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คำนำ 

 
ผู้ประกอบการผู้หญิงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ผู้ประกอบการผู้หญิงส่วนใหญ่มี

ความคิดริเริ่ม มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคและเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสำเร็จของพวกเขาก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกอย่างมากมาย ตั้งแต่การออมในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาของเด็ก ๆ ไปจนถึงการ
ส่งเสริมการสร้างงานและการเพิ่มข้ึนรายได้มวลรวมของประเทศอย่างมากใน (GDP)   

ด้วยความสำคัญดังกล่าว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้พยายามร่วมมือกันในการปิดช่องว่างระหว่างเพศทั้งในด้าน
สุขภาพและการศึกษา ก็ยังคงพบว่าผู้หญิงยังคงถูกกีดกันออกจากโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะด้วยการ
จำกัดการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่า การเผชิญกับความเปราะบางต่าง ๆ รวมทั้งจากอาชีพที่เป็น
อันตราย หรือต่ำกว่ามาตรฐาน และการเข้าถึงแหล่งการเงินและสินเชื่อต่าง ๆ 

วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป็นแผนงานระดับโลกของทุกคน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต้องการทั้งเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปในอนาคต ด้วยช่องว่างระหว่างเพศที่พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากมานานกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงประเด็นนี้ในเอเชียและแปซิฟิกยิ่งเพิ่มความท้าทาย
มากขึ้นไปอีกจากกระแสขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การทำลายความสามัคคีทางสังคม และการขัดขวางความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม การจัดการกับความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศทำให้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดการเพื่อให้การคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอแก่ทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผู้ที่เปราะบางที่สุด ซึ่งการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทุกด้านของการ
พัฒนาดังกล่าว 

ICT นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม และการเสริมสร้าง
พลังอำนาจ แต่กลุ่มประชากรบางกลุ่มยังคงเผชิญกับข้อเสียอันเนื่องมาจากการขาดการเข้าถึงและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพื่อช่วยแก้ไขช่องว่างระหว่างเพศที่ยังคงมีอยู่ ศูนย์
ฝึกอบรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการพัฒนา ICT เพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN-APCICT) จึงได้พัฒนาโครงการ 
Women and ICT Frontier Initiative (WIFI) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผู้หญิงด้วยการให้ความรู้พื ้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ ทักษะด้าน ICT และแหล่งข้อมูลออนไลน์ และโครงการนี้ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมของนโยบายที่เอ้ือต่อการ
สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงเช่นกัน  

WIFI เป็นหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง วิธีการ ข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้หญิง รวมทั้งความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการที่นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิต รายได้และความเป็นอยู่ที ่ดีของ
ผู้หญิง WIFI นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแนวทาง สร้างอนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนด้วยการให้โอกาสและการเข้าถึง
แหล่งผลประโยชน์ต่างๆที่เท่าเทียมร่วมกันสำหรับทุกคน 
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เกี่ยวกับโมดูล 

วัตถุประสงค์หลักของโมดูลนี้คือ การแนะนำแนวคิดหลักของการเป็นผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ระดับโลกและระดับภูมิภาคของผู้ประกอบการผู้หญิงความสัมพันธ์ของ
ผู้ประกอบการกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง อุปสรรคและความสามารถที่ผู้ประกอบการผู้หญิงเผชิญ และ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง 

โมดูลนี้มีสามส่วนที่อธิบายแนวคิดหลักด้วยการสนับสนุนตัวอย่างและกรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง
จำนวนมาก แต่ละส่วนของเนื้อหาจะจบด้วยชุดแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นเพ่ือให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

หมายเหตุ สำหรับผู้ให้การฝึกอบรม ได้มีการออกแบบเนื้อหาช่วงส่วนท้ายของโมดูล เพื่อให้คำแนะนำใน
การนำเนื้อหาไปใช้ หรือไปปรับใช้เพ่ือการฝึกอบรมสู่กลุ่มผู้ชมเป้าหมายต่าง ๆ โดยสามารถปรับ ประยุกต์ปรับปรุง
เนื้อหาได้ตามสภาพแวดล้อมนั้น ๆ 
 
ผลการเรียนรู้ 
  เมื่อเรียนเสร็จสิ้นโมดูล ผู้เรียนจะสามารถ: 

1. เข้าใจว่าการเป็นผู้ประกอบการสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงได้อย่างไร 
2. เข้าใจอุปสรรคและสิ่งสนับสนุน คลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 
3. ทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT ในการสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบการผู้หญิง 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของโมดูลนี้คือ ผู้ประกอบการผู้หญิง รวมทั้งผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ นักพัฒนาชุมชน 
ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ระยะเวลา 

6 ชั่วโมง หรือหนึ่งวันฝึกอบรม 
 
ขอขอบคุณ 

UN-APCICT ขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมในการทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรมนี้ รวมทั้งเป็น
ผู้ให้ข้อมูลที่ประเมินค่ามิได้ในการพัฒนาโมดูลนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณสถาบันไอซีทีเพื่อการพัฒนาแห่งปากีสถาน 
(PIID) คณะกรรมการบริหารอาชีพ (CESB) ของฟิลิปปินส์ และผู้เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการทดสอบภาคสนาม อีกทั้งการสนับสนุนของ Faheem Hussein, 
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Maria Juanita R. Macapagal, Usha Rani Vyasulu Reddy, Sayuri Cocco Okada Janaki Srinivasan and 
CCDKM, STOU ที่ช่วยออกแบบรูปแบบโมดูลอย่างจริงจัง 
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พัฒนา (สหประชาชาติ) 
C1   WIFI – โมดูล C1: การเสริมพลังของผู้หญิง, SDGs และ ICT 
C2    WIFI - โมดูล C2: การเปิดใช้งานบทบาทของ ICTสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 
CEO   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ESCAP   คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (สหประชาชาติ) 
FAO    องค์การอาหารและการเกษตร (สหประชาชาติ) 
GDP   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
GSMA   สมาคมผู้ให้บริการมือถือระดับโลก 
ICT   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ITU   สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
MDG   เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
PSI   หน่วยงานบริการประชากรระหว่างประเทศ 
SDG   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SMS   บริการข้อความสั้น 
STEM   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
UN   สหประชาชาติ 
UNDP   โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
UNESCO   องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
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W2   WIFI - โมดูล W2: การจัดการธุรกิจโดยใช้ ICT 
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I. บทนำ 
โมดูลนี ้มีจ ุดมุ ่งหมายเพื ่อแนะนำแนวคิดและหลักของการเป็นผู ้ประกอบการ โดยเฉพาะการเป็น

ผู้ประกอบการผู้หญิงโดย 
» ให้ความเชื่อมั่นการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงระดับภูมิภาคและระดับโลก 
» ให้เห็นความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง 
» อธิบายอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนต่างๆที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการผู้หญิง 
» อธิบายบทบาทของ ICT ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงโมดูลนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ซึ่ง

อธิบายแนวคิดหลัก พร้อมทั้งใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และ
ปิดท้ายแต่ละส่วนด้วยชุดแบบฝึกหัดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ส่วนที่ 2 เริ่มต้นด้วยคำว่า “ผู้ประกอบการ” และ “ผู้ประกอบการ” ตามมาภาพรวมเกี่ยวกับสถานะของ
ผู้ประกอบการผู้หญิงในเอเชีย แปซิฟิกและทั่วโลก จบลงด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ศักยภาพผู้หญิง การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาสังคมโดยรวม 

ส่วนที่ 3 ตรวจสอบอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องพบ
โดยเฉพาะในเอเชียและแปซิฟิก ส่วนนี้ครอบคลุมถึงความท้าทายของผู้ประกอบการผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
ทางสังคมวัฒนธรรม นโยบาย กฎ กติกาและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การเข้าถึงแหล่งการเงิน และการพัฒนา
ศักยภาพโดยรวม 

ส่วนที่ 4 แนะนำบทบาทของ ICT ในการเป็นผู ้ประกอบการของผู ้หญิง ทั ้งในส่วนของแพลตฟอร์ม 
(platform) และส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมธุรกิจของผู้ประกอบการผู้หญิง 

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงความท้าทายต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ ICT สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ การเข้าถึง การออกแบบแอปพลิเคชัน การใช้ ICT ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้
ของผู้หญิง และช่องว่างระหว่างออนไลน์-ออฟไลน์ สิ่งที่สนับสนุน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ ICT ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ และโอกาสต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนใหมจ่ากการใช้ ICT เพ่ือการประกอบการของผู้ประกอบการผู้หญิง 
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II. การพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 
ส่วนที่ 2 เริ่มต้นด้วยการกำหนดคำว่า “ผู้ประกอบการ” และ “ผู้ประกอบการ” ตามมาด้วยการประเมิน

สถานการณ์เกี่ยวกับสถานะของผู้ประกอบการผู้หญิงในเอเชีย แปซิฟิกและทั่วโลก ส่วนนี้จบลงด้วยการอภิปราย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาสังคมโดยรวม 
 
ผลการเรียนรู้ 

สร้างความเข้าใจและความเชื่อมม่ันว่า  การประกอบการสามารถนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพหรือการเพ่ิม
อำนาจของผู้หญิงได้อย่างไร 

 
2.1 ผู้ประกอบการคืออะไร? 

 “ผู้ประกอบการ” เป็นแนวคิดร่วมกันของความสามารถและความเต็มใจที่จะสร้างและจัดการธุรกิจเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการคือการเผชิญกับทุกสถานการณ์ ทั้งความเสี่ยง การทำความเข้าใจ
ภาพรวม โอกาสและความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสิ ่งใหม่ ๆ การค้นพบแนวคิดที่ใหม่กว่า และการ
ออกแบบวิธีการทีใ่หม่กว่า โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่สู่เป้าหมายสุดท้ายคือ ผลประโยชน์ทางการเงิน 
และทางสังคม เพราะมีหลักฐานที่ยืนยันว่า การเป็นผู้ประกอบการสามารถส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมใน
เชิงบวก ส่งเสริมคนชายขอบ อีกทั้งสามารถนำความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศหรือภูมิภาคได้ใน
ที่สุด 

เพื่อที่จะส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศที่มี
ประสิทธิภาพให้เอื ้อต่อการประกอบการทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
กฎระเบียบ การเงิน และวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ การประสานการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันเป้าหมายที่
คล้ายคลึงกัน ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ การเงิน การสนับสนุนทางกฎหมาย การกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การจัดการข้อมูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการขาย ระบบ
นิเวศของผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพจะถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผลประโยชน์ต่าง ๆ เริ่มที่
ทางธุรกิจหลัก และอ่ืน ๆ ตามมา 

 
สรุปเนื้อหา 2.11 
                 ผู้ประการ(Entrepreneur) คือ ผู้ลงทุนจัดตั้งธุรกิจเพื่อหวังกำไรยอมรับความเสี่ยงที ่จะขาดทุน 
ดำเนินการควบคุมธุรกิจด้วยตนเอง ประกอบการก็คือ “เถ้าแก่” ในความหมายดั้งเดิมนั่นเอง ดังนั้นผู้ประกอบการ

 
1 https://sites.google.com/site/karpenphuprakbkar/hnwy-thi1/bth-thi1-ma-rucak-kab-kar-prakxb-kar 
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ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงต่อการ
ขาดทุนและกำไร อีกทั้งผลตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน รวมทั้งควบคุมดำเนินการธุรกิจด้วยตนเอง 
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจที่ประกอบการ มีเงินทุนอยู่บ้าง ไม่ใช่กู้มาลงทุน
ทั้งหมด รักความอิสระไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร พร้อมที่จะทำงานหนัก นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจอีกหลายประการ อาทิ การบริหารความเสี่ยง การขนส่งและวัฎจักรธุรกิจ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะประกอบ
ธุรกิจจะศึกษาเรื่องราวดังกล่าวให้เข้าใจเพื่อประกันความสำเร็จของตน 

 
2.2 ใครคือผู้ประกอบการ? 

ผู้ประกอบการคือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลที่สร้างหรือค้นพบความคิดหรือโอกาสใหม่ ๆ 
เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง รวมทั้ง
การจัดตั้งธุรกิจใหม่ องค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อการประกอบการต่าง ๆ ลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการ ได้แก่ การ
ริเริ่ม การสร้างมูลค่า การระบุและค้นหาโอกาสใหม่ การหาวิธีที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้มากที่สุดแม้จะมี
ข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ก็ตาม เช่นด้านทรัพยากร อีกท้ังความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย  
 
คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 

» มีความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ 
" มีความมั่นใจในตนเอง 
» มีความเป็นผู้นำ 
» เข้าใจและพร้อมรับความเสี่ยง 
» มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
» เปิดกว้างสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและตอบรับการเปลี่ยนแปลง 
» มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือและให้ร่วมมือ 
» มีความสามารถในการหาโอกาส เห็นโอกาส วิเคราะห์โอกาส 
» มีความคิดเชิงนวัตกรรม 
» มุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค 
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนในระดับต่าง ๆ ได้ สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น 
จากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ผู้ประกอบการจะสามารถจำแนกขั้นตอนต่าง ๆ ของ

วงจรชีวิตธุรกิจ (เช่น แนวคิด การเริ่มต้น การเติบโต ระยะหลัง ๆ) ตามประเภทของการประกอบการที่แตกต่างกัน
ไป (เช่น การริเริ่ม การเติบโต การสร้างนวัตกรรม แนวทางการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ฯลฯ) นอกจากนี้ Global 
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Entrepreneurship Monitor ยังจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่หลากหลาย (ทั้งหญิงและชาย) ภายในกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
โดยจัดเรียงตามระดับของผลการประกอบการที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ของ Global Entrepreneurship Monitor ได้แบ่งภาพรวมของการประกอบการเป็น
ภาพใหญ่เช่น ประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่มักจะถูกจัดกลุ่มเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน 
วัตถุดิบที่มี ประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว ผลผลิตที่ได้สูงขึ้น มากขึ้นจากจำนวนการผลิต จากขนาด
การผลิตรวมทั้งมีสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ และประเทศที่มีประชากรมั่งคั่งมาก ภาค
บริการที่เฟ่ืองฟูและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมถูกเน้นให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม3 
 
สรุปเนื้อหา 2.22 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ มีดังนี้ 
1. เน้นการใช้นวัตกรรม เป็นการนำเอาแนวความคิดใหม่หรือการนำประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้ใน

รูปแบบใหม่ ออกแบบใหม่ 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ๆ 
3. เน้นการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ เป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ 
4. มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพ่ือตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

 
แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 

การเป็นผู้ประกอบการในกิจการใดกิจการหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องยากต่อการเริ่มต้นเพราะไม่
ทราบว่าจะเริ่มต้นจากตรงจุดใดก่อน แล้วทำอย่างไรต่อไป จึงจะทำให้กิจการของตนเองประสบความสำเร็จได้ใน
ที่สุด ดังนั้นแนวทางเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ จึงควรเริ่มจากการหาข้อมูล ดังนี้ 

1. รู้จักตน    
2. รู้ข้อมูลของลูกค้า 
3. รู้ข้อมูลของคู่แข่งขัน   
4. รู้นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐบาล 
5. วางแผนการเงินในระยะยาว   
6. การทำบัญชี 
7. การบริการที่มีประสิทธิภาพ   
8. ขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ 

 
2 https://sites.google.com/site/natpatai24456/hnwy-thi4-kar-pen-phu-prakxb-kar 
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9. จ้างบุคลากรที่เหมาะสม   
10. เลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ 

 
การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการได้นั้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการควรจะต้องทำการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาตนเอง เพ่ือให้รู้จักตนเองว่ามีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจโดยมุ่งหวังการมีกำไร และสามารถที่

จะดำเนินการไปได้ตลาดไปหรือไม่ 
2. ศึกษาธุรกิจที่จะดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาความเป็นไปได้ว่าจะดำเนินธุรกิจนั้นได้ตลอดไปหรือไม่ การ

แสวงหาโอกาสของธุรกิจ เป็นต้น 
3. การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับการเริ ่มต้นธุรกิจใหม่ เปรียบเสมือนการจำลอง

สถานการณ์ของผู้ประกอบการ 
 
การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแนวคิดและวางแผน โดยใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT หรือกลยุทธ์
การประเมินสถานการณ์แวดล้อม ดังนี้ 

- Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ตนเองมีจุดแข็งหรือส่วนดีด้านใดบ้าง มีความรู้ ความสามารถทางด้านใด 
- Weaknesses คือ จุดอ่อน ตนเองมีจุดด้อยด้านใด สิ่งใดที่ไม่ถนัด ไม่ชอบหรือทำไม่ได้ควรพยายาม

หาทางแก้ไขปรับปรุง 
- Opportunities คือ โอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอื้ออำนวยให้การทำงานนั้น

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
- Threats คือ อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งอาจทำให้ตนเองไม่สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได ้

 
2.3 ใครคือผู้ประกอบการผู้หญิงในปจัจุบัน? 

ผู้ประกอบการผู้หญิงที่มีประสบการณ์ ประสบความสำเร็จและเป็นทีใ่ฝ่ฝันทั่วโลกโดยภาพรวมคุณลักษณะ
ร่วมกันบางประการ และในทางกลับกันก็พบว่าแต่ละภูมิภาคก็มีความท้าทายเฉพาะ สิ ่งแวดล้อมต้องการ
คุณสมบัติเฉพาะบางอย่างในหมู่ผู้ประกอบการผู้หญิง เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง และที่สำคัญกว่านั้นคือ
ปัญหาและโอกาสเฉพาะเพศหญิง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญ ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องระบุและแก้ไข
ร่วมกัน 
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ผลการศึกษาระดับโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี ่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการพบว่า ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ในหมู่
ผู้ประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกาตอนใต้อัตราส่วนผู้ประกอบการ
หญิงต่อชายนั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ในบรรดาผู้ประกอบการรายใหมท่ั่ว
โลก แอฟริกาและเอเชียใต้กลายเป็นภูมิภาคที่มีความสมดุลระหว่างเพศมากที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ ในมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม พบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการขั้นต้นมากกว่า
ผู้ชาย 

รายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 
เกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นว่าหนึ่งในสามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดำเนินการโดยผู้ประกอบการผู้หญิงทั่วโลก ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าผู้ประกอบการผู้หญิงส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการเพ่ือการยังชีพ ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนมูลค่าต่ำที่เน้นการใช้แรงงานมาก โดยมีอุปสรรคในการเข้า
เป็นผู้ประกอบการค่อนข้างต่ำ แต่มีการแข่งขันสูง ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และบริการพื้นฐาน
ต่าง ๆ แต่พบว่ามีการเติบโตหรือการขยายธุรกิจในระดับค่อนข้างต่ำ หรือสามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่การเติบโตที่
สูงขึ้นได้น้อย เนื่องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น ความเชื่อมั่นในตนเองในการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการ ความกลัวที่จะล้มเหลว ผู้ประกอบการผู้หญิงจึงไม่ค่อยกล้าที่จะขยายธุรกิจและผลักดันการ
เติบโตของธุรกิจตนเองให้ไต่ระดับท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

Global Entrepreneurship Monitor พบว่าผู้ประกอบการผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที ่อยู่ในช่วงเริ ่มต้นของ
อาชีพการงาน ถูกผลักดันให้เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็น เพื่อความอยู่รอดและเลี้ยงดูครอบครัว และ
มักจะหมดหวังหรือขาดแรงบันดาลใจ เนื่องจากขาดโอกาสทางอาชีพ รวมทั้งโอกาสในการทำงานภาคส่วนอ่ืน ๆ 

จากสถิติทั่วโลก พบว่าผู้ประกอบการขั้นต้นสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มนี้
สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับทั ้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจที ่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี ่ปุ ่น และสิงคโปร์) และเศรษฐกิจที ่ขับเคลื ่อนด้วยปัจจัยและ
ประสิทธิภาพ (เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ความคาดหวังและบรรทัดฐาน
ทางสังคมสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้หญิงกลายเป็นผู้ประกอบการได้ ญี ่ปุ ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งสองแห่งในเอเชียทีม่ีผู้ประกอบการเยาวชนหญิงขั้นต้นต่ำที่สุด 

แรงงานที่มีการศึกษาซึ่งเปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพของเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มี
อยู่ในหลาย ๆ ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ประกอบการผู้หญิงไมส่ามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรวมทั้ง
การศึกษาหรือการอบรมเฉพาะทาง (เช่น การเงินและความรู้ด้าน ICT) จึงส่งผลต่อความจำกัดในโอกาสทางธุรกิจที่
พึงจะได้รับ หรือพึงจะเติบโตได้  
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รูปภาพที่ 1 กิจกรรมผู้ประกอบการระยะแรกในกลุ่มสตรี จำแนกตามรุ่นอายุและภูมิภาค 
 

 
 

อิงจาก: Donna Kelley and others, Special Report: Women’s Entrepreneurship (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2015), Figure 12, p. 30. Available from http://gemconsortium.org/report/49281.    

  
 

คำอธิบายรูปที่ 1 
Percent of women entrepreneurs (%) ร้อยละของผู้ประกอบการสตรี (%) 
Africa แอฟริกา 
Middle East ตะวันออกกลาง 
Asia/Oceania (Factor & efficiency driven) เอเชีย/โอเชียเนีย (ปัจจัยและประสิทธิภาพขับเคลื่อน) 
Asia/Oceania (Innovation driven) เอเชีย/โอเซียเนีย (ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) 

Europe (Efficiency driven) ยุโรป (ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ) 
Europe (Innovation driven) ยุโรป (ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) 

Latin America & Caribbean ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 
North America อเมริกาเหนือ 
Age breaker for women entrepreneurs ช่วงอายุสำหรับผู้ประกอบการสตร ี(ตัวเลข) 

 
จากการศึกษาของโกลด์แมน แซคส์ พบว่า การได้รับศึกษาและการฝึกอบรมที่ดีจะส่งผลให้ธุรกิจมีการ

เติบโต รวมไปถึงความมั่นใจในตนเองและทักษะการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้น การศึกษายังช่วยสร้างความมั่นใจใน

http://gemconsortium.org/report/49281
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ความเสมอภาคทางเพศในการเป็นผ ู ้ประกอบการ Global Entrepreneurship Monitor ระบุว ่า สำหรับ
ผู้ประกอบการทั้งหญิงและชาย ประมาณหนึ่งในสามของพวกเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูง
กว่า 

จากความร่วมมือทางวิชาชีพพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจเพียงผู้เดียว จากการศึกษา
พบว่า ผู้ประกอบการผู้หญิงในเอเชียและแอฟริกาชอบการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวมากกว่าการเป็นเจ้าของ
ส่วนรวมหรือเป็นหุ้นส่วน อย่างไรก็ตาม การเป็นเจ้าของร่วมอาจกลายเป็นประเด็นสำคัญได้ เช่นเดียวกับในหลาย
ชุมชน ทั้งในด้านวัฒนธรรมและกฎหมาย ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตหรือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใด ๆ ได้ทีละราย 
และด้วยเหตุนี้จึงต้องร่วมมือกับผู้ชาย เป็นต้น 
 
สรุปเนื้อหา 2.33 

ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตนเองจำเป็นจะต้องมีสัญชาตญาณหรือความชอบ หรือลักษณะนิสัยของ
ความเป็นผู้ประกอบการ และมีความขวนขวายในการหาช่องทองในการลงทุนทำธุรกิจอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ จำเป็นจะต้องไม่สะทกสะท้านกับปัญหาอุปสรรคใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำ 
ต้องทำให้ได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ต้องอดทน ทำงานหนักต่อไปและมีความผูกพันกับงานที่ทำเพื่อให้เกิด
ความสำเร็จ จากการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีหลาย
ประการประกอบกัน ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่จำเป็นบางข้อที่
ควรจะมีดังนั้นขอให้พิจารณาดูตนเองว่าขาดข้อใดบ้างเห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดข้ึนกับตนเองก็จะเป็นประโยชน์ 
คุณลักษณะดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

1. ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) “ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กันผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ ชอบ
ทำงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่าย หรืองานที่มีความเป็นไปได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับไม่มีความเสี่ยงเลย และจะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป แต่ชอบงานที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ความเสี่ยงระดับนี้ได้มีการประเมินแล้ว ว่าไม่
เกินความสามารถที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ โดยจำเป็นต้องหาทางเลือกไว้หลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ จำเป็น
จะใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาด เลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เงินลงทุน 

2. ต้องการมุ่งความสำเร็จ (Need for Achievement) เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ พร้อมทั้ง
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการจะมุ่งมั่นใช้พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด 
ทำงานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามช่องทางที่วางไว้ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก และ
ยังคงต่อสู้ต่อไป พร้อมจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงาน เกิดการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากที่ผ่านมา เพ่ือแก้ไขไปสู่

 
3 https://sites.google.com/site/karpenphuprakbkar2016/bth-thi-1-phu-prakxb-kar/1-5laksna-phu-prakxb-kar-thi-
prasb-khwam-sa-rec 



17 
 

ความสำเร็จ พอใจภูมิใจที่งานออกมาดีเด่น จุดมุ่งหมายทางธุรกิจมิได้อยู่ที่ทำกำไร แต่จะทำเพ่ื อการขยายความ
เจริญเติบโตของกิจการ กำไรเป็นเพียงเครื่องสะท้อนว่าจะทำได้ และไม่เพียงสนใจที่ผลบรรลุเป้าหมาย 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity Thinking) เมื่อผู้ประกอบการต้องการประสบความสำเร็จ ต้อง
เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทำในสิ่งซ้ำ ๆ เหมือนแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่
ผ่านมานำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหาแล้วหา
ทางแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา กล้าที่จ ะผลิต
สินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่เข้าสู่
ตลาด และเกือบทุกครั้งของความแตกต่างนั้นทำให้ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกล้าคิดค้นประดิษฐ์
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พร้อมทั้งแสวงหาวัตถุดิบใหม่ ๆ 
มาทดแทนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน นำระบบการจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจคิดขึ้นมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจากนักประดิษฐ์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาก็ได้ 

4. ผูกพันต่อเป้าหมาย(Addict to Goals) เมื ่อการตั ้งเป้าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึง
ความสำเร็จ และจะต้องทำอย่างไรถ้าล้มเหลว หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบการจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายนั้นล้วนแต่
เป็นการเอาชนะทั้งนั้น มีความคิดผูกพันที่จะเอาชนะ จนสามารถวางแผนกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที่อาจขัดขวางในการไปสู่เป้าหมาย เตรียมป้องกันที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะทำให้เกิดการ
ล้มเหลว แต่ขณะเดียวกันมองโลกในแง่ดีมีความหวังมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของความสำเร็จจนมองเห็นอนาคต 

5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น (Ability to motivate) ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากมีความสามารถใน
การทำงานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานรู้จัก
ใช้ความสามารถในการทำงานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ 

6. ยืนหยัดต่อสู้ทำงานหนัก (Hard Working) เมื่อพิจารณารอบคอบแล้วตั้งเป้าหมาย จะต้องพยายาม
ทำงานหนัก ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ถูกกดดันอย่างใหญ่หลวงก็
ไม่สามารถหยุดยั้งได้ขอเพียงให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จเท่านั้น 

7. สามารถประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน(Learning from Experience) เป็นคุณลักษณะสำคัญที่
ควรจะปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเป็นการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาดนำมาเป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มุ่งไปสู่การ
ทำงานที่ดีกว่าเดิม โดยมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการทำงานบางครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถ
ทำได้สำเร็จก็จะหยุดคิดเพื่อหาวิธีใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา ไม่มุทะลุยึดมั่นกับแผนเดิมแล้วทำไม่ได้ ผู้ประกอบการ
จะต้องยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจนทำได้สำเร็จและฟังความคิดเห็นของผู้รู้ผู้แนะนำ 
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8. มีความสามารถในการบร ิหารงานและมีความเป็นผ ู ้นำที ่ด ี  (Management and Leadership 
Capability) มีลักษณะการเป็นผู้นำ รู้หลักการบริหารงานจัดการที่ดี เมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคลากรหลายระดับใน
ภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึ่งลักษณะของความเป็นผู้นำก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย 
โดยเฉพาะระยะเริ่มทำธุรกิจจะต้องรับบทเป็นผู ้นำที ่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเอง ทำงานหนักเพื ่อให้บรรลุ
ความสำเร็จเอาใจใส่ผู้ร่วมงานวางแนวทางการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำ ผู้ร่วมงานรับคำสั่งด้วยความเต็มใจปฏิบัติ 
เป็นผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง ผลงานดำเนินไปด้วยดี ต่อมากิจการเติบโตขึ้นการบริหารงานก็
เปลี่ยนแปลงไป ลูกน้องมีการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นได้มากขึ้น ไว้ใจและแบ่งความรับผิดชอบให้ลูกน้องมากขึ้น
จนถึงปล่อยให้ดำเนินการเอง ส่วนตนเองจะได้มีเวลาใช้ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการหรือลงทุนใหม่ มี
การวางแผนสั่งการ ตัดสินใจทำงานตามที่วางไว้ กล้าลงทุนจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยงานมากกว่าเป็นธุรกิจเครือ
ญาติ รู้จักปรับ เปลี่ยนแปลงการบริหารสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ 

9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง(Be Self Confident) ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ มักจะเป็นผู้ที่มี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพ่ึงตนเองได้ มีความม่ันใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งมี
ลักษณะเป็นผู้นำ และมีความเชื่อมั่นที่จะพิชิตเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวได้ มีความทะเยอทะยาน และไม่
ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป หรือเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป จึงไม่แปลกที่ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสำเร็จ เคยมีประวัติความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงแรกของชีวิตการทำงาน แต่จะไม่เลิกล้ม 
จนสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้สำเร็จ เชื่อมั่นว่า ไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรจะต้องพึ่งตนเองได้ ปัจจัยอ่ืน
เป็นปัจจัยเสริมเท่านั้น การทำงานหนักความทะเยอทะยานและการแข่งขันจะเป็นสิ่งสนับสนุนตนเองได้ดีที่สุด 

10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้างหน้าได้อย่างแม่นยำและพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง 

11.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นอย่างดี เป็นผู้นำในการทำสิ่งต่าง ๆ 
มักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือทำเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนทำ และเป็นผู้ดูแลจนงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ มีความเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความเอาใจ
ใส่ความพยายามความรับผิดชอบมิใช่เกิดจากโชคดี 

12. มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดนิ่ง (Enthusiastic) มีการทำงานที่เต็มไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวาที่ยากจะ
ทัดทาน มีความกระตือรือร้น ทำงานทุกอย่างโดยไม่หลีกเลี่ยง ทำงานหนักมากกว่าคนปกติท่ัวไปเร่งรัดตัวเองทุกวัน
มีพลังผูกพันตัวเองไม่อยู่นิ่งด้วย 

13. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม(Take New Knowledge) ถึงแม้จะเชี่ยวชาญชำนาญในการ แต่ความรู้และ
ประสบการณ์อย่างอื่น หรือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ โดยเฉพาะความรู้ข้อมูลทางการตลาด 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั ้งในและต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี ้จะช่วยให้เขาวิเคราะห์สถานการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลง ความรู้ไม่มีวันเรียนจบ ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนาฝึกอบรม อ่านหนังสือทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น 
และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ข้อคิดเห็นแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานสำเร็จเร็วขึ้น 

14. กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can make Decision and Be Attempt) กล้าตัดสินใจมี
ความหนักแน่นไม่หวาดหวั ่น เชื ่อมั ่นในตนเองกับงานที่ทำ มีจิตใจของนักต่อสู ้แม้งานจะหนักก็ทุ ่มเทให้สุด
ความสามารถไม่กลัวงานหนัก ถือว่างานหนักนั้นเป็นงานท้าทายใช้ความรู้ สติปัญญา ความสามารถของตนเองใน
การทำงาน และจะภูมิใจเมื่อทำได้สำเร็จ ความมุ่งมานะพยายามนั้นเป็นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ มีการแข่งขันกับตัวเอง
และแข่งขันกับเวลาขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนสามารถบรรลุผลสำเร็จ 

15. ไม่ตั้งความหวังไว้กับผู้อื่น (Independent) ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ มักใช้น้ำพักน้ำแรงที่มา
จากตนเอง จึงมีการผลักดันให้ผู้ที่อยู่รอบด้านทำงานหนักอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับตนเพื่อให้งานสำเร็จและมุ่งหวัง
ความสำเร็จ 

16. มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก (Focus on Current Situation) ผู้ประกอบการบางคนมักจะฝังใจใน
อดีต ซึ่งบางคนประสบความสำเร็จ บางคนล้มเหลวแล้วไม่สามารถปรับตัวเองได้ บางคนปรับตัวได้โดยพยายาม
เข้าใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห่งความฝัน สร้างวิมานในอากาศ แล้วไม่ลงมือทำ จึงไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องทำงานปัจจุบันให้ดีที่สุด คิดถึงอนาคตด้วยการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ 

17. สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptable) ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะปรับตนเอง
ให้เป็นไปตามต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม หรือขึ้นอยู่กับโชคหรือ
ดวง 

18. รู้จักประมาณตนเอง (Self-Assessment) การทำอะไรรู้จักประมาณตนเอง ไม่ทำสิ่งใดเกินตัว เกิน
ความสามารถ จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนทำธุรกิจ ในระยะแรกการคาดการณ์ตลาดยังไม่ชัดเจน 
แต่ทำธุรกิจแบบใจใหญ่ แทนที่จะเริ่มเล็ก ๆ ไปก่อน แต่กลับไปลงทุนใหญ่ที่เดียว ผลลัพธ์ไม่สามารถหาตลาดได้ 
สินค้าที่ผลิตได้ก็ไม่สามารถจะระบายออกไปได้ ผลสุดท้ายมีสินค้าค้างสต็อก เงินทั้งหมดก็ม าจมอยู่กับสินค้า ไม่
สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได้ นี่เป็นสาเหตุของความเกินตัว ทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ 
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

ให้กลุ่มหรือรายบุคคลพิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• ในชุมชนของคุณ ลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการคืออะไร? 
• มีผู้ประกอบการผู้หญิงหรือไม?่ 
• มีความแตกต่างระหว่างความคิดริเริ่มและธุรกิจของผู้ประกอบการหญิงและชายหรือไม่? 
• ธุรกิจแบบไหน หรือภาคส่วนไหนที่ผู้หญิงทำธุรกิจเป็นหลัก? 
• ธุรกิจส่วนใหญ่ของพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใด (ระยะแนวคิด/การเริ่มต้น/การเติบโต หรือระยะหลัง)? 
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• ในแง่ของอายุ การศึกษา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม คุณสามารถจำแนกผู้ประกอบการผู้หญิง
ในพ้ืนที่ออกเป็นหลายกลุ่มได้หรือไม่? 
 

2.4 ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงได้

อย่างไร? 

โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบการผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและกระบวนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ
หรือสังคมมีความสัมพันธ์ในทางบวก ดังอธิบายในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ โดยเฉพาะในมิติหลักบางประการ เช่น
ความสัมพันธ์แบบ win-win เป็นต้น  

 
2.4.1 การพัฒนาศักยภาพและการเป็นผู้ประกอบการหญิง 

การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการลดความ
ยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักวิจัยพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะลงทุน 90 เซ็นต์ ของทุก ๆ ดอลลาร์
ที่ได้รับจากกิจกรรมทางสังคมที่สร้างสรรค์ เช่น การศึกษาและการดูแลสุขภาพของครอบครัว ตรงกันข้ามกับผู้ชาย
ที่จะจ่ายให้ประมาณ 30 - 40 เซ็นต์ เนื่องจากความท้าทายระดับโลกของการจ้างงานในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ
ได้รับการยอมรับว่าเป็น ตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องส่งเสริมให้ผู้หญิงซึ่งมีประชากรครึ่งหนึ่งทั่วโลกเข้าร่วมอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ของตน และพิจารณาว่าการเป็นผู้ประกอบการเป็นทางเลือกในอาชีพการงาน 

จำนวนผู้ประกอบการผู้หญิงที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทั่วโลก จำเป็นต้องมีความพยายามในการระบุ
และจัดการกับความท้าทายเฉพาะภูมิภาคที่ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญเพื่อรับประกันการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ผู้เชี่ยวชาญยอมรับว่าการร่วมทุนของผู้ประกอบการเป็นความพยายามแบบหลายขั้นตอน นอกเหนือจากความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การเข้าถึงระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญ 
ตัวอย่าง: ประชากรพ้ืนเมืองของเปรูมักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ พวกเขาอาศัยหัตถกรรม
พื้นบ้านขนาดเล็กเป็นหลักในการทำมาหากิน แต่ด้วยความช่วยเหลือของกองทุนเพื่อความสำเร็จเพื่อการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติในปี 2010 ได้มกีารจัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสนับสนุนขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในการผลิตและทำ
การตลาดงานหัตถกรรมให้ดีขึ้น ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ต่อชุมชนท้องถิ่น 
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2.4.2 ผู้ประกอบการผู้หญิงและสังคม 
การเป็นผู้ประกอบการสามารถช่วยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในสังคมที่พวกเขาอยู่ ช่วยให้พวกเขา

สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้ในเชิงรุก พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการความท้าทายทางสังคมต่างๆที่มีอยู่
มากมาย การจัดแพลตฟอร์มให้เพื่อการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประกอบการ การให้โอกาส การให้ความมั่นใจ 
การสนับสนุนความสามารถในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการจัดการความท้าทายต่าง ๆ การบริโภค การลงทุนใน
ชุมชนของตน การช่วยเหลือครอบครัว การให้ความรู้แก่ลูก ๆ และการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิงมิติต่าง ๆ เป็นการเปิดทางไปสู่อำนาจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่
เพ่ิมข้ึนในด้านอ่ืน ๆ ด้วย 

ในสังคมที่ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิ์ หรือได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือโอกาสในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้หญิงจึงหมายถึงโอกาสที่จะก้าวขึ้นบันไดสังคมที่สูงขึ้น ทำให้
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ สามารถยืนยันสิทธิของตน และในที่สุดก็กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมในที่สุด   
 
สรุปเนื้อหา 2.4 

“การพัฒนา” เป็นประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงควบคู่ไปกับเรื่องของผู้หญิง ผู้หญิงมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติมาตลอดหลายศตวรรษ ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกต่างเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาให้ผู้หญิงมีศักยภาพ เพื่อนำเอาความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมในที่สุด ดังจะ
เห็นได้จากการประชุมระดับโลก เรื่องผู้หญิงครั้งที่ 4 ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ณ 
นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้ประกาศปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของ
ผู้หญิง เพื่อใช้ในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาลไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้รับ
แผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงมาใช้ด้วย และให้คำมั่นที่จะนำมารวมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) พร้อมทั้งจะจัดให้มีการดำเนินงานตามแผนโดยครบถ้วน (เวทีสตรีไทย, 
2539. หน้า 1) 
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กรณีศึกษา 1 
การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงผ่านการประกอบการ (Empowerment through entrepreneurship)4  

มาฮานดา เมทรี (Mahanda Metri) เป็นแบบอย่าง
สำหรับผู้หญิงคนอื่นๆ เธอเปลี่ยนวิถีชีวิตของเธอด้วยการเป็น
ผู้ประกอบการ ในหมู่บ้าน Kapalaguddi เขต Belgaum ของ
รัฐ Karnataka ประเทศอินเดีย เธอได้ดำเนินธุรกิจตัดเย็บ
เสื้อผ้าของตัวเองมาหลายปีแล้ว 
 
 

เรื่องราวของการถูกเอารัดเอาเปรียบ  (exploitation)  
มาฮานดา เมทรี (Mahanda Metri) ตกเป็นเหยื่อที่น่าเศร้าของวัฒนธรรมอินเดียโบราณ “เทวทาสี” 

(หมายถึงผู้รับใช้ของพระเจ้า”) ในการปฏิบัตินี้ เด็กสาวซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน “ได้รับมอบหมายให้
รับใช้พระทีว่ิหารตลอดชีวิต และไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานและทำงานที่อ่ืน แม้ว่าจะผิดกฎหมายอย่างเป็นทางการ
ในช่วงทศวรรษ 1980 แต่ธรรมเนียมนี้ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบโดยคนร่ำรวยและมีอำนาจในสังคม ซึ่งหลายครั้ง
พบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงเหล่านั้นตั้งแต่อายุยังน้อย ชุมชนในวงกว้างยังมองว่า ปราศจากสถานะทาง
สังคมใด ๆ และแบ่งแยกการเข้าถึงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งโอกาสในด้านต่างๆด้วยเช่นกัน 

มาฮานดา เมทร ี(Mahanda Metri) ได้รับมอบหมายให้เป็น“เทวทาสี” โดยลุงของเธอ ซึ่งต่อมาได้ขายเธอ
เข้าสู่การค้าประเวณี ในที่สุดเธอก็ได้รับอิสรภาพจากซ่องหลังจากที่เธอตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ชีวิตภายนอกไม่ใช่
เรื่องง่ายสำหรับเธอในตอนแรก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในสังคม รวมทั้งครอบครัวของเธอเอง ปฏิเสธความพยายาม
ในการกลับคืนเข้าสู่ครอบครัวอีกครั้ง 
 
แรงบันดาลใจในการสร้างโอกาสใหม่ 

เพื่อป้องกันลูกสาวของเธอจากการเป็น“เทวทาสี” เหมือนตัวเธอเอง เธอได้ก่อตั้ง Mahila Abhivrudhi 
Maththu Samrakshana Samsthe (MASS) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของ“เทวทาสี” ในเมือง Belgaum ของรัฐ 
Karnataka ผ่าน MASS เธอได้รับเงินกู้คราวด์ฟันด์จาก Milaap ซึ่งเป็นบริษัทไมโครเครดิต 

 
4 Josceline Anne Mascarenhas, “How 3 women entrepreneurs from rural India are creating opportunities for 

others”, Your Story, 7 March 2015.Available from http://yourstory.com/2015/03/rural-india-women-

entrepreneurs/; and Josceline Anne\Mascarenhas, “Devadasis To Entrepreneurs: A Journey No One Will 

Forget”, Milaap, 11 July 2014. Available from http://blog.milaap.org/a-ray-of-hope/. 
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การเริ่มต้นใหม่ 
ด้วยความช่วยเหลือของ Microloan เธอจึงก่อตั้งธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าของเธอเอง ภายใต้โครงการความหวัง

ของ Milaap เธอสมัครสินเชื่อองค์กรและซื้อจักรเย็บผ้าอีกสามเครื่องโดยมีแผนจะจ้างอดีต “เทวทาสี” อีกสามคน 
เธอดำเนินโครงการฝึกอบรมเล็ก ๆ โดยสอนอดีต“เทวทาสี” ให้เย็บผ้า โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน
เล็กน้อยจากพวกเขา หลังจากกว่าสี่ปีในธุรกิจ เธอได้กลายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบความสำเร็จ และ
ปัจจุบันเป็นบุคคลที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมที่สร้างงานให้กับผู้อื่น และอบรมสตรีที่สนใจในธุรกิจตัดเย็ บ
อย่างแพร่หลาย 

โดยทั่วไปในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา พบว่าผู้ประกอบการผู้หญิงมีความมุ่งมั่นในสังคมโดยไม่
คำนึงถึงธุรกิจ ผลการวิจัยล่าสุดพบว่า 53 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการผู้หญิงจากยุโรปได้ดำเนินโครงการที่มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม จัดการกับปัญหาทางสังคม และแก้ไขปัญหาท้าทายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผ่านการริเริ่ม
ของผู้ประกอบการ ผู้หญิงจำนวนมากยังคงเผชิญกับการกีดกันทางสังคมในชุมชนของตน ซึ่งพวกเขาอาจถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าถึงสิทธิ โอกาส และทรัพยากรต่าง ๆ การถูกปฏิเสธหรือถูกกีดกันดังกล่าว บางกรณีกลับกลายเป็นแรง
บันดาลใจให้ผู้หญิงก่อตั้งองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือตนเองในการแก้ปัญหาของตนเอง ทำให้พวกเธอมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ  เริ่มที่การแก้ปัญหาตนเอง ปัญหากลุ่ม และปัญหาของสังคมในที่สุด 

ดังนั้น ผู้หญิงในหลาย ๆ แห่งจึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจของตนโดยผสมผสานการตลาด
เชื่อมโยงปัญหาทางสังคมและการเมืองกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน จากการศึกษาของ Forbes พบว่า: “การ
เชื่อมโยงแบรนด์และการตลาดเข้ากับปัญหาหรือความต้องการต่างๆ ทำให้สามารถกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้า 
กระตุ้นยอดขาย สร้างชื่อเสียง ตอบแทนชุมชน และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ในเวลาเดียวกัน” จากการวิจัย
ของ Global Women's Entrepreneurship Research: “ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสร้างกิจการเพื่อสังคมมากกว่า
ผู้ชาย 1.17 เท่า มากกว่าแค่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และ 1.23 เท่ามีแนวโน้มที่จะดำเนินกิจการด้านสิ่งแวดล้อม
มากกว่าการลงทุนที่เน้นด้านเศรษฐกิจ” 
 

ตัวอย่าง:  จามิลา อาเบส (Jamila Abass) ผู้ประกอบการผู้หญิงจากพื้นที่ห่างไกลของเคนยาได้สร้าง M-
Farm ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรในชนบทของเคนยาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาพืชผลในปัจจุบันจากตลาด
หลักทั้งหมดของประเทศ ความคิดริเริ่มนี้แก้ปัญหาของชุมชนและช่วยให้เธอสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและ
ยั่งยืน 

ตามรายงานของ M-Farm จากมูลนิธิอโศก: “แพลตฟอร์ม M-Farm รวบรวมเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาค
เดียวกัน ทำให้พวกเขาทำการตลาดพืชผลร่วมกันในตลาดระดับภูมิภาคหรือนานาชาติที่ใหญ่ขึ ้น M-Farm ยัง
เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ส่งสินค้า (ซัพพลายเออร์) ทำให้พวกเขาสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีส่วนลด 
เช่น เมล็ดพืชและปุ๋ย M-Farm ได้เชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ซื้อค้าส่ง และผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร เปลี่ยนแปลง 
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ภูมิทัศน์ที่กระจัดกระจายของการทำฟาร์มเพ่ือยังชีพในเคนยา M-Farm ได้สร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่แสดงข้อมูล
แบบทันที (เรียลไทม)์ และช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องในตลาดที่หลากหลายสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน”ได้อย่างรวดเร็ว  
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 

การใช้ ICT ของผู้ประกอบการที่จามิลา อาเบส (Jamila Abass) ได้ลดพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกร
ได้รับผลกำไรที่ดีขึ้น และเพ่ิมขีดความสามารถให้พวกเขาในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ในปี 2555 
เกษตรกรทั้งหมดที่ใช้ M-Farm รายงานว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้แพลตฟอร์มของ จามิลา 

อาเบส (Jamila Abass) เป็นกิจการร่วมทุนทางสังคมที่มีคุณค่าสำหรับสมาชิกอย่างทั่วถึง และขยายออกส ู่ชุมชน  

และสังคมในภาพใหญ่ยิ่งๆ ขึ้น  

 
2.4.3 ส่งเสริมความเป็นผู้นำ 

การเป็นผู้ประกอบการช่วยให้ผู้หญิงลุกขึ้นสู้และเป็นผู้นำในการตัดสินใจอย่างแข็งขัน บางครั้ง ปัจจัย
กระตุ้นที่อยู่เบื้องหลังผู้หญิงในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนั้นแตกต่างจากผู้ชาย   จากรายงานขององค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้หญิงกล่าวว่า “ผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย 
เริ่มต้น การลงทุนด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ความพอใจในการทำงาน ความเป็นไปได้ในการสร้างความ
แตกต่างในชุมชน หรือการค้นหาสมดุลที่ดีระหว่างงานและชีวิตครอบครัว แรงจูงใจสุดท้ายนี้มีความเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับผู้หญิง เนื่องจากการจ้างงานตนเองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรักษาสมดุลของครอบครัวและการ
ทำงานเข้าด้วยกัน” 

แต่ในเอเชียและแปซิฟิก สถานการณ์แตกต่างกันมาก ผู้หญิงจำนวนมากกลายเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะ
อยู่รอด18 นอกจากนี้ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานแบบดั้งเดิม ความคาดหวังทางสังคมในการเป็นผู้ดูแลหลัก
ของครอบครัว การทำงานเป็น “ความจำเป็น” รายงานของ OECD ระบุว่าอัตราการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง
เนื่องจากสถานการณ์ที่ท้าทายดังกล่าวมีอัตราสูงมากในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เพื่อที่จะอยู่รอดและ อาจจะ
เติบโตต่อไป ผู้หญิงในธุรกิจเหล่านี้จึงพยายามคิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจครอบครัว 
ชุมชน สังคมในที่สุด 

การศึกษาโดย Global Entrepreneurship Monitor เกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้หญิงที่เป็นผู้นำในการร่วม
ทุนทางธุรกิจด้วยตนเองและร่วมมือกัน ร่วมทุนกัน ร่วมหุ้นกัน พบว่าผู้ประกอบการผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็น
เจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 68 เทียบกับร้อยละ 62) 

ในแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราสามารถเห็นแนวการประกอบการประเภทนี้
มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามในตะวันออกกลางและบางส่วนที่พัฒนาแล้วของเอเชีย พบว่าผู้ประกอบการผู ้หญิง
ทำงานมากข้ึนในรูปแบบของทีม รูปแบบของพันธมิตร และหรือในรูปแบบของการร่วมทุนทางธุรกิจ 
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ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัจจัยหรือ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ ความนิยมในการเป็นเจ้าของร่วมทางธุรกิจ  หรือหุ้นส่วนมีความสำคัญเนื่องจากภาระผูกพันทาง
สังคม (และในบางกรณีทางกฎหมาย) ที่ขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือจัดการสิ่งใด ๆ เป็นรายบุคคล 

ในขณะที่ผู้ประกอบการผู้หญิงมีผลเชิงบวกต่อการบรรลุการพัฒนาสังคมโดยรวมด้วย  หลังจากการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองแล้วด้วย ผู้ประกอบการผู้หญิงจำเป็นต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่มากข้ึน
ด้วย เช่น การเติบโตที ่ส ูงขึ ้น การส่งออก ตลาดต่างประเทศผ่านการจัดหาเงินทุน เครือข่าย การศึกษา
ผู้ประกอบการ และ ICT   
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

ในกลุ่มเพ่ือนหรือเป็นรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• ตามรายงาน Global Entrepreneurship Monitor ที่เกี ่ยวข้องกับผู ้หญิงนั ้น ประเทศของคุณเป็น

อย่างไร? (คุณสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากรายงานล่าสุดได้จาก http://www.gemconsortium.org/)  
• อะไรคืออุปสรรคและปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิงในประเทศของคุณ? 

ทดสอบตัวเอง 
• การเพ่ิมขีดความสามารถคืออะไร? 
• ผู้ประกอบการคืออะไร? 
• การประกอบการสามารถช่วยส่งเสริมผู้หญิงได้อย่างไร? 

ข้อความสำคัญ 
• การเป็นผู้ประกอบการคือ แนวคิดร่วมกันของความสามารถและความเต็มใจที่จะสร้างและจัดการธุรกิจ

เพ่ือสร้างผลกำไร มันเกี่ยวกับการเผชิญความเสี่ยง การทำความเข้าใจ การเข้าถึงโอกาสตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ 
การพัฒนาสิ่งใหม่ และการออกแบบวิธีการ การประสานงาน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างกำไรทางการเงิน
และบางครั้งรวมทั้งการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ในสังคมด้วย 

• ในบรรดาผู้ประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ หนึ่งในสามของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโดยผู้ประกอบการผู้หญิงทั่วโลก 

• ผู้ประกอบการผู้หญิงส่งผลให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ สำหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของประชากรในประเทศในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด 

• การเป็นผู้ประกอบการ สามารถช่วยให้ผู้หญิงมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการจัดการกับความท้าทาย
ต่าง ๆ รวมทั้งความท้าทายทางสังคม สามารถช่วยให้ผู้หญิงได้เติบโตร่วมกัน และทำให้ผู้หญิงสามารถแสดงความเห็น
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติใด ๆ ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งการร่วมกันสร้างทางออกต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาตนเองตามความ
พร้อมก่อนหลัง  
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III.  อุปสรรคและสิ่งที่สนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 
เนื ้อหาส่วนนี ้เน้นให้เห็นถึงอุปสรรคและสิ ่งที ่สนับสนุน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนหลักบางประการที่

ผู ้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งครอบคลุมความท้าทายของที่
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม นโยบาย กฎ กติกา รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการประกอบการต่าง ๆ 
เช่น การเข้าถึงแหล่งการเงิน และช่องทางการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประกอบการ 
 
ผลการเรียนรู้ 

เข้าใจอุปสรรคและสิ่งที่สนับสนุน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 

 
3.1 องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรม 

3.1.1 อุปสรรค 
องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

โดยภาพรวมของสังคม ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นแม่บ้านหลักและบทบาทของผู้หญิงถูกจำกัดอยู่แต่ในบ้าน 
ผู้หญิงต้องรับผิดชอบในการดูแลบ้านและดูแลเด็ก การรับรู้ที่สังคมมีต่อผู้หญิงเหล่านี้ทำให้ยากสำหรับเธอที่จะมี
ส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ 

นโยบายและสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลสำหรับผู้หญิงในการเริ่มต้นธุรกิจในระดับจุลภาคมักไม่ได้
รับการสื่อสารอย่างเหมาะสม ผู้ประกอบการผู้หญิงในบางแห่งต้องเผชิญกับอุปสรรคทางสังคมและกฎหมายเมื่อ
ต้องเข้าถึง: 

• เครือข่าย (เช่น มืออาชีพ ด้านเทคนิค และสังคม) 
• ข้อมูล (เช่น กลยุทธ์ทางการเงิน ข่าวการตลาดล่าสุด) 
• แหล่งการเงิน (เช่น เงินกู้หรือการลงทุน การยกเว้นภาษี) 
• การฝึกอบรมต่างๆ 
• ความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่างๆ  

 
ตัวอย่าง: ในอัฟกานิสถาน ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ แม้จะ

มีการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการในแง่ของการกำหนดนโยบายและความคิดริเริ ่มในการพัฒนาขีด
ความสามารถ การขาดการรักษาความปลอดภัยส่งผลให้มีการลงทุนต่ำหรือลดลง ตลอดจนผลกำไรของธุรกิจต่ำ
กว่าที่ควรจะเป็น 
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3.1.2 สิ่งท่ีสนับสนุน 
ความท้าทายเฉพาะประเทศและภูมิภาค 

แต่ละภูมิภาคมีข้อดีและความท้าทายในการเป็นผู ้ประกอบการของผู ้หญิง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมและปัญหาในประเทศนั้น ๆ ประเภทของผู้ประกอบการและความต้องการที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะแตกต่างกันไป 
 

ตัวอย่าง: ในบังคลาเทศ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งกำลังส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงใน
หมู่บ้านให้ทำงานเป็นผู้ประกอบการด้านข้อมูลหรือองค์กรสารสนเทศ บริการหลักของพวกเขาคือการให้ข้อมูลใน
ชุมชนชายขอบในด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การเกษตร สิทธิสตรี ฯลฯ โดยใช้ICT ทุกวันนี้ InfoLadies ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในชุมชนที่พวกเขาให้บริการ ซึ่งช่วยให้พวกเขาขยายและกระจายบริการของตน ส่งผล
ให้รายได้ดีขึ้นสำหรับพวกเขา การขาดแคลนข้อมูลที่ดีและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่ค่อนข้างแย่ บวกกับการ
ยอมรับทางสังคมของ InfoLadies ทำให้มั่นใจว่าโปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จ 
 
สรุปเนื้อหา 3.15 

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ การทำแผนการตลาด การมีลูกทีม มี
เป้าหมายในธุรกิจ มีความม่ันคงของผู้ประกอบการ รวมไปถึงความรู้ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งหมดเหล่านี้เป็น
แค่ปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะมีในบริษัททั่วไป และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึง และควรมีเพื่อจะใช้พิชิตความสำเร็จ
วงการธุรกิจของตัวเอง ได้แก่ 

1. สร้างความม่ันใจในการเริ่มเป็นผู้ประกอบการ 
หากคุณก้าวเข้ามาทำธุรกิจส่วนตัวเพราะเสียงานประจำไป และมีปัญหาในการหางานใหม่ ถ้าคุณ

คิดว่าหางานใหม่อยากแล้ว การเริ่มธุรกิจ เป็นอะไรที่ยากกว่าเยอะ แต่เมื่อเราทำสำเร็จ ผลของมันก็จะต้องออกมา
คุ้มค่าอย่างแน่นอน ในการเริ่มทำธุรกิจจะไม่มีใครมาคอยบอกคุณว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน คุณจะต้องทำ 
และวางแผนด้วยตนเองท้ังหมด 

2. ตัดสินใจเลือกธุรกิจที่ต้องการเริ่มทำ 
คุณจะเปิดธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนก็ตามคุณต้องพิจารณาที่เหมาะสมกับข้อจำกัดต่างๆของคุณ

ด้วย เช่น แบบแฟรนไชส์ แบบแยกอิสระ แบบหุ้นส่วน เป็นงานบริการ หรืองานสายการผลิต มีหน้าร้านไหม หรือ
ว่าเปิดออนไลน์ ใครเป็นลูกค้า หรือว่าทำในกลุ่มบริษัท นี่เป็นเพียงตัวอย่างธุรกิจที่มีให้เลือกทำ และยังมีอีกมากมาย
แต่ละชนิดก็มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป 

 
5 https://www.crossingthefinishline.org/ปัจจยัหลักสู่ความสำเรจ็/https://forbesthailand.com/news/other/รากเหง้า
ของวัฒนธรรมและ.html 
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3. วางแผนธุรกิจของคุณ 
               สร้างชุดคำถามขึ้นมา และคุณต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ อย่างเช่น เป้าหมายของธุรกิจคืออะไร 
ใครคือกลุ่มลูกค้าของเรา ปัญหาในสินค้า และบริการ คู่แข่งการค้าคือใคร และจุดแข็งอะไรที่เรามีเหนือกว่า กำไร
ของบริษัทท้ังหมดภายใน 3-5 ปีข้างหน้าอยู่ที่เท่าไร เมื่อคุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ แสดงว่าคุณมีแผนอยู่ใน
หัวอยู่แล้ว 

4. รวบรวมสมาชิกหรือทีมงาน 
               การทำงานคนเดียวไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่คุณจะเหนื่อยทำเองทุกสิ่งทุกอย่างทำไม ในเมื่อคุณ
ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ให้ทีมของคุณจัดการเอาสิ ลูกทีมของคุณจะต้องประกอบไปด้วยที่ปรึกษาทางการตลาด 
ทนายความส่วนตัว นักบัญชี รวมถึงเจ้าหน้าที่ประกันภัย พวกเขาเหล่านี้ จะทำงานกันเป็นทีม เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของคุณ ที่เหลือหน้าที่ของคุณก็เพียงแค่ตัดสินใจจากสิ่งที่พวกเขาเสนอมา หรือตัดสินใจร่วมกัน 

5. คำแนะนำสุดท้ายก่อนเริ่มทำธุรกิจ 
               ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใด ๆ ก็ตามอย่างการขายสินค้าหรือผลิตสื่อบันเทิงต่าง ๆ จำไว้ว่ามีขาขึ้น ขา
ลง ในช่วงเดือนแรกของกิจการคุณจะพบกับความผิดหวัง และการขาดทุน จนอาจทำให้คิดเลยทำไปเลย แต่นี่เป็น
สถานการณ์ปกติที่ทุกบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เคยผ่านมากันทั้งนั้น คุณเป็นผู้ค้ารายใหม่ จำเป็นต้องสร้างฐานลูกค้า และ
ทำให้ลูกค้าไว้ใจ ถ้าคุณยืนหยัดจนถึงท่ีสุด ไม่ช้าก็จะเห็นผลในที่สุด 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ประกอบการหญิงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก
ไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย และทั่วโลกมีความตื่นตัวในการส่งเสริมและให้โอกาสสตรีในการริเริ ่มดำเนินธุรกิจ 
ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและบริษัทน้ำอัดลมระดับโลกอย่าง Coca Cola ในการให้ทุน
สนับสนุนผู้หญิงในการสร้างธุรกิจ เป็นต้น 
 
ทำไมผู้ประกอบการหญิงถึงมีความสำคัญ ? 

เหตุผลประการแรก คือผู้ประกอบการหญิงในปัจจุบันมีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าผู้ประกอบการชาย ทั้งการสร้างงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ 
ประการที่สอง นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจและตัวเงิน ผู้ประกอบการหญิงมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพสังคมและความเป็นอยู่โดยรวม ผู้ประกอบการหญิงมีแนวโน้มที่จะตอบแทนแก่สังคมในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
การนำกำไรส่วนหนึ่งไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น ซึ่งน่าเสียดายที่เครื่องมือ
ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น GDP และ GNP ไม่ได้พิจารณาและนำ
คุณประโยชน์ทางด้านสังคมมาใช้ในการคำนวณ   

จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย และการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผู้ประกอบการหญิงของผู ้เขียน พบว่ามีโอกาสที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจจากกลุ่ม
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ผู้ประกอบการหญิงในไทย โดยประการแรกคือ การส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุน ผู้ประกอบการหญิงเผชิญอุปสรรคใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบชาย  
  มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี  2006 และ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ธนาคารเพื่อผู้ยากไร้แห่งแรกของโลกพบว่า 
ผู้ประกอบการหญิงเกือบทั้งหมดมีความสามารถและแนวโน้มในการชำระหนี้อย่างครบถ้วน และยังนำกำไรที่ได้จาก
การประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งไปลงทุนในการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากวังวนแห่งความ
ยากจน ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหญิง
ในการสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งการขยายธุรกิจของเขาเหล่านั้น  
  ประการที่สอง คือ พี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Mentor) การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจที่
กำลังดำเนินอยู่ สามารถทำได้ผ่านการบ่มเพาะของพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มาก่อน องค์ความรู ้และ
ประสบการณ์ของผู้ทำธุรกิจมาก่อนในฐานะพี่เลี้ยงทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่า โดยผู้ประกอบการ
หญิงส่วนใหญ่มักขาดโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งพี่เลี้ยงทางธุรกิจ  

ประการที่สาม คือ เรื่องการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ประกอบการผู้หญิง การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความเป็นผู้ประกอบการ ทุก ๆ คนควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม
กัน โดยไม่แบ่งแยกเรื่องเพศ อายุ เชื ้อชาติ แนวโน้มผู้ประกอบการหญิงของไทยในปัจจุบันมีร ะดับการศึกษา
โดยรวมที่สูงกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคใต้ ผู้ประกอบการหญิงส่วนใหญ่
เริ่มต้นธุรกิจหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

อย่างไรก็ตาม ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการหญิงโดยรวมในประเทศไทยยังคงต่ำกว่าผู้ประกอบการ
ชาย ในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยไปสู่กลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วโดยอาศัยนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( Innovation-driven economies) ดังนั้น  
การส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะด้วยการศึกษา การฝึกอบรมและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นความสมดุลทั้งในกลุ่ม
ผู้ประกอบการชายและหญิงอย่างทั่วถึงทุกระดับ 
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

กลุ่มเพ่ือนฝูงหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• อะไรคืออุปสรรคสำคัญทางสังคมและวัฒนธรรมสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิงในชุมชนของคุณ? สิ่งเหล่านี้

แตกต่างจากท่ีเราเพิ่งพูดถึงหรือไม่? 
• อะไรคือปัจจัยที่เอ้ืออำนวย หรือปัจจัยที่เก้ือหนุน? สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันหรือไม่? 
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3.2 นโยบาย กฎ กติกาและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้หญิง 

3.2.1. อุปสรรคต่าง ๆ 
พบว่า ยังคงขาดการกำหนดนโยบาย กฎ กติกาและการกำกับดูแล 

โดยทั่วไปแล้ว นโยบายและความคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียวระหว่างเพศท่ีดำเนินการโดยรัฐบาลนั้นมีความ
เชื่อมโยงและไม่สมดุลนัก เพราะไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ และถึงแม้ว่าจะมีนโยบาย
การเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงอยู่บ้าง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง แต่ก็ไม่มีการ
กล่าวถึงเรื ่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างชัดเจน อีกทั้งแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีการดำเนินการที่เอื ้อหรือ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างเพศ แม้จะมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องออกมาบ้าง แต่ก็ยังคงพบว่า
การดำเนินการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดยังพบว่า ยังคงไม่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกันนัก ทำให้เกิด
ช่องว่างต่าง ๆ ทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทั้งนี้ บางส่วนเกิดจากความซับซ้อนของระบบต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
ราชการ สำหรับความคิดริเริ่มต่าง ๆ ทีร่ิเริ่มหรือนำโดยผู้หญิง การลงทะเบียนสำหรับธุรกิจ ความเป็นเจ้าของ และ
การเก็บภาษียังคงพบว่า ยังคงขาดความสม่ำเสมอและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการ
ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจใหม่ ยังพบว่า ยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐ  
รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แม้ว่าโดยภาพรวมแล้ว  ผู้กำหนดนโยบายจะมองโลกในแง่บวกอย่างมากเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ประกอบการผู้หญิงในระดับชาติ แต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและตลอดจนโครงการ
ต่างๆที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างเพศ ส่วนใหญ่ยังคงพบว่ามีจำกัดและมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดับที่ยังน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ  
หรือในระดับที่น้อยอยู่  
 
ตัวอย่าง: 

จากข้อมูลของผู้ประกอบการผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีการสะท้อนถึงแนวโน้มในระดับภูมิภาคในวงกว้างที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมทุกระดับ 

อย่างไรก็ตาม แม้หลังจากการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการผู้หญิงแล้ว นโยบายและโครงการที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างเพศยังถูกจำกัดและไม่ต่อเนื่อง หรือมักจะทำเป็นเรื ่องเฉพาะกิจ ยกเว้น
โครงการสินเชื่อรายย่อยและโครงการฝึกอบรมบางโครงการ อีกทั้งยังคงพบว่า การกำหนดนโยบายการส่งเสริม
หน่วยงานหรือองค์กรหลักที่ชัดเจนเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้หญิงยังขาดความชัดเจนและไม่
ต่อเนื่องเช่นกัน  
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ในประเทศแทนซาเนีย พระราชบัญญัติที่ดินและพระราชบัญญัติที่ดินในหมู่บ้าน พ.ศ. 2542 ได้ให้สิทธิ
ผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันในฐานะผู้ชายในการได้มา การถือครอง การใช้ประโยชน์ และจัดการกับที่ดินอย่างชดัเจน 
แต่ในความเป็นจริงแล้วยังคงพบว่า บรรทัดฐานทางสังคมแบบดั้งเดิมถูกบังคับใช้แทนการกระทำที่เป็นทางการ ซึ่ง
ทำให้ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติจากมรดกของพวกเธอ ตัวอย่างเช่น ตามหลักปฏิบัติของท้องถิ่น หญิงหม้ายไม่สามารถ
สืบทอดทรัพย์สินของคู่ครองที่เสียชีวิตได้ แม้ว่ากฎหมายของประเทศจะให้สิทธิ์แก่เธอก็ตาม 
 
3.2.2 ปัจจัยหรือสิ่งท่ีสนับสนุนต่างๆในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้หญิง 
การจัดลำดับความสำคัญและการกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย 

ในการกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผู้หญิง ผู้
กำหนดนโยบายจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับชาติของประเทศในด้านการประกอบการ สถานะของ
ผู้หญิง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และกระบวนการเปิดเสรีตลาด ผู้ประกอบการผู้หญิงจะต้องถูกรวม  
หรือถูกกำหนดอย่างชัดเจนอยู่ในนโยบายการพัฒนาประเทศและกระบวนการวางแผนของประเทศในทุกระดับ 
 

ตัวอย่าง: ในวิสัยทัศน์ของมาเลเซียปี 2020 ผู้นำทางการเมืองได้กำหนดภาพเชิงนโยบายของการพัฒนา
ผู้ประกอบการผู้หญิงว่า เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายระยะยาว แผนมาเลเซียฉบับที่ 10 ปี 2554-2558 ได้ดำเนินการจัดลำดับ
ความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความม่ันใจในการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ
ของผู้หญิง 
 
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ต่าง ๆ 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการของผู้หญิงขึ้นอยู่กับระดับของการบูรณาการและความ
สอดคล้องของนโยบายที่เสนอและการดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลำดับความสำคัญของการพัฒนา
เชิงกลยุทธ์และกับภาคการพัฒนาจากทุกระดับและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่ามี
กลไกการขับเคลื่อนระดับสถาบันและความร่วมมือร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการตามนโยบายและโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนร่วมกัน  
 

ตัวอย่าง: ในมอริเชียส มีการกำหนดนโยบายให้กระทรวงความเท่าเทียมระหว่างเพศ การพัฒนาเด็ก และ
สวัสดิการครอบครัว มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการริเริ่มด้านการประกอบการในระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
โดยภารกิจอย่างเป็นทางการของกระทรวงนี้รวมถึงการส่งเสริมการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มผู้หญิง 
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โดยได้จัดตั้งสภาผู้ประกอบการสตรีแห่งชาติ จากนั้นได้มีการกำหนดขั้นตอนต่างๆอย่างชัดเจนร่วมกันในการ 
ปรับปรุงความสามารถด้านเทคนิคและองค์กรของผู้ประกอบการผู้หญิงในท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

การติดตามและประเมินผลโครงการผู้ประกอบการมีความสำคัญต่อการประเมินว่า  นโยบายและการ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ผู้กำหนดนโยบายและผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวต้องรับผิดชอบ
ในการรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะในกรณีของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโปรแกรมการ
ประกอบการผู้หญิงที่ควรมีการระบุตัวบ่งชี้ทั่วไปบางประการ เช่น จำนวนรวมของการเริ่มต้นกิจการ และอัตราการ
รอดและการเติบโตของการประกอบการ ควรมีการรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงานหรือการจ้างงาน   
การวัดมูลค่าเพิ่มทั้งหมด รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น การลดความยากจน การพัฒนา
ศักยภาพของผู้หญิงในมิติและจำนวนที่กว้างมากขึ้น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับข้อมูลที่แยกการวิเคราะห์
ระหว่างเพศเพื่อรวบรวมและทำความเข้าใจสถานะและความต้องการของผู้ประกอบการผู้หญิงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกได้ดียิ่งขึ้น 

 
ตัวอย่าง: รัฐบาลมาเลเซียได้มีการกำหนดนโยบาย “เศรษฐกิจใหม่” เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการผู ้ประกอบการอย่างต่อเนื ่อง โมเดลนี้ทำงานอย่างชัดเจนเพื ่อทำให้ความคิดริเริ ่มของ
ผู้ประกอบการผู้หญิง และรวมทั้งความเท่าเทียมของการเป็นผู้ประกอบการระหว่างเพศที่พยายามเอื้อให้ มีความ
คล่องตัว สนับสนุนความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบการลดการพึ่งพาการสนับสนุนจาก
ภายนอก 
 
สรุปเนื้อหา 3.26 

การประกอบธุรกิจทุกประเภทมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจผลกระทบนั้นจะ
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ได้แก่ 

1) บุคลากร  เป็นปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้สร้างคุณภาพของ
สินค้าและบริการให้แก่กิจการนั้น ๆ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาบุคลากรของตนโดยการฝึกอบรม

 
6 https://sites.google.com/site/businessandentrepreneurship/hnwy-thi5-paccay-waedlxm-thang-thurkic 
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หรือการจัดสัมมนา ในขณะเดียวกันบุคลากรเองก็ต้องเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เ พื่อพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาด้วย 

2) เงิน เป็นปัจจัยที่ทำให้กิจการดำเนินไปโดยราบรื่นผู้ประกอบการควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนและบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้กิจการประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

3) วัตถุดิบ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตสินค้าผู้ประกอบการควรเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มี
ปริมาณเพียงพอต่อการผลิต นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงว่าสามารถท่ีจะนำวัตถุดิบอ่ืนมาใช้ทดแทนได้หรือไม่ 

4) เครื่องจักร เป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของลุกค้าหรือ
ผู้บริโภค  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคนงาน  

5) การจัดการ เป็นวิธีการหรือรูปแบบในการนำเอาทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรมาจัดการเพ่ือให้การผลิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการที่ดีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเป็นการใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

6) การตลาด เป็นการดำเนินการเพ่ือที่จะนำสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตไปสู่ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค การตลาดมีส่วนสำคัญในการกำหนดตัวสินค้าและบริการที่จะผลิตออกมา โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ 

7) ทำเล เป็นปัจจัยภายในที่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเองได้ โดยเลือกทำเลให้มีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจของตนเอง เพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง 
 
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment)  ได้แก่ 

1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยและสิ่งแวดล้อมท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่จะต้องคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้วางแผนปรับปรุงธุรกิจของตนเอง
ให้เจริญรุ่งเรืองหรือประสบกับความสูญเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

2) ระบบการแข่งขัน ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ที่สามารถมองระบบการแข่งขันในธุรกิจของ
ตนเองได้ว่าธุรกิจอยู่ในระดับใด สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่ หากแข่งขันได้จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์หรือ
วิธีการใดจึงจะสามารถชนะคู่แข่งได้ 

3) สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นตัวกำหนดว่าสภาพสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะนี้ เหมาะที่จะ
ประกอบธุรกิจประเภทใด เพ่ือให้สินค้าและบริการที่ผลิตออกมาสามารถจำหน่ายได้  

4) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราขึ้นเพ่ือให้การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความยุติธรรม เช่น กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ผู้ประกอบการที่ดี จึงควร
ดำเนินธุรกิจของตนภายใต้กฎหมาย แต่เนื่องจากภาวะแวดล้อมทางกฎหมายมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับมากมาย
และกฎหมายบางฉบับเข้าใจยาก จึงมักมีที่ปรึกษาทางกฎหมายประจำกิจการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
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5) ภาวะทางการเมือง การเมืองนับว่ามีอิทธิพลเหนือการควบคุมของธุรกิจเป็นอย่างมาก  นักธุรกิจจึง
พยายามเข้ามามีบทบาททางการเมืองเพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน 

6) เทคโนโลยี ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้น จึง
จะสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ปัจจัยแวดล้อมท่ีควบคุมได้ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใน
ของธุรกิจ เช่น 

1) วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
2) ทรัพยากรของธุรกิจ 
3) การจัดการ 

2. ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกกิจการที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น  

1) ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
2) ปัจจัยแวดล้อมทางด้นสังคม 
3) ปัจจัยแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย 
4) ปัจจัยแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี 
5) ปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขัน 

 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ 
เพราะต้องคำนึงถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ การกระจายรายได้ ความเป็นเมืองและชนบท 
รายได้ประชาชาติต่อหัว อำนาจซื้อหรือความสามารถในการซื้อของประชาชน การออม การลงทุนของประชาชนและ
รัฐบาล ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน ตลอดจนสาธารณูปโภค และสิ่งความอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า 
น้ำประปา ถนน ท่าเรือ สนามบิน ซึ่งจะมีผลต่อการกระจายสินค้า สถาบันการเงินและระบบการเงินที่ได้มาตรฐาน 
ฯลฯ เป็นต้น 
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วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) หรือวัฒนธรรมบริษัท (Corporate culture) หมายถึง 
แนวทางที่ได้ยึดถือและปฏิบัติกันในองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การ หรือหมายถึงแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive framework) ซึ่งจะ
ส่งผลต่อค่านิยม (set of values) หรือแนวคิด แนวปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์การนั้น โดยยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกัน ค่านิยมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อตัดสินว่า พฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ดีและสามารถยอมรับได้ 
พฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ดี และไม่อาจยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ในบางองค์การยึดถือค่านิยมว่า “การตำหนิลูกค้าไม่ว่า
กรณีใดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้” ดังนั้นจึงมักพบข้อความที่เขียน เพื่อเตือนใจพนักงานขององค์การให้ปฏิบัติต่อ
ลูกค้าเป็น กฎ 2 ข้อ 

1. ลูกค้าถูกต้องเสมอ (The customer is always right)  
2. หากว่าลูกค้าผิด ให้ย้อนกลับไปดูข้อ 1 (If the customer is ever wrong, go back to see rule 1) 
องค์การต่าง ๆ อาจมี ค่านิยมเชิงลบหรือเชิงบวกในการปฏิบัติงานก็ได้เช่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักจะโยน

ความผิดไปที่ลูกค้า การลงโทษพนักงานทุกกรณีที่ทำผิด หรือการปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่
ทรงคุณค่า (Valuable assets) สูงสุดขององค์การ เป็นต้น ในแต่ละกรณีดังกล่าว ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิก
องค์การรู้ว่า ตนควรปฏิบัติอย่างไรในองค์การนั้น ๆ 

ค่านิยมององค์การส่วนใหญ่มักอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เกิดมาจากแนวคิด แนวปฏิบัติ
ร่วมกันมา  จนเป็นแนวทางร่วมกันของพนักงานในบริษัทร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมีพลัง
ของหน่วยงานใด ๆ จะสะท้อนถึงค่านิยมและความเชื่อของพนักงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม องค์การบางแห่งได้
พยายามระบุค่านิยมที่จำเป็นบางประการขึ้น เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงาน  และรวมทั้งวิธีการอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน   

อีกลักษณะหนึ่งที่นิยม คือ การใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อบ่งบอกความหมายของค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมของ
องค์การนั้น ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย เช่น สัญลักษณ์กากบาดสีแดงบนพ้ืนสีขาว เป็นเครื่องหมายแทนองค์การกาชาด 
ซึ่งแสดงค่านิยมเรื่องความเมตตากรุณา การให้การรักษาพยาบาลผู้ทุกข์ยาก หรือสัญลักษณ์ช่อใบมะกอก (ใบโอ
ลีฟ) ภายใต้แผนที่โลกเป็นเครื่องหมายขององค์การสหประชาชาติ แสดงถึงค่านิยมด้านการรักษาสันติภาพของโลก 
เป็นต้น บริษัทและองค์การส่วนใหญ่จะพยายามสร้างตราสัญลักษณ์ที่แฝงด้วยค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์การของ
ตน นอกจากสัญลักษณ์แล้ว คำขวัญ (Slogan) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนค่านิยมหรือความเชื่อซึ่งเป็นวัฒนธรรม
องค์การ เช่นบริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าชาร์ป (Sharp) ใช้คำขวัญว่า “ชาร์ปก้าวล้ำไปในอนาคต” หรือบริษัทผลิต
รถยนต์วอลโว่ ใช้คำขวัญว่า “ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่” เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปจากลักษณะร่วมทั้ง 3 ประการของค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรมองค์การ จึงอาจให้คำนิยามใหม่
ของวัฒนธรรมองค์การได้ว่า “เป็นสิ่งที่ยึดถือร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คนที่อยู่ในองค์การทราบว่า การกระทำใดบ้างที่เป็น
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ที่ยอมรับหรือไม่อาจยอมรับได้ โดยค่านิยมดังกล่าวถูกสื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่ด้วยสัญลักษณ์ด้วยคำขวัญ  
หรือด้วยเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่ชัดเจนร่วมกันในทุกระดับขององค์การ” 
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

กลุ่มเพ่ือนหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• มีนโยบายเฉพาะเพ่ือให้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้ประกอบการในประเทศของคุณได้หรือไม่? และเป็นนโยบาย

ระดับภาค? หรือระดับชุมชน? 
• มีนโยบายใดที่ให้การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการชายมากกว่าผู ้หญิงหรือไม่? หรือในทางกลับกันคือมี

นโยบายใดที่ให้การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการหญิงมากกว่าชายหรือไม่?? 
• มีข้อแตกต่างระหว่างข้อกำหนดที่เป็นทางการ เช่น นโยบาย กฎหมายกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงหรือไม่? 
 

3.3 การเงินและสินเชื่อ 

การเงินและสินเชื่อนับว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงและรวมทั้ง
เป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงโดยรวมทั่วโลก เพราะนับว่าเป็นพื้นฐานของการประกอบการ 

 
3.3.1 อุปสรรคหลัก ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง 
ขาดการเข้าถึงแหล่งการเงินและเครดิต 

การขาดการเข้าถึงแหล่งการเงินและสินเชื่อเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการผู้หญิงทั่วโลกต้องเผชิญมาก
ที่สุด ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว โดยความท้าทายดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลายระดับ
ดังต่อไปนี้ 
 
1. อุปสรรคทางกฎหมาย 

การวิจัยพบว่า อุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการทำให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการเงินและเครดิต
อย่างเท่าเทียมกันในฐานะผู้ชายในหลายกรณี เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับ “ลายเซ็นร่วม” จากสมาชิกในครอบครัว
ผู้ชายมีผลกับผู้หญิงที่สนใจทำธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคาดหวังทางสังคมในการแบ่งปันความเป็นเจ้าของธุรกิจ
ของผู้หญิงกับคู่ครองชายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินที่ต้องการมูลค่า
หลักประกันที่สูงข้ึนจากผู้หญิงที่กำลังมองหาเงินกู้เพ่ือธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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ตัวอย่าง: อินโดนีเซียได้มีการยกเลิกข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล การเข้าถึงสินเชื่อ 
และประเด็นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้หญิงอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประดับชาติดังกล่าวยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในทุกพ้ืนทีข่องอินโดนีเซีย ผู้หญิงบางคนยังคงต้องแสดงสถานภาพของการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ลงนามร่วมในข้ันตอนการขอสินเชื่อต่าง ๆ 

ในอินเดีย มีการกำหนดรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู ้ชายในทรัพย์สิน ของ
ครอบครัว แต่ผู้หญิงมักไม่ค่อยได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวและทรัพย์สินอันมีค่า ตามที่รายงาน
เกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้หญิงในการศึกษาของ ESCAP แม้แต่เงินกู้สำหรับธุรกิจใด ๆ ก็ยังต้องถูกนำออกจาก
ธนาคารในนามของสามี บิดา หรือพ่ีน้องที่เป็นผู้ชาย 
 
2. การมีโอกาสที่น้อยกว่าในการเข้าถึงแหล่งการเงินและการลงทุน 

โดยทั่วไปแล้ว ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเงินกับผู้หญิงมักจะถูกนำเสนอไม่ค่อยดีนักในแวดวงของการ
ประกอบการต่าง ๆ โดยมักมีความเชื่อดั้งเดิมว่า ผู้หญิงไม่ชำนาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน การประสาน
แหล่งเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ฯลฯ ผู้หญิงจึงมักจะได้รับสิทธิในการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินใน
การประกอบการค่อนข้างน้อย หรือไม่เลย อีกท้ังหลายนโยบายที่เก่ียวข้อง เช่นการการจัดสรรกองทุนขั้นต้น  จนถึง
ทุกระดับมักจะไม่คำนึงถึงเพศสภาพ ทำให้ผู ้ประกอบการผู ้หญิงต้องแข่งขันกับกลุ ่มผ ู ้ประกอบการชาย    
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผู้หญิงมักเผชิญกับปัญหาอ่ืน ๆ ทีม่ากกว่าผู้ชายในการเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนต่าง ๆ 
 
ตัวอย่าง: 

» การเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อสำหรับผู้หญิงนั้นค่อนข้างท้าทาย และมีปัญหามากในปากีสถาน 
จากการศึกษาของสถาบัน Global Entrepreneurship and Development Institute พบว่ามีเพียง 3% ของ
ประชากรผู้หญิงในปากีสถานที่มีบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการ มีเพียง 26% ของผู้กู้สินเชื่อรายย่อยเป็นผู้หญิง 
และมีเพียง 2% ของผู้กู้เงินรายย่อยทีผู่้รับสินเชื่อเป็นผู้หญิง 

» ในไนจีเรีย ผู้ประกอบการผู้หญิงรายงานว่าทรัพยากรทางการเงินที่พวกเธอเข้าถึงได้มักใช้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น ด้านสุขภาพและการศึกษา มากกว่าการลงทุนในธุรกิจของตน ในกรณี
อื่น ๆ มีแนวโน้มว่า ลงทุนภายใน "เผ่า" ของตน หรือในกลุ่ม ในหมู่บ้าน มักจะต้องเป็นหุ้นส่วนกับกิจการที่นำโดย
ผู้ชาย 

 
 
 
 



38 
 

3.3.2 สิ่งสนับสนุนหรือปัจจัยเอื้อต่าง ๆ 
1. นโยบายสาธารณะและการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการผู้หญิง 

เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเป็นผู้ประกอบการ รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้คือ: 
» กำหนดกรอบกฎหมายและนโยบายเชิงธุรกิจสำหรับธุรกิจที่จะดำเนินการหรือพัฒนาโดยผู้หญิง 
» ลดเวลาของผู้ดูแลระบบเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ 
» ดูแลให้ผู้ประกอบการทั้งหญิงและชายสามารถเข้าถึงการเงินอย่างเท่าเทียมกัน 
» เสนอเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านบริการความรู้ทางการเงิน การฝึกอบรม ติดตาม และ

ให้คำปรึกษาแก่ทั้งหญิงและชาย 
 
นโยบายสาธารณะที่เป็นมิตรต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศและแนวทางการกำกับดูแล 

ESCAP ได้ทำวิจัยหลายประเทศเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้สรุป
เป็นข้อแนะนำและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่เอื้อต่อเพศ
สภาพของความเป็นผู้หญิง ความเสมอภาค การสนับสนุนและการส่งเสริมการทำธุรกิจในระดับต่าง ๆ เช่น 

» จัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายสำหรับการจัดทำงบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพของความ
เป็นผู้หญิง เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงโครงการต่าง ๆ เข้าถึงแหล่งการเงิน แหล่งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน 

» ประเมินและเพิ่มจำนวน เพิ่มระดับเงินทุน และรวมทั้งการเข้าถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างๆที่
กำหนดเป้าหมายเพ่ือผู้ประกอบการผู้หญิง 

» ตรวจสอบแหล่งเงินทุนที่มีอยู่สำหรับการลงทุนในทุกขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเงินทุนสำหรับ
เงินทุนหมุนเวียน ความทันสมัยและการอัพเกรดเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง การเข้าซื้อกิจการและการขยายธุรกิจ 
ฯลฯ  

» จัดตั้งศูนย์เงินกู้ “ครบวงจร” ที่ให้ข้อมูลแบบบูรณาการและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อที่มีอยู่ทั้งหมด
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

» ร่วมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ขอสินเชื่อต่อผู้หญิงอย่างยุติธรรมและเท่า
เทียมกัน 

» พัฒนากลไกสำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเปิดโอกาสการ
สนับสนุนทีค่รอบคลุมทุกพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อย่างทั่วถึงและสมดุล ทำการระดมการให้ข้อมูลข่าวสาร การใหค้วามรู้
ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งผ่านหลายช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ วิทยุ 
ช่องทางหรือศูนย์กลางออนไลน์ (portal) และโซเชียลมีเดียต่างๆ 
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» พัฒนามาตรการจูงใจด้านภาษีสำหรับสถาบันการเงินที่ให้รางวัล  เพิ่มเงินทุน หรือออกแบบสำหรับ
ผู้ประกอบการผู้หญิง 

» ยกเลิกข้อกำหนดการลงนามร่วมและข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่กำหนดให้ผู้หญิงต้องรับภาระหนี้ร่วมกับคนอ่ืน ๆ 
หรือผู้ชายที่ไม่เก่ียวข้อง 

» อำนวยความสะดวกในโครงการรับประกันต่างๆ เช่น ส่งเสริมการให้กู้ยืมที่ไม่ต้องมีหลักประกันมากนัก 
รวมทั้งการขยายหมวดหมู่หลักประกันที่สามารถนำมาใช้ได้ร่วมกับทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องประดับและของมีค่า
ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 
 
กรณีศึกษาที่ 2 ลูน่า แชมซัดโดฮา (Luna Shamsuddoha) ประธานบริษัท DohaTec บริษัท ICT จากบังกลาเทศ 
ที ่ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ  ตลอดจนโครงสร้างต่าง ๆ ที ่ผู ้หญิงที่เป็น
ผู้ประกอบการ ICT ต้องเผชิญในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และรวมทั้งวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น 
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

กลุ่มเพ่ือนฝูงหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• ผู้ประกอบการผู้หญิงในชุมชนของคุณต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมาย รวมทั้งกฎกติกาต่าง ๆ ในการ

เข้าถึงกองทุน แหล่งเงินกูต่้าง ๆ หรือไม?่ 
• หน่วยงานเกี่ยวกับแหล่งทุนมีการกำหนดกติกาพิเศษ หรือกติกาเพิ่มเติมอื่นๆในการขอสินเชื่อของกลุ่ม

ผู้หญิงหรือไม่? หรือกระบวนการทั้งหมดมีความเป็นกลางหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ เช่น ไม่เกี่ยวกับเพศ
สภาพคือทุกเพศสามารถขอได้เหมือนกัน หรือมีความเท่าเทียมเปน็ปกต?ิ ไม่มีการลำเอียงระหว่างเพศ?  

• มีการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันด้านการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่กลุ่มผู้ประกอบการผู้หญิง
หรือกลุ่มผู้หญิงที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้หญิงหรือไม?่  
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สรุปเนื้อหา 3.37 
การเงิน การกู้ยืม การลงทุน 
การเงิน 

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การกำหนดการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ให้สอนคล้องกับแผนงานของการ
ประกอบการที่จัดทำข้ึน โดยระบุถึงแหล่งที่มาของเงิน แผนการใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ 
การวางแผนทางการเงิน สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่
ได้มา และใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. การวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจ การวางแผนทางการเงินจำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจโดยจะวางแผน
ล่วงหน้าต่าง ๆตามเป้าหมายและข้ันตอนที่กำหนดไว้  
 
หลักการวางแผนทางการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทำให้มีความจำเป็นต้องวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ 
และไม่ประมาทในการใช้ชีวิต หลักในการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

1. การประเมินสถานการณ ์
2. กำหนดเป้าหมาย 
3. การจัดทำแผนทางการเงิน 
4. การนำแผนไปปฏิบัติ 
5. การวัดผลและการปรับปรุงแก้ไข 

 
บุคคลที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ 

1. รัฐบาล ทีเ่ป็นผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการสาธารณะ 
2. ธุรกิจ ที่เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งในการผลิตสินค้าก็ต้องการแรงงาน ที่ดิน และปัจจัยการผลิต

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้บริโภค ที่เป็นผู้มีบทบาทในการวางแผนทางการเงินมาก คือการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือ

บริการของผู้บริโภค 
 
 

 
7 https://sites.google.com/site/prakopkarnn/home/--3/3-9-kar-lngthun-prakxb-thurkic 
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การกู้ยืม8 
ในการทำธุรกิจเรื่องการบริหารจัดการการเงินถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้า

หากการเงินของกิจการสะดุด อาจเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกนับไม่ถ้วน ทั้งขาดรายได้ ทั้งไม่มีเงินจ่ายพนักงาน 
ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายจึงต้องรู้จักสินเชื่อแต่ละประเภทไว้ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 
การกู้เงินทำธุรกิจด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือที่คุณอาจจะเคยได้ยินในชื่อ “Home for Cash” เป็นสินเชื่อที่ เหมาะสำหรับคน
ที่มีบ้าน และผ่อนชำระบ้านหมดแล้ว (บ้านปลอดภาระ) ต้องการใช้เงินก้อนจำนวนตั้งแต่ 5 แสนบาทข้ึนไป 

ข้อดีของสินเชื่อบ้านแลกเงินคือ ดอกเบี้ยต่ำ อยู่ที่ 4-12% ต่อปี สามารถกู้ได้วงเงินสูง และสามารถผ่อน
ระยะยาวได้ ไม่ต้องโอนทรัพย์สิน ดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก สามารถปิดวงเงินได้ 
ข้อเสียของสินเชื่อบ้านแลกเงินคือ ใช้ระยะเวลาในการอนุมัตินานกว่าสินเชื่อประเภทอื่น  ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการสูง 
 
การกู้เงินทำธุรกิจด้วยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft) 

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “OD” เป็นแหล่งเงินทุนสำรองพร้อมใช้สำหรับธุรกิจ โดยปกติ
แล้วในบัญชีทั่วไปถ้าหากเงินหมดก็จะใช้ต่อไม่ได้ แต่ “OD” จะช่วยให้คุณสามารถเบิกเกินบัญชีได้ตามวงเงินที่คุณ
ได้รับการอนุมัติ โดยจะต้องทำผ่านการสั่งจ่ายเช็คและต้องมีการเปิดบัญชีกระแสรายวัน 

ข้อดีของ “OD” คือ มีความยืดหยุ่นกว่าดอกเบี้ยวงเงินกู้ธรรมดา และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในกรณีธุรกิจ
ขาดเงินในระยะสั้น 

ข้อเสียของ “OD” คือ ดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และต้องใช้หลักทรัพย์ เช่น เงินสด
เป็นหลักประกัน 
 
การกู้เงินทำธุรกิจด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 

สินเชื่อ SME หรือสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เปิดกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีทั้งแบบที่
ใช้และแบบที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งหลักทรัพย์ที่สามารถนำมายื่นค้ำประกัน ใช้ได้ทั้งเงินฝาก พันธบัตร บ้าน 
หรอืที่ดิน หากไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องมีผู้ค้ำประกัน 

ข้อดีของสินเชื่อเพ่ือธุรกิจคือ วงเงินกู้สูง ระยะเวลากู้นาน สามารถเลือกปิดวงเงินได้ตามต้องการ 

 
8 https://www.peerpower.co.th/blog/smes/finance-for-smes/business-loan-sme/ 
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ข้อเสีย อัตราดอกเบี้ยและวงเงินที่ได้ขึ้นกับสินทรัพย์ที่ค้ำประกันหรือขนาดของธุรกิจ และกิจการต้องเปิด
มาไม่ตำ่กว่า 3 ปี 
 
การกู้เงินทำธุรกิจด้วยแหล่งเงินทุนสำหรับ SME โดยเพียร์ พาวเวอร์ (Peer Power) 

เพียร์ พาวเวอร์ (Peer Power) เป็นการให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง หรือระบบการระดมทุนผ่านระบบ
ออนไลน์ร่วมกันตามกติกาที่กำหนด โดยเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของกิจการและนักลงทุนหรืออาจจะเป็นกลุ่มลูกค้า  
กลุ่มผู้สนับสนุนก็ได้ โดยเพียร์ พาวเวอร์จะประเมินอัตราดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิต เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ
ที่จดทะเบียนเกิน 1 ปี และต้องการใช้เงินก้อน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน 

ข้อดีคือ อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ อยู่ที ่ 6-22% ต่อปี รู ้ผลอนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 
สามารถชำระเงินคืนก่อนกำหนดได้ไม่มีค่าธรรมเนียม ยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ได้ 

ข้อเสียคือ ผู้ขอต้องจดทะเบียนบริษัทมามากกว่า 1 ปีแล้วเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีเพียงทะเบียนการค้า
หรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่พ่ึงเริ่มต้น  
 
การกู้เงินทำธุรกิจด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล 

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ รู้ผลเร็ว เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือเจ้าของ
กิจการขนาดเล็กที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ในจำนวนวงเงินที่ไม่สูงมากนัก เพราะ
อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงถึง 14-28% ต่อปี 

ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติผลไว 
ข้อเสียคือ วงเงินสินเชื่อไม่สูงมากนัก อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูง 

 
กู้เงินทำธุรกิจด้วยบัตรเครดิต 

บัตรเครดิตก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนมองข้าม แต่ว่าแท้จริงแล้วบัตรเครดิตนั้นมีประโยชน์อย่างมาก 
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศหรือสินค้าออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง เพราะบัตรเครดิตช่วย
ยืดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับคุณได้ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 45-56 วัน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น
รวมถึงมีการบันทึกการใช้จ่ายผ่านระบบเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย 

ข้อดี ช่วยยืดระยะเวลาการจ่ายเงินได้ในระยะสั้น แบบไม่มีดอกเบี้ย ทำให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากข้ึน 
ข้อเสีย ดอกเบี้ยสูงหากมีการผิดนัดชำระ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 16-23% ต่อปี มีค่าธรรมเนียมรายปีสูงหาก

มียอดใช้จ่ายไม่ครบตามที่ธนาคารกำหนด วงเงินในการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการประเมินของธนาคาร ระยะเวลาในการ
กู้ยืมสั้น บางกิจการอาจจะไม่รับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต 
 



43 
 

กู้เงินทำธุรกิจด้วยบัตรกดเงินสด 
บัตรกดเงินสด เหมาะสำหรับกิจการหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินสดทันที เพราะสำหรับบางธุรกิจอาจจะต้อง

ดำเนินการกิจด้วยเงินสด ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนบัตรกดเงินสดก็ช่วยให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้
ในระยะหนึ่ง 

ข้อดีคือ ได้เงินสดมาใช้หมุนเวียนกิจการทันที ช่วยให้เกิดสภาพคล่อง 
ข้อเสียคือ อัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆคือประมาณ 18-28% ต่อปี วงเงินที่ได้ไม่สูง

มากนัก ขึ้นกับการประเมินของธนาคาร และค่าธรรมเนียมสูง 
 
การลงทุน 

การลงทุนประกอบธุรกิจ หมายถึง การนำเงินมาลงทุนเพื่อประกอบการให้เกิดผลผลิตเป็นสินค้า หรือ
บริการและอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ผู้ที่ลงทุนก็จะได้รับรายได้คือกำไรจากการขายสินค้าหรือ บริการ 

ลักษณะการลงทุน แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ 
1. การลงทุนของผู้บริโภค เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจโดยไม่หวั งกำไร อาจจะเป็นการซื้อ

สินค้า ได้แก่ โทรทัศน์ พัดลม เครื่องประดับ เสื้อผ้า เป็นต้น 
2. การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ลงทุนหวังกำไรเป็นสำคัญ ถือได้ว่ากำไรเป็นสิ่งจูงใจให้ลงทุน โดยนำ

เงิน/หลักทรัพย์ กู้เงินมาลงทุน การลงทุนชนิดนี้ก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจในประเทศ เพราะ เป็นการผลิต
สินค้าและการบริการขึ้นมา ทำให้มีเงินไหลเวียนสภาพเศรษฐกิจคล่องตัวขึ้น 

3. การลงทุนในทางการเงิน เป็นการลงทุนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ การซื้อหุ้นกู้ การซื้อขายที่ดิน
เพื่อหวังกำไรและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การลงทุนชนิดนี้มีการเสี่ ยงอยู่มากพอสมควร บางครั้งก็ได้กำไรจาก
การลงทุน แต่บางครั้งก็ขาดทุน ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในขณะนั้นด้วย 
 
ประเภทของธุรกิจ สามารถจัดแบ่งได้ตามลักษณะของการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การพาณิชย์ หมายถึง การดำเนินการด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมทั้งกิจการขายปลีก การขายส่ง 
กิจการคลังสินค้า การขนส่ง การประกันภัย การธนาคาร 

2. การอุตสาหกรรม หมายถึง การดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่มีการผลิตขึ้น 
ได้แก่ สินค้าอปโภคบริโภค คือ สินค้าที่นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ทันที่สินค้าอีก รูปแบบหนึ่ง คือ สิ นค้ากึ่ง
สำเร็จรูป คือ สินค้าท่ีจะนำไปอุปโภคทันทียังไม่ได้ แต่จะต้องถูกนำไปใช้ในการ ผลิตสินค้าและบริการชนิดอ่ืนต่อไป 
เช่น ธรกิจการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์หรือธุรกิจที่นำ เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่น การทำเหมือง
แร่ การประมง การป่าไม้ รวมทั้งธุรกิจที่นำเอาวัตถุดิบต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นสำเร็จรูป เป็นต้น 
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3. การบริการ หมายถึง การดำเนินการด้านการให้บริการแก่ผู้ซื้อ ได้แก่ กิจการโรงแรม โรงภาพยนตร์การ
ท่องเที่ยว ธนาคาร การขนส่ง เป็นต้น 
 
ธุรกิจจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. เงินทุนส่วนตัว เป็นเงินทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการที่นำมาลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่ง อาจจะได้
จากเงินในบัญชีธนาคารหรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่เก็บสะสมไว้ ในปัจจุบันนักธุรกิจส่วนใหญ่มีความ เห็นว่า การดำเนิน
ธุรกิจควรจะมีทุนตัวเองอย่างน้อยประมาณ 50% ของเงินทุนที่ต้องการใช้ในครั้งแรก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางด้านอื่น ๆ 

2. การระดมเงินทุน เมื่อเงินทุนส่วนตัวมีไม่พอ ก็อาจระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในธุ รกิจ
ปัจจุบัน เพราะผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นต้องร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจการ ด้วย ในกรณีที่ต้องการระดม
เงินทุนจากผู้ถือหุ้นจำนวนมาก สามารถจัดการผ่านบริษัทเงินทุนและ หลักทรัพย์ได้ โดยฝ่ายดำเนินการต้องสมัคร
เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนให้ถูกต้องด้วย 

3. การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนในระบบ การกู้ยืมมีทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีทั้งระยะสั้น ปานกลาง
และระยะยาว เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ระดมเงินทุนที่ เหลือใช้จากผู้ออม 
และกระจายเงินออมให้กับผู้ต้องการใช้เงินทุน 

4. การกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ เป็นแหล่งการเงินที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและ สภาพแวดล้อมที่
ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและควบคุมจากรัฐ ข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความ พอใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้
กู้มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งตลาดเงิน ได้แก่ การซื้อขายลดเช็ค การ
กู้ยืม เครดิตการค้า การจำหน่ายพันธบัตรและหุ้นกู้ เป็นต้น 
 
แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

เงินทุนที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในธุรกิจนั้น อาจมาจากส่วนของเจ้าของหรือเงินทุนจากการก่อหนี้ ธุรกิจ
ต้องการเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาวหลายประเภท ส่วนที่ต้องการเงินทุนระยะสั้น ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน 
บัญชีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ส่วนเงินทุนระยะยาว ได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์ แหล่งเงินทุนเพียงไม่กี่แห่งที่ให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อตอบสนองความ ต้องการ สถาบันการเงินจะมีความ
เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมเงินเฉพาะความต้องการดังนี้ 

1. แหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ จะได้มาจากเงินออมส่วนตัว หุ้นส่วน หรือการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้
เริ่มต้นธุรกิจซึ่งนิยมใช้มากที่สุดคือ เงินออมของเจ้าของ เจ้า ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจมีส่วนแนะนำผู้ประกอบการ
ของธุรกิจว่าควรจะจัดหาเงินทุนเริ่มแรกอย่างน้อย เงินทุนส่วนที่เหลือผู้ประกอบการอาจต้องกู้ยืมเงินที่ต้องมีการ



45 
 

ชำระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย หลี หาผู้ร่วมทุนเข้ามาเป็นหุ้นส่วน หรือการขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือการเพิ่มทุน
เพ่ือให้กิจการมี เพียงพอในการดำเนินกิจการ 

2. แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ แหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ 
2.1 ธนาคารพาณิชย์ เป็นแหล่งเงินกู้ระยะสั้นที่ให้กู้ยืมเงินทุนระยะสั้นมากกว่าสถาบันการเงิน อื่นๆ ทุก

ประเภท ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีอายุการใช้งานเป็น
เวลานาน เช่น อาคารและที่ดิน แต่ธนาคารมักจะให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และสินค้าคงเหลือ และ
ธนาคารพาณิชย์ยังช่วยเหลือธุรกิจในการจัดหาเงินทุนโดยใช้บัญชีลูกหนี้ 

2.2 ผู้จำหน่ายสินค้า เป็นแหล่งสินเชื่อระยะสั้นที่สำคัญของธุรกิจ ผู้ที่จำหน่ายสินค้าให้กับธุรกิจมักจะให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อมีการซื้อสินค้าในระยะเวลาสั้น ๆ 

2.3 ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอุปกรณ์ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อธุรกิจต้องการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
จูงใจให้ธุรกิจซื้ออุปกรณ์ของตนเงินกู้ประเภทนี้จะอยู่ในรูปของสัญญาการขายผ่อนชำระ 

2.4 โรงงานอุตสาหกรรม คือ สถาบันการเงินที่ช่วยธุรกิจจัดหาเงินโดยการบัญชีลูกหนี้ค้ำประกันหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมอาจซื้อหรือคิดลดบัญชีลูกหนี้ของธุรกิจ โดยมีเงื ่อนไขเช่นเดียวกับธนาคารคือ กิจการจะ
รับผิดชอบบัญชีลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ ในขณะเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้ ก็จะวิเคราะห์
ความสามารถในการเรียกเก็บเงินของกิจการด้วย 

2.5 บริษัทการเงิน จะซื้อสัญญาการขายผ่อนชำระจากธุรกิจ เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาการขายผ่อนชำระกับ
ธุรกิจ ธุรกิจจะขายสัญญานี้ให้แก่บริษัทการเงินและรับเงินเต็มค่าของสัญญา บริษัทการเงินจะทำสัญญากับ
ผู้ประกอบการ โดยมีเป้าการขายและการขายสัญญาผ่อนชำระกับบริษัทการเงินว่าควรจะมียอดเงินจำนวนเท่าไร
ต่อปีหรือต่องวด ซึ่งนิยมใช้มากในการขายรถยนต์และเครื่องใช้ขนาดใหญ่ บริษัทการเงินจะให้ความช่วยเหลือ
การเงินแก่ผู้ขายรถยนต์ เพ่ือนำเงินไปซื้อรถยนต์มาเก็บไว้เมื่อขายได้ บริษัทการเงินจะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระพร้อม
ดอกเบี้ยจากผู้ซื้อโดยตรง 

2.6 บริษัทประกันภัย จะให้เงินกู้ระยะยาวแก่ธุรกิจ เพ่ือนำไปซื้อทรัพย์สินถาวร โดยจะเก็บค่าเบี้ยประกัน
ตามกรมธรรม์และนำเงินที่เก็บได้ไปลงทุนในหุ้นพันธบัตรและให้ธุรกิจกู้ยืม บริษัทจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานของ
รัฐบาลและประเภทของเงินกู้ที่จะให้ธุรกิจกู้ยืมได้ จะถูกควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขตเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ผู้ถือ
กรมธรรม์ และจะให้เงินกู้กับธรกิจที่มีหลักประกันสูงเพ่ือเป็นการประกันการชำระคืนเงินกู้ 

2.7 ผู้ลงทุนเอกชน เงินออมเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ถ้ามีไม่พอธุรกิจก็จะกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาชำระคืน
ระหว่าง 1-5 ปี ผู้ลงทุนจะเป็นบุคคลที่เสี่ยงนำเงินไปลงทุน เพ่ือให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของ
เงินออมและพันธบัตร 
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กรณีศึกษา 2  ผูท้ลายอุปสรรคต่างๆสู่การเป็นผู้นำและผู้บุกเบิก  (Breaking the barriers, leading as a 

pioneer) 
ลูน่า แชมสัดโดฮา (Luna Shamsuddoha) เป็นผู้บุกเบิกผู้ประกอบการด้าน 

ICT ในบังกลาเทศ โดยเป็นผู้นำบริษัท ICT ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศ เธอก่อตั้ง
บริษัท DohaTec ขึ้นในปี 1992 ท่ามกลางการเชื่อมต่อที่ย่ำแย่และการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจำกัด 
 
แรงจูงใจเบื้องหลังการก่อตั้งบริษัท DohaTec 

บริษัท DohaTec ให้บริการ ICT ในด้านธรรมาภิบาล การศึกษา การดูแล
สุขภาพ การจัดการการค้าปลีก ฯลฯ ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทของเธอได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) โซลูชัน (Solution) หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบการต่าง ๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับล ูกค้าในบังคลาเทศ แคนาดา สว ิตเซอร ์แลนด์ และสหรัฐอเมร ิกา ล ูน ่า แชมสัดโดฮา (Luna 
Shamsuddoha) ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรม ICT ในภูมิภาค มองเห็นโอกาสในการนำเสนอโซลูชัน ICT 
สู่ตลาดโลก เธอได้คิดค้นรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมและเริ่มพัฒนาระบบการให้บริการตามเฉพาะกลุ่มบริษัทของเธอ 
 
ความท้าทายต่างๆ 

ลูน่า แชมสัดโดฮา (Luna Shamsuddoha)  ระบุว่าการไม่มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเลยนับว่าเป็น
ความท้าทายหลักของเธอ ในช่วงแรก ๆ ของบริษัท แม้ว่าเธอจะพบวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ดี แต่ทักษะภาษาอังกฤษท่ี
ไม่ดีของพวกเขาก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอสำหรับการตลาด การเงิน และ
การจัดการที่เก่ียวข้องกับ ICT ในบังคลาเทศในช่วงเวลานั้น 

นโยบายที่ไม่ดีและการแนวทางหรือกรอบการกำกับดูแลที่ดี  หรือที่ชัดเจนนับว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตของบริษัทอย่างมาก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ดีนักในบังคลาเทศ  เมื่อบริษัทของ Luna เข้าสู่การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักงานศุลกากรไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการประมวลผลซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต 

ลูน่าต้องต่อสู้กับความเชื่อดั้งเดิมบางอย่างเช่น: 
“ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิงในบังคลาเทศคือ การเอาชนะอุปสรรคที่คิดว่า

ผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนร่วมที่อ่อนแอในระบบเศรษฐกิจ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทุกคนต้องพยายามเอาชีวิตรอดและ
แข่งขันในทุกท่ีที่มีโอกาส” 
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“ความคิดเดิม ๆ ที่ว่า อุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจบางอย่างมีไว้แล้วสำหรับผู้หญิง เช่น งานฝีมือในบ้านและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงกล้าออกจากกรอบงานเดิม ๆ ออกจากองค์กร
ขนาดเล็ก หรือรวมทั้งกล้าที่จะเข้าร่วมธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ต่างๆ” 

“สังคมชายเป็นใหญ่ทำให้การยอมรับและสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการผู้หญิงในบังคลาเทศมี
ข้อจำกัด จำเป็นต้องมีวิธีการ มีแนวคิดแนวทางที่ยิ ่งใหญ่และเป็นนวัตกรรม เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินและการ
สนับสนุนต่าง ๆ ได้ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการเข้าถึงเครือข่ายและตลาดระหว่างประเทศก็มี
ความสำคัญเช่นกัน” 
 
การใช้กลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ 

เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ลูน่า แชมสัดโดฮา (Luna Shamsuddoha) ได้ติดต่อกับบริษัท ICT ทั่ว
โลก และประสบความสำเร็จเพื่อสร้างพันธมิตรกับบางบริษัท ปัจจุบัน DohaTec เป็น Microsoft Gold Partner, 
IBM Partner และ Intel Partner เธอเน้นย้ำถึงคุณค่าของการสร้างเครือข่ายเพื่อเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างมากมาย เธอกล่าวว่า: “กว่ายี่สิบปีที่ฉันรักษาสถานะของฉันในตลาดต่างประเทศและสร้างเครือข่าย
ของฉันเพราะฉันเชื่อว่า ตลาดเป็นสิ่งสากลและเป็นเป้าหมาย…เมื่อฉันเริ่มธุรกิจครั้งแรกไม่มีตลาด ICT ในประเทศ 
ทุกสิ่งที่ฉันทำคือเน้นตลาดต่างประเทศ ฉันพบว่าการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามีประโยชน์มาก มันทำให้ฉันได้แสดง
สิ่งที่ฉันมี และยังทำให้วิศวกรของฉันได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล่าสุด ได้เรียนรู้จากสิ่งที่คนอ่ืนทำในโลกนี้ด้วย” 

ปัจจุบัน ลูน่า แชมสัดโดฮา (Luna Shamsuddoha) ได้รับโอกาสในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล
บังกลาเทศ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
เชื่อมต่อที่ดีขึ้นและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจ เธอได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายจากผลงานของเธอ 
เธอได้ก่อตั้ง Bangladesh Women in Technology ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี โดยให้โอกาสพวกเธอในการพัฒนาทักษะและเครือข่ายกับผู้หญิงคนอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิงที่ใฝ่ฝัน ลูน่า แชมสัดโดฮา (Luna Shamsuddoha) กล่าวว่า: “มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนของคุณเสมอ คุณจะพบว่าเพื่อนร่วมงาน กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ และตัวคุณเองจะสามารถ
ร่วมกันจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสำเร็จ” เว็บไซต์: http://www.dohatec.com 

 
3.4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้หญิง 

3.4.1 อุปสรรค 
การริเริ่มการพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการผู้หญิงมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การฝึกอบรม 
และการได้รับโอกาสเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาและ
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เศรษฐกิจเกิดใหม่ ในหลายกรณี โครงการพัฒนาศักยภาพที่จัดทำโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนนั้นกว้างเกินไปและ
มักจะมองข้ามหรือไม่ตระหนักต่อความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในการออกแบบหลักสูตร การฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง
การบริหารจัดการต่าง ๆ  

ตัวอย่าง: ในอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการผู้หญิงเน้นว่า ผู้หญิงในวงการธุรกิจต้องมีความคิดริเริ่มในการสร้าง
ขีดความสามารถประเภทต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกอบรมการทำบัญชีขั้นพื้นฐานในหมู่นัก
ธุรกิจหญิงที่เพิ่มก้าวเข้ามาสู่โลกของการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่ผู้ประกอบการผู้หญิงที่มีประสบการณ์แล้ว  
ผ่านขั้นต้นมาแล้วอาจจะต้องการฝึกอบรมบัญชีทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น  
 
3.4.2 สิ่งท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู้หญิง 
การออกแบบการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการ 

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผู ้หญิงคือ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออำนวยให้ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถเติบโตได้ โดยมีการสื่อสารที่ชัดเจน การอธิบายให้เข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน 
เช่น ในระดับพื้นฐานที่ต้องเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการผู้หญิงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ
ชีวิต หรือตั้งแต่การเรียนในระบบ หรือการเรียนในสถาบัน (เช่น ในโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา) จากนั้นต่อ
ยอดอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างเท่าเทียม การเปิดโอกาสให้พิสูจน์ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธุรกิจ การประกอบการต่าง ๆ 

อีกทั ้งภาคร ัฐและเอกชนและผู ้ลงทุนจะต้องตระหนักและตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
ผู้ประกอบการผู้หญิง การจัดตั้งบริการข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ใช้งานง่าย มีการจัดลำดับความสำคัญที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้หญิง 

ตัวอย่าง: ในประเทศไนจีเรีย Enterprise Development Center มีการจัดการโครงการด้านการเงิน
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่นำโดยผู้หญิง   หรือให้ผู ้หญิงเป็นแกนนำ โปรแกรมนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารในท้องถิ ่นและ International Finance Corporation (IFC) และเมื ่อผ่านโปรแกรมนี้ 
ผู ้ประกอบการผู้หญิงในไนจีเรียจะได้รับวงเงินสินเชื ่อที่ได้รับการสนับสนุนจาก IFC และโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถที่ปรับให้เหมาะสมจากสถาบันการเงินในท้องถิ่น จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการผู้หญิงมากกว่า 700 
รายที่เข้าร่วมโครงการนี้ 
 
หลักสูตรทีมี่ความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 

การเข้าถึงการศึกษาสามารถช่วยให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และการเป็นผู้ประกอบการ 
อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนทรัพยากร การวางแผนที่ไม่ดี และการขาดการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นความท้าทายหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังระบบการศึกษาที่ไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการศึกษาโดยรวมมีความเท่าเทียมระหว่างเพศสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
แตล่ะประเทศควรมีมาตรการต่อไปนี้: 

» นโยบายการศึกษาของประเทศควรจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ดีขึ้นสำหรับประชากรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มผู้หญิง รัฐบาล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ
และความต้องการที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

» การให้การศึกษา รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ สู่การเป็นผู้ประกอบการควรต้องกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรทั่วไปของการเรียนการสอนของประเทศ โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับการฝึกอบรม ได้
โอกาสในการเข้ารับการฝึกในภาคปฏิบัติสำหรับผู้เรียน ผู้เข้าอบรม มีความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันโดยเฉพาะ
หุ้นส่วนจากทางภาคอุตสาหกรรม วิชาการ และชุมชน 

ตัวอย่าง: องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ออกแบบโครงการหลักสูตร
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นทั้งเด็กหญิงและเด็กชายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เมื่อปี 
2544 ที ่ย ูกันดา โปรแกรมนี ้เปิดตัวโดยใช้การผสมผสานระหว่างการสอนในห้องเรียน การมีส่ วนร่วมใน
อุตสาหกรรม และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และได้ผลที่ประสบความสำเร็จในยูกันดา จึงได้มีการขยายไปยัง
ประเทศอื ่นๆด้วย เช่น ติมอร์-เลสเตแองโกลา โมซัมบิก รวันดา และแทนซาเนีย รวมโรงเรียน 1,397 แห่ง 
ครอบคลุมนักเรียน 416,000 คนระหว่างปี 2549 ถึง 2552 
 
สรุปเนื้อหา 3.49 

คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไปตาม
เบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี 
ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่ง แต่ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ฯลฯ สิ่งที่
สำคัญในการพัฒนาตนเอง ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีจุดอ่อนหรือจุดเด่นน้อยกว่าหรือมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ใครสามารถ
ค้นหา ยอมรับ และลงมือกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นของตนเองได้มากกว่า คนบางคนหาไม่เจอแม้กระทั่ง
จุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเอง คนบางคนหาเจอแต่ไม่ยอมรับจุดอ่อน หรือบางคนยอมรับแต่บอกว่าแก้ไขยากหรือ
แก้ไขไม่ได้หรอก เพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว 

ถ้าใครเจอมรสุมชีวิตที่หนัก ๆ ขอให้นึกถึงเรือใบหรือกระดานโต้คลื่น เป็นข้อคิด ขอให้คิดเสมอว่าใบเรือ
แห่งชีวิตของเราไม่ได้อยู่ที่มรสุมอะไรจะนำพาไปที่ใด แต่อยู่ที่ทิศทางและเป้าหมายชีวิตภายในของตัวเราเองว่าเรา

 
9 https://www.thailandcontactcenter.com/การพัฒนาศักยภาพตนเอง/ 
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ต้องการไปยังที่ใด ส่วนจะมีปัญหาอะไรเข้ามาขัดขวางหรือไม่นั้น เราสามารถบริหารมันได้ เหมือนกับเรือใบที่
เปราะบางแต่สามารถนำพาผู้คนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ 

สำหรับการพัฒนาตนเอง โดยการกำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนั้น ขอแนะนำขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 
1. สำรวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่น 

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองคือ การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่น
ตรงไหนบ้าง สำหรับวิธีการในการวิเคราะห์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ กับผู้อื่น เช่น 
การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการสื่อสาร ระบบการคิด การอ่าน การเขียน การนำเสนอ รวมถึง
วินัยในตนเองในด้านต่าง ๆ การใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงา การใช้แบบทดสอบ เราสามารถทดสอบจุดอ่อนและจุดเด่น
ของเราได้จากแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือดูลักษณะนิสัย แบบทดสอบทางภาษา 
แบบทดสอบการคำนวณ ฯลฯ 

การนำเอาปัญหาและความสำเร็จในชีวิตมาทบทวนเพื่อหาจุดอ่อนและจุดเด่น เช่น ทบทวนดูว่า
เรื่องอะไรที่เรารับไม่ได้ เรื่องอะไรที่เราไม่ชอบมากที่สุด เรื่องอะไรที่เรายังแก้ปัญหาไม่ตก ในขณะเดียวกันก็ให้
ทบทวนดูความสำเร็จที่เราได้รับเกิดจากอะไร เช่น การที่เรามีหน้าที่การงานที่สูงในปัจจุบันเพราะเราเรียนเก่ง หรือ
เพราะเราทำงานดี เพราะเราเข้ากับหัวหน้าได้ดี ฯลฯ 

2. จัดลำดับความสำคัญ 
เมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว ให้ลองนำมาจัดลำดับดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่

สำคัญและต้องกำจัดหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ ถ้าไม่กำจัดจุดอ่อนหรือเสริม
จุดเด่นนั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าเราไม่กำจัดจุ ดอ่อนเรื่องการ
ควบคุมอารมณ์ เราคงไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าได้ หรือ ถ้าเราไม่พัฒนาทักษะด้านภาษา เราคงไม่สามารถ
ทำงานกับบริษัทต่างชาติตามที่เราหวังไว้ได้ ความถี่ในการเกิดขึ้นของจุดอ่อนหรือจุดเด่น จุดอ่อนใดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 
โดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ หรือไม่รู้ตัวให้กำจัดออกไปก่อน เช่น เรามักจะลืมตัวพูดอะไรออกไปโดยไม่
คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ตั้งใจ สำหรับจุดเด่นที่เรามีและต้องใช้งานบ่อย ๆ ก็ควรจะ
พัฒนาเพิ่มเติมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

3. ลงมือกำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น 
สิ ่งสำคัญที่สุดในการกำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การลงมือปฏิบัติจริง ถ้ามีความ

ยากลำบากในการแก้ไขและพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน ขอแนะนำให้ทำทีละอย่าง เช่น ช่วงแรกอาจจะ
พัฒนาในเรื่องทัศนคติก่อน เมื่อทำได้สำเร็จแล้ว ค่อย ๆ พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป จุดหักเหที่สำคัญในการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ที่ “อย่าล้มเลิกความตั้งใจ” คนบางคนท้อ คนบางคนขาดความอดทนอดกลั้น พ่ายแพ้
ภัยตัวเอง แน่นอนว่าการทำอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาอุปสรรค แต่ขอให้คิดเสียว่าปัญหาอุปสรรคนั้นคือความท้าทาย 
พยายามหาแรงจูงใจเข้ามาเสริมทัพอยู่ตลอดเวลา เช่น บางคนได้แรงใจจากลูกๆ บางคนได้แรงใจจากเป้าหมายใน



51 
 

ชีวิต บางคนได้แรงใจจากเพ่ือน การกำจัดจุดอ่อนเปรียบเสมือนคนกำลังเลิกบุหรี่ อาจจะทรมานบ้าง หงุดหงิดบ้าง 
แต่ถ้าผ่านไปได้ถึงขั้นเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัย โอกาสที่มันจะกลับมาพัฒนาชีวิตของเราก็น้อยลง แต่ถ้าเรา
ได้เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ โอกาสที่นิสัยที่ไม่ดีจะกลับมาเติบโตอีกก็มีมากขึ้น ฉะนั้นต้องกำจัดแบบถอนรากถอนโคน 

4. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง 
เมื่อเราได้กำจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งอะไรให้กับชีวิตแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องทำ

คือการประเมินผลดูว่าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพราะอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้ ประเมินผลได้ เรา
สามารถจัดการกับมันได้ และการประเมินผลจะช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีก ขอให้คิดว่า
การกำจัดจุดอ่อนและการพัฒนาจุดเด่นของเราเป็นเกมอย่างหนึ ่งที ่เรากำลัง เล่นอยู ่กับตัวเอง จงสนุกและ
เพลิดเพลินกับมันมากกว่าที่เราคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ที่หน้าเบื่อ จากเทคนิคดังกล่าวจะเห็นว่าประเด็นสำคัญไม่ได้
อยู่ที่เรามีจุดอ่อนหรือจุดเด่นอะไรหรือมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่อยู่ที่เราหาจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองเจอ
หรือไม่ เรายอมรับมันหรือไม่ โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดอ่อน และเราได้ลงมือกำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นอย่าง
จริงจังหรือไม ่
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

ในกลุ่มเพ่ือนหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบมีการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปในประเทศของคุณ ในทุกระดับ

การศึกษาหรือไม?่ 
• มีองค์กรใดนอกเหนือจากรัฐบาลที่สนับสนุน ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเป็น

ผู้ประกอบการของผู้หญิงหรือไม่? 
 
ทดสอบตัวเอง 

• อะไรคืออุปสรรคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญ? 
• การกำหนดนโยบาย กฎกติกา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการประกอบการผู้หญิงจะสามารถช่วย

ผู้ประกอบการผู้หญิงได้อย่างไร? 
• อะไรคือความท้าทายที่ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 

หรือรวมทั้งอ่ืน ๆ 
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ข้อความสำคัญ 
• สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เก่ียวข้องที่เธอเป็นสมาชิก

อยู่ รวมทั้งระบอบการกำกับดูแลต่าง ๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งการเงินและเครดิตต่าง ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการธุรกิจของเธอ 

• จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างการกำหนดนโยบายและการดำเนินการ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ทางสังคม สถาบันการเงิน ที่ต้องสอดคล้องกับระบบกฎหมาย การขาดความร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการผู้หญิงได้   
 

IV. ICT สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 
ICT เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ได้แก่ การ

ประหยัดเวลา การเอาชนะระยะทาง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและตลาดใหม่ ๆ การเชื ่อมต่อกับผู ้คนจาก
ระยะไกล และลดต้นทุนการทำธุรกรรม ICT สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการผู้หญิงเอาชนะความท้าทายบางอย่าง 
รวมถึงข้อจำกัดด้านเวลา (เนื่องจากบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลายของผู้หญิง) การตีตราทางสังคม การ
เคลื่อนไหวที่ไม่คล่องตัว และการเข้าถึงแหล่งการเงิน การศึกษา การฝึกอบรมทักษะ ข้อมูล และศักยภาพที่มีอยู่
อย่างจำกัด รวมทั้งด้านการตลาด 
 
ผลการเรียนรู้ 

การชื่นชม และความเชื่อม่ันในบทบาทของ ICTในการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

กลุ่มเพ่ือนหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• บันทึกรายการความคาดหวังจาก ICT ในการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 
• อะไรคือการสนับสนุนเฉพาะที่ ICT สามารถมอบให้กับผู้ประกอบการผู้หญิง? 
• รัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศคุณได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ICT ที่สนับสนุนความแตกต่าง

ระหว่างเพศหรือไม?่ 

 
4.1 ICT ในฐานะ “พ้ืนที่” (platform) ทีส่นับสนุนผู้ประกอบการผู้หญิง 

ผู้ประกอบการโดยทั่วไปและผู้ประกอบการผู้หญิงโดยเฉพาะ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ ICT 
เป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มสนับสนุนสำหรับธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
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การพัฒนาธุรกิจ การเข้าถึงการเงิน สุขภาพ และการศึกษา นอกจากนี้ ICT ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้  
 
สิ่งท่ีต้องทำ 

ผู้ประกอบการผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่นำ ICT มาใช้ เริ่มตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ เจ้าของร้านส่าหรี-
ส่าหรี (หรือร้านสะดวกซื ้อในละแวกใกล้เคียง) ก็ได้มีการใช้ ICT เพื ่อปรับปรุง ขยับขยายธุรกิจของตน 
(https://youtube.com/watch?v=LVBsX9kaj6U)  
 
4.1.1 การใช้ ICT เพื่อการเข้าถึงแหล่งการเงิน 
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ 

ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ICT ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งการเงินต่างๆในการเป็นผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทาย
ทั่วไปและความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศขณะทำธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่มาจากภูมิภาคที่กำลังพัฒนา การเข้าถึงแหล่ง
การเงินถือเป็นความท้าทายที่สำคัญเสมอมา ในการแก้ไขปัญหานี้ ICT ได้เปิดโอกาสในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
บางส่วน ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ หนึ่งในบริการทางมือถือที่พลิกโฉมการนำเสนอ
คือ บริการธนาคารบนมือถือที่รวมถึงการฝากและถอนเงิน การส่งเงินโอน การจ่ายบิล และการจัดหาไมโครเครดิต 
มันทำให้การเข้าถึงสินเชื่อ การลงทุน รายได้จากการขายรายวัน และธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญมากมาย   และ
ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 
 

ตัวอย่าง: ตัวอย่างของธนาคารบนโทรศัพทม์ือถือที่อ้างถึงอย่างกว้างขวางที่สุดน่าจะเป็น M-Pesa ที่เริ่มใน
เคนยาในปี 2550 ในปี 2556 ร้อยละ 43 ของ GDP ของเคนยาไหลผ่าน M-Pesa ด้วยธุรกรรมระหว่างบุคคล
มากกว่า 237 ล้านครั้ง M- Pesa อำนวยความสะดวกในการสร้างธุรกิจขนาดเล็กหลายพันแห่งโดยทำให้ผู ้ใช้
สามารถโอนเงินให้กันและกันและชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์โดยตรงโดยใช้โทรศัพท์มือถือของตน กับ
ความสำเร็จของ M-Pesa ประเทศอื่น ๆ อีกหลายแห่งยังให้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึง Smart 
Money ในฟิลิปปินส์ ซึ่งมีฐานสมาชิกใหญ่เป็นอันดับสองของโลก (8.5 ล้านคน รองจาก M-Pesa) ผู้ใช้หลายคน
เป็นแรงงานข้ามชาติหญิงจากฟิลิปปินส์ พวกผู้หญิงทีใ่ช้ Smart Money เพ่ือโอนเงินกลับบ้าน  
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กรณีศึกษา 3 
Quick Cash การเข้าถึงการเงินอย่างรวดเร็วโดยใช้ ICT (Quick access to finance 
using ICT) โดย แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) เป็นผู ้ก่อตั ้ง Quick 
Cash บริษัทโอนเงินที ่ก่อตั ้งขึ ้นในปี 2010 เพื ่อให้การโอนเงินในพื ้นที ่ชนบทของ
แอฟริกาง่ายข้ึน 
แรงจูงใจเบื้องหลัง Quick Cash 

แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) เริ่มก้าวแรกในโลกแห่งธุรกิจ
เคียงข้างแม่ของเธอ ในช่วงที่เรียนระดับประถมศึกษา เธอใช้เวลาช่วงวันหยุดกับแม่ของเธอจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีก
หมู่บ้านหนึ่งเพ่ือขายสินค้าและเรียนรู้พ้ืนฐานของการค้าขาย เธอขายน้ำผลไม้ (ขิงและมะขาม) ถังพลาสติก เสื้อผ้า
เด็ก อุปกรณ์การเรียน และบัตรโทรศัพท์ เมื่อแม่ของเธอเสียชีวิต Zoundi Yao ตัดสินใจรับช่วงต่อกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเธอ สามปีต่อมา ลุงของเธอขอให้เธอช่วยก่อตั้งธุรกิจการโอนเงินให้กับบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ร่วมกับ
ธนาคารในท้องถิ่น ต่อมาเธอได้ตั้งบริษัทของตัวเองข้ึนเพ่ือให้บริการโอนเงิน 
 
บทบาทของ ICT 

แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) สังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มการโอนเงินที่มีไม่สามารถเป็นไป
ได้ หรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนัก  โดยเฉพาะการใช้งานในชุมชนชนบทเนื่องจากยังมีข้อจำกัดจำนวนมาก เช่น 
ไฟฟ้าและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) 
ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทโอนเงิน QuickCash ในปี 2010 เพ่ือให้การโอนเงินในพ้ืนที่ชนบทง่ายขึ้น 
 
ความท้าทาย 

แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) ไม่มีเงินทุน  เธอต้องได้รับเงินกู้เพื่อชำระค่าธรรมเนียม
ทนายความ เป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นตามบัญชีของเธอเอง ฉันไม่สามารถเช่าพ้ืนที่สำนักงานได้  ดังนั้นฉันจึงทำงาน
ในเพิงที่บ้าน อย่างที่คุณ “จินตนาการได้ ฉันไม่ได้รับค่าจ้าง” 

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “ฉันจำได้ว่าในการตั้งบริษัท ฉันต้องได้รับเงินกู้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมทนายควา ม 
ฉันเริ ่มต้นด้วยคอมพิวเตอร์มือสองที่ซื ้อมาในราคา 60,000 CFA ฟรังก์ (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ) และ
โทรศัพท์มือถือราคา 10,000 ฟรังก์ CFA (ประมาณ 17 ดอลลาร์สหรัฐ)” และในฐานะบริษัทใหม่ยังต้องรับมือกับ
คู่แข่งรายใหญ ่
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การปรับประยุกต์ ICT เพื่อธุรกิจ 
เมื่อตระหนักถึงข้อจำกัดด้านการทำงานของบริษัทของเธอ แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) 

และทีมของเธอได้แบ่งฐานลูกค้า โดยกำหนดเป้าหมายกลุ่มเฉพาะที่พวกเขารู้จักดีและกลุ่มที่มักถูกละเลยคือกลุ่ม
ชุมชนในชนบท 

การได้รับการอบรมทำให้เธอสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติที ่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทีมที่ให้การ
สนับสนุนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เธอกล่าวว่า: “หากไม่มีเครื่องมือที่จำเป็น คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย
ความพยายามเพียงลำพัง ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาหรือการอบรม” ปัจจุบันบริษัทของเธอกำลัง
เฟ่ืองฟูและมีแผนจะขยายไปทั่วแอฟริกา 

ในปี 2014 สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งโกตดิวัวร์ได้รับรางวัล แพทริเซีย ซอนดิเยา (Patricia Zoundi Yao) 
10 ล้านฟรังก์ซีเอฟเอ (ประมาณ 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับธุรกิจการโอนเงินของเธอ ต่อมาด้วยการรายงาน
ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เธอยังได้รับเงินทุนจากบริษัทอ่ืน ๆ และได้รับการยอมรับจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการผู้หญิง 
 
Crowdfunding (คราวด์ฟันดิ้ง) 

“คราวด์ฟันดิ ้ง”  (Crowdfunding) หรือ “การลงทุนร่วมกัน” เป็นอีกหนึ ่งความก้าวหน้าสำหรับ
ผู้ประกอบการผู้หญิง  โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ในยุคปัจจุบันของ
ข้อมูลและการเชื่อมต่อ การระดมทุนสามารถเข้าถึงได้และเป็นที่นิยมมากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม “คราวด์ฟันดิ้งออน
ไลน์” ต่าง ๆ ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารความคิดของผู้ประกอบการไปยังชุมชนออนไลน์ทั่วโลกและแสวงหา
ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเปลี ่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง “คราวด์ฟันดิ้ง” (Crowdfunding) มี
ศักยภาพในการเพิ่มการเป็นผู้ประกอบการโดยการขยายกลุ่มนักลงทุนที่สามารถระดมทุนได้นอกเหนือจากกลุ่ม
เจ้าของ ญาติ และผู้ร่วมลงทุนแบบดั้งเดิม 

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะต้องเผชิญกับสภาวะที่เลวร้ายกว่าในการหาทุน แต่การระดมทุนได้พิสูจน์แล้ว
ว่าประสบความสำเร็จมากกว่าสำหรับผู้หญิง ในเว็บไซต์ระดมทุนชั้นนำระดับนานาชาติบางแห่ง ผู้ประกอบการ
ผู้หญิงประสบความสำเร็จมากกว่าคู่ชายในการบรรลุเป้าหมายการระดมทุน41 สำหรับเว็บไซต์อื่นบางแห่ง อัตรา
ความสำเร็จอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันระหว่างผู้ระดมทุนหญิงและชาย จากข้อมูลของ Berkeley-Haas School of 
Business และ Kellogg School of Management ผู้หญิงสามารถนำเสนอคดีได้ดีกว่าผู้ชาย ดังนั้นจึงค่อนข้าง
ประสบความสำเร็จในการหาเงินที่พวกเขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรก 

ตัวอย่าง: ในประเทศญี่ปุ่น การระดมทุนกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในหมู่ผู้หญิง ระหว่างปี 2014 ถึง
ปี 2015 จำนวนผู้หญิงทั้งหมดที่พยายามหาเงินที่จำเป็นเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ตามไซต์ ReadyFor ความคิดที่โพสต์
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โดยผู้หญิง ได้แก่ ร้านกาแฟ โรงเรียนชุมชน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และโซลูชั่นหรือทางออกเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 

 
4.1.2 ไอซีที (ICT) เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ในบรรดาเครื่องมือ ICT และโซลูชันที่ใช้ ICT จำนวนมากพบว่า  โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู ้ใช้ผู ้หญิงโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ทั่วโลกมีผู้หญิงใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า
อินเทอร์เน็ตแบบประจำที่ ICT ช่วยให้ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถให้บริการแบบโต้ตอบได้มากขึ้น และกลยุทธ์
ทางธุรกิจของพวกเขาคล่องตัวและตอบสนองมากขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้
ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถพัฒนาทุนทางสังคม ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะผ่านอินเทอร์เน็ต โซเชียล
มีเดีย สายด่วนธุรกิจ และแพลตฟอร์มส่วนรวมอ่ืน ๆ ที่เสนอการแบ่งปันข้อมูล การให้คำปรึกษา และโอกาสในการ
สร้างเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ความขาดแคลนข้อมูลทางเพศเกี่ยวกับการใช้ ICT ทำให้ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน 
และนักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้ให้บริการด้าน ICT เข้าใจวิธีที่ผู้หญิงเข้าถึง ICT ได้ดีขึ้น และวิธีการที่พวกเขาใช้ 
ICT อย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวกนั้นยากข้ึน 

 
4.1.3 ไอซีทีเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

รัฐบาลในหลายประเทศเชื่อมต่อกับประชาชนโดยใช้ ICT ผ่านโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ในบางประเทศ รัฐบาลได้จัดตั ้งแพลตฟอร์มออนไลน์ที ่เชื ่อมโยง
ผู้ประกอบการผู้หญิงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรืออนุญาตให้ผู้ประกอบการสตรีเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน สิ่งนี้ทำให้
ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถเข้าถึงเวทีระดับนโยบายและโอกาสในการเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาล แตอ่ย่างไรก็
ตามยังพบว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ประกอบการผู้หญิงไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแพลตฟอร์มออนไลน์
เหล่านี้ 
 
สรุปเนื้อหา 4.110 

“แพลตฟอร์ม” (platform) คือ สภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง เช่น แพลตฟอร์มที่แสดงผล หรือการดำเนินงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียู 80486, ยู
นิกส์ บนเครื่องซัน SPARC station, System 7 บนเครื่องแมคอินทอช Powerbook 180 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างกัน ก็จะมี “แพลตฟอร์ม” (platform) ที่ต่างกันไปด้วย  

 
10 https://sites.google.com/site/supatcharinkaewnaijit/home/baeb-fukhad-bth-thi1-hardwaer-laea-
sxftwaer?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
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แพลตฟอร์มดังกล่าวจะประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประสานงานระบบคอมพิวเตอร์ และไม
โครโพรเซสเซอร์ ซึ่ง Microchip ของคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานด้ายตรรกะ และจัดการการเคลื่อนย้ายข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการต้องได้รับการออกแบบให้ทำงานกับคำสั่งของ ไมโครโพรเซสเซอร์ เช่น Microsoft Windows 95 
ได้รับการสร้างให้ทำงานกับชุดคำสั่งของ ไมโครโพรเซสเซอร์ของบริษัท Intel เพื่อการใช้คำสั่งร่วมกัน นอกจากนี้ 
ยังหมายถึงส่วนอื่น ๆ เช่น เมนบอร์ด และ บัสของข้อมูล แต่ส่วนเหล่านี้กำลังเพิ่มลักษณะที่เป็นโมดูล และ
มาตรฐานมากขึ้น ในอดีตโปรแกรมประยุกต์แต่ละโปรแกรมยังจะเขียนใหม่ให้ทำงานเฉพาะ “แพลตฟอร์ม” 
(platform) เนื่องจากแต่ละ“แพลตฟอร์ม” (platform) จะมีโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้สัมพันธ์กันโดยเฉพาะ 
หรือมักเรียกว่า  “โปรแกรมอินเตอร์เฟซ” (interface) ดังนั้น โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต้องมีการเขียน
ให้ทำงานกับ Windows ชุดหนึ ่ง และทำงานกับ Macintosh อีกช่องทางหนึ ่ง ที ่สามารถทำงานร่วมกับ
“แพลตฟอร์ม” (platform) ที่ต่างกันไดโ้ดยผ่านโปรแกรมตัวกลาง (Broker Programs) 
 

4.2 การประกอบการที่ใช ้ICT 

ในปัจจุบันมีองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความเป็นผู้นำ ในการสร้าง
โมเดลธุรกิจใหม่และรวมทั ้งการสร้างนวัตกรรมในการเป็นผู ้ประกอบการ ตามรายงานล่าสุดเกี ่ยวกับการ
ประกอบการของผู้หญิงและ ICT ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารโลก องค์กรที่ใช้ ICT ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท 

» วิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิตฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม 
» องค์กรที่ใช้ ICT ที่ใช้ ICT เพื่อให้บริการต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูล บริการทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ และอีเลิร์นนิง 
» บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ ICT เช่น การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 

 
ตัวอย่าง: โครงการโทรศัพท์หมู่บ้านธนาคารกรามีน  (Grameen Bank) เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่น

ที่สุดขององค์กรที่ใช้ ICT ที่บริหารจัดการโดยผู้หญิง ภายใต้โครงการโทรศัพท์หมู่บ้าน ผู้หญิงในชนบทจะได้รับเงินกู้
เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในกิจการสร้างรายได้ โมเดล “Village Phone Lady” นี้ได้รับการจำลองแบบสำเร็จ
ในอินโดนีเซีย รวันดา และยูกันดา นอกเหนือจากการให้การเชื่อมต่อพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลของบังกลาเทศแล้ว 
โครงการยังสนับสนุนการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสุขภาพ 
 

สิ่งท่ีต้องทำ 
กลุ่มเพ่ือนฝูงหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 
• มีองค์กรผู้หญิง หรือผู้ประกอบการผู้หญิงที่มีการนำใช้ ICT ไปใช้เพื่อการประกอบการอย่างประสบ

ความสำเร็จหรือไม?่ 
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• หากว่ามี อยู่กลุ่มธุรกิจประเภทไหน/ภาคส่วนไหน? 
• องค์กรเหล่านี้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่ผู้หญิงในชุมชน/ในประเทศของคุณหรือไม่? 

 
สรุปเนื้อหา 4.211 

“ไอซีที” ( ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( Information and Communication 
Technologies) เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการสื่อสารที่เป็นองค์รวมในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ICT จึงรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ วีดิทัศน์ ดีวีดี  โทรศัพท์ สื่อสังคม
ออนไลน์ และรวมทั้งสื่อหลอมรวมในปัจจุบัน  

องค์กรธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างไปจากองค์กรธุรกิจแบบเดิม  
เหตุผลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำ“ไอซีที” (ICT) มาใช้ในธุรกิจ คือ 

1. โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์กรต่าง ๆ 
ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจ ได้ปรับตัวเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วเป็นส่วนใหญ่ องค์กรใดที่ไม่
เชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน จะโดดเดี่ยวและดำเนินธุรกิจได้ลำบาก จึงต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนห นึ่งของ
องค์กร ตลอดจนข้อบังคับทางกฎหมายในบางเรื่องอาจมีการบังคับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุม เช่น 
การขออนุญาตจดทะเบียนการค้าและการภาษีอากร ในอนาคตทุกองค์กรการค้าอาจต้องถูกบังคับให้เชื่อมโยง
ข้อมูลการขายและสินค้าคงคลังเพ่ือการจัดเก็บภาษีผ่านเครื่องบันทึกเงินสด 

2. องค์กรธุรกิจในอนาคตมีการแข่งขันสูง ทุกองค์กรต้องการเข้าถึงผู้บริโภคของตัวเองด้วยความแตกต่าง
จากคู่แข่งให้มากที่สุด (Customer approach  with  high differentiated products and services) ด้วยสินค้า
และบริการที่ราคาถูกด้วยความรวดเร็วและคุณภาพดีเท่าท่ีลูกค้าต้องการ และระบุได้ด้วยตนเอง (Customization) 
ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อประโยชน์ให้แต่ละองค์กรสามารถทำธุรกิจอีเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ได้ 
เช่น การซื้อขายสินค้าและทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ หรือการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

3. องค์กรต้องมีการปรับตัวและออกแบบองค์กรใหม่ เพราะถูกผลกระทบจากแรงกดดันในหลายด้าน 
ได้แก่ แรงกดดันจากเทคโนโลยี แรงกดดันจากสังคมและแรงกดดันจากตลาดหรือลูกค้า การปรับตัวขององค์กรใน
การนำ “ไอซีที” (ICT) เข้ามาใช้ก็เพราะต้องการสนับสนุนและให้บริการบุคลากรในองค์กรเช่นผู้บริหาร พนักงาน 
ทั้งที่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือต่างสาขากันได้ และยังต้องการปรับตัวเพื่อการตอบสนองสังคมและตลาดได้ เช่น 
การให้บริการลูกค้าหลังขาย การติดตามตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า หรือการสร้างความมั่น ใจให้ผู้ใช้ในดา้น
จริยธรรม การลักลอบขโมยข้อมูลหรือความลับต่าง ๆ รวมทั้งการนำ “ไอซีที” (ICT) ไปใช้ในทางที่ผิด 

 
11 https://sites.google.com/site/thekhnoloyismayhim14/dan-thurkic 
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4. องค์กรสมัยใหม่ต้องติดตามการเปลี ่ยนแปลงของโลก และแสวงหาโอกาสทางการตลาด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาด เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แสวงหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

5. องค์กรจำเป็นต้องใช้ “ไอซีที” (ICT) เพื่อช่วยเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก ซึ่งหมายรวมถึง กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ การกระจายสินค้า
หรือส่งมอบสินค้าตามกำหนด การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนการ
ผลิต การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

6. องค์กรต้องประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นทั้งระหว่างผู้ร่วมงาน ระดับชั้นงาน ระหว่างสาขา 
(OIS) ระหว่างองค์กร (I-OIS) เช่น การส่งข้อมูลยอดขายประจำวันถึงหัวหน้างาน การบัญชาการ สั่งงานผ่าน  
e-Mail หรือมือถือ การแจ้งสต็อกในคลังสินค้าไปยังลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย การสั่งสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และเช็คแคตตาล็อกสินค้าผ่านระบบออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 

4.3 อุปสรรคการใช้ ICT ในการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 

4.3.1 ขาดการศึกษารวมทั้งการอบรม 
การใช้ ICT ในการทำงานทั่วไปเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง โดยไม่คำนึงถึง

ความสามารถทางการศึกษาของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน ICT ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ปรับแต่งได้และการจัดการสินค้าคงคลังออนไลน์ จำเป็นต้องมีการ
อบรม การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติในหมู่ผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่รู้หนังสือและมีการศึกษาน้อย
หรือไม่มีเลย ข้อจำกัดนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล นอกจากนี้ การขาดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ยังคงเป็นความท้าทายหลักประการหนึ่งที่ขัดขวางไม่ ให้ผู้หญิง
ทำงานในธุรกิจ ICT ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ประกอบการผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องได้รับการเรียน การสอน การ
อบรมเกี่ยวกับ “ไอซีที” (ICT) เพ่ือที่จะช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้หญิงใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ ICT ได้อย่างเต็มที ่

 
4.3.2 ความท้าทายหรือปัญหาในการเข้าถึง ICT 

การศึกษา การอบรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับรองการใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่ม
ผู้ประกอบการผู้หญิง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT และทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อบรอดแบนด์พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ 
และราคาไม่แพงสำหรับทุกคน แม้ว่าโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนราคาถูกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ หากไม่มี
การเข้าถึงเครือข่ายที่แพร่หลายหรือความครอบคลุมของ Wi-Fi ที่กว้างขวาง การใช้ประโยชน์ที่สามารถทำได้จาก
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อินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ระบบธนาคารออนไลน์ ระบบพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ (e-Commerce) ผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น  

 
4.3.3 การเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ และการขาดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้หญิงคือ การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแอป 
พลิเคชันต่าง ๆ (Applications) รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพราะจะต้องมีการออกแบบที่สอดคล้องกับพวกเธอ 
หากนักพัฒนา ICT คิดวิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับผู้หญิง ไม่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรม เข้าถึงได้ และ
ปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ประกอบการผู้หญิงกจ็ะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น สำหรับผู้หญิงที่ไม่รู้หนังสือ วิธีแก้ปัญหา
ต้องเป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียง ด้วยภาพ เป็นต้น  

ตัวอย่าง: ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (mobile devices) ได้รับการพัฒนา
สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 1,800 รายที่อยู่ในสหกรณ์ที่นำโดยผู้หญิง ซึ่งซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในท้องถิ่น แปร
รูปและขายต่อ แอพมือถือนี้ได้รับการพัฒนาตามการวิจัยเพ่ือทำความเข้าใจความต้องการข้อมูลของผู้ประกอบการ
ผู้หญิง เหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เหล่านี้มีโทรศัพท์มือถือ แอพมือถือช่วยให้ผู้ประกอบการผู้หญิง 
เพ่ือสั่งซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่าน SMS ในขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง
ในการเดินทางไปและกลับจากคลังสินค้าเพ่ือสั่งซื้อสินค้า เพียงแต่ต้องเดินทางซ้ำเพ่ือไปรับสินค้าในวันอ่ืน แอพมือ
ถือยังสร้างรายงานตามเวลาจริงเกี่ยวกับจำนวนการสั่งซื้อ ยอดขาย ยอดค้างชำระและอ่ืนๆโดยภาพรวม 

 
4.3.4 การใช้ ICT รูปแบบต่าง ๆ  

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆและรวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย
ในระบบเศรษฐกิจที่ใช้ ICT นอกจากนี้ในบางประเทศ ผู้ชายยังคงมีอิทธิพลทางสังคมที่มีการกำหนดแนวปฏิบัติทาง
สังคมที่มีอำนาจเหนือผู้หญิง ซึ่งรวมถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงในการควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือของตน กำหนด
ขีดจำกัดการใช้ ICT ของผู้หญิง เว้นแต่ว่าบริการและเนื้อหาด้าน ICT ได้รับการปรับแต่งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้หญิงและความไม่เท่าเทียมต่างๆที่กลุ่มผู้หญิงประสบอยู่ในการใช้ ICT 

ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดีย พบว่า: “สำหรับคนจนในเมืองอินเดียโดยทั่วไป 
และผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเทอร์เน็ตอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้อย่างแท้จริง… ผล
การศึกษาพบว่าผู้ชายร้อยละ 96 และร้อยละ 98 ของ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหญิงที่สำรวจอยู่ใน Facebook อย่างไรก็
ตาม สำหรับผู้ใช้เพศหญิงจำนวนมาก ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมักจะไม่โต้ตอบ และถูกจำกัดให้ใช้กับ 
Facebook... ผู้หญิงไม่ได้กำหนดอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง พวกเขาเพียงแต่ซึมซับสิ่งที่ปรากฏ” 

ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook ไม่ได้หมายความถึงการขยาย
เครือข่ายการสนับสนุนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการสตรี การศึกษาระบุว่าคนจนในเมือง
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ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพ่ือขยายเครือข่ายโซเชียลออฟไลน์ในลักษณะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของพวก
เขา ผลการศึกษารายงานว่ามีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงและ 28 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชายที่ค้นหา
ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น สิทธิ สุขภาพ บริการสาธารณะ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

 
4.3.5 ช่องว่างระหว่างออนไลน์/ออฟไลน์ 

นอกจากการต่อสู้กับบรรทัดฐานทางสังคมที่กดขี่แล้ว ผู้ประกอบการผู้หญิง ร่วมกับผู้ใช้ ICT ของผู้หญิงคน
อ่ืน ๆ ยังอ่อนไหวต่อแนวโน้มการคุกคามทางไซเบอร์ที่รบกวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การล่วง
ละเมิดทางเพศผ่านโซเชียลมีเดีย การละเมิดความเป็นส่วนตัว การขโมยข้อมูลประจำตัว การแก้แค้น ฯลฯ สิ่งที่แย่
กว่านั้นคือ ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ เครือข่ายความปลอดภัยต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ ICT ดังกล่าว
ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่มีอยู่จริง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีองค์กรต่าง  ๆ เช่น Digital Rights Foundation
และ Association for Progressive Communications ที ่ทำงานอย่างแข็งขันเพื ่อให้แน่ใจว่าพื ้นที ่ด ิจ ิทัลที่
ปลอดภัยยิ่งขึ ้นสำหรับผู้หญิงชาวเน็ต อย่างไรก็ตาม ทั่วทั้งภูมิภาค ความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมาย  การ
ติดตาม การบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างช้า 
 
สรุปเนื้อหา 4.312 
อุปสรรคในการใช้ ICT สำหรับผู้หญิงในการเป็นผู้ประกอบการ 

1) ทำให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนทางในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนปล้น วางแผนโจรกรรมมีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการโจรกรรมหรือ
แก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การแก้ไขระดับ
คะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูลในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิด ซึ่งเป็นการทำร้ายหรือ
ฆาตกรรมดังที่เห็นในภาพยนตร์ 

2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื ่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื ่อสาร ทำให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมมีลักษณะการใช้งานเพียงคน
เดียว ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทำให้มีความเชื่อว่า มนุษย์สัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคม
ใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้องพ่ึงพากันมาก อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่ว่าเทคโนโลยีได้ช่วย 
ให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้นและความสัมพันธ์ดีขึ้น 

3) ทำให้เกิดความวิตก กังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มีความ
วิตกกังวล ว่า คอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงานมากขึ้น มีระบบ

 
12 http://ict.non1.org/?name=knowledge&file=readknowledge&id=43 
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การผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ทำให้ผู ้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือหน่วยงานอาจเลิกว่าจ้างได้ โดยความจริงแล้ว
ความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้าบุคคลนั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น 

4) ทำให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
ขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ 
หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้
ข้อมูลหายหมด ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง 

5) ทำให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง ประเทศท่ีเป็นเจ้าของเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการสร้างอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสงครามและมีการสูญเสียมากข้ึน 

6) ทำให้เกิดการแพร่ วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ที่ทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด การนำมาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่อง
สำคัญ ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือสร้างข้อมูลข่าวสารใน เรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพ
อนาจาร หรือภาพที่ทำให้ผู้อ่ืนเสียหาย การดำเนินการเช่นนี้ย่อมข้ึนอยู่กับจริยธรรมของผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยัง
มีการปลอมแปลงระบบจดหมาย เพื่อส่งจดหมายถึงผู้อื่นโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ จริยธรรมการใช้งาน
เครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญท่ีต้องปลูกฝังอย่างมาก 

7) ทำให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกทำลายได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามาก ข้อมู ลก็มี
ความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย เทคโนโลยีทำให้ข้อมูลถูกทำลายได้ง่าย อาจจะถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่ง
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ที่สามารถทำสำเนาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่
ไปยังระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิดทำลายโปรแกรมหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ บางชนิดทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับ
ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์ และจุดประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น ว่าต้องการให้โปรแกรมทำงานอย่างไร  
ที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยง ความเสียหายต่างๆ 

8) ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนจากการซ่อมบำรุงระบบ และการพัฒนาระบบ 
9) มีการบริหารจัดการ การดูแลที่ยุ ่งยาก เพราะต้องใช้ผู ้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ หรือการบริหาร

จัดการ 
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4.4 สิ่งที่สนับสนุนการใช้ ICT สำหรับผู้ประกอบการผู้หญิง 

4.4.1 ปัจจัยด้านความเป็นมนุษย์ 
ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

ความสำเร็จในการใช้ ICT เพื่อการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง บทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการช่วยให้
ผู้หญิงเข้าใจและพัฒนาความไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในพ้ืนที่ปลอดภัยมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ
ริเริ่มใด ๆ ที่ใช้ ICT เพ่ือส่งเสริมผู้หญิง จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบการเชื่อมต่อ หรืออินเทอร์เฟซ (interface) ที่
ออกแบบบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์  เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ที่เป็นมิตร  
ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ดี และปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในการเข้าถึง ICT และรวมทั้งทุกบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวอย่าง: DNet ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมในบังกลาเทศ ได้ระดมและฝึกอบรม InfoLadies เพื่อให้บริการ
ข้อมูลแก่หมู่บ้านห่างไกล ด้วยจักรยาน อุปกรณ์ ICT และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา และการเกษตร 
InfoLadies เดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพ่ือให้บริการข้อมูล ในหมู่บ้านเหล่านี้ InfoLadies ได้ช่วยผู้ประกอบการ
สตรีในการก่อตั้งธุรกิจของตนโดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่พวกเขา InfoLadies เหล่านี้ได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากชุมชนในสังคม 

 
4.4.2 การใช้งาน ICT อย่างปลอดภัย 

ICT มีประสิทธิภาพในการสร้างพ้ืนที่ การออกแบบพ้ืนที่ การออกแบบระบบ ทีส่ามารถกำหนดพฤติกรรม 
ขั้นตอนให้ผู้ใช้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โดยต้องพยามลด และป้องกันความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยและความขัดแย้งกับแนวปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อเดิม ๆ วิธีปฏิบัติเดิม ๆ ที่ขัดขวาง
ความก้าวหน้าของผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ICT ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งส่งเสริมความร่วมมือ 
นวัตกรรม และการเติบโตใหม่ๆ ผ่านไอซีที ผู้หญิงจะแข็งแกร่งขึ้นและม่ันคงในเครือข่าย การสื่อสาร และการเข้าถึง
ทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา 

ตัวอย่าง: ในอัฟกานิสถาน การเลือกปฏิบัติมักทำให้ผู้หญิงต้องแสวงหาการศึกษา บริการด้านการแพทย์ 
การจ้างงาน และในบางกรณี แม้แต่การออกจากบ้านก็เป็นอันตราย ไซเบอร์คาเฟ่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่และพื้นที่ทางสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือได้ทำให้สตรีชาวอัฟกันสามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างกันและกับโลกภายนอกได้ ผ่านพื้นที่ออนไลน์เหล่านี้ ผู้หญิงชาวอัฟกันสามารถสื่อสารกัน และแม้กระทั่ง
ก่อตั ้งธุรกิจของตนเอง ปัจจุบันมีไซต์อีคอมเมิร์ซ  (e-commerce sites) หลายแห่งที ่จัดการโดยผู ้หญิงจาก
อัฟกานิสถาน 
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4.4.3 การกำหนดนโยบายและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งเสริม 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายที่เอื้ออำนวยและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อให้

มั่นใจถึงการส่งเสริม สนับสนุนการการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผู้หญิงโดยใช้ไอซีที กรอบการทำงานที่
เอ้ืออำนวยและสอดคล้องกันดังกล่าวจำเป็นต้องครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน การจดทะเบียน
ธุรกิจ สิทธิในทรัพย์สินและมรดก ลิขสิทธิ์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

ตัวอย่าง: ศาลที่จัดการโดยชุมชนในท้องถิ่นบางแห่งออกคำสั่งในอินเดียที่ห้ามผู้หญิงที่อายุน้อยและยังไม่
แต่งงานใช้โทรศัพท์มือถือ ในเดือนมกราคม 2556 ศาลฎีกาของอินเดียวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวผิดกฎหมาย การ
สนับสนุนการเข้าถึงและการเสริมอำนาจของผู้หญิงประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เริ่มต้นของการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ  

 
4.4.4 โอกาสและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น  

ICT ไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ผลกำไรที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ธุรกิจนั้น ๆ แต่ยังส่งเสริมโอกาสการเติบโตในอนาคต เช่น การขยายกิจการออกแบบรูปแบบที่เท่าทันสมัย เช่น 
การเชื่อม การประสาน และการให้บริการเอาท์ซอร์ส (outsource) ของรัฐบาล การทำงานอิสระ (freelance) ไม
โครเวิร์ค (Micro work) และการเอาท์ซอร์ส (outsource) ทางสังคมที่ตรงตามภาระผูกพันทางการค้าและสังคม
โดยรวม 

ตัวอย่าง: ในบังคลาเทศ ในกลุ่มผู้หญิงสาวที่มีการศึกษา อาชีพอิสระออนไลน์และงานอิสระต่างๆ เริ่มเป็น
ที่นิยมอย่างมาก เริ่มดำเนินการเมื่อประมาณปลายปี 2010 ปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์
เป็นประจำ นอกจากนี้ ผู้หญิงคนแรกในภาคส่วนนี้บางส่วนได้เปิดบริษัทของตนเองและเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าที่มี
ใบสั่งงานที่ใหญ่กว่า 
 

สิ่งท่ีต้องทำ 
กลุ่มเพ่ือนหรือรายบุคคล ให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 

- ในความเห็นของคุณ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการใช้ ICT ในประเทศของคุณมีอะไรบ้าง 
- มีผู้หญิงฟรีแลนซ์ที่ทำงานออนไลน์หรือไม่? 

 
ทดสอบตัวเอง 

• ไอซีท ี(ICT) คืออะไร? 
• ไอซีท ี(ICT) สามารถช่วยผู้ประกอบการผู้หญิงได้อย่างไร? 
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• อะไรคือความท้าทายหลักที ่ผู ้ประกอบการผู ้หญิงต้องเผชิญขณะที่ใช้ ICT ในการทำงานหรือการ
ประกอบการของตน? 
 
สรุปเนื้อหา 4.4 
สิ่งท่ีเกื้อหนุนในการใช้ ICT สำหรับผู้หญิงในการเป็นผู้ประกอบการ 

ณ ปัจจุบัน มนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้ ICT ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จ
การเป็นผู้ประกอบการ บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจและพัฒนาความไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่
ในพื้นที่ปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จใด ๆ ความคิดริเริ่มที่ใช้ ICT เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ผู ้หญิง จำเป็นต้องใช้ระบบการทำงาน การเชื ่อมต่อ การประสานงานเชื ่อมโยงกันอย่างลงตัว  (Interface)               
สำหรับความเป็นมนุษย์นั้น  หากองค์กรใดต้องการให้ผู้หญิงเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้น การลด
ช่องว่างด้าน ICT นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้  ใช้งานได้ และปลอดภัย 

ICT มีประสิทธิภาพในการกำหนด ในการออกแบบ ในการสร้างพื้นที่ที่สามารถกำหนดผู้ใช้ได้ทั ้งทาง
ออนไลน์ และออฟไลน์ดังที่ได้กล่าว รวมทั้งความปลอดภัย ความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อความก้าวหน้าของผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ICT ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือนวัตกรรมและการเติบโตใหม่ ๆ ผ่าน ICT ผู้หญิงสามารถได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ เริ่มตั้งแต่
ฐานรากที่ปลอดภัยในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารและการเข้าถึงทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต
ของพวกเขา 

จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบังคับใช้นโยบาย กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ และรวมทั้งการ
กำหนดสภาพแวดล้อมต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิงโดยใช้ 
ICT เช่น ทุกประเด็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ ได้แก่ กฎหมายแรงงานธุรกิจการจดทะเบียนสิทธิใน
ทรัพย์สินและมรดกลิขสิทธิ์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพราะ ICT ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเท่านั้นส่งเสริมโอกาสในการเติบโตในอนาคตในการ เข้าถึงแหล่งงาน
ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น การจ้างงานภาครัฐ งานอิสระ ไมโครเวิร์ก และการเอาท์ซอร์สทางสังคม ซึ่งจะ
สอดคล้องตามภาระผูกพันทางการค้าและสังคมนั้นๆ  
 
กรณีศึกษาที ่4 บทสัมภาษณ์จากคุณก้อย เจ้าของ ฟาร์มปลากัด Sirinut betta Farm 

ก้อย สิรินุช ฉิมพลี เจ้าของฟาร์มปลากัด เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านอ้อมพยศ และก็เป็นเจ้าของ 
“สิรินุช เบตต้าฟาร์ม” ฟาร์มปลากัด อยู่จังหวัดนครปฐม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ และมีผู้ช่วย ด.ญ. ศศิณัฏฐ์ ศรีบุญเรือง หรือชื่อเล่น “น้ำหว้า” 
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จากการสัมภาษณ์ในโมดูล C1 มุมมองในอนาคตของคุณก้อยอยากทำเป็นโรงเรียนปลากัดแห่งแรกของ
โลก เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้มาศึกษาเกี่ยวกับปลากัด เพราะว่าประเทศไทย
เราเป็นประเทศที่ผลิตปลากัดมากที่สุดในโลก แล้วก็ส่งออกมากที่สุดในโลก โดยเราจะสอนตั้งแต่เราเริ่มผลิต เริ่ม
เพาะพันธุ์ค่ะ ไปจนถึงการตลาด สอนทั้งหมดแบบครบวงจร โดยเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไป
ประกอบเป็นอาชีพต่อยอดได ้

โครงการนี้จะเริ่มอีกไม่นานนี้ เพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนหลักสูตรอยู่ โดยเบื้องต้นคิดว่าจะมีเสีย
ค่าใช้จ่ายบ้างค เพราะว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางเราจะมีปลากัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มอบให้กับนักเรียนที่มาเรียน
ได้เอาไปต่อยอดได้ 

คุณก้อยได้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วก็รวมกลุ่มรวมตัวกับเกษตรกรในหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ใกล้เคียงแล้วก็มาขายกัน เป็นเครือข่ายแล้วก็หาตลาดป้อน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตและก็มีรายได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนด้วย 

ตอนท้ายของการให้สัมภาษณ์คุณก้อยได้พูดถึงธุรกิจของตน และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับผู้หญิงกับการ
ประกอบธุรกิจดังนี้: 

เรามาถึงจุดนี้เราก็ถือว่าเราสำเร็จแล้ว เพราะถือว่าอย่างน้อยเราก็มีอาชีพ เรามีแหล่งทำมาหากิน เป็นจิต
สาธารณะให้กับชุมชนคนทั่วไป 

“ถ้าขยัน อดทน ฝึกฝนตลอดเวลา มันสามารถทำรายได้ให้กับตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวนำรายได้เข้าสู่
ประเทศชาติ และท่ีสำคัญเราสามารถทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักปลากัดของไทย 
 
ข้อความสำคัญ 

• ผู้ประกอบการผู้หญิงสามารถใช้ ICT เป็นแพลตฟอร์มการทำงานที่เอ้ืออำนวยและเป็นสื่อกลางในการทำ
ธุรกิจ 

• การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสม การเข้าถึงโครงข่าย ICT ได้ไม่ดี และการวางแผนที่ขาดการเชื่อมต่อ 
ทำให้เกิดปัญหาขัดขวางการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับICT 

• การออกแบบกระบวนการทั ้งระบบ นโยบายการมีส่วนร่วม และนวัตกรรมใหม่สามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการผู้หญิงก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จในธุรกิจของตน 
 

V. สรุป 
โมดูลนี้ การเป็นผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู ้หญิงเพิ่มขึ้นได้ และบทบาทของ ICT เป็นสิ่ง

สำคัญในยุคดิจิทัลสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง จากตัวอย่างและกรณีศึกษาต่าง ๆ มากมาย เราได้เห็น



67 
 

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่ง ICT สามารถสร้างสำหรับผู้ประกอบการได้ วัตถุประสงค์ของการฝึกหัดตลอดโมดูล
คือเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมไตร่ตรองถึงสถานะและแนวปฏิบัติด้าน ICT ด้านต่าง ๆ ภายในชุมชนของตนเอง ในชุมชน 
และในประเทศของตน  
 

ภาคผนวก 

หมายเหตุสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม 
โมดูล C2: บทบาทของ ICT สำหรับการพัฒนาผู ้ประกอบการผู ้หญิง ได้ออกแบบมาเพื ่อให้มีความ

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (ผู้ประกอบการผู้หญิงและผู้กำหนดนโยบาย) และสอดคล้องกับสภาวะ
ของประเทศต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไป โมดูลนี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอทั้งหมดหรือ
บางส่วน และในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยอาจศึกษาเป็นรายบุคคลหรืออบรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  เช่นในสถาบันฝึกอบรมและภายในหน่วยงานของรัฐ ภูมิหลังของผู้เข้าร่วมตลอดจนระยะเวลาของ
การฝึกอบรมจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของรายละเอียดในการนำเสนอ การออกแบบ และการกำหนดเนื้อหา  
“หมายเหตุ” ต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะบางประการแก่ผู้ให้การฝึกอบรมในการนำเนื้อหา
โมดูลไปใช้ รวมทั้งการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
เนื้อหาและวิธีการ 

โมดูลนี้จะสำรวจว่าการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเพิ่มศักยภาพโดยรวมของผู้หญิงอย่างไร 
และวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ ทั้งในฐานะแพลตฟอร์มสนับสนุน ตลอดจนวิธีการ
ในการทำให้ผู้ประกอบการผู้หญิงที่มีศักยภาพ 

ส่วนแรกจะแนะนำแนวคิดหลักของการเป็นผู้ประกอบการ นำเสนอภาพรวมของผู้ประกอบการผู้หญิงใน
ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการผู้หญิง การ
พัฒนา และการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ  

ส่วนที ่สองอธิบายอย่างละเอียดเกี ่ยวกับตัวขับเคลื่อนและอุปสรรคสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้หญิงในด้านสังคมและวัฒนธรรม นโยบายและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ การเงินและ
สินเชื่อ และการพัฒนาศักยภาพ 

ส่วนที่สาม บทบาทของ ICT ในการทำให้ผู้ประกอบการผู้หญิงประสบความสำเร็จและความท้าทายต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้อง 
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กลุ่มเป้าหมายทีก่ำหนด 
โมดูลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหวังเช่นเดียวกับผู้ประกอบการผู้หญิงในปัจจุบันและผู้ปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ยังรวมถึงผู้มีบทบาทในการพัฒนาในรัฐบาล เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ผู้มี
บทบาททางการเมือง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ และนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ นักลงทุน
ภาคเอกชน ผู้ให้บริการ ICT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายได้ 
โมดูลนี้ยังเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคม เช่น สถาบันการศึกษา การศึกษา การวิจัย องค์กรนอกภาครัฐ ตลอดจนผู้
มีบทบาทด้านการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง การเป็นผู้ประกอบการและ ICT ใน
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล 

โมดูล C2 นี้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับประยุกต์ได้ ความหลากหลายของความท้าทายและโอกาสในการ
สร้างความมั่นใจในการเสริมอำนาจของผู้หญิง การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และการใช้ ICT ที่
เกี ่ยวข้องอย่างชัดเจน สามารถเป็นตัวอย่างได้ ดังที่เราสามารถสังเกตได้ในโมดูลนี้ มีองค์ประกอบเฉพาะของ
ประเทศและภูมิภาคจำนวนมาก ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป  พร้อมกับการจัดทำ
แหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงในโมดูล ผลการวิจัยบางส่วน และการให้คำปรึกษา จึงทำให้ให้สามารถนำไปปรับใช้  นำไป
พัฒนาต่อยอด นำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป 
 
โครงสร้างของเนื้อหา 

ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย เวลาว่าง และเงื่อนไข เนื้อหาของโมดูลสามารถออกแบบการเรียน การฝึกอบรม
ตามเวลาที ่มี เพราะเป็นการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที ่หลากหลายต่างกัน ผู้ให้ฝึกการอบรมสามารถปรับ 
ประยุกตแ์ก้ไขโครงสร้างเนื้อหาตามความเหมาะสมได้ 

โมดูล C2 เน้นการเรียนรู ้ผ่านประสบการณ์ เน้นการเรียนรู ้แบบปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู ้ระหว่างกัน  
ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการอภิปราย เนื่องจากความแปลกใหม่ของหัวข้อ การมีส่วนร่วมจึง
จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและประสบการณ์ของผู้ใช้ 
 
โครงสร้างเนื้อหา 90 นาที 

เป็นการบอกให้เห็นภาพรวมของโมดูล ส่วนแนะนำของแต่ละส่วนเพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกปฏิบัติ และเน้น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมมากที่สุด อาจเลือกที่จะเน้นเฉพาะส่วนต่าง  ๆ ของโมดูล เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนและอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง และบทบาทของ ICT ในการส่งเสริมและส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง 
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หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้การฝึกอบรมต้องใช้เวลามากข้ึนใน: 
» กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการผู้หญิง 
» นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ ICT (เครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ) 

หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้ฝึกการอบรมต้องใช้เวลามากข้ึนใน: 
» กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ 
» การกำหนดนโยบายและสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลสำหรับผู้ประกอบการสตรี 

› เรื่องราวความสำเร็จและความท้าทาย 
› แนวปฏิบัติ/แนวปฏิบัติด้านนโยบายระหว่างประเทศและระดับท้องถิ่น 
› บทบาทของ ICT 

 
โครงสร้างเนื้อหา สามช่ัวโมง 

เป็นการขยายโครงสร้างเนื้อหาเพ่ือให้เน้นเฉพาะบางส่วนมากขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภูมิหลังของผู้เข้าร่วม โดย
เริ่มทีภ่าพรวมโมดูล แล้วเน้นที่ส่วนหรือส่วนย่อยเฉพาะ 
 
บทเรียน (Session) สามชั่วโมงอาจแบ่งออกเป็นสองช่วง 90 นาทีดังต่อไปนี้: 

» ช่วงแรกสามารถครอบคลุมส่วนแรกและส่วนที่สองของโมดูล และรวมถึงการอภิปรายกรณีศึกษาที่
เก ี ่ยวข ้อง แบบฝึกหัดกล ุ ่ม และการไตร ่ตรองและการอภิปรายในเซสช ั ่นเก ี ่ยวกับการศึกษา Global 
Entrepreneurship Monitor สำหรับผู้ประกอบการสตรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศ/ชุมชนเฉพาะ 

» ช่วงที่สองสามารถใช้ในส่วนที่สาม โดยมีการอภิปรายกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้อง แบบฝึกหัดกลุ่ม และการ
อภิปรายในเซสชั่นเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะภูมิภาคและโอกาสของ ICT 

โปรดดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกลุ่มที่สามารถทำได้ในกล่อง "สิ่งที่ต้องทำ" 
กรณีศึกษาที่เลือกและแบบฝึกหัดกลุ่มจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้เข้าร่วม สำหรับผู้ประกอบการ 

จำเป็นต้องมีตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงที่นำไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการและแอปพลิเคชัน ICT สำหรับ
ผู้กำหนดนโยบาย จุดเน้นต้องอยู่ที่การสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างแนวปฏิบัติด้านนโยบายและการประยุกต์ใช้  
ICT ในกลุ่มผู้ประกอบการผู้หญิง 
 
โครงสร้างเนื้อหา เต็มวัน (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 

» สำหรับภาคเช้า ภาพรวมของแต่ละส่วนและเน้นประเด็นในส่วนที่เลือก ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เข้ารว่ม 
คล้ายกับโครงสร้างเนื้อหาสามชั่วโมงสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง
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และแอปพลิเคชัน ICT จากทั้งสามส่วนของโมดูล สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ควรเน้นที่นโยบายและแนวปฏิบัติดา้น
กฎระเบียบ การสนับสนุนต่าง ๆ 

» สำหรับภาคบ่าย เน้นการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา คำถามสะท้อนความคิด และแบบฝึกหัดเชิง
โต้ตอบ ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ประกอบการควรได้รับมอบหมายให้ระบุความท้าทายหลักและโอกาสที่พวกเขารับรู้ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการในบริบทของสังคม ผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ SWOT58 ของนโยบายที่มีอยู่ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการผู ้หญิงและ ICT ในประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งสองกลุ่มจำเป็นต้องมีการอภิปรายไตร่ตรองในรายการสิ่งที่ปรารถนาด้าน ICT เพื่อใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ตลอดจนความท้าทายต่าง ๆ ในการใช้ ICT 
 
การมีส่วนร่วมในโมดูล C2 

โมดูลนี้ออกแบบมาสำหรับการศึกษาด้วยตนเองและสำหรับการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมใน 
"ห้องเรียน/ห้องอบรม" ดังนั้น แต่ละส่วนของโมดูลจึงเริ่มต้นด้วยคำแถลงผลการเรียนรู้และลงท้ายด้วยสรุปประเด็น
สำคัญ ผู้เรียนอาจใช้ผลการเรียนรู้และสรุปประเด็นสำคัญเป็นพ้ืนฐานในการประเมินความก้าวหน้าตลอดโมดูล แต่
ละส่วนยังประกอบด้วยคำถามในการอภิปรายและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติที่อาจทำได้โดยผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
ใช้โดยผู้ฝึกสอน คำถามและแบบฝึกหัดเหล่านี้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ของตนเองเพ่ือเปรียบเทียบ
เนื้อหาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ 
 
เกี่ยวกับผู้เขียน 

ฟาฮีม หัสซัน (Faheem Hussain)  มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการวิจัยเกี ่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ( ICTD) การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก และการให้คำปรึกษาด้าน
นโยบายเทคโนโลยี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสังคมที่ State University of 
New York (SUNY) สาธารณรัฐเกาหลี ก่อนหน้านี้ เขาทำงานเป็นคณาจารย์ในวิทยาเขตกาตาร์ของมหาวิทยาลัย 
Carnegie Mellon และในมหาวิทยาลัยเอเชียสำหรับผู้หญิงในบังคลาเทศ  จบปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมและ
นโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้ เมลลอน สหรัฐอเมริกา ความสนใจในงานวิจัยในปัจจุบันของเขา
ครอบคลุมถึง ICTD การเสริมอำนาจของผู้หญิง นโยบายสาธารณะ โซเชียลมีเดีย และเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต เขา
เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเทคโนโลยีในโครงการวิจัยหลายโครงการกับองค์กรสหประชาชาติหลาย
แห่ง (เช่น UN-APCICT และ UNDP) หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศ (เช่น Ford Foundation และ IDRC) และ
หน่วยงานด้านความคิดระหว่างประเทศ (เช่น Freedom House และ LIRNEasia) ในด้านเทคโนโลยี นโยบาย
สาธารณะ และการพัฒนา 

  



71 
 

UN-APCICT 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่ง

สหประชาชาติ (UN-APCICT) เป็นหน่วยงานย่อยของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
สำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) UN-APCICT มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความพยายามของประเทศสมาชิกของ 
ESCAP ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบัน งานของ UN-APCICT มุ่งเน้นไปที่สามเสาหลัก: 

1. การฝึกอบรม – เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้าน ICT ของผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT 
และเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ฝึกอบรมด้าน ICT และสถาบันฝึกอบรมด้าน ICT 

2. การวิจัย – เพ่ือดำเนินการศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ICT; และ 
3. ที่ปรึกษา – เพ่ือให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่สมาชิก ESCAP และ

สมาชิกสมทบ http://www.unapcict.org 

 
ESCAP 

ESCAP เป็นหน่วยงานพัฒนาระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ และทำหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมหลักสำหรับสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก หน้าที่หลักคือ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิก และสมาชิกสมทบ ESCAP ให้การเชื ่อมโยงเชิงกลยุทธ์ระหว่างโปรแกรมและประเด็นระดับโลกและ
ระดับประเทศ สนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคในการรวมตำแหน่งระดับภูมิภาคและสนับสนุน
แนวทางระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในยุคโลกาภิวัตน์ สำนักงาน 
ESCAP ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย http://www.unescap.org 
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