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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัในระบบ
เศรษฐกิจประเทศไทยและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอีกทั้ งยงัช่วยกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศให้เติบโต แต่การด าเนินงานของผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) รายใหม่ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคนานปัการ จึงมีผูป้ระกอบการจ านวนไม่
นอ้ย ตอ้งพบอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ทั้งดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการตลาด และดา้นสภาพ
คล่องทางการเงินจนในท่ีสุดตอ้งลม้เลิกกิจการไป เน่ืองจากไม่สามารถแบกรับภาระท่ีเกิดขึ้นจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดได ้(ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, 2561) 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ท่ีมุ่งเน้นในการขยาย
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุม เข็มแข็ง เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง  
ๆ ในสังคม ซ่ึงด าเนินควบคู่ไปกบัการพฒันาและสงเสริมสังคมผูป้ระกอบการใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ
ท่ีผลิตได้และขายเป็น จึงได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจดัโครงการเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดว้ยการจดักิจกรรม โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดย SME Bank โครงการจดัแข่งขนัผูป้ระกอบการ Start Up Camp ท่ีจดั
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Start Up Thailand)  ซ่ึงล้วนแต่เป็นโครงการท่ีช่วย
สนบัสนุนให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่ให้มีความพร้อมและทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบการใน
อนาคต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, ออนไลน์)  

  เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการขึ้น โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ เจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะและทักษะท่ีพร้อมจะก้าวสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถแข่งขันและเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี
หลกัสูตรได้ก าหนดรายวิชาโครงงานการเป็นผูป้ระกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสาขาการเป็น
ผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ไดฝึ้กเรียนรู้และลงมือฝึกด าเนินงานธุรกิจในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นสร้าง
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ประสบการณ์และมุ่งหวงัให้นักศึกษาสามารถต่อยอดให้เกิดการประกอบการจริงได้ในอนาคต  
(หลกัสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ, 2556) 

  ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว  และได้รับผิดชอบ
สอนในรายวิชาน้ีมาเป็นคร้ังท่ี 2 จากคร้ังแรกท่ีด าเนินการโดยให้นกัศึกษาร่วมเปิดกิจการร้านนมสด
ในช่ือ “ลองมอง คาเฟ่” ซ่ึงเป็นการร่วมด าเนินการกับผูป้ระกอบการภายนอก แต่ในระหว่างการ
ด าเนินการพบปัญหาและอุปสรรคต่์าง ๆ มากมายในการด าเนินธุรกิจ ทั้งความขดัแยง้ในการจดัการ
ระหว่างนักศึกษากับผูป้ระกอบการภายนอก และระหว่างนักศึกษาเอง ดังนั้นในคร้ังท่ี 2 ท่ีได้มี
โอกาสจดัการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี จึงท าการแยกนกัศึกษาออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามความเห็นของ
คณาจารยใ์นหลกัสูตรเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสท าธุรกิจท่ีตนเองมีความช่ืนชอบตามแต่ความถนดั
ของตน 

  การศึกษาถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจและการพฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการใน
อนาคตของนกัศึกษาในคร้ังน้ี จึงเป็นไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการเร่ิมด าเนิน
ธุรกิจในด้านต่าง ๆ แบบกลุ่มย่อย เรียนรู้ถึงการจดัการกับปัญหาท่ีพบ และปัจจยัท่ีส่งผลให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีความเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมและปลูกผงัแนวคิด
ใหน้กัศึกษาเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะเพียงพอในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างธุรกิจของนักศึกษาและการพัฒนาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการในอนาคต 
     2. เพื่อน าผลการการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ และเพื่อจัดท าเป็นรายงานวิชาการ
เผยแพร่ใหก้บันกัศึกษา คณาจารย ์และผูท่ี้สนใจในอยากเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป  
   
ขอบเขตของการศึกษาการวิจัย  

  ด าเนินการศึกษาจากนักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการท่ีลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซ่ึง

ตอ้งลงพื้นท่ีทดลองประกอบโครงงานธุรกิจจ าลองในสถานการณ์จริง จ านวน 1 ภาคการศึกษา 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ท าการศึกษาจากกลุ่มนกัศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมู่เรียน จ านวน 
30 คน 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัโอกาสในการสร้างธุรกิจและการพฒันาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการในอนาคต กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2561 โดยมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัสู่ความส าเร็จในการเร่ิมตน้ธุรกิจของนกัศึกษาใน 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
  1. ความส าเร็จดา้นการจดัการ วา่นกัศึกษาสามารถบริหารจดัการธุรกิจใหด้ าเนินไป
ไดด้ว้ยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพเพียงใด  
    2. ความส าเร็จดา้นการตลาดและการขาย จะท าการศึกษาวา่ปัจจยัท่ีท าให้โครงงาน
ธุรกิจของนักศึกษาประสบความส าเร็จมาจากปัจจยัทางการตลาดใด และมีรูปแบบหรือเทคนิค
วิธีการขายอยา่งไร  
   3. ความส าเร็จด้านการบริหารเงินทุน ท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการ
บริหารจดัการเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนและหมุนเวียนในกิจการของนกัศึกษา วา่มีการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด และเม่ือเกิดปัญหาดา้นเงินทุน นกัศึกษามีวิธีการจดัการกบัปัญหาอยา่งไร  
    4. ความส าเร็จด้านการจดัการความเส่ียงและการแก้ไขปัญหา เป็นการศึกษาถึง
รูปแบบการแก่ไขปัญหาท่ีพบในระหว่างการด าเนินโครงงานธุรกิจของนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุดระยะเวลาการปฏิบติั 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
    การประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจดัตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกบัความเส่ียงและ

ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลก าไรและความเติบโต มุ่งหาความตอ้งการของตลาดเพื่อ

สนองความตอ้งการ 

  ธุรกิจออนไลน์ หมายถึง  การขายสินคา้หรือบริการบนเวบ็ไซด์ ไม่ว่าจะจ าหน่าย

สินคา้บนเวบ็ไซดท่ี์ลงทุนจดัท าขึ้นเอง หรือ จ าหน่ายสินคา้บน Free Website เช่น เฟสบุค ไลน์ หรือ 

การน าสินคา้ไปโพสโฆษณากบัเวบ็ไซดท่ี์ใหบ้ริการลงโฆษณาไดฟ้รี เป็นตน้  
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  แฟรนไชซี หมายถึง ผูรั้บสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจ ตามระบบท่ีเจ้าของสิทธิได้

จดัเตรียมไวร้วมทั้งใชช่ื้อทางการคา้เคร่ืองหมายการคา้เดียวกนั โดยท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในการให้

สิทธิ อนันั้นรวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนตามผลประกอบการดว้ย  

   ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจา้ของ และ

ด าเนินการโดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพล ของบุคคล หรือ

ธุรกิจอ่ืน มีตน้ทุนในการด าเนินงานต ่า และมีพนกังานจ านวนไม่มาก 

   นักศึกษาประกอบการ หมายถึง นักศึกษาสาขาการเป็นผูป้ระกอบการชั้นปีท่ี 4 

จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา โครงงานการเป็นผูป้ระกอบการ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 และเป็นผูป้ระกอบการในโครงงานธุรกิจจ าลอง  

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย 

   ทราบถึงโอกาสในการสร้าง ธุรกิจของนักศึกษาและการพัฒนาสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการในอนาคต และเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานการเป็นผู ้ประกอบการและสามารถจดัท ารายงานวิชาการ
เผยแพร่ใหก้บันกัศึกษา คณาจารย ์และผูท่ี้สนใจในอยากเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

โอกำสในกำรสร้ำงธุรกิจและ

กำรพัฒนำสู่กำรเป็น

ผู้ประกอบกำรในอนำคต 

กรณีศึกษำ นักศึกษำสำขำ

กำรเป็นผู้ประกอบกำรช้ันปี

ที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561 

ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มธุรกิจของ

นักศึกษำ 

1.ขอ้มูลส่วนบุคคล/สมาชิก 

2.ประเภทของธุรกิจท่ีปฏิบติั 

3. ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ 

4. ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 

 
ปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรประกอบ

ธุรกิจ 

1.แรงงาน 

2.เงินลงทุน 

3.วตัถุดิบผลิต 

4.เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

5. ดา้นการตลาด 

6. การบริหารจดัการ 

 

ศึกษำถึงโอกำสในกำรสร้ำง

ธุรกิจและแนวทำงกำรพฒันำ

สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

- ความส าเร็จดา้นการจดัการ 

- ความส าเร็จดา้นการตลาดและ

การขาย 

- ความส าเร็จดา้นการบริหาร

เงินทุน 

- ความส าเร็จดา้นการจดัการความ

เส่ียงและการแกไ้ขปัญหา 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ 

1. ความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดคน้ส่ิงใหม ่

2. มีเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จ 

3.  มีความสามารถกระตุ้นและ จูงใจ

พนกังานในกิจการ 

4. ความสามารถในการบริหารความ

เส่ียง 

5. สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สถาบนัหรือ

หน่วยงาน 

 6. มีพลงั ไม่หยุดน่ิง ไมท้อ้ถอย พร้อมสู้

ต่อไป 

 7. เช่ือมัน่ในตวัเองไวใ้จตวัเอง 

8. มีความพยายามและอดทน 

9. มีความสามารถในการบริหารงานเป็น

ผูน้ า  

10. มีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมได ้ 

 




