance) เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ใบสั่งซื้อสินค้าเป็น
สินทรัพย์ค้ าประกัน โดยผู้ให้กู้ยืมจะประเมินความเสี่ยงและอนุมัติวงเงินให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่ธุรกิจต้องการ ซึ่งมักสามารถประมาณได้จากต้นทุนการผลิตของค าสั่ง
ซื้อสินค้านั้นๆ ส าหรับกรณีนี้ ผู้ให้กู้ยืมต้องรับความเสี่ยงจากการที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าได้ตาม
ความต้องการหรือไม่ รวมถึงความน่าเชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้าซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงการผิดนัดช าระ
ของลูกค้า เพื่อแลกกับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 
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o สินเชื่อจากใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipts) เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ใบรับของ
คลังสินค้าเป็นสินทรัพย์ค้ าประกัน ผู้ผลิตสินค้าน าสินค้าไปฝากที่คลังสินค้าที่ได้รับการรับรองและ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าใบรับมาเป็นหลักประกันเพื่อขออนุมัติวงเงิน ซึ่ง
วงเงินที่ผู้กู้ยืมได้รับจะมีจ านวนน้อยกว่ามูลค่าของสินค้านั้นๆ ถ้าหากมีการผิดนัดช าระ สินค้าที่
น ามาเป็นหลักประกันจะถูกยึดโดยผู้ให้กู้ยืม ดังนั้นผู้ให้กู้ยืมจะมีความเสี่ยงจากราคาและสภาพ
คล่องของสินค้า และจะได้ดอกเบี้ยรวมทั้งค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน 

o ลีสซิ่ง (Leasing) เป็นการท าสัญญาเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการ
ประกอบกิจการ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าใน
แต่ละงวดให้เจ้าของสินทรัพย์เป็นการตอบแทน ซึ่งผู้ให้เช่าจะพิจารณาค่างวดและดอกเบี้ยตาม
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ให้เช่ารวมถึงความสามารถของธุรกิจในการผลิตกระแสเงินสดให้พอกับค่า
งวด ลักษณะของสัญญามี 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) โดยเมื่อสิ้นสุด
สัญญา ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถท าข้อสัญญาในการโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์นั้นโดยการโอน
ทันทีหรือจ่ายเงินเพิ่มบางจ านวนได้ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating 
Lease) ซึ่งเป็นสัญญาระยะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องคืนสินทรัพย์นั้นให้กับผู้ให้เช่าโดย
ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ 

o หุ้นกู้ (Corporate bond) เป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไปในตลาดทุนในรูปของตราสารหนี้ 
ผู้ออกตราสารมีข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้กับนักลงทุนในระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อสัญญา ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการจะขึ้นอยู่กับอายุของตราสาร สภาพ
คล่อง ความน่าเชื่อถือของผู้ออก อัตราดอกเบี้ย และประเภทของหลักประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้
ออกหุ้นกู้มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากการท าการเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณะ 
(Public Offering) มีข้อก าหนดต่างๆ มากมาย เช่น ในเรื่องของการออกหนังสือชี้ชวนที่บอกถึง
ผลการด าเนินงาน รายรับ รายจ่ายและแผนการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจ ซึ่งบริษัทขนาด
เล็กมักไม่มีหรือมีต้นทุนสูงในการจัดทาเอกสารดังกล่าว รวมถึงมีข้อก าหนดเรื่องขนาดการออก
ตราสารและเงื่อนไขต่างๆ ด้วย 

o การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Debt securitization) และ covered bond คือรูปแบบ
การออกตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่น ากระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์บางประเภทมาแปลง
เป็นหลักทรัพย์และขายให้นักลงทุนอีกต่อหนึ่ง โดยสินทรัพย์ที่น ามาแปลงมักอยู่ในรูปของสินเชื่อ
บัตรเครดิต สินเชื่อรถ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีการประมาณการเงินสดที่แน่นอน 
ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มจากการที่สถาบันทางการเงินให้กู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้
กล่าวไป จากนั้นน าสินทรัพย์เหล่านั้นมาขายต่อให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special purpose 
entity) นิติบุคคลเฉพาะกิจจะผูกรวมสินทรัพย์และจัดตั้งเป็น portfolio จากนั้นน าหลักทรัพย์ไป
ขายต่อให้กับนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนมีสิทธิ์ในกระแสเงินสดที่ได้จาก portfolio นั้นตามความเสี่ยง
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และผลตอบแทนที่ต้องการ (Tranches) ในกรณีที่เกิดหนี้สูญ ผู้ลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์จาก 
Tranche ที่มีเครดิตต่ า เช่น BB จะต้องรับความเสี่ยงจากหนี้สูญก่อน เมื่อมีหนี้สูญเกิดมากขึ้น 
ผู้รับความเสี่ยงนั้นคนถัดไปคือผู้ลงทุนใน Tranche ที่สูงขึ้นไปตามล าดับ ดังนั้น นักลงทุนที่รับ
ความเสี่ยงได้ต่ าสามารถลงทุนใน Tranche ที่สูง เช่น AAA ในทางกลับกันผู้ลงทุนใน Tranche 
ต่ าๆ ก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน ส่วนการท างานของ covered bond มีลักษณะคล้าย
กับ debt securitization แต่จะต่างกันตรงที่ในกรณีของ Debt securitization สินทรัพย์ที่อยู่
ในรูปของสินเชื่อต่างๆ จะถูกยกออกจากงบดุลของสถาบันทางการเงิน สถาบันทางการเงินจึงไม่มี
หน้าที่เป็นผู้รับความเสี่ยงจากหนี้สูญอีกต่อไป แต่ในกรณีของ covered bond สินทรัพย์ที่จะ
น ามาผูกรวมยังอยู่ในงบดุลของสถาบันทางการเงิน ดังนั้น เมื่อมีหนี้สูญจากสินเชื่อต่างๆเกิดขึ้น 
สถาบันทางการเงินยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนเหมือนเดิม คล้ายกับในกรณีของหุ้นกู้ 
และถ้าการผิดนัดช าระเกิดขึ้นจากสถาบันทางการเงินเอง ผู้ลงทุนจะมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่
น ามาเป็นหลักประกันของหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนซื้อ 

o Crowdfunding (Peer-to-peer lending) เป็นการระดมทุนจากผู้ให้กู้ยืมที่เป็นบุคคลทั่วไปผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขอกู้ยืมเสนอความคิดหรือแผนธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
แพลตฟอร์มการระดมทุน (Funding Portal) ต่างๆ ในกรณีของ Peer-to-peer lending บุคคล
ทั่วไปจะลงทุนในรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับความ
เสี่ยงจากหนี้สูญโดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเสนอจ านวนเงินที่
ตนเองต้องการจะลงทุนได้ และการให้กู้ยืมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจ านวนเงินรวมที่ผู้ลงทุนเสนอ
เพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่ผู้ขอกู้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 
3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid instrument) 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบหนี้สินและส่วนของทุน
เข้าด้วยกัน โดยตราสารการเงินจะมีลักษณะหนี้สินกึ่งทุน โดยสินทรัพย์แต่ละชนิดจะมีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยง
เฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนคุณลักษณะของหนี้และทุนในผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุนท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ 
o หุ้นกู้แบบด้อยสิทธิ (Subordinated debt) เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่มีสถานะรองจากหุ้นกู้ไม่

ด้อยสิทธิ (Senior debt) ซึ่งผู้ถือสินทรัพย์ชนิดนี้ยังคงสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทโดยจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบก าหนดสัญญา ผู้ถือหุ้นกู้แบบด้อยสิทธิจะ
ได้รับผลตอบแทนต่างๆ หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้รับผลตอบแทนครบหมดแล้ว แต่จะ
ได้รับผลตอบแทนก่อนผูถ้ือตราสารทุน 
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o เงินกู้แบบมสี่วนร่วม (Participating loans) เป็นเงินกู้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไม่คงที่ 
(Variable rate) ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของผู้รับทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น 
ยอดขาย ก าไรสุทธิ หรือราคาหุ้นของบริษัท ฯลฯ หมายความว่าผู้ถือสินทรัพย์เงินกู้แบบมีส่วน
ร่วมจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในกรณีที่ธุรกิจมีผลการประกอบการที่ดีหรือสามารถท าก าไรได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสินทรัพย์เงินกู้แบบมีส่วนร่วมไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทมีผล
การด าเนินงานขาดทุน เนื่องจากยังมีสถานะเป็นเจ้าของเงินกู้ซึ่งผู้กู้มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน
ให้ครบตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเนื่องจาก
มิได้ด ารงสถานะเป็นผู้ถือหุ้น 

o Silent participation เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี้ โดย
ผู้ถือสินทรัพย์ดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล
และผลก าไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ แต่จะไม่มีพันธะผูกพันต่อเจ้าหนี้ กล่าวคือ Silent 
participation มีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากัด เมื่อกิจการมีผลก าไร Silent participation จะได้รับ
ผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ก าหนด ในขณะที่หากกิจการเกิดการขาดทุนหรือต้องปิดกิจการ 
Silent participation จะสูญเสียเฉพาะในส่วนของเงินทุนที่ตนเองลงทุนไว้ในกิจการเท่านั้น ซึ่ง
เงินเหล่านั้นจะถูกน าไปใช้จ่ายคืนแก่เจ้าหนี้ตามล าดับ แต่ทางบริษัทจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงิน
เพิ่มเติมจาก Silent participation เพื่อน ามาจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด 

o เงินกู้แปลงสภาพ (Convertible debt) เป็นสินทรัพย์ในรูปแบบของหนี้ที่มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยและระยะเวลาของสัญญาไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตราสารหนี้
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินรูปแบบอื่นๆ เช่น พันธบัตร หุ้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต่างๆ ทั้งนี้ สิทธิในเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินทรัพย์ไม่สามารถแยกออกจากตัวสินทรัพย์นั้นได้ 
กล่าวคือ ผู้ถือสินทรัพย์ประเภทเงินกู้แปลงสภาพไม่สามารถแยกตัวเงินกู้และสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ออกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ ทั้งนี้ ผลตอบแทนของผู้ถือเงินกู้แปลง
สภาพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินทรัพย์ ณ ขณะนั้น 

o ใบส าคัญแสดงสทิธิ์ซือ้หุ้นทุนแบบแยกจ าหน่ายได้ (Detachable warrants) เป็นสินทรัพย์ที่ระบุ
สิทธิในการซื้อหุ้นตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า แต่จะแตกต่างจากเงินกู้แปลงสภาพ
ในประเด็นที่สิทธิดังกล่าวสามารถแยกจ าหน่ายจากตัวหลักทรัพย์ที่ผูกไว้ได้ โดยมูลค่าของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาหุ้นที่ระบุไว้ในสัญญา (Strike price) กับ
ราคาหุ้นในตลาด (Market price) ณ เวลาที่ใช้สิทธิ หรือส่วนต่างของราคาซื้อและขายสัญญาใน
ตลาด 

o Mezzanine finance เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่ผสมผสานสินทรัพย์หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดย
รูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของบริษัทและนักลงทุน ซึ่งอัตรา
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ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ก าหนด เช่น ราคาหุ้นของบริษัทในตลาด 

 
4) ตราสารทุน (Hybrid instrument) 

ตราสารทุน เป็นเครื่องมือทางการเงินทุนผู้ประกอบการออกเป็นเอกสารสิทธิ์เพื่อให้ได้เงินทุนจากนัก
ลงทุนโดยนักลงทุนจะได้สัดส่วนในการถือครองบริษัทจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้นักลงทุนจะต้องยอมรับความ
เสี่ยงในการด าเนินกิจการทั้งหมดเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงกว่ารูปแบบประเภทอื่นๆ ซึ่งผลตอบแทนของนัก
ลงทุนแต่ละรายจะอ้างอิงจากความส าเร็จหรือผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ โดยตรง ท าให้ตราสารทุนเป็น
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทสามารถเป็นได้ทั้งก าไรหรือขาดทุน  

ทั้งนี้ การระดมทุนในรูปแบบของตราสารทุนผู้ประกอบการจะมีข้อได้เปรียบในการมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนต่อนักลงทุนตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร โดยจะเป็นในรูปแบบของเงิน
ปันผลหรือส่วนแบ่งก าไร อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการระดมทุนในรูปแบบของตราสารทุน คือ ผู้ประกอบการ
จะสูญเสียสิทธิในการบริหารบางส่วนให้แก่นักลงทุน โดยนักลงทุนแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการออกเสียง
เกี่ยวกับการบริหารกิจการตามสัดส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นที่มีอยู่ในการครอบครอง 

 ตราสารทุนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ หุ้นทุนสาธารณะ (Public Equity) และหุ้นนอก
ตลาด (Private Equity) ซึ่งหุ้นทั้ง 2 ประเภทนี้มีข้อแตกต่างด้านตลาดในการซื้อขายและความสามารถในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยหุ้นทุนสาธารณะเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท า ให้นักลงทุน
สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้อย่างเสรีผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ (Broker) ที่ได้รับการ
รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่หุ้นนอกตลาดคือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและนักลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถท า การซื้อขาย
แลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างนักลงทุนได้ 

o หุ้นทุนสาธารณะ (Public Equity) 
เนื่องจากนักลงทุนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทุนสาธารณะระหว่างกันได้อย่างเสรีผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ท าให้หุ้นทุนสาธารณะมีสภาพคล่อง (Liquidity) ที่สูง และความ
เสี่ยงต่ ากว่าหุ้นนอกตลาด โดยนักลงทุนในหุ้นทุนสาธารณะจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปัน
ผล (Dividend) และผลก าไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital gain) โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ
ต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ สิทธิ
ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท และสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินใน
กรณีที่บริษัทเลิกกิจการ แต่จะได้รับเป็นล าดับสุดท้ายหลังจากผู้เรียกร้องอื่นๆ เช่น ผู้ถือตราสารหนี้ ผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock) ได้รับผลตอบแทนตามข้อตกลงแล้ว 

ทั้งนี้ การระดมทุนโดยการขายหุ้นทุนสาธารณะถือเป็นรูปแบบหนึ่งของแหล่งเงินทุนแบบ
ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักมักมีหลักเกณฑ์ที่
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ค่อนข้างสูง เช่น ทุนช าระหลังการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ( Initial Public 
Offering: IPO) จ านวนหุ้นหมุนเวียนในระบบ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจต่อเนื่อง จ านวนผู้ถือ
หุ้น จ านวนผู้ดูแลสภาพคล่อง ฯลฯ โดยระดับของหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวมักเป็นข้อจ ากัดส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น 
หลายประเทศจึงได้มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์รองขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิ จที่มี
ศักยภาพขนาดกลางและย่อม โดยมีหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงตลาดที่ต่ากว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น เช่นในกรณีของประเทศไทยก็มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) โดยมีเกณฑ์ด้านทุนชาระแล้วหลัง IPO เพียง 20 ล้านบาทขึ้นไป ในขณะที่เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) มีเกณฑ์ด้านทุนช าระแล้ว
หลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ขนาดรองนี้มักถูกก าหนดให้
เป็นการลงทุนแบบทางเลือกเนื่องจากกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รองมักมีขนาดของ
กิจการที่เล็กกว่าและมีความเสี่ยงสูง แต่มีศักยภาพในการเติบโตและโอกาสสร้างผลตอบแทนมากกว่า 

ส าหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์รองต้องมีการด าเนินเรื่องเพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาอนุมัติ โดยทาง 
ก.ล.ต. จะพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความน่าสนใจของธุรกิจ แผนการใช้เงินในอนาคต ฯลฯ 
และเมื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เจ้าของกิจการจะต้องด าเนินการภายใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เช่น กิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท และ
สถานะทางการเงินให้แก่สาธารณะเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
o หุ้นนอกตลาด (Private Equity) 

หุ้นนอกตลาดคือแหล่งเงินทุนทางเลือกที่แตกต่างจากหุ้นทุนสาธารณะทั่วไป โดยจะเป็นการ
ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเจ้าของกิจการจะท าการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนักลงทุนได้ ซึ่งท าให้การลงทุนในหุ้นนอกตลาดมีความเสี่ยงมากกว่า
เนื่องจากต้องแบกรับความเสี่ยงของธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม จากการที่หุ้น
นอกตลาดไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างลงทุน ท าให้มีสภาพคล่องต่ ากว่าหุ้นทุนสาธารณะและมี
มูลค่าหุ้นค่อนข้างคงที่ โดยการประเมินมูลค่าหุ้นจะวัดจากสถานะและพื้นฐานของธุรกิจเท่านั้น ซึ่งต่าง
จากหุ้นทุนสาธารณะที่ความคิดเห็นของนักลงทุนในตลาดสามารถส่งผลต่อมูลค่าหุ้น ณ เวลานั้นได ้

การลงทุนในหุ้นนอกตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักโดยใช้สถานะของธุรกิจเป็น
เกณฑ์ในการกาหนด ได้แก่ การลงทุนแบบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และการลงทุนหุ้น
นอกตลาดอ่ืนๆ (Other Private Equity) 

ส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นการลงทุนในวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยส่วนมากมักเป็นกิจการที่อยู่ในระยะแรกเริ่มของการด าเนินกิจการและมีความ
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แปลกใหม่ เช่น ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ตัวอย่างเช่น บริษัท Google Apple หรือ Facebook ใน
อดีต เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกธุรกิจใหม่ (Startups company) เหล่านี้มักมีความเสี่ยงสูงและยากที่จะ
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง รวมทั้งยังไม่มีประวัติทางการเงิน หลักทรัพย์ค้า
ประกัน หรือเงินทุนมากเพียงพอที่จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ดังนั้น เจ้าของกิจการจึงจ าเป็นต้องระดมทุนผ่านช่องทางอ่ืน 

ทั้งนี้ ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นแนวทางสาคัญในการระดมทุนส าหรับธุรกิจดังกล่าว โดยจะเป็น
การลงทุนระยะยาว ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture capitalist) ท าหน้าที่ระดมทุนจาก
นักลงทุนต่างๆ เช่น นักลงทุนบุคคล บริษัทประกัน กองทุนบานาญ (Pension fund) และเงินกองทุน 
(Endowment) ตางๆ แล้วน าไปลงทุนในกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน (Partnerships) ซึ่งผู้
ลงทุนสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ หุ้นส่วนสามัญ (General Partners) และหุ้นส่วน
จ ากัด (Limited Partners) โดยหุ้นส่วนสามัญจะเป็นผู้ดูแลการลงทุนหลักที่มีหน้าที่คัดเลือกกิจการที่
จะลงทุน ควบคุม และให้คาแนะน าการบริหารงานในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งหุ้นส่วนสามัญส่วนใหญ่มักเป็น
นักบริหารมืออาชีพที่ใส่เงินลงทุนน้อยและได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการจัดการ
และส่วนแบ่งกาไร ในขณะที่หุ้นส่วนจากัดคือนักลงทุนต่างๆ ที่ลงทุนผ่านตัวแทน โดยเป็นผู้ถือหุ้นส่วน
มากในห้างหุ้นส่วนและมีบทบาทในการก ากับดูแลการลงทุนของห้างหุ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่มัก
เป็นนักลงทุนสถาบันที่มีเงินทุนระยะยาว 

นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจใหม่ยังมีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า Angel investors ซึ่งเป็น
นักลงทุนที่มีกลุ่มธุรกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน แต่จะแตกต่างกัน
ตรงที่นักลงทุน Angel investors ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนรายอิสระหรือกลุ่มนักลงทุนอิสระที่ลงทุน
ด้วยเงินทุนส่วนตัว ในขณะที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นนักลงทุนในรูปแบบของนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ นัก
ลงทุน Angel investors มักเสนอจ านวนเงินลงทุนที่ต่ ากว่านักลงทุนสถาบันเนื่องจากปริมาณเงินทุน
ที่น้อยกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เลือกระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวจึงอาจต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ 
เพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุน Angel investors ยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง
หมายความว่าเจ้าของทุนจะมีสิทธิในการบริหารด้วย ซึ่งนักลงทุนแต่ละรายจะมีความต้องการในการ
ร่วมบริหารธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป 

ส าหรับการลงทุนหุ้นนอกตลาดอื่นๆ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีการด าเนินงานมาในระยะหนึ่ง
และมีความมั่นคงของกระแสเงินสด (Mature business) โดยมีรูปแบบการเข้าไปลงทุนที่หลากหลาย 
เช่น สนับสนุนเงินกู้ยืมช่วยในการบริหารงาน (Management buy-outs) การเข้าซื้อกิจการที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และขอเพิกถอนออกมาอยู่นอกตลาด (Leveraged buy-outs) และ
การลงทุนในบริษัทที่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิ จการ (Growth capital) ฯลฯ ซึ่ งมี
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วัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปสนับสนุนและขยายกิจการเพื่อให้เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้ามากขึ้น 
ก่อนที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือขายเพ่ือท าก าไรในอนาคต 

นอกจากนี้ จากการเข้ามาของเทคโนโลยีทาให้ปัจจุบันผู้ประกอบการมีช่องทางในการระดม
ทุนเพิ่มอีกช่องทางหน่ึง คือ การระดมทุนด้วยตราสารทุนผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Equity Crowdfunding) โดยจะด าเนินการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (Funding portal) ซึ่งท าให้
เจ้าของกิจการเข้าถึงนักลงทุนหมู่มากได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ขนาดของนักลงทุนอาจมีทั้งนักลงทุนรายย่อยไป
จนถึงนักลงทุนสถาบัน โดยขนาดของเงินลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้จะ
อาศัยปริมาณผู้ลงทุนที่มากพอ จนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้ 

รูปแบบและแหล่งเงนิทนุตามวงจรชีวิตทางการประกอบการ 

จากที่กล่าวข้างต้นว่าผู้ประกอบการมีความต้องการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งเงินทุนทีแ่ตกต่างกัน
ตามระยะขั้นตอนและวงจรชีวิต (Life Cycle) ของธุรกิจแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงนักลงทุนยังพิจารณาเข้า
ลงทุนและยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยสามารถรูปแบบและแล่งเงินทุนสามารถแบ่งตามวงจรชีวิตทาง
ธุรกิจได้ตามตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่2: รูปแบบและแหลง่เงนิทุนตามวงจรชวีิตทางการประกอบการ 

วงจรชีวติทางธุรกิจ รูปแบบในการจัดหาเงินทนุ ผูเ้ลน่และแหลง่เงินทุนหลัก 
1. การหาเงินทุนธุรกจิใหม ่(Venture Financing) 

ขั้นการพัฒนา 
(Development Stage) 

เงินทุนเริ่มแรก  
(Seed Financing) 

สินทรัพย์ของผู้ประกอบการ 
ครอบครัวและเพื่อน 

ขั้นสตาร์ทอัพ (Startup 
Stage)  

เงินทุนสตาร์ทอัพ  
(Startup Financing)  

สินทรัพย์ของผู้ประกอบการ 
ครอบครัวและเพื่อน 
นักลงทุนแองเจล (Angel Investor) 
นักลงทุนร่วมทนุ (Venture Capitalists) 

ขั้นการอยู่รอด  
(Survival Stage)  

เงินทุนรอบแรก 
(First-Round Financing)  

การด าเนินการทางธุรกิจ 
นักลงทุนร่วมทนุ 
ผู้ขาย (Supplier) และลูกค้า 
(Customers) 
โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ธนาคารพาณิชย์ 
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ขั้นการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว (Rapid-Growth 
Stage)  

เงินทุนรอบสอง  
(Second-Round Financing)  

การด าเนินการทางธุรกิจ 
ผู้ขาย (Supplier) และลูกค้า 
(Customers) 
ธนาคารพาณิชย์ 
วาณิชธนกิจ (Investment Banking) 

2. การจัดหาเงินตามรอบ (Seasoned Financing) 
ขั้นเติบโตเต็มที่  
(Maturity Stage) 

การได้มาซึ่งเงินกู้ (Obtaining 
Bank loans) 
การออกหุ้นกู้ (Issuing Bonds) 
การออกหุ้นสามัน (Issuing 
Stock) 

การด าเนินการทางธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย์ 
วาณิชธนกิจ 

 

ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงมีความส าคัญในการสร้างและต่อยอดธุรกิจ
ของตนเอง แน่นอนว่าในช่วยระยะเริ่มแรกในการสร้างการประกอบการ เงินทุนส่วนใหญ่จะมาจาก
ผู้ประกอบการเอง และเมื่อสามารถที่จะอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจและเข้ามาร่วมลงทุนแล้ว การขยายและการ
เติบโตทางธุรกิจจะมีการแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีความท้าทายที่แตกต่างเช่นการออกหุ้นสามัญสู่
สาธารณะ (Initial Public Offering) ก็เป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินทุนที่มีความสลับซับซ้อนและท้าทายใน
การประเมินมูลค่าของบริษัท รวมไปถึงความท้าทายในการออกขายหุ้นสามัญก่อนวันซื้อขายในวันแรก  

ท้ายที่สุดนี้การจัดหาเงินทุนของผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคญัของผู้ประกอบการ จาก
ความหมายของผู้ประกอบการที่ว่าเป็นบุคคลที่รวบรวมทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน แรงงาน และเงินทุน
มาประกอบขึ้นมาเพื่อที่สร้างสินค้าบริการใหม่และคณุค่าใหม่ให้แก่สังคม การได้มาซึ่งเงินทุนจึงเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญในการสร้างการประกอบการ ทั้งนี้รูปแบบในการได้มาซึ่งทรัพยากรและเงินทุนสามารถท าได้หลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและความรู้ทางการเงินของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจให้กับนัก
ลงทุนก็ประเด็นที่ส าคัญในการได้มาซึ่งการเงิน เพราะว่าหากนักลงทุนไมเ่ข้าใจและไม่มัน่ใจก็มักจะไมล่งทุนกับ
ผู้ประกอบการ  
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ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายวงจรชีวิตของการประกอบการและรูปแบบและแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ประกอบการ 
2) สาเหตุใดที่ท าให้แหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ประกอบการจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนการ

ประกอบการ 
3) แหล่งที่มาทางการเงินของตราสารทุน หรือส่วนของทุนมีกี่รูปแบบ จงอธิบาย 
4) ข้อแตกต่างระหว่าง Angel Investor และ Venture Capital มีอะไรบ้าง และมีข้อดีขอ้เสียอย่างไร

บ้าง 
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บทที ่8 
 การประกอบการในองค์กร  

(Corporate Entrepreneurship) 
 

“Nothing endures but changes” 
ไม่มีอะไรจีรังมีแต่เปลี่ยนแปลง 

(Heraclitus, Greek philosopher, 500 B.C.) 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงที่มา และความหมายของการประกอบการในองค์กร 
2. เพื่อให้รู้ถึงความส าคัญของการประกอบการในองค์กร และปัจจัยที่องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างของการประกอบการในองค์กร 
4. เพื่อให้รู้ถึงมิติของการประกอบการ 
5. เพื่อเข้าใจถึงส่วนผสมในแต่ละมิติของการประกอบการ 

หัวข้อเนือ้หา 
1. ที่มาและความส าคัญของการประกอบการในองค์กร 
2. ความหมายของการประกอบการในองค์กร 
3. ความเข้าใจและกระบวนการของการประกอบการ 
4. ความแตกต่างของการประกอบการในองค์กร 
5. มิติของการประกอบการ  

บทน า 
 จากค ากล่าวข้างต้นของ Heraclitus นักปราชญ์ชาวกรีกได้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เป็นทีทราบกันดีว่าธุรกิจสามารถอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อพลวัตของสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่  
21 นี้ โดยธุรกิจจะต้องเผชิญต่ออุปสรรค การแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่ผันผวน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจะต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดทางการตลาด ปรับเปลี่ยน โครงสร้างทางการผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงรูปแบบทางธุรกิจ (Business 
Model) เพื่อตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจในวันนี้อาจจะล่าหลัง
และไม่มีประสิทธิภาพในอีก 6 เดือนนับจากวันนี ้
 เนื่องด้วยกฎ ระเบียบ เงื่อนไขของการแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทั้งจากคู่แข่งทางธุ รกิจ  
องค์กรของรัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลท าให้ธุรกิจอาจจะไม่สามารถรักษาความได้เปรียบ
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ทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้ (Barney, 1991) ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ว่าคือ การที่องค์กรธุรกิจด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งคู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้ จึง
ส่งผลท าให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ  อย่างไรก็ดี พลวัตที่สามารถผลักดันให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ แท้จริ งคือ การประกอบการ  (Entrepreneurship)  และ นวัตกรรม ( Innovation)  ดั งนั้น 
ความสามารถที่จะคิดและกระท าในเชิงการประกอบการ  การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเข้าสู่กระบวนการ
ท าลายในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Destruction) จึงเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน  
 องค์กรธุรกิจรายใหญ่หลายรายมักเผชิญกับประสบการณ์ทางเศรษฐกิจตกต่ า ซึ่งส่งผลท าให้จะต้องมี
การลดพนักงาน การตัดงบประมาณ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดลดลง เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
จึงมีการตั้งค าถามที่ว่า องค์กรจะท าอย่างไรให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเมื่อมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่
ตกต่ า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง  องค์กรที่เป็นผู้น าทางธุรกิจในหลายๆ องค์กร มีการ
สร้างส่วนงานหนึ่งขึ้นมา เรียกว่า “ส่วนงานการประกอบการ (Entrepreneurial Sector)” ไม่ว่าจะเป็น 
Steve Job เจ้าของ Apple, Fred Smith เจ้าของ FedEx, Jeff Brezos เจ้าของ Amazon.com, Larry Page 
และ Sergey Brin เจ้าของ Google, รวมไปถึง Bill Gate เจ้าของ Microsoft ต่างเป็นพยานว่า ส่วนงานการ
ประกอบการ มีความส าคัญต่อองค์กร เนื่องจากว่า คนสร้างไอเดีย ไม่ใช่องค์กรหรือสถาบัน (People create 
idea, not institutions) ดังนั้นองค์กรชั้นน าของโลกต่างให้ความส าคัญของบุคคลกร โดยการตระหนัก รับรู้ 
และสร้างจิตวิญญาณทางการประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ในองค์กร 
 เมื่อ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาศาสตราจารย์ Gifford Pinchot (1985) ได้เขียนหนังสือ “Intrapreneuring” 
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก โดยได้น าเสนอแนวคิด “Intra” ซึ่งหมายถึงภายใน (Within) และ “preneuring” 
ซึ่งมาจากค าว่า การประกอบการ (Entrepreneurship) และตั้งค าถามที่ว่า ท าไมเราไม่จ าเป็นจะต้องออกจาก
องค์กร เพื่ อ เป็นผู้ ประกอบการ (Why you don’ t have to leave the corporation to become an 
entrepreneur) และกล่าวถึงการท าอย่างไรที่จะให้คนที่เป็นผู้ประกอบการ (บุคคลากรที่อยู่ในองค์กร) และ
องค์กรสามารถที่จะท างานด้วยและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งนี้ศาสตราจารย์ Gifford Pinchot ได้ให้
ข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคคลากรในองค์กร เพื่อที่จะน าแนวคิด การพัฒนาไอเดีย ภายในองค์กร
ที่ตั้ งอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีชื่อแนวคิดนี้ ได้ เปลี่ยนแปลงมาเป็น Corporate Entrepreneurship หรือการ
ประกอบการในองค์กร และได้รับความนิยมในชื่อนี้มากกว่า 
 ส าหรับในบทนี้ จะกล่าวถึง ความหมาย ที่มาและความส าคัญของการประกอบการในองค์กร 
(Corporate Entrepreneurship) ความต่างระหว่างการประกอบการในการตั้งองค์ กรใหม่ (Start-Up 
Entrepreneurship) และ การประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) รวมไปถึงมิติของการ
ประกอบการ (Dimensions of Entrepreneurship) 
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ทีม่าและความส าคัญของการประกอบการในองค์กร 

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี ประชากร การ
เดินทาง การขนส่งสินค้า องค์กรไม่สามารถอยู่นิ่งได้ แต่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมทางโลกาภิวัฒน์ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่หวังผลก าไรและไม่หวังผลก าไรต่างต้อง
คิดค้น น าเสนอ สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เนื่องจากการเกิดตัวขององค์กรใหม่ สินค้าและบริการใหม่ 
เทคโนโลยีใหม่ ต่างก็แพร่กระจายไปทั่วโลก ท าให้องค์กรที่ตั้งอยู่แล้วจ าเป็นต้องเลือกทางเดินระหว่างการ
กลายเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ และองค์กรจะท าการปรับเปลี่ยนหรือท าการปฏิวัติตัวเองเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนนี้ 
 จากที่กล่าวข้างต้น องค์กรไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉย หรือด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมได้ตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังมีค ากล่าวที่ว่า “เมื่อท่านหยุด ท่านก็เริ่มถดถอยแล้ว “ ดังนั้น องค์กรจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา 
หลายๆ ครั้ง การด าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ไม่สามารถที่จะน ามาใช้ได้ในยุคนี้ เหตุที่ว่าบริบทของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมในอดีต ข้อสมมุติฐานเดิมในการท าธุรกิจไม่สามารถน าไปใช้ได้อีกต่อไป เพื่อเข้าใจ
ถึงการปรับตัวทางธุรกิจ เราจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้ง “ภายใน” และ “ภายนอก”  
 โดยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอก (ตามแผนภาพที่ 1) จะกล่าวถึงทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทรัพยากร กฎหมาย แรงงาน และสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่อยู่ภายนอกองค์กรแต่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย ศาสตราจารย์ Micheal E. 
Porter (1980) ได้น าเสนอ Five Force Model ที่มีแรงผลักดันต่อองค์กร ได้แก่ 1) แรงผลักดันจากธุรกิจ
เดียวกัน (Rivals) 2) แรงผลักดันจากสินค้าทดแทน (Substitutes) 3) แรงผลักดันจากผู้ซื้อ (Buyer) 4) 
แรงผลักดันจากผู้ขาย (Supplier) และ 5) แรงผลักดันจากธุรกิจรายใหม่ (New Entrants) ส าหรับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment) อาจรวมไปถึงโครงสร้างองค์กร ระบบและ
กระบวนการภายในองค์กร และ วัฒนธรรมภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างบรรยากาศในการท างานภายใน
องค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สง่ผลกระทบต่อองค์กร 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กร
ที่จะหาแนวทางในการด าเนินการและจัดการ เพื่อที่จะอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมและความ
เปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารและผู้จัดการในองค์กรต่างมีเวลาน้อยลงในการตัดสินใจ และโอกาสน้อยลงส่งผลท าให้
จะต้องหลายครั้งจะต้องพลาดโอกาสส าคัญทางธุรกิจ  ในการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้า ผู้ขาย (Suppliers) 
ผู้ร่วมธุรกิจ (Alliance Partners) และหน่วยงานของรัฐ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแต่องค์กรยังต้อง
รักษาความคาดหวังในผลการด าเนินงานที่เหมือนเดิม นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติต่างมีการใช้อย่างต่อเนื่อง 
และดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงซึ่งส่งผลท าให้องค์กรต้องค้นหาเทคโนโลยีใหม่ หรือทรัพยากรที่มา
ทดแทน ทั้งนี้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดูเหมือนจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หลายครั้งส่งผลท าให้
อายุของสินค้า (Product Life Cycle) จะสั้นลงยิ่งท าให้องค์กรจะต้องเร่งออกสินค้าและบริการใหม่ให้เร็วขึ้น
เพื่อตอบสนองการแข่งขันที่เกิดขึ้น 
 โดยสรุปแล้ว องค์กรในปัจจุบันแทบจะไม่มีความสามารถในการควบคุมในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้ นอกจากนี้ประสบการณ์ต่างๆ ในระบบการท างาน กระบวนการต่างๆ มีคุณค่าลดลงต่อองค์กร อีก
ทั้งขนาดขององค์กรไม่ได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์กรอีกต่อไป ถึงแม้ว่าองค์กรที่มีทรัพยากรที่
สมบูรณ์ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถที่สร้างผลประกอบการที่ดีได้อีกต่อไป ค าถามที่ส าคัญต่อองค์กร
ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันคือ ท าอย่างไรที่ให้องค์กรสามารถที่จะรักษาและด ารงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Sustainable Competitive Advantage) 

ความหมายของการประกอบการในองคก์ร (Corporate Entrepreneurship) 

 จากความหมายข้างต้นของการประกอบการ จะเห็นได้ว่าการประกอบการเป็นปรากฏการณ์ที่จะ
สามารถเกิดขึ้นในหลายบริบทภายในองค์กรที่ตั้ งอยู่  (Existed Organization) โดยพื้นฐานแล้วการ
ประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมในการ
ประกอบการ (Entrepreneurial Behavior) ที่อยู่ในองค์กรที่ตั้งอยู่ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
อย่างไรก็ดี Professor Kuratko (2013) ได้ความหมายทางการของการประกอบการในองค์กร ดังนี ้
  

“การประกอบการในองค์กร หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคล (หรือกลุ่มบุคคล) ที่อยู่ภายในองค์กรที่
ตั้งอยู่สร้างองค์กรใหม่หรือท าการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนใหม่ การมีนวัตกรรมภายในองค์กร”  

“Corporate entrepreneurship is defined as a process whereby an individual (or a group 
of individual) , in association with an existing organization, creates a new organization or 
instigates renewal or innovation within the organization” (Kuratko, 2013, page: 72) 

 
 ภายใต้ความหมายของการประกอบการในองค์กรข้างต้น  ค าว่าการเปลี่ยนใหม่ (Renewal) นั้นรวม
ไปถึงการเปลี่ยนใหม่เชิงกลยุทธ์ (Strategic Renewal) ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
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กลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมที่จะมีการน าเสนอ สินค้า บริการ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และตลาดใหม่ 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร (Corporate Venturing)  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น ศาสตราจารย์ Morris และคณะ (2010) ก าหนดขอบเขตทางในค านิยามของการ
ประกอบการในองค์กร เป็น 2 ส่วนที่แตกต่างกัน (ตามแผนภาพที่ 2) ได้แก่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2: ขอบเขตในค านิยามการประกอบการในองค์กร 
 
 
 
 

การประกอบการในองค์กร  

(Corporate Entrepreneurship) 

การสรา้งธุรกจิใหม่ในองคก์ร (Corporate Venturing) 
o การสร้างธุรกิจใหม่ภายในองค์กร                

(Internal Corporate Venturing) 
o การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับองค์กรอื่น     

(Cooperative Corporate Venturing) 
o การสร้างธุรกิจใหม่ภายนอกองค์กร            

(External Corporate Venturing) 

การประกอบการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Entrepreneurship) 
o การเปลี่ยนใหม่ในเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Renewal) 
o การรักษาการเจริญทดแทน 

(Sustained Regeneration) 
o การจ ากัดความใหม่ของขอบเขต 

(Domain Redefinition) 
o การสร้างการเยาว์วัยขององค์กร 

(Organizational Rejuvenation) 
o การบูรณะรูปแบบทางธุรกิจ 

(Business Model Reconstruction) 
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1) การสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร (Corporate Venturing)  
เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมธุรกิจใหม่เข้าไปในองค์กร หรือการซื้อหุ้นส่วนธุรกิจใหม่เข้าสู่

องค์กร เช่น กลุ่มธุรกิจ เครือซีพี ได้เข้าไปซื้อกิจการของ เทสโก้ โลตัส เป็นต้น หรือ การแตกสาย
ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่มาน าเสนอฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ซึ่งการสร้างธรุกิจใหม่
นี้มีกระบวนการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การเพิ่ม การลงทุนในธุรกิจใหม่ ทั้งนี้
ไม่มีสูตรส าเร็จที่แน่นอนว่าองค์กรในลักษณะใดจะต้องใช้รูปแบบใดในการสร้างธุรกิจใหม่ใน
องค์กร อย่าไรก็ดีจากที่กล่าวมาข้างต้นมี 3 รูปแบบด้วยกัน 

o การสร้างธุรกิจใหม่ภายในองค์กร (Internal Corporate Venturing) เป็นแนวทางที่
องค์กรเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่นี้ โดยธุรกิจนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน
โครงสร้างขององค์กร (Corporate Structure) แต่บางครั้งอาจจะอยู่ภายนอก
องค์กรในเชิงการด าเนินธุรกิจ กล่าวคือธุรกิจอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
เดิมขององค์กร หรือมีการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นเอกเทศ แต่โครงสร้างจะอยู่ภายใต้
องค์กร 

o การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับองค์กรอื่น (Cooperative Corporate Venturing หรือ 
Joint Corporate Venturing หรือ Collaborative Corporate Venturing) ซึ่งเป็น
แนวทางที่กิจกรรมทางการประกอบการธุรกิจใหม่นี้ได้สร้างขึ้นและเป็นเจ้าของโดย
องค์กรร่วมกับองค์กรอื่นอีกหนึ่งองค์กรหรือมากกว่า เนื่องจากมีการร่วมการลงทุน
รูปแบบจึงต้องมีการสร้างชื่อใหม่ขึ้นมาซึ่งมีหุ้นส่วนจาก 2 องค์กรขึ้นมาในการด าเนิน
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (ธุรกิจใหม่) 

o การสร้างธุรกิจใหม่ภายนอกองค์กร (External Corporate Venturing) เป็นแนวทาง
ที่กิจกรรมในการประกอบการมีการเกิดขึ้นก่อนและองค์กรได้ไปซื้อหุ้นส่วน หรือมี
การไปลงทุนตามหลักจากที่ธุรกิจนั้นได้มีการเกิดขึ้นแล้ว ในการลงทุนใหม่ภายนอก
องค์กรนี้ส่วนใหญ่จะลงทุนในธุรกิจที่เริ่มต้นหรือในระยะเริ่มมีการเติบโตในช่วงแรก  

ส าหรับใน 3 ลักษณะนี้ ในทางปฏิบัติ องค์กรอาจจะมีการพัฒนาผ่านลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือมีการด าเนินการพร้อมกัน 2 หรือ 3 ลักษณะพร้อมๆ กันได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความ
เหมาะสมในแต่ละองค์กร 

2) การประกอบการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Entrepreneurship)  
เป็นแนวทางในปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมใหม่ หรือการใช้นวัตกรรมเข้ามาในองค์กร

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมอาจจะหรือไม่อาจจะสร้างธุรกิจใหม่
ภายในองค์กร โดยนวัตกรรมนี้อาจจะเป็น ส่วนใดๆ ใน 5 ส่วนนี้ ได้แก่ กลยุทธ์ในองค์กร การ
น าเสนอสินค้าและบริการ การรองรับการตลาด การปรับปรุงภายในองค์กร (โครงสร้าง 
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กระบวนการ หรือขีดความสามารถ) หรือ รูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 9
การประกอบการเชิงกลยุทธ์ ต่อไป 

ความเขา้ใจและกระบวนการของการประกอบการ 

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงธรรมชาติของการประกอบการในองค์กร จ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจถึง
กระบวนการท างานของการประกอบการที่มีส่วนร่วมและสามารถจัดการได้ กระบวนเหล่านี้สามารถที่จะ
เกิดขึ้นได้ในหลากหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือมีอายุที่ ยาวนาน ถึงแม้ว่า
กระบวนการดังกล่าวสามารถอธิบายได้ในหลายรูปแบบแต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั้น
ด้วยกัน (แผนภาพที่ 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่3 ขัน้ตอนกระบวนการท างานของการประกอบการ 
 
ขัน้ที ่1: ระบุถึงโอกาส (Identifying the Opportunity) 

 การประกอบการไม่ได้มีจุดเริ่มต้นด้วยการมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการคิดสินค้า บริการหรือกระบวน
ใหม่ขึ้นมา แต่มีจุดเริ่มต้นด้วยโอกาสซึ่งสามารถที่จะหมายถึงชุดของเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวย
และสนับสนุนที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือเปิดการหนทาง แนวความคิดใหม่ในการท าธุ รกิจ ตาม
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย “โอกาส” ว่า “ช่อง ทาง เวลาที่เหมาะ จังหวะ” 
ส าหรับโอกาสในการประกอบการนั้น  ศาสตราจารย์ Shane and Venkataraman (2000) ให้ความหมายไว้
ว่า 
 

“โอกาสในการประกอบการ” เป็นสถานการณ์หรือสถานภาพ ที่สินค้าใหม่ บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ 
ตลาดใหม่ และการจัดการกระบวนการใหม่จะสามารถมพีัฒนาการและถูกน าเสนอผ่านวิธีการหรือหนทางใหม่ 
เป้าหมายใหม่ หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายใหม่ 

  

ระบุถึงโอกาส 

การจ ากัด

ความแนวคิด

ทางธุรกิจ 

ประเมิน

ทรัพยากรที่

ต้องการ 

การหาได้มาซึ่ง

ทรัพยากรที่

จ าเป็น 

ด าเนินการ

และจัดการ

แนวคิด 

เก็บเกี่ยว

ผลประโยชน์ 
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อย่างไรก็ดีในความเป็นจริงแนวคิดใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ หลายครั้งก็ประสบความล้มเหลว
เนื่องจากว่าโอกาสไม่เป็นจริง หรือไม่มีโอกาสตามอย่างที่ผู้ประกอบการรับรู้และประเมิน สินค้าใหม่ที่มี
นวัตกรรมเยี่ยมยอดอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจ แต่เมื่อน าเข้าสู่ตลาดแล้วผู้บริโภคอาจจะไม่ยอมรับหรือไม่มีความ
ต้องการซื้อ และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ก็เป็นได้ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจมีความสลับซับซ้อนจนมากเกินไป หรือ
ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มีความต้องการต่อสินค้านวัตกรรมชิ้นนี้  ดังนั้น สิ่งที่ “ดีกว่า” ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ 
“ต้องการ”  บ่อยครั้งสินค้าใหม่ บริการใหม่ และแนวคิดใหม่ ได้มีการริเริ่มพัฒนาอย่างแยกตัวออกมา หลายๆ 
บริษัทมีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างลับๆ และมีการตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่ามีโอกาสที่ดีส าหรับสินค้าใหม่หรือ
บริการใหม่นี้ นอกจากนี้การมีสินค้าที่ดีกว่า ราคาดีกว่า มีสินค้าพร้อมขาย และมีการดูแลหลังการขายไม่มี
ความหมายอะไรเลย หากว่าตลาดยังไม่ได้เกิดขึ้น มีขนาดเล็กหรือไม่พร้อมที่ยอมรับสินค้าใหม่นี้  
 ค าถามที่ส าคัญของโอกาสที่ต้องเผชิญประกอบไปด้วย แหล่งที่มาของโอกาส ขนาดของโอกาส ความ
ยั่งยืนของโอกาส และสิ่งที่ส าคัญ คือ หน้าต่างของโอกาส “Window of Opportunity” ซึ่งระบุถึงระยะเวลา  
ช่วงจังหวะเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก หากเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลหลายๆครั้งทีมตัวเต็งอาจจะมี
โอกาสในการท าคะแนนมากมายแต่จังหวะการท าคะแนนไม่ถูกต้องท าให้ไม่สามารถเอาชนะได้ เป็นต้น เมื่อมา
พิจารณาในบริบททางธุรกิจ จังหวะเวลาในการออกสินค้าใหม่ บริการใหม่ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จในธุรกิจ เร็วไปหรือช้าไปย่อมจะส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ 

ขัน้ที ่2: การจ ากดัความแนวคิดทางธรุกจิ (Defining the Business Concept) 

 เมื่อโอกาสมีความชัดเจนมากขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องระบุชี้ถึงแนวคิดทางธุรกิจ  ด้วยว่าโอกาสแสดง
ถึงศักยภาพ “Opportunities represent potential” ทั้งนี้โอกาสส่วนใหญ่มีศักยภาพที่สามารถดึงมาหา
ประโยชน์ได้หลายทาง ดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่า แนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) เป็นแนวคิดที่
เกิดขึ้นจากการคิดค้นอย่างมีนวัตกรรมว่าจะดึงศักยภาพของโอกาสมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แนวคิดนี้อาจจะ
เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ กระบวนการใหม่ หรือกระบวนการที่จะท าให้งานสัมฤทธิ์ผลใหม่ ส าหรับใน
องค์กรที่ด าเนินการอยู่ อาจจะมีแนวคิดแบบนวัตกรรมทางกระบวนการท างาน หรือ ระบบ เช่น ระบบการ
บริหารจัดการใหม่ ระบบการผลิตใหม่ รูปแบบการท าการตลาดใหม่ กระบวนการจัดส่งสินค้าแบบใหม่ และ 
อื่นๆ 
 ลักษณะของแนวคิดทางธุรกิจนั้นมักจะมีคุณลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะส่งผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่
สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย และท าให้เกิดการวางต าแหน่งทางมูลค่าในตลาดได้ นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าว
จะต้องสามารถท าได้จริง หรือมีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถที่สร้างผลก าไร
ให้แก่ธุรกิจได ้
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ขัน้ที ่3: ประเมนิทรัพยากรทีต่้องการ (Assessing the Resource Requirements) 

 ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดใด ต่างตระหนักถึงการจ ากัดทาง
ทรัพยากร (Limited Resource) เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่ดึงมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าเพื่อใช้ในการผลิต 
เช่น น้ ามันธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆ  อย่างไรก็ดีค าว่า “ทรัพยากร (Resource)” ในที่นี้ยังรวมไปถึง 
ทรัพยากรทางบุคคล(Human Resource) องค์ความรู้(Knowledge) ความสามารถ(Skills) เงินทุน(Capital) 
ที่ดิน(Land) เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 
สิทธิบัตร (License or Permit) และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยที่น าเข้ามาเพื่อผ่านกระบวนการเป็นสินค้าหรือบริการ
ในองค์กร  
 ส าหรับผู้ประกอบการที่จะริเริ่มแนวคิดธุรกิจใหม่ มักจะกระวนกระวายในการหาเงินทุน (Financial 
Capital) เพื่อจะน ามาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ลืมตระหนักและประเมินทรัพยากรอื่นๆ ที่สามารถที่จะดึง
มาใช้ประโยชน์ หรือผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ เครือข่าย
ทางสังคมและธุรกิจ หรือฐานลูกค้าที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ ในบางครั้งจะเห็นผู้ประกอบการที่มีเงินทุนหลายธุรกิจ 
ไม่ได้ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ด้วยเหตุที่ว่า “เงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได”้  

ขัน้ที ่4 การหาได้มาซึ่งทรัพยากรทีจ่ าเปน็ (Acquiring the Necessary Resources) 

 การหา การผสมผสาน การยืมใช้ทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในความเกี่ยวพันกับพฤติกรรม
ผู้ประกอบการ ดังค ากล่าวที่ว่า Entrepreneurs are great at “resource leveraging” ซึ่งความหมายของ
ค าว่า Leverage ตามพจนานุกรม จะให้หมายถึงการงัด หรือแรงที่ได้เพิ่มจากการงัด ค าศัพท์ดังกล่าวยังใช้ใน
วิชาการเงินธุรกิจ ได้แก่ Financial leverage ซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ด าเนินธุรกิจ ไม่ได้เงินทุนของตนเอง อย่างไรก็
ดีส าหรับค าว่า Resource Leverage จะให้ความหมายที่ว่า ผู้ประกอบการจะมีความสามารถว่าจะต้องท าอย่า
ไรในการยืม แลกเปลี่ยนทรัพยากร ขยายทรัพยากร ใช้ทรัพยากรของคนอื่นๆ การใช้ทรัพยากรในรูปแบบอื่นๆ
ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรหนึ่งเพื่อที่จะสามารถได้มาซึ่งทรัพยากรอื่นๆ  ดังนั้นอาจจะ
กล่าวได้ว่าผู้ประกอบการจะเป็นผู้ค้า นักต่อรอง นักเจรจา ผู้ที่มีเครือข่าย และนักยืม เขาเหล่านั้นอาจจะมี
ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมมากกว่าทรัพยากรที่เป็นเจ้าของ กล่าวคือผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ แต่เขาสามารถควบคุมทรัพยากรเหล่านี้ ดังนั้นแนวคิดในการงัดทรัพยาก ร 
(Leveraging Resources) จะมีแนวคิดที่ว่าทรัพยากรสามารถที่จะเช่า เช่ายืม แลกเปลี่ยน หรือการใช้ชั่วคราว
เป็นต้น การ Leveraging ทรัพยาการ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะน าแนวคิดใหม่ไปพัฒนาและด าเนินการ
ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงการผูกมัดทางการเงิน ความเสี่ยง และสามารถที่จะสร้างความยืดหยุดในองค์กรได ้

ขัน้ที ่5 ด าเนินการและจัดการแนวคิด (Implementing and Managing the Concept) 

 จากที่ว่า ผู้ประกอบการมีส าคัญในการสร้างสิ่งใหม่ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการวางแผนที่ดีมากน้อยแค่ไหน 
หรือการด าเนินการต่อแนวคิดที่มีนวัตกรรมจะดีแค่ไหน จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ความยุ่งเหยิงที่ไม่
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สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ และความไม่ชัดเจน เนื่องจากว่าทุกสิ่งอย่างเป็นสิ่งใหม่ กระบวนการขั้นนี้ การ
เรียนรู้จะเป็นส่วนส าคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆมากมายและจะต้องท าการตัดสินใจให้รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ในขณะที่ไม่มีข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ หลายๆครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ และข้อสมมุติฐาน 
ตัวเลข การคาดการณ์ในแผนอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้น ดังนี้กุญแจส าคัญของขั้นตอนนี้คื อการอดทนที่จะ
เผชิญต่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป  
 หลังจากที่ด าเนินการแล้วระยะหนึ่ง ผู้ประกอบการจะต้องก าหนดเป้าหมายระยะกลางเพื่อให้ทุกอย่าง
เดินไปตามทางที่ได้วางไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่ชัดเจน แต่จะต้องมีวางกรอบในการด าเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่าง
การด าเนินการอาจจะเกิดวิกฤตการณ์ภายในองค์กรหลายๆด้าน ที่จะท้าทายต่อสภาพจิตใจของผู้ประกอบการ 
ดังนั้น ความอดทน ความเชื่อมั่น และความคิดเชิงบวกเป็นส่วนที่ส าคัญในกระบวนการนี้ และเนื่องจากว่าการ
ประกอบการมักจะมีส่วนเกี่ยวพันกับการสร้างบางสิ่งบางอย่าง จากการไม่มีอะไรเลย (Create something 
from nothing)  การรับความเสี่ยงที่มีความหมาย การก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา ดังนั้นหลายๆครั้ง จะพบได้ว่า
ผู้ประกอบการมักจะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูง ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และ 
มักจะท างานต่างๆด้วยตัวเองไม่พร้อมที่กระจายหน้าที่การงานในองค์กร 

ขัน้ที ่6 เก็บเกีย่วผลประโยชน์ (Harvesting the Venture) 

 เนื่องด้วยธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในยุคที่จังหวะของโอกาสและวงจรชีวิตของสินค้ามีระยะสั้นขึ้นเรื่อยๆ จะ
เห็นได้ชัดในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ ที่เรียกว่ามีการออกรุ่นใหม่ในเกือบทุกปี นอกจากนี้ทรัพยากร
หลายๆอย่างเริ่มที่จะล้าสมัยเร็วขึ้น โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) 
ลูกค้าในปัจจุบันต่างได้รับข้อมูลข่าวสารของสินค้าใหม่รวดเร็วยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเปลี่ ยนตัวสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ท าให้การรักษาฐานลูกค้าท าได้ยากขึ้น แน่นอนว่าองค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากมาย 
แต่ยังเห็นโอกาสที่เข้ามามายที่จะต้องเลือก ซึ่งท้ายสุดของกระบวนการประกอบการนั้นจะต้องเลือกกลยุทธ์
ออก (Exit Strategy) ส าหรับแนวคิดทางธุรกิจที่จะด าเนินการ นั้นก็คือ จะท าอย่างไรที่จะเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงไม้ลงมือ ด าเนินการ แนวคิดทางธุรกิจ ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์น้ัน จะค านึงถึง
ผลตอบที่ได้รับในระยะเวลาหนึ่ง และรวมถึงแนวทางที่จะธุรกิจดังกล่าวจะต้องยกเลิกไปในอนาคต โดยอาจจะ
หยุดไปเองโดยธรรมชาติ หรือขายออกไปให้กับองค์กรอ่ืนๆเป็นต้น 

ความแตกต่างของการประกอบการในองคก์ร 

กระบวนทางการประกอบการ (Entrepreneurial Process) สามารถที่จะน ามาใช้ได้ในบริษัทและ
องค์กรที่ตั้งอยู่ในแล้วในทุกขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการ ผู้บริหารในองค์กรนั้นๆ มีความปรารถนาและเข้าใจ
ธรรมชาติของการประกอบการในองค์กร เนื่องจากว่าการประกอบการ (Entrepreneurship) มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความเป็นตัวปัจเจกบุคคลซึ่งสะท้อนจากตัวบุคคลที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งแสดงจะเห็นได้จากคนเก่งๆที่
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ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น Steve Job (Apple) Bill Gate (Microsoft) หรือ Mark 
Zuckerberg (Facebook) บุคคลเหล่านี้ต่างมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความปัจเจกชน (Individualistic) สูง 
และต้องการหาประโยชน์จากโอกาสที่สร้างขึ้นมา คุณลักษณะเหล่านี้ต่างสะท้อนภายในตัวบุคคล  
 แต่หากเรากล่าวถึงการประกอบการซึ่งเกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ก่อตั้งแล้วนั้น 
อาจมีข้อสงสัยว่า องค์กรเหล่านี้จะมีคุณลักษณะดังกล่าวได้อย่างไร หรือองค์กรดังกล่าวมีความต้องการที่จะรับ
ความเสี่ยงจากบุคคลภายในองค์กรนั้นหรือไม่ หรือการที่จะมีการสร้างองค์กรใหม่ภายในองค์กรที่ก่อตั้งแล้วนั้น
จะสร้างอะไรใหม่ขึ้นภายในองค์กร หรือแม้กระทั้งผู้ถือหุ้นจะยินยอมให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารด าเนินการอย่าง
การประกอบการหรือไม่ ดังนั้นจึงมีข้อสงสัยเหล่านี้สรุปเป็น 2 ข้อหลัก ได้แก่ 1) ความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของการประกอบการในองค์กร และ 2) ความไม่แน่ใจว่าการประกอบการจะเป็นไปได้หรือไม่ในองค์กรที่มี
ขนาดใหญ่หรือก่อตั้งแล้ว เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจจึงจ าเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างการ
ประกอบการในองค์กรกับการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up of a new business) 

พื้นฐานการประกอบการสามารถน ามาใช้ในทกุบริบท 

 ความเป็นธรรมชาติพื้นฐานของการประกอบการถือได้ว่าสามารถน ามาใช้ได้รอบด้าน อย่างที่ได้จ ากัด
ความของค าว่า “การประกอบการ” ว่าเป็นกระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการผสมผสานทรัพยากร
เพื่อหาประโยชน์จากโอกาส จะเห็นได้ว่าในความหมายของการประกอบการไม่ได้ระบุถึงการสร้างธุรกิจใหม่ 
แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการดังกล่าวสามารถที่จะเกิดขึ้นในการสร้างธุรกิจใหม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร หรือแม้กระทั่งองค์กรภาครัฐ  
 จากกระบวนการประกอบการ (Entrepreneurial Process) ข้างต้นได้กล่าวถึง 6 ขั้นในกระบวนการ
นั้นสามารถที่จะน ามาใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบางขั้นตอนผู้บริหารในองค์กร
สามารถที่จะพยายามแนะน ากระบวนการบริการใหม่ภายในแผนกใดแผนกหนึ่งได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้บริหารคน
นั้นมองเห็นถึงโอกาสและพยายามสร้างกระบวนการใหม่โดยผสมผสานทรัพยากรภายในแผนกให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการดังกล่าวต่างสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรคือการสร้างผลการด าเนินงาน
สูงสุดในองค์กร 
 ในความจริงแล้วองค์กรทุกองค์กรมีระดับความเป็นผู้ประกอบการ เพียงแต่ว่ามีระดับหรือกิจกรรม
ดังกล่าวแตกต่างกัน บางองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีระดับความเป็นผู้ประกอบการที่สูงในขณะที่ธุรกิจ
ครอบครัวบางธุรกิจอาจจะไม่มีมาก ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่อาจจะมีระดับความเป็นผู้ประกอบการค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากระบบการท างานที่มีลักษณะเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic) และท าให้ไม่สามารถมีการสร้าง
นวัตกรรมขึ้นได้ในองค์กร ถึงกระนั้นจะได้เห็นว่าองค์กรใหญ่บางองค์กรอย่าง 3M และ Google สามารถที่จะ
รักษาระดับความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรจนสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อความเป็นผู้น าทางตลาด
ได้  
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 เพื่อสร้างความเข้าใจจะต้องรู้ถึงความเหมือนกันระหว่างความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรกับความ
เป็นผู้ประกอบการส าหรับองค์กรใหม่ (ตามตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ความเหมือนกันระหว่างความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรกับองค์กรใหม่ 
o เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงโอกาสซึ่งใช้ในค าจ ากัดความ 
o ต้องการแนวคิดทางธุรกิจที่พิเศษ (Unique) เพ่ือที่จะน าไปสู่รูปแบบของสนิค้า บริการและ

กระบวนการ 
o มีแรงผลักดันจากบุคคลหรือทีมที่จะน าแนวคิดดังกล่าวสู่ความส าเร็จ 
o มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการอย่างมีขั้นตอนซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อเวลาผ่านไป 
o มีส่วนสัมพันธก์ับหน้าต่างของโอกาส (Window of Opportunity) ซึ่งแนวคิดทางธุรกิจจะสามารถ

หาประโยชน์จากโอกาสนั้นได้ 
o มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าได ้
o มีส่วนเกี่ยวพันกับความเสี่ยงและต้องการกลยุทธ์ทางการจัดการความเสี่ยง 
o จะพบเจอว่าผู้ประกอบการเผชิญหน้ากับอุปสรรค ความอดทน และต้องสร้างกลยุทธ์อย่าง

สร้างสรรค์ในการดึงประโยชน์จากทรัพยากร 
o เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือ สลับซับซ้อน ไม่แน่นอนชัดเจน  
o เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และต้องการกลยุทธ์ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ 

 
ความแตกต่างระหว่างการประกอบการในองคก์รกับในองคก์รใหม่ 

 ในขณะเดียวกัน การประกอบการมีคุณลักษณะบางส่วนที่มีลักษณะพิเศษเมื่อมีการด าเนินการภายใน
องค์กรที่ก่อตั้งอยู่แล้ว ตารางที่ 2 ได้รวบรวมข้อสรุปของข้อแตกต่างระหว่างการประกอบการในองค์กรและใน
องค์กรใหม่ การประกอบการบ่อยครั้งมีแนวคิดในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนแต่อยู่ในการจัดวางอยู่ใน
รูปแบบองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น การตลาด การเงิน การสั่งซื้อ การแข่งขัน และ 
อื่นๆ ในขณะที่การจัดตั้งองค์กรใหม่ ความเสี่ยงทุกอย่างจะตกอยู่บนผู้ประกอบการ ถึงแม้จะมีการประเมิน
ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงโดยกระบวนการต่างๆ นอกจากนี้ส าหรับผู้ประกอบการในการจัดตั้งองค์กรใหม่ยัง
มีเงินทุน ทรัพยากรอื่นๆ จ ากัด แต่เมื่อมีการสร้างองค์กรและประสบความส าเร็จก็มีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
ตัวเองให้เป็นมหาเศรษฐีได ้
 ในด้านความเสี่ยง ส าหรับการประกอบการในองค์กรตัวผู้ประกอบการได้ท างานในองค์กรจึงไม่ได้รับ
ความเสี่ยงมากนัก อาจจะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานมากกว่า เพราะหากโครงการที่พัฒนาไม่ได้
อย่างที่คาดหวังไว้อาจจะไม่เติบโตในองค์กร ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ อื่นๆ อย่างไรก็ดีส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ตั้งธุรกิจใหม่จะต้องรับความเสี่ยงในทุกด้าน แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจะเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
เพราะว่าเป็นเจ้าของบริษัทเองและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นหลัก นอกจากนี้ตัวสินค้าและบริการผู้ประกอบการ
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เป็นเจ้าของแนวคิดแต่เพียงผู้เดียว ไม่เหมือนกับการสร้างการประกอบการในองค์กรที่แนวคิดจะเป็นของ
องค์กร ความรู้สึกความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอาจจะมีบ้างแต่น้อยกว่า
ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง  การขยายตัวของผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจใหม่ค่อนข้างที่จ ากัด 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวทางขอบเขต (Scope) และขนาด (Scale)  
 ข้อแตกต่างที่ส าคัญคือทรัพยากรส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับผู้ประกอบการในองค์กรนั้น สามารถที่
เข้าถึงทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์และมากกว่าผู้ประกอบการที่ตั้งธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เงินทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ อุปกรณ์ และ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย ลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ฝ่าย
สนับสนุนต่างๆ เช่น กฎหมาย บัญชี การตลาด เป็นต้นที่จะค่อยช่วยสนับสนุน การประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร  นอกจากนี้แหล่งให้ค าปรึกษาของผู้ประกอบการที่อยู่ในองค์กรยังมีมากกว่าด้วยว่ามีบุคคลากร
ภายในองค์กรที่ให้ค าแนะน า หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท าให้โอกาสประสบความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการในองค์กรมีค่อนข้างสูง  

ตารางที่ 2: ข้อแตกต่างส าคัญของการประกอบการในองค์กรและการตั้งองค์กรใหม่ 

การประกอบการในการตั้งองค์กรใหม่ 
(Start-Up Entrepreneurship) 

การประกอบการในองค์กร 
(Corporate Entrepreneurship) 

o ผู้ประกอบการรับความเสี่ยงทั้งหมด o องค์กรรับความเสี่ยงนอกจากความเสี่ยงที่
เกี่ยวพันกับหน้าที่การงาน 

o ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของแนวคิดหรือไอเดีย
ทางนวัตกรรม 

o องค์กรเป็นเจ้าของแนวคิดและลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากแนวคิดนั้น 

o ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ ่

o ผู้ประกอบการอาจจะไม่เป็นเจ้าขององค์กรแต่
อาจะมีหุ้นส่วนเพียงเล็กน้อย 

o ผลตอบแทนส าหรับผู้ประกอบการมีไม่จ ากัด o ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนทางการเงินจาก
องค์กรอย่างจ ากัด 

o เดินพลาดเพียงครั้งเดียวอาจะล้มเหลวได้ทนัที o มีช่องที่สามารถท าผิดพลาดได้ เนื่องจากองค์กร
สามารถรอรับความผิดพลาดได้ 

o เสี่ยงต่ออิทธิพลภายนอก o มีเอกเทศจากอิทธิพลภายนอก 
o ผู้ประกอบการมีความเป็นอิสระ แม้ว่า

ความส าเร็จของผู้ประกอบการจะได้รับการ
สนับสนุนโดยทีมงานที่เข้มแข็ง 

o มีความเป็นอิสระแต่มีหลายคนในองค์กรและ
ร่วมแบ่งเครดิตความส าเร็จกับคนอื่นๆ 

o มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง การ
ทดลอง หรือทดลองสิ่งใหม ่

o มีกฎระเบียบ กระบวนการ และข้อบังคับ 
ภายใต้ระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กร ซอ่น
อยู่ในการด าเนินการของผู้ประกอบการ 
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การประกอบการในการตั้งองค์กรใหม่ 
(Start-Up Entrepreneurship) 

การประกอบการในองค์กร 
(Corporate Entrepreneurship) 

o มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ o มีกระบวนการอนุมัติที่นาน 
o มีความปลอดภัยต่ า o มีความหน้าที่การงานรับรอง 
o ไม่มีตาข่ายป้องกัน (Safety net) o ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลประโยชน์จากองค์กร 
o มีคนน้อยที่ใหค้ าปรึกษา o สามารถใช้เครอืข่ายในองค์กรปรึกษาไอเดีย 
o จ ากัดขนาดและขอบเขตในการเริ่มต้น o สามารถขยายตัวทางขนาดและขอบเขตได้

ค่อนข้างเร็ว 
o มีทรัพยากรอย่างจ ากัด o สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนงานวิจัย

และพัฒนา การผลิต สามารถทดลองได้ มี
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเดิมและตราสินค้า รวม
ไปถึงข้อมูลทางการตลาดที่สามารถน าไปใช้ใน
การวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ นอกจานี้
ยังมีฐานลูกค้าเดิม 

 
มติิของการประกอบการ (The Dimension of Entrepreneurship) 

1) นวัตกรรม (Innovativeness) 

ส าหรับมิติแรกที่บ่งบอกการประกอบการในองค์กรคือการมีนวัตกรรม ค าว่า “นวัตกรรม 
(Innovation)” มีรากศัพท์มากจากภาษาลาติน ค าว่า “Innovare” ซึ่งแปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม ( Innovation) คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”1 อย่างไรก็ดีพิจารณาในบริบทขององค์การในมิติของ
การประกอบการ อาจจะกล่าวได้ว่า องค์กรได้มีแนวคิด กิจกรรม ที่เกิดขึ้นและแตกต่างจากสิ่งที่กระท าอยู่
หรือไม่ อะไรที่มีสิ่งใหม่แตกต่างหรือมีลักษณะพิเศษของกิจกรรมภายในองค์กร เป็นต้น โดยทั่วไปนวัตกรรม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation), นวัตกรรมด้าน
การบริการ (Service Innovation), นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Business Process Innovation) และ
นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  

ยกตัวอย่างเช่น หน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่น าเสนอคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ Tablet วิทยุเครื่องเสียงในรถยนต์ 
และอื่นๆ ที่จ าเป็นจะต้องมีการสั่งการจากผู้ใช้งาน หรือในอดีตที่ยังไม่มีการส่งพัสดุด่วน (Express Delivery) 
การบริการแบบใหม่ของ FedEx ที่สามารถส่งพัสดุได้รวดเร็วและมีการติดตามพัสดุของผู้บริโภค Real Time 
                                                            
1 http://www.nia.or.th/spring/index.php?page=faq 
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ซึ่งถือได้ว่าเป็นให้บริการใหม่  ในส่วนของนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตที่เห็นได้ชัดได้แก่การประกอบรถยนต์
แบบ Line Production เจ้าของและผู้ก่อตั้งรถฟอร์ด ถือได้ว่าเป็นคนสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาจากเดิมการ
ประกอบรถจะต้องประกอบที่ละคัน โดยรถอยู่กับที่และคนเข้ามาท าการประกอบรถคันนั้นๆ ท าให้เสียเวลา
และต้นทุนในการผลิตอย่างมาก Henry Ford จึงได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่โดยให้รถยนต์เคลื่อนที่ตาม
สายพานการผลิตและให้คนท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนการผลิตอย่างมากซึ่งเป็นผลท าให้
สามารถตั้งราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งและเป็นผลท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้น ท้ายสุดในด้านรูปแบบ
การท าธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่นธุรกิจออนไลน์  ได้เข้ามาท าให้ไม่ต้องมีการตั้งหน้าร้านจริง เช่น Amazon บริษัท
ขายสินค้าออนไลน์เริ่มต้นจากการขายหนังสือ Online ก่อนโดยจัดส่งผ่านไปรษณีย์ ด้วยว่าไม่จ าเป็นต้องมีหน้า
ร้านในแต่ละที่ แต่คนสามารถที่จะเข้าไปค้นหาหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ Amazon เปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจใหม่ และได้น าเสนอร้าน Online ในช่วงต้นของยุคอินเตอร์เน็ต  

ในปัจจุบันพบว่าองค์กรจะต้องท าการสร้างนวัตกรรมมากกว่าเมื่อในอดีต ด้วยว่ามีแรงผลักดันจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม่ การตลาดที่มีความเป็นสากลโลกมากยิ่งขึ้น (Market 
Globalization) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากรศาสตร์ นอกจากนี้
ตลาดการเงินยังกดดันองค์กรให้มีกลยุทธ์ในด้านนวัตกรรม หากไม่มีอาจจะส่งผลท าให้ราคาหุ้นที่อยู่ในตลาด
ไม่ได้การยอมรับจากนักลงทุน นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากภายในไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด การพัฒนาขีดความสามารถ การที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  เนื่องจากว่าบุคลากรที่มีคุณภาพต่าง
ต้องการทดลองสิ่งใหม่และปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  

2) การรับความเสีย่ง (Risk-taking) 

มิติที่สองของการประกอบการคือการยอมรับความเสี่ยง  (Risk-taking) หลายครั้งในการท ากิจกรรม
ใหม่ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน องค์กรจะต้องท าการตัดสินใจในด้านการจัดการองค์กรภายในสภาพแวดล้อมที่ยากที่
จะรู้ให้แน่ชัดว่า จะท าอย่างไรในการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ กล่าวคือ จะจ้างคนจ านวนเท่าไหร จะวางหน้า
ร้านที่ไหน จะมีหน้าร้านหรือไม่มี จะสั่งวัตถุดิบที่ไหนถึงมีคุณภาพ จะมีสินค้าคงคลังจ านวนเท่าไหร จะส่งเสริม
การขายอย่างไร และอื่นๆ อีกมากมายที่จะต้องตัดสินใจ ค าถามเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่
แน่นอน ในการลงทุนหลายต่อหลายครั้งเมื่อมีการกล่าวถึงโอกาส มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน  และอาจะมีคนเคยกล่าวไว้ว่า “ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” หรือ “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส”  เป็นที่

น่าสนใจว่า ตัวอักษรภาษาจีน ที่ให้ความหมายค าว่า “วิกฤต” เขียนว่า“危機”   อ่านว่า  Weiji  ซึ่งประกอบ
ขึ้นมาเป็นจากค าว่า อันตราย (Danger) กับ โอกาส (Opportunity) ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า วิกฤตเป็น
ช่วงเวลาที่อันตรายแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสเช่นกัน  (Wan & Yiu, 2009)  

ทั้งนี้ทั้งนั้น บ่อยครั้งที่มีการใช้ค าว่าความเสี่ยง กับความไม่แน่นอน สลับไปสลับมาจนเปรียบเสมือน
เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งในความจริงแล้วมีความแตกต่างกัน ศาสตราจารย์ Knight (1921) ได้กล่าวว่า ความไม่
แน่นอน (Uncertainty) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ในการตัดสินใจ ไม่สามารถที่จะหา
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ความน่าจะเป็นได้เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว ในขณะที่ ความเสี่ยง (Risk) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความเป็นไปได้ของ
ผลลัพธ์สามารถรู้ได้ ณ เวลาในการตัดสินใจ รวมไปถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์จากการตัดสินใจทางใดทาง
หนึ่งสามารถค านวณออกมาได้ ณ เวลาในการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น หากโยนลูกเต๋าที่มี 6 หน้า เลข 1 ถึง 6 
เราสามารถที่จะค านวณได้ว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่จะออก เลข ใดเลขหนึ่ง เป็น หนึ่งต่อหก เหตุการณ์
ดังกล่าวเราจะเรียกว่า “ความเสี่ยง (Risk)” อย่างไรก็ดี ถ้าหากโยนลูกเต๋าที่มีหน้าเป็นอนันต์ ( Infinity) หรือ
ลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าที่ไม่สมดุล หรือไม่บอกเลขที่อยู่บนลูกเต๋า การโยนแต่ละครั้งไม่สามารถที่จะค านวณความ
น่าจะเป็นได้เลย เหตุการณ์น้ีเราจะเรียกว่า ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ดังนั้นหากจะกล่าวถึงการยอมรับความเสี่ยงนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความยอมรับได้ที่จะมุ่งหา
โอกาสที่มีแนวโน้มของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังได้อย่างมีเหตุมีผล การประกอบการใน
องค์กรได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมใหม่ๆ โดยผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรม
ใหม่ๆ เหล่านี้ต่างต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ภายในองค์กร จ านวนกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นกับจ านวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงโดยพิจารณาว่าองค์กร
จะมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง หรือการสร้างความถี่ให้การพัฒนา หลายๆครั้งการทดลองพัฒนา และ
ทดสอบตลาด เป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้ประกอบการในองค์กรจะต้องด าเนินการและตัดสินใจว่าอะไรจะประสบ
ความส าเร็จอะไรจะไม่ประสบความส าเร็จในตลาด  

ความสมัพันธ์ของความเสีย่งและนวัตกรรม 

 เนื่องด้วยการสร้างนวัตกรรม มีความเกี่ยวพันกับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บริการ กระบวนการ 
หรือรูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งไม่เคยมีใครท ามาก่อน และบ่อยครั้งองค์กรมักจะตั้งข้อสมมุติฐานที่ว่านวัตกรรมและ
ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางตรง กล่าวคือ ยิ่งสร้างนวัตกรรมมากเท่าไร ยิ่งต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น 
ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์อาจจะมีความสลับซับซ้อนมากไปกว่านี้ จากแผนภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง (Curvilinear Relationship) โดย
องค์กรที่ไม่ได้ด าเนินการสร้างนวัตกรรมหรือสร้างเพียงเล็กน้อยจะมีระดับความเสี่ยงที่สูง เนื่องจากว่าคู่แข่ง
สามารถที่สร้างผลก าไรจากการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด องค์กรที่ไม่ด าเนินการใดๆ ก็ไม่
สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ในอีกทางหนึ่งหากองค์กรพยายามสร้างนวัตกรรมแบบก้าว
กระโดด โดยการสร้างตลาดใหม่ กระบวนการใหม่ หรือค าจ ากัดความในอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งอาจจะเรียกว่ากล
ยุทธ์แบบโฮมรัน (Home Run Strategies) (Hamel & Prahalad, 1994) อาจจะเผชิญความเสี่ยงกับการ
ล้มเหลวที่สูงเนื่องด้วย ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ในขณะที่องค์กรที่มีนวัตกรรมในลักษณะที่สามารถจัดการ
ควบคุมได้ มีการทดลองตลาด รวมไปถึงการสร้างพอร์ต (Portfolio) หรือโครงการนวัตกรรมหลายๆ โครงการ
ขึ้นภายในองค์กร ซึ่งสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงได้ จึงท าให้ความเสี่ยงต่ ากว่า นวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้น 
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แผนภาพที ่4: ความสมัพันธ์ของนวัตกรรมกับความเสีย่ง 
 

3) การบุกเบกิเชิงรกุ (Proactiveness) 

มิติที่สามของการประกอบการได้แก่ การบุกเบิกเชิงรุก (Proactiveness) ถือได้ว่าเป็นมิติหนึ่งที่
ค่อนข้างนิยามได้ยาก แต่หากพิจารณาถึงความหมายในศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าตรงกันข้ามของ Proactiveness 
คือ Reactiveness ซึ่งหมายถึงการกระท าที่สะท้อนจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการอธิบายถึงการ
ตอบสนองการแข่งขันในอุตสาหกรรม และพลวัตของการแข่งขัน (Competitive Dynamic) ในลักษณะของ
การบุกเบิกเชิงรุก อาจจะเปรียบเทียบได้กับ สโลแกนของ Nike ที่เขียนไว้ว่า “Just do it” ทั้งนี้ทั้งนั้น
ศาสตราจารย์ Miller (1987) ได้กล่าวไว้ว่า การบุกเบิกเชิงรุก (Proactiveness) มีความเกี่ยวข้องกับ ความ
มั่นใจ (Assertiveness) ซึ่งได้ถูกมองว่าเป็นมิติของการท ากลยุทธ์ กล่าวคือ องค์กรที่มีการประกอบการจะ
กระท าต่อ (Acting on) มากกว่า ตอบสนองต่อการกระท า (Reacting to) สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการ
บุกเบิกเชิงรุกประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ 

 
1) ผู้ตาม กับ ผู้น า ส าหรับการแข่งขันในนวัตกรรม 
2) พยายามที่จะเผชิญกับความจริง (Favoring to tried and true) กับ มุง่เน้นในด้านการเติบโต 

นวัตกรรมและการพัฒนา  
3) พยายามที่จะร่วมมือกับคู่แข่ง กับพยายามที่จะล้มเลิกการรว่มมือดังกล่าวกับคู่แข่ง 

 

สูง 

ต่ า 

ความเสี่ยง 

นวัตกรรม 

กลยุทธ์แบบ

โฮมรัน 

ทดลองหลายครั้ง มีการสร้าง

สมดุลของโครงการต่างๆ 

มีนวัตกรรมน้อย 
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การบุกเบิกเชิงรุกมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ (Implementation) ซึ่งจ าเป็นจะต้องรับผิดชอบ
และกระท าทุกอย่างที่จ าเป็นเพื่อที่จะน าแนวคิดทางการประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจ าเป็นที่
จะต้องพิจารณาถึงความมานะอุตสาหะ (Perseverance) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ
ความยอมรับในความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้พฤติกรรมที่บุกเบิกเชิงรุกส่วนใหญ่แล้วจะกระท าหรือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของตนเองเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับตนเอง ดังนั้นมิตินี้ในการประกอบการในองค์กร ก็เปรียบได้ว่า องค์กรจะเป็นผู้กระท าต่อ ไม่รอที่จะ
สนองตอบกับสิ่งแวดล้อม หากจะต้องสร้างอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในแนวทางที่องค์กรจะได้ผลประโยชน์  

ยกตัวอย่างเช่น วิศวกรจากบริษัทแห่งหนึ่งจ าเป็นต้องออกไปบริการซ่อมแซมเครื่องจักรให้แก่ลูกค้า 
ซึ่งอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมือง อีกทั้งถนนยังไม่ได้มีการพัฒนา จึงท าให้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม
ไปเสียหาจากการขนส่ง จึงท าให้ต้องรออุปกรณ์ใหม่จากส่วนสนับสนุน ระหว่างรอนั้นวิศวกรได้ท างาน บริการ
ส่วนอื่นๆที่สามารถท าได้ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท อย่างไรก็ดีงานแรกที่ได้รับมายังมี
ต้นทุนในการบริการที่สูงเนื่องจากจะต้องส่งชิ้นส่วนซ้ าซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเสียหายจากการขนส่ง แต่วิศวกร
ได้พยายามที่จะปรับตัวโดยการให้บริการอื่นๆกับลูกค้าในบริเวณดังกล่าว สรุปแล้วมีการบุกเบิกเชิงรุกหรือไม่ 
ค าตอบมีทั้ง มีและไม่มี วิศวกรดังกล่าวพยายามที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้พยายามที่จะน าเสนอแก้ไข
ปัญหาดังกล่า แต่การบุกเบิกเชิงรุก หรือ Proactiveness นั้นมีมากยิ่งกว่านั้น วิศวกรควรจะตระหนักถึงสภาพ
ถนนการขนส่งก่อนที่จะด าเนินการ หากวิศวกรรู้ก่อนและรู้ว่าเครื่องมืออาจจะเสียจากการขนส่งได้ก่อน การ
แก้ไขอาจสามารถท าได้โดยการออกแบบรถที่ลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากขนส่งเป็นต้น ซึ่งนอกจากจะท าให้
ไม่เสียเวลาในการส่งชิ้นส่วนในการซ่อมแซมซ้ าซ้อนแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยป้องกันชิ้นส่วนให้กับวิศวกรอื่นๆ
ได้ในองค์กร หากจะต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกัน 
 
สว่นผสมของแต่ละมติิของการประกอบการ (Combinations of the Entrepreneurial Dimensions) 

 ในส่วนผสมทั้ง 3 มิติของการประกอบการนั้นมีส่วนผสมที่หลากหลายเกิดขึ้น ต่างขึ้นอยู่กับองค์กร 
อุตสาหกรรม บุคลากร และ อื่นๆ ที่ผสมผสานมิติต่างๆขึ้นมาและฝั่งตัวอยู่ในองค์กร ซึ่งองค์กรหนึ่งอาจจะมี
ส่วนของนวัตกรรม และความเสี่ยงมากกว่าการบุกเบิกเชิงรุก ในขณะที่องค์กรหนึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ ากว่า แต่มี
การบุกเบิกเชิงรุกที่มากกว่า เป็นต้น อย่างไรก็ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะเรียกว่า ระดับการประกอบการ “Degree 
of Entrepreneurship” ซึ่งหมายถึง ขอบเขตของระดับส่วนประกอบในด้าน นวัตกรรม การยอมรับความเสี่ยง 
และการบุกเบิกเชิงรุก  
 แน่นอนว่า 3 มิติของการประกอบการไม่ได้ส่งผลบวกต่อองค์กรเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ยกตัวอย่างเช่น องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร อาจจะไม่จ าเป็นต้องมีระดับนวัตกรรม
ที่สูงเท่ากับ องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ การยอมรับความเสี่ยงก็อาจจะ
ขึ้นอยู่กับอายุขององค์กรและผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ต่างๆว่ายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น
มักจะมีค าถามต่อว่า ส่วนผสมของ 3 มิตินี้ควรจะเป็นเช่นไรในองค์กร อะไรคือส่วนผสมที่ดีที่สุด ไม่มีหลักฐาน
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อ้างอิงได้ว่าส่วนผสมใดดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรและปัจจัยอื่นๆที่ประกอบขึ้นมา แต่เราเป็นที่ยอมรับว่า
ระดับการประกอบการนั้นช่วยส่งเสริมขีดความสามารถและผลการด าเนินงานขององค์กร  

ความเขม้ขน้ของการประกอบการ: สว่นผสมของระดับและความถีข่องการประกอบการ (Entrepreneurial 
Intensity: Combining Degree and Frequency of Entrepreneurship) 

 จากที่กล่าวมาการประกอบการถือได้ว่าเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่สามารถจะก าหนดขนาดและความถี่ได้ 
ซึ่งได้แก่ ระดับของการประกอบการ (Degree of Entrepreneurship) และ ความถี่ของการประกอบการ 
(Frequency of Entrepreneurship) ทั้งนี้ทั้งนั้นระดับของการประกอบการนั้นประกอบไปด้วยระดับ
นวัตกรรม (Innovativeness) การยอมรับความเสี่ยง (Risk-taking) และการบุกเบิกเชิงรุก (Proactiveness) 
โดยในงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีการค านวณค่าโดยการใช้ผลรวม (ผลบวก)ในแต่ละระดับ ส าหรับทางด้านความถี่
ของการประกอบการนั้นจะกล่าวถึง จ านวนของกิจกรรมในการประกอบการในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 
การที่องค์กรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกๆ 6 เดือน หรือบริการใหม่ทุกๆ 4 เดือน เป็นต้น  
 ในการพิจารณาถึงความเข้มข้นของการประกอบการ (Entrepreneurial Intensity) นั้นนอกจากจะ
พิจารณาระดับแล้วยังต้องค านึงถึงความถี่ในการประกอบการ ส่วนผสมกันระหว่างระดับและความถี่ท าให้
เกิดผลที่ออกมาแตกต่างกันเช่น องค์กรบางครั้งอาจจะมุ่งที่จะริเริ่มกิจกรรมการประกอบการหลายครั้ง (ความถี่
สูง) แต่ไม่มีกิจกรรมไหนเลยที่มีระดับการประกอบการที่สูงไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม การรับความเสี่ยง หรือ 
การบุกเบิก (มีระดับที่ต่ า) ในขณะที่องค์กรบางองค์กรอาจจะมีการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และยอมที่
รับความเสี่ยงที่สูง แต่ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในทุกๆ 4 ถึง 5 ปี (ความถี่ต่ า) เป็นต้น 
 เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในแนวคิดความเข้มข้นของการประกอบการ จากแผนภาพที่ 4 ได้แสดงให้
เห็นถึงส่วนผสมของ 2 ด้าน แนวนอนเป็นระดับของการประกอบการ และแนวตั้งเป็นความถี่ของการ
ประกอบการ จะเห็นได้ว่า รูปแบบของกิจกรรมทางการประกอบการที่สามารถแบ่งเป็นช่วง ต่อเนื่อง ต่อยอด 
ก้าวกระโดด  พลวัต และ ปฎวิัติ  
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แผนภาพที ่5: ตารางการประกอบการ (Entrepreneurial Grid) 
 
 จากแผนภาพดังกล่าวพอจะสามารถน าไปใช้เพื่อหาต าแหน่งของแต่ละองค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น 
McDonalds ที่ขายอาหารจานด่วน (Fast Food) อาจจะมีความถี่ในการออกเมนูใหม่บ้างแต่ว่าระดับของการ
ประกอบการยังคงอยู่ในระดับต่ า  ในขณะที่ Apple อาจจะมีระดับการประกอบการที่สูง แต่มีความถี่ต่ า ด้วย
ว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น  
 
ค าถามท้ายบท 

1. อะไรคือที่มาหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดการประกอบการในองค์กร จงอภิปราย 
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างแนวคิดและกระบวนการของการเป็นผู้จัดการ และการประกอบการ 
3. จงอธิบายความหมายที่แตกต่างระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการในองค์กร  
4. มิติของการประกอบการในองค์กรมีกี่มิติ อะไรบ้าง จงอธิบาย 
5. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและระดับนวัตกรรมในองค์กร 

 
 
 
 
 
 

สูง 

ต่ า 

ความถี่ของการ

ประกอบการ 

ปฏิวัต ิต่อเนื่อง/ต่อยอด 

ระดับของการ

ประกอบการ 

เป็นช่วง/ต่อยอด เป็นช่วง/ก้าวกระโดด 

พลวัต 

ต่ า สูง 
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บทที ่9 
การประกอบการเชงิกลยทุธ์ 

(Strategic Entrepreneurship) 
 

“Strategy is about the choice and choice is matter.” 
กลยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกและทางเลือกนั้นส าคัญ 

(Scott Stern, MIT Professor) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจทีม่าและความหมายของการประกอบการเชิงกลยุทธ ์
2. เพื่อเข้าใจแนวคิดของการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ ์
3. เพื่อให้เข้าใจถงึรูปแบบการประกอบการเชิงกลยุทธ ์
4. เพื่อเข้าใจถึงกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่และแรงผลักดันในการสร้างธุรกิจใหม่ 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาและความหมายของการประกอบการเชิงกลยุทธ์  
2. การประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ ์
3. รูปแบบของการประกอบการเชิงกลยุทธ์  
4. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่  
5. แรงผลักดันในการสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร   

บทน า 

 ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงและพลวัตของสภาพแวดล้อมในการแข่งขันถือได้ว่าเป็นความท้าทาย
ขององค์กรเดิมและผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสภาพธุรกิจที่เป็นโลกาภิวัฒน์ ความไม่แน่นอน
ที่เพิ่มสูงขึ้น การแข่งขันกันอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การแข่งขันในด้านองค์ความรู้ และ 
การถูกท าลายล้างหรือสูญพันธ์ของอุตสาหกรรมที่ล่าสมัย เป็นต้น เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่างท า
ให้องค์กรรวมไปถึงจนถึงผู้ประกอบการต่างต้องสร้างความเข้าใจในด้านโอกาสและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเชิงกลุยทธ์ องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องสร้างความยืดหยุ่นและท าการปรับตัวให้ทันต่อกัน
เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างถูกแรงกดดันเพื่อสร้างความอยู่รอดและค้นหาโอกาสใหม่ในการสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ ให้แก่องค์กร ความต้องการขององค์กรในการหาประโยชน์ (Exploit) จากสิ่งที่มีอยู่ในองค์กรกับการ
ค้นหาสิ่งใหม่ (Explore) เพื่อสามารถสร้างความอยู่รอดในอนาคต และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ในอนาคต จึงถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญของการประกอบการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Entrepreneurship) ซึ่งเป็นแนวคิดในการอธิบายว่าองค์กรต่างมีความพยายามในการท าสองส่วนพร้อมๆ กัน 
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ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบันกับการค้นหานวัตกรรมซึ่งจะเป็นรากฐานา
ของความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต (Ireland & Webb, 2007) 

 ในบทของการประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) ได้เกริ่นถึงการประกอบการ
เชิงกลยุทธ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการองค์กร (Morris, Kuratko & Covin, 2010) โดยขอบเขตในค า
นิยามการประกอบการในองค์กรว่าสามารถด าเนินการผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร 
(Corporate Venturing) และ การประกอบการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Entrepreneurship)  โดยในรูปแบบ
การสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กรนั้น เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมส่วนธุรกิจ (Business Units) เข้าไปในองค์กร โดย
ผ่านการลงทุนใหม่ในรูปของส่วนของทุน หรือมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมในองค์กร  ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะด้วยกันดังนี้ 1) การสร้างธุรกิจใหม่ภายในองค์กร ( Internal Corporate Venturing) การสร้างธุรกิจ
ใหม่ร่วมกับองค์กรอื่น (Cooperative Corporate Venturing) และ การสร้างธุรกิจใหม่ภายนอกองค์กร 
(External Corporate Venturing)  ในอีกด้านหนึ่ ง  แนวทางการประกอบการเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Entrepreneurship) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งปรับเปลี่ยนองค์กรให้มุ่งเข้า
สู่การค้นหาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นนวัตกรรมอาจหรือไม่อาจจะสร้างธุรกิจใหม่ภายในองค์กร 
โดยรูปแบบย่อยนี้การสร้างนวัตกรรมใหม่แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะด้วยกันดังนี้ 1) การเปลี่ยนใหม่ในเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Renewal) 2) การรักษาการเจริญทดแทน (Sustained Regeneration) 3) การจ ากัดความใหม่
ของขอบเขต (Domain Redefinition) 4) การสร้างการเยาว์วัยขององค์กร (Organizational Rejuvenation) 
และ 5) การบูรณะรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model Reconstruction)  

ทั้งนี้การประกอบการเชิงกลยุทธ์ถือได้ว่าเป็นการน าเอาแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) และการประกอบการ (Entrepreneurship) มาผสมผสานกันเพื่อหากระบวนการหรือ
แนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการประกอบการ (Entrepreneurial Strategy) (Kuratko & Audretsch, 
2009) ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการประกอบการทั้งในองค์กรรวมไปถึงการเริ่มธุรกิจใหม่ (New Venture) 

ที่มาและความหมายของการประกอบการเชิงกลยุทธ์ 

การประกอบการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Entrepreneurship) ตอบสนองกับการริเริ่มกิจกรรมด้าน
อื่นๆในการประกอบการ ทั้งนี้ไม่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจใหม่ โดยรูปแบบของการ
ประกอบการเชิงกลยุทธ์นั้นมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ทุกลักษณะจะมีความสัมพันธ์กับการจัด
ระเบียบและพิจารณาถึงผลที่ได้ของนวัตกรรมที่องค์กรได้ด าเนินการซึ่งจะน าไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) โดยการประกอบการเชิงกลยุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นหาโอกาส 
(Opportunity-Seeking) และ การค้นหาความได้เปรียบ (Advantage-Seeking) ไปพร้อมๆ กัน (Ireland, 
Hitt, & Sirmon, 2003) โดยที่นวัตกรรมเป็นศูนย์กลางในการเริ่มต้นการประกอบการเชิงกลยุทธ์  กล่าวคือ 
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นวัตกรรมเป็นโอกาสที่องค์กรจะต้องน าไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ ทั้งนี้ นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ
ที่ในองค์กร ซึ่งผู้บริหารและผู้จัดการจะต้องมีแนวคิดของการขับเคลื่อนด้วยโอกาส (Opportunity-Driven) 
 ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์เดิมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสินค้า บริการ กระบวนการ ตลาด โครงสร้างองค์กร ขีดความสามารถ หรือรูปแบบทางธุรกิจ  นอกจากนี้
นวัตกรรมยังสร้างความแตกต่างขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จากความ
เป็นไปได้ 2 ส่วนท าให้องค์กรต้ังค าถามเมื่อน าการประกอบการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ ได้แก่  

1) องค์กรมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้เท่าไหร (เมื่อเปรียบเทียบกับตนเอง ) โดย
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสินค้า ตลาด และกระบวนการภายใน  

2) องค์กรมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานของอุตสาหกรรมได้เท่าไหร โดยพิจารณาถึงการน าเสนอสินค้าและบริการ การจ ากัด
ความด้านการตลาด กระบวนการภายใน เป็นต้น 

ความหมายของการประกอบการเชิงกลยทุธ์ 

 จากการที่การประกอบการเชิงกลยุทธ์ถือได้ว่ าอยู่ภายใต้การประกอบการในองค์กร ต่างเป็น
ปรากฎการณ์ด้านการประกอบการที่อาจะสร้างองค์กรใหม่แตกออกจากองค์กรเดิมหรือสร้างเพ่ิมภายในองค์กร
เดิม อย่างไรก็ดี  
 
Hitt และ คณะ (2002) ได้นยิาม การประกอบการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า 
 

การประกอบการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Entrepreneurship) หมายถงึ การบูรณาการของแนวคิดระหว่างการ
ประกอบการ (การค้นหาโอกาส – Opportunity Seeking Actions) และ กลยทุธ์ (การคน้หาความได้เปรยีบ 
– Advantage Seeking Action) เพื่อใชใ้นการออกแบบกลยทุธ์และการน าไปใชเ้พือ่สรา้งความมั่งคั่ง  
 

ด้วยเหตุน้ีการประกอบการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการกระท าเชิงประกอบการที่น าเอาแนวคิดเชิงกลยุทธ์
เข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน  
 
ในขณะที่ Kuratko และ Audretsch (2009) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า 
 

การประกอบการเชิงกลยทุธ์ คือ การระบแุละการใช้ประโยชนจ์ากโอกาสในขณะเดียวกันไดส้ร้างและรกัษา
ความได้เปรยีบทางการแข่งขัน  
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การประกอบการและการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Entrepreneurship & Strategic Management) 

 แนวคิดการประกอบการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดที่พยายามสร้างความเข้าใจในองค์กรที่ใช้ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ตนเองมีอยู่ในปัจจุบัน (Exploiting) ร่วมกับความได้เปรียบในการแข่งขันที่ต้อง
ค้นหาในอนาคต (Exploring) ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ต่างเป็นกระบวนการที่จะต้องสร้างความสมดุลภายในองค์กร
ระหว่างการค้นหาโอกาส (Opportunity-Seeking) ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหา (Exploration) และ การค้นหา
ความได้เปรียบ (Advantage-Seeking) ซึ่งเป็นการหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ (Exploitation) ซึ่งแนวคิดของ
การประกอบการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Entrepreneurship) ต่างเกิดขึ้นจากการผสมผสานในรูปแบบบูรณา
การระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการประกอบการ (Entrepreneurship) 
โดย Kuratko และ Audretsch (2009) และ Ireland และคณะ (2003) ต่างให้มุมมองและขอบเขตของ
แนวคิดทั้งสองรายละเอียดดังนี้ 

มมุมองและขอบเขตของการจัดการเชิงกลยทุธ์ (Perspective and Scope of Strategic Management) 

 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ท าการแนะน าการท างานพื้นฐานภายในองค์กร เพื่อท าให้
มั่นใจได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นในบริบทการพัฒนาและการน าไปใช้
ของกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานในองค์กร ซึ่งผลที่ได้ของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือผลการด าเนินงาน
ขององค์กร (Firm Performance) โดยขอบเขตของแนวคิดนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) และพิจารณาว่าอะไรและการด าเนินการ
อย่างไรสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบนี้ โดยในมุมมองของ Porter (1980) ได้พิจารณาถึงต าแหน่งทาง
การตลาดว่ามีความได้เปรียบให้แก่องค์กรหรือไม่ รวมไปถึงการรวมกลุ่มกัน (Cluster) ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรที่แตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีใน
มุมมองของ Barney (1991) ต่างมองว่าองค์กรมีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในด้าน 
คุณค่า (Value) ความหายาก (Rareness) ไม่สามารถลอกเปลี่ยนแบบได้ (Imperfectly Imitability) และ ไม่
สามารถทดแทนได้ (Non-Substitutability) ที่จะส่งผลท าให้ผลการด าเนินขององค์กรแตกต่างกันออกไป 

 ทั้งนี้การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงพิจารณาถึงรูปแบบของการวางแผนเพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อโอกาสและอุปสรรค์ภายในองค์กร ภายใต้จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยการวางแผนนี้ต่าง
มีส่วนประกอบในด้านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การพัฒนายุทธวิธี และการสร้างนโยบายขององค์กร การจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นผลรวมทั้งหมดของการตัดสินใจ การด าเนินการ และข้อตกลงร่วมกันในการที่องค์กรจะสามารถ
ได้มาซึ่งความสามารถทางการแข่งขันและมีผลตอบแทนที่ดีกว่าองค์กรอื่น ทั้งนี้ปัจจัยน าเข้าต่างมีทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบที่จะให้ไปถึงจุดมุ่งหมาย 
ทั้งนี้ ในการสร้างแผนกลยุทธ์ใดๆ ก็ตามส่วนใหญ่แล้วต่างๆ ใช้ขั้นตอนพื้นฐาน 5 ขั้นตอน (Hitt, Ireland, & 
Hoskisson, 2009) ดังนี ้
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1) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร (จุดแข็ง -strengths, จุดอ่อน-
weaknesses, โอกาส-opportunities, และ อุปสรรค-threats). 

2) ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวและระยะสั้น (วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
นโยบาย) 

3) ด าเนินตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ (โปรแกรม, งบประมาณ, ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
4) ประเมินผลการด าเนินงานนของกลยุทธ์ 
5) ท าการติดตามต่อจากผลสะท้อนย้อนกลับ 

อย่างไรก็ดีการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นมากกว่าการเขียนแผนและพัฒนากลยุทธ์ แต่เป็นในเรื่ องการ
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการผสมผสานขีดความสามารถและทรัพยากรขององค์กรที่จะ
สามารถสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาได้ จึงท าให้การจัดการเชิงกลยุทธ์สะท้อนถึงแนวคิดของกลยุทธ์ที่จะกล่าวถึง
ทางเลือกต่างๆ ที่จะให้ไปถึงเป้าหมายได้ และกลยุทธ์นี้สามารถให้ทิศทางของแต่ละทางเลือก ซึ่งเป็นทางเลือก
ที่มีกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะแตกต่างจากคู่แข่งหรือเป็นกิจกรรมที่อาจจะเหมือนกันแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันก็
ได้ อย่างไรก็ดีท้ายที่สุด กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรต่างคิดและก าหนดขึ้นมานั้นองค์กรต่างมีความต้องการเพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

มมุมองและขอบเขตของการการประกอบการ (Perspective and Scope of Entrepreneurship) 

 ในส่วนของแนวคิดของการประกอบการน้ัน ได้กล่าวไปในส่วนของบทน าการประกอบการและบทอ่ืนๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นมุมมองและขอบเขตของการประกอบการนั้นต่างกล่าวถึง
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ริเริ่ม และมีความพยายามที่จะรับความเสี่ยงจากความล้มเหลว รวมไปถึง
คิดค้นหาและสร้างโอกาสใหม่ๆ โดยผสมผสานทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของการ
ประกอบการคือการสร้างความมั่งคั่ง ผ่านกระบวนการในการท าธุรกิจใหม่ นวัตกรรมใหม่ และหาตลาดใหม่ จะ
เห็นได้ว่า Shane และ Venkataraman (2000) ได้แนะนะว่าการประกอบการเป็นการค้นหาและใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่สามารถท าก าไรได้ ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่ง ด้วยเหตุนี้ขอบเขตส าคัญของแนวคิด
ทางการประกอบการคือ “โอกาส” ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโอกาส (Opportunity Discovery) หรือ/และ การ
สร้างโอกาส (Opportunity Creation) ทั้งนี้ Eisenhardt และ Brown (2000) ได้กล่าวว่า “การรับรู้โอกาส
เป็นหัวใจส าคัญของการประกอบการ”  

 แน่นอนว่าความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งเป็นกระบวนการของปัจเจกบุคคลและองค์กรซึ่งมี
ทักษะที่ดีกว่าในการรับรู้และสามารถที่เก็บเกี่ยวโอกาสทางการประกอบการ อย่างไรก็ดีมุมมองและแนวคิดการ
ประกอบการต่างพยายามพิจาณาว่า 1) “ท าไม, เมื่อไร และ อย่างไร” ที่โอกาสในการสร้างสินค้าและบริการ
ใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ 2) “ท าไม, เมื่อไร และ อย่างไร” ที่คนบางคนสามารค้นหาโอกาสและใช้ประโยชน์จาก
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โอกาสได้ และ 3) “ท าไม, เมื่อไร และ อย่างไร” ที่การกระท าที่แตกต่างกันสามารถที่ใช้เป็นการหาประโยชน์
จากโอกาสได้ ด้วยเหตุนี้การค้นหา (Exploring) และการใช้ประโยชน์ (Exploiting) จากโอกาสจึงถือได้ว่าเป็น
ขอบเขตส าคัญในการประกอบการ  

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและสร้างความมั่งคั่ง อย่างไรก็ดีองค์กรหลายองค์กรต่างล้มเหลวในการจูงใจคนในองค์กร
เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมุ่งค้นหาโอกาสทางการประกอบการ ซึ่งท้ายสุดท าให้องค์กรไม่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการอาจจะระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างและ
จัดตั้งองค์กรใหม่มากกว่ารักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้ผู้ประกอบการอาจจะเผชิญกับปัญหาใน
การจัดการทรัพยากรในเชิงกลยุทธ์ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันเช่นกัน ด้วย
เหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโอกาส  (Opportunity-Seeking)  ซึ่ ง เป็นมุมมองด้านการประกอบการ 
(Entrepreneurship) และการค้นหาความได้เปรียบ (Advantage-Seeking) ซึ่งเป็นมุมมองของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ต่างมีความส าคัญและจ าเป็นในการสร้างความมั่งคั่ง และต่างไม่
สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง หากต้องมีมุมมองทั้งสอง อย่างที่ Shane และ Venkataraman (2000) ได้กล่าว
ว่า “ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า การบูรณาการขององค์ความรู้และแนวคิดของการประกอบการและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญเพื่อสร้างความก้าวหน้าในความเข้าใจในด้านการสร้างความมั่งคั่งที่เกิดจากการสร้าง
ธุรกิจใหม่ (New Ventures) และองค์กรที่ตั้งอยู่ (Established Firms)” 

การบูรณาการการประกอบการและการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Integrating Entrepreneurship and Strategic 
Management) 

การประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างเป็นกระบวนการที่มีพลวัตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผล
การด าเนินงานขององค์กร ทังนี้การจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างต้องการให้องค์กรสร้างและใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อม ในขณะที่การประกอบการต่างต้องการให้ค้นหา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรมในด้านสินค้า กระบวนการ และการตลาด โดยองค์กรใหม่ (New 
Venture) ของการประกอบการนี้มีคุณลักษณเพื่อสร้างสิ่งใหใม่ให้แก่ตลาดผ่านนวัตกรรม 
 ถ้าหากถามว่า ระหว่างการประกอบการกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใครมาก่อนหรือหลังนั้นอาจจะต้อง
สร้างความมเข้าใจใหม่ เปรียบเสมือนกับ “ไก่” กับ “ไข่” อะไรที่เกิดก่อนกัน อย่างไรก็ดีนักวิชาการต่างเห็น
พ้องกันว่า การประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างสนับสนุนกันและกัน ในบริบทที่แตกต่างกัน Morris 
และ คณะ (2010) ได้กล่าวว่า การประกอบการช่วยสนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่น 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ต่อเนื่องภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยท าให้องค์กรสามารถที่จะระบุถึง
โอกาส และค้นหาแหล่งที่มาของคุณค่าใหม่ นวัตกรรมด้านสินค้าและกระบวนซึ่งจะช่วยองค์กรมีความสามารถ
ในการท าก าไรมากขึ้น  
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ภาพที่ 1: การบูรณาของการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Ireland & Web, 2007) 
   
 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าในแนวคิดของการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์มีความแตกต่าง
กันในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดีในการผสมผสานให้เกดการประกอบการเชิงกลยุทธ์จะต้องสร้างสมดุลระหว่าง
พฤติกรรมของการค้นหาความได้เปรียบเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้จากความได้เปรียบนั้น หรือที่เรียกว่า 
Exploitation กับการค้นหาโอกาสเพื่อสร้างความได้เปรียบใหม่หรือที่เรียกว่า Exploration ทั้งนี้จะต้องสมดุล
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อด าเนินกิจกรรมทั้งสอง และต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่การจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างสร้างกระบวนการในการด าเนินงานที่ช่วยในการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะ
เป็นในการสร้างระบบและสร้างความคุ้นเคยภายในองค์กร อีกทั้งการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างช่วยองค์กรในการ
สร้างความเข้าใจบริบทของสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อองค์กร ท าให้ลดความสลับซับซ้อน
ภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยท าให้องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 

การจดัการเชงิกลยุทธ์ 
o ออกแบบขอบเขตขององค์กร 
o จัดการทรัพยากรขององค์กร 
o พัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
o มีพฤติกรรมในการค้นหาความ

ได้เปรียบ (Advantage-Seeking 
Behaviors) 

 

 

การประกอบการ 
o สร้างสิ่งใหม ่
o สร้างหน่วยงานใหม่ 
o ท าการปรับปรุงใหม่ให้แก่องค์กร 
o มีพฤติกรรมในการค้นหาโอกาส 

(Opportunity-Seeking 
Behaviors) 

 

 

การประกอบการเชงิกลยุทธ์ 
o สร้างสมดุลระหว่างการค้นหา 

(Exploration) และการใช้ประโยชน์ 
(Exploitation) 

o สร้างสมดุลทางทรัพยากรระหว่าง 
Exploration และ Exploitation 

o สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 



บทที่ 9: การประกอบการเชิงกลยุทธ์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  145 

 ทั้งนี้การผสมผสานหรือบูรณาการระหว่างการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Morris และ
คณะ (2010) ได้มองออกเป็น 2 ด้านด้วยกันได้แก่ 

1) กลยทุธ์เชงิประกอบการ (Entrepreneurial Strategy)  

ในด้านนี้เป็นกระบวนการคิดโดยการน าเอาความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดการประกอบการ
มาพัฒนาแก่นกลยุทธ์ขององค์กร โดยได้กล่าวว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ในการที่
องค์กรจะพึ่งพาพฤติกรรมในการประกอบการ โดยการสร้างและชุบชีวิตใหม่ให้แก่องค์กรและ
ปรับปรุงขอบเขตในการด าเนินงานผ่านกระบวนการชี้บ่งและการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการ
ประกอบการ อย่างไรก็ดีกลยุทธ์เชิงประกอบการสามารถวัดได้จากเมทริกซ์ความเสี่ยงและ
นวัตกรรม (Risk and Innovation Matrix) โดยนวัตกรรมสะท้อนให้ถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
และแตกต่าง ในขณะที่ความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการสูญเสียทางการเงิน ทั้งนี้
การเลือกระหว่างความเสี่ยงกับนวัตกรรมนั้นเป็นคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการภายในองค์กรจะ
เลือกและด าเนินการต่อตามความเหมาะสม 

2) กลยทุธ์เพือ่การประกอบการ (Strategy for Entrepreneurship) 

ส าหรับในส่วนนี้เมื่อมีการผสมผสานระหว่างการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์แล้ว
จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการ
ประกอบการ (Entrepreneurial Activity) ภายในองค์กร ซึ่งหมายความว่าจะต้องด าเนินกลยุทธ์
อะไรเพื่อได้มาซึ่งระดับของการประกอบการภายในองค์กร  

 
รูปแบบของการประกอบการเชิงกลยทุธ์  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นส าหรับแนวคิดการประกอบการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบทั้งหมด 
5 ด้านด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รูปแบบการเปลีย่นใหมใ่นเชิงกลยทุธ์ (Strategic Renewal)  

เป็นประเภทหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการ โดยองค์กรต้องการค้นหาเพื่อที่จะจ ากัดความ
ใหม่ถึงความสัมพันธ์ของตลาดหรือคู่แข่งในอุตสาหกรรม โดยการเปลี่ยนตนเองเพื่อสามารถที่จะ
เอาชนะได้ (Covin & Miles, 2006) ค าว่า การเปลี่ยนใหม่ในเชิงกลยุทธ์อาจจะหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรผ่านไอเดียใหม่ที่องค์กรก าลังจะสร้างขึ้นมา  ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการเน้นย้ าและ
เฉพาะเจาะจงในการเปลี่ยนแปลง  เช่น การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางการตลาด จากการผลิต Low-
cost เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็น High-end หรือการใช้ตราสินค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น โดย
การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จะเป็นในระดับภาพรวมขององค์กร 
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2) การรักษาการเจรญิเติบโตทีท่ดแทน (Sustained Regeneration)  
เป็นปรากฏการณ์ในการประกอบการที่องค์กรมีแนวทางในการน าเสนอสินค้าและบริการเข้า

สู่ตลาดตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง (Covin & Miles, 1999) โดยรูปแบบการประกอบการเชิงกลยุทธ์
ลักษณะนี้ องค์กรจะมีความสม่ าเสมอในการมุ่งหาโอกาสในการประกอบการ โดยโอกาสเล่านี้ส่งผลท า
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในลักษณะส่วนเพิ่มเติม ( Incremental Innovation) ซึ่งเป็นการน าเสนอ
สินค้าใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในตลาดอย่างต่อเนื่อง จะเห็นในหลายองค์กรยักษ์ใหญ่ เช่น Procter & 
Gamble มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีการ Update สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา โดย
องค์กรที่มีกระบวนการการรักษาการเติบโตอยู่ตลอดเวลานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างนวัตกรรม
อยู่อย่างต่อเนื่องนั้นเอง 

 
3) การจ ากัดความใหม่ของขอบเขต (Domain Redefinition)  

เป็นการประกอบการซึ่งองค์กรมีการสร้างสรรค์เชิงรุกในผลิตภัณฑ์และตลาด ในขณะองค์กร
อื่นไม่สามารถมองเห็นหรือค้นหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และตลาดนั้นได้ กล่าวคือ เข้าไปสู่ตลาดหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีใครเข้าไปถึง โดยรูปแบบนี้อาจจะหมายถึง กลยุทธ์ท่องทะเลสีฟ้า (Blue Ocean 
Strategy) ของ Kim (2005)  เช่น  e-bay เป็นเวปไซด์แรกที่ท าการประมูลการซื้อขายสินค้าระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ชาย เป็นต้น 

 
4) การสร้างความตื่นตัวขององค์กร (Organizational Rejuvenation)  

เป็นปรากฏการณ์ในการประกอบการซึ่งองค์กรค้นหาที่จะท าให้คงอยู่หรือพัฒนาจุดยืนในการ
แข่งขันโดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และ/หรือ ขีดความสามารถโดยการสร้าง
ความสดใหม่ขององค์กรนี้ จะมีการมุ่งเน้นถึงเรื่องนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
กระบวนการต่างๆในองค์กร เพื่อที่จะสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน จะสังเกตุได้ว่าแนวทางนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือตลาด แต่ยัง
สามารถที่จะเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

 
5) การบูรณะรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model Reconstruction)  

เป็นรูปแบบการประกอบการเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรจะต้องน าความคิดทางการประกอบการเพื่อ
ใช้ในการออกแบบ หรือการออกแบบใหม่ ตัวรูปแบบทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อที่จะพัฒนาความมี
ประสิทธิภาพ และการแตกแยกตัวเองออกจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น ค า
ว่า Business Model หรือ รูปแบบทางธุรกิจ อาจจะเปรียบได้กับว่า “เป็นเรื่องราวที่อธิบายองค์กร
ท างานกันอย่างไร”  
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 กลยทุธ์ในการสร้างธุรกิจใหม ่(Strategy for New Business) 

 จากแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร องค์กรจะต้องด าเนินการสร้างธุรกิจใหม่ แต่ก็มีค าถามที่ต้อง
พิจารณาว่า อะไรคือธุรกิจใหม่ ซึ่งหลายครั้งไม่มีค านิยามที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักธุรกิจหรือผู้บริหาร หรือแม้
กระทั้งกลุ่มนักวิชาการ อย่างไรก็ดี แนวทางหนึ่งที่พอสามารถจะอธิบาย ก าหนด และให้ความหมายของค าว่า 
“ธุรกิจใหม่ (New Business)”  นั้น อาจจะกล่าวได้ว่า ธุรกิจใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 4 ด้านกลยุทธ์ด้วยกัน ซึ่ง
สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้จากเมทริส์การเติบโตของตลาดและผลิตภัณฑ์ดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2: เมทริกส์กลยุทธ์การเติบโตขององค์กร (Corporate Growth Strategy Matrix) 
 
 จะเห็นได้ว่าองค์กรสามารถที่เติบโตจากตลาดปัจจุบัน (เดิม) โดยการใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดเพื่อที่จะ
ดึงส่วนแบ่งทางการตลาดมาเข้าสู่องค์กร หรือ องค์กรสามารถที่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาดโดยน าเสนอสินค้า
ตัวเดิมแต่ในกลุ่มตลาดใหม่ หรือในทางกลับกันสามารถที่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่เจาะกลุ่มตลาดเดิม 
ทั้งนี้ทั้งนั้น องค์กรยังสามารถที่จะขยายตลาดใหม่และน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยกลยุทธ์การกระจาย 
(Diversification Strategy) ซึ่งเมื่อองค์กรได้มีการด าเนินการในผลิตภัณฑ์ใหม่และได้ท าการขายและบริการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว จึงจะสามารถสรุปได้ว่าเป็น “ธุรกิจใหม่” 
 อย่างไรก็ดียังมีแนวคิดที่มีข้อจ ากัดน้อยกว่าในการจ ากัดความ “ธุรกิจใหม่” จากแผนภาพที่ 3 เป็นการ
น าเมทริกส์เดิมมาประยุกต์และท าการแบ่งกลุ่มตัวสินค้าและตลาดหลายระดับมากขึ้น เช่น ระดับน้อยหรือไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ระดับกลาง จนถึงระดับที่มีความแปลกใหม่  การน าแนวคิดทางด้านการขยายออกจากตลาด
และผลิตภัณฑ์ปัจจุบันจึงได้ถูกพิจารณาซึ่งส่งผลท าให้เกิดการยอมรับในค าว่า “ความใหม่” ของทั้งตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายระดับ อย่างไรก็ดี จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ตลาดสามารถที่จะเกิดขึ้นใน

กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 

(Market Development 

Strategy) 

กลยุทธ์การกระจาย 

(Diversification Strategy: 

New Business) 

กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market 

Penetration Strategy) 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(Product Development 

Strategy) 

มุ่งเน้นด้าน

การตลาด 

มุ่งเน้นด้านผลติภณัฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ปัจจบุัน ผลิตภัณฑ์ใหม ่

ตลาดปัจจุบัน 

ตลาดใหม ่
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ลักษณะที่ใหม่ส าหรับองค์กรจนถึงใหม่ส าหรับโลกใบนี้ รวมถึงสินค้าที่องค์กรสามารถที่จะแนะน าให้แก่
อุตสาหกรรมหรือการที่องค์กรเปลี่ยนแปลงตนเองไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่ ที่ยังไม่มี หรือปรากฏอยู่ เป็นต้น  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3: พื้นที่ของธุรกิจใหม่ (The Domain of a New Business) 
  
แรงผลกัดันในการสรา้งธุรกิจใหมใ่นองค์กร (Motives for Corporate Venturing) 

 องค์กรสร้างธุรกิจใหม่ด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน อย่างไรก็ดีการสร้างธุรกิจใหม่ในองค์กรไม่ได้
หมายความว่าทุกธุรกิจจะประสบความส าเร็จ และเป็นเรื่องยากที่จะท าการประเมินเมื่อมีการริเริ่มสร้างธุรกิจ
ใหม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ทั้งนี้องค์กรจะต้องสร้างการประเมินในส่วนของธุรกิจใหม่ ระบบการ
ควบคุมที่จะประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่และเงื่อนไขในการประเมิน ซึ่งต่างถูกชักน าจากแรก
ผลักดันในการริเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ทั้งนั้น Tidd and Taurins (1999) ได้ท าการศึกษาจากการสร้างธุรกิจ
ใหม่ภายในองค์กร 60 ธุรกิจ ที่เกิดขึ้นใน 15 องค์กรในประเทศอังกฤษ พบกว่า มี 2 แรงผลักดันในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติในการสร้างองค์กรใหม่ภายในองค์กร ซึ่งได้แก่ 

1) การเพิ่มพูน (Leveraging) เป็นการน าขีดความสามารถที่มีอยู่ในองค์กรออกมาใช้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตลาดใหม่ เช่น การสร้างประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ การดึงมูลค่าของ

มุ่งเน้นด้านผลติภณัฑ์ 

ธุรกิจใหม่ 

(New Business) 

ธุรกิจเดิม 

(Existing Business) 

  

  

  

  

  

      

    

    

    

มุ่งเน้นด้าน

การตลาด 

ผลิตภัณฑ์เดิม

อุตสาหกรรมเดิม 

การสร้างตลาด 

ตลาดใหม ่

การขยายตลาด 

ตลาดเดิม 

การขยายผลิตภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมเดิม 

ผลิตภัณฑ์ใหมใ่น

อุตสาหกรรมเดิม 

การเข้าสู่และการสร้าง

อุตสาหกรรมใหม ่
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ทรัพยากรที่มีอยู่ การน าแรงกดดันจากการแข่งขันต่อผู้ขายภายใน การกระจายความเสี่ยงและ
ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การละทิ้งกิจกรรมที่ไม่ใช้ตัวหลักขององค์กร 

2) การเรียนรู้ (Learning) เป็นส่วนที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้าง เนื่องจากว่าท าให้เกิดการเรียนรู้
ในกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถใหม่ และการพัฒนาตัวผู้บริหารและ
ผู้จัดการ  

 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในงานวิจัยอ่ืนที่ชี้ให้เห็นถึงแรงผลักดันในการสรา้งธุรกิจใหม่ โดย Miles and 

Covin (2002) พบว่า องค์กรมี 3 สาเหตุหลกัในการสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก ่ 

1) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการด้านนวัตกรรม เพื่อท าใหอ้งค์กรในภาพรวมเป็นองค์กร
แห่งการประกอบการและสามารถยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลง 

2) เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เหมาะสมจากขีดความสามารถเดิมในองค์กรหรือขยายขอบเขตใน
การด าเนินงานและความรู้ทีส่ าคัญในการด าเนินกลยุทธ ์

3) เพื่อที่เสริมสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่รวดเร็ว 
 

ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดของการประกอบการเชิงกลยุทธ์ถือได้ว่เป็นแนวคิดใหม่ที่องค์กรรวมไปถึง
ผู้ประกอบการที่ก าลังสร้างองค์กรใหม่ต่างจะต้องสร้างความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้งสองด้าน
เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรและผู้ประกอบการในอนาคต 

ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายความแตกต่างของแนวคิดของการประกอบการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2) รูปแบบของการประกอบการเชิงกลยุทธ์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง จงอธิบาย 
3) ท าไมองค์กรจะต้องสร้างธุรกิจใหม่ อะไรที่เป็นแรงจูงใจขององค์กร 
4) กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง จงอธิบาย 
5) จงอธิบายแรงกดดันในการสร้างสมดุลระหว่าง Advantage Seeking และ Opportunity Seeking 
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บทที ่10 
การประกอบการระหวา่งประเทศ  

(International Entrepreneurship) 
 

“Think Global, Act Local.” 
 คิดในระดับโลกแต่กระท าในระดับท้องถิ่น 

(Patrick Geddes, 1915) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจทีม่าและความหมายของการประกอบการระหว่างประเทศ 
2. เพื่อเข้าใจถึงความส าคัญ ปัจจัย ประโยชน์และความเสี่ยงจากการประกอบการระหว่างประเทศ 
3. เพื่อให้เข้าใจถงึการออกสู่สากล (International Venturing)  
4. เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ 
5. เพื่อทราบถึงความส าคัญของการประกอบการ 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาและความหมายของการประกอบการระหว่างประเทศ 
2. ปัจจัยกระตุ้นการประกอบการระหว่างประเทศ 
3. ประโยชน์และความเสี่ยงจากการประกอบการระหว่างประเทศ 
4. ความส าคัญของการเร่งการประกอบการระหว่างประเทศของประเทศไทย 
5. การออกสู่สากล (Internationalization หรือ International Venturing) 
6. การลงทุนทางตรงในต่างประเทศและความส าคัญ 
7. รูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Mode of Entry) 

บทน า 

 จากเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การสื่อสาร อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี และ
อื่นๆ ส่งผลท าให้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ของประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Economies) ส่งผลท าให้
ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศหรือเปิดธุรกิจในระดับโลก (Born Global) ได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ภาพของธุรกิจบางครั้งไม่สามารถประเมินได้ว่าเป็นของประเทศใด เนื่องจากว่าเกิดการลงทุน
ทางตรงในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปลงทุนในประเทศก าลังพัฒนา หรือประเทศที่
ก าลังพัฒนาไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาได้ ต่างเกิดขึ้นอย่างมากมายจนเกิดความสลับซับซ้อนในตัวของสินค้า
และบริการว่าเป็นของประเทศอะไร นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลไทยและนานาชาติต่างมีการพัฒนาทางด้าน
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เศรษฐกิจและการเปิดการค้าเสรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจที่ไม่เพียงแต่มีเพียงแค่ตลาด
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถออกสู่ตลาดสากลได้ ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเดียวกันหรือข้ามทวีป รวมไปถึง
เกิดการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการสร้าง
ความร่วมมือกันทางการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – 
AEC) ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าไปยังตลาดระหว่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยง
ทางการประกอบการก็มีเพิ่มสูงมากขึ้นจากการแข่งขัน อย่างไรก็ดีประเทศต่างๆ รวมไปถึงผู้ประกอบการเอง
จะต้องมีการเตรียมคึวามพร้อมและปรับตัวส าหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า สิ่งหนึ่งที่
ภาครัฐและนักวิชาการต่างเห็นพ้องในการสนับสนุนและส่งเสริมคือการสร้างผู้ประกอบการที่พร้อมที่จะท าการ
ประกอบการระหว่างประเทศ และสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ 

 การประกอบการจึงถือได้ว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้มุ่งเน้นในการขยายขอบเขตการประกอบการไม่เพียงแต่ท าการ
ประกอบการภายในประเทศแต่ต้องขยายทั้งการลงทุนและการค้าไปในต่างประเทศมากขึ้น แน่นอนว่าการ
ประกอบการระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการนั้นมีความเสี่ยงและอุปสรรคที่แตกต่างจากภายในประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัฒนธรรม ลูกค้าที่แตกต่างกัน กฎระเบียบ รูปแบบการด าเนินงาน รวมไปถึงภาษาที่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า The Liability of Foreignness (Zaheer, 1995) หรือ การรับภาระในความเป็น
ชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ประกอบการเมื่อเข้าไปประกอบกิจการในประเทศใดก็ตามจะต้องมีภาระจากความเป็น
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายของประเทศนั้น การเลือกถูกปฏิบัติ อีกทั้งยัง
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งมีความแตกต่างกั น บางครั้งเรียกว่า 
Cultural and Institutional Distance ซึ่งมีผลต่อรูปแบบการเข้าสู่ต่างประเทศ (Juasrikul, 2016) ทั้งนี้
ทั้งนั้นการประกอบการระหว่างประเทศจึงจ าเป็นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม ปัจจัย รูปแบบการประกอบการ
ระหว่างประเทศ หรือการออกสู่สากล (International Venturing) เพื่อผู้ประกอบการสามารถที่จะมองเห็น
โอกาสและเครื่องมือและรูปแบบในการประกอบการระหว่างประเทศ 

ที่มาและความหมายของการประกอบการระหว่างประเทศ 

 การประกอบการระหว่างประเทศถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากกรอบและขอบเขตในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้ประกอบการที่ก้าวข้ามตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ไปตลาดระหว่างประเทศ 
(International Market) ทั้งนี้จากแนวคิดของการประกอบการระหว่างประเทศมีการด าเนินกิจกรรมทาง
ประกอบการระหว่างประเทศโดยผ่านกระบวนการและช่องทางในรูปแบบต่างๆ และมีการจัดตั้งองค์กรเป็น
บริษัทข้ามชาติ (Multinational National Enterprise: MNEs) โดยทฤษฎีและแนวคิดมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ส าหรับทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในการ
อธิบายการเข้าไปด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (Internationalization) ได้แก่ ทฤษฎี Uppsala Model โดย
ระบุว่ากิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทต่างๆเกิดขึ้นเป็นกระบวนการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและ
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เป็นขั้นตอน มีการใช้เวลาในการสะสมความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความ
มั่นใจ มีการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียงก่อนและสร้างพันธะผูกพันในการท า
ธุรกิจระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นต่อไป  (Johanson และ Vahlne, 1977) 

 ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทข้ามชาติจ านวนมากมักไม่ได้ด าเนินการตามทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น บริษัทเหล่านี้ได้
จัดตั้งใหม่ขึ้นและเข้าไปด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วหรือทันทีหลังการจัดตั้ง ปรากฎการณ์
เหล่านี้ได้เกิดขึ้นทั่วโลก และบริษัทไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่มาจากประเทศที่พัฒนา (Developed Country) แต่
เป็นบริษัทที่มาจากประเทศที่ก าลังพัฒนา (Developing Country) ด้วย ซึ่งเป็นที่มาของค านิยามการ
ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship)  

การประกอบการระหว่างประเทศ หมายถึง การผสมผสานพฤติกรรมด้านนวัตกรรม การรุกเชิงบุกเบิก และ
การค้นหาความเสี่ยงที่ข้ามแขตแดนของประเทศซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องการจะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร 
 
International entrepreneurship is a combination of innovative, proactive, and risk seeking 
behavior that crosses national borders and is intended to create value in organizations . 
(McDougall & Oviatt, 2000) 
 
 โดยกล่าวได้ว่าการประกอบการระหว่างประเทศเป็นพฤติกรรมของผู้ประกอบการเองจะที่สร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กรโดยอยู่ในขอบเขตที่อยู่นอกประเทศ หรือท าข้ามประเทศ ซึ่งการจัดตั้งองค์กรใหม่ การควบรวม
กิจการในต่างประเทศ หรือการสร้างพันธมิตร (Alliance) ระหว่างประเทศถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการด าเนินงาน
ของการประกอบการระหว่างประเทศ ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทใหม่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเช่นด้วยกัน ทั้งนี้ ในส่วน
ของทฤษฎีการประกอบการระหว่างประเทศ ( International Entrepreneurship Theory) เป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์การประกอบการระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งองค์กรใหม่ หรือท าการประกอบการ
ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ้างอิงและใช้ทฤษฎีมาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ( International 
Business) โดยเมื่อพิจารณาถึงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ (Emerging Economies) แล้ว  ผู้ประกอบการไทยยังต้องใช้ขีดความสามารถที่ต่างกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่าง
ผู้ประกอบการภายในประเทศ (Domestic Entrepreneurs)  และ ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
(International Entrepreneurs) โดย McDougall และนักวิจัยร่วมไดก้ล่าวข้อแตกต่างไว้ดังต่อไปนี ้

o ผู้ประกอบการระหว่างประเทศและทีมบริหารมักมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศมาก่อนการจัดตั้งบริษัท ท าให้สามารถค้นหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ
และน าไปสู่การจัดตั้งบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีประสบการณ์การท างาน
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อน มักใช้วิธีการจ้างทีมบริหารหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้า
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มาด าเนินการแทน ประสบการณ์ของผู้ประกอบการและทีมบริหารเป็นสิ่งที่เข้าไปชดเชยการเป็น
บริษัทจัดตั้งใหม่และไม่มีประสบการณ์ ส่งผลให้บริษัทผู้ประกอบการระหว่างประเทศสามารถ
จัดตั้งและด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได ้

o กลยุทธ์ที่บริษัทผู้ประกอบการระหว่างประเทศใช้เพื่อการด าเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศมุ่งเน้น
ไปที่การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และบริการ คุณภาพ การตลาด และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์นวัตกรรม บริษัทผู้ประกอบการระหว่างประเทศที่จัดตั้งใหม่จ านวนมาก
เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าและให้บริการทางด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นกล
ยุทธ์ส าคัญที่น ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วในตลาดใหม่ 

o บริษัทผู้ประกอบการระหว่างประเทศมักมีการบูรณาการด้านอุตสาหกรรมในระดับสากล โดย
บริษัทเหล่านี้มักจะมุ่งเน้นการท า ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศมากกว่าในอุตสาหกรรมที่จ ากัดอยู่แค่ตลาดภายในประเทศ รวมทั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีความเป็นสากลและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หลากหลายประเภทที่มีความเชื่อมโยงกัน 

  
ปัจจัยกระตุ้นการประกอบการระหว่างประเทศ 

 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยกระตุ้นการประกอบการระหว่างประเทศไม่ว่าจะเข้าไปลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศหรือท าการค้าในต่างประเทศ ต่างมีแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น 
Rialp และคณะ (2005) ได้ทบทวนงานวิจัย 38 ชิ้นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบการระหว่างประเทศและ
ได้ระบุถึงปัจจัย 4 ประการที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการระหว่างประเทศ ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความส าคัญของ
ตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) และ SMEs ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน เช่น กระบวนการผลิต การคมนาคมขนส่ง และการ
ติดต่อสื่อสาร 

3. การให้ความส าคัญกับเครือข่ายระดับโลกและการสร้างพันธมิตร 
4. ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคคลและผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจ เพื่อด าเนินกิจกรรมในตลาด

ระหว่างประเทศ 

ในขณะเดียวกัน Dunning (1993) และ Rugman (2001) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจหรือสาเหตุที่บริษัท
ออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการประกอบการระหว่างประเทศเช่นกัน แบ่งแรงจูงใจและ
สาเหตเุป็น 4 ประการดังนี้   
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1. เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติและเข้าถึงวัตถุดิบที่ถูกกว่าในประเทศ (resource seeking)  

2. เพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมในประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่หรือมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตสูง (market seeking)  

3. เพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ (efficiency seeking) จากการประหยัดต่อขนาด (economies of 
scale) การประหยัดจากการขยายขอบเขตการผลิต (economies of scope) และการเป็น
เจ้าของร่วมกัน (common ownership)  

4. เพื่อแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (strategic asset seeking) โดยผนวกสินทรัพย์ของบริษัท
ต่างชาติเข้ามาอยู่กับ MNEs ผ่านทั้งการเข้าไปตั้งโรงงาน การควบรวมกิจการ หรือในลักษณะ
ของกิจการร่วมค้า เพื่อน ามาใช้ร่วมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของร่วมกัน  

 
โดย Dunning กล่าวว่า บริษัทที่ออกไปลงทนุโดยตรงในต่างประเทศจะต้องมีความได้เปรียบใน 3 เรื่อง ซึ่ง

เรียกย่อๆว่า แบบจ าลอง OLI ดังนี้  
1. ความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่าง (asset ownership advantages, O) ที่มีอยู่

เฉพาะในบริษัทนั้นๆ และบริษัทอื่นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้ได้ เช่น ความรู้เฉพาะ
ของบริษัท ขนาด อานาจผูกขาด หรือปัจจัยการผลิตซึ่งทาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้  

2. ความได้เปรียบด้านการด า เนินการภายในองค์กร ( internalization ownership, I) หมายถึง 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีอานาจควบคุมการผลิตและราคา เช่น การรักษาคุณภาพสินค้า  

3. ความได้เปรียบด้านที่ตั้งของต่างประเทศ (location-specific advantages, L) เช่น การเป็นแหล่ง
วัตถุดิบ ซึ่งการเข้าไปลงทุนท าให้ประหยัดต้นทุนโลจิสติกส์ ค่าแรง รวมทั้งสามารถก้าวข้ามอุปสรรค
ด้านมาตรการกีดกันสินค้าน าเข้า  

 
ในขณะที่ Rugman (2001) กล่าวถึง แรงจูงใจของการออกไปลงทุนโดยตรงต่างประเทศ 2 ประการคอื 

  
o ประการแรก การไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อก าหนดและข้อจากัดของประเทศที่เป็นแหล่งทุน เช่น 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ห้องทดลองในการทดลองสัตว์ ข้อจากัดในการให้บริการทางการเงิน เป็น
ต้น ซึ่งข้อจากัดเหล่าน้ีอาจไม่มีในประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน เป็นต้น  

o ประการที่สอง การออกไปลงทุนเพื่อสนับสนุนการค้าหรืออานวยความสะดวกทางการค้าทั้งการ
นาเข้าและส่งออก เช่น เพื่อช่วยในการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนส่ง การบริการหลังการขาย การ
ติดต่อกับประเทศที่รับการลงทุน เป็นต้น  

 



บทที่ 10: การประกอบการระหว่างประเทศ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  156 

โดย Rugman(2005) มองว่า การได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์บางอย่าง (O) และความ
ได้เปรียบด้านการดาเนินการภายในองค์กร (I) เป็นความได้เปรียบเฉพาะของบริษัท ส่วนความได้เปรียบจาก
แหล่งที่ตั้ง (L) นั้น เป็นความได้เปรียบเฉพาะของประเทศ โดยทีแ่บ่งความได้เปรียบออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. ความได้เปรียบเฉพาะบริษัท (Firm-specific advantages, FSAs) คือ ความได้เปรียบที่อยู่ภายใน
บริษัท ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ 
ความสัมพันธ์และเครือข่าย และโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมทางธุรกิจ  

2. ความได้เปรียบเฉพาะของประเทศ (Country-specific advantages, CSAs) คือ ความได้เปรียบ
เฉพาะจากนโยบาย การส่งเสริม มาตรการที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี รวมถึงมูลเหตุจูงใจในการ
ลงทุน และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอ้ือประโยชน์  

  

นอกเหนือไปจากปัจจัยข้างต้น Zahra and George (2002) ได้กล่าวถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับการประกอบการระหว่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ปัจจัยด้านองค์กรให้ความส าคัญไปที่ปัจจัยย่อย 4 ประการ ต่อไปน้ี 

1. ทรัพยากรที่องค์กรมีทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) โดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็น
นวัตกรรม 

2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) แต่สามารถสร้างมูลค่าให้กับ
ธุรกิจได้ เช่น ชื่อเสียงและเครือข่าย 

3. ทีมบริหารขององค์กร มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินธุรกิจเนื่องจาก
มีอ านาจในการบริหารจัดการธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์และตัดสินใจทางธุรกิจ คุณลักษณะส าคัญของทีม
บริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วนั้น ประกอบด้วย ประสบการณ์
การท างานในต่างประเทศ การศึกษาในต่างประเทศภูมิหลัง และวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 

4. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ขนาดขององค์กร ระยะเวลาที่องค์กรด าเนินธุรกิจ ท าเลที่ตั้งองค์กร ความเข้มแข็ง
ด้านการเงิน และกลยุทธ์การมุ่งเน้นการเติบโตขององค์กร เป็นต้น 

ในส่วนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการเร่งความเร็วในการเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยปัจจัยย่อยหลายประการ ได้แก่ ความเข้มข้นในการแข่งขันของธุรกิจภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การเติบโตของตลาดภายในประเทศมีจ ากัด นโยบายของรัฐบาล ปัจจัยดึงดูดทางการค้า เช่น 
กฎหมาย ภาษี การเติบโตของอุตสาหกรรมและยอดขายเป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาและงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงปัจจัยของการประกอบการระหว่างประเทศมีทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบผสมผสานกัน แต่ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของการประกอบการระหว่างประเทศคือความได้เปรียบ



บทที่ 10: การประกอบการระหว่างประเทศ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  157 

ต่างไม่ว่าจะเป็นมาจากองค์กรและภูมิภาคที่เข้าไปท าการประกอบการเอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้แก่
ผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้ศักยภาพและขีดความสามารถในการเข้าถึงไปประกอบการ 

ประโยชน์และความเสี่ยงจากการประกอบการระหว่างประเทศ 

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้มีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ 
พยายามลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันลงโดยเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ท าให้ผู้ประกอบการจ านวน
มากเข้าไปด าเนินการธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งธุรกิจ การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 
และส่งออกเพื่อได้มาซึ่งตลาดในต่างประเทศ รวมไปถึงการเร่งเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อได้มาซึ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่และสามารถสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว  ผลที่ตามมาคือบริษัทผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศจ านวนมากสามารถเข้าไปด าเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วหลังจากการ
จัดตั้งธุรกิจ การเร่งความเร็วในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศของธุรกิจมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากท า
ให้ธุรกิจสามารถเข้าไปน าเสนอสินค้าและบริการในตลาดได้ก่อนได้ก่อนคู่แข่ง ครอบครองส่วนแบ่งในตลาด
ระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วน า มาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม
ทางการเงิน การเป็นผู้น าตลาด การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

นอกจากนี้ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการระหว่างประเทศจะได้รับจากการเร่งความเร็วในการเข้าสู่ตลาด
ระหว่างประเทศ คือ การได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากตลาดใหม่ที่เข้าไปด าเนินธุรกิ จ พัฒนา
ความสามารถทางธุรกิจและน าไปสู่การพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้านซึ่งเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ สภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป นับเป็นความท้าทายที่
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องเผชิญ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบการต้องท า 
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและแข่งขันกับคู่แข่งได้ การเรียนรู้ยัง
เป็นการสร้างความรู้ใหม่ สะสมประสบการณ์ และพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจด้วย เช่น ทักษะด้านการจัดการและด้านเทคนิค เป็นต้น นอกจากการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองจะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อตัวผู้ประกอบการ ยังมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้วย การให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ควรเริ่มที่ตัวผู้ประกอบการเองก่อน จากนั้นจึงส่งเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทผู้ประกอบการระหว่างประเทศส่วนมากมักเป็นผู้ประกอบที่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดตั้งได้ไม่นานจึง
มีความยืดหยุ่นสูง ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงได้ดี การใช้ตนเองเป็นต้นแบบ (Role Model) ใน
การเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้ประกอบการ จะช่วยให้สามารถ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีโอกาสที่จะอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาว 

อย่างไรกดี็ แม้ว่าในปัจจุบันสภาวการณ์หลาย ๆ ด้านเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด
ระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว แต่ตลาดระหว่างประเทศก็มีความเสี่ยงและความซับซ้อนมากกว่าตลาดใน
ประเทศ ผู้ประกอบการจ านวนมากจึงเลือกที่จะด าเนินธุรกิจของตนเองจ ากัดอยู่เฉพาะขอบเขตภายในประเทศ
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เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น 
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้บริโภคในแต่ละประเทศมีรสนิยมในการบริโภคอาหารที่
แตกต่างกัน สภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อก าลังซื้อที่ต่างกันของประชาชนในแต่ละประเทศ 
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของประเทศส่งผลต่อความต้องการสินค้าทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 
หรือการที่แต่ละประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับในการท าธุรกิจไม่เหมือนกัน ก็มีผลต่อรูปแบบการด า 
เนินธุรกิจที่ต่างกันเช่นกัน การที่ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความหลากหลายด้าน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ส่งผลให้การจัดการธุรกิจมีความซับซ้อนและมีความ
เสี่ยงมากขึ้น 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารกันทางธุรกิจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง อุปสรรคในเรื่องระยะทางและเวลาค่อย ๆ หมด
ไป โอกาสทางธุรกิจและความสะดวกสบายในการท าธุรกิจมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจหรือการเงินขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจส่งผล
กระทบถึงกันในวงกว้างดังที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศในอาเซียนเมื่อครั้งเกิดวิกฤติการเงินต้มย ากุ้ง 
หรือวิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป 

3. ความแปลกใหม่ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศบริษัทที่มีการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ
ต่างต้องเผชิญกับภาระความเป็นชาวต่างชาติ (Liability of Foreignness) ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการ
ใช้ทรัพยากรมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาจากสภาวการณ์ใหม่ ๆ ที่ต้องเผชิญ (Zaheer, 1995) ความไม่
แน่นอนและความไม่คุ้นเคยในสภาพแวดล้อมใหม่อาจท าให้เสียเปรียบบริษัทท้องถิ่นที่เป็นคู่แข่งได้
นอกจากนั้นแล้ว ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องเผชิญยังมาจากการจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในแต่ละตลาดใหม่ที่เข้าไปด าเนินธุรกิจแม้ว่า
การเร่งความเร็วในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศสามารถน าไปสู่การสร้างผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสร้างผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัท 
แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วยจาก
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ประสงค์จะก้าวเข้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศจึงต้องประเมินและเปรียบเทียบผลได้ผลเสียให้ครอบคลุมในทุก
ด้านก่อนการตัดสนิใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

แม้ว่าการเร่งความเร็วในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศสามารถน าไปสู่การสร้างผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสร้างผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัท แต่ใน
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ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วยจากความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ประสงค์จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการระหว่าง
ประเทศจึงต้องประเมินและเปรียบเทียบผลได้ผลเสียให้ครอบคลุมในทุกด้านก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตอ่ธุรกิจ 

การออกสู่สากล (Internationalization หรือ International Venturing) 

การออกสู่สากล (Internationalization หรือ International Venturing) เป็นหนึ่งในกระบวนการ
ส าคัญของการเจริญเติบโตขององค์กรในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ ด้วยว่าองค์กร
จะต้องท าการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ อีกทั้งผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเชิง
สถาบัน (Institutional Environment) ที่ส่งผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อการประกอบธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะ
เป็นความแน่นอนในตัวบทกฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหา
คอรัปชั่น สภาพแวดล้อมทางสังคมรวมไปถึงกฎระเบียบที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ ทั้งนี้การออกสู่สากล  
Calof และ Beamish (1995) ได้ให้ค านิยามของการออกสู่สากลว่า  

 
การออกสู่สากล (Internationalization) คือ “กระบวนการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์กร 

(กลยุทธ์ โครงสร้าง ทรัพยากร และอื่นๆ) ต่อสภาพแวดล้อมในระดับสากล”  

 
ทั้งนี้มีการน าเสนอมิติของกระบวนการออกสู่สากลในหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถอธิบายได้ว่า

องค์กรได้ด าเนินการออกสู่สากล (Hitt et al, 2006; Sullivan, 1994) ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก (Export) การ
ร่วมลงทุนในต่างประเทศ ( International Joint Venture)  พันธมิตรข้ามชาติ (Cross-Border Alliances) 
การเปิดบริษัทใหม่ในต่างประเทศ (Greenfield Investment) หรือการให้สิทธิ์ในการขายหรือบริการ 
(Licensing Agreement) เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยแล้วถือได้ว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ( Emerging Economy) ซึ่ ง
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ด าเนินการและบริหารจัดการบรรษัทข้ามชาติ
จากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (MNEs from Emerging Economies; EMNEs1) ทั้งนี้ผู้ประกอบการระหว่าง
ประเทศที่ด าเนินการ EMNEs ต่างต้องเผชิญกับการขาดความได้เปรียบทางการแข่งขันในการออกสู่สากลและมี
แนวโน้มที่มีขนาดเล็กและไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเมื่อเทียบกับองค์กรที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้
ทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสมในการอธิบายรวมไปถึงแนวทางของการประกอบการระหว่างประเทศของ

                                                            
1 เป็นส่วนหนึ่งของประเทศทีก่ าลังพัฒนา (Developing Economies), ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies) 
สามารถนิยามได้ว่า เป็นประเทศที่มีผนวกรวม 2 เงื่อนไขไว้ด้วยกันได้แก่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมี
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนทุนนิยมและยอมรับระบบการเปิดตลาดเสรี (Hoskisson et al, 2000: p249) 
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ประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยในการออกสู่สากล เพื่อท าการประกอบการระหว่างประเทศนั้น คือ
กรอบแนวคิด LLL Model และ แนวคิดด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ (Asset-Augmentation)  

แนวคิดด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ (Asset-Augmentation)  

 Mathews (2006) ได้น าเสนอแนวคิดด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ส าหรับการอธิบายปรากฏการณ์ที่
องค์กรบริษัทที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น
องค์กรที่เกิดขึ้นมาทีหลัง (Latecomers) แต่สามารถที่จะออกสู่สากล (Internationalization) ได้ ในขณะที่
องค์กรเหล่านี้ต่างเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านขนาดขององค์กร ความขาดแคลนของทรัพยากรหลัก หรือมี
ระยะห่างจากตลาดหลัก  การศึกษาของ Mathews (2006) ได้ศึกษาและน าเสนอองค์กรที่เรียกว่า “Dragon 
Multinationals” ว่าท าอย่างไรถึงประสบความส าเร็จและเป็นหนึ่งในผู้น าของธุรกิจโลกในหลากหลาย
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก การบริการทางการเงิน การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว และอื่นๆ  
 ด้วยเหตุที่ EMNEs ส่วนใหญ่เป็นผู้ตามมาที่หลัง (Latecomers) และผู้เล่นรายใหม่ (Newcomers) จึง
ท าให้ EMNEs เสียเปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัต (Competitive Dynamics) จากการเป็นผู้ตามที่หลัง ด้วย
ว่าผู้น ามีความได้เปรียบทางการเข้าถึงทรัพยากรก่อน การจับจองพื้นที่ทางการตลาดและมีการประหยัดจาก
ขนาดและขอบเขตที่เกิดจาการเรียนรู้ก่อนผู้ที่ตามมาทีหลัง (Followers or Latecomers) (Lieberman & 
Montgomery, 1988) ทั้งนี้คุณลักษณะของ EMNEs ของ Latecomers และ Newcomers มี 3 คุณลักษณะ
ด้วยกันที่แตกต่างจากองค์กรที่มีมาก่อน  

ประการที่ 1 การเร่งออกสู่สากล (Accelerated Internationalization) EMNEs ส่วนใหญ่ต่างมีการ
ออกสู่สากลอย่างรวดเร็วโดยอาจจะกล่าวได้ว่ามีการเร่งเพื่อให้ออกสู่สากล องค์กรเหล่านี้ต่างใช้เครือข่ายสากล
ที่มีอยู่แล้วในการเชื่อมโยงและสร้างศักยภาพในการขยายตัว กล่าวคือองค์กรเล่านี้ได้ใช้กระบวนการ “Gestalt 
Switch”2 เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากผู้เล่นภายในประเทศ เป็นผู้เล่นระดับโลก ท าให้องค์กรสามารถได้ผลประโยชน์
จากการปรากฏอยู่ในระดับโลก องค์กรที่ไม่ใช้ “Gestalt Switch” การขยายออกสู่สากลจะเป็นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ในทางกลับกันหากองค์กรมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง การที่องค์กรเริ่มต้นที่ออกสู่สากล นั้นเปรียบเสมือน
การออกสู่สากลทั้งโลกหรือบางครั้งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในลักษณะ Born Global ซึ่งแสดงถึงการเร่งออกสู่
สากล 

ประการที่ 2 นวัตกรรมทางองค์กร (Organizational Innovation)   Latecomers และ Newcomers 
ได้มีการปรับเปลี่ยนและยอมรับรูปแบบองค์กรในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกลุ่ม Cluster และ
เชื่อมโยงแบบใยแมงมุม (Weblike Integrated Global Operation) ซึ่งต่างกับองค์กรในรูปแบบเดิมที่มีการ
จัดองค์กรที่รับผิดชอบในส่วนต่างประเทศ เป็นแบบฝ่ายต่างประเทศ จึงตอบสนองในการด าเนินการได้ช้า หรือ
ต้องพึ่งพาส่วนอื่นๆ ในการด าเนินการท าให้ล่าช้า นอกจากนี้การคิดรูปแบบองค์กรใหม่ยังส่งเสริมท าให้เกิดการ

                                                            
2 Gestalt Switch เป็นการเปลี่ยนแปลงมมุมองจากเฉพาะสว่นเป็นภาพรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมมุมองทัง้หมด 
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ตอบสนองที่ดีในพื้นที่ (Local Responsiveness) อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ EMNEs ที่เป็น Latecomers นั้นต่างมี
คุณลักษณะดังกล่าวจึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได ้

ประการที่ 3 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation) EMNEs ที่เกิดขึ้นต่างมีกระบวนการใหม่
ในการ “ส่งเสริม”(Complement) ให้กับกลยุทธ์ขององค์กรที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งกระบวนการนี้ท าให้ EMNEs มี
พื้นที่ในการยืนอยู่ในตลาดโลก นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการส่งเสริมเติมเต็มให้กับกลยุทธ์ของ
องค์กรหรือผู้เล่นที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นในด้านการร่วมลงทุน (Joint Venture) การท าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Alliance) ส่งผลท าให้ Latecomers และ Newcomers มีผลประโยชน์เชิงบวกในตลาดโลก กล
ยุทธ์การออกสู่สากลลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนรากฐานของทรัพยากรในองค์กรมากกว่าจะใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่ กล่าวคือเป็นการเพิ่มศักยภาพ (Leveraging Resource) ตนเองจากทรัพยากรของ
องค์กรอื่นที่เป็นพันธมิตรด้วยนั้นเอง  

รูปแบบ LLL Model (Linkage, Leverage & Learning) 

 เมื่อพิจารณาการขยายตัวออกสู่สากลโดยใช้หลักของทรัพยากรที่ EMNEs มักมีน้อยหรือไม่มี ท าให้
จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (น้อย) ในรูปแบบใหม่ การน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดของ 
EMNEs ไปใช้เพ่ือขยายตัวออกสู่สากลจึงมีแรงผลักดันอยู่ 3 ด้านด้วยกันดังนี ้

การเช่ือมโยง (Linkage)  
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญส าหรับ EMNEs ไม่ได้พิจารณาถึงความได้เปรียบที่ตนเองมีอยู่ภายใน แต่มุ่งเน้นการ

ได้มาซึ่งความได้เปรียบจากภายนอก กล่าวคือทรัพยากรสามารถที่จะดึงหรือเข้าถึงได้จากองค์กรภายนอก โดย
มีมุมมองที่ว่าการออกสู่ตลาดโลกสามารถที่จะเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบเนื่องด้วยโอกาสต่างๆสามารถ
ค้นหาหรือได้มาจากตลาดโลกมากกว่าตลาดภายในประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใน
ตลาดโลก การที่องค์กรสามารถที่จะค้นหาทรัพยากรและใช้ทรัพยากรของตนเองในการส่งเสริมสนับสนุนใน
ตลาดต่างประเทศนั้นจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น การเชื่อมโยง (Linkage) ต่อ
ตลาดโลกจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ การร่วมลงทุนและสร้างพันธมิตรจึงเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะสามารถเข้าสู่เวทีในตลาดโลกได้  

EMNEs ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายตลาดโลกเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ผ่านพันธมิตรหรือคู่ค้า โดยการ
เชื่อมโยงขององค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ก่อนนั้นจะช่วยท าให้สามารถเข้าถึงรากฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบรรษัทข้ามชาติในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ได้ Yiu (2011, p.253) ได้กล่าวไว้ว่า “EMNEs สามารถที่จะเชื่อมต่อทรัพยากรจากองค์กร
จากประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ือองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยผ่านทางเครือข่ายและการเชื่อมโยง” 
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การเพ่ิมศักยภาพ (Leverage) 
 ในส่วนที่สอง EMNEs สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพ (Leverage) ของทรัพยากรตนเองได้เมื่อพิจารณาถึง
การจัดตั้งความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับพันธมิตรหรือองค์กรอื่น การมุ่งเน้นในกระบวนการนี้จะส่งผลท าให้การใช้
ทรัพยากรของตนเองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ่งขึ้นเมื่อผนวกรวมกับทรัพยากรของพันธมิตรที่ลงทุน
ร่วมกับ EMNEs การมุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรนั้นอาจจะเป็นมุมมองในทางตรงกันข้ามกับ
กระบวนการของมุมมองพ้ืนฐานทางทรัพยากร (Resource Based View; RBV) ซึ่งมองว่าท าอย่างไรที่จะรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ในการเพิ่มศักยภาพนั้นเป็นมุมมองที่ท าอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะสิ่งกีด
ขวาง (Barrier) โดยความสามารถในการลอกเลียนแบบ (Imitability)  การโยกย้ายโอนถ่าย (Transferability) 
และการทดแทน (Substitutability) 
 การเชื่อมโยง (Linkage) และการเพิ่มศักยภาพ (Leverage) ต่างเป็นมุมมองที่ต่างกับการที่ MNEs จะ
ได้มาซึ่งความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่มีคุณค่า หรือจากการด าเนินการในต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นมุมมองของ OLI Perspective หากแต่เป็นมุมมองในการสร้างเครือข่ายของเศรษฐกิจสากล (Network 
View of International Economy) ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายแบบพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้าง
ศักยภาพซึ่งกันและกัน (Complementary Agreement) ท าให้เกิดปรากฎการณ์ Win-Win ระหว่างกันใน
พันธมิตรเชิงธุรกิจ  

การเรียนรู้ (Learning) 
 ในส่วนสุดท้ายเมื่อมีการสร้างการเชื่อมโยง (Linkage) และ การเพิ่มศักยภาพ (Leverage) อย่างเป็น

ประจ าและต่อเนื่องแล้วจะส่งผลท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ที่จะแสดงผลการด าเนินงานออกมา ด้วยเหตุ
ที่ว่ามีการแลกเปลี่ยนและการกระจายของความรู้ (Knowledge Exchange and Spillover) ระหว่างบรรษัท
ข้ามชาติและพันธมิตร ดังนั้น EMNEs สามารถที่จะซึมซับความรู้ใหม่ที่ได้มาและท าวงจรการเชื่อมโยง การเพิ่ม
ศักยภาพและการเรียนรู้ ซ้ าๆเพื่อที่จะสร้างเป้าใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดและได้รับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน นอกจากนี้ Mathews (2006) ยังได้กล่าวว่า “ในจุดปัจจุบันมีทั้งบรรษัทข้ามชาติที่เป็นผู้เล่น
ใหม่และผู้เล่นที่มาทีหลังอย่างเช่นบรรษัทข้ามชาติที่มาจากเอเชียแปซิฟิกมีทุกอย่าง (องค์ความรู้ ทรัพยากร 
และเทคโนโลยี) ที่จะได้รับผ่านการท าซ้ าไม่ว่าจะด้านการเชื่อมโยง การเพิ่มศักยภาพ การเรียนรู้ที่จะสามารถ
สร้างและสะสมสิ่งต่างๆผ่านกระบวนการดังกล่าว” (Mathews, 2006, p20). 

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการระหว่างประเทศสามารถที่จะรับผลประโยชน์จากตลาดโลกผ่านการสร้าง
เสริมเครือข่าย (Network Linkages) การเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร (Leveraging Resources) และ การ
เรียนรู้ (Learning) เพื่อที่จะเอาชนะข้อได้เปรียบของคู่แข่งที่มีอยู่ กรอบแนวคิดการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ 
(Asset-Augmentation) แนะน าว่าองค์กรจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่แล้วเริ่มจากการที่สามารถ
ท าให้เกิดต้นทุนที่ต่ าและสร้างประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่เดิมหรือธุรกิจ
ที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งในที่สุดได้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายของโลก (Global Networks) (Mathews, 
2006; Yiu, 2011; Yiu, Lau, & Bruton, 2007) 
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การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทยและความส าคัญ 

หนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยในอดีตคือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศขา
เข้า (Inward FDI) ที่จะส่งผลท าให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และส่งผลไปถึงการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กรส่วนใหญ่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นองค์กรจากต่างประเทศ การลงทุนทางตรงในต่างประเทศขาออกถือได้ว่ามีความส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศ และเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ จะเห็นได้ว่าระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา
ปรากฏการณ์การเติบโตของ การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (Outward FDI) ของประเทศไทยมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องส่งผลท าให้นักวิชาการต่างตระหนักและตั้งค าถามที่ว่า Outward FDI มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจหรือไม่ (นันทพร และ ชิดชนก, 2557; จันทร์ทิพย์ และ กรกรัณย์, 2557; นิพิฐ, 2558)  
 จากงานวิจัยที่ผ่าน ได้สรุปความส าคัญของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศพอสังเขปเป็นหัวข้อไว้
ดังนี้ 

1. เพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ได้มีการขีดกั้นเพียงแค่

ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการขยายตัวออกสู่สากล การออกไปลงทุนในต่างประเทศส่งผล
ท าให้บริษัทในไทยสามารถแสวงหาตลาดใหม่เนื่องด้วยบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทมีการเติบโต
ภายในประเทศจนถึงจุดอิ่มตัว การขยายออกสู่ต่างประเทศที่มีก าลังซื้อที่สูงกว่า หรือมีต้นทุนวัตถุดิบที่
ต่ ากว่าย่อมส่งเสริมศักยภาพของบริษัทเพื่อที่จะสามารถแข่งขันทางธุรกิจในระดับสากลได้ นอกจากนี้  
Outward FDI ยังส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ Outward FDI มี
ความส าคัญต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเหตุที่ว่าจะช่วยในแสวงหาตลาด 
(Marketing Seeking) และ แสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency Seeking) 
2. สร้างสมดุลทางเงินขาเขา้และออกของประเทศ 

การสร้างสมดุลในระบบเงินตราต่างประเทศของไทยเป็นส่วนส าคัญในการสร้างเสถียรภาพใน
ระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพจะส่งผลท าให้ภาคการผลิต
และภาคการส่งออกมีการปรับตัวได้ อีกทั้งจะช่วยท าให้ประเทศมีการเจริญเติบโตแบบยั่ งยืน การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนที่สมดุลจะช่วยท าให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุดมากขึ้นและช่วยซึมซับความผัน
ผวนทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการเกิดวิกฤตการเงินในต่างประเทศ 
นอกจากนี้การน าทรัพยากรจากการเกินดุลบัญชีสะพัดของประเทศไปก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ต่างประเทศ จะท าให้ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะเป็นประเทศเจ้าหนี้มากขึ้นอีกด้วย 
3. ประโยชน์ด้านอื่นๆ 

Outward FDI มีความส าคัญเนื่องจากช่วยท าให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการที่อยู่ในประเทศที่ มีเศรษฐกิจ
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ชะลอตัว หรือมีวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้ได้บริษัทที่มีต้นทุนในการเข้าควบกิจการที่ต่ า นอกจากนี้ยังจะ
ช่วยให้บริษัทของไทยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการส่งออกหรือการค้าระหว่างประเทศได้ ทั้ง
ข้อกีดกั้นจากทางภาษีและไม่ใช้ภาษี นอกจากนี้ยังอาจจะได้สิทธิพิเศษในการลงทุนทางตรงในประเทศ
ที่พยายามส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในบาง
กรณีบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศอาจจะได้ประโยชน์จากการระดมทุนในต่างประเทศด้วย
เช่นกัน 

  
อย่างไรก็ดีงานศึกษาบางส่วนได้ชี้ให้เห็นว่า Outward FDI มีกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศผู้ลงทุน กล่าวคือ Outward FDI จะส่งผลท าให้มีการลงทุนภายในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การย้ายฐานการผลิต ปัจจัยในการผลิต การจ้างงานและท้ายที่สุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลง Stevens 
& Lipsey (1992) ได้ท าการศึกษาการลงทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า Outward FDI ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนภายในประเทศในเชิงลบ นอกจากนี้ Ali J. Al-Sadig (2013) ได้ศึกษาประเทศที่ก าลัง
พัฒนา (Developing Economies Country) 121 ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2533-2553 พบว่า Outward FDI 
มีผลกระทบในทางลบต่ออัตราการขยายตัวของการลงทุนในประเทศ เนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนและตลาด
การเงินที่ไม่สมบูรณ์ 
 ในทางตรงกันข้าม มีงานศึกษาที่ชี้บ่งผลประโยชน์ในเชิงบวกของ Outward FDI ที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุน โดยให้เหตุผลที่ว่า Outward FDI จะช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการใน
ลงทุนในตลาดใหม่ในต่างประเทศ และได้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ดังนั้น Outward FDI 
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน งานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาและชี้บ่งผลกระทบในเชิงบวกของ Outward FDI โดย Navaretti and 
Castellani (2004) ได้ศึกษาบริษัทในประเทศอิตาลีและพบว่า Outward FDI คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศและประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Herzer (2007) ได้ท าการศึกษา Outward 
FDI ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน แต่ได้ผลที่ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ส าหรับงานศึกษาในภูมิภาค
เอเชีย Chew Ging Lee (2010) และ Wong (2013) ที่ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง Outward FDI และ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น และ มาเลเซีย พบว่า OFDI มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจในทั้งสองประเทศ 

ประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญของ Outward FDI มากขึ้น อย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบ Outward FDI 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยยังมีระดับ Outward FDI ที่ต่ ากว่าประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านที่ได้ท าการ
เปรียบเทียบนั้นคือประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายที่จะสนับสนุน Outward FDI (จันทร์ทิพย์ และ กรกรัณย์, 
2557) ถึงแม้ว่างานศึกษาในอดีตจะพบผลกระทบในเชิงลบต่อ Outward FDI ซึ่งอยู่ในระดับเศรษฐกิจประเทศ
ในด้านการลงทุน อย่างไรก็ดีในระดับองค์กรแล้ว Outward FDI ส่งผลในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหา
ตลาดใหม่และประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Economies) ต่างมี Outward FDI ที่สูง 



บทที่ 10: การประกอบการระหว่างประเทศ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  165 

รูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Mode of Entry) 

 Sharma & Erramilli (2004) ได้นิยามทางเลือกของรูปแบบการเข้าสู่ต่างประเทศ (Entry mode 
choice) ว่า “เป็นการตกลงในเชิงโครงสร้างที่ท าให้องค์กรสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อน าสินค้าเข้าไป
ในประเทศเป้าหมาย (Host Country) โดยสามารถผ่านกระบวนการท าการตลาด (การส่งออก) หรือ ผ่าน
กระบวนการผลิตและส่งออก ซึ่งอาจจะท าด้วยตนเองหรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (การท าข้อตกลงสัญญา, 
การร่วมทุน, หรือการลงทุนทั้งหมด)” 

 Entry mode choice is define as “a structural agreement that allows a firm to implement 
its product market strategy in a host country either by carrying out only the marketing 
operations ( i.e. , via export modes) , or both production and marketing operations there by 
itself or in partnership with others ( contractual modes, joint ventures, wholly owned 
operations)” (Sharma and  Erramilli, 2004).    

ทั้งนี้  Mode of Entry หรือ Entry Mode สามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ โดย Pan & Tse 
(2000) ได้แบ่งออกเป็นดังนี ้

1) รูปแบบมีส่วนของเจ้าของ (Equity Mode)  
เป็นรูปแบบที่บรรษัทข้ามชาติหรือองค์กรที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศจะเข้าไปท าการลงทุน

ทางตรงและถือสินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของในต่างประเทศ ทั้งนี้อาจจะถือสินทรัพย์คนเดียว
ทั้งหมด (Wholly Owned) หรือถือสินทรัพย์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Joint Venture) ก็ได้ 
ทั้งนี้การได้มาซึ่งสินทรัพย์อาจจะได้มาจากการลงทุนใหม่ทั้งหมด หรือเริ่มต้นสร้างธุรกิจ จด
ทะเบียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า Greenfield หรือองค์กรอาจจะได้มาได้รูปแบบการควบรวม
กิจการ หรือซื้อกิจการเดิมเข้ามาซึ่งเรียกว่าการควบรวมกิจการ (Merge & Acquisition) รูปแบบ
นี้จะต้องมีการดูแลควบคุมจากบริษัทแม่ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนจริงและมีข้อ
ผูกพันทางการเงินที่เกิดขึ้น 

2) รูปแบบไม่มีส่วนของเจ้าของ (Non-Equity Mode)   
จะด าเนินการโดยบรรษัทข้ามชาติหรือองค์กรเข้าไปท าข้อตกลง หรือท าการค้าขายกับ

ต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการส่งออก การจัดตั้งตัวแทนจัดจ าหน่าย (Contractual Agreement 
หรือ Licensing Agreement) การท าพันธมิตรทางธุรกิจด้วยข้อตกลงสัญญา (Contractual 
Alliance) การร่วมท าข้อตกลงในด้านการพัฒนาและวิจัย (R&D Alliance) เป็นต้น รูปแบบ
ดังกล่าวไม่ได้มีการลงทุนตัวเงินเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงท าให้ระดับการควบคุมดูแลค่อนข้างต่ า
เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนจริง เป็นเพียงการท าสัญญาเท่านั้น  
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เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ข้อเท็จจริงแล้วจะอยู่ในรูปแบบการมีส่วนของ
เจ้าของ (Equity Mode) เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต่างเริ่มต้นจากรูปแบบการ
ไม่มีส่วนของเจ้าของ (Non-Equity Mode) เกือบทั้งหมดด้วยการส่งออกสินค้าและบริการก่อนเพื่อส ารวจ
ตลาด และให้แน่ใจได้ว่ามีตลาดในประเทศที่จะเข้าไปลงทุนจริง หรือแม้กระทั่งเริ่มเข้าไปหาพันธมิตรที่จะเข้า
มาเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าของตนเอง หรือการท า Contractual Agreement หรือ Licensing 
Agreement ก่อน แล้วถึงจะเริ่มเข้าไปสู่ในรูปแบบของการมีส่วนของเจ้าของ หรือเข้าไปลงทุนทางตรงใน
ต่างประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละ Entry Mode อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันไป หากไม่นับการส่งออกแล้วก็มีรูปแบบ 
4-5 รูปแบบเท่านั้นดังนี ้

1) การท าข้อตกลงตามสัญญา (Contractual Agreement หรือ Licensing Agreement) เป็นการ
รูปแบบที่ไม่มีการผูกมัดทางการลงทุนแต่อย่างใดและเป็นรูปแบบเดียวที่จะต้องมีพันธมิตร
มากกว่า 2 ฝ่ายขึ้นไป การท าสัญญาลักษณะนี้มีโอกาสที่จะสูญเสียการดูแลในส่วนของการตลาด
และการปฏิบัติงานเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมดูแลได้เพราะไม่มีหุ้นส่วนในนั้น การ
ท าผิดพลาดในด้านการตลาด รวมไปถึงสัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากสินค้ามีมูลค่าทางตรา
สินค้าสูง (High Brand Value) การเลือกพันธมิตรในการให้ลิขสิทธิ์ หรือท าสัญญาเพื่อเป็น
ตัวแทนจัดจ าหน่าย จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่างไรก็ดีผลประโยชน์ที่ได้จากการท าข้อตกลง

Mode of Entry 

Equity Mode Non-Equity Mode 

Greenfield Merge & 

Acquisition 

Wholly 

Owned 
Joint Venture 

Contractual 

Agreement 
Export 

ภาพที ่1: ภาพแสดงรูปแบบการเข้าท าธรุกรรมในต่างประเทศ (Entry Mode) 
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ลักษณะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าไปในต่างประเทศ และไม่จ าเป็นจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์
ในการด าเนินงานในต่างประเทศมาก 

2) การควบรวมกิจการ (Merge & Acquisition) เป็นการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วโดยจะต้องได้
หุ้นส่วนที่พอเพียงในการเข้าไปควบคุมหรือด าเนินงาน (Kogut and Singh, 1988) การควบรวม
กิจการเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวม
ไปถึงบริษัทที่มีเงินทุนที่พร้อมในการขยายกิจการ เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตแบบไม่เป็นธรรมชาติ 
หรือ Non-Organic Growth ทั้งนี้การควบรวมกิจการจะช่วยท าให้องค์กรที่ เข้าควบรวม 
(Acquirer) และองค์กรที่ถูกควบรวม (Target firm) ต่างได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี
และขีดความสามารถระหว่างองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Investment) ในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ดีขอบเขตในการด าเนินงาน
อาจจะถูกจ ากัดจากวัฒนธรรมองค์กรเดิม รวมไปถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบเข้าสู่
องค์กรใหม่อาจจะท าให้การเข้าไปด าเนินงานไม่ราบรื่น 

3) การร่วมลงทุน (Joint Venture) เป็นการลงทุนรวมกันจากองค์กร 2 องค์กรขึ้นไปเพื่อท าการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือบริษัทใหม่ที่แยกออกจากองค์กรที่ลงทุนโดยจะมีการแบ่งถือหุ้นส่วน 
ควบคุมและด าเนินงานร่วมกัน (Kogut, 1988) ซึ่งส่งผลประโยชน์ร่วมกันในแง่ของการแบ่งปัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรที่จะน าเข้าไปสู่
องค์กรใหม่ที่สร้างขึ้นมา อย่างไรก็ดีการไม่เชื่อใจกันระหว่างองค์กรอาจจะส่งผลทางลบต่อความ
ร่วมมือและน าไปสู่ความขัดแข้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ที่ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ได้ ดังนั้นในการร่วมลงทุนนั้นไม่เพียงแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการลงทุนด้านความ
เป็นเจ้าของแต่ยังรวมไปถึงการจัดระบบธรรมาภิบาล (Governance System) เพื่อให้เหมาะสม
กับกลยุทธ์ที่เข้าไปด าเนินการ รวมไปถึงสนับสุนนการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ซึ่งการร่วม
ลงทุนนี้จะแตกต่างกับการลงทุนคนเดียว (Wholly Owned) ที่ถือหุ้นส่วนทั้งหมด 100%  

4) การลงทุนใหม่ในต่างประเทศ (Greenfield) เป็นการเริ่มลงทุนใหม่ในบริษัท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว
อาจจะเป็นการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติเองทั้งหมด 100 % (Wholly Owned) หรือการร่วม
ลงทุนในลักษณะ (Joint Venture) ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนใหม่ทั้งหมดคือความยืดหยุ่นที่
จะด าเนินการจัดตั้งระบบการควบคุมดูแลจากบรรษัทข้ามชาติ อย่างไรก็ดี ต้นทุนในการลงทุน
ค่อนข้างสูงและผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงค่อนข้างมาก นอกจากนี้หากเป็นการลงทุนในลักษณะ 
Wholly Owned อาจจะไม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงองค์
ความรู้และความสามารถจากคนในท้องถิ่น 

Pan & Tse (2000) ได้สรุปถึงล าดับขั้นของรูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Hierarchical 
model of entry mode) โดยได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเข้า (Entry Mode) จะมีการมองระหว่างทางเลือก 
รูปแบบการเป็นเจ้าของ (Equity Mode) กับ รูปแบบการไม่เป็นเจ้าของ (Non-Equity Mode) ก่อน ใน
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รูปแบบการเป็นเจ้าของ จะมีทางเลือกระหว่างการเป็นเจ้าของคนเดียว (Wholly Owned) กับ การร่วมลงทุน 
(Joint Venture) ในขณะที่รูปแบบของการไม่เป็นเจ้าของ (Non-Equity Mode) จะมีการมองทางเลือก
ระหว่างการท าข้อตกลงในสัญญา (Contractual Agreement) กับ การส่งออก โดยงานวิจัยเชิงประจักษ์ของ 
Pan & Tse (2000) พบว่าความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) และนโยบายในการลงทุนในประเทศที่เข้า
ไปลงทุน (Host Country) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระหว่าง Equity กับ Non-Equity Mode ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาทางเลือกในล าดับถัดไป ผู้บริหารที่ท าการตัดสินใจต่างมุ่งเน้นในการพิจารณาปัจจัยในระดับจุลภาค 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปแบบในสัญญา ประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ ช่องทางในการจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

 นอกจากนี้ คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Characteristics of 
Different entry Modes) โดยได้พิจารณาถึงประเด็นที่มีส่วนส าคัญในรูปแบบต่าง 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) 
การควบคุม (Control), 2) การผูกมัดทางทรัพยากร (Resource Commitment) และ 3) การกระจายความ
เสี่ยง โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและประเด็นส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1: ตารางแสดงประเด็นในรปูแบบการเข้าท าธรุกจิในต่างประเทศ (Mode of Entry) 

รูปแบบการเข้าท าธุรกรรมใน
ต่างประเทศ (Mode of Entry) 

ประเด็นส าคัญ 

การควบคุม 
(Control) 

การผูกมัดทาง
ทรัพยากร (Resource 

Commitment) 

การกระจายความเสี่ยง 
(Dissemination Risk) 

การท าข้อตกลงสัญญา 
(Contractual Agreement or 
Licensing) 

ต่ า ต่ า สูง 

การลงทุนร่วมกัน (Joint 
Venture) 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การลงทุนเองทั้งหมด (Wholly 
Owned Subsidiary) 

สูง สูง ต่ า 

 

 จากตารางจะเห็นว่า Mode of Entry ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับประเด็นต่างๆที่กล่าวมา
แตกต่างกัน เช่น ในการลงทุนเองทั้งหมด 100 % แน่นอนว่าการควบคุมดูแลโครงการที่เข้าไปท าการลงทุน
สามารถท าได้อย่างดี แต่ก็ถูกผูกมัดทางทรัพยากรเนื่องจากจะต้องลงทุนทั้งหมด รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่สูง
เพราะไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยง และแน่นอนว่าเนื่องด้วยเป็นเจ้าของทั้งหมดเมื่อได้รับผลตอบแทนย่อม
ได้รับผลตอบแทนทั้งหมด ดังค ากล่าวที่ว่า High Risk High Return ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนเองทั้งหมดจ าเป็น
จะต้องมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจาก Mode of Entry รูปแบบอื่น ซึ่ง
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สามารถกระจายความเสี่ยงได้โดยการใช้พันธมิตรร่วมลงทุน หรือไม่ลงทุนทางสินทรัพย์เลยในรูปแบบการท า
ข้อตกลงสัญญา เป็นต้น  

 ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจทางเลือกของ Mode of Entry ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านความเสี่ยงของประเทศที่เข้าไปลงทุน ความคุ้นเคยในพื้นที่ของบรรษัท เงื่อนไขทางด้านอุปสงค์ รวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน นอกจานี้ยังได้กล่าวถึงปัจจัยเชิงกลยุทธ์ซึ่งได้แก่ ความแตกต่างทางด้านเชื่อ
ชาติ ภาพรวมของขนาดทางเศรษฐกิจ และ มุมมองด้านสากล (Global Concentration) ขององค์กร ซึ่งต่างมี
ผลต่อทางเลือกในการตัดสินใจ  

ข้อดีข้อเสยีของทางเลือกของรูปแบบการเข้าท าธรุกรรมในต่างประเทศ  
(Advantage and Disadvantage of Entry Mode Choice)  

  จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางเลือกเปรียบเสมือนทางเดินกลยุทธ์ขององค์กรที่จะออกสู่สากล ไม่ว่าจะ
เป็นการลงทุนทางตรงในต่างประเทศผ่านรูปแบบในการเป็นเจ้าของ (Equity Mode) หรือไม่เข้าไปลงทุน
ทางตรงหากแต่พิจารณาถึงการส่งออกหรือการท าข้อตกลงสัญญาทางธุรกิจ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเริ่ม
เข้าไปท าการค้า การลงทุนในต่างประเทศ ประเด็นส าคัญ คือการพิจารณาข้อดีข้อเสีย (Advantage and 
Disadvantage) รวมไปถึงความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์ (Strategic fit) กับองค์กรที่ก าลังตัดสินใจ เพราะว่าไม่มี
กลยุทธ์ใดสามารถที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร อย่างไรก็ดี ทางเลือกสามารถจัดเป็นล าดับขั้นตอนได้ โดยสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปแบบ เพ่ือพิจารณาเป็นประเด็นตามล าดับขั้นตอน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2: ภาพแสดงทางเลือกในการตัดสินใจเข้าท าธรุกรรมในต่างประเทศ (Entry Mode) 

ในขั้นตอนแรกส าหรับการพิจารณาคือการเลือกที่จะไปลงทุนทางตรง หรือเพียงแค่ออกไปท าการค้าใน
ต่างประเทศ กล่าวคือพิจารณาถึง Equity vs Non-Equity Mode เมื่อพิจารณาได้แล้วไม่ว่าจะเลือกอย่างใด
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อย่างหนึ่ง ยังจะต้องตัดสินใจอีกขั้นต่อหนึ่ง โดยจะเห็นได้ว่าหากองค์กรเลือกทาง เดินในแบบ Non-Equity 
Mode แล้วยังจะต้องมาเลือกต่อว่าจะส่งออกเพียงอย่างเดียว หรือว่าจะหาพันธมิตรที่จะให้ลิขสิทธิ์ หรือท า
ข้อตกลงสัญญา (Contractual Agreement) ในขณะเดียวกันหากองค์กรเลือก Equity Mode องค์กรจะต้อง
เลือกรูปแบบที่เข้าไปลงทุนที่ผสมผสานกันระหว่าง 2 ทางเลือก โดยจะเลือกมีหุ้นส่วนหรือลงทุนเอง (Joint 
Venture:  JV vs Wholly Owned)  กับทางเลือกว่า จะลงทุนทั้งหมดใหม่ (Greenfield VS Mergers & 
Acquisition: M&A) ดังนั้นผลลัพธ์ในการเลือกรูปแบบเข้าไปท าธุรกิจในแบบเป็นเจ้าของ (Equity Mode) นั้น
สุดท้าย อาจจะเป็นการร่วมลงทุน (Joint Venture) และท าการลงทุนใหม่ทั้งหมด (Greenfield) เป็นต้น ซึ่งใน
แต่ละรูปแบบต่างมีข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมต่อองค์กรแตกต่างกันไป   

ตารางที ่2: ตารางสรุปขอ้ด-ีขอ้เสยีของรูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Entry Mode) 

รปูแบบการเข้าท าธุรกรรมใน
ตา่งประเทศ 

(Entry Mode) 

ข้อด ี
(Advantages) 

ข้อเสยี 
(Disadvantages) 

การสง่ออก 
(Exporting) 

o มีต้นทุนการเข้าสู่ตลาดต่ าไม่ต้องลงทุน
ในการท าตลาด 

o มีความเสี่ยงต่ าหากไม่ประสบ
ความส าเร็จสามารถถอนตัวออกจาก
ประเทศได้ง่าย 

o สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 
o ความเสี่ยงที่องค์ความรู้ซึ่งมีอยู่ในบริษัท

ของท่านจะสูญเสียไปมีต่ า 
o สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าอยู่

ในตลาดเดียว 

o ต้องระมัดระวังต่อการกีดกันทาง
การค้า เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ 
เงื่อนไขต่างๆของประเทศเป้าหมาย 

o มีข้อจ ากัดต่อการตอบรับของลูกค้า
ในท้องถิ่นนั้นๆ 

o ไม่สามารถเรียนรู้ตลาดนั้นด้วย
ตนเองต้นทุนในการกระจายสินค้า
สูง 

o ขึ้นกับเครือข่ายการกระจายสินค้า  

การท าขอ้ตกลงตามสญัญา 
(Contractual Agreement) 

o ใช้เงินลงทุนต่ า 
o สามารถเอาชนะข้อจ ากัดของความเป็น

เจ้าของได้ 

o ความเสี่ยงที่องค์ความรู้ซึ่งมีอยู่ใน
บริษัทจะสูญเสียไปมีสูง 

o ความสามารถในการควบคุมการ
ด าเนินงานมีน้อย 

พันธมติรเชงิธุรกจิ 
(Strategic Alliances) 

o ได้ผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ
บริษัทพันธมิตรในประเทศนั้น 

o สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับบริษัทของท่าน 

o โอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อง
ความรู้และเทคโนโลยีพันธมิตร 

o อาจจะส่งผลให้ท่านสูญเสียความรู้
ทักษะหรือวิธีการ (know-how) ที่
เป็นจุดแข็งของท่านให้กับพันธมิตร 

o ต้องบริหารจัดการประเด็นต่างๆ 
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ 

การรว่มลงทุน 
(Joint Ventures) 

o ลดค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม (Reduce 
Transaction Cost) 

o พึ่งระวังวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างองค์กร 
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รปูแบบการเข้าท าธุรกรรมใน
ตา่งประเทศ 

(Entry Mode) 

ข้อด ี
(Advantages) 

ข้อเสยี 
(Disadvantages) 

o ลดต้นทุนการลงทุนในโครงการต่างๆ 
สามารถกระจายค่าใช้จ่ายโดยร่วม
รับผิดชอบกับพันธมิตร 

o ลดความเสี่ยงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจให้ต่ าลง 

o สามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ทักษะ และวิธีการในท้องถิ่นนั้น 

o ใช้ประโยชน์จากบริษัทร่วมทุนนี้ในการ
เข้าถึงตลาดในประเทศซึ่งกีดกันกันการ
เข้ามาของบริษัทต่างชาติ 

o มีความเสี่ยงสูงที่ท่านจะสูญเสีย
ความรู้ทักษะหรือวิธีการที่เป็นจุด
แข็งของบริษัทฯ ให้กับพันธมิตร 

o มีความเสี่ยงจากการสร้างคู่แข่งทีม่ี
ศักยภาพขึ้นมา(หลังจากโครงการ
ร่วมทุนส าเร็จ) 

o มีความท้าทายในการบริหารจัดการ
ประเด็นต่างๆรวมถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเป็นเจา้ของทัง้หมด 
(Wholly owned) 

 

o บริษัทสามารถบริหารจัดการ 
ด าเนินการ ก ากับดูแลกิจการได้ทั้งหมด 

o สามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานต้นทุน
ต่ า 

o สามารถลดต้นทุนในการน าเข้าและ
ต้นทุนในการขนส่ง 

o ง่ายต่อการเข้าถึงวัตถุดิบและแหล่ง
สินค้าต่างๆ ในสถานที่ที่ไปลงทุนใหม่ 

o ลดความเสี่ยงในการสูญเสียองค์ความรู้ 
ทักษะหรือวิธีการ (know-how)ของ
ท่านให้กับผู้อื่น 

o ต้องใช้ระยะเวลานานส าหรับการ
ก่อตั้งเพื่อด าเนินการในธุรกิจนั้น 

o ใช้เงินลงทุนสูง 
o อาจถูกกีดกันในการเข้าสู่ตลาด

เป้าหมาย (ในฐานะบริษัทที่มี
เจ้าของเป็นคนต่างชาติ) 

o อาจเกิดปัญหาในการขาดองค์
ความรู้ในการตลาดท้องถิ่น 

o เสี่ยงต่อความไม่มั่นคงในเสถียรภาพ
ทางการเมืองและการคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกิจในประเทศที่ท่านเข้าไป
ลงทุน 

การเขา้ควบรวมกจิการ 
(Mergers & Acquisition) 

o ตอบสนองการขยายตัวสู่ต่างประเทศได้
อย่างรวดเร็ว 

o เป็นหนึ่งในแนวทางการซื้อเทคโนโลยี
จากบริษัทฯ ที่ด าเนินธุรกิจมาแล้ว 

o สามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
บริษัทเดิมได้ทันที 

o เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ท่ี
สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกับ
บริษัทแม่ 

o มีความเสี่ยงกับการปรับตัวเข้ากับ
ผู้บริหารเดิมและวัฒนธรรมองค์กร
เดิม 

o มีโอกาสเสี่ยงต่อการควบร่วมกิจการ
ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ดังนั้นการท า 
Due Diligences จะต้องละเอียด
รอบคอบ 

o อาจพบปัญหาจากการแข่งขันกันเอง
ในสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกัน 

o มีความเสี่ยงกับการได้สินทรัพย์ใน
ราคาสูง  
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1) Equity vs Non-Equity Mode 
ทางเลือกระหว่างรูปแบบ Equity กับ Non-Equity Mode นั้น มีความแตกต่างอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะทางด้านเงินทุนที่เข้าไปลงทุน ข้อผูกมัดที่จะเข้าไปลงทุน จะเห็นได้ว่า Non-Equity ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องการกับลงทุน จึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า Equity Mode แต่อย่างไรก็ตาม 
ระดับการเข้าไปควบคุมดูแล ก็ไม่สามารถท าได้ การส่งออกหรือการท าสัญญาอาจจะไม่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ดังนั้นหากองค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ หลายครั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปลงทุนและดูแลเอง 

 
2) Export vs Licensing 

หากองค์กรเลือก Non-Equity แล้วทางเลือกในขั้นตอนต่อไปคือทางเลือกระหว่างการส่งออก
เพียงอย่างเดียว หรือการให้ลิขสิทธิ์หรือท าข้อตกลงกับคนในท้องถิ่นเพื่อท าการขยายสินค้าหรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ในการออกสู่ต่างประเทศโดยไม่มีการลงทุน จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่มี
ความเสี่ยงน้อยที่สุดคือการส่งออก (Export) ในขณะที่การท า Licensing หรือ Contractual 
Agreement ใดๆ ต่างมีพันธะผูกพันกับองค์กรในระดับหน่ึงเนื่องจากว่า พันธมิตร หรือ Partner ที่ท า
สัญญาด้วยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือไม่ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว การ
ขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศจะไม่บรรลุผล นอกจากนี้หลายๆ ครั้งองค์กรที่มีตราสินค้าที่มีมูลค่าสูง 
ต่างพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการท าสัญญาในลักษณะนี้กับ Partners ในท้องถิ่น เนื่องจากว่า
หาก Partners ไปด าเนินการที่ไม่ดีต่อตราสินค้าตนแล้ว ในอนาคตหากต้องการขยายตลาดเข้าไปสู่
ประเทศนั้นๆ จะท าได้ยาก เพราะว่าทัศนคติของลูกค้าต่อตราสินค้านั้นๆ ได้ติดลบ ทั้งนี้องค์กรส่วน
ใหญ่ที่ท าสัญญาลักษณะนี้อาจจะท าสัญญาในลักษณะการกระจายสินค้าเพียงอย่างเดียว ในส่วนของ
การท าการตลาดหรือสร้างมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) องค์กรจะเป็นผู้ด าเนินการเอง เพื่อ
ป้องกันความเสียหาในตลาดต่างประเทศ 

 
3) Joint Ventures vs Wholly Owned Mode 

ส าหรับทางเลือกนี้มีงานวิจัยในอดีตที่ได้น าเสนอปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกระหว่าง Joint 
Ventures กับ Wholly Owned Subsidiaries โดยสิ่งที่ส าคัญคือความสามารถในการเลือก Partner 
เนื่องจากว่าองค์กรไม่ทราบข้อมูลของ Partners ที่ผ่านมาเลย การตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน รวมไป
ถึงการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงในการคัดเลือก Partner ที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกันเป็นสิ่งที่ส าคัญ หาก
องค์กรมมีขีดความสามารถดังกล่าว ก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบการลงทุนร่วมได้แต่ก็เป็นที่ถกเถียงกัน 
อย่างไรก็ดี จ านวน Partner ที่องค์กรมีให้เลือกก็เป็นประเด็นส าคัญ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีความสัมพันธ์
กับการจะได้มาซึ่ ง  Partner ที่ดี  ทั้ งนี้ทั้ งนั้น การสร้างความเชื่อใจ (Trust)  และการผูกมัด 
(Commitment) จะเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความส าเร็จของการร่วมลงทุน หรือการ
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บริหารจัดการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance Management) ส่วนที่องค์กรจะต้อง
พิจารณาอย่างมากก่อนที่จะเข้าร่วมลงทุนคือการถือครององค์ความรู้หรือสินทรัพย์ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะ (Specific Asset) ที่ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน หากว่าองค์กร
พิจารณาแล้วว่ามีโอกาสในการสูญเสียเทคโนโลยีและองค์ความรู้ดังกล่าว การเลือกลงทุนคนเดียว 
(Wholly Owned Subsidiary) ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

  
4) Mergers and Acquisition vs Greenfield Mode 

ทางเลือกระหว่างการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisition: M&A) และการลงทุนใหม่
ในต่างประเทศ (Greenfield) ได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างมากมาย มีหลายทฤษฎีที่นักวิจัยได้
ใช้ในการอธิบายปัจจัยในการเลือกระหว่าง M&A กับ Greenfield ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction Cost Theory) (Coase, 1937) หรือแนวคิดว่าด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรม 
(Cultural Distance) (Kogut and Singh, 1988) ยกตัวอย่างเช่น หากองค์กรที่มุ่งออกสู่ต่างประเทศ
และหน่วยงานที่หลากหลาย (High diversified firm) มักจะชื่นชอบแนวทางการเข้าควบรวมกิจการ 
เนื่องจากว่าตนเองมีระบบการจัดการควบคุมที่ดีและสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากองค์กรที่ถูก
เข้าควบรวมได้ ซึ่งท าให้ไม่มีปัญหาในการควบรวมกิจการ ในทางกลับกันองค์กรที่มีหน่วยงาน
เฉพาะเจาะจงไม่หลากหลาย (Low diversified firm) จะชื่นชอบการลงทุนในลักษณะ Greenfield 

นอกจากนี้ Dunning (1993) พบว่าการเข้าควบรวมกิจการอาจจะสร้างปัญหากับองค์กรที่ถูก
ควบรวม (Target Firm) ที่มีสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกับองค์กรผู้เข้าควบรวม (Acquirer Firm) ซึ่ง
อาจจะน ามาซึ่งการแข่งขันกันเองในองค์กร อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของวัฒนธรรมและสถาบัน 
(Culture and Institution) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หากวัฒนธรรมหรือสถาบัน
มีความแตกต่างกันมาก องค์กรมักจะเลือกการลงทุนในลักษณะ Greenfield มากกว่า Acquisition 
เนื่องจากไม่ต้องการที่จะเผชิญกับการเข้าไปปรับปรุงวัฒนธรรมภายในองค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
Greenfield สามารถที่จะจัดระบบระเบียบการควบคุม การด าเนินงานได้ทั้งหมด เพราะทุกอย่างเป็น
การเริ่มต้นใหม่หมด แต่ประสบปัญหาคือความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน หรือพื้นที่ที่จะเข้า
ไปท า ในขณะที่ Mergers & Acquisition ให้ความรวดเร็วในการเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการ หากแต่ว่า
บุคลากรเดิม หรือวัฒนธรรมขององค์กร อาจจะต้องเข้าไปปรับเพื่อสามารถที่จะให้ด าเนินงานร่วมกับ
องค์กรเดิมได้  

ค าถามท้ายบท 
1) การประกอบการระหว่างประเทศคืออะไร มีความแตกต่างกับการประกอบการภายในประเทศใน

ประเด็นใดบ้าง จงอธิบาย 
2) กรอบแนวคิด LLL Model ได้ให้แนวคิดการประกอบการระหวา่งประเทศอย่างไรบ้าง และ

ผู้ประกอบการไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากแนวคิดนี้ได้อย่างไร 
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3) ปัจจัยและแรงจูงใจใดที่ท าใหผู้้ประกอบการออกสู่ต่างประเทศหรือออกสูส่ากล จงอธิบาย 
4) การลงทุนทางตรงในต่างประเทศมีประโยชน์และความส าคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
5) รูปแบบการเข้าท าธุรกรรมในต่างประเทศ (Entry Mode) มีกี่รูปแบบ และมีข้อดีข้อเสยีในประเด็น

ใดบ้าง จงอธิบาย 
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บทที ่11 
เครือข่ายทางสังคมกับการประกอบการ 

(Social Network and Entrepreneurship) 
 

“It doesn’t matter who you know, what matters is who know you.” 
มันไม่เกี่ยวว่าคุณรู้จักใคร มันเกี่ยวว่าใครรู้จักคุณ 

(Michael Sanders) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจทีม่าและความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
2. เพื่อเข้าใจการประกอบการผ่านเครือข่ายทางสังคม 
3. เพื่อให้เข้าใจถงึคุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคม  
4. เพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการและเครือข่ายทางสังคม 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาและความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
2. การประกอบการผ่านเครือข่ายทางสังคม 
3. คุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
4. ประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคมกับการประกอบการ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการและเครือข่ายทางสังคม 

บทน า 

 เมื่อกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดและมีต้นก าหนดจาก
สังคมศาสตร์ (Sociology) ซึ่งได้กล่าวถึงต าแหน่งของโครงสร้างสังคม (Social Structure) ที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ พฤติกรรมและการกระท าของคนๆนั้นที่อยู่ในต าแหน่งนั้นๆ โดยมีความพยายามที่จะเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลๆ นั้นหรือที่เรียกว่า Social Actor รวมไปถึงรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งส่งผล
และมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทฤษฎี เครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) จึงมี
ความเกี่ยวพันธ์ที่จะบอกได้ถึงโอกาสที่มีอยู่รวมไปถึงอุปสรรค์ที่ตั้งอยู่ของบุคคลในสังคม หรืออาจจะอธิบายได้
ว่า ต าแหน่งของบุคคลนั้นในเครือข่ายของความสัมพันธ์จะสามารถบอกและประเมินถึงการระดับทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่บุคคลนั้นมีอยู ่

 ด้วยเหตุนี้เองหากพิจารณาว่าทุกๆคนในสังคมถือได้ว่าเป็น Social Actor หรือบุคคลคนหนึ่งในสังคม 
ผู้ประกอบการย่อมอยู่ในสังคมและยืนอยู่ในต าแหน่งของโครงสร้างสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งเครือข่ายทางสังคม
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ย่อมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางประกอบการ (Entrepreneurial Process) ที่แตกต่างกันไป จึงท าให้
แนวทางด้านเครือข่ายทางสังคมเป็นส่วนส าคัญในการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการ สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม รวมไปถึงหอการค้าไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ตัวอย่างในการต้ังเครือข่ายของผู้ประกอบการ ส่วนมากเครือข่ายแบบจัดตั้งมักจะถูกละเลยคุณลักษณะส าคัญที่
มีความมละเอียดอ่อนของแบบแผนรวมไปถึงโครงสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของเครือข่าย ทั้งในส่วนที่
เป็นตัวปัจเจกบุคคล ต าแหน่งของบุคคลต่างๆ ในเครือข่าย ระบบการติดต่อสื่อสาน ตลอดจนสาระที่ต้องการ
สื่อสาร ท าให้ไม่เกิดกระบวนการเครือข่ายอย่างแท้จริง ทั้งนี้  Stuart และ Sorenson (2005) ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้ประกอบการจะใช้เผชิญกับความท้าทายในด้านเครือข่ายทางสังคมเพื่อด าเนินการ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) 
การระบุโอกาสการประกอบการที่มีความเป็นไปได้ และ 2) การเคลื่อนย้ายทรัพยากรและหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น จะเห็นได้ว่าเครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทั้ง 2 ส่วนที่กล่าวมา ด้วยว่าเครือข่าย
ทางสังคมเป็นตัวแปรที่ควบคุมการไหลของข้อมูลและการได้มาซึ่งข้อมูลนั้น อีกทั้งยังมีส่วนในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และเมื่อพิจารณาว่าการที่ผู้ประกอบการจะประกอบไอเดีย ความรู้ และเงินทุนนั้น เครือข่ายทางสังคม
จะเป็นหน้าต่างส าคัญที่ผู้ประกอบการจะเข้าสู่และผสมผสานทรัพยากรเหล่านี้ในการสร้างธุรกิจใหม่ 

ที่มาและความหมายของเครือข่ายทางสังคม 

 เครือข่ายทางสังคม (Social Network) รากฐานมาจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Sociology) หาแต่การ
น ามาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ได้เข้ามาอยู่ในศาสตร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
สถิติศาสตร์ รวมไปถึง สาขาการประกอบการที่ได้น ามาแนวคิดของเครือข่ายทางสังคมเข้ามาศึกษามากว่า 30 
ปี (Hoang และ Antoncic, 2003) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่มาของศาสตร์ที่ใช้แนวคิดทางเครือข่าย (Network 
Approach) แล้วสามารถที่ย้อนไปพิจารณาถึงที่มาได้จาก 3 ส านักแนวคิด (School of Thought) (Tichy, 
Tushman และ Fombrun, 1979) 

1) ส านักสังคมศาสตร์ (Sociology) ซึ่งแนวคิดด้านเครือข่ายทางสังคมในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการปฎิสัมพันธ์และการสื่อสารซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญในสังคม นอกจากนี้ยัง
ศึกษาถึงประชากรศาสตร์และการรวมกลุ่มกันและปัจจัยที่สร้างความสัมพันธ์ในสังคม 

2) ส านักมนุษยวิทยา (Anthropology) ส าหรับส านักนี้มุ่งเน้นทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange 
Theory) โดยพิจารณาถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันระหว่างบุคคล (The content of 
the relationship joining individuals) และเงื่อนไขที่ท าให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นรวมไปถึง
การพัฒนาการของพันธะความสัมพันธ์เหล่านัน้ในช่วงเวลา 

3) ส านักทฤษฎีด้านบทบาท (Role Theory) โดยได้น าเสนอว่า องค์กรเปรียบเสมือนตาข่าย (Fish 
Nets) ของความสัมพันธ์ภายในออฟฟิต ซึ่งแต่และบุคคลในองค์กรมีบทบาทหน้าที่และความ
เชื่อมโยงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมและอ านาจในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุ
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นี้ในส านักนี้จะมุ่งเน้นในการเข้าใจระบบของบทบาท (Role System) ซึ่งอยู่ภายใต้ความเข้าใจใน
เครือข่ายทางสังคม 

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายทางสังคมเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มขององค์กร ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
ตามต าแหน่งและเครือข่ายที่ตนเองอยู่ ดังนั้นอาจะกล่าวได้ว่าเครื่อข่ายทางสังคมจึงเปรียบเสมือนโครงสร้างที่
ท าหน้าที่จัดการระบบ ทั้งนี้เนื่องจากว่าเครือข่ายทางสังคมได้มีนักวิชาจากหลากหลายสาขาจึงมีนิยามที่เกิด
จากหลาหลายสาขา อย่างไรก็ดีความหมายมีต่างมีข้อความส าคัญ และความคล้ายคลึงกันในการสร้างความ
เข้าใจ โดย 

เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ชุดของตัวแสดง (บุคคลหรือองค์กร) และ ชุดของความเชื่อมโยงระหวา่ง
ตัวแสดง (Social Networks are defined by a set of actors (individuals or organizations) and a set 
of linkages between the actors) (Brass, 1992)  

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายทางสังคมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน (Boissevain, 1974) ซึ่งในส่วนของความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ความเชื่อมโยงนี้อาจจะช่วยก่อให้เกิดการระดมการสนับสนุนจากสังคม จะเห็นได้ว่าไม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การรับบริจาคหรือการระดมทุนเพ่ืองานการกุศลต่างๆ ต่างเกิดขึ้นจากเครือข่ายทางสังคมของผู้จัดทั้งนั้น  

หากพิจารณาถึงค าว่า เครือข่าย (Network) อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรที่สมัคร
ใจสื่อสารสัมพันธ์ หรือด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยไม่ท าให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรสูญเสียความ
เป็นอิสระ ทั้งนี้ทั้งนั้น เสรี พงศ์พิศ (2548:8) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง “ขบวนการทางสังคม
อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธืระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน โดยมมีเป้าหมาย วัตถุประสค์ และ
ความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครื่อข่ายยังคงความเป็น
เอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน” 

  โดยสรุปแล้ว เครือข่ายทางสังคม (Social Networks)  เป็นชุดของบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่มี
ความสัมพันธ์กันโดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร 
ความสัมพันธ์ การแนะน า และอื่นๆ  

ความส าคัญของเครือข่ายทางสังคมต่อการประกอบการ 

 เนื่องจากว่าผู้ประกอบการท าการรวบรวมผสมผสานและประกอบทรัพยากรจากการแสวงหาและ
สร้างโอกาสเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้คือกิจกรรมของ
ผู้ประกอบการและเครือข่ายทางสังคมเปรียบเสมือนทรัพยากรของผู้ประกอบการที่สามารถที่ใช้เป็นประโยชน์
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยเครือข่ายทางสังคมมีความส าคัญต่อการประกอบการดังนี้ 
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 ข้อมูล (Information)  ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องยอมรับได้ว่าเราอยู่ในโลกที่ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ 
(Market Imperfection) เราไม่สามารถรู้ข้อมูลได้ทุกอย่าง และข้อมูลต่างมีความบิดเบือนและไม่
สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้จากพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ต่างคนต่างถือข้อมูลที่มีความ
แตกต่างกัน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายครั้งอยู่กับบุคคลใดบุคคลาหนึ่งด้วยเหตุนี้เองเครือข่าย
ทางสังคมไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลจากเครือข่ายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณแล้ว ใน
ส่วนของการส่งออกข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลต่างก็ช่วยท าให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็จในการสร้างธุรกิจใหม่ได้เช่นกัน 

 การเพิ่มศักยภาพทางทรัพยากร (Resource Leverage) เครือข่ายทางสังคมช่วยเปิดโอกาสให้เข้าถึง
ทรัพยากรและองค์ความรู้อื่นๆ จากเครือข่าย หรือแม้กระทั่งสามารถที่เกิดการประกอบความต้องการ 
(Demand) และ ทรัพยากร (Supplier) ระหว่างบุคคลาในเครือข่ายมากขึ้นด้วยเหตุนี้เองการที่
ผู้ประกอบการเข้าไปสู่ในเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น การอยู่ใน  Cluster การค้าหรือ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะช่วยท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร รวมไปถึง
สามารถสร้างศักยภาพของทรัพยากรที่ผู้ประกอบการมีอยู่ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ 

 การค้นหาโอกาส (Opportunity Seeking) ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องค้นหาโอกาสและถือว่าเป็น
ส่วนส าคัญในการประกอบการ เครือข่ายทางสังคมช่วยเปิดโอกาสให้เข้าถึงทั้งในแง่ของปัญหาในสังคม
ที่มีความแตกต่างกัน จากที่กล่าวมาว่าปัญหาเป็นอีกด้านหนึ่งของโอกาส และเมื่อเข้าถึงปัญหาในแต่
ละเครือข่ายสังคมได้มากขึ้น ย่อมช่วยท าให้ผุ้ประกอบการมองเห็นโอกาสรอบตัวได้มากขึ้น 

 การยอมรับ (Legitimacy) การที่ผู้ประกอบการได้เข้าไปฝั่งตัวอยู่ในเครือข่ายทางสังคมและสร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลาและองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายทางสังคม ก็เพื่อได้รับการยอมรับจากสังคม
รวมไปถึงการยอมรับจากองค์กรอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือนอกเครือข่ายทางสังคมที่เรารู้จัก 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่ เริ่มต้นใหม่ ส่วนใหญ่แล้วมักเผชิญกับสิ่งที่ เรียกว่า Lack of 
Legitimacy กล่าวคือไม่มีใครรู้จัก และไม่มั่นใจว่าจะท าธุรกิจด้วย ท าให้ผู้ประกอบการใหม่มักกล่าวถึง
ลูกค้าหรือองค์กรที่เคยใช้สินค้าและบริการก่อนเพื่อสร้างการยอมรับในสังคม 

 ความร่วมมือ (Collaboration) ผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายทางสังคมต่างต้องการสร้างความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยกัน องค์กรต่างๆ รวมไปถึงลูกค้าในการด าเนินการการประกอบการใน
รูปแบบต่างๆ อาจจะเป็นการสร้างพันธมิตรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกันเองในการสร้างการวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เกิดจากเครือข่ายทางสังคมที่เอื้อให้เกิดโอกาสการสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการ 

การประกอบการผ่านเครือข่ายทางสังคม (Entrepreneurship Through Social Networks) 

 ในการสร้างธุรกิจใหม่สามารถที่จะเข้าใจได้จากการวางโครงสร้างขององค์กรและแรงจูงใจของ
ผู้ประกอบการกับการเข้าถึงและประกอบทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการประกอบการแล้ว มี 2 ประเด็นที่
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จะต้องเข้าใจคือ 1) การประกอบการเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มากกว่าการมองแบบภาพนิ่งหรือภาพตัดขวาง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 2) การประกอบการต้องการการเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆในกระบวนการนั้น  

 จากความหมายของการประกอบการที่ได้กล่าวมาในเนื้อหาบทน าทางการประกอบการ จะพบว่าการ
ประกอบการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนโดยโอกาสและท าการผสมผสานทรัพยากรเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า 
สิ่งที่สะท้อนจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นคือการประกอบการจะต้องสร้างความเชื่อมโยงกับทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อตอบสนองกับโอกาสที่มีอยู่ และด้วยเหตุนี้เอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบ
จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแทนทางสังคม (Socializing agents) กล่าวคือบุคคลในสังคมนั้นๆ ที่มีความ
เกี่ยวพันกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม และจากการที่ผู้ประกอบการถูกขับเคลื่อนโดย
พฤติกรรมการค้นหาโอกาส นอกจากนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องการที่จะลงทุน ( Invest) ใน "ทรัพยากร 
(Resources)” ซึ่งแตกต่างจากผู้จัดการหรือนักลงทุนที่มีแรงขับเคลื่อนจากการทรัพยากรที่ลงทุนเนื่องจากว่า
เค้าจะต้องจัดการและดูแลทรัพยากรเหล่านั้น สิ่งที่ส าคัญคือผู้ประกอบการมุ่งเน้นการค้นหาโอกาสและการใช้
ประโยชน์จากโอกาส 

 เนื่องด้วยผู้ประกอบการได้ฝั่งตัวอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหรือบริบทของสังคม ซึ่งผู้ประกอบการอยู่ใน
ภายใต้สังคมอาจจะเป็นผู้กระท าหรือผู้ถูกกระท าในด้านใดด้านหนึ่ง หรือแม้กระทั้งถูกจ ากัดโดยต าแหน่งที่อยู่
ในเครือข่ายสังคม Granovetter (1985) ได้กล่าวในงานวิจัยที่กล่าวถึง “ปัญหาในการฝั่งตัว (The Problem 
of Embeddedness)” กับการด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งปัญหาโดยธรรมชาติ
ของการฝั่งตัวที่อยู่ในบริบทสังคมคือผู้ประกอบการจะถูกครอบง าโดยพฤติกรรมจากสังคมและคนในสังคมซึ่ง
อาจจะเป็นเชิงบวกและลบก็ได้ 

Aldrich และ Zimmer (1986) มีแนวคิดที่ว่าการประกอบการนั้นได้ฝั่งตัว (Embeddedness) ใน
เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่าย การประกอบการจึงทั้งได้รับการสนับสนุน (เชิงบวก) และถูกจ ากัด (เชิงลบ) จาก “ความเชื่อมโยง 
(Linkages)” ระหว่างผู้ประกอบการ ทรัพยากร และโอกาส ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่าง โดย
กระบวนการในการฝั่งตัวอยู่ในเครือข่ายทางสังคมสามารถอธิบายได้จากแนวคิดเชิงประชากร (Population 
Perspective) ซึ่งสามารถที่จะพิจารณาการพัฒนาการ (Evolution) ของเครือข่ายทางสังคมที่มีผลต่อ
ผู้ประกอบการได้ 4 กระบวนการด้วยกันได้แก่ 

1) ความแตกต่าง (Variation) โดยความแตกต่างในที่นี้อยู่ในสิ่งที่อยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่ช่วยท า
ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงโอกาสที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน หรือบุคคลอื่นในสังคมที่
สามารถที่จะน าทรัพยากรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากความหลากหลายและแตกต่างที่เกิดขึ้น 
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และในความแตกต่างนี้จะช่วยส่งเสริมท าให้การผสมผสานทรัพยากรและองค์ความรู้ต่างๆ ท าให้
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

2) การคัดเลือก (Selection) เป็นกระบวนการที่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกมาจากการผลักดันและแรง
กดดันจากตลาดและการแข่งขัน โครงสร้างภายในองค์กร รวมไปถึงแรงผลักดันอื่นๆ ที่เหนือความ
ควบคุมของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะถูกคัดเลือกจากแรงกดดันและอิทธิพลต่างๆ ซึ่งท าให้
เกิดการคัดการลือกเกิดขึ้นจากสภาพต่างๆ ท าให้สร้างผู้ประกอบการและองค์กรที่อยู่รอด 

3) การรักษา (Retention)  เป็นกระบวนการที่องค์กรและผู้ประกอบการต้องการรักษาความอยู่รอด
เพื่อโดยการใช้ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัดการทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งนี้ในมุมมองของ
แนวคิดเชิงประชากรผู้ประกอบการและองค์กรต่างดึงขีดความสามารถและกระบวนการจัดการ
จากระหว่างองค์กรและผู้ประกอบการเอง ซึ่งถือว่าเป็นขีดความสามารถรวมจากทุกภาคส่วน 

4) การแพร่กระจาย (Diffusion) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก “การเชื่อมโยง (Linkage)” ซึ่งเป็น
ส่วนที่เกิดประโยชน์จาก ความหลากหลาย (Variation) ของกลุ่มประชากร ผู้ประกอบการและ
องค์กร การเชื่อมโยงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนในทุกบริบทของการประกอบการและการเพิ่มขีด
ความสามารถ โดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และขีดความสามารถ 
ในทางตรงกันข้ามหากผู้ประกอบการและองค์กรแยกตัวออกมาอย่างโดดเดี่ยว ย่อมไม่สามารถที่
จะได้รับประโยชน์จากการแพร่กระจายน้ี  

จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้ง 4 ด้านต่างสร้างการพัฒนาการของการที่ผู้ประกอบการได้ฝั่งตัวอยู่ใน
เครือข่ายทางสังคม โดยกระบวนการเกิดขึ้นอย่างผสมผสานกันที่ท าให้เกิดการพัฒนากร ไม่ได้เกิดอย่างใดอย่าง
หนึ่งก่อนแต่เป็นการพัฒนาการที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ (Organic Evolution) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนที่
กล่าวมาข้างต้นคือการแข่งขันเพื่อได้มาซึ่งโอกาสและทรัพยากรของผู้ประกอบการ บางครั้งโอกาสมีความ
แตกต่างและทรัพยากรมีเพียงพอก็จะเกิดสัดส่วนของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จและธุรกิจมีการเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ที่ผู้น า (First Movers) มักจะมีความได้เปรียบและมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรต่างลดน้อยลงท าให้เกิดการแย่งชิงและแข่งขันกันเพื่อได้มา
ซึ่งทรัพยากรท าให้ผู้ประกอบการถูกคัดเลือกและมีอัตราการรอดลดลง 

อย่างไรก็ดีแนวคิดด้านประชากรมีการตั้งสมมุติฐานน้อยมากเกี่ยวกับขีดความสามารถของคนในการ
ด้านการรับรู้และประมวลข้อมูลจากกระบวนการข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหรือหลากหลาย การ
คัดเลือก การรักษา และการแพร่กระจาย จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมาจากบุคคลในประชากร ซึ่ง
ผู้ประกอบการต่างต้องผ่านกระบวนการข้างต้น และเค้าเหล่านี้เอง มีความตั้งใจและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ในการกระท าของตนเอง แต่สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนโครงสร้างโอกาสที่มีความแตกต่าง ไม่
แน่นอนและไม่สามารถที่จะรับได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ส าคัญคือผู้ประกอบการมีเหตุมีผลอย่างมีขีดจ ากัด 
(Bounded Rationality) และต้องเผชิญกับข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมรวมไปถึงปัญหาของการสื่อสาร ซึ่งสิ่งต่างๆ 
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เหล่านี้เป็นประเด็นของกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้เอง
หากเราจะเข้าใจการประกอบการเราจะต้องรวบรวมบริบทของพฤติกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสั่งคมซึ่งคนในสังคมนั้นได้มาซึ่งข้อมูล ทรัพยากร และการสนับสนุนจากสังคม 

คุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 

 ก่อนที่จะเข้าใจถึงคุณลักษณะของเครือข่ายทางสังคม สิ่งส าคัญที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจคือ
ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล 2 คน (หรือองค์กร) ซึ่งในความสัมพันธ์นั้นมีส่วนประกอบ 3 
ด้านด้วยกันได้แก่  

1) เนื้อหาในการสื่อสาร (Communication Content) เป็นข้อมูลระหว่างสอง 2 คนหรือองค์กร ที่มี
การแลกเปลี่ยนกัน 

2) เนื้อหาในการแลกเปลี่ยน (Exchange Content) เป็นสินค้าและบริการระหว่าง 2 คนหรือองค์กร
ที่ต้องการแลกเปลี่ยนกัน 

3) เนื้อหาในบรรทัดฐาน (Normative Content) เป็นสิ่งที่คาดหวังจากบุคคลที่ได้จากอีกบุคคลหนึ่ง
เนื่องจากคุณลักษณะบางอย่างของบุคคลนั้น 

ส่วนทั้ง 3 ด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีระดับที่
แตกต่างกันอาจจะไม่ใช่ระหว่างบุคคล 2 คนแต่อาจจะเป็นหลายคนหรือมากกว่านั้นก็ได้ และความสัมพันธ์ต่าง
มีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกันไปมาไม่ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 

 

ภาพที่ 1: โครงสร้างเครือข่ายทางสังคม (Burt, 1992) 

 จากภาพที่ 1 ถือว่าเห็นถึงโครงสร้างเครือข่ายซึ่งหมายถึงรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละ
ความสัมพันธ์ (Ties) ระหว่างบุคคลหรือองค์กร (Actors) ซึ่งมีความแตกต่างกันและมีสลับซับซ้อนแตกต่างกัน 
จะเห็นได้ว่าใน Network A เป็นภาพอย่างง่ายๆ ที่เก็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับบุคคลอื่นๆ เพียง
แค่ 4 คน และใน 4 คนนั้นไม่รู้จักัน ในขณะที่ Network B ผู้ประกอบการมีรู้จักคนอื่นทั้งหมด 8 คน ในขณะที่
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มี 4 คู่ที่รู้จักกัน จะเห็นได้ว่ามีความสลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกระดับ และ Network C คือ
ผู้ประกอบการรู้จักคน 16 คนโดยสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และคนในแต่ละกลุ่มที่ผู้ประกอบการรู้จัก 4 คนรู้จัก
กันทั้งหมดหรือมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพที่ 1 เป็น
แค่ตัวอย่างว่าเวลาเราร่างโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมแล้วมีจุดเชื่อมโยงอย่างไรบ้าง ซึ่งเมื่อพูดถึงโครงสร้าง
เครือข่ายจะต้องเข้าใจถึงมิติของเครือข่ายซึ่งมีหลากหลายมิติทีจะต้องสร้างความเข้าใจ 

มิติของเครือข่ายทางสังคม 

1) ความหนาแน่นของเครือข่าย (The Density of Network) เป็นจ านวนของเส้นสาย (Tie) ที่
เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับคนในสังคม ซึ่งเส้นสายในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คือเขารู้จักเราและเรารู้จักเขาโดยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
จ านวนของเส้นสายคือจ านวนคน หรือจ านวนองค์กรที่ผู้ประกอบการรู้จัก อย่างไรก็ดีในแต่ละเส้น
สายหรือ Tie จะต้องพิจารณาถึงความเขม้แข็งของเส้นสาย (Strength of ties) นั้นด้วย  

2) ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่าย (Reachability of Network) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงการตั้งอยู่
ของเส้นสายนั้นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะต้องส่งผ่านกี่คนก็ตามตราบใดที่มีการ
เชื่อมโยงกันระหว่างทาง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการ A ต้องการซื้อวัตถุดิบหนึ่งจาก ผู้ขาย Z 
ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ตรง แต่ผู้ประกอบการ A รู้จัก ผู้ขาย B ที่รู้จักผู้ขาย C และผู้ขาย C 
สามารถติดต่อผู้ขาย Z ได้ นีค้ือความสามารถหรือมิติในการเข้าถึงของเครือข่าย 

3) การรวมศูนย์ของเครือข่าย (Centrality of Network) สามารถพิจารณาได้จาก 2 ปัจจัยด้วยกัน
ได้แก่ จ านวนระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการกับคนอื่นๆ กับจ านวนคนอื่นๆที่ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้อาจจะกล่าวได้ว่า ยิ่งระยะห่างในการเข้าถึงคนอื่นยิ่งน้อยในขณะที่จ านวน
คนอื่นๆที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้มากจะสะท้อนถึงการรวมศูนย์ของเครือข่ายทางสังคมที่
ผู้ประกอบการนั้นมีอยู่นั้นเอง การรวมศูนย์จะมีประโยชน์มากส าหรับผู้ประกอบการในการ
กระจายข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นและจากหลากหลายบุคคลที่มีความสัมพันธ์อยู่ 

ประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคมกับการประกอบการ 

Stuart และ Sorenson (2005) ได้กล่าวไว้อย่างกว้างๆ ว่า เครือข่ายทางสังคมช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ทางประกอบการ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) การช้ีบ่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Identification) 
และ 2) การเคลื่อนที่ของทรัพยากร (Resource Mobilization) ซึ่งเมื่อพิจาณาถึงประโยชน์ในเครือข่ายทาง
สังคมกับการประกอบการแล้วนั้น Aldrich และ Zimmer (1986) ได้เสนอว่าส าหรับผู้ประกอบการแล้วสิ่งที่
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการจากเครือข่ายทางสังคมสามารถแบ่งออกได้ 4 ด้านด้วย 

ด้านที่ 1: ความหนาแน่นของเครือข่ายยิ่งสูงยิ่งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและสร้างขอบเขตและอัต
ลักษณ์ของกลุ่ม กล่าวคือผู้ประกอบการสามารถที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง
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ที่ส่งผลประโยชน์ให้กับการประกอบการได้จากการสร้างความหนาแน่นของเครือข่ย ยิ่งมีเครือข่ายที่หนาแน่น 
ยังสร้างตัวตน ความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความเชื่อใจขึ้นในกลุ่มที่จะสามารถสร้างกลุ่มก้อนให้เกิดขึ้น การท า
สมาชิกถือว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการสร้างความหนาแน่นของเครือข่าย ซึ่งยิ่งสร้างเส้นสายให้มีความเข้มแข็ง 
(Strong Ties) ขึ้นแล้วยิ่งช่วยท าให้ลดการสูญเสียของลูกค้าลงได้เพราะว่าลูกค้ามี่ความผูกพันธ์กับ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

ด้านที่ 2: ความสามารถในการเข้าถึงและความเชื่อมโยงสูงขึ้นจะช่วยท าให้เกิดการกระจายข่าวสร้าง
และข้อมูลในเครือข่าย จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ประกอบการพยายามสร้างความเข้าถึงและความเชื่ อมโยงเพื่อ
กระจายข่าวสารข้อมูลของสิ่งที่ผู้ประกอบการก าลังท าอยู่ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข่าวสารหรือ
โฆษณาให้แก่ลูกค้า ไม่เพียงแต่ผลประโยชน์ในด้านตลาดเท่านั้นผู้ประกอบการยังได้ประโยชน์จากด้านนี้ในแง่
ขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรที่หลากหลาย เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ท าให้ผู้ประกอบสามารถที่
จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และท้ายสุด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันก็จะเพิ่มโอกาสในการ
รวบรวมทรัพยากรของผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง 

ด้านที่ 3: ความส าคัญของความแตกต่างในเครือข่ายของผู้ประกอบการ ความแตกต่างถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยในการผสมผสานสิ่งที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการที่ไม่มีใครเคยน ามาประกอบกันก่อน ทั้งนี้ 
Granovetter (1977) ได้น าเสนอแนวคิดที่ เรียกว่า “The Strength of Weak Ties” เพื่อสะท้อนถึงจุด
เชื่อมโยงของเส้นที่มีความแตกต่าง จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไหนต่างรู้จักและมีสายสัมพันธ์
กับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ท าธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างจึงมีความส าคัญซึ่ง
จากภาพที่ 2 จะเห็นถึง Strong Ties (เส้นสายแข็ง) และ Weak Ties (เส้นสายอ่อน) แต่จริงๆ คนที่เราไม่รู้จัก
หรือไม่เคยได้คุยด้วยเนื่องจากว่าเป็นคนที่คิดว่าไม่ได้จะเกี่ยวข้องด้วย อาจจะให้สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่เป็นมุมมองอีก
ด้านหนึ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: ภาพแสดง Strong ties และ Weak ties 

 ด้านที่ 4: ความส าคัญของทรัพยากรทางสังคม “มันไม่เกี่ยวว่าคุณรู้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใคร” 
การที่ผู้ประกอบการจ าด าเนินธุรกิจหรือว่าเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรได้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจะเก่งหรือทราบ
ถึงความสามารถในการท าอะไรก็ตาม แต่สิ่งส าคัญคือคุณรู้จักใคร แน่นอนว่าในแต่ละเส้นสายความสัมพันธ์ใน
เครือข่ายที่ผู้ประกอบการฝั่งตัวอยู่และความสัมพันธ์ต่างๆในเครือข่ายนั้นสะท้อนถึงทรัพยากรทางสังคม ไม่ว่า
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จะอยู่ในมุมมองของคนในสังคมเป็นลูกค้าหรือมุมมองของคนในสังคมเป็นส่วนของทรัพยากรด้านองค์ความรู้
หรือคนที่จะมางานกับผู้ประกอบการ และจากการที่การประกอบการเป็นบทบาทในสังคมและฝั่งอยู่ในบริบท
ทางสังคม เครือข่ายทางสังคมจะช่วยส่งเสริมท าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมซึ่งจะช่วยท าให้การ
ประกอบการมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากขึ้น 

ช่องว่างของโครงสร้าง (Structural Hole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3: ช่องว่างของโครงสร้าง (Structural Hole) 

  Burt (1992) ไดน้ าเสนอแนวคิดช่องว่างของโครงสร้าง โดยได้กล่าวว่าในทุกเครือข่ายทางสังคมจะมี
โครงสร้างที่ไม่มีการต่อหรือเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล โดยจากภาพที่ 3 จะเห็น
ได้ว่าผู้ประกอบการได้เช่ือมโยงกลุ่มคนทั้งหมด 3 กลุ่มด้วยกัน โดยคนในกลุ่มต่างรู้จักกัน (แต่ไม่ได้มเีส้นสาย
สัมพันธ์ทางตรง (Direct ties) หรือความสัมพันธ์กันทางตรงทั้งหมด) แต่คนระหว่างกลุ่มต่างไม่ได้มี
ความสัมพันธ์หรือเส้นสาย (Ties) ที่เชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งช่องว่างของคน 3 กลุ่มนี้เองเรียกว่า “Structural 
Hole” หรือ  “ช่องว่างของโครงสร้าง”  

 การประกอบการและโอกาส เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา และโอกาส คือ “ชอ่งว่าง” ที่
สามารถจะท าอะไรได้ ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายและมีชอ่งว่างของโครงสร้างจะเพ่ิมโอกาสใน
การสร้างอัตราผลตอบแทนทีสู่งขึ้น นอกจากนี้ช่องว่างของโครงสร้างยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถที่
จะท าสถานะตัวเองให้เป็น “ตัวกลาง (Broker)” ในการผ่านการแลกเปลีย่นซึ่งจะเพ่ิมโอกาสท าให้เกิดการ
ประกอบการที่เป็นลักษณะการค้า (Trading) ได้ อย่างไรก็ดีการที่ผู้ประกอบการมีจ านวนช่องว่างของ
โครงสร้างจ านวนมากยิ่งท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการผสมผสานทรพัยากรที่ไม่มีใครเคยประกอบมาก่อน
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ในขณะเดียวกันยังสร้างก าแพงในการลอกเลียนแบบได้เนื่องจากว่าคนหรือองค์กรที่มีองค์ความรู้หรือทรัพยากร
ในแต่ละกลุ่มไม่รู้จักกัน  

ความสัมพันธ์ของการประกอบการและเครือข่ายทางสังคม 

 การประกอบการของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นระยะไหนต่างมีการเข้าถึงบุคคลในเครือข่ายทางสังคม
ของผู้ประกกอบการไม่ว่าจะเป็นพูดคุยปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมไปถึงการใช้เวลาในการวางแผนและขอ
ความเห็นของเครือข่ายของเขา Greve และ Salaff (2003) ได้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการ
และเครือข่ายทางสังคม ตามระยะของการประกอบการ 4 ระยะได้แก ่

 ระยะที่ 1 แรงจูงใจ (Motivation) ผู้ประกอบการระยะนี้จะท าการรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการประกอบการหรือค้นหาโอกาสและไอเดียในการประกอบการ ความเป็นไปได้ในการเริ่มต้น
ธุรกิจ โดยพยายามติดต่อและหาข้อมูลจากคนที่ใกล้ชิดก่อน ด้วยเหตุนี้ช่วงนี้ผู้ประกอบการจะเข้าถึงเครือข่าย
ทางสังคมที่มีความไว้ใจ (Trust) ก่อนเนื่องจากว่าเขายังอาจจะไม่ตัดสินใจว่าจะท าอะไรจริงแต่ต้องการ
ความเห็นและข้อแนะน า นอกจากนี้ยังไม่อยากบอกสิ่งที่ผู้ประกอบการจะท าต่อสาธารณชนเพราะว่ายังไม่
แน่ใจว่าจะท าจริงหรือเปล่า อย่างไรก็ดีสิ่งที่ผู้ประกอบการพยายามท าเพื่อจะหาแรงจูงใจ เหตุผลรับรอง
เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อหรือไม ่

 ระยะที่ 2 การวางแผน (Planning)  ในระยะนี้ผู้ประกอบการจะเริ่มเตรียมตัวในการสร้างธุรกิจใหม่
และท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทักษะใหม่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขยายความ
เชื่อมโยงถึงเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่มากขึ้น ในช่วงนี้ผู้ประกอบการอาจจะยังไม่รู้ว่าใครสามารถที่จะช่วยได้ 
แต่ผู้ประกอบการพยายามที่จะติดต่อกลุ่มคนที่กว้างเผื่อเขาอาจจะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้ในอนาคต  

 ระยะที่ 3 การจัดตั้ง (Establishment)  เมื่อธุรกิจเริ่มด าเนินการจัดตั้งองค์กรหรือเริ่มมีลูกค้า 
ผู้ประกอบการจะเริ่มลดการติดต่อสื่อสารกับคนในวงกว้างจากเครือข่ายที่ท ามาในระยะที่ 2 แต่เริ่มมุ่งเน้นและ
หาคนที่สามารถให้ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรและการด าเนินการของผู้ประกอบการต่อได้ และเครือข่ายนี้จะ
ขยับเขา้สู่การท าข้อตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการกับอีกหน่วยงานหรือบุคคล 

 ระยะที่ 4 การซื้อกิจการ (Taking Over a Firm)  ในระยะนี้ผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้จะต้องเริ่ม
ธุรกิจใหม่แบบเดิมอีกแล้ว อาจจะเป็นเพราะได้เริ่มมีองค์กรของตัวเอง การซื้อกิจการเพื่อขยายฐานธุรกิจตัวเอง
ของผู้ประกอบการเริ่มเกิดขึ้น ในช่วงนี้การรักษาเครือข่ายและความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการจะเป็นเรื่องง่าย
เนื่องจากว่ามีองค์กรเดิมที่เชื่อมโยงเครือข่ายอยู่ และการเข้าซื้อกิจการจึงไม่จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการในการ
เข้าถึงเครือข่ายมากเหมือนกับการเริ่มต้นองค์กรใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลย  

 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางสังคมในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะ
ของการประกอบการและสถานะขององค์กร อย่างไรก็ดีมีงานศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่
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เรียกว่างานวิจัยเชิงประจักษ์ ที่พิสูจน์ได้ว่าเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างกับการประกอบการ 
Hoang และ Antoncic (2003) ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในการประกอบการมากกว่า 70 
งานวิจัยตลอด 15 ปี (จนถึงปี 2003) ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญต่างๆ ใน 3 มิติดังนี้ 

1. เนื้อหาของเครือข่าย (Network Content) ซึ่งสรุปได้ว่าบทบาทของเครือข่ายต่างก็เพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและทรัพยากร นอกจากนี้เครือข่ายยังท าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงทรัพยากรที่จับต้อง
ไม่ได้  ( Intangible Resources)  ความสัมพันธ์ในเครือข่ายยังช่วยท าการสนับสนุนให้แก่
ผู้ประกอบการที่เข้าไปรับความเสี่ยงและช่วยท าให้สามารถผู้ประกอบการอดทนได้ต่อความเสี่ยง
นั้นและอยู่รอดในการทธุรกิจ ประโยชน์ส าคัญที่ได้จากเครือข่างทางสังคมคือการเข้าถึงข้อมูล
ค าแนะน า ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะตระหนักถึงโอกาสทางการประกอบการได้  
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของเครือข่ายยังส่งสัญญาในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือผ่าน
เครือข่ายที่ผู้ประกอบการอยู่ การได้ประกาศนียบัตรและอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ
ต่างช่วยผู้ประกอบการในการด าเนินกิจกรรมทางการประกอบการ 

2. ธรรมาภิบาลของเครือข่าย (Network Governance) งานวิจัยได้กล่าวถึงกลไกธรรมธิบาลที่อยู่
ภายใต้การประสานงานและโครงสร้างการแลกเปลี่ยนของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือ 
(Trust) ระหว่างพันธมิตต่างเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มี
คุณภาพ  หรือแม้กระทั่ง การสูญเสียชื่อเสียงขององค์กรหรือผู้ประกอบการต่างมีอิทธิพลต่อ
ผู้ประกอบการมากกว่ากฎระเบียบจากภาครัฐ เป็นต้น  

3. โครงสร้างของเครือข่าย (Network Structure) งานวิจัยพบว่า ต าแหน่งของผู้ประกอบการที่
แตกต่างกันภายในโครงสร้างของเครือข่ายต่างมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของทรัพยากรที่
แตกต่างกันและสุดท้ายส่งผลลัพธ์ต่อผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น ยิ่งผู้ประกอบการเป็นศูนย์
รวมของเครือข่าย (Centrality) และมีขนาดของเครือข่ายที่ใหญ่ ยิ่งมีอิทธิพลในการเข้าถึง
ทรัพยากร นอกจากนี้มีงานวิจัยถึงช่องว่างทางโครงสร้างว่าผู้ประกอบที่สามารถที่จะเป็นผู้
เชื่อมต่อช่องว่างทางโครงสร้างจะมีโอกาสและมีอิทธิพลต่อคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน และยิ่งมีช่องว่าง
มากเท่าใดยิ่งท าให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน
และช่วยท าให้พัฒนาขีดความสามารถภายในและเพิ่มผลการด าเนินงาน 

จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการกับเครือข่างทางสังคมต่างมีความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งคงปฎิเสธไม่ได้
ว่าเครือข่ายทางสังคมต่างเป็นหน้าต่างในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม 
รวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ของตัวผู้ประกอบการเองที่จะสื่อออกไปสู่สังคม จะเห็นได้ว่า Social Media และ
การกระจายข่าวสู่เครือข่ายสังคมสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลและเครือข่าย
ทางสังคมจึงมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 

 



บทที่ 11: เครือข่ายทางสังคมกับการประกอบการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  189 

ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายที่มาและความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
2) ความส าคัญของเครือข่ายทางสังคมต่อการประกอบการมีประเด็นใดบ้าง จงอธิบาย 
3) ช่องว่างของโครงสร้างทางสังคมคืออะไร มปีระโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร 
4) Strength of Weak Ties คอือะไร และมีความส าคัญต่อการประกอบการอย่างไร 
5) มิติของเครือข่ายทางสังคมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอภิปราย 
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บทที ่12 
การประกอบการเพื่อสงัคมและการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 

(Social Entrepreneurship and Sustainable Development) 
 

“ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ไม่ได้มีเพียงแต่ในเรื่องของการให้ปลาหรือสอนให้คนรู้จักการจับปลา   
แต่พวกเขาเหล่านี้จะไม่หยุดจนกว่าจะมีการวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมการประมง  

(Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish.  
They will not rest until they have revolutionized the fishing industry)” 

Bill Drayton, Founder of Ashoka 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเข้าใจถึงความเป็นมาของการประกอบการเพื่อสังคม 
2. เพื่อเข้าใจความหมายของการประกอบการและการประกอบการเพื่อสังคม 
3. เพื่อตระหนักถึงบทบาทและคณุลักษณะของผู้การประกอบการเพ่ือสังคม 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาของการประกอบการเพื่อสังคม 
2. ความหมายการประกอบการเพื่อสังคม 
3. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจกับการประกอบการเพื่อสังคม 
4. บทบาทของผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
5. ปัญหาทางสังคมและกระบวนการพัฒนาปัญหาทางสังคม 
6. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บทน า 

 การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) เป็นแนวคิดที่ได้รับความน่าสนใจจาก
ผู้ประกอบการรายใหม่ องค์กรเอกชน รวมไปถึง หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดนโยบาย ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าว
ค่อนข้างใหม่ หากว่าปรากฏการณ์ของการประกอบการเพื่อสังคมไม่ได้ใหม่อย่างที่คิด มีผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมเกิดขึ้นมากมายในอดีตที่ค้นหา วิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม 
ยกตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล Muhammad Yunus ผู้ริเริ่ม Microcredit ในประเทศ
บังกลาเทศ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างกระบวนการใหม่ของการปล่อยเงินกู้เพื่อให้คนที่ยากจนได้เงินทุนในการเริ่มต้น
ท าธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยท าให้คนที่ขาดโอกาสในบังกลาเทศยกระดับฐานะเป็นจ านวนมากและท าให้
เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2006 ส าหรับในประเทศไทย “ร้านดอยตุง” ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการแม่ฟ้าหลวง หรือ “ร้านภูฟ้า” ที่เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ นั้นก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งช่วยท าให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก
และสามารถท าให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมี การ
สร้าง Platform เพื่อใช้ในการระดมทุนโครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่าง “เทใจ” www.taejai.com ซึ่งเป็น
ช่องทางในการจัดหาเงินทุนในการสร้างโครงการเพื่อสังคมของคนไทย แน่นอนว่าถือได้ว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่ง
ของการประกอบการเพื่อสังคม 

 จากปรากฏการณ์ของการประกอบการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลก นักวิชาการได้เริ่มเข้าไปศึกษา และ
ท าวิจัยเกี่ยวกับการประกอบการเพื่อสังคม แต่แนวคิดดังกล่าวยังใหม่และมีข้อโต้แย้งในหมู่นักวิชาการ ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของความหมาย บทบาท รูปแบบ กระบวนการ รวมไปถึงทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ของการประกอบการเพื่อสังคม (Short, Moss, & Lumpkin, 2009) ซึ่งส่งผลท าให้แนวคิดดังกล่าวสื่อสาร
ออกไปอย่างสับสน เมื่อกล่าวค าว่า “การประกอบการ (Entrepreneurship)” ต่างคิดถึงการท าธุรกิจ การท า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ค า
ว่า การประกอบการ ซึ่งเป็นการกระท าใด หรือเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือว่า ค าว่า “ผู้ประกอบการ” 
ซึ่งเป็นตัวบุคคลที่กระท าการประกอบการนั้น ต่างมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการท าธุรกิจ และ
เมื่อเอามาร่วมกับ “เพื่อสังคม” กลายเป็น “การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)” แล้วยิ่ง
ส่งผลท าให้เกิดความสับสน โต้แย้งในความหมาย ทั้งจากทางผู้ด าเนินการประกอบการเพื่อสังคม และ
นักวิชาการกันอย่างน่าสนใจ  

ทั้ งนี้ทั้ งนั้นค าว่า “การประกอบการเพื่อสังคม” เป็นค านามซึ่ งมีผู้กระท าการดังกล่าวคือ 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม 
ซึ่งสามารถเป็นปัจเจกชนคนเดียว กลุ่มคน หรือองค์กรที่เข้ามากระท าการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างคุณค่าให้เกิด
ขึ้นกับสังคม ทั้งนี้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมักจะถูกกล่าวให้เป็นนักนวัตกรรมทางสังคมอีกด้วย เนื่องจากว่าเป็น
บุคคลที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ด้วยเหตุนี้ เองการประกอบการ 
(Entrepreneurship) และนวัตกรรม (Innovation) มักเปรียบเสมือนด้านในแต่ละด้านของเหรียญเดียวกัน ซึ่ง
ท าให้การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) และนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) 
ต่างเป็นค าที่เกิดขึ้นในทางเดียวกัน ซึ่งในบทนี้เราจะกล่าวถึงที่มาและความหมาย เพื่อที่จะตกผลึกใน
ความหมายของการประกอบการเพื่อสังคม รวมไปถึงรวบรวมความหมายของนักวิชาการที่ได้น าเสนอของค าว่า 
“การประกอบการเพื่อสังคม” 

ทีม่าของการประกอบการเพือ่สังคม 

 จุดเริ่มต้นของค าว่า “ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” และ “การประกอบการเพื่อสังคม” ได้ถูกใช้ครั้งแรก
ในหนังสือของ H. Bowen ที่ชื่อว่า “Social Responsibilities of the Businessman” ในปี ค.ศ. 1953 แต่
อย่างไรก็ดี ในปี 1980-1990 คนที่เป็นผู้น าค าดังกล่าวมาใช้อย่างกว้างขวางคือ Bill Drayton ผู้ก่อตั้งอโชก้า 

http://www.taejai.com/
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(Ashoka) ซึ่งเป็นองค์กรที่ค้นหา คัดเลือก และสนับสนุน ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ซึ่งหมายถึง 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurs) โดยมีเครือข่ายมากกว่า 2,000 คน ใน 60 กว่าประเทศใน 
5 ทวีปทั่วโลก1 ในขณะเดียวกันนักการเมือง Michael Young เป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดของการ
ประกอบการเพื่อสังคม โดยได้สร้างองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวมากกกว่า 60 องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น 
Schools of Social Entrepreneurs (SSE) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา นอกจากนี้ 
ในช่วง ปี ค.ศ. 1984 ยังมีผู้ประกอบการเพื่อสังคม อย่าง Muhammad Yunus ได้ก่อตั้ง Grameen Bank ที่
สร้างปรากฏการณ์ในการท าที่เกิดผลกระทบในเชิงบวกทางสังคมอย่างมาก โดยเป็นผู้คิดค้นและเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของธนาคารจากการใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในการกู้ยืมเงินทุนที่มีมูลค่าตาม
หลักทรัพย์นั้นเป็น การท าเครดิตรายย่อย (Microcredit) แต่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันทางสังคม (Social 
Collateral) ซึ่งจับต้องไม่ไดม้าเป็นส่วนค้ าประกัน ซึ่งท าให้คนที่เข้ามาต่างยืนอยู่บนพ้ืนฐานจากความน่าเชื่อถือ 
เชื่อใจ (Trust) ส่งผลท าให้โมเดล Microcredit ขยายไปทั่วโลก  

 จะได้เห็นได้ว่าในช่วงปี ค.ศ.1980-2000 เป็นปีที่เกิดปรากฎการณ์การประกอบการเพื่อสังคมและ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้ริเริ่มน าเสนอแนวคิดใหม่ที่มีผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และด้วย
ว่าขอบเขตของความหมายของการประกอบการเพื่อสังคมมีความหมายที่กว้างและไม่ชัดเจนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง
องค์กรทางสังคมที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit Organization) องค์กรที่แสวงหาผลก าไร (Profit-
Organization) และ องค์กรที่มีลักษณะผสมผสาน (Hybrid Organization) รวมไปถึงปัจเจกชนที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง จึงท าให้การประกอบการสังคมสามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.  2000 
การประกอบการเพื่อสังคมได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักวิชาการจาก หนังสือ “The Rise of Social 
Entrepreneur” เขียนโดย Charles Leadbeater ซึ่งแน่นอนว่านักวิชาการที่ให้ความสนใจต่างเข้ามาศึกษา
และต่างนิยามความหมายและบริบทของการประกอบการเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ดีการ
ประกอบการเพื่อสังคมนั้นมิได้เริ่มมาจากเอกสารเชิงวิชาการหากแต่เริ่มมาจากปรากฏการณ์ที่ผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมเข้าไปปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และน าเสนอทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบทางสังคมในเชิงบวก จนกระทั้งได้รับรางวัลโนเบล อย่าง Muhammad Yunus 

 ปัจจุบันการประกอบการเพื่อสังคมในเกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลก โดยเป้าหมายที่เหมือนกันคือ “เพื่อ
สังคม” ที่ดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางประกอบการ และมีกลไกในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันหากแต่
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและท าให้คนในสังคมสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในบริบทของ
แต่ละสังคม ในด้านวิชาการและงานวิจัยนั้น Short, Moss, and Lumpkin (2009)  กล่าวไว้ว่า การ
ประกอบการเพื่อสังคม ยังคงมีความท้าทายจากความหมายที่หลากหลายและระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาเชิง
ประจักษ์ (Empirical Study) ในด้านนี้ยังต้องเพิ่งกระบวนการจากกรณีศึกษาและ Grounded Theory 
Approach นอกจากนี้องค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Construct) ในการวิจัยยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ Dacin, 

                                                            
1 1http://thailand.ashoka.org  
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Dacin, and Tracey (2011) ยังกล่าวไว้ว่าขอบเขตของการวิจัยการประกอบการเพื่อสังคมยังไม่สามารถตกลง
กันได้ ยกตัวอย่างเช่นทางด้านพันธกิจที่มีทั้งด้านสังคมและผลก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Social or Economic 
Mission)  อีกทั้งทฤษฏีที่จะน าไปใช้ยังมีน้อยและยังขาดการสร้างทฤษฎีในเชิงวิชาการในการลองรับ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงท าให้งานวิจัยทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมยังมีออกมาไม่มาเท่าที่ควร ส าหรับทางด้าน
การศึกษานั้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มน าหลักสูตรดังกล่าวเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วส าหรับ
ในต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทยก็มีบ้างแต่ยังจ ากัด ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศไทยได้เริ่มมีการแข่งขันโครงการ
ต่างๆ ทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทยมากว่า 10 ปี แล้วเช่น Global Social Venture 
Competition (GSVC) ในรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการจัดประกวดแข่งขันแผนทางธุรกิจเพื่อสังคม 
โดยจะคัดเลือกทีมที่ชนะผ่านเข้ารอบนี้เพื่อไปแข่งในรอบ Global ณ University of California, Berkley โดย
มีโครงการต่อยอดของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการ “เล่นเส้น” ของบริษัท 
กล่องดินสอ จ ากัด2 ซึ่งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เขียนส าหรับคนตาบอด เป็นต้น 

 ส าหรับความเป็นมาของการประกอบการเพื่อสังคม ต่างก็เป็นเครื่องพิสูจน์และหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
ในเชิงปฏิบัติจริง จะเห็นได้ว่าในเชิงวิชาการต่างยังไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงวิจัยในเชิงปริมาณหรือทางสถิติได้ 
หากแต่ว่าในโลกความเป็นจริงได้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม ถึงแม้ว่าจะเป็นจุด
เปลี่ยนที่เป็นจุดเล็กๆ แต่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต่างมุ่งมั่นที่จะขยายตัวที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทาง
ที่ควรจะเป็นในบริบทของสังคมนั้นๆ 

ความหมายการประกอบการเพื่อสังคม 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นความหมายของการประกอบการเพื่อสังคมนั้นได้มีนักวิชาการ ผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างให้ข้อเสนอค านิยามที่แตกต่างกันและได้สร้างความสับสนให้แก่
ผู้สอนและผู้น าไปใช้ต่อ บางองค์กรหรือหน่วยงานยึดหลักกับการไม่แสวงหาผลก าไรแต่เริ่มต้นด้วยการหา
รายได้และผลก าไรในการด าเนินการ ในขณะที่องค์กรหรือหน่วยงานบางส่วนกล่าวว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่
ผสมผสานความรับผิดชอบของสังคมไว้ในกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจนั้น เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจถึง
ความหมายจึงควรที่จะกลับไปรากศัพท์ของค า 2 ค า นั้นก็คือ “การประกอบการ (Entrepreneurship)” และ 
“สังคม (Social)”  

ความหมายของการประกอบการ (A Definition of Entrepreneurship) 

 จากบทที่ผ่านมานักวิชาการได้น าเสนอความหมายที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ล้วนแล้วมีความเกี่ยวข้องกับ 
การสร้างธุรกิจใหม่ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การค้นหาโอกาสและน าเสนอสินค้า หรือธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี 
ความหมายที่ถือได้ว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการนั้น คือ 

                                                            
2 http://www.klongdinsor.com/ 
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“ Entrepreneurship is an activity that involves the discovery, evaluation and exploitation of 
opportunities to introduce new goods and services, way of organizing, markets, processes, and 
raw materials through organizing efforts that previously had not existed” (Shane, 2003: p.4)  

“การเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแสวงหา 
การประเมิน และการหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอ สินค้าและบริการใหม่ การจัดการ
รูปแบบใหม่ การตลาดแบบใหม่ กระบวนการใหม่ และวัตถุดิบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ ในปัจจุบัน”  

 ดังนั้น การประกอบการเป็นกิจกรรมที่มีแรงขับเคลื่อนจากโอกาสซึ่งท าให้สามารถน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้นที่จะสามารถสร้างคุณค่าได้ จากความหมายที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสร้างธุรกิจใหม่เพื่อหวังผลก าไรน้อยมาก หรือจะเรียกได้ว่าความหมายของการประกอบการไม่ได้เห็น
ความส าคัญตรงส่วนนี้ หากแต่นักเศรษฐศาสตร์อย่าง Schumpeter ได้กล่าวไว้ว่าการประกอบการเป็นการ
สร้าง กระตุ้น หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นเบื้องหลังของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ้น จาก
ความหมายของ Shane จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงโอกาส (Opportunity) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความส าคัญและเป็น
แก่นหลักของความเข้าใจผู้ประกอบการซึ่งจะกล่าวในบทอื่นต่อไป  

สังคม (Social) 

 สิ่งที่มีชีวิตรวมไปถึงมนุษย์ (Human) เมื่ออยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันในหมู่คนไม่ว่าจะคนเหล่านั้น
จะตระหนักหรือไม่ได้ตระหนักถึงก็ตาม และไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นเรียกว่า 
สังคม (Social) อย่างไรก็ดีสังคมในที่นี้หมายถึงสังคมมนุษย์ หรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมี
ความสัมพันธ์กันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน อาชีพ อายุ ฐานะ เพศ ศาสนา ที่อยู่อาศัย ซึ่งต่างมี
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ซึ่งท าให้มนุษย์มีการ
พัฒนา และสร้างสิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน และไม่ต้องท าโดยล าพัง เมื่อพิจารณาความหมายของสังคมตาม
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานแล้ว  

สังคม หมายความว่า “คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” 

 อย่างไรก็ดีความหมายในด้านสังคมที่ทาง Charles Leadbeater ได้สะท้อนถึงจากปรากฏการณ์ของ
การประกอบการเพื่อสังคมนั้นได้มีเป้าหมายที่หลากหลายต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ และ สวัสดิการ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ดังนั้นกลุ่มคนที่อยู่รวมกันต่างเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการประกอบการเพื่อสังคม ด้วยเหตุนี้เอง ค าว่า “สังคม” ที่มีกลุ่มคนในหลากหลายมิติ ทั้งมี
หรือไม่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต่างส่งผลท าให้กระบวนการแปลความหมายที่เกิดขึ้นเมื่อรวม
กับค าว่า “การประกอบการ” เนื่องจากว่าสังคมมีหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นจากตัวปัจเจกชน หรือมนุษย์
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เอง ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนนั้น รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบประเพณีที่มีการ
สะสมกันมาในหมู่สังคมนั้นๆ อย่างที่ Mair & Marti (2006) ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายในการเข้าใจ
การประกอบการเพื่อสังคมอยู่ในการวางขอบเขตของการตีความของสังคม (Social)  ซึ่งส่งผลต่อการให้ค า
นิยาม ถึงแม้ว่าหลายๆ ครั้ง การท ากิจกรรมเพื่อสังคมมักจะหมายถึงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยคนอื่นก็ตาม แต่
รูปแบบ ตัวบุคคล หรือ องค์กรที่เป็นคนช่วย และผู้ถูกได้รับการช่วยเหลือต่างมีความแตกต่างและหลากหลาย
ยิ่งท าให้การตั้งขอบเขต (Boundary) เป็นเรื่องที่ท้าทายขอการประกอบการเพื่อสังคม 

 สิ่งที่สังคมมีส่วนเกี่ยวพันธ์ต่างก็ได้ดึงเข้ามาในบริบทของการประกอบการเพื่อสังคมด้วยในมิติที่
หลากหลาย เนื่องจากว่ากลุ่มคนที่รวมกันต่างมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท าให้หลายครั้ง
การตีความหมายในเชิงบริบทของการประกอบการเพื่อสังคม ได้น าเอาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) เข้ามาอยู่ในสมการด้วย ซึ่งท าให้การน ามาใช้สามารถขยายได้หลากหลายมิติ ทั้งนี้เป็นเมื่อ
กล่าวถึง “สังคม” จริงๆ แล้ว หลากหลายทฤษฏีของทั้งทางธุรกิจ การจัดการ รวมไปถึงการประกอบการต่างได้
ดึงทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ (Social Science) เข้ามาใช้อย่างมากมายเนื่องจากว่ามีการพัฒนาและมีนักวิชาการ
ได้พัฒนาและวิจัยทางสังคมมาก่อน อย่างไรก็ดีจากที่กล่าวข้างต้น ทฤษฏีของการประกอบการเพื่อสังคมยัง
เผชิญกับความท้าทาย และยังไม่มีทฤษฏีใดที่อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน หรือมีการพัฒนา
ทฤษฏีเฉพาะเพื่ออธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 

การประกอบการ + สงัคม = การประกอบการเพื่อสังคม 

 เมื่อน าสองค าที่กล่าวข้างต้นมารวมกัน นักวิชาการต่างได้ให้ค านิยามที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเชื่อและองค์ความรู้เดิมของผู้ให้ค านิยาม การมีส่วนได้ส่วนเสียของ
คนหรือองค์กรที่ให้ค านิยาม รวมไปถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประกอบเพื่อสังคม อย่างไรก็ดี 
Dees (1998) ได้กล่าวไว้ว่าส าหรับการประกอบการเพื่อสังคม พันธกิจหลักและถือว่าเป็นรากฐาน คือ พันธกิจ
ทางสังคม (Social Mission) ซึ่งความหมายของการประกอบการเพื่อสังคมจากนักวิชาการ องค์กรเพื่อสังคม 
และผู้น าทางสังคม ต่างให้ความหมายในหลากหลายมุมหากแต่ล้วนแล้วแต่มีพันธกิจเดียวกันคือสังคมนั้นเอง 

 ไม่ว่าจะมีค านิยามจากแหล่งใดก็ตามแต่เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเพื่อสังคมนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วย
ค าว่า “การประกอบการ” และมีค าว่า “สังคม” เป็นค าขยายค าว่าการประกอบการ หากว่าความหมายของ 
“การประกอบการ” ไม่ชัดเจนก็จะท าให้ค าว่า “สังคม” ไม่สามารถที่ขยายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจากที่กล่าวมา
ข้างต้นของค าว่าการประกอบการนั้น จะต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่แสวงหาโอกาสที่สามารถที่จะน าเสนอ
สิ่งใหม่ที่ออกนอกกรอบซึ่งสิ่งใหม่นี้อาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ และอื่นๆ แต่จะต้อง
สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งท าให้ตัวบุคคลที่เรียกว่า “ผู้ประกอบการ” นั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่
จะต้องแสวงหาโอกาส การคิดต่าง และมีความอดทนต่อการรับความไม่แน่นอนและ พร้อมที่จะยอมรับต่อการ
ล้มเหลว ในขณะเดียวกันจะต้องด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้จากค านิยามที่
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หลากหลายที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา ส าหรับเอกสารประกอบค าสอนฉบับนี้ขอน านิยามที่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะ
ครอบคลุมและกระชับมากที่สุดจากสองงานวิจัยดังนี้ 

นิยามของการประกอบการเพื่อสงัคม 

นิยามที่ 1 จาก Mair and Marti (2006). 

การประกอบการเพื่อสังคมเป็น “กระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับการจะใช้นวัตกรรมและการผสมผสาน
ทรัพยากรเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ/หรือ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม”   

Social Entrepreneurship broadly view as “a process involving the innovative use and 
combination of resource to pursue opportunities to catalyze as social change and/or address 
social needs. 

 

นิยามที่ 2 จาก Austin, Stevenson and Wei-Skillern (2006) 

การประกอบการเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมอย่างมีนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นภายใน
หรือระหว่างภาคองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  

Social Entrepreneurship is innovative, social value creating activity that can occur within or 
across the nonprofit, business, or government sector 

 จะเห็นได้ว่าจากค านิยามส่วนประกอบแรก (First Element) ที่มีความส าคัญจากทั้งสองค านิยามคือ 
“นวัตกรรม (Innovation)” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการประกอบการที่เป็นกระบวนอย่างสร้างสรรค์ที่แสวงหา
โอกาสที่จะสามารถท าอะไรใหม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร กิจกรรม 
หรือกระบวนการ หากไม่มีอะไรใหม่หรือไม่มีการ “เปลี่ยนแปลง” จะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการประกอบการ 
(Entrepreneurial Activity) ในส่วนประกอบที่สอง (Second Element) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคม (Social 
Impact) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ตอบความต้องการทางสังคม (Social 
Need) และคุณค่าทางสังคม (Social Value) ต่างเป็นสิ่งที่เป็นพันธกิจ (Mission) ของการประกอบการทาง
สังคม ส่วนประกอบที่สาม (Third Element) คือ ส่วนที่เป็นคนกระท า ซึ่งมีแต่นิยามที่ 2 ได้กล่าวถึง ซึ่งท าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) ที่เป็นบุคคลเท่านั้นแต่ยัง
บอกถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถที่จะเป็นภาคส่วนที่ร่วมมือกันได้ไม่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง 
Austin, Leonard, Reficco & Wei-Skillen (2006) ยังได้กล่าวไว้ว่าการประกอบการเพื่อสังคมยังสามารถ
น าไปใช้กับองค์กรได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจและองค์กรของภาครัฐ 
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 จะเห็นได้ว่าความหมายของการประกอบการเพื่อสังคมจะสะท้อนถึงกิจกรรมทางการประกอบการซึ่ง
จะกล่าวถึงการแสวงหาโอกาส การผสมผสานทรัพยากร เพื่อสร้างคุณค่า แต่เมื่อมีค าว่า “สังคม” เข้ามา
เกี่ยวข้อง คุณค่าดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อสังคมนั้นเอง อย่างไรก็ดีการประกอบการเพื่อสังคมไม่ได้
จ ากัดเพียงแค่บุคคลเท่านั้นแต่สามารถที่จะน าไปใช้ได้ในองค์กรและหน่วยงานของรัฐ   

ความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่งการประกอบการเชิงธรุกจิกบัการประกอบการเพื่อสังคม 

เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเฉยๆ มักจะหมายถึงการประกอบการเชิงธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสวงหา
โอกาสในการค้นหาคุณค่าใหม่ซึ่งท้ายที่สุดของการค้นหาจะออกมาอยู่ในรูปขององค์กรธุรกิจ (Business 
Sector) ซึ่งแสวงหาผลก าไร ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างกันกับการประกอบการเพื่อสังคมที่มีพันธกิจที่ชัดเจนในการ
สร้างคุณค่าเพื่อสังคมหรือการสร้างสินค้าสาธารณะ (Public Goods) อย่างไรก็ดีแนวคิดของทั้งสองอย่างนี้มี
ความเหมือนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความต้องการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การค้นหาและสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งใหม่เพื่อสร้างคุณค่า ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ Austin et al (2006) จึงได้น าเสนอความเหมือนและความต่าง
ระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจ (Commercial Entrepreneurship) และ การประกอบการเพื่อสังคม 
(Social Entrepreneurship) โดยใช้แนวคิดของ PCDO Framework  (Sahlman, 1996) ในการเปรียบเทียบ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

P = People (บุคคล) เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ (Venture) และ/หรือมีส่วนในการ
น าทรัพยากรเข้ามาด าเนินการ โดยบุคคลในที่นี้จะเชื่อมโยงกับทรัพยากร (Resources)  ซึ่งแน่นอนว่าทั้งการ
ประกอบการเชิงธุรกิจและเพื่อสังคมต่างมีความเหมือนกันในส่วนของการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดเพื่อใช้ในการด าเนินการ ทั้งนี้ทรัพยากรในที่นี้นอกจากเงินทุน (Financial Resources) แล้วยังรวมไปถึง
เครือข่าย ความน่าเชื่อถือ และความสามารถของตัวผู้ประกอบการเองในการด าเนินงาน ความแตกต่างที่ส าคัญ
คือการจ้างคนที่มีความสามารถ การประกอบการเพื่อสังคมจะเผชิญกับความยากล าบากในการจ่ายค่าจ้างตาม
ราคาตลาดในขณะที่การประกอบการเชิงธุรกิจสามารถที่จะจ้างได้ นอกจากนี้ผู้ที่ให้เงินทุนหรือนักลงทุนต่างมี
เป้าหมายและแรงจูงใจที่แตกต่างกันโดยแน่นอนว่านักลงทุนในการประกอบการเชิงธุรกิจต่างมีเป้าประสงค์ใน
การได้มาซึ่งก าไร เงินปันผล หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในขณะที่นักลงทุนในการประกอบการเพื่อสังคมอาจมีความ
ต้องการที่หลากหลายทั้งนี้อาจจะต้องการมีชื่อเสียงและสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเป็นต้น 

C = Context (บริบท) เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายนอกการควบคุมของผู้ประกอบการซึ่งบริบท
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น กฎระเบียบ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการประกอบการเชิ งธุรกิจและเพื่อสังคม 
แต่เป็นบริบทที่มีความแตกต่างกันและมีผลกระทบต่อการประกอบการแตกต่างกัน เช่นปัจจัยทางบริบทของ
การประกอบการเชิงธุรกิจอาจจะเป็นการแข่งขันทางด้านการหาทรัพยากรจากนักลงทุน ส่วนแบ่งทาง
การตลาดและลูกจ้างที่มีความสามารถ ในขณะที่ปัจจัยทางบริบทของการประกอบการเพื่อสังคมอาจจะแข่งขัน
ทางด้านเงินบริจาค เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงจ านวนอาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งความสัมพันธ์ของการ
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ประกอบการเชิงธุรกิจและเพื่อสังคมกับบริบทนั้นมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน เช่นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า การ
ประกอบการเพื่อสังคมอาจมีความสามารถในการเติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการทางด้านสังคมสูงขึ้น ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกับกับการประกอบการเชิงธุรกิจที่อาจจะประสบปัญหาขาดลูกค้าในการรักษายอดขายทาง
ธุรกิจเป็นต้น 

D = Deal (ข้อตกลง) เป็นเงื่อนไขในการตกลงร่วมกันระหว่างบุคคลองค์กร ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมักจะมี
ทั้งผลในเชิงเศรษฐศาสตร์และผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทั้งผู้ประกอบการเพื่อสังคมและเชิง
ธุรกิจต่างต้องการหาทรัพยากรด้านเงินทุน และแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อในการด าเนินงานในการสร้าง
ผลตอบแทนในการลงทุนคืนให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ดีสิ่งที่แตกต่างกันอย่ างชัดเจนของข้อตกลงความไม่
ชัดเจนของการวัดผลการด าเนินงานของการประกอบการเพื่อสังคมซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แตกต่างกัน เวลา
และความยืดหยุ่นของกิจกรรมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงคุณค่าที่ได้รับอาจจะมีการตีความที่แตกต่างกัน เช่น 
จ านวนตัวเงินซึ่งเป็นคุณค่าที่วัดได้ของการประกอบการเชิงธุรกิจ กับ จ านวนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนของ
การประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งวัดยากและการตีคุณค่าของนักลงทุนมีความหลากหลาย เป็นต้น 

O = Opportunity (โอกาส) เป็นกิจกรรมที่ต้องการการลงทุนจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและมี
ความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนในอนาคต สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการประกอบการเพื่อสังคมและ
เชิงธุรกิจ คือ “ผลตอบแทน” ในขณะที่การประกอบการเชิงธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Returns) การประกอบการเพื่อสังคมต่างมุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนเชิงสังคม 
(Social Returns) นอกจากนี้โอกาสของการประกอบการเพื่อสังคมต่างมองปัญหาสังคมและความต้องการของ
สังคมเป็นหลักซึ่งค่อนข้างจะกว้างกว่าการประกอบการเชิงธุรกิจที่พิจารณาถึงขนาดตลาด ความน่าสนใจของ
อุตสาหกรรม รวมไปถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

 นอกจากนี้ Martin & Osberg (2007) ยังกล่าวไว้อีกว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจ
และการประกอบการเพื่อสังคม มี ได้แก่ 

o แรงจูงใจ (Motivation)  
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และเพื่อสังคมมีแรงจูงใจในการสร้างและด าเนินการที่แตกต่างกัน โดย

ผู้ประกอบการทางธุรกิจมีแรงจูงใจจากก าไรเชิงธุรกิจ (Profit) ในขณะที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีแรงจูงใจจาก
การเห็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้ง (Altruism) ซึ่งเมื่อพิจารณาความแตกต่างดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาถึงผู้ระ
กอบการที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นตัวเงินเป็นหลัก หากแต่เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการค้นหาโอกาสใหม่ 
การได้มาซึ่งความส าเร็จเชิงจิตวิทยา (Psychic Reward) จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจากไอเดียหรือนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการนั้น ซึ่งแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เป็นความเหมือนกันของทั้งการประกอบการเชิงธุรกิจและเพื่อสังคม 
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o การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition) 
ส าหรับผู้ประกอบการเชิงธุรกิจนั้น การน าเสนอคุณค่าต่างวางแผนและมุ่งหวังเพื่อตอบสนองต่อ

ตลาดซึ่งสามารถที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้ประกอบการน าเสนอ และท้ายที่สุดการน าเสนอคุณค่า
ดังกล่าวได้ออกแบบมาเพื่อได้รับผลก าไรทางการเงิน ซึ่งนักลงทุนต่างคาดหวังไว้ ในขณะที่ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมไม่ได้น าเสนอคุณค่าในลักษณะนั้น และไม่ได้ตั้งความหวังเพื่อตอบสนองนักลงทุน หากแต่สร้าง
ผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกที่แผ่กว้างออกไป และส่วนใหญ่แล้วการน าเสนอคุณค่าของผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมต่างให้คุณค่าแก่คนที่ถูกปฏิเสธทางสังคม หรือเสียเปรียบทางสังคม  

บทบาทของผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม (Role of Social Entrepreneurs) 

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ถือได้ว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของสังคม เป็นบุคคลที่
มีกระบวนการใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยมีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดผลกระทบในเชิงบวก โดยใช้แนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ ดังนั้นบทบาทของผู้ประกอบการเพื่อสังคม จึง
เป็นส่วนส าคัญหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนกระตุ้น (Catalytic Agent) ในระบบนิเวศทางสังคม (Social 
Ecosystem) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  Leadbeater (1997) ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม 5 ส่วนด้วยกันดังนี ้

1) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา

สุขภาพทั้งทางร่างการ และจิตใจ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาด้านการศึกษา สภาพแวดล้อม 
อาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น หรือปัญหายาเสพติด อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเผชิญปัญหาโดย
ใช้กระบวนการใหม่ในการแก้ไขปัญหา โดยเปลี่ยนผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะมองปัญหาเป็นโอกาส 
และค้นหาแหล่งปัญหา ทดสอบแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ 
แน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความล้มเหลว หากว่าสิ่งใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้น
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมในวงกว้างท าให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
2) สร้างประสิทธิภาพในส่วนอุปทาน (Supply-side Efficiency) 

บทบาทอีกด้านของผู้ประกอบการเพื่อสังคมคือการสร้างความพันธสัญญา (Commitment) 
กับคนในองค์กร สร้างองค์กรที่มีความยืนหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้
กระบวนการทุกอย่างสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งไม่ใช้การสร้างประสิทธิภาพจากการ
หาคนที่มีค่าแรงที่ต่ ากกว่า หากแต่จูงใจบริหารคนในองค์กรให้เกิดความเป็นอิสระแต่มีความมุ่งมั่นใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพของคนในองค์กรสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้าง
องค์กรมีแบบราบ (Flat Organization) เพื่อหลีกเลี่ยงระบบราชการ (Bureaucratic System) ซึ่งมี
ขั้นตอนยุ่งยากและขาดประสิทธิภาพ 
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3) สร้างสรรค์สวัสดิการ (Active Welfare) 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะไม่ยึดแนวคิดเดิมในการจัดหาสวัสดิการ (Welfare) เพื่อให้สังคม 

หากแต่มีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างรูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์สวัสดิการ หลายๆ ครั้งมีการสร้าง
แนวคิดที่ก้าวข้ามสวัสดิการของรัฐ โดยที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจะดึงศักยภาพของเครือข่ายที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งจะ เป็น
การผสมผสานทรัพยากรจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อน าเสนอสวัสดิการในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้มักจะไม่
อยู่ในรูปแบบการให้ (Donation) เพียงอย่างเดียวหากแต่ปฏิวัติกระบวนการในระบบสวัสดิการอย่าง
สร้างสรรค ์
4) สร้างงานและผลลัพธ์ (Jobs and output) 

การสร้างงาน (Job Creation) เป็นบทบาทส าคัญของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ รวมไปถึงทาง
สังคมด้วย เนื่องด้วยผู้ประกอบการเพื่อสังคม ใช้โครงการต่างๆเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน หลาย
ครั้งโครงการต่างๆมีไว้เพื่อสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากสร้างผลงานภายในโครงการแล้วซึ่งเป็นผลลัพธ์แล้วยังช่วย
ลดการว่างงานของคนในชุมชน หรือระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ด้วยเหตุนี้บทบาทของผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม จะช่วยคนในสังคมให้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวสามารถที่จะลดปัญหา
อื่นๆ ของสังคมต่อไปได้ 
5) สร้างทุนทางสังคม (Social capital creation) 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ซึ่งสร้างพันธมิตร (Alliances หรือ 
Partnership) และข้อตกลงความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างความน่าเชื่อถือและการ
แบ่งปันคุณค่า (Shared Value) กัน ผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในสังคม เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน 
ทุนทางสังคมถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการผสมผสานทรัพยากร  ท าให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมน าคน
จากหลากหลายภาคส่วนเพื่อเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้เองบทบาทของในการสร้างทุนทางสังคม
ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งจึงเป็นบทบาทส าคัญของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
และสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองจากความร่วมมือที่มีพื้นฐานจากความเช่ือใจกันในชุมชน 

ปัญหาทางสงัคม (Social Problem) 

   ปัญหาทางสังคมเป็นสภาวะหรือพฤติกรรมที่เกิดผลลัพธ์ในทางลบเกิดกับกับคนหมู่มากซึ่งท าให้
สภาวะนั้นและพฤติกรรมนั้นๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยและด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ความหมายดังกล่าวมี
ทั้งส่วนประกอบที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (Objective) และอยู่บนพื้นฐานของบุคคล (Subjective) 
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มีข้อมูลทางสถิติ
และการวิจัยพิสูจน์ รวมไปถึงผลเสียที่จะตามมาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่อยู่บน



บทที่ 12: การประกอบการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  201 

พื้นฐานของความเป็นจริง (Objective) ในขณะเดียวกันปัญหาบางอย่างก็มีส่วนประกอบที่อยู่บนพื้นฐานของ
บุคคล ยกตัวอย่างเช่น ก่อนปี ค.ศ. 1970 ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาทาง
สังคม หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้น แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางสังคมของประชากรเพศหญิงขึ้นใน
ปลายทศวรรษ 1970 ปรากฏว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศได้รับความสนใจจากสาธารณชน อีกทั้ง
นักการเมืองผู้ท านโยบายได้ให้ความส าคัญและส่งผลท าให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคมขึ้น ลักษณะของปัญหาทาง
สังคมดังกล่าวมีส่วนประกอบที่อยู่บนพื้นฐานของบุคคล (Subjective) มากกว่าพื้นฐานของความจริง 
เนื่องจากว่าคนในสังคมและผู้วางนโยบายเป็นคนก าหนดว่าปัญหาใดเป็นปัญหาทางสังคม ถึงแม้ว่าในบางครั้ง
สังคมอาจจะไม่ทราบว่าภาวะดังกล่าส่งผลลัพธ์ในทางลบกับคนหมู่มากจริงก็ตาม 

 เมื่อพิจารณาถึงความหมายตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 ได้ให้
ความหมายของปัญหาสังคมดังนี้ 

ปัญหาสงัคม หมายถงึ  ภาวะใดๆ ในสงัคมทีค่นจ านวนมากถือว่าเป็นสิง่ผิดปกติ และไมพ่ึงปรารถนา รูส้กึไม่
สบายใจ และต้องการใหม้กีารแกไ้ขใหก้ลบัคืนสูส่ภาวะปกต ิเช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทจุริตในวง
ราชการ ปัญหายาเสพตดิ เป็นตน้ ปญัหาสงัคมเปน็ผลมาจากกระบวนการทางสังคม รวมถึงการประเมนิ
พฤตกิรรมของคนในสังคมด้วยมาตรฐานศลีธรรมในขณะนัน้ 

 ดังนั้นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมส่วนใหญ่ซึ่ง
สามารถที่จะมองเห็นสภาวการณ์นั้นๆ และไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก และควรได้รับการแก้ไขร่วมกัน อย่างไรก็ดี
ในมุมมองของนักสังคมวิทยาได้ตั้งค าถามว่า แหล่งของปัญหาทางสังคมดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจเจกชนหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น คนจ านวนมากยากจน ไม่มีงานท า มีปัญหาทางครอบครัว ล้วนแล้วเกิดจากปัญหาของตัวบุคคล 
ด้วยเหตุน้ีนักสังคมวิทยา Wright Mill ได้แบ่งปัญหาเป็นสองลักษณะด้วยกันดังนี้ 

1) ปัญหาส่วนบุคคล (Personal Troubles) เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือบุคคลในสังคมนั้น และหลายครั้งจะถูกกล่าวว่าเป็นความผิดของบุคคลนั้นๆ หรือความ
ล้มเหลวของบุคคลนั้นๆ 

2) ประเด็นทางสาธารณะ (Public Issues) เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคม โดยปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อคนหลายคน 

โดย Mills (1959) จึงได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของตัวบุคคลหรือปัจเจกชนบ่อยครั้งที่เป็นรากฐานของ
ปัญหาของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถที่ค้นหาปัญหาทางสังคมจากตัวบุคคลได้ก่อน แน่นอน
ว่าแหล่งที่มาของปัญหาในแต่ละคนต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อรวบรวมระดมความคิด จัดกลุ่ม
ปัญหาและแหล่งที่มาของปัญหาแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมได้อย่างกระจ่างแจ้ง  
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ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาทางสังคมล้วนฝั่งลึกอยู่ในสังคมแต่ปัญหาเหล่านั้นมีการแปรผันไปตามกาลเวลา 
หลายๆ ปัญหาในอดีตอาจจะไม่รุนแรงในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งสาเหตุของปัญหาทางสังคมนั้น
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลท าให้เกิดค่านิยม
ใหม่ๆ และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ความไม่เป็นระเบียบของสังคม แนว
ทางการน าไปใช้ของกฎระเบียบ กฎหมายเกิดความล้มเหลว ต่างก็เป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น 
ท้ายที่สุดสาเหตุที่ส าคัญ คือคนในสังคมมีบรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การยอมรับ และทัศนคติต่อการ
อยู่ร่วมกันของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับกันใน
สังคม ซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น  

กระบวนการพฒันาปัญหาทางสงัคม 

 ถึงแม้ว่าจะมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ผู้จัดท านโยบาย รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลในการ
รับรู้ปัญหาทางสังคมของสาธารณาชน อย่างไรก็ดีปัญหาทางด้านสังคมมักผ่านกระบวนการขั้นตอนในการ
พัฒนาปัญหา Spector & Kitsuse (2001) ได้น าเสนอขั้นตอนต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1: การวิวัฒนาการและการสร้างขอ้เรียกร้อง (Emergence and Claims Making)  

 ในขั้นตอนแรก ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนทางสังคม (Social Entity) เช่น กลุ่มการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สื่อสารมวลชน หรือนักการเมืองที่มีอิทธิพล ได้เริ่มท าการเรียกร้อง เงื่อนไขต่างๆ
เพื่อที่จะได้มาซึ่งการแก้ไขปัญหา  ตัวแทนทางสังคมดังกล่าวจะพยายามจูงใจสาธารณะชนทั้งในด้านแนวคิด
ของปัญหา เหตุผลส าหรับปัญหา และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียกร้องของปัญหาทาง
สังคมว่ามีนัยส าคัญ ในมุมมองของขั้นตอนแรก กระบวนการเรียกร้องถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการวิวัฒนาการ
ของปัญหาทางสังคมให้เกิด หากการเรียกร้องดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จปัญหาดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้
ทั้งนั้นตัวแทนทางสังคมมักจะมีอิทธิผลในการสร้างแรงขับเคลื่อนในการเรียกร้อง ไม่ว่าจะผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การก าหนดนโยบาย และการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ขั้นตอนที่ 2: ความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) 

 เมื่อกลุ่มตัวแทนทางสังคมได้ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและพฤติกรรมที่ได้
เรียกร้องไปสู่ปัญหาทางสังคมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการชักจูงและโน้มน้าวให้ภาครัฐเข้าไปด าเนินการและจัดท า
นโยบายเพื่อที่จะตอบปัญหาเหล่านั้น การที่จะสร้างแรงจูงใจได้นั้นกลุ่มตัวแทนทางสังคมจะต้องเรียกร้องว่า
ปัญหาทางสังคมนั้นจะต้องเห็นชอบด้วยกฎหมาย และจะท าการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เพื่อ
สนับสนุนปัญหาทางสังคมที่ได้น าเสนอนั้น และเมื่อกลุ่มตัวแทนทางสังคมมีสมาชิกเป็นภาครัฐแล้ว แนวโน้มที่
จะเรียกร้องความชอบด้วยกฎหมายมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จ 
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ขั้นตอนที่ 3: การสร้างข้อเรียกร้องใหม่อีกครั้ง (Renewed Claims Making) 

 ถึงแม้ว่าการด าเนินการจากภาครัฐได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความชอบด้วยกฎหมายแล้ว กลุ่มตัวแทนทาง
สังคมที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงอาจจะสรุปได้ว่าการกระท าดังกล่าวมีเป้าหมายที่จ ากัดเกินไปส าหรับการ
ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างประสบความส าเร็จ หากว่ามีข้อสรุปเช่นนั้น ขั้นตอนต่อไปส าหรับตัวแทนทางสังคมจะท า
การเรียกร้องความต้องการใหม่อีกครั้ง โดยท าการวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองที่ได้รับจากภาครัฐ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าปัญหาทางสังคมที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องใหญ่และมีความส าคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยใน
ขั้นตอนนี้อาจจะมีระดับความตรึงเครียดจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนากลยุทธ์ทางเลือก (Development of Alternative Strategies) 

 จากการที่ได้มีการเรียกร้องใหม่และได้รับความเห็นชอบทางกฎหมายแล้ว กลุ่มตัวแทนสังคมบ่อยครั้ง
มักจะสรุปว่า ภาครัฐและส่วนที่ให้ความสนใจไม่ได้ตอบสนองอย่างเพียงพอส าหรับข้อเรียกร้องที่ได้ด าเนินการ
ไป ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวแทนสังคมพยายามที่จะเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเขาเหล่านั้นอาจจะตระหนักได้ว่า
สิ่งที่ได้ท าไปอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่เพียงพอ ท าให้กลุ่มตัวแทนทางสังคมจะริเริ่มพัฒนากลยุทธ์และแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของตนเองในการที่ตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น 

 ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งที่นักสังคมวิทยาได้น าเสนอเป็นกระบวนการพัฒนาของปัญหาทาง
สังคม ซึ่งมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนทางสังคมที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ภาครัฐ กลุ่มที่ได้รับปัญหา ต่างเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญในการเรียกร้องและสะท้อนถึงปัญหาทางสังคม โดย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมย่อมมีส่วนและมีบทบาทในแต่ละขั้นตอนในการมองเห็นปัญหาทางสังคมไม่มากก็น้อย 
หากแต่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม
มากกวา่ที่จะเป็นองค์ประกอบการในการเรียกร้องที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาอยา่งยั่งยืน (Sustainable Development) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต  ซึ่งเริ่มเริ่มเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติรวมทั้งประเทศ
ไทย ได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทของโลก ทั้งนี้พันธกรณีที่แต่ละประเทศขึ้นอยู่กับแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละ
ประเทศที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความยั่งยืน ส าหรบัประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจากกระแสโลก โดยแนวได้น าเข้าไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในเพื่อให้เกิดความ
อย่างยืนมากขึ้น  

ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เป็นส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากกการที่เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยในการผลิตและผสมผสานท าให้เกิดคุณค่าใหม่ขึ้นมานั้น เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี
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มุมมองในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อตั้งค าถามว่าผู้ประกอบการมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมจนสามารถให้เกิดขึ้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องที่เป็น
ข้อโต้แย้งกันในหมู่นักวิชาการอย่างไรก็ดี Dean และ McCullen (2007) ได้น าเสนอว่ากิจกรรมทางการ
ประกอบการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยท าการก้าวข้ามอุปสรรคส าคัญในการสร้าง
ประสิทธิภาพของตลาดซึ่งได้ค านึงถึงทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้กล่าวถึงความล้มเหลวทางด้าน
ตลาด (Market Failure) เฉพาะเจาะจงในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นเป็นโอกาสทางการประกอบการ 
(Entrepreneurial Opportunity)  

ผู้ประกอบการในปัจจุบันได้เห็นโอกาสที่จะค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงกระบวนการที่ยั่งยืน   
ทั้งนี้ในงานวิจัยทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประกอบการยังคงมีค าถามมากมายที่การประกอบการ
จะเป็นสร้างพัฒนาอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ และบทบาทของผู้ประกอบการในประเทศที่ก าลังพัฒนาสามารถที่จะ
สร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนนี้ เองถือได้ว่าเป็น
โอกาสที่ผู้ประกอบการในปัจจุบัน (Hall, Daneke, และ Lenox, 2010) 

ความหมายของการพฒันาทีย่ั่งยืน (Definition of Sustainable Development) 

 เนื่องจากว่ามีนักวิชาการและหน่วยงานได้ให้ความหมายของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้หลายนิยาม ซึ่ง
ล้วนแต่มีความหมายที่ ใกล้ เคียงกัน แต่ที่ เป็นที่ยอมรับกันคือค านิยามของ World Commission on 
Environment and Development หรือ Brudtland (1983)3 ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่า 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ รูปแบบของการพัฒนาทีต่อบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาให้
คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง  

Sustainable Development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

  โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพื่อผลประโยชน์คนรุ่นปัจจุบัน จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลืองแต่จะต้องเป็นการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และใช้อย่างเต็มศักยภาพอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปพร้อมกัน โดย
จะต้องมีลักษณะที่บูรณาการและท าให้เกิดขึ้นความเป็นองค์รวมประสานกันอย่างมีดุลยภาพ  

 อย่างไรก็ดีในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมักจะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรที่รุนแรงมากขึ้น จ านวนประชากรที่มากขึ้นและความต้องการทางด้านทรัพยากร

                                                            
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission 
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ที่สูงขึ้น กระแสค่านิยมในการพัฒนาและบริโภคสินค้าและบริการ ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการจึงมีโอกาสเข้า
มาหาวิธีการใหม่ แนวทางใหม่ และนวัตกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการที่จะสามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและสามารถที่จะรักษาให้แก่คนรุ่นต่อไปได้ในอนาคต  

กรอบแนวคดิการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 ในส่วนกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีกรอบแนวคิดมากมายที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีสิ่งที่ดู
เหมือนจะเป็นที่ยอมรับในวงการและได้น ามาใช้ในการด าเนินการ พิจารณา และ งานวิจัยคือ Triple Bottom 
Line Framework4 หรือที่เรียกว่า “ไตรก าไรสุทธิ” (Triple Bottom Line : TBL) ซึ่งได้น าเสนอครั้งแรกโดย 
จอห์น เอลคิงตัน (John Elkington) ในหนังสือเรื่อง Cannibal With Forks (1997) เป็นแนวคิดที่ขยายการ
วัดเป้าหมายความส าเร็จและคุณค่าขององค์กร , เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งแต่เดิมสนใจแค่ก าไร 
(Profit) มาสนใจเรื่องมนุษย์ (People) และโลก (Planet) หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
สังคม และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น แนวคิดนี้มักถูกเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ความส าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน ค าว่า Triple Bottom Line ซึ่งคือ “สามเส้นล่าง” ที่ถือว่าเป็นรากฐานใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเส้นแรกคือ คน (People) ที่สะท้อนถึง “สังคม” เส้นที่สองคือ โลก (Planet) ที่
สะท้อนถึง “สิ่งแวดล้อม” และ เส้นสุดท้ายคือ ก าไร (Profit) ที่สะท้อนถึง “เศรษฐกิจ” ซึ่งจะต้องสร้างการ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องเกิดการบูรณาการกับสิ่งที่สามอย่าง จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าส่วนที่ผสมผสานกันทั้ง 3 
ส่วนคือความยั่งยืน ในขณะที่ส่วนผสมผสานระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมคือจะต้องเกิดการพึ่งพากันระหว่าง
ส่งสิ่ง และส่วนของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจะต้องเกิดการเติบโตไปพร้อมกันไม่ท าลายซึ่งกันและกัน ในส่วน
ท้ายสุดคือสังคมและเศรษฐกิจจะต้องเกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ทั้ง 3 ส่วนต่างมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: Triple Bottom Line Framework 

                                                            
4 http://www.salforest.com/glossary/triple-bottom-line 

ยั่งยืน 

เศรษฐกิจ 
(Profit) 

เป็นธรรม พึ่งพา 

สิ่งแวดล้อม 
(Planet) เติบโต 

สังคม (People) 
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1. มนุษย์ (People) หรือทุนมนุษย ์(สังคม) เป็นแนวคิดที่เน้นเรื่องการด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อแรงงาน 
ชุมชน และท้องถิ่นที่ธุรกิจนั้นไปตั้งอยู่ ไม่ขูดรีดหรือก่ออันตรายกับแรงงานและคนในชุมชนนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องท าก าไรให้กับผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนั้นต้องด าเนินการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) 
ที่มีเงื่อนไขหลักได้แก่ ผู้ค้าต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในระดับราคาที่เหมาะสมที่ท าให้เกษตรกร
สามารถมีชีวิตอยู่ที่ดีระดับหนึ่งได้, ไม่กดขี่แรงงาน และมีโครงสร้างการบริหารที่เป็นประชาธิปไตย, ไม่
ใช้แรงงานเด็ก, สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน และฝึกทักษะแรงงานหรือ
เกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ, ใช้กระบวนการผลิตที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามใน
การผลิต และ ควร “คืนก าไร” ให้กับชุมชน อาจท าได้โดยสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น สร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณสุข หรือโรงเรียนให้เด็ก ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถประเมินได้ด้วย
การใช้เครื่องมือใหม่ๆ   

2. โลก (Planet) หรือทุนธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) หมายรวมถึงการด าเนินธุรกิจที่สนับสนุนความยั่งยืน
และความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องผลิตโดยใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ มีการใช้นโยบายรีไซเคิล หมุนเวียนการใช้ ลดสารพิษ ฯลฯ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มากที่สุด 

3. ก าไร (Profit) (เศรษฐกิจ) ในแง่นี้หมายถึงก าไรทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือหักต้นทุนทั้งที่มองเห็นและ
มองไม่เห็นออกไปแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นก าไรที่แท้จริง ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทก็ย่อมต้องการก าไร แต่จะ
ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่ก าไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว หากยังค านึงถึง “ประโยชน์” และ “ต้นทุน” ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการท าธุรกิจของตนอีกด้วย 

ค าถามท้ายบท 

1. ส่วนประกอบการส าคัญของนิยามการประกอบการเพื่อสังคมมีส่วนใดที่ส าคัญ  
2. จงอธิบายความหมายของการประกอบการเพื่อสังคม 
3. อะไรเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้เกิดการประกอบการเพื่อสังคม จงวิเคราะห์และอภิปราย 
4. พื้นฐานของบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีความเหมือนและ

แตกต่างกันอย่างไร 
5. ความแตกต่างของการประกอบการเชิงธุรกิจและการประกอบการเพื่อสังคม มีความแตกต่างในส่วน

ใดบ้างจงอธิบาย 
6. บทบาทของผู้ประกอบการกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้าง จงอภิปราย 
7. จงอธิบายความเชื่อมโยงของ Triple Bottom Line  
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บทที ่13 
นวัตกรรมและการประกอบการ 

(Innovation and Entrepreneurship) 
 

“Innovating can be risky. Not innovating can be riskier.” 
นวัตกรรมสามารถท าให้เกิดความเสี่ยงได้ แต่ไม่มีนวัตกรรมเลยยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงที่มากกว่า 

(Morris, Kuratko, & Covin, 2010) 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของของนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อความอยู่
รอดและการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

2. เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบและประเภทของนวัตกรรม 
3. เพื่อเข้าใจถึงการจัดการนวัตกรรมและโมเดลการสร้างนวัตกรรม 
4. เพื่อเข้าใจถึงพ้ืนฐานของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาและความหมายของนวัตกรรม 
2. นวัตกรรมและการประกอบการ 
3. การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
4. ท าไมต้องนวัตกรรม 
5. นวัตกรรมท าอย่างไร 
6. นวัตกรรมกับความได้เปรียบในการแข่งขัน 
7. นวัตกรรมกับการได้เปรียบจากการเป็นผู้น า 
8. รูปแบบและประเภทของนวัตกรรม 

บทน า 
“นวัตกรรม (Innovation)” ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change) โดยมี

เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) จากการน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนส าคัญ
ที่น าไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการร่วมกับการ
สร้างผลิตภาพ อันจะน ามาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างก้าวกระโดด 
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ความส าเร็จของกระบวนการสร้างนวัตกรรมส าหรับองค์การขนาดใหญ่และผู้ประกอบการ SMEs 
เกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น องค์การขนาดใหญ่ค้นพบโอกาสทางธุรกิจจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
(R&D) จากทีมวิจัยตลาด จากห้องออกแบบ เป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs มักมองหาโอกาสทางธุรกิจ
จากความคิดของตนเอง ในส่วนของการมีทรัพยากรที่จ าเป็น องค์การขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเรื่อง
ทรัพยากร สามารถรวบรวมทรัพยากรได้จากหลายๆ หน่วยงานขององค์การ รวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจและนักลงทุน 
ในขณะที่ SMEs ที่มีเจ้าของคนเดียวมักมีเงินทุน เทคโนโลยี และความรู้ค่อนข้างจ ากัด จ าเป็นต้องหาทรัพยากร 
อาทิ แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมจากการร่วมทุน (Venture Capital) จากการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สนับสนุน 
SMEs เพื่อสร้างนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบก่อนต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 

สิ่งที่ส าคัญของนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
จึงไม่ได้จ ากัดเพียงแค่การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้เท่านั้น ในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมยังถือเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกบัการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการด าเนินการ เพื่อหาข้อสรุปหรือหาทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ (System 
Solutions) ภายในองค์การมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และสามารถเช่ือมโยงกับความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นระบบ 
 
ที่มาและความหมายของนวัตกรรม 

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา 
ทั้งนี้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”1 และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่
น ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน 
ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่
เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิด
เป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดีสมการของนวัตกรรมจาก MIT2 ได้กล่าวไว้ว่า  
 

นวัตกรรม (Innovation) = สิ่งใหม ่(Invention) x ขายได ้(Commercialization) 

 

                                                            
1 http://www.nia.or.th/spring/index.php?page=faq 
2 Massachusetts Institution of Technology 
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เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ เพราะว่าค าว่า สิ่งใหม่ ในที่นี้ เราสามารถบอกได้ว่าเป็นทั้ง สินค้า บริการ 
กระบวนการ วัตถุดิบ และอื่นๆ ซึ่งนักวิชาการจึงดึงมาจัดเป็นประเภทของนวัตกรรมนั้นเอง ทั้งนี้ “ใหม่” ในที่นี้
อาจจะมีบริบทที่หลากหลาย เช่น ใหม่ส าหรับชุมชนนั้นๆ ใหม่ส าหรับประเทศนั้นๆ หรือใหม่ส าหรับโลกใบนี้ 
ด้วยเหตุนี้เองค าว่านวัตกรรมจึงสามารถน าไปใช้อย่างกว้างขวางจนอาจจะสร้างความสับสน แต่สิ่งที่ MIT มอง
ต่างคือ นอกจากใหม่แล้ว “ต้องขายได้” นั้นหมายความถ้าท าอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถสร้างคุณค่าก็ไม่ถือ
ว่าเป็นนวัตกรรม เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เท่านั้น  นอกจากนี้ค าว่า “ใหม่” ในที่นี้ก็อาจจะใหม่ที
ละนิด หรือเหมือนรถยนต์ที่มีการออกรุ่นใหม่แบบที่เปลี่ยนนิดหน่อย ซึ่งเราก็เรียกนวัตกรรมในที่นี่ว่า 
นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) ในขณะที่ “ใหม่” ในอีกแบบคือ “ใหม่” หมดทุกอย่าง หรือ
ใหม่เปลี่ยนกฎ ในที่นี่มักจะเป็นที่มาของค าว่า นวัตกรรมที่ท าลายล้าง (Disruptive Innovation) เนื่องจากว่ามี
คนสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครท าบนโลกนี้และท าให้เกิดการท าลายล้างอุตสาหกรรมเดิมไป จนเป็นที่มาของค าว่า 
การท าลายล้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) ตามที่ Professor Schumpeter ได้น าเสนอไว้ 

อย่างไรก็ดีความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ การท าในสิ่งที่
แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส 
(Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แนวความคิดนี้ได้
ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จากแนวคิดของ Joseph Schumpeter (1934) นักเศรษฐศาสตร์ 
และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนวัตกรรม กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการต่างก็หาทางใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้า บริการ หรือกระบวนการแบบใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ท าให้องค์กรมีก าไรจากการเป็นผู้
ผูกขาด (Monopoly Profit) แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางคนที่พยายามจะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของผู้อื่น ซึ่งก็ท า
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อหนีการลอกเลียนแบบนี้ เกิดเป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป จนกระทั่งถึง
จุดสมดุลที่ความสามารถในการผูกขาดหมดไป ณ จุดนี้สิ่งต่างๆ จะวนกลับมาเป็นวัฏจักร ผู้ประกอบการดั้งเดิม
หรือคนที่มองหานวัตกรรมใหม่ๆ อาจท าให้เกิดรูปแบบการแข่ งขันใหม่ๆ จากการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ 
Schumpeter เรียกว่าเป็น การท าลายอย่างสร้างสรรค์ (creative destruction) ที่มีการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ท าลาย
สิ่งที่มีอยู่เดิม โดยทั้งหมดน้ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างก าไรเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร 

โดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือ การปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ้นและ
เมื่อน ามาใช้ก็ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เกิดจากการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ไป
พัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์การ สังคม และประเทศชาติ 

นวัตกรรมและการประกอบการ 

นวัตกรรมเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับธุรกิจ แต่นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผู้ประกอบการถือได้ว่า
เป็นกลไกหลักในการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยหัวใจของนวัตกรรมในภาคธุรกิจ คือ การท าให้ความคิด
ใหม่ๆ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จ จึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ชอบและรักใน
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สิ่งที่ท า รู้และเข้าใจในสิ่งที่ท าอย่างลึกซึ้ง ท างานอย่างทุ่มเท วิเคราะห์สถานการณ์อย่างถูกต้อง แม่นย า และ
ตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดของผู้บริโภค คิดค้นหาค าตอบเพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตรงใจกว่าคู่แข่ง สร้างสินค้าต้นแบบได้จริง และผลิตสินค้านั้นในเชิงอุตสาหกรรมได้ด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม รวมทั้งการหาช่องทางเข้าสู่ตลาด คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามที่
ผู้ประกอบการต้องการเกิดขึ้นได้จริง  

การเปลี่ยนแปลงด้านสินค้า กระบวนการ และบริการ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้ประกอบการด้วยตัว
คนเดียว หรือจากพนักงานที่ท างานอยู่ภายใต้องค์การ โดยนักเขียนด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงอย่าง Peter 
Drucker ได้กล่าวไว้ว่า 

 

 “นวัตกรรม เป็นเครื่องมือเฉพาะส าหรับผู้ประกอบการ ในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่
ผู้ประกอบการมีระเบียบวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และหมั่นฝึกฝน”  

- Peter Drucker (1985) อ้างใน Tidd & Bessant (2010)  
 
การประกอบการ เป็นลักษณะของบุคคลทีมีคุณลักษณะของความหลงใหลและชื่นชอบในสิ่งที่ท า มี

การวางแผนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความรอบรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น มีการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกล้าตัดสินใจที่ยอมรับความเสี่ยงได้ พร้อมทั้งมีการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ ที่ประกอบด้วย หน่วยงาน ทีมงาน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ฯลฯ รวมถึงการมีทรัพยากรที่
เพียงพอและก าหนดความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ 

การประกอบการมีลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ กิจการใหม่ที่เพิ่งเริ่ม
จัดตั้งเป็นครั้งแรก (New Start-up Venture) มักมีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว เป็นกิจการที่น าเสนอ
อะไรใหม่ ๆ ให้แก่ตลาด นอกจากนั้น การประกอบการยังมีลักษณะเกี่ยวกับองค์การที่มีอยู่เดิม (Established 
Organization) ที่มีการปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ้น ในการน าเสนอสู่ตลาด และการประกอบการ ยังรวมถึง
ผู้ประกอบการภายในองค์การ หรือที่เรียกว่าการประกอบการในองค์กร (Corporate Entrepreneurship) 
หรือผู้ที่ท างานในองค์การที่มีความเป็นผู้ประกอบการในบริษัท หรือในหน่วยธุรกิจย่อย ซึ่งอาจจะเป็นหน่วย
ธุรกิจที่พัฒนาขึ้นภายในองค์การของตัวเอง หรืออาจจะเป็นการเติบโตโดยการสร้างหน่วยธุรกิจจากภายนอก
ด้วย  เพื่อขับเคลื่อนความคิดใหม่ๆ ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่อไปได้ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ก็ไม่ได้เป็น
เพียงการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน หรือที่เรียกว่าการประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม  
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การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม การแข่งขัน เทคโนโลยี และอื่นๆ บนโลกธุรกิจ เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว การท าธุรกิจมีรูปแบบการท าธุรกิจที่มีรูปแบบใหม่ ในขณะเดียวกันเยาวชนรุ่นมองว่าการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ท าให้ตนเองเป็นเจ้านายของตนเองและดูดีว่าตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง จึง
ส่งผลท าให้ความนิยมของการเป็นผู้ประกอบการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่กว่าความเข้าใจของการเป็น
ผู้ประกอบการเพียงพอหรือไม่และการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง จนมี
ค าถามที่ว่า การเป็นผู้ประกอบการสอนสามารถสอนกันได้หรือไม่ จากการที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เข้า
ไปเป็นหน่ึงในโปรแกรมทีเ่รียกว่า  MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program  (MIT-REAP) 
และเข้าไปคอร์สฝึกอบรมในด้าน Entrepreneurship Development Program (EDP) จึงได้บุกเบิกการสร้าง
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship หรือ IDE)  

 

  “การเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม” หมายถึง การสร้างขององค์กรที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรมที่ท าการค้นหาโอกาสจากทั่วโลก โดยมีพื้นฐานจากการแนะน านวัตกรรมใหม่ให้แก่ผู้บริโภคซึ่งท าให้
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจนและมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

 “ Innovation- Driven Entrepreneurship”  as the creation of “ innovation- driven 
enterprises” that pursue global opportunities based on bringing to customers new innovations 
that have a clear competitive advantage and high growth potential .3 

 หรืออาจจะให้ความหมายอย่างย่อว่า  

IDE คือการสร้างองค์กรใหม่หรือโครงการที่อยู่ในองค์กรที่ตั้งอยู่แล้ว โดยความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและศักยภาพในการเติบโตมีแรงขับเคลื่อนมาจากนวัตกรรม 

 IDE is defined as “ Start- ups ( & projects in established firms)  whose competitive 
advantage & growth potential is driven by innovation.  

 IDE ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มเข้ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากว่าผู้ประกอบการเป็น
บุคคลหรือองค์กรที่สร้างการจ้างงาน และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาต่างให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมเข้ามา
เพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ เนื่องจากว่าการสร้างผู้ประกอบการในลักษณะ
เดิมหรือในรูปแบบรับจ้างการผลิต (Original Equipment Manufacturing: OEM) นั้น ผู้ประกอบการได้รับ
                                                            
3 Aulet, W., & Murray, F. (2013). A tale of two entrepreneurs: Understanding differences in the types of 
entrepreneurship in the economy. Ewing Marion Kauffman Foundation. 
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มูลค่าเพิ่มหรือส่วนก าไรจากการประกอบการได้น้อย อีกทั้งยังถูกแรงกดดันจากองค์กรที่จ้างผลิตในด้านราคา
ตลอดเวลา ดังนั้น IDE จึงได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมาก และเป็นแนวทางในการสร้าง
นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการอย่างเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  

 จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง Apple, Facebook, Amazon, 
Ookbee หรือ เถ้าแก่น้อย ความส าเร็จของพวกเขาเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับ DNA ทางร่างการแต่อย่างใด แต่สิ่งที่
พิเศษที่พวกเค้าเหล่านั้นเป็นผลลัพธ์จากสินค้าชั้นเยี่ยมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า หรือตอบโจทย์ลูกค้าได้ 
ดังนั้นสิ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จมากจากสินค้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นวัตกรรม จากองค์ความรู้ที
ได้จาก MIT ได้กล่าวไว้ว่า “ความเป็นผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่สอนกันได้ (Entrepreneurship can be 
taught!!)” จากผลการวิจัยที่ว่าผู้ประกอบการเกิดขึ้นด้วยปัจจัยใด อาจจะกล่าวได้ว่า เกิดขึ้นจาก 

1) บุคคล คนเดียว ในการสร้างองค์กร หรือ ทีมงาน หรือกลุ่มคนในการสร้างองค์กร 
2) บุคลิกภาพเป็นปัจจัยส าคัญ หรืออาจจะต้องเป็นนักสื่อสาร นายจ้างและนักขายที่มีฝือ 
3) มีความปรารถนา (Passion) ที่จะประสบความส าเร็จ 

 
ดังนั้นการผสมผสานระหว่างความสามารถ (Skills) และจิตวิญญาณ (Spirit) เป็นส่วนส าคัญของ

ความส าเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ จากภาพจะเห็นได้ว่าเราจะต้องมีจิตวิญญาณของโจรสลัด (Spirit of a 
pirate) รวมกับ ความสามารถของทหาร (Skills of a Navy Seal)  

 

 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการแบบ SMEs และ IDEs 

 เมื่อมีการตั้งค าถามที่ว่าแล้วท าธุรกิจแบบเดิมที่ส่วนใหญ่เรียกว่า SMEs (Small and Medium 
Enterprises) ที่หน่วยงานของรัฐต่างให้ความส าคัญและท าการสนับสนุนนั้นมีความแตกต่างกับ IDE อย่างไร
นั้นสามารถอธิบายได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ตัวอย่าง: นายสมชาย เรียนจบทางคณะบริหารธุรกิจ มีความคิดที่จะเปิดร้านขายหนังสือของตนเองใน
จังหวัดบ้านเกิดของตน จึงได้ท าการติดต่อส านักพิมพ์ต่างๆ และท าการเขียนแผนธุรกิจร้านหนังสือ โดย
นอกจากจะขายหนังสือแล้วยังขายเครื่องเขียนและให้เช่าหนังสืออีกด้วย จากนั้นจึงได้เช่าพื้นฐานบริเวณใกล้
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โรงเรียนและแหล่งชุมชน เพื่อท าให้ร้านขายหนังสือของสมชายเป็นที่ได้พบเห็น จากนั้นจึงได้น าเข้าหนังสือจาก
ส านักพิมพ์ต่างๆ เข้ามาและท าการขาย ในขณะเดียวกันนายสมจิต มีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านหนังสือ
เช่นเดียวกัน แต่มองเห็นว่าในเมืองไทยยังไม่มีการขายหนังสือออนไลน์ จึงได้พัฒนาระบบหนังสือออนไลน์ 
จากนั้นไม่เพียงแต่พัฒนาระบบของตนเองยังได้เข้าไปท าสัญญากับส านักพิมพ์ต่างๆ แต่นายสมจิตไม่จ าเป็น
จะต้อง Stock หนังสือแบบรูปเล่ม นอกจากนี้ยังน าระบบไปใช้ยังประเทศข้างเคียงที่ต้องการขายหนังสือ
ออนไลน์ จากตัวอย่างสั้นๆ ของนายสมชายและสมจิต จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งสองคนเป็นผู้ประกอบการ
แต่เป็นผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกัน ส าหรับนายสมชายเป็นผู้ประกอบการในแบบ SMEs ในขณะที่นาย
สมจิตเป็นผู้ประกอบการแบบ IDE ส าหรับตัวอย่างภายในประเทศไทย หลายๆ คนคงจะรู้จัก Ookbee ร้าน
หนังสือออนไลน์ (Case Study Ookbee)  

ดังนั้นหากเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นผู้ประกอบการระหว่าง SME กับ IDE ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างการขยายตัว รูปแบบของธุรกิจ การเจริญเติบโตที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรง และการใช้นวัตกรรมแนวคิดทาง
ธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเป็นผู้ประกอบการ SME และ IDE 

ความเป็นผู้ประกอบการ SME ความเป็นผู้ประกอบการ IDE 

มุ่งเน้นตลาดในท้องถิ่นและในภาคพื้นเท่านั้น มุ่งเน้นตลาดทั่วโลก/ภาคพ้ืน 

นวัตกรรมไม่จ าเป็นส าหรับการก่อต้ังและการ
เติบโตของSME และไม่ใช่ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

บริษัทมีพื้นฐานอยู่บนนวัตกรรม (เทคโนโลยี 
กระบวนการธุรกิจ รูปแบบธรุกิจ) และความ
ได้เปรียบในการแข่งขนับางอย่าง 

"งานที่ทดแทนไม่ได้ (Non-tradable jobs)" คือ 
งานที่โดยทั่วไปท าในท้องถิ่น (เช่น ร้านอาหาร ร้าน
ซักแห้ง และอตุสาหกรรมบรกิาร) 

"งานที่ทดแทนได้ (Tradable jobs)" คือ งานที่ไม่
จ าเป็นต้องท าในท้องถิ่น 

ส่วนใหญ่เป็นธรุกิจครอบครัว หรือธุรกิจที่ใชเ้งินทุน
จากภายนอกน้อยมาก 

มีเจ้าของที่หลากหลายมากกว่า รวมถึงนักลงทุน
จากภายนอกจ านวนหนึ่ง 

โดยทั่วไปบริษัทเติบโตแบบเส้นตรง เมื่อคณุใส่เงิน
เข้าไปในบริษัท ระบบ (รายได้ กระแสเงินสด งาน 
ฯลฯ) จะตอบสนองอย่างรวดเร็วในทางที่ดีขึ้น 

บริษัทเริ่มต้นด้วยการขาดทุน แต่ถ้าประสบความ 
ส าเร็จ ก็จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ต้องมี
การลงทุน เมื่อคุณใส่เงินเข้าไปในบริษัท จ านวน
ของรายได้/กระแสเงินสด/งานจะไม่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 
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ที่มา: Aulet and Murray (2013) 

 
ท าไมต้องนวัตกรรม 
 “ท าไม?” เป็นค าถามที่ตั้งขึ้นเพื่อถามเหตุผลของการกระท าและเป็นค าถามที่ส าคัญมากส าหรับคนทุก
คน เพราะจะท าให้เราเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของสิ่งที่กระท าอยู่ ผู้ประกอบการ SMEs หลายคนตั้งค าถามกับว่า 
ท าไมไม่เริ่มต้นด้วยการสร้างประสิทธิภาพ การสร้างตราสินค้า หรือการซื้อมาขายไป แน่นอนว่าการเริ่มต้นท า
ธุรกิจที่กล่าวมาอย่างนี้สามารถท าได้ แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันจะไม่สามารถยั่งยืนบนโลกปัจจุบันอีกแล้ว ด้วย
เหตุผลหลายๆ ประเด็น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่มูลค่าและมูลค่าเพิ่ม 
 

High 

Low 

Value 

Added 

Value Chain 

Brand 

OEM 

Innovation 
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จากภาพที่ 1 หากพิจารณาว่าผู้ประกอบการเริ่มต้นจากการสร้างประสิทธิภาพ (ลดต้นทุน) จะเห็นได้
ว่า SMEs ในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็น OEM (Original Equipment Manufacturing) ซึ่งก็คือ “มือปืนรับจ้าง
ผลิต” ทุกครั้งที่ลูกค้ามาสั่งผลิตจะต้องต่อรองราคาทุกครั้ง หากท าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนผู้ผลิตท าให้ต้องยอมและ
มูลค่าเพิ่ม (Value added) ที่ได้น้อยมาก กล่าวคือ ยอดขายเยอะ แต่ก าไรน้อย อีกทั้งเหมือนกับการขึ้นหลัง
เสือแล้วลงไม่ได้เพราะว่าต้องสร้างโรงงานและเครื่องจักร และถ้าหากจะเริ่มต้นด้วยตราสินค้าที่ภาครัฐเคย
พยายามสนับสนุน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสินค้า OTOP หลายๆผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าที่สวยงาม หากแต่ว่ามี
ตราสินค้าแต่ไม่มีมูลค่าตราสินค้า (Brand Value) เพราะไม่มีคนรู้จักเป็นตราสินค้าใหม่ที่ไม่มี Brand Equity ที่
เคยสร้างไว้อยู่เลยจึงไม่สามารถที่จะก าหนดราคาสูงเหมือนสินค้าอื่นๆ ที่ได้สร้างมูลค่าของตราสินค้ามานาน
แล้ว ด้วยเหตุผลนี้เองผู้ประกอบการจะต้องเริ่มต้นด้วยนวัตกรรม เพราะว่านวัตกรรมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง
และยังรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกกจากนี้สิ่งที่เราสร้างใหม่ยังมีระบบระเบียบในการคุ้มครอง
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่จะช่วยรักษาความได้เปรียบของธุรกิจไว้ แน่นอนว่า “นวัตกรรม” ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็
ไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะเริ่ม 
 
นวัตกรรมท าอย่างไร 
 ผู้ประกอบการเกือบทุกคนทราบว่าจะต้องสร้างนวัตกรรมในองค์กรของตนเอง แต่หลายครั้งไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นได้อย่างไรในขณะที่หน่วงานภาครัฐต่างก็เร่งรัดให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่านักวิชาการต่างบอกออกมาเสียงเดียวกันว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการท าวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นที่มาของเงินสนับสนุนและการลดหย่อนภาษีในด้านนี้จาก
ภาครัฐ อย่างไรก็ดีการท านวัตกรรมนั้นแท้จริงแล้วสามารถท าได้หลากหลายแนวทาง เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่
มักคิดถึงเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น 

ทั้งนี้ “รักพี่ เสียดายน้อง” เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักส าหรับผู้ประกอบการที่เริ่มมุ่งสู่การท านวัตกรรม 
เนื่องจากว่านวัตกรรมจะต้อง “ทิ้งแนวทางเก่าและเริ่มสิ่งใหม่ซึ่งจะต้องขายได้”  จึงท าให้ค่อนข้างล าบากมาก
ส าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน รวมไปถึงลูกค้า หลายครั้งประสบปัญหาในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ เพราะว่า
ไม่เข้าใจว่าสินค้านั้นจะต้องใช้อย่างไร ความไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ ท าให้จะต้องใช้ระยะเวลา นอกจากนี้
ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่า “นวัตกรรมมีความเสี่ยง แต่หากไม่ท าจะเสี่ยงยิ่งกว่า” เพราะว่าธุรกิจของท่าน
จะถูกคู่แข่งที่มีสิ่งใหม่ท าลายสิ่งที่ท่านมีอยู่ไป ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจธนาคารหากไม่ปรับตัว ก็จะโดนกลุ่ม
ธุรกิจสตาร์อัพ ฟินเทค แบ่งเค้กทางการตลาดไปจนไม่เหลือให้อยู่รอด เป็นต้น อย่างที่ สตีฟ จ็อป บอกไว้ว่า 
“นวัตกรรมจะแบ่งแยกระหว่างผู้น ากับผู้ตาม”   

โดยในการท านวัตกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นการท านวัตกรรมใน
ด้าน 1) คุณค่า (Value) 2) ส าหรับใคร (Whom) 3) ท าอย่างไร (How) และ 4) ทรัพยากรและขีดความสามารถ 
(Resource and Capability) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับกรอบแผ่นภาพทางด้านโอกาสของผู้ประกอบการ 
(Opportunity Canvas) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1) นวัตกรรมผ่านคุณค่าใหม่  ซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ค าว่า “คุณค่าแตกต่างจากมูลค่า” อย่างชัดเจน จนมีค ากล่าวที่ว่า “คุณค่าคือ
สิ่งที่คุณได้รับ มูลค่าคือสิ่งที่คุณจ่ายไป” “คุณค่า” คืออะไร แล้วคุณค่าสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร 
ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการมักเข้าใจผิดว่าหากจะสร้างนวัตกรรมใหม่จะต้องผลิตและหาสินค้า
และบริการใหม่ แต่แท้จริงแล้ว หน้าที่ของผู้ประกอบการคือ “การสร้างและส่งมอบคุณค่าผ่าน
สินค้าและบริการ” ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่า “คุณค่า” ที่ต้องการส่งมอบคืออะไร ถ้า
เข้าใจแล้วถึงจะสามารถค้นหากระบวนการบริการ ตัวผ่านที่จับต้องได้ (สินค้าหรือผลิตภัณฑ์) 
“คุณค่าใหม่ เปรียบเสมือน ความต้องการใหม่” เมื่อเราหาและเข้าใจคุณค่าใหม่แล้วไม่จ าเป็นว่า
จะต้องใช้กระบวนการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ ก็ถื อได้ว่าเราได้สร้างนวัตกรรมใหม่แล้ว 
ยกตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อที่เรารู้จักกันในตลาด  หากถามว่า คุณค่าของร้านสะดวกซื้อคือ
อะไร แน่นอนส่วนใหญ่มักตอบว่า “สะดวก” แต่เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่คิดโมเดลทาง
ธุรกิจนี้จะต้องเข้าใจค าว่า “สะดวก” ในมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสะดวกที่จะซื้อ เลยตั้ง
ราคาที่จ่ายได้ง่าย สะดวกที่จะไปเมื่อไรก็ได้ เลยเปิด 24 ชั่วโมง สะดวกในการหาร้าน เลยมีสาขา
มากมาย ด้วยเหตุนี้เอง การเกิดของร้านสะดวกซื้อจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุ
ที่ว่า “ลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือบริการก็ต่อเมื่อคุณค่าที่ได้รับมากกว่ามูลค่าราคาที่จ่ายไป” ดังนั้น
การสร้างคุณค่าใหม่ จึงเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เมื่อหาคุณค่าใหม่ย่อมท าให้มี
โอกาสที่ในการหาลูกค้าที่ต้องการคุณค่าใหม่นั้นเอง 

2) นวัตกรรมผ่านส าหรับใคร (ใหม่)  ส าหรับในด้านนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆ คนมักจะคิดว่า
ไม่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งในความจริงสามารถท าได้ และผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จต่างเข้าใจในส่วนนี้อย่างชัดเจน “ส าหรับใคร (For Whom) ในที่นี้หมายถึงคนที่ได้รับ
คุณค่านั้น และ “คนในที่นี้หมายถึงลูกค้า” สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจตลอดคือ ธุรกิจจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้าซื้อสินค้าและบริการคุณ หากคุณคิดว่าการท าธุรกิจคือการผลิตสินค้า
และสร้างบริการแต่ไม่มีใครมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าคุณ สิ่งนั้นไม่ใช่ธุรกิจ ดังนั้นการสร้าง
นวัตกรรมผ่านมิติด้าน “ส าหรับใคร” นั้นก็คือการหาลูกค้าใหม่ ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ ไม่เคยใช้
สินค้าที่ท่านมีมาก่อน ผู้ประกอบการไม่ควรจะยึดติดกับการจับปลาในน่านน้ าที่มีเรือจับปลาเยอะ 
เนื่องจากว่ามีการแข่งขันกันสูงจนกลายเป็นทะเลแดง (Red Ocean) การหาปลาที่น่านน้ าใหม่ซึ่ง
เป็นทะเลที่สวยงาม (Blue Ocean) จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องออกไป เพราะที่นั้นจะมีเรือ
จับปลาน้อยกว่า และมีลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินค้าหรือบริการท่านเลย อย่าลืม!!! ค าว่านวัตกรรม 
จะต้องมาจากค าว่าใหม่และขายได้ ดังนั้นการหาลูกค้าใหม่และขายได้จึงเป็นนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้
เองการเสาะแสวงหาน่านน้ าใหม่จึงถือว่าเป็นการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการ
จะต้องค านึงถึงตลอดคือคุณค่าที่ส่งมอบนั้นส าหรับคนๆ นั้นจะต้องจับคู่กันได้อย่างพอดี หาไม่
แล้วเค้าก็จะไม่ยอมที่จะจ่ายสินค้าหรือบริการนั้นเพื่อให้ได้คุณค่านั้นไป ด้วยเหตุนี้สิ่งที่ส าคัญ
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ส าหรับการสร้างนวัตกรรมในด้านนี้คือ “คุณต้องหาคน (ส าหรับใคร) ที่ต้องการคุณมากที่สุด” 
กล่าวคือ ลูกค้าคนแรกที่ต้องการคุณมากที่สุดก่อนแล้วลูกค้าคนอ่ืนจะตามมาแล้ว  

3) นวัตกรรมผ่านท าอย่างไร (ใหม่) เป็นกระบวนการที่คนส่วนใหญ่คิดถึงและเป็นวิธีแรกแต่มักไม่ได้
มองในทุกมิติ ท าให้กลายเป็นข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมในด้านนี้มักจะมีการ
เริ่มต้นด้วยการท าวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อหาวิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่มักคิดว่าจะต้องลงทุนมากและไม่มีงบประมาณด าเนินการ และ
คิดอีกว่ามีความเสี่ยงและจะไม่ได้คืนทุน แท้จริงแล้วค าว่า “การวิจัยและพัฒนา” สามารถท าได้ใน
ทุกระดับและทุกมิติ อาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นการสร้างห้องทดลอง ซื้อเครื่องมือทดลอง หรือ
ลงทุนจ้างนักวิจัย เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ แต่ความจริงแล้วการวิจัยและพัฒนาสามารถ
ริเริ่มได้จากตนเอง สิ่งเล็กๆ รอบตัว เช่น การสังเกต และการทดลองขนาดเล็ก จากกระบวนการ
เดิมเป็นกระบวนการใหม่ แม้แต่ค าพูดของพนักงานต้อนรับในการให้บริการเมื่อเจอลูกค้า การลอง
สูตรอาหารใหม่ หรือเปลี่ยนวิธีการจัดวางอาหาร ต่างเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างใหม่ได้ในด้าน
นี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงคือการติดตามผลลัพธ์จากการทดลองเพื่อทราบได้ว่าจะต้อง
ปรับปรุง พัฒนาในด้านใดต่อไป การทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถ
สร้างโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้สิ่งที่ส าคัญคือ “ต้องเปิดใจยอมรับความล้มเหลวขึ้นจาก
การทดลองเพราะว่าถ้ามนัไม่ล้มเหลวแสดงว่าคุณยังไม่ได้สร้างนวัตกรรมที่เพียงพอ”   

4) นวัตกรรมผ่านทรัพยากรและขีดความสามารถ (ใหม่)  โดยที่มาในการสร้างนวัตกรรมในด้านนี้มา
จากค านิยามของกูรูด้านนวัตกรรมและการประกอบการ “ศาสตราจารย์  ชุมปี เตอร์  
(Schumpeter)” ที่ได้กล่าวในส่วนหนึ่งของนิยามของค าว่า “นวัตกรรม” ว่าวัตถุดิบใหม่เป็นส่วน
หนึ่งของนวัตกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรใหม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ Uber หรือ Airbnb 
ได้มีการสร้างนวัตกรรมในด้านนี้ โดยต้นก าเนิดของ Uber เกิดขึ้นในเมือง ซานฟรานซิสโก แค
ลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้ง Uber ไม่ได้ขับรถและจ าเป็นจะต้องใช้บริการ Taxi แต่ว่า Taxi  
มีระบบสหภาพหรือสหกรณ์ที่ควบคุมกันเองในแง่ของจ านวนรถเพื่อรักษารายได้ของกลุ่ม จึง
ก่อให้เกิดปัญหา ไม่สามารถหารถได้หรือเรียกแล้วไม่ไป ซึ่งคล้ายคลึงกับบ้านเรา เมื่อผู้ก่อตั้ง 
Uber ได้ไปเห็นรถรับส่งลีมูซีนที่สนามบิน ที่จอดอยู่เฉยๆ แต่สามารถรับส่งได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
จึงลองถามคนขับรถว่าหากโทรมาให้ไปรับส่งจะให้บริการหรือเปล่า ปรากฏว่าคนขับรถตอบตกลง
เพราะดีกว่าอยู่เฉยๆ เหตุนี้เองการหาทรัพยากรใหม่ที่กล่าวมา จึงเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ในการให้บริการรถแท๊กซี่ ในขณะที่ Uber ไม่มีรถแม้แต่คันเดียว ในส่วนของ Airbnb ที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโรงแรม  ผู้ก่อตั้งประสบปัญหาในการหาโรงแรม โดยเฉพาะในวันที่มี
การประชุมสัมมนา หรือวันหยุดยาว แต่เห็นห้องของบ้านคนในพื้นที่ถูกทิ้งไว้และไม่ได้ใช้
ประโยชน์ซึ่งก็คือทรัพยากรใหม่ จึงได้สร้างรูปแบบธุรกิจออกมา ด้วยเหตุนี้หากเราสามารถค้นหา
ทรัพยากรและขีดความสามารถใหม่ๆ ที่คนอื่นๆ มองข้ามไปย่อมสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ ส าหรับ
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คนไทยก็มีเหมือนกันหากเคยทานขนมอบกรอบที่ท าจาก “คางกุ้ง” ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่หา
ทรัพยากรใหม่เช่นเดียวกัน 

นวัตกรรมกบัความได้เปรยีบในการแข่งขัน  

มีองค์การมากมายประสบความส าเร็จและอยู่รอดได้ จากการสร้างนวัตกรรมที่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับองค์การ โดยการที่องค์การสามารถรวบรวมความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์และน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ ในสินค้าและบริการ รวมถึงด้านการส่งมอบให้
ถึงมือลูกค้าด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อระดับองค์การเท่านั้น แต่ยังท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เติบโตตามไปด้วย 

 นวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านสินค้า บริการ กระบวนการท างาน เป็นต้น การ
ออกสินค้าใหม่จะช่วยให้องค์การสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นอกจากนี้ ส าหรับสินค้าที่ถึงจุด
อิ่มตัวและสามารถครองตลาดได้แล้ว การเน้นแข่งขันที่ราคาถูกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องมี
องค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากด้านราคา เช่น เน้นที่การออกแบบให้ตรงใจลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส าหรับสินค้าที่มีช่วงอายุของผลิตภัณฑ์สั้น เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือที่มีการ
ออกรุ่นใหม่ๆ  เกือบทุกเดือน หรือรถยนต์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่มีการออกรถรุ่นใหม่ๆ ทุก  2 ปี 
องค์การต้องมีการแข่งขันกับเวลา ไม่เพียงแต่ต้องน าเสนอสินค้าใหม่ๆ เท่านั้น  แต่ยังต้องท าให้เร็วกว่าคู่แข่ง
ด้วย ในขณะเดียวกัน การพัฒนาสินค้าใหม่ก็เป็นความสามารถที่ท้าทายขององค์การ เพราะสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ได้สร้างโอกาสและกฎเกณฑ์มากมาย อีกทั้งกฎหมายอาจเปิดช่องทางใหม่ๆ  หรือปิดกั้นการพัฒนา
นวัตกรรม เช่น ความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งอาจมีการพัฒนาหรือออก
สินค้าใหม่ๆ ที่ท าให้องค์การต้องตอบโต้ต่อคู่แข่งผ่านทางนวัตกรรมของสินค้า    

นวัตกรรมไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่เพียงการคิดค้นสินค้าใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการน าเสนอบริการ
ใหม่ที่ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า และมีคุณภาพสูงกว่า ท าให้องค์การสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ใน
ระยะยาว เช่น Citibank เป็นธนาคารแห่งแรกที่น าเสนอบริการ ATM และมีการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยีนี้ และ First Direct ในประเทศอังกฤษ กลายเป็นธนาคารที่มีความสามารถในการแข่งขัน
มากที่สุด สามารถสร้างลูกค้ารายใหม่ได้ถึง  10,000 รายต่อเดือน โดยมีการให้บริการธุรกรรมทางโทรศัพท์ที่มี
ระบบ IT ที่ดีสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกมากมายที่มีการน าระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการองค์การที่สามารถสร้างความส าเร็จให้กับองค์การได้ เช่น โรงพยาบาล Karolinska ในประเทศสวีเดน 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในด้านความรวดเร็ว  คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ  

นวัตกรรมด้านกระบวนการก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ การท าในสิ่งที่ไม่มีใคร
ท าได้ หรือท าในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่น ถือได้ว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ เช่น ระบบ
การผลิตของ Toyota (Toyota Production System: TPS)  ที่ด าเนินการลดขั้นตอนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ด้วยกิจกรรมหลักคือ Just In Time (JIT) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ท าให้
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บริษัทสามารถผลิตรถยนต์ได้โดยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่าและมีผลการด าเนินงานเหนือกว่าผู้ผลิตรถยนต์
รายอื่น ทั้งเรื่องคุณภาพ และผลิตภาพ  

นวัตกรรมจะท าให้องค์การค่อยๆ ก้าวห่างออกจากคู่แข่งทีละน้อย ซึ่งหากองค์การใดไม่สามารถคิดค้น
นวัตกรรมได้ แต่ในขณะที่องค์การอื่นๆ  มีการคิดค้น เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการด าเนินการต่างๆ  
อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจะเป็นการเสี่ยงต่อผลการด าเนินงานขององค์การนั้นๆ เช่น ผู้น าในธุรกิจธนาคารได้เปลี่ยน
มือสู่ผู้ที่สามารถจัดการกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้  โดยการน าเอานวัตกรรมความก้าวหน้าทาง IT มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ หรือ Amazon.com ได้เปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน โดยมีการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย อาทิ หนังสือและเพลง ความท้าทายที่เกิดจากอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแต่จะกระทบกับธุรกิจธนาคาร
หรือธุรกิจค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อทุกธุรกิจด้วย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญต่อการอยู่รอดขององค์การขนาดเล็ก 
เช่น บริษัทน าเที่ยวที่มีการน าอินเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ท าให้วิธีการด าเนินงานของบริษัท
นั้นง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่คลิกที่เว็บไซต์ก็สามารถได้รับข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆ  
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแผ่นพับ หรือตั้งโต๊ะที่มี
เจ้าหน้าที่บริการรับจองต๋ัว ดังนั้น ธุรกิจท่องเที่ยวจึงประสบความส าเร็จอย่างมากในธุรกิจดอทคอม 
 จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่มีพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตมีความก้าวหน้าและได้เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมาก ประเด็น
ส าคัญคือต้องรู้ว่าอะไรคือ เทคโนโลยีที่โดดเด่นของบริษัท รู้กลุ่มลูกค้า หรือเงื่อนไขทางการตลาดและสังคม
ต่างๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และเพื่อความ
ย่ังยืนขององค์การ ท าให้สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ 

นวัตกรรมกบัการได้เปรียบจากการเปน็ผูน้ า (Innovativeness and First-Mover Advantage)  

นวัตกรรมหรือการสร้างสิ่งใหม่ส่งผลท าให้องค์กรมีโอกาสที่จะเปลี่ยนต าแหน่งขององค์กรในตลาดให้
กลับกลายมาเป็นผู้น าได้ เนื่องจากว่าในแต่ละอุตสาหกรรมต่างมีการแข่งขันกันอย่างเสรี และแต่ละองค์กรต่าง
ตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรเพื่อที่จ าเป็นผู้น าในตลาดหรือเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ Lieberman 
and Montgomery (1988) กล่าวถึงความได้เปรียบทางการเป็นผู้น า (First-mover advantage) ว่าเป็น
ความสามารถขององค์กรที่จะบุกเบิกเพื่อที่จะสามารถได้รับก าไรทางธุรกิจ โดยมี 3 กลไกที่เป็นสาเหตุที่ส่งผล
ท าให้ผู้น าทางธุรกิจได้ความได้เปรียบได้แก่ 

1) การเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี (Technological Leadership) โดยมี 2 ปัจจัยในประเด็นนี้จะต้อง
พิจารณา  ปัจจัยแรกคือการที่องค์กรสามารถที่จะมีโอกาสที่เรียนรู้และได้ประสบการณ์ก่อนส่งผล
ท าให้เมื่อรู้ก่อน มีประสบการณ์ก่อนท าให้ต้นทุนในการเรียนรู้ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ตาม ดังนั้นจึงมี
ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ปัจจัยที่สองได้แก่การวิจัยและพัฒนาก่อนท าให้เกิดการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ได้ก่อนจึงท าให้มีก าแพงป้องกันไม่ให้ผู้ตามสามารถที่จะท าอะไรได้เหมือนกับ
ผู้น า อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้ผู้ตามบางครั้งก็จะท าการประดิษฐ์สิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือที่
เรียกว่า “Invent Around” 



บทที่ 13: นวัตกรรมและการประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  221 

2) การจับจองสินทรัพย์ที่หายาก (Preemption of Scare Assets) การเป็นผู้น าสามารถที่จะ
ได้เปรียบโดยการไปจับจองทรัพยากรวัตถุดิบที่ยังไม่มีใครเริ่มได้ก่อน ซึ่งจะท าต้นทุนในการได้มา
ซึ่งทรัพยากรต่ า นอกจากนี้พื้นที่บางอย่างเช่นพื้นที่การขายสินค้า การเป็นผู้น าทางธุรกิจก็ย่อม
สามารถที่จับจองช่วงชิงพื้นที่ได้ก่อน ซึ่งพื้นที่ขายสินค้าบางครั้งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หายาก หากเข้า
ไปได้ก่อนย่อมจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท้ายที่สุดการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือย่อมส่งผลท าให้เกิดจากการประหยัดจากขนาดได้ก่อนเนื่องจากการเพิ่ม
การผลิตก่อน เป็นต้น 

3) ต้นทุนการเปลี่ยนสินค้าและทางเลือกผู้ซื้อภายใต้ความไม่แน่นอน (Switching Cost and Buyer 
Choice under Uncertainty) ด้วยผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วจะมีต้นทุนในการเปลี่ยนการใช้สินค้า 
ผู้น าทางธุรกิจจะได้เปรียบในเรื่องการสร้างความเข้าใจในการสินค้าและบริการกับผู้ซื้อก่อน 
ผู้บริโภคมักจะคุ้นเคยกับสินค้าแรกที่เคยใช้และมักจะไม่เปลี่ยนเนื่องจากไม่ต้องการเรียนรู้ในการ
สินค้าใหม่และกลัวความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าใหม่ นอกจากนี้บางครั้งผู้น าทางธุรกิจ
อาจจะสร้างสัญญาบางอย่างเพื่อผูกพันกับผู้บริโภคแรก ท าให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีต้นทุน
เกิดขึ้นซึ่งส่งผลท าให้เกิดความได้เปรียบของการเป็นผู้น า 

อย่างไรก็ดีการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะเป็นผู้น าทางธุรกิจ ย่อมมีข้อเสียเปรียบที่จะต้องพึ่งระวัง และผู้
ตาม (Later-movers) อาจจะมีความได้เปรียบดังกล่าวด้วย โดยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลกระทบจากกาฝาก (Free Rider Effect) กล่าวคือ ผู้ตามสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จาก
การลงทุนของผู้น าในด้านการวิจัยและพัฒนา การศึกษากลุ่มผู้บริโภค และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ หลายๆครั้งต้นทุนการลอกเลียนแบบในบางอุตสาหกรรมจะมีต้นทุน
ที่ถูกกว่าต้นทุนการสร้างนวัตกรรม 

2) ความเห็นพ้องด้านเทคโนโลยีหรือความไม่แน่นอนในตลาด (Resolution of Technological or 
Market Uncertainty): ผู้ตามมีโอกาสมีโอกาสที่จะรอและมองเห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดได้
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและในสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนในตลาด ดังนั้น ความเสี่ยงที
เกิดขึ้นส าหรับผู้ตามนั้นลดลง ความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ความได้เปรียบของผู้น าตลาด
ลดลง ในขณะที่ผู้ตามมีความได้เปรียบมากขึ้น 

3) การยกระดับทางด้านเทคโนโลยีหรือความต้องการของผู้บริโภค (Shift in Technology or 
Customer Needs): ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงด้านเทคโนโลยี ผู้ตามที่ยังไม่ได้
ลงทุนจะได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผู้น าซึ่งได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ไปแล้ว 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคนั้นยังส่งผลท าให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้
ตาม ที่ยังไม่ได้มีทรัพยากรในการลงทุนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

4) ความเฉื่อยของการตั้งอยู่ (Incumbent Inertia): ในหลายๆครั้ง ผู้น าทางธุรกิจมักเผชิญปัญหากับ
ความเฉื่อยในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนทางสินทรัพย์ หรือเทคโนโลยีไปแล้ว และไม่ยอม
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ที่จะเปลี่ยนแปลง กลัวว่าเทคโนโลยีใหม่จะกินส่วนแบ่งทางการตลาดของเทคโนโลยีเก่าไป รวมไป
ถึงการที่องค์กรปราศจากความยืดหยุ่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลเสียกับผู้น าทางธุรกิจ ในขณะ
เดียวกับผู้ตามมีโอกาสมากขึ้นที่จะสร้างความได้เปรียบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 
รูปแบบและประเภทของนวัตกรรม 

นวัตกรรมสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 4 รูปแบบ (‘4Ps’ of innovation) ดังนี ้
1. Product innovation: การเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตัวอย่างเช่น การออกแบบรถยนต์

รุ่นใหม่ (เช่น มีระบบป้องกันให้กับเด็กทารก) แพ็คเกจประกันภัยใหม่ที่ให้ความคุ้มครองทารกที่อาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือ ระบบความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) แบบใหม่ที่มี
ฟังค์ชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้นและทันสมัยมากขึ้น 

2. Process innovation: การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ หรือระบบ 
Home Entertainment หรือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการและขั้นตอนการท างานในการ
ให้บริการด้านการเคลมประกันให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. Position innovation: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการ
เปลี่ยนต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า 
ตัวอย่างเช่น Lucozade จากประเทศอังกฤษ ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มช่วยให้ฟื้นไข้เร็ว
ส าหรับเด็ก แต่ต่อมาได้น าเสนอรูปแบบการใช้ Lucozade ใหม่ ในรูปแบบเครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
ส าหรับนักกีฬา กลยุทธ์คือ การก าหนดตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันและเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ โดยการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ท าให้มี
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 376 ล้านปอนด์ ในปี 2009  

4. Paradigm innovation:  การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดธุ รกิจ ตัวอย่างเช่น Henry Ford ได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเปลี่ยนการผลิต
รถยนต์จากรูปแบบเดิมที่ท าด้วยมือ (Handmade) จากช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเพียงไม่กี่คันและมีราคา
แพงเฉพาะผู้มีฐานะร่ ารวยเท่านั้นที่จะสามารถมีไว้ครอบครองได้ มาเป็นการผลิตจ านวนมากแบบ 
Mass Production มีราคาที่ใครๆ ก็สามารถซื้อรถยนต์ของ Ford ได้ ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการน า
วิธีการผลิตแบบ Mass Production นี้มาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม หรือ 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานและการจัดการของสายการบินโดยทั่วไปและที่เคยปฏิบัติกันมา ให้
เกิดความแตกต่างและสามารถสร้างกลุ่มผู้โดยสารใหม่ๆ ได้ ไปสู่การบริการสายการบินต้นทุนต่ า 
(Low cost airline) หรือ การให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมไปสู่การให้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต  
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ประเภทของนวัตกรรมโดยแบ่งตามลักษณะของการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
1. นวัตกรรมทีเ่พิ่งคน้พบ (Radical Innovation) เป็นการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริงสู่สังคม โดยการ

เปลี่ยนแปลงค่านิยม (Value), ความเชื่อ (Belief) เดิม ตลอดจนระบบคุณค่า (Value System) ของสังคม
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงก็เป็นเหตุให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ 
ให้ผู้ประกอบการสามารถหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในการสร้างสินค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบให้กับ
ลูกค้า โดยน ากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยให้การท างานต่างๆ เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต ( Internet) จัดว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งในยุคโลกข้อมูล
ข่าวสาร ท าให้ค่านิยมเดิมที่ เชื่อว่าข้อมูลข่าวสารมีข้อจ ากัดทั้งในด้านเวลาและสถานที่นั้นเปลี่ยนไป 
อินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัดทั้งในด้านเวลาและระยะทาง การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีท าให้ระบบคุณค่าของข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป  

2. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนมากจะ
เป็นแบบค่อยๆ เปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการท างาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Radical) ที่เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน การปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น นั่นคือ “ท าสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีกว่าเดิม” เช่น ปากกา Bic ที่มีการออกสินค้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 1957 และยังคงยอดขายเป็นจ านวนมาก
จนทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าปากกาจะมีรูปร่างเหมือนเดิม แต่ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทั้งใน
ด้านวัตถุดิบและน้ าหมึก 

 
ค าถามท้ายบท 

1) จงอธิบายความหมายของค าว่า “นวัตกรรม”  

2) ท าไมจะต้องเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมและสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร 

3) นวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่รูปแบบ และกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 
4) จงอธิบายเพราะเหตุใดความได้เปรียบจากการท านวัตกรรมเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

กว่าการขายของถูก หรือการขายในปริมาณมากเพียงมิติเดียว 
5) องค์การจะสามารถรักษาใหก้ารเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนสภาพโดยสิ้นเชิงยังคงด ารงอยู่ได้อย่างไร 
6) จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Incremental Innovation และ Radical Innovation 
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บทที ่14 
การประกอบการธรุกจิครอบครวั 

(Family Business) 
 

“Family is not an important thing. It’s everything.” 
  ครอบครัวไม่ใช่สิ่งส าคัญแต่มันเป็นทุกสิ่ง 

(Michael J. Fox) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจทีม่าและความหมายของธุรกิจครอบครัว 
2. เพื่อเข้าใจรูปแบบของธุรกิจครอบครัว ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจครอบครัว 
3. เพื่อให้เข้าใจถงึคุณลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความส าเร็จและบทบาทของสมาชิกใน

ครอบครัว 
4. เพื่อเข้าใจการสืบทอดธุรกิจครอบครัวและความส าคัญของธรรมนูญของครอบครัว 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ที่มาและความหมายของธุรกิจครอบครัว  
2. ข้อดีข้อเสียของธุรกิจครอบครัว 
3. รูปแบบของธุรกิจครอบครัว 
4. คุณลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความส าเร็จ 
5. บทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
6. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
7. ธรรมนูญครอบครัว 

บทน า 

 การประกอบการต่างเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการค้นหาโอกาส ทดลองโอกาสและหาประโยชน์จาก
โอกาสนั้นโดยการผสมผสานทรัพยากรและสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น และท้ายสุดจึงเปลี่ยนตัวเองเป็นองค์กร
ธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่แล้วหลายองค์กรที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงปัจจุบัน บุคลากรที่เริ่มต้นท างานหรือเริ่มท าการ
ประกอบการช่วงแรกส่วนใหญ่แล้วเป็นสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา บางครั้งมีครอบครัว
เดียวที่เริ่มการประกอบการ บางครั้งมีมากกว่า 1 ครอบครัว ซึ่งส าหรับประเทศไทยแล้วมากกว่า 70 ของธุรกิจ
ทั้งหมดในประเทศมีพื้นฐานมาจากธุรกิจครอบครัว (ส านักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2544) และ 65% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นธุรกิจครอบครัวหรือควบคุม
การบริหารโดยบุคคลในครอบครัว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตลาด 2.35 ล้านล้านบาท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทย, 2550) สิ่งหนึ่งที่ท าให้เป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบของธุรกิจครอบครัวได้แก่ การตัดสินใจที่
รวดเร็วและมีเอกภาพ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบการมากกว่าตัวบริษัทที่มีโครงสร้างที่มีความ
เฉื่อยขององค์กร (Organizational Inertia) นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวยังมีคุณลักษณะของการประกอบการที่
ต้องการที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าที่จะออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆ (ธีรนันท์ ศรีหงส์, 
2556) 

 ทั้งนี้มีงานวิจัยจ านวนมากได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มักอยู่รอดได้ไม่เกิน 3 รุ่น โดยธุรกิจ
ครอบครัวจากรุ่นแรกสู่รุ่นที่สองมีอัตราการรอดประมาณ 30% ในรุ่นที่สามอยู่รอดได้ประมาณ 14% และในรุ่น
ที่ 4 จะเหลือไม่ถึง 3% (Parrish, 2009; Poza, 2010) จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าความท้าทายของธุรกิจครอบครัว
คือการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นความท้าทายต่อการเติบโตทางธุรกิจ นอกจากนี้ข้อ
แตกต่างที่ส าคัญของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจทั่วไปคือสมาชิกในครอบครัวที่เข้ามาด าเนินการในธุรกิจ และ
ด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างมีความทับซ้อน ในแง่ของความสัมพันธ์ด้านครอบครัว และความสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ
ครอบครัว จึงต่างก็มีผลดีและผลเสียในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจและ
จ าเป็นต้องมีสมาชิกครอบครัวเข้ามาด าเนินงานต่างๆต้องเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว  

ที่มาและความหมายของธุรกิจครอบครัว  

 อาจจะกล่าวได้ว่าธุรกิจครอบครัวเกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วส าหรับผู้ประกอบการไม่
ว่าจะเป็นการระดมทุนหรือทรัพยากรต่างๆ ล้วนแล้วแต่เริ่มเข้าไปหาครอบครัว (Family) ก่อน และในหลายๆ 
สถานการณ์ผู้ประกอบการต่างต้องสร้างรากฐานธุรกิจจากที่บ้าน เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวก่อน จะเห็นได้
จากคนจีนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทยต่างเริ่มธุรกิจ กิจการภายในครอบครัว ใช้สมาชิกคนในครอบครัวก่อน
ในการบริหารงาน บ้างครั้งหลายๆ คนคงเคยได้ยินว่า “เงินกงส”ี ซึ่งเป็นเงินกองกลางที่ธุรกิจครอบครัวหามาได้
เพื่อท าธุรกิจต่อหรือใช้จ่ายภายในครอบครัว ทั้งนี้ธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมไปถึงธุรกิจขนาใหญ่ด้วย ซึ่งฝั่งรากลึกอยู่ในฐานธุรกิจของทุกๆ ประเทศ เพราะว่าสถาบัน
ครอบครัวแรกเป็นสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดมา ทั้งนี้ในการด าเนินธุรกิจครอบครัวต่างมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ (Montgomery & Sinclair, 2000) ด้วยเหตุนี้
การบริหารธุรกิจครอบครัวจึงถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ (เอกชัย อภิศักด์ิกุล, 2561)  

 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Apisakkul, 2016) ได้ให้เกณฑ์ในค านิยาม
ของ “ธุรกิจครอบครัว” ไว้ดังนี ้

1) เป็นตระกูลผู้ก่อตั้ง  
2) 2) มีคนในตระกูลเป็นกรรมการบริษัทในอันดับ 1-5 อย่างน้อย 1 คน  
3) 3) สมาชิกในครอบครัว (ทุกคนร่วมกัน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่ม Strategic Shareholder (ค าว่า 

Strategic Share Holders หรือ “อ านาจควบคุมกิจการ” ตามส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หมายถึง (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (2) การมีอ านาจควบคุม
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่ า
เพราะเหตุอื่นใด (3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวต่างสอดคล้องกับ สรรชัย เตียวประเสริฐกูล (2550) ที่กล่าวว่า  

ธุรกิจครอบครัว เป็นกิจการใดๆ ที่มีครอบครัวถือครองความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ หรือถือครอบ
อ านาจการควบคุมและบริหารกิจการ โดยมีสมาชิกครอบครัวมากกว่า 2 คนมีส่วนร่วมโดยตรงกับการ
ด าเนินงานของกิจการหรือธุรกิจครอบครัว 

อย่างไรก็ดีมีนักวิชาการด้านธุรกิจครอบครัวได้ให้ความหมายและนิยามธุรกิจครอบครัว ซึ่งได้พิจารณา
ไว้ว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจครอบครัวจะมีปัจจัยต่อไปน้ีเป็นตัวก าหนดได้แก่ 

o สัดส่วนหรือร้อยละของการครองหุ้นของบริษัทโดยครอบครัว 
o ผู้บริการบริษัทมาจากสมาชิกในครอบครัวและมีอ านาจควบคุมการออกเสียงการบริหารและ

การตัดสินใจเกี่ยวบริษัท 
o จ านวนสมาชิกในครอบครัวหรือจ านวนสมาชิกหลายรุ่นมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 

ทั้งนี้ เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2561) ได้ให้ความหมายว่า 

ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยเป็นเจ้าของทั้งหมด หรือส่วน
ใหญ่ หรือมีการถือครองหุ้น ซึ่งครอบครัวยังคงควบคุมและบริหารกิจการได้อยู่และเป็นธุรกิจที่มีการสืบทอด
ธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

 
ข้อดีข้อเสยีของธุรกจิครอบครัว 

 ธุรกิจครอบครัวต่างมีข้อดีข้อเสียเหมือนกับรูปแบบธุรกิจที่ไม่ใช่ครอบครัว โดยข้อดีหรือจุดแข็งที่สร้าง
ความได้เปรียบของธุรกิจครอบครัวคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีการสร้างค่านิยมความจงรักภักดี 
ค่านิยมหลัก มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และยังมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่มีต่อธุรกิจครอบครัว  

อย่างไรก็ดีข้อเสียของธุรกิจครอบครัวก็มีหลายส่วนที่จะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาพนักงาน 
โดยเฉพาะคนเก่งไม่ค่อยอยากเข้ามาท างานในธุรกิจครอบครัว เนื่องจากว่าจะไม่ได้รับอิสระให้การท างาน
บริษัท และมีปัจจัยเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้เกิดการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนหลายครั้งธุรกิจครอบครัวมักท าได้ยากกว่าธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่าง
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สมาชิกในครอบครัวต่างส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในธุรกิจ บทบาทหน้าที่หลายครั้งมีส่วนที่ทับซ้อนและ
ไม่ชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2561) ได้สรุปรวบรวมข้อดีข้อเสียตามตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของธุรกิจครอบครัว 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1. คล่องตัวในการบริหาร 
2. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรรวดเร็ว 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดได ้
4. ในระยะยาวมีผลก าไรสูงกว่าบริษัททั่วไป 
5. รักษาคุณภาพและชื่อเสียงวงศ์ตระกูล 
6. เน้นรักษาลูกค้าและรักษาตลาด 
7. มีสมาชิกครอบครัวให้การสนบัสนุนและ

ถ่ายทอดความรู้และความช านาญ 

1. ขาดความคล่องตัวในการตีราคาหุ้น 
2. เข้าถึงตลาดทุนได้ยากกว่า 
3. มีความเสี่ยงในการสืบทอดธุรกิจ 
4. การเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว 
5. มืออาชีพที่ดีจะไม่สนใจมาท างานให้ 
6. การควบคุมต้นทุนเป็นไปได้ยาก 
7. การลงทุนใน R&D จะน้อยกว่าบริษัททั่วไป 

รูปแบบของธรุกจิครอบครวั 

 ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยทั่วไปเกิดจากการผสมผสานระหว่างรูปแบบของความเป็นเจ้าของ 
รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการบริหารจัดการ (ผู้ถือหุ้น) ที่มีความชัดเจนในการบริหารธุรกิจครอบครัว เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการบริหารธุรกิจครอบครัวมี 3 รูปแบบได้แก่ 

1) ธุรกิจที่เน้นการบริหารเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวท างานในบริษัท
ตนเอง โดยผ่านการฝึกท างานให้มีประสบการณ์ก่อน การแบ่งผลตอบแทนจะแบ่งกันอย่าง
ยุติธรรมให้กับทุกคนองค์กร ส่วนการสืบทอดธุรกิจจะขึ้นอยู่กับผลงาน 

2) ธุรกิจที่เน้นผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นในการปันผลมากกว่าการวางแผนเติบโตระยะ
ยาว ซึ่งท าให้การท างานของธุรกิจลักษณะนี้เป็นการลงทุนมากกว่า 

3) ธุรกิจที่เน้นครอบครัวเป็นหลัก โดยในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดจะคัดจากคนใน
ครอบครัวก่อน โดยผลประโยชน์ของบริษัทจะย้ายไปสู่สมาชิกในครอบครัว ท าให้การท าธุรกิจ
ลักษณะนี้จะมีการเงินที่ไม่เป็นระบบและมักมีความลับเกิดขึ้นในองค์กร 

คณุลกัษณะของธุรกจิครอบครัวที่ประสบความส าเร็จ 

 คุณลักษณะจากธุรกิจครอบครัวที่ประสบความส าคัญที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Ford 
Motors, BMW, Cargill, และ Marriott ต่างก็มีคุณลักษณะร่วมกันดังต่อไปนี ้

1) สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจและยอมรับว่าปัญหาของธุรกิจครอบครัวเป็นเรื่องปกติ กล่าวคือ 
ทุกคนในครอบครัวต่างมองปัญหาและมีสติในการแก้ไขปัญหาโดยการปรึกษาหารือกัน ซึ่งท าให้
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว ท าให้เกิดการสืบทอดและประสบความส าเร็จในธุรกิจครับครัว 

2) สมาชิกในครอบครัวมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย โดยทุกคนในครอบครัวต่าง
ร่วมแรงร่วมใจสามัคคี และต่างก็เข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งในด้านของธุรกิจและความเสี่ยงในด้านการ
สืบทอดกิจการ ท าให้ครอบครัวมีการวางแผนและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วยความเข้าใจก็ย่อมท าให้ธุรกิจของครอบครัวนั้นยั่งยืน 

3) สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารและพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอตรงไปตรงมา โดยการพูดคุยและ
การถกปัญหาร่วมกันอย่างสม่ าเสมอของสมาชิกในครอบครัว จะช่วยลดความขัดแย้งและสร้าง
ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้แสดงความคิดเห็น 
เพื่อให้รับรู้ถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างความผูกพันกับธุรกิจของครอบครัว 
โดยในการสื่อสารนี้อาจจะก าหนดให้เป็นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่นการ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หรือการจัดประชุมกันอย่างเป็นทางการ โดยอาจจะมี
คณะกรรมการอิสระจากภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเข้าประชุมด้วยเป็นต้น 

4) ครอบครัวมีการวางแผนเพื่อความยั่งยืน โดยในการนี้ครอบครัวอาจจะก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับครอบครัว เพื่อก าหนดทิศทางของธุรกิจครอบครัวและการสืบทอดกิจการใน
อนาคต เช่น แผนการเงินและมรดก แผนด้านผู้น าและการสืบทอด การวางกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่ง
แผนเหล่านี้จะน ามาสู่การปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ครอบครัวตั้งใจไว ้

5) ครอบครัวมีการสร้างวัฒนธรรมให้สมาชิกที่ทุ่มเทกับการสืบทอด โดยการสร้างวัฒนธรรม
ครอบครัวนี้เพื่อให้สมาชิกทุกในครอบครัวมีความสามัคคีกันและมีเป้าหมายที่จะสืบทอดกิจการ
ของครอบครัวไปยังรุ่นต่อๆ ไป โดยชี้ให้สมาชิกในครอบครัวเห็นถึงค่านิยมของธุรกิจครอบครัวว่า
เป็นการสร้างความมั่งคั่งของครอบครัวร่วมกัน และเป็นการถ่ายทอดค่านิยมและคุณธรรมให้กับ
ลูกหลาน การนับหน้าถือตาในสังคมและก่อให้เกิดอ านาจอิทธิพลมากกว่าที่จะท าให้ฐานะบุคคล
ธรรมดา 

 
ทั้งนี้ทั้งน้ันการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวต่างมีสถิติที่ได้แสดงถึงความท้าทายของธุรกิจครอบครัว โดย 

Roy (2013) ได้ชี้ให้เห็นว่า ประมาณ 70% ไม่สามารถที่ถ่ายทอดผ่านจากรุ่นที่ 2 เหลือ 30% ที่อยู่รอดและ
จากรุ่นที่ 2 ไป รุ่นที่ 3 มีเพียงแค่ 15% จาก 30% หรือไม่สามารถ่ายต่อให้แก่รุ่น 3 ได้ครึ่งหนึ่ง และท้ายที่สุด
จากรุ่น 3 ไปรุ่น 4 และรุ่นต่อไป จาก 15% หายไป 12 % หรือเหลือเพียง 3% ที่สามารถที่จะอยู่รอดได้ ด้วย
เหตุนี้เองการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจึงมีความส าคัญ แต่พบว่ากว่า 67% ของธุรกิจครอบครัวไม่มี
แผนในการสืบทอดธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการที่ก าลังด าเนินธุรกิจครอบครัวจึงต้องตระหนักถึง
กระบวนการในการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างถูกต้อง 
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บทบาทของสมาชิกในครอบครัว 

 ธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าสมาชิกครอบครัวมีบทบาทความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน 
เนื่องจากว่าเป็นผู้ก าหนดวางนโยบาย และเป้าหมายของธุรกิจ หากสมาชิกครอบครัวมีความสามารถและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน และมีความสามัคคีแล้ว ครอบครัวที่เป็นเจ้าของจะเป็นจุดแข็งที่ส าคัญของธุรกิจ โดย
ธุรกิจครอบครัวจะมีสมาชิกอยู่ที่แสดงบทบาทแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกันได้แก่ 

1) ผู้ริเริ่ม (Creator) เป็นผู้ที่มีลักษณะชอบคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบท าโครงการใหม่ๆ และมัก
สนับสนุนความคิดที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าขึ้นใน
ธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลส าคัญของครอบครัวหรือไม่ก็ตาม 
แต่โครงการใหม่ๆ แปลกๆ จะเกิดขึ้นจากคนประเภทนี้อาจจะกล่าวได้ว่าผู้ริเริ่มเป็นผู้คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ครอบครัว 

2) ผู้ขัดขวาง (Antagonist) เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ตั้งค าถามและข้อสงสัยอยู่ตลอดเวลาในการท าอะไร
ใหม่ๆ โดยมักจะเป็นผู้อนุรักษ์นิยม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และมักจะหาจุดอ่อนมาต าหนิสมาชิก
ครอบครัวคนอื่นๆ บางครั้งผู้ขัดขวางอาจจะเป็นคนที่ขัดขวางความเจริญของครอบครัว อย่างไรก็
ตามผู้ขัดขวางก็มีความส าคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลให้แก่ครอบครัว โดยโครงการต่างๆ 
จะต้องผ่านการทดสอบการตั้งค าถามคนบุคคลนี้ก่อนที่จะสามารถผ่านไปได้ 

3) ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นสมาชิกครอบครัวที่มีความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจ โดยจะเลือก
สนับสนุนระหว่างผู้ริเริ่มกับผู้ขัดขวาง โดยผู้สนับสนุนมักจะเป็นผู้อาวุโสภายในครอบครัว อย่าง
ปู่ย่าตายาย เป็นต้น หรืออาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกครอบครัวคน
อื่นๆ บางครั้งก็เป็นสมาชิกที่ไม่ได้ท างานอยู่ในธุรกิจครอบครัวแต่ท างานอยู่บริษัทข้างนอก หาแต่
ได้รับความเชื่อถือจากครอบครัวสูง โดยครอบครัวที่มีผู้สนับสนุนที่ดี จะมีความเป็นกลางและเป็น
ผู้ที่มีความสามารถท าให้ความแตกต่างชองความคิดของผู้ริเริ่มและผู้ขัดขวางได้ข้อสรุปที่ด ี

4) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) เป็นสมาชิกครอบครัวที่มักจะไม่มีความเห็นชัดเจนบ่อยครั้งที่ไม่เห็น
ด้วยหรือไม่ออกความคิด แต่ไม่คัดค้าน บางครั้งแล้วแต่สมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว ซึ่งผู้
สังเกตการณ์อาจจะไม่ได้เข้าไปท างานในธุรกิจครอบครัว โดยอาจจะเป็นเขย สะใภ้ และด้วย
ความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวสายตรง ท าให้ไม่ต้องการน าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
รับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ ในธุรกิจครอบครัว 
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การสบืทอดธุรกิจครอบครวั 

 การสืบทอดธุรกิจครอบครัว (Succession) ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความท้าทายและเป็นบททดสอบที่
ทุกครอบครัวจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าธุรกิจครอบครัวนั้นๆ จะด ารงความยั่งยืนได้หรือไม่ 
ด้วยเหตุนี้การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจึงมักเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้
ก่อตั้งหรือผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะต้องปล่อยอ านาจที่ดูแลบริษัททั้งหมดให้แก่รุ่นต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงหรือการคาดหวังของรุ่นต่อไปที่จะดูแลกิจการต่อ ทั้งนี้การสืบทอดธุรกิจครอบครัวมี
กระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนทั้งในเรื่องของการถ่ายโอนอ านาจในครอบครัวและในธุรกิจ อีกทั้งมีธุรกิจ
ครอบครัวจ านวนมากยังไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการสืบทอดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากว่าเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมาก และคนในครอบครัวส่วนใหญ่บางครั้งหลีกเลี่ยงที่จะพูดกันตรงๆ 
ต่างใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือซึ่งท าให้ไม่เกิดความกระจ่างในการสืบทอดในรุ่นถัดไป โดยปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่
ท าให้ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถถ่ายโอนธุรกิจต่อไปได้มีดังน้ี 

1) ต้องฟังใคร กล่าวคือ คนรุ่นพ่อแม่ยังไม่ไว้วางใจในตัวทายาทที่จะเข้ามาสืบทอดกิจการต่อท าให้
พนักงานเกิดความสับสนว่าจะต้องเชื่อฟังหรือรับค าสั่งจากใคร 

2) ร้อนวิชา กล่าวคือ ผู้สืบทอดต าแหน่งร้อนวิชาเกินไป ต้องการที่จะด าเนินธุรกิจในแบบของตนเอง
โดยไม่ประเมินถึงการถ่ายช่วงอ านาจหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้เกิดการไม่ยอมรับในองค์กร
หรือบางครั้งเกิดความผิดพลาดในธุรกิจได ้

3) ค่านิยมเพี้ยน กล่าวคือ ผู้สืบทอดต าแหน่งมองข้ามหรือไม่ให้ความส าคัญของค่านิยมในองค์กรเดิม
จนท าให้เกิดความเพี้ยนและไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่บิดเบือนและสร้ าง
ผลเสียของคุณค่าขององค์กรไป 

4) คนเก่าไม่เก็บ คนใหม่ไม่มา กล่าวคือ ผู้สืบทอดต าแหน่งไม่ค่อยให้ความส าคัญกับพนักงานจึงไม่
สามารถรักษาพนักงานเก่าหรือพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กรได้ รวมถึงไม่สามารถดึงคน
เก่งเข้ามาท างานในองค์กรได ้

กระบวนการสบืทอดธรุกจิครอบครัว 

 Longenecker และคณะ (2006) ได้กล่าวถึงกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวออกเป็น 7 ระยะ
ด้วยกัน โดยเป็นแบบจ าลองการสืบทอดและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการสืบทอดธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 ระยะที่ 1 ระยะก่อนเข้าสู่ธุรกิจ (Pre-Business Stage) : ในระยะนี้ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจ
ได้รับความคุ้นเคยกับธุรกิจ เนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เด็กท าให้เกิดความผูกพันและเป็นระยะเพื่อ
ตระเตรียมเด็กเข้าสู่ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ในระยะนี้จึงเพียงระยะที่ปูพื้นฐานเพ่ือเข้าสู่ระยะต่อไป 
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 ระยะที่ 2 ระยะแนะน าเบื้องต้น (Introductory Stage) ในระยะนี้จะรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่
ผู้สืบทอดจะมีอายุมากพอที่จะมาท างานในบางช่วงเวลากับธุรกิจครอบครัว ซึ่งต่างจากระยะแรก และมีสมาชิก
ครอบครัวให้การแนะน าและสร้างความรู้จักให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  
 ระยะที่ 3 ระยะแนะน าสู่การปฏิบัติกงาน (Introductory Functional Stage) เป็นระยะที่ผู้มีแนวโน้ม
สืบทอดธุรกิจได้เริ่มปฎิบัติกงานเป็นพนักงานชั่วคราว ระหว่างช่วงปิดเทอมหรือหลังเลิกเรียน ในระยะนี้จะมี
การสร้างและพัฒนาความคุ้นเคยกับบุคคลที่เป็นหัวใจส าคัญของบริษั โดยอาจจะเข้าไปอยู่ในแผนกใดแผนก
หนึ่งเผื่อท างานในลักษณะ Part-time เพื่อสร้างความคุ้นเคย 
 ระยะที่ 4 ระยะปฎิบัติงาน (Functional Stage) เป็นระยะที่ผู้มีแนวโน้มจะสืบทอดธุรกิจได้เข้าสู่การ
เป็นพนักงานประจ า ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยก่อนที่จะเข้ารับต าแหน่งผู้บริหาร ผู้มีแนวโน้ม
ที่จะสืบทอดธุรกิจอาจท าหน้าที่เป็นพนักงานขายหรือพนักงานในระดับเริ่มต้น เพื่อสร้างประสบการณ์และ
เข้าใจกระบวนการและวัฒนธรรมในองค์กร รวมไปถึงรู้จักพนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมา 
 ระยะที่ 5 ระยะปฏิบัติงานระดับสูง (Advance Functional Stage) เป็นระยะที่ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบ
ทอดธุรกิจรับหน้าที่ของการควบคุมดูแลได้เลื่อนเข้าสู่ผู้บริหาร โดยต าแหน่งบริหารงานในระยะนี้จะเกี่ยวข้อง
กับการช้ีแนะการปฏิบัติงานของผู้อื่นแต่ยังไม่ถึงการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ 
 ระยะที่ 6 ระยะสืบทอดเบื้องต้น (Early Succession Stage) เป็นระยะที่ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอด
ธุรกิจได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้จัดการใหญ่ของธุรกิจ โดยท าหน้าที่อ านวยการทั่วไปแต่ยังมีพ่อแม่อยู่
เบื้องหลัง ทั้งนี้บทบาทผู้น าที่แท้จริงยังไม่ได้ถูกโอนให้ในระยะแรกหรือในทันทีที่ได้รับต าแหน่ง ผู้รับช่วงต่อยัง
ไม่มีความเชี่ยวชาญกับความซับซ้อนของบทบาทนี้อย่างแท้จริงและพ่อแม่อาจยังลังเลที่จะให้ผู้มีแนวโน้มที่จะ
สืบทอดธุรกิจตัดสินใจเองทั้งหมด  
 ระยะที่ 7 การรับช่วงอย่างสมบูรณ์ (Mature Succession Stage) เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
จบลงอย่างสมบูรณ์กล่าวคือผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจได้เป็นผู้บริหารทั้งในความเป็นจริงและในนาม บาง
กรณีระยะน้ีจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารรุ่นก่อนจะเสียชีวิต  
 
 ทั้งนี้ในตั้ง 7 ระยะขั้นตอนของการเตรียมความส าหรับทายาทผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
แต่การถ่ายโอนธุรกิจอย่างสมบูรณ์นั้น คือการโอนกรรมสิทธิ์หรือหุ้นส่วนมากของบริษัทให้กับผู้สืบทอดธุรกิจ 
ซึ่งหมายความว่าการส่งมอบอ านาจให้กับผู้สืบทอดธุรกิจจะมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุม การบริหารจัดการ
ธุรกิจและการตัดสินใจในธุรกิจ ทั้งนี้ลักษณะที่ดีของกระบวนการโอนถ่ายธุรกิจครอบครัวมีลักษณะดังนี้ (เอก
ชัย อภิศักดิ์กุล, 2561) 

1) ท าให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในด้านต่างๆ เช่นลักษณะธุรกิจความเป็นมา
และวัฒนธรรมภายในธุรกิจครอบครัวอย่างถูกต้องครบถ้วน ฯลฯ 

2) ก าหนดบทบาทการด าเนินงานของสมาชิกแต่ละคนในธุรกิจครอบครัว 
3) เสริมสร้างประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจให้กับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว 
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4) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติทั้งหมดด้วยการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 
5) ท าให้สมาชิกครอบครัวทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง ในฐานะที่เป็นเจ้าของหรือ

เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว 
6) ส่งเสริมความเข้าใจในกระบวนการแห่งความส าเร็จของการสืบอทอดและเตรียมความพร้อม

ส าหรับการส่งมอบธุรกิจให้แก่ทายาทหรือสมาชิกครอบครัวในรุ่นหลัง 

แรงต่อต้านการสบืทอดธุรกิจครอบครัว 

 ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวต่างมีแรงต่อต้านซึ่งเกิดจากทั้งสมาชิกภายในครอบครัวเองหรือมาจาก
พนักงานของธุรกิจครอบครัวหรือแม้กระทั้งจากผู้ที่ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวหรือผู้ที่ก าลังจะลงต าแหน่งเอง ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นได้ 3 ด้านด้วยกัน 

1) แรงต่อต้านจากผู้ก่อตั้ง เนื่องจากว่าเกรงว่าจะหมดอ านาจ ซึ่งหลายครั้งผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จต่างไม่ต้องการที่จะลงจากต าแหน่งท าให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดอัตตาตัวตน และเชื่อ
ในเรื่องของอ านาจและความเชื่อที่ว่าตนเองสามารถควบคุมได้ทุกอย่าง และท าให้ถึงแม้ว่าจะสืบ
ทอดไปแล้วแต่ยังเข้ามาแทรกแซงและมีบทบาทในการตัดสินใจและบริหารงานอยู่ 

2) แรงต่อต้านจากด้านครอบครัว ซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้สืบทอดต าแหน่งที่ยังไม่มีความพร้อมหรืออายุยังน้อย นอกจากนี้บางครอบครัวสมาชิก
บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการให้เกิดการสืบทอด เพราะอาจจะไม่ยินดีกับการแบ่งผลประโยชน์
อ านาจในการบริหารงานเป็นต้น 

3) แรงต่อต้านภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเป็นแรงต่อต้านจากผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กรที่เคยท างานใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้น า และอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของ
พวกเขาเรื่องอ านาจในองค์กร ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงผู้น าจะเป็นภัยคุกคามและมี
ความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย รวมไปถึงความกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เป็นต้น  

ปัจจัยความส าเร็จในการสืบทอดธุรกิจ 

 ปัจจัยในความส าเร็จในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอดและการด าเนินธุรกิจให้
เติบโตต่อไปสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มปัจจัย (Kuratko & Hodgetts, 2004) ได้แก่  
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ตารางที่ 2: ปัจจัยด้านธุรกิจและครอบครัวในการสืบทอดธุรกิจ 

ปัจจัยด้านธุรกิจ ปัจจัยด้านครอบครัว 
o การด าเนินการด้วยเทคโนโลยี 
o การดึงดูด/รักษาผู้บริหารที่เก่งซึ่งไม่ใช่คนใน

ครอบครัว 
o การขาดระดับพนักงานที่มีคุณภาพ 
o การศึกษาของพนักงาน 
o กฎระเบียบของภาครัฐ 
o การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนแรงงานและวัสดุ

อุปกรณ ์

o การเลือกและตระเตรียมทายาท 
o ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ป็นสมาชิก

ครอบครัว 
o การขัดแย้งในครอบครัว 
o ความคาดหวังด้านการเงินจากสมาชิกใน

ครอบครัวที่อยู่นอกธุรกิจ 
o ขาดการเห็นพ้องในคุณค่าและภารกิจของ

ครอบครัว 
o การจัดต้ังสภาครอบครัว 

 
 ทั้งนี้ปัจจัยทางธุรกิจและด้านครอบครัวและประเด็นย่อยส าคัญๆ ที่ธุรกิจครอบครัวต้องค านึงถึงเพื่อ
ความอยู่รอด ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วผลดังกล่าวค่อนข้างจะสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่มุ่งศึกษา
บริบทของธุรกิจครอบครวในประเทศไทยโดยเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัวในแง่การเลือกและตระเตรียมทายาท 
ส่วนปัจจัยทางธุรกิจน่าจะสอดคล้องกันในแง่การบริหารจัดการในองค์กร โดยเฉพาะเรื่องการน าเทคโนโลยีมา
ใช้และการดึงดูดและรักษาผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอก โดยอิทธิพลต่อความส าเร้จของการสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ด้านครอบครัว 

o ความสามัคคีในครอบครัว 
o ความเต็มใจของทายาทในการรับช่วงต่อธุรกิจ 
o การเตรียมความพร้อมให้กับทายาทธุรกิจ 
o การยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท 
o ความคาดหวังต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน 

ส่วนที่ 2 ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o บรรษัทภิบาลที่ดี 
o ข้อจ ากัดและแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล 
o การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว 

ส่วนที่ 3 บริบทในการสืบทอดธุรกิจ 
o คุณภาพของทายาทของธุรกิจ 
o บทบาทของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารรุ่นก่อนเกษียณหรือออกจากต าแหน่ง 
o กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม 
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ธรรมนญูครอบครวั 

 เนื่องด้วยธุรกิจครอบครัวมีมิติที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างครอบครัว ธุรกิจ และความเป็นเจ้าของ ซึ่งท าให้
มีความสลับซับซ้อนและในแต่ละครอบครัวมีสมาชิกภายในครอบครัว เครือญาติ และความสัมพันธ์และ
หลักการในการตัดสินใจไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ธุรกิจครอบครัวจึงต้องมีกฎระเบียบในการดูแล ซึ่ง
เรียกว่า “ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution) ซึ่งสามารถเรียกได้หลากหลายเช่น ข้อบัญญัติหรือหลัก
ความเช่ือของครอบครัว (Family Creed) หรือระเบียบการของครอบครัว (Family Protocol) เป็นต้น  
  

เอกชัย อภิศักดิ์กุล (2561) ได้นิยามธรรมนูญครอบครัวว่า เป็นข้อตกลงที่แสดงบทบาทของสมาชิก
ครอบครัวที่มีต่อธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลธุรกิจครอบครัว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่ครอบครัวมีต่อธุรกิจ  

 ทั้งนี้ธรรมนูญครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จ าเป็นการวางแผนและสร้างความชัดเจนให้กับสมาชิกใน
ครอบครัวและเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัว และเพื่อให้
ครอบครัวได้เลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดมาสืบทอดกิจการต่อ โดยที่พี่น้องทั้งหมดไม่ผิดพ้องหมองใจกัน ซึ่งหน้ าที่
ของธรรมนูญครอบครัวคือการวางรากฐานเบื้องต้นให้ระบบแก่ธุรกิจครอบครัวและเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้น
ภายใต้เห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของสมาชิกภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องการ กฎ
กติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน ปรัชญาการด าเนินชีวิตครอบครัว ข้อก าหนดในการเข้าท างานกับธุรกิจ
ครอบครัว การก านดวาการพูดคุยถึงความเป็นไปภายในครอบครัวและธุรกิจ การจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิ 
นโยบายการลงทุนและร่วมทุน หลักเกณฑ์ข้อก าหนดในการสืบทอดกิจการ และอื่นๆ เป็นต้น 

 ทั้งนี้รูปแบบธรรมนูญของครอบครัวสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 รูปแบบดังนี ้
1) รูปแบบที่เน้นครอบครัว โดยในรูปแบบนี้มีการมุ่งเน้นครอบครัวเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา 

หลักจริยธรรม ค่านิยม  หลักการปฎิบัติในการด าเนินชีวิตและการท างานในธุรกิจครอบครัว 
ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

2) รูปแบบที่เน้นด้านธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านธุรกิจครอบครัวเป็นส าคัญ 
โดยธรรมนูญรูปแบบนี้จะเน้นในเรื่องนโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานในธุรกิจครอบครัว 
ก าหนดพันธะสัยญาของครอบครัวที่มีต่อธุรกิจ ซึ่งจะเขียนเป็นนโยบายธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Policy) ซึ่งในการจัดท าจะท าร่วมกับที่ปรึกษาภายนอก 

3) รูปแบบทีเ่น้นผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ และมีการก าหนดกฎระเบียบบังคับ
ใช้ให้แก่สมาชิกครอบครัวที่ถือหุ้นและ/หรือ บริหารจัดการในธุรกิจครับครอว ในธรรมนูญนี้จะ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิหน้าที่หรืออ านาจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 

4) รูปแบบผสมผสาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมนูญที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมทั้งด้านครอบครัว ผู้ถือหุ้น
และธุรกิจ โดยจะรวบรวมการก าหนดปรัชญาของครอบครัว ค่านิยมและความเชื่อของครอบครัว 
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กฎระเบียบในการด าเนินชีวิตและการท างานในธุรกิจ นโยบายและขั้นตอนการท างานในธุรกิจ
ครอบครัว รวมถึงข้อตกลง/สัญญาที่มีผลทางกฎหมายและจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งที่ประชุม
ครอบครัว/สภาครอบครัว ทั้งนี้ธรรมนูญรูปแบบนี้จะมีรายละเอียดสมบูรณ์และครอบคลุม
ผลประโยชน์ที่สมาชิกครอบครัวจะได้รับ  

ธุรกิจครอบครัวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวต่างต้องใช้ความ
ระมัดระวังเนื่องจากมีความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง และเนื่องด้วยมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกครอบครัว การวางรากฐาน การสืบทอดต าแหน่ง จึงจ าเป็นจะต้องมีการวาง
กฎระเบียบ หรือธรรมนูญของครอบครัว เพื่อใช้และเป็นหลักในการด าเนินการธุรกิจครอบครัว ทั้งนี้
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจและเข้าสู่รูปแบบธุรกิจครอบครัวจ าเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจถึง
รูปแบบ ข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 

ค าถามท้ายบท 
1) จงอธิบายที่มาและความหมายของธุรกิจครอบครัว 
2) รูปแบบธุรกิจครอบครัวมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง จงอธิบาย 
3) ท าไมจะต้องมีธรรมนูญของครอบครัว จงอธิบาย 
4) ข้อดีข้อเสียของธุรกิจครอบครัวมีอะไรบ้าง จงอภิบายและยกตัวอย่าง 
5)  กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีกี่ระยะ อะไรบ้างจงอธิบาย 
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