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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในระบบ
เศรษฐกิ จ ประเทศไทยและมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศอี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยกระตุ ้น ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้เติบโต แต่การดาเนิ นงานของผูป้ ระกอบการในธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) รายใหม่ตอ้ งฝ่ าฟั นอุปสรรคนานัปการ จึงมีผปู ้ ระกอบการจานวนไม่
น้อย ต้องพบอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งด้านการบริ หารจัดการ ด้านการตลาด และด้านสภาพ
คล่องทางการเงินจนในที่สุดต้องล้มเลิกกิจการไป เนื่ องจากไม่สามารถแบกรับภาระที่เกิดขึ้นจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดได้ (สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2561)
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 12 ที่ มุ่ ง เน้น ในการขยาย
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุม เข็มแข็ง เป็ นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่าง
ๆ ในสังคม ซึ่งดาเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาและสงเสริ มสังคมผูป้ ระกอบการให้เป็ นผูป้ ระกอบการ
ที่ผลิตได้และขายเป็ น จึงได้มีหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชนจัดโครงการเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้วยการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดย SME Bank โครงการจัดแข่งขันผูป้ ระกอบการ Start Up Camp ที่จดั
โดยกระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Start Up Thailand) ซึ่ งล้วนแต่เป็ นโครงการที่ ช่ วย
สนับสนุนให้เกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่ให้มีความพร้อมและทักษะที่จาเป็ นในการประกอบการใน
อนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, ออนไลน์)
เพื่ อ ตอบสนองแผนยุ ท ธศาสตร์ ดัง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ได้
ดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการขึ้น โดยมุ่งผลิ ต
บัณฑิ ตที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ เจตคติ ที่ ดี มี คุณลัก ษณะและทัก ษะที่ พ ร้ อ มจะก้าวสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ ส ามารถแข่ ง ขันและเติ บ โตภายใต้ส ภาวะแวดล้อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ง นี้
หลักสู ตรได้กาหนดรายวิช าโครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการขึ้ น เพื่อให้นักศึ กษาสาขาการเป็ น
ผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ได้ฝึกเรี ยนรู ้และลงมือฝึ กดาเนิ นงานธุ รกิจในสถานการณ์จริ ง เพื่อเป็ นสร้าง
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ประสบการณ์และมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถต่อยอดให้เกิ ดการประกอบการจริ งได้ในอนาคต
(หลักสูตรบริ หารธุรกิจสาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ, 2556)
ในฐานะที่ผูว้ ิจยั เป็ นอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว และได้รับผิดชอบ
สอนในรายวิชานี้มาเป็ นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกที่ดาเนินการโดยให้นกั ศึกษาร่ วมเปิ ดกิจการร้านนมสด
ในชื่อ “ลองมอง คาเฟ่ ” ซึ่ งเป็ นการร่ วมดาเนิ นการกับผูป้ ระกอบการภายนอก แต่ในระหว่างการ
ดาเนิ นการพบปั ญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ มากมายในการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งความขัดแย้งในการจัดการ
ระหว่างนักศึ กษากับผูป้ ระกอบการภายนอก และระหว่างนักศึ กษาเอง ดังนั้นในครั้ งที่ 2 ที่ ได้มี
โอกาสจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ จึงทาการแยกนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยตามความเห็นของ
คณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสทาธุรกิจที่ตนเองมีความชื่นชอบตามแต่ความถนัด
ของตน
การศึกษาถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการใน
อนาคตของนักศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็ นไปเพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาและอุปสรรคจากการเริ่ มดาเนิ น
ธุ รกิจในด้านต่าง ๆ แบบกลุ่มย่อย เรี ยนรู ้ถึงการจัดการกับปั ญหาที่พบ และปั จจัยที่ส่งผลให้การ
ดาเนิ นธุ รกิจประสบผลสาเร็ จ เพื่อนาผลการศึกษาที่ไ ด้เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาให้มีความเหมาะสม เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและปลูกผังแนวคิด
ให้นกั ศึกษาเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ที่มีทกั ษะเพียงพอในการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาโอกาสในการสร้ า งธุ ร กิ จ ของนัก ศึ ก ษาและการพัฒ นาสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการในอนาคต
2. เพื่อนาผลการการศึกษาที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนในรายวิช า โครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ และเพื่ อจัดทาเป็ นรายงานวิชาการ
เผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา คณาจารย์ และผูท้ ี่สนใจในอยากเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป
ขอบเขตของการศึกษาการวิจัย
ดาเนิ นการศึกษาจากนักศึกษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชา โครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ซึ่ง
ต้องลงพื้นที่ทดลองประกอบโครงงานธุรกิจจาลองในสถานการณ์จริ ง จานวน 1 ภาคการศึกษา
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ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ทาการศึกษาจากกลุ่มนักศึกษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ชั้นปี ที่ 4 ที่ลงทะเบียน
เรี ยนในรายวิชา โครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ทั้งหมู่เรี ยน จานวน
30 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างธุ รกิจและการพัฒนาสู่ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการในอนาคต กรณี ศึกษา นักศึ กษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4 ปี การศึกษา
2561 โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยสู่ ความสาเร็ จในการเริ่ มต้นธุรกิจของนักศึกษาใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความสาเร็จด้านการจัดการ ว่านักศึกษาสามารถบริ หารจัดการธุรกิจให้ดาเนินไป
ได้ดว้ ยความราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพเพียงใด
2. ความสาเร็ จด้านการตลาดและการขาย จะทาการศึกษาว่าปัจจัยที่ทาให้โครงงาน
ธุ รกิจของนักศึกษาประสบความสาเร็ จมาจากปั จจัยทางการตลาดใด และมีรูปแบบหรื อเทคนิ ค
วิธีการขายอย่างไร
3. ความสาเร็ จด้านการบริ หารเงินทุน ทาการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบการ
บริ หารจัดการเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนและหมุนเวียนในกิจการของนักศึกษา ว่ามีการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิ ทธิภาพเพียงใด และเมื่อเกิดปัญหาด้านเงินทุน นักศึกษามีวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างไร
4. ความสาเร็ จด้านการจัดการความเสี่ ยงและการแก้ไขปั ญหา เป็ นการศึกษาถึง
รู ปแบบการแก่ไขปั ญหาที่พบในระหว่างการดาเนิ นโครงงานธุ รกิจของนักศึกษาตั้งแต่เริ่ มต้นจน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการปฏิบตั ิ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จดั ตั้งธุ รกิจใหม่ โดยเผชิ ญกับความเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกาไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อ
สนองความต้องการ
ธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การขายสิ นค้าหรื อบริ การบนเว็บไซด์ ไม่ว่าจะจาหน่าย
สิ นค้าบนเว็บไซด์ที่ลงทุนจัดทาขึ้นเอง หรื อ จาหน่ายสิ นค้าบน Free Website เช่น เฟสบุค ไลน์ หรื อ
การนาสิ นค้าไปโพสโฆษณากับเว็บไซด์ที่ให้บริ การลงโฆษณาได้ฟรี เป็ นต้น
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แฟรนไชซี หมายถึง ผูร้ ับสิ ทธิ์ ในการดาเนิ นธุ รกิจ ตามระบบที่เจ้าของสิ ทธิ ไ ด้
จัดเตรี ยมไว้รวมทั้งใช้ชื่อทางการค้าเครื่ องหมายการค้าเดียวกัน โดยที่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนในการให้
สิ ทธิ อันนั้นรวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนตามผลประกอบการด้วย
ธุรกิจขนาดย่ อม หมายถึง ธุรกิจที่ดาเนิ นการเป็ นอิสระ มีเอกชนเป็ นเจ้าของ และ
ดาเนิ นการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็ นเครื่ องมือของธุ รกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พล ของบุคคล หรื อ
ธุรกิจอื่น มีตน้ ทุนในการดาเนินงานต่า และมีพนักงานจานวนไม่มาก
นักศึ กษาประกอบการ หมายถึ ง นักศึ กษาสาขาการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นปี ที่ 4
จานวน 30 คน ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิชา โครงงานการเป็ นผูป้ ระกอบการ ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 และเป็ นผูป้ ระกอบการในโครงงานธุรกิจจาลอง
ประโยชน์ ที่ได้รับจากงานวิจัย
ทราบถึ ง โอกาสในการสร้ า งธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาและการพัฒ นาสู่ ก ารเป็ น
ผูป้ ระกอบการในอนาคต และเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา โครงงานการเป็ นผู ้ประกอบการและสามารถจัดทารายงานวิชาการ
เผยแพร่ ให้กบั นักศึกษา คณาจารย์ และผูท้ ี่สนใจในอยากเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ข้ อมูลพื้นฐำนของกลุ่มธุรกิจของ
นักศึกษำ
1.ข้อมูลส่วนบุคคล/สมาชิก
2.ประเภทของธุรกิจที่ปฏิบตั ิ
3. ข้อมูลทัว่ ไปของกิจการ

4. ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยพื้นฐำนในกำรประกอบ
ธุรกิจ

ศึกษำถึงโอกำสในกำรสร้ ำง
ธุรกิจและแนวทำงกำรพัฒนำ

โอกำสในกำรสร้ ำงธุรกิจและ

1.แรงงาน

สู่ กำรเป็ นผู้ประกอบกำร

กำรพัฒนำสู่ กำรเป็ น

2.เงินลงทุน

- ความสาเร็จด้านการจัดการ

ผู้ประกอบกำรในอนำคต

3.วัตถุดิบผลิต

- ความสาเร็จด้านการตลาดและ

กรณีศึกษำ นักศึกษำสำขำ

4.เครื่ องมือ อุปกรณ์

การขาย

กำรเป็ นผู้ประกอบกำรชั้นปี

5. ด้านการตลาด

- ความสาเร็จด้านการบริ หาร

6. การบริ หารจัดการ

เงินทุน

- ความสาเร็จด้านการจัดการความ

ปัจจัยที่มีผลต่ อควำมสำเร็จ
1. ความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่ งใหม่
2. มีเป้าหมายที่จะประสบความสาเร็จ
3. มี ค วามสามารถกระตุ้น และจู ง ใจ
พนักงานในกิจการ
4. ความสามารถในการบริ ห ารความ
เสี่ยง
5. สร้ างความเชื่อมัน่ ให้แก่สถาบันหรื อ

หน่วยงาน
6. มีพลัง ไม่หยุดนิ่ ง ไม้ทอ้ ถอย พร้อมสู้
ต่อไป
7. เชื่อมัน่ ในตัวเองไว้ใจตัวเอง
8. มีความพยายามและอดทน
9. มีความสามารถในการบริ หารงานเป็ น
ผูน้ า
10. มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้เพิ่มเติมได้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

เสี่ยงและการแก้ไขปัญหา

ที่ 4 ปี กำรศึกษำ 2561

