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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ ๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจStart  Up ของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๓)เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยในเชิงคุณภาพภาคสนาม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์  และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่“Smart City Korat Startup” 
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ พบว่า คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ Startup คือ           
๑)มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ๒)มีความคิดสร้างสรรค์ ๓)มีความเป็นนักกลยุทธ์ ๔)มีความเป็น
ผู้น าและกล้าตัดสินใจ ๕)มีความกล้าเสี่ยง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
StartUp ของผู้ประกอบการใหม่มีดังนี้ ๑)ปัจจัยด้านความรู้ ไอเดีย ๒)ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพ
เศรษฐกิจ ๓)ปัจจัยด้านสังคม ๔)ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี 
๕)ปัจจัยด้านการเรียนรู้ข่าวสาร ๖)ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบและเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมาผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ พบว่ามีการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup ได้แก่ ๑)หลัก
พรหมวิหาร ๔ ( เมตตา,เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) ๒)หลักอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ 
และวิมังสา), ๓)หลักไตรสิกขา(ศีล,สมาธิ,ปัญญา) ,๔)หลักทศพิธราชธรรม (ทาน , ศีล,บริจาค,ความ
ซื่อตรง,ความอ่อนโยน,ความเพียร,ความไม่โกรธ,ความไม่เบียดเบียน,ความอดทน,ความเที่ยงธรรม) 
ผู้ประกอบการเมื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartup จะท าให้ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ และท าให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นต่อไป 
   
  
 
 
 



 ข 

Research Title:  Model development of Buddhist new entrepreneurial 
potential for the Smart City Korat Startup 

Researchers:  Phramaha Suporn  Rakittathammo,Assist.Prof.Dr. 
Dr.Benjamas Suwannawong 

Department:  Mahachulalongkornrajavidyala University,Nakhon Ratchasima   
    Campus  
Fiscal year:    2563/2020 
ResearcherScholarship Sponsor:  Mahachulalongkornrajavidyala  University 
 

ABSTRACT  
   The objectives of this research are 1) To study knowledge on the potential 

development of new entrepreneurs, Buddhist Startups 2) To study the potential and 
factors affecting the success of the startup business of new entrepreneurs Startup in 
Nakhon Ratchasima Province. 3) to develop the Model of Buddhist new 
entrepreneurial potential for the Smart City Korat Startup This research is a research 
method that combines qualitative research in the field. And action research. The 
research instruments were interviews And organizing a Buddhist new entrepreneurial 
potential development project to develop a “Smart City Korat Startup” 

 The primary qualifications of the startup entrepreneurs are 1) have a strong 
desire. 2) be creative 3) Become a strategist 4) Have leadership and decision making. 
5 )  Take risks. The factors that affect the success of the StartUp business of new 
entrepreneurs are as follows: 1) Knowledge factor and idea 2) Political and economic 
factors 3) social factors 4) Factors of Consumer Behavior and Cost Reduction through 
Technology 5 )  learning factors 6 )  Factors of raw material sources and community 
networks influence decision-making. 

 Development of new entrepreneurial potential Buddhist Startup in 
Nakhon Ratchasima Province through a workshop on the new entrepreneurial 
potential development project found that Buddhist principles have been applied to 
develop new entrepreneur potential. Startups include1) Four sublime states of mind  
(loving-kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity) 2) Four Bases of Success 
(Passion,Diligence,Mind or Consciousness ,Investigation) 3)Tri-Sikha principle (precepts, 
meditation, wisdom 4 ) Ten royal virtues (Dana (charity), Sila (high moral character), 
Parichakha (selfsacrifice), Archava (honesty), Matthava (kindness), Tapa (selfcontrol), 
Agghodha (self-control), Avihingsa (Non-violence), Khanti (patience), Avirodhana 
(conformity to the law).  



 ค 

Entrepreneurs when applying knowledge gained from training to analyze 
problems, strengths, weaknesses and factors affecting the success of the startup 
business will lead to the development of potential entrepreneurs in new 
entrepreneurs, Buddhist startups. and create more competitiveness and increase 
economic value in the future. 
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วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กราบขอบพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขต
นครราชสีมา ที่ได้เมตตาให้โอกาสในการท าวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุก
ท่านที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง                    
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ผู้วิจัยขอขอบคุณขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  วิทยาเขตนครราชสีมา ที่ ได้ให้
ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณและขออนุโมทนา เจ้าของ
ผลงานประพันธ์ ต ารา หนังสืองานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และญาติพ่ีน้องที่เป็น
ก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยท ารายงานวิจัยให้
ส าเร็จลงได้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
            หากคุณความดีของงานวิจัยเล่มนี้มีคุณค่าต่อสังคมและมีประโยชน์ต่อการศึกษา ผู้วิจัยขอ
น้อมถวายความดีและกุศลกรรมที่ได้สั่งสมมานี้แด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณของ
ข้าพเจ้าทุกท่าน 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
          ในสังคมยุคปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ในหลายธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น และ
ด้วยแนวทางการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเน้นหนักที่การกระจายความเจริญไปสู่ท้ องถิ่น 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากคือ การผลิตภาค
ประชาชน และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับรากหญ้า คือการพัฒนาต่อยอดโดยให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบายต่างๆ 
ประการหนึ่งก็คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ธุรกิจ Startup และผู้ประกอบการ Startup จ านวนหนึ่งที่
ยังขาดความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจ Startup 
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆของตนเองทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การจัดจ าหน่าย รวมถึง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม ทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้น
และ เติบโตอย่างรวดเร็วแต่การที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีปัจจัยหลายๆด้าน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จมีอยู่หลักๆ ๕ ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้าน ทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ปัจจัยด้านแผนธุรกิจและปัจจัย
ด้านเงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านก็ข้ึนอยู่ กับประเภทของธุรกิจ Startup นั้นๆด้วยว่าจะให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจ Startup จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีหนึ่งใน ๕ 
ปัจจัยนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจ Startup ที่จะ ประสบความส าเร็จได้คือ ธุรกิจต้องสามารถตอบ
โจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้ ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีสามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เข้ามามีส่วนในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ตื่น นอนจนถึงนอนหลับ การประกอบ
อาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย รวมไปถึงการด าเนิน ธุรกิจ ผู้ประกอบการ
จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรับตัว ไม่ได้ก็ต้องปิด
ตัวลง เพราะในขณะนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากไทยแลนด์ ๓.๐ ซึ่งเป็นยุค ของ
อุตสาหกรรมหนัก เป็น ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และ นวัตกรรม ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบท ามากได้น้อย จึงต้องการ



 ๒ 

ปรับเปลี่ยนให้ เป็นท าน้อยได้มาก  ๑  ต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
อย่างเช่นการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริห าร
จัดการ ใช้ เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการที่ สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเกษตรของตนให้สามารถท ารายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs ก็ต้องเปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจแบบเดิมไปสู่ Smart 
Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพ 

ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งการท า
ธุรกิจ Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้าง
ก าไรได้เรื่อยๆ เพ่ิมผู้ ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและ
กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง Startup มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ถือเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันนัก ลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ 
Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการท าธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลา
และเงินลงทุนจ านวนมากในการขยายธุรกิจให้เติบโต หลาย บริษัทระดับโลก เช่น ๑.Apple 
๒.Google ๓.Facebook ๔.Instagram ๕.Twitter ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคย ผ่านการเป็น Startup มา
ก่อนแล้วทั้งนั้น ประเทศไทยในสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังไม่ได้มีบทบาทมากนักท าให้ เรามองว่า 
Startup เป็นเรื่องที่ไกลตัว มองว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน มีแต่ฝรั่งเท่านั้นที่ท าได้ เป็นเรื่องที่เป็นไป ไม่ได้ 
หรือเป็นไปได้ยาก เพราะประเทศไทยยังไม่มี Startup ที่ประสบความส าเร็จให้ได้เห็นกัน ทั้งภาครัฐ
และ เอกชนจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจธุรกิจประเภทนี้มากนัก แต่ปัจจุบันมีคนกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มได้
พิสูจน์ให้ได้เห็น แล้วว่าคนไทยเราสามารถท าได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยกตัวอย่างธุรกิจ Startup ของ
ไทยที่ประสบความส าเร็จ อาทิ ๑. Wongnai ๒. Builk ๓. Computerlogy ๔. Ookbee และอ่ืนๆอีก
มากมาย ที่เป็น Startup ของ ไทย คนกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็สามารถท า Startup ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นเปอร์เซ็น แล้ว Startup ที่ไม่ประสบความส าเร็จมีมากถึง ๙๐ % Startup 
ที่ประสบความส าเร็จมีเพียงแค่ ๑๐ % เท่านั้น๒  ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพมีโอกาสที่จะปฏิวัติ
อุตสาหกรรมต่างๆ และเจาะตลาด หรือ ครอบครองตลาดเดิมของธุรกิจรูปแบบเก่า ยกตัวอย่างเช่น 
ปัญหาแท็กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสาร ของคนไทย ทั้งๆ ที่ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ซึ่งถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจของคนไทย แต่ กลับเป็นเทคสตาร์ทอัพ (Startup) ชื่อ Grab Taxi ที่ก่อตั้งโดยชาว
มาเลเซีย เข้ามาท าตลาด สร้างธุรกิจจากแอบพลิเคชั่นการเรียกแท็กซี่และประสบความส าเร็จ โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาด เป็นอันดับ ๑ ซึ่งทุกๆ ๕ วินาที่จะมีการเรียกแท็กซี่ผ่าน Grab Taxi และในปัจจุบัน 
Grab Taxi มี มูลค่าประเมินแตะ ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลาเพียง ๑๔ เดือน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้รัฐบาลของหลายประเทศให้ความส าคัญกับสตาร์ท อัพและมีนโยบาย

                                        

 ๑  ปานระพี รพิพันธุ์, Thailand 4.0 ประเทศไทย 4.0 คืออะไร,(ออนไลน)์,
แหล่งที่มา:https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0,( ๑ มนีาคม ๒๕๖๓). 
 ๒ศศิ ริ นทร์  ส า ยะสนธิ์ , ท ำ ไม  Startup ใน ไทย ไม่ ค่ อยประสบควำมส ำ เ ร็ จ ?,(ออน ไลน์ ),
แหล่งที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760159,( ๑ มีนาคม ๒๕๖๓). 
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สร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพ่ือช่วยให้สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะเทคสตาร์ท อัพเกิดขึ้นมาทดแทน
ธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ด้วยธุรกิจใหม่ที่เป็นของประเทศตนเอง และสามารถ ขยายไปยังตลาดในประเทศ
อ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถสร้างธุรกิจให้ ประสบความส าเร็จ รัฐบาลของหลาย
ประเทศจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่  
“Smart City Korat Startup โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาศัยสิ่งที่
จังหวัดนครราชสีมาของเรามีความโดดเด่น นั่นคือศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
เริ่มจากการการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาบริบทเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
Startup จัดท ารูปแบบและเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิง
พุทธ เพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มธุรกิจ
Startup และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการStartup ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป 

  
๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

๑.๒.๑)เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิง
พุทธ 

๑.๒.๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUp
ของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

๑.๒.๓)เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup 

 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 

๑.๓.๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธคือ
อะไร 

๑.๓.๒) ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร 

๑.๓.๓) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startupเป็นอย่างไร 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Researchs) ทั้งการวิจัยในเชิงเอกสาร
(Ducumentary Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนามโดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

๑.๔.๑) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ  เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือ



 ๔ 

น าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่  “Smart City Korat 
Startup” 

๑.๔.๒) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ มุ่งศึกษาธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน ๒ แห่ง 
ดังนี้คือ๑. Ladyproud Shop  ๒.บริหารหจก.ซันชายน์เอส น้ าพริกลุงนาย ( วิสาหกิจชุมชน) 

๑.๔.๓) ขอบเขตด้ำนประชำกร /กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ขอบเขตด้านประชากร/ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น ๖  กลุ่ม  ดังนี้คือ๑.กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย) จ านวน ๒ คน ดังนี้คือ  ๑.ผู้บริหาร Ladyproud Shop จ านวน ๑  
คน  และ ๒.ผู้บริหารหจก.ซันชายน์เอส น้ าพริกลุงนาย ( วิสาหกิจชุมชน) จ านวน ๑  คน  ๒.กลุ่ม
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๑๐ คน ๓.กลุ่มนิสิต/ นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒ แห่ง คือ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  ๒๐  รูป/คน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จ านวน ๑๔ คน ๔.กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบ
ความส าเร็จในด้านธุรกิจ Startup ๑  คน ๕.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ใน
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  ๒ คนคือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑ คน,เจ้าหน้าที่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๑ คน ๖.กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา  
จ านวน  ๑  รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๐ รูป/คน โดยท าการคัดเลือกกลุ่ม Startup เพ่ือใช้ใน
การศึกษาทดลอง (Tryout Study) จ านวน ๒ กลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive  sampling ) การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key in formant) โดยท า
การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มStartup,ผู้น าองค์กรธุรกิจ,ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 
๓ คน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up เชิงพุทธ และ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ คนเพ่ือท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการStartup และจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อยจ านวน ๑๐ คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง    

๑.๔.๔) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ รวม
ระยะเวลา ๑๑ เดือน 

 
๑.๕นิยำมศัพท์ในกำรวิจัย 

กำรพัฒนำ หมายถึง การท าให้ดีขึ้น  เจริญขึ้น ในงานวิจัยนี้หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา 

กำรพัฒนำศักยภำพ  หมายถึง  การน าเอาความรู้ความสามารถ และก าลังของสติปัญญาของ
ตนเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เพ่ือการท างานที่บรรลุประสิทธิพล 

Startup หมายถึง  ธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการขาย 
‘ไอเดีย’ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับ IT, Gadget, หรือ Application ชนิดต่าง ๆ ที่จะมาแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมาย ให้นักลงทุนที่มีความเห็น หรือความเชื่อตรงกัน น าเงินมาลงทุนใน
ธุรกิจนั้น ๆ เพ่ือให้สิ่ง ๆ นั้นเป็นจริงขึ้นมา ถูกขับเคลื่อนและท้าท้ายโดยคนรุ่นใหม่และมีความพร้อมที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทรัพยากรที่จ ากัดอย่างมาก แต่มีเทคโนโลยีและการตลาดที่เก่ียวข้องแบบไดนามิก 



 ๕ 

เชิงพุทธ  หมายถึง การน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้โดยเน้นที่การ
บริหาร ทั้งรูปแบบการบริหาร แนวคิดในการบริหารโดยสถานการณ์ คุณลักษณะของนักบริหาร  
หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารเชิงพุทธด้วยการสร้างพลังภายใน 

Smart City หมายถึง เมืองอัจฉริยะ” เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ. 
นวัตกรรม ที่ทันสมัยและชาญฉลาด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง 
 
๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
          การศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup”  โดยมีกรอบแนวคิดโครงการวิจัยดังต่อไปนี้คือ             
           รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
           ๑.๗.๑) ท าให้ทราบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup 
เชิงพุทธ 

๑.๗.๒) ท าให้ทราบศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUp
ของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

๑.๗.๓)  ได้ทราบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup 

                     แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
- แนวคิดควำมเป็นผู้ประกอบกำร  - แนวคิดธุรกิจ Startup 
- แนวคิดทุนทำงสังคม               – แนวคิดเครือข่ำยทำงสังคม 
 -แนวคิดกำรตลำดเชิงพุทธ        – แนวคิดธุรกิจชุมชน 
 -แนวคิดกระบวนกำรพัฒนำ 
- แนวคิดกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรใหม่เชิงพุทธ 
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร
ใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู ่

 “Smart City Korat Startup” 

ข้อมูลเบื้องต้นสถำนภำพกลุ่มธุรกิจStartup 
- สภำพปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อน และ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำร 

ประกอบธุรกิจStartup 

 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรใหมเ่ชิงพุทธ
เพื่อมุ่งสู่ 

 “Smart City Korat Startup” 
 

 



๖ 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ ๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๓)เพ่ือเสนอรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup ซึ่งผู้วิจัย
น าเสนอแนว คิด ทฤษฎี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 ๑)แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
 ๒)แนวคิดเก่ียวกับการธุรกิจ Startup  
 ๓) แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ 
 ๔)แนวคิด Smart  City 
 ๕) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑)แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของผู้ประกอบการ 
 ปราโมทย์ เจนการ๑ กล่าวว่า การเป็นผู้ด าเนินการจัดการกิจการ โดย หน้าที่พ้ืนฐานแล้ว
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่น าเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ทุน ที่ดิน และ แรงงาน มาผสมผสาน 
จัดสรร เสี่ยงและตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือก่อให้เกิดการผลิต หรือบริการเพื่อจ าหน่าย
ให้แก่บุคคลทั่วไปด้วยตัวเอง 
 ผุสดี รุมาคม๒กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองค์การ กิจการโดยยอมรับ
ความเสี่ยงภัยเพ่ือหวังก าไร เป็นผู้จัดระเบียบและด าเนินกิจการขนาดย่อมเพ่ือก าไร และความพอใจใน
ด้านจิตวิทยา 
 บุญฑวรรณ วิงวอน ๓กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ใน การใช้โอกาสที่มี
อยู่ในตลาดและมีส่วนเกี่ยวพันกับการจัดหาและน าเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการ คือ ผู้
ที่แบกรับความเสี่ยงในระหว่างการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม 
นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังท าหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมของตนเอง รวมถึงการบริหารงานประจ า  

                                                   
 ๑ ปราโมทย์ เจนการ ,  “การศึกษาอบรมกับความเป็นผู้น า” ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,๒๕๖๒),หน้า
๒๐. 
 ๒ ผุสดี รุมาคม, การบริหารธุรกิจขนาดย่อม,( กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๒๙),หน้า ๓๓. 
 ๓ บุญฑวรรณ วิงวอน, การเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,๒๕๕๕),หน้า ๒๐๐. 
 



 ๗ 

 ปรีชา ทิวะหุต และสุพชรา ม่ันพลศรี  ๔ กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่จัดตั้ง
องค์กรใหม่หรือคนที่ริเริ่มกิจการขึ้นมาคอยผลักดันให้กิจการก้าวหน้าไป และเป็นคนที่คอยป้อน
พลังงานให้แก่กิจการ 
 อาทิตย์ วุฒิคะโร  ๕กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิด สร้างสรรค์ใน
การหาโอกาสทางกิจการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และจ าเป็นต้องมีความอดทน มุ่งมั่น กล้า ตัดสินใจ และ
กล้าเสี่ยงในการที่จะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของตนเอง นั้นมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล คุ้มค่าในเชิง
พาณิชย์อีกด้วยและต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มและยินดีที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบ กิจการ โดย
รวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตทั้งหลายเข้าด้วยกัน และน าสติปัญญา ประสบการณ์ และวิทยาการ
ด้านการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมจัดการให้เกิด การผลิตสินค้า หรือการจ าหน่าย หรือการ
ให้บริการแก่ผู้เก่ียวข้อง  
 Cantilton  ๖ กล่าวว่า แนวคิดด้านศักยภาพผู้ประกอบการ โดยศักยภาพเป็น สมรรถนะ
ของบุคคลที่มีความสามารถท่ีแตกต่างจากผู้อ่ืนผ่านประสบการณ์ธุรกิจ ความรู้ที่สั่งสมมา ทุนเดิมทาง
สังคม แนวคิดในการท างานเครือข่ายธุรกิจและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้องมี การแบกรับ
ความเสี่ยงและมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ 
 Schumpeter๗กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญในวงจรธุรกิจ ยุคใหม่รวมถึงที่
เป็นผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ในวงการค้าทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็น ผู้น าของตลาด
สากล 
 Drucker  ๘ กล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของ รัฐ หรือ
บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่เทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่และ รูปแบบ
การจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆ เกิดข้ึน 
 สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ก่อตั้งองค์กรเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนและ
ด าเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินกิจการ เพื่อผลก าไรและ ความพอใจ หรือ
เป็นผู้กระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการค้นหา มี การวางแผน
อย่างรอบคอบ และตัดสินตามกระบวนการประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการต้อง เป็นผู้ท างาน

                                                   
 ๔ ปรีชา ทิวะหุต และสุพัชรา มั่นพลศรี,การบริหารการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม ,(กรุงเทพมหานคร: 
โครงการตาราเพื่อธุรกิจขนาดย่อม FANMD ,๒๕๓๖),หนา้ ๑. 
 ๕ อาทิตย์ วุฒิคะโร, “สรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”, 
อุตสาหกรรมสาร 43, (มีนาคม - เมษายน 2543): 4 - 5.  
 ๖ Cantillon, R., Essai Sui La Nature Du Commerce En General. London:Macmillan & Co. 
,1931. 
 ๗ Schumpeter, J,Capitalism, socialism and democracy, Harper and Row.New York: n.d. 
, 1910,P10. 
 ๘ Drucker, P.F. , "Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles."Harvard 
Business Review :1985,149 - 157.  
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อย่างสร้างสรรค์ มีมุมมองในแง่ดีตามพันธะในการจัดสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ หรือน า ความสามารถ
เก่าไปรวมกันเป็นลักษณะใหม่ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความม่ันคั่งแก่กิจการ 
 ๒.๑.๒ ความส าคัญของผูป้ระกอบการ 
 อาทิตย์ วุฒิคะโร  ๙กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือ 
ผู้ประกอบการ ขณะที่ปัจจัยด้านอ่ืนๆเป็นเพียงสภาวะแวดล้อมที่เป็นเพียงปัจจัยเสริมช่วยให้เกิด 
ความสมบูรณ์ เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆให้ 
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนด าเนินอยู่ เพ่ือผลักดันธุรกิจให้เกิดการพัฒนาความส าเร็จ 
ตามท่ีคาดหวัง : 
  Wickham  ๑๐บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ มีหน้าที่ที่ส าคัญ
มากมาย ได้แก่ 
 1. บทบาทหน้าที่การเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก่อตั้งองค์กร ทาง
ธุรกิจ เป็นผู้มีหน้าที่ในการน าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ทรัพย์สิน ทรัพยากรการผลิต 
ต่างๆ มารวมกัน โดยจัดการกับปัจจัยเหล่านั้น ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. บทบาทหน้าที่การเป็นเจ้าขององค์กร ผู้ประกอบการเป็นทั้งผู้ลงทุนและถือหุ้นใน 
กิจการ ซึ่งต้องเป็นผู้จัดการธุรกิจนั้นๆ 
 3. บทบาทการเป็นผู้น า ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น าอย่าง เด่นชัด 
โดยต้องเป็นผู้บุกริเริ่มงานใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิดการท างาน เป็นทีม 
โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ลูกน้อง ให้พร้อมที่จะ รับมือและ
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเป็นผู้น าถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จของ
การเป็นผู้ประกอบการ เพราะการเป็นผู้น าถือเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการ บริหารจัดการ 
 4. บทบาทการเป็นผู้จัดการ ในหลากหลายสถานการณ์ ผู้ประกอบการจึงมีบทบาท หน้าที่
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตาม รวมทั้งบทบาทการเป็นผู้จัดการ 
 5. บทบาทการเป็นผู้น าความรู้ความช านาญมาใช้ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องน า ความรู้ 
ความช านาญที่มีอยู่มาใช้ในการด าเนินงาน จัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมอง
หาช่องทางหรือโอกาสทางธุรกิจ 
 6. บทบาทหน้าที่การเป็นผู้ระบุโอกาสทางการตลาด ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ ทิศทาง
ของตลาด เพ่ือหาช่องทาง ซึ่งช่องทางนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพในโลกธุรกิจ 
 7. บทบาทหน้าที่การเป็นผู้น านวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาด ผู้ประกอบการต้องหา นวัตกรรม
ใหม่มาปรับใช้ในองค์การ โดยนวัตกรรมนั้นอาจจะน ามาปรับใช้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ

                                                   
 ๙ อาทิตย์ วุฒิคะโร, “สรุปสาระสาคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.” 
อุตสาหกรรมสาร ๔๓, (มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๓): ๔ – ๕.  
 ๑๐ Wickham, P. A., Strategy Entrepreneurship: A decision making approach to new 
venture creation and management (2nd ed.). England: 2001, P 7-11. 
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ผลิตภัณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริการ และการ
ขนส่ง  
 8. บทบาทของผู้สร้างสรรค์สังคม เมื่อธุรกิจได้มีการเติบโตและขยายตัวออกไป นอกจาก
เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถกระท าเพ่ือ รับผิดชอบต่อ
สังคม โดยไม่ได้ด าเนินธุรกิจแบบมุ่งก าไรเพียงอย่างเดียว หรือท าธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผู้บริโภค
หรือประชาชน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องของสังคม และการ
สนับสนุนของประชาชนหรือลูกค้าต่อไป 
 ๒.๑.๓ บทบาทของผู้ประกอบการ 
 เอ้ือมพร วงศาโรจน์๑๑ กล่าวว่า บทบาทที่ส าคัญของผู้ประกอบการตาม แนวความคิด
ของนักเศรษฐศาสตร์ คือ การน าสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ มาใช้เป็นประโยชน์และเพ่ิม ประสิทธิภาพ
ในการผลิต 
 ธีรยุส วัฒนศุภโชค๑๒ กล่าวว่า บทบาทที่ส าคัญของผู้ประกอบการต้องมี ความคิด
สร้างสรรค์แปลกใหม่ ที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน อันจะเป็นบ่อเกิดของ ลักษณะสินค้าและ บริการชนิด
ใหม่ๆ ที่ เกิดขึ้นมาเป็นกิจการ และอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ 
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคให้มากข้ึน 
 Longenecker, Moore & Petty ๑๓กล่าวว่า บทบาทของผู้ประกอบการ ในกิจการ
ขนาดเล็กเริ่มต้นจากเจ้าของกิจการ นับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และโอกาส
ที่กิจการเหล่านี้จะเติบโตกลายเป็นกิจการขนาดใหญ่ ความส าเร็จขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ เป็นส าคัญ 
ดังนั้นผู้ประกอบการจะปฏิบัติภารกิจในบทบาทดังต่อไปนี้ 
 1. บทบาทของนักลงทุน เนื่องจากการเริ่มกิจการส่วนมากเกิดจากผู้ประกอบการมี ความ
มั่นใจในความคิดของตัวเอง แต่ไม่มีผู้ร่วมทุนท าให้การลงทุนในกิจการครั้งแรกต้องเป็นเงิน ส่วนตัว 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยงลงทุน เพ่ือลงมือท าประโยชน์ต่อสังคม โดยพิสูจน์ 
ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2. บทบาทของผู้จัดการ แม้ว่ากิจการที่ตั้งขึ้นจะเป็นเพียงกิจการขนาดเล็กในฐานะ 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องประกอบภารกิจในฐานะผู้จัดการเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามเป้าหมาย 
ของกิจการได้จนบรรลุผลส าเร็จ โดยผู้ประกอบการต้องหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดการและต้อง 
พยายามสร้างสมประสบการณ์ในการจัดการให้มากขึ้นด้วย  

                                                   
 ๑๑ เอื้อมพร วงศาโรจน์, การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเบ้ืองต้น,(กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐกิจศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ,2522),หน้า 45. 
 ๑๒ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, “Entrepreneurship ฤาจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของระบบเศรษฐกิจไทย.” 
จุฬาลงกรณ์รีวิว๑๒, (ตุลาคม - ธันวาคม 2542)หน้า 6๕.. 
 ๑๓ Longenecker, J.G., Moore, C. W. and Petty, J,Small business management- an 
entrepreneurial emphasis small business management. New York: J.W. South Western. . 
1994,23-29. 
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 3. บทบาทของผู้น า โดยปกติกิจการขนาดเล็กมักจะจ้างบุคคลเข้ามาท างานตาม ความ
เหมาะสมขององค์กร ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น าอย่างเด่นชัด โดยต้อง เป็นผู้
บุกเบิกริเริ่มงานใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพงานปัจจุบัน และผลักดันให้เกิดการท างานเป็น 
ทีม โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนส่งเสริมขวัญและก าลังใจ อีกทั้งพัฒนาลูกน้องให้เติบโต 
ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้วย 
 4. บทบาทของผู้สร้างสรรค์สังคม เมื่อผู้ประกอบการได้ริเริ่มกิจการเพ่ือช่วยเหลือ และท า
ประโยชน์กับสังคมและผู้บริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว หากว่ากิจการเติบโตและขยายตัว ออกไป
นอกจากเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถกระท าเพ่ือ 
รับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่มุ่งด าเนินกิจการแบบมุ่งก าไรเพียงอย่างเดียว หรือท ากิจการที่ก่อให้เกิด 
ผลเสียต่อผู้บริโภคหรือชุมชน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องของ 
สังคม และการสนับสนุนของประชาชนหรือลูกค้าต่อไป 
 Kuratio & Hodgetts๑๔ กล่าวว่า ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ ริ เริ่มกิจการ ขึ้นมาและ
ด าเนินงานกิจการขึ้นมาและด าเนินงานกิจการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งที่จะกิจการประสบ ความส าเร็จ
และก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป โดยธรรมชาติแล้วผู้ประกอบการกิจการส่วนมากมักจะเริ่มกิจการ ของต้นจาก
ขนาดเล็กแล้วจึงค่อยๆ เติบโตขึ้นเมื่อการด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จเป็นขั้นๆ ตามล าดับ 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในกิจการขนาดเล็กนับได้ว่าเป็นผู้เล็งเห็นถึงโอกาสหรือความ ต้องการที่
สามารถจัดตั้งกิจการขึ้นมาให้บริการตอบสนองลูกค้าและสังคมได้ กิจการขนาดเล็ก กลายเป็นกิจการ
ที่มีจ านวนมากมาย และมีบทบาทยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจในการสร้างคุณค่าต่างๆ ทั้งภาค การผลิต การ
ขาย และการบริการต่างๆ 
 ๒.๑.๔ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
 บรรพต วีระสัย กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของสังคมจะ มากหรือน้อย สืบ
เนื่องมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของประชากร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดสภาพจิตใจใน
ลักษณะต่างๆ โดยสภาพจิตใจของผู้ประกอบการนั้น มีลักษณะสรุปได้ดังนี้ 
 1. มีความกล้าเสี่ยงพอสมควร แต่เป็นความกล้าเสี่ยงชนิดที่มีชั้นเชิง และส่งเสริมให้มี การ
ตัดสินใจได้โดยไม่ลังเล 
 2. มีความกระตือรือร้นที่จะด าเนินการใดๆ ก็ตามให้เป็นผลส าเร็จ  
 3. มีความรับผิดชอบและเชื่อม่ันในตนเอง  
 4. ต้องค านึงถึงผลการกระท าใดๆ โดยตีค่าออกมาในรูปของเงินตรา  
 5. คอยหาโอกาส และช่องทางในการประกอบกิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 6. มีความสามารถในการจัดรูปงาน และการวางตัวบุคคลในหน่วยงาน 

                                                   
 ๑๔ Kuralko, D.F. and Hodgetts. R. M., Entrepreneurship: A contemporary approach Fort 
Worth. n.p. , 1998,1-3. 
 



 ๑๑ 

 ดนัย เทียนพุฒ๑๕ กล่าวว่า ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเป็น ผู้ประกอบการได้ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางนวัตกรรม เป็นความสามารถในการแสวงหาช่องทางใหม่ๆ 
 2. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งยุ่งเหยิง เป็นความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่ เกิด
อย่างไม่คาดฝัน คุณลักษณะนี้จะเกี่ยวพันใกล้ชิดกับกระบวนการเกิดนวัตกรรม นั่นคือ นวัตกรรม จะ
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจะจัดการสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสภาพ 
วุ่นวายยุ่งเหยิงให้เข้ารูปเข้ารอยได้ดี SID) 
 3. ความปรารถนาความส าเร็จ เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทุ่มเทเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 
 4. ความสามารถวางแผนอย่างสมจริง เป็นแผนงานที่ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ท้า ทาย
ขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่สามารถคาดคะเนว่าจะส าเร็จได้ด้วย 
 5. เป็นผู้น าที่เน้นเป้าหมายจะใช้ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชามุ่ง ไปสู่
เป้าหมายหลัก 
 6. ผู้ประกอบการจะรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาและก าหนดแนวทาง 
ปฏิบัติที่เป็นไปได้ 
 7. มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย และตัดสินใจว่าจะใช้ 
ความสามารถที่มีอยู่ท างานไปในทิศทางใด 
 8. สามารถปรับตัวได้ เป็นความสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ตามสถานการณ์ 
 9. เป็นนักจัดองค์การและนักบริการ ผู้ประกอบการจะต้องระบุและจัดกลุ่มพนักงาน ที่
เหมาะสมให้สามารถท างานประสบความส าเร็จได้ รวมทั้งให้ความส าคัญกับความสามารถของคน และ
คัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน 
 ถาวร - ธนะเวช ศรีสขะโต๑๖ กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ มักจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.เป็นนักวิเคราะห์โอกาส ขอบค้นคว้าหาความรู้ แสวงหาโอกาสเพ่ือไปสู่ ความส าเร็จ
มักจะหาหนทางที่ดีกว่าในการท างานต่างๆ 
 2. เป็นนักแก้ปัญหา สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขด้วยความมั่นใจ คือเข้าใจอย่าง 
ชัดเจนว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จ และสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว มักจะมองหาทางเลือก 
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา รู้ว่าจะต้องประเมินทางเลือกอย่างไร เพ่ือที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุด 
 3. เป็นนักคิดที่มีเหตุผล ไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองผิด เมื่อผู้ประกอบการพบวิธี 
แก้ปัญหาแล้ว ก็น่าที่จะน าวิธีแก้ปัญหานั้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยดู เพ่ือหลีกเลี่ยงการตัดสินปัญหาที่ 
เข้าข้างตัวเอง และยอมรับการปรับปรุงด้วยวิธีที่ดีกว่า 

                                                   
 ๑๕ ดนัย เทียนพุฒ, ๑๑๐ ไอเดีย จาก ๘๐ ยอดนักบริหารชั้นน าของเมืองไทย,( กรุงเทพมหานคร: ดอก
หญ้า,2532),หน้า  ๖๗-๖๘. 

 ๑๖ ถาวร - ธนะเวช ศรีสุขะโต,เคล็ดลับการท าธุรกิจ SMEs,(กรุงเทพมหานคร: ซเีอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร,์2543),
หน้า  25. 



 ๑๒ 

 4. เป็นนักบริการตามวัตถุประสงค์เข้าใจงานที่ละเอียดแต่ละงานที่จะต้องเสร็จ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องมีการวางแผน การตัดสินใจทางกลยุทธ์ มักจะสรรหาทางที่ดีที่สุด อยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย : 
 5. เป็นนักท างาน ชอบท ากิจกรรมและต้องท าให้ส าเร็จ เวลาส่วนตัวจะเป็นเวลา ท างาน
ไปด้วย และจะท าทุกอย่างที่ท าได้ 
 6. เป็นนักควบคุม ผู้ประกอบการชอบที่จะควบคุมงานและควบคุมตัวเอง ได้รู้ว่า ตัวเอง
ก าลังท าอะไรอยู่ สามารถท างานท างานคนเดียวได้ มีความมุ่งม่ันที่จะประสบความส าเร็จ และ ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ประสบความล้มเหลวนั้น คือผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์ด้านการ บริหาร 
วางแผนทางการเงินผิดพลาด วิเคราะห์ท าเลที่ตั้งผิด ควบคุมกิจการไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง บริหาร
ประสิทธิภาพ ไม่ทุ่มเท และขยายกิจการเกินตัว 
 ดนัย เทียนพุฒ๑๗ กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจหรือ ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน คือ ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies) ซึ่งเป็นค าที่ ใช้อธิบายถึงนัยส าคัญ
ที่มีผลกระทบทางทฤษฎีและการปฏิบัติการทางกลยุทธ์ธุรกิจ โดยอ้างถึง สิ่งที่ รวมกันของทักษะและ
เทคโนโลยี ซึ่งท าให้บริษัทสามารถผลิตบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าส าหรับลูกค้า และด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งยังใช้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดการแข่งขัน และควร คิดใหม่เก่ียวกับกล
ยุทธ์ในเทอมของความสามารถมากกว่าหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจ 
 Papanek๑๘ กล่าวว่า บุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดี จ าเป็นต้องมี ทักษะพิเศษ และมี
คุณสมบัติบางอย่างที่ต่างจากบุคคลทั่วไป เช่น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าบุคคล ทั่วไป มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ ของตนเอง
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการ เช่น กลุ่มข้าราชการ 
 Rissal  ๑๙ กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์อย่างละเอียดกับผู้ประกอบการ 27 คนในกิจการประเภทต่างๆ และใช้วิธีการ วิเคราะห์เชิง
คุณภาพ และพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ใช้เป็นกรอบการอ้างอิงในการ ประกอบอาชีพ
กิจการส่วนตัว ได้แก่สภาพแวดล้อม แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ความคิดริเริ่ม ทักษะและ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ ทักษะในการบริหารองค์กร และความพากเพียร (ขยัน) นอกจากนั้นยัง พบว่าพ้ืนฐาน
ทางกาศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่เก้ือหนุนการเป็นผู้ประกอบการ 

                                                   
 ๑๗ ดนัย เทียนพุฒ, ๑๑๐ ไอเดีย จาก ๘๐ ยอดนักบริหารชั้นน าของเมืองไทย,( กรุงเทพมหานคร: ดอก
หญ้า,2532),หน้า 105-106. 

 ๑๘ Papanek, G.G. ,The development of entrepreneurship, entrepreneurship and 
economic Development. New York: The Free Press,1991,P 317. 
 ๑๙ Rissal, R., A study of the characteristics of entrepreneurs in Indonesia. Indonesia:  

George Washington University. ,1992,P 15-16. 
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 Hamel & Prahalad (อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ) ๒๐ กล่าวว่า ความสามารถหลักของธุรกิจ
ว่า เป็นสิ่งที่รวมกันของทักษะและเทคโนโลยีมากกว่าทักษะหรือ เทคโนโลยีเดี่ยวๆ และความสามารถ
หลักของธุรกิจจะเป็นดังนี้ (6) 
 1. เป็นสิ่งที่แทนผลรวมการเรียนรู้ การข้ามชุดทักษะของแต่ละบุคคลและแต่หน่วย ของ
บุคคลในองค์กร 
 2. เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนความรู้ที่มีอยู่เป็นประจ าอย่างครบถ้วนในแต่ละบุคคลหรือทีม เล็กๆ  
 3. เป็นประตูไปสู่โอกาสในอนาคต 
 4. เป็นชุดของทักษะและเทคโนโลยีที่ท าให้บริษัทสามารถก าหนดประโยชน์ที่เจาะจง 
โดยเฉพาะต่อลูกค้า  
 5. การแข่งขันด้านความสามารถไม่ใช่ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่ง 
ธุรกิจกับธุรกิจ แต่เป็นบริษัทกับบริษัท 
 6. ความสามารถหลักของธุรกิจเป็นรากแก้วของการแข่งขัน โดยที่ผลิตภัณฑ์และ บริการ
คือผลผลิต 
 ปัจจัยที่ชี้ถึงสิ่งที่เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ จะต้องผ่านเกณฑ์ 3 อย่างต่อไปนี้ คือ 
ขาย  
 1. คุณค่าต่อลูกค้า คือ เสนอสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าอย่างแท้จริง อธิบายว่า เป็น
ทักษะที่สามารถท าให้ธุรกิจส่งมอบประโยชน์พื้นฐานต่อลูกค้า 
 2. ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ความสามารถหลักของธุรกิจจะต้องแตกต่างในการ แข่งขัน
หรือเลียนแบบได้ยาก ระดับความสามารถหลักของบริษัทเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเหนือธุรกิจอ่ืน คือ มี
ความแตกต่างระหว่างความสามารถที่จ าเป็นและความสามารถที่แตกต่าง สิ่งที่จ าเป็น คู่แข่งมีอยู่ หรือ
อาจเลียนแบบได้ง่าย แต่ถ้าเป็นความสามารถหลักจะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ภายในอุตสาหกรรม 
 3. พัฒนาเพ่ิมได้ ความสามารถหลักของธุรกิจจะเป็นความสามารถที่แท้จริง เพ่ือ สร้างให้
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด ถ้าจะประเมินว่าความสามารถใดสามารถพัฒนาเพ่ิมได้ ให้ พิจารณาจาก
การที่ผู้บริการระดับสูงต้องท างานหนัก เพ่ือหนีไปจากมุมมองที่เน้นผลิตภัณฑ์ใน สมรรถภาพของ
ธุรกิจ 
 Karatko & Hodgetts  ๒๑ กล่าวว่า ผู้ประกอบการกิจการขนาดย่อม มีบทบาทในการ
ด าเนินงานต่างจากผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่ คือ ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมส่วนใหญ่ รับผิดชอบ
งานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบริหาร ด้านวางแผนด าเนินงาน ด้านแสวงหาและติดต่อ ลูกค้า ด้าน
การจัดหาวัตถุดิบ จัดสรรทรัพยากรและควบคุมการผลิต ตลอดจนร่วมกิจกรรรมด้านการ ขายและ
การประชาสัมพันธ์ฯลฯ ผู้ประกอบการองค์กรขนาดย่อม จึงจ าเป็นต้องมีความช านาญในการ 
ปฏิบัติงานเกือบทุกหน้าที่เพ่ือความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์กร ขณะที่กิจการขนาดใหญ่มีการ 

                                                   
 ๒๐ ดนัย เทียนพุฒ, ๑๑๐ ไอเดีย จาก ๘๐ ยอดนักบริหารชั้นน าของเมืองไทย,( กรุงเทพมหานคร: ดอก
หญ้า,2532),หน้า 10๖-1๑๑. 

 ๒๑ Kuralko, D.F. and Hodgetts. R. M. , Entrepreneurship: A contemporary approach 
Fort Worth. n.p. 1998 ,P6. 
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แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกระจายให้แก่ฝ่ายหรือแผนกต่างๆ แม้ว่าผู้บริหารบางแผนกจะขาด 
ความสามารถก็ไม่กระทบความส าเร็จขององค์กรมากเท่ากับการที่ผู้บริหารของกิจการขนาดย่อมไม่มี 
ทักษะหรือขาดความสามารถในการจัดการ กิจการขนาดย่อมจ านวนมากต้องปิดกิจการเนื่องจาก 
ประสบความล้มเหลวในการด าเนินงานและร้อยละ 88 ของความล้มเหลวของกิจการขนาดย่อมเกิด 
จากผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารการเป็นผู้น าและมุมมองทางกิจการ 
 ๒.๑ .๕ ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ (Personal 
Entrepreneurial Characteristics; PECs) 
 อรพิณ สันติธีรากุล๒๒กล่าวว่า ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่ ประสบความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 
 1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement Competencies) 
 1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) คือการกระตือรือร้นในการ แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ หรือประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือสร้างสรรค์หาโอกาสใหม่ๆ 
 1.2 ความมุ่งมั่น (Persistence) คือ ความมุ่งมั่นที่จะใช้สติปัญญา ความสามารถ ที่ตนเอง
มีอยู่ ในการท างานมากกว่าคนอ่ืนก็ตาม 
 1.3 ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work 
Contact) คือการที่ผู้ประกอบการได้ตั้งเป้าหมายแล้ว จะนึกวาดภาพถึงความรู้สึกที่จะ เกิดขึ้นเมื่อเขา
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวและจะแสวงหาความต้องการประสบความส าเร็จแก่ ตนเองและแก่
บุคคลอ่ืนที่อยู่รอบตัว ความรู้สึกผูกพันต่อเป้าหมายนี้จะท าให้ผู้ประกอบการทุ่มเท ท างานอย่างเต็ม
ก าลัง เต็มความสามารถรับผิดชอบต่องานที่ท าอย่างเต็มที่ แม้จะเผชิญกับอุปสรรคที่ อาจขัดขวางการ
ด าเนินงาน 
 1.4 ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ (Demandfor Quality and 
Eficiency) คือ การท างานอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา มองเหตุการณ์ต่างๆเป็น โอกาสที่จะได้เรียนรู้ 
อดีตเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ ส ารวจหาวิธีการใหม่ๆมาแก้ไขปัญหา ไม่ยึดติดกับแผนงานที่วางไว้หากไม่
สามารถปฏิบัติได้ แต่ยอมเปลี่ยนแปลงแผนงานให้เป็นตามสถานการณ์ รับฟัง ข้อเสนอแนะค าวิจารณ์
ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ 
 1.5 ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) คือ ผู้ประกอบการมักจะชอบท างานท้าทาย ไม่มีความ
ภูมิใจกับงานที่ง่ายและหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป โดยผู้ประกอบการจะชอบงาน ที่มีความ
เสี่ยงปานกลางที่อาจประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ แต่ประเมินแล้วว่ามีโอกาสท าให้ ประสบ
ผลส าเร็จได ้
 2. ศักยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies) 

                                                   
 ๒๒ อรพิณ สันติธรีกุล, คู่มือมาตรฐานการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs: การพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ,( เชียงใหม่ ภาควชิาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2543), 153. 
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 2.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) คือ การที่ผู้ประกอบการมีเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ความสนใจสิ่งที่ตนเองถนัด และเป้าหมายนั้นผู้ประกอบการได้ประเมินตนเองแล้วว่า ใกล้เคียงความ
เป็นจริง และมีความสามารถท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในงานนั้นๆได้ 
 2.2 ก ารวางแผน  ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น อย่ างมี ระบบ  (Systematic Planning and 
Monitoring) คือ คิดวางแผนและวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการใช้หลักบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาหรือุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน และน ามาประเมินเพ่ือคิดหาแนว 
ทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น) 
 2.3 การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ การค้นหาและแสวงหา ข้อมูลอ่ืนๆ 
เช่น ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรืออ่ืนๆ รวมถึงการแสวงหาความรู้ จากบุคคล
อ่ืนๆ จากการอบรมสัมมนา การปรึกษาแนะน าจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยให้สามารถ วิเคราะห์
สถานการณ์ได้ถูกต้อง   
 ๓. ศักยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies) 
 ๓.๑ การชักชวน การมีเครือข่าย (Persuasion Networking) คือ ความสามารถที่จะชัก
จูง โน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนให้เข้ามาช่วยเหลือร่วมมือด้วยดี รู้จักใช้ความสามารถใน การบริหารงาน สร้าง
ทัศนคติ แรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าใจการด าเนินงานและเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ 
นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจแบบสร้างพันธมิตรและพ่ึงพา กันเพ่ือให้ธุรกิจด้วยกันทั้ง
กลุ่ม 
 ๓ .๒  ความ เชื่ อมั่ น ในตน เอง (Self Confidence) คือ  เป็ นผู้ ที่ มี ค วาม เชื่ อมั่ น ใน 
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพ่ึงตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง มีลักษณะเป็นผู้น า 
จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะท าธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การท าธุรกิจ สตาร์ทอัพในบทต่อ ไป สิ่งส าคัญอีกสิ่ง หนึ่งส าหรับผู้ที่
สนใจอยากท าธุรกิจ คือ การ เช็คความพร้อมว่าเราเหมาะกับการท าธุรกิจ สตาร์ทอัพหรือไม่ ซึ่งหาก
เคยได้ยินมาว่า ใครก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้ ขอ แค่มีไอเดีย และมี Passion อย่างแรงกล้า 
ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้คน และตั้งใจ ท ามันอย่างจริงจัง เท่านี้ก็จะประสบความ ส าเร็จ ข้อความ
นี้อาจจะเป็นจริงแค่บางส่วน การจะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้น จะต้องมี ส่วนประกอบหลายอย่าง และ
กว่าจะมาเป็น สตาร์ทอัพที่ประสบความส าเร็จจะต้อง ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องทีมงาน 
เงินทุน ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อบริษัท รวมถึงมีความกดดัน ในภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อ บริษัท นักลงทุน ลูกค้า และพนักงาน ซึ่งสิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ผู้ประกอบการ
จะต้องแก้ ปัญหา และผ่านไปให้ได้ ท าให้อาจจะไม่ใช่ ทุกคนที่เหมาะกับการเป็นสตาร์อัพ 
 เพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่ามี ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ ไม่ 
หากยังไม่แน่ใจอาจลองตรวจสอบตนเอง จากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ หรือ Startup 
Checklist กันก่อน 
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๒.๒)แนวคิดเกี่ยวกับการธุรกิจ Startup  
๒.๒.๑)ความหมายของธุรกิจ Startup 
ธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไร๒๓ 
คงได้ยินกันมาสักพักแล้วส าหรับค าว่า "Startup" หรือเรียกทับศัพท์ว่า "สตาร์ทอัพ” แต่

หลายคนคงยังมีความสงสัยว่าคือธุรกิจอะไร ใช่ธุรกิจเกิดใหม่ทั่วไป เหมือนๆ กับ SMEs หรือเปล่า 
จริงๆ แล้ว ธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้มีคนให้ความหมาย ไว้ค่อนข้างหลากหลาย แต่สรุปได้คล้ายๆ กันคือ  
เป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าว กระโดด ออกแบบให้
ธุรกิจมีการท าซ้ าได้ โดยง่าย (Repeatable*) และขยายกิจการ ได้ง่าย (Scalable*) มีการน า
เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลัก ในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจาก
ไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน" 

ความหมาย Startup  
Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพ่ือมา

แก้ไข ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจนี้ต้องท าซ้ําได้ 
(Repeatable)และขยายตัว (Scalable) หรือเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนในการขยาย
กิจการจ านวนมหาศาล ดังเช่น Steve Blank ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup ให้ค านิยาม startup 
ไว้ ว่ า  “ a startup is an Organization formed to search for a repeatable and scalable 
business model” แปลได้ว่า “Startup คือกิจการที่ตั้ งขึ้นเพ่ือค้นหาโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ที่ท าซ้ําได้ (Repeatable) และ ขยายตัวได้ (Scalable)” และโมเดลธุรกิจนั้นสามารถสร้าง
ก าไรได้เรื่อยๆ เพ่ิมผู้ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถ เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและ
กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง  ๒๔ 
 Startup คือ ธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหม่ หากมองภาพรวมแล้วจะมีโมเดลคล้ายกับ SME 
แต่จะแตกต่างกันที่ธุรกิจ Startup จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการขาย ‘ไอเดีย’ ส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องกับ IT, Gadget, หรือ Application ชนิดต่าง ๆ ที่จะมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมาย ให้นักลงทุนที่มีความเห็น หรือความเชื่อตรงกัน น าเงินมาลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ เพ่ือให้
สิ่ง ๆ นั้นเป็นจริงขึ้นมา๒๕ 

ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) คือรากฐานเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งเป็น ที่
จับตามองจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเริ่มต้นได้ง่าย ต้นทุนเริ่มต้นไม่สูง มีการน าเทคโนโลยี และ/หรือ 
นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ ตลอดจนยังถูกออกแบบมาให้สามารถ ท าซ้ าและ
                                                   
 ๒๓ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๖. 
 ๒๔  โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (มศก.) , Startup คืออะไร. ?,(ออนไลน์),แหล่งที่มา:
http://www.startup.su.ac.th/?p=84,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 
 ๒๕  ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี , SET Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ , พิมพ์คร้ังที่ ๒ , 
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรุงเทพมหานคร , ๒๕๖๑).  
 



 ๑๗ 

ขยายตัวได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด จึงท าให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงและเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธุรกิจสตาร์ทอัพยังมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย การสร้างผลิตภัณฑ์/
บริการที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและส่งผ่าน “คุณค่า” ที่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ ประกอบ
กับการมีโมเดลทางธุรกิจ และการด าเนินงานที่สามารถท าซ้ าด้วย ต้นทุนที่ไม่สูง รวมถึงความสามารถ
ในการขยายตลาดได้รวดเร็วในวงกว้าง จึงทให้ธุรกิจ สตาร์ทอัพสามารถแก้ไขปัญหาที่ระบบหรือ
รูปแบบของธุรกิจดั้งเดิมไม่สามารถส่งผ่าน “คุณค่า” ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ได้ โดยการท าให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้ดีขึ้น เช่น บริการที่รวดเร็วขึ้น และ/ หรือ มีราคาถูกลง 

ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพมีโอกาสที่จะปฏิวัติ อุตสาหกรรมต่างๆ และเจาะตลาด หรือ 
ครอบครองตลาดเดิมของธุรกิจรูปแบบเก่า ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาแท็กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสาร ของคน
ไทย ทั้งๆ ที่ปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของคนไทย แต่ กลับเป็นเทค
สตาร์ทอัพ (Startup) ชื่อ Grab Taxi ทีก่่อตั้งโดยชาวมาเลเซีย เข้ามาท าตลาด สร้างธุรกิจจากแอบพลิ
เคชั่นการเรียกแท็กซี่และประสบความส าเร็จ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด เป็นอันดับ 1 ซึ่งทุกๆ 5 วินาที่
จะมีการเรียกแท็กซี่ผ่าน Grab Taxi และในปัจจุบัน Grab Taxi มี มูลค่าประเมินแตะ 2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐภายในระยะเวลาเพียง 14 เดือน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้รัฐบาลของหลายประเทศให้ความส าคัญกับสตาร์ท อัพ
และมีนโยบายสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพ่ือช่วยให้สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะเทคสตาร์ท อัพ
เกิดข้ึนมาทดแทนธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ด้วยธุรกิจใหม่ที่เป็นของประเทศตนเอง และสามารถ ขยายไปยัง
ตลาดในประเทศอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถสร้างธุรกิจให้ ประสบความส าเร็จ 
รัฐบาลของหลายประเทศจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

ดังนั้น สมาคมการค้าเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Startup 
Association)จึงคาดหวังว่า ประเทศไทยจะมีสตาร์ทอัพที่ประสบความส าเร็จและเป็นตัว ขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย และร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจรูปแบบเดิมในประเทศ เพื่อก้าวสู่ ยุคของ
เศรษฐกิจใหม่ด้วยกัน 

๒.๒.๒)ความแตกต่างระหว่าง Startup กับ SMEs 
ดังที่ทราบกันทั่วไปว่า ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจ

ขนาด กลางและขนาดย่อม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้เกณฑ์วัดจาก
จ านวนของคนงาน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อมก าหนดให้มีการจ้างงาน
ไม่เกิน 50 คน มูลค่าของ สินทรัพย์ ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางจ้างงานได้ 50 - 
200 คน มูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 50 - 200 ล้านบาท๒๖  โดยธุรกิจ SMEs จะท าธุรกิจที่มีคนเคยท าอยู่
แล้ว จะใช้เงิน ลงทุนเป็นของตัวเองหรืออาจกู้ยืมมา โดยจะมีอิสระในการบริหารงาน การจัดการทุก
อย่างกับธุรกิจของตน หากต้องการขยายกิจการหรือเปิดสาขาใหม่ที่ต้องใช้เงินลงทุนและก าลังคนเพ่ิม
ซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจใน สาขาใหม่อาจจะไม่เหมือนกับสาขาแรกที่เปิดจึงท าให้การที่จะขยาย

                                                   
 ๒๖  วาสนา ปิยะบวรนันท์ , SME - Startup ความเหมือนที่แตกต่าง  ?,(ออนไลน์ ),แหล่งที่ มา:
https://news.voicetv.co.th/business/358683.html,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 
 



 ๑๘ 

กิจการให้เติบโตเป็นไปได้อย่างช้าๆ ซึ่ง ธุรกิจ Startup จะไม่เป็นเช่นนั้น การขยายกิจการของธุรกิจ 
Startup จะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิม หรือเพ่ิมก าลังคน แต่จะส าคัญที่การคิดสร้างสรรค์แนวความคิด
ใหม่ๆตอนเริ่มต้น ว่าจะต้องตรงกับปัญหาหรือความ ต้องการของผู้คนส่วนมาก แล้วโมเดลธุรกิจนั้น
จะต้องท าซ้ าได้ (Repeatable) และขยายตัว (Scalable) หรือ เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้องใช้
ต้นทุนในการขยายกิจการจ านวนมหาศาลเพ่ือให้ธุรกิจของตนนั้นเติบโต แบบรวดเร็ว ดังที่กล่าว
มาแล้วในหัวข้อความหมายของธุรกิจ Startup โดย Startup จะไม่ได้ใช้เงินลงทุนของ ตัวเอง แต่จะ
คิดสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอ่ืนแบบที่ไม่ เคยมีใครเคยท ามาก่อน ออกแบบ 
โมเดลธุรกิจที่ดีเพ่ือไปเสนอให้กับนักลงทุนเพ่ือที่จะขอเงินมาลงทุนในธุรกิจของตน แล้วตกลงแบ่ง
หุ้นส่วนกัน กับนักลงทุนทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและเห็นพ้องกันของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจะกล่าว
ได้ว่าธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการเติบโตระยะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับ SMEs หรือบริษัท
ทั่วไป ในการที่ธุรกิจ SMEs จะ ประสบความส าเร็จในระดับพันล้านหมื่นล้านได้ต้องใช้เวลานานหลาย
สิบปีหรืออาจเป็นชั่วอายุคน แต่ Startup สามารถเติบโตแบบรวดเร็วดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ใน
ระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี หรือ 20 ปี 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นระหว่าง SMEs และสตาร์ทอัพ อาจยกตัวอย่างได้ดังนี้
กรณีธุรกิจให้บริการรับดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ถ้าเป็นการท าธุรกิจแบบ SMEs เมื่อกิจการพอมีเงินทุน
และต้องการ เติบโตขยายธุรกิจ ก็จะต้องมองหาท าเลเพ่ือขยายสาขาเพ่ิมขึ้นลงทุนจ้าง คนเพ่ิม ซึ่งถือ
ว่าเป็นการเติบโตตามจ านวนเงินลงทุน 

 
แต่ถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะมีการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการน าเทคโนโลยี เช่น

อินเตอร์เน็ตมาช่วย มีการสร้างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันขึ้นมา ให้คนที่สนใจ อยากท างานเป็นผู้ดูแล
เด็กและผู้สูงอายุมาสมัคร ทิ้งข้อมูลไว้ให้คนที่ต้องการเข้ามาเลือก มีระบบกรองหาคนที่อยู่ใกล้ๆ 
ต าแหน่งของลูกค้า บอกช่วงเวลาว่างรับงาน ข้อมูลประวัติ และรีวิวผลงานที่ลูกค้าท่านอ่ืนฟิตแบคไว้ 
ตลอดจนสามารถจองเวลาและช าระเงิน ผ่านบัตรเครดิตได้ทันที โดยเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพจะได้
รายได้มาจากค่าธรรมเนียมการ ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพียงแค่พัฒนาเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่น ที่ใช้เงินลงทุนไม่ มากนักแต่สามารถขยายกิจการได้ครอบคลุมกว่าธุรกิจแบบ SMEs 

แต่ถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะมีการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการน าเทคโนโลยี เช่น
อินเตอร์เน็ตมาช่วย มีการสร้างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันขึ้นมา ให้คนที่สนใจ อยากท างานเป็นผู้ดูแล



 ๑๙ 

เด็กและผู้สูงอายุมาสมัคร ทิ้งข้อมูลไว้ให้คนที่ต้องการเข้ามาเลือก มีระบบกรองหาคนที่อยู่ใกล้ๆ 
ต าแหน่งของลูกค้า บอกช่วงเวลาว่างรับงาน ข้อมูลประวัติ และรีวิวผลงานที่ลูกค้าท่านอ่ืนฟิตแบคไว้ 
ตลอดจนสามารถจองเวลาและช าระเงิน ผ่านบัตรเครดิตได้ทันที โดยเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพจะได้
รายได้มาจากค่าธรรมเนียมการ ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพียงแค่พัฒนาเว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่น ที่ใช้เงินลงทุนไม่ มากนักแต่สามารถขยายกิจการได้ครอบคลุมกว่าธุรกิจแบบ SMEs 

จะเห็นได้ว่า ข้อได้เปรียบของการท าธุรกิจแบบสตาร์ทอัพคือ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมไม่ติดข้อจ ากัดในเรื่องการเพ่ิมบุคลากรการหาสถานที่หรือท าเลในการ
ขยายกิจการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก จึง ท าให้สตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่เข้ากับกระแสของ คน
ในยุคนี้ ที่อยากเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการท างานเป็นลูกจ้างในองค์กร อยากเป็น เจ้านายตัวเอง 
อยากมีอิสระในการท างานดังนั้นหลาย ๆ คนจึงคิดที่จะเข้ามาลุยท าธุรกิจสตาร์ทอัพกันตั้งแต่ยังเรียน
ไม่จบด้วยซ้ า 

ดังนั้นทุกสตาร์ทอัพ เป็น SMEs แต่ทุก SMEs อาจไม่ใช่สตาร์ทอัพเนื่องจากลักษณะและ
วิธีการด าเนินธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและการวางกลยุทธ์ในการเติบโตแตกต่างกัน 

๒.๒.๓)สตาร์ทอัพต่างแดน๒๗ 
 แต่ก่อนสตาร์ทอัพ เป็นค าที่นิยมใช้ เรียกบริษัทเกิดใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทด้าน เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใน Silicon Valley สหรัฐอเมริกา และต่อมาก็ใช้เรียกกันไป ทั่วโลก โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคย
เป็นสตาร์ทอัพ กันมาแล้วนั้น ก็มี Google, PayPal, Twitter และ Facebook ที่ถือว่าเป็นบริษัท
สตาร์ทอัพ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จากการเริ่มต้นก่อตั้ง ในปี 2004 เพียงแค่ 3 ปีก็สามารถสร้างมูลค่า 
ธุรกิจได้มากถึง 5 แสนล้านบาท ($15 Bilion) ในปัจจุบัน  Facebook จดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย์ Nasdaq แต่ก็ยังเติบโตต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน (DEC 2016) มีคนใช้ เฟสบุ๊คมากกว่า 1 
พันล้านคน มีมูลค่าธุรกิจ สูงถึง 12 ล้านล้านบาท ($340 Billion) มูลค่า สูงเกือบจะเทียบเท่าหุ้นทุก
ตัวในตลาดหุ้น ไทยรวมกันซะอีก (มูลค่าตลาดหุ้นไทย 13.5 ล้านล้านบาท) ทั้งที่ธุรกิจเป็นบริการ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรายได้หลักมา จากค่าโฆษณาเท่านั้น 
 

                                                   
 ๒๗ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๙. 
 



 ๒๐ 

                 
 

อีกบริษัทคือ Airbnb ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ใน Silicon Valley ที่ใช้แนวคิด Sharing 
Economy มาสร้างแพลตฟอร์มให้คนที่มีบ้านพัก หรือห้องพักที่ว่างไม่มีคนอยู่มาลง ให้เช่าส าหรับนัก
เดินทาง หรือใครที่ต้องการหาที่พักราคาประหยัด และได้ประสบการณ์ ใหม่ที่แตกต่างจากการนอน
โรงแรม ซึ่งบริษัทนี้ก่อตั้งในปี 2008 ปัจจุบันขยายไป 190 ประเทศ มีที่พักในระบบกว่า 2 ล้านห้อง 
และมีผู้เข้าพักกว่า 60 ล้านคน ท าให้บริษัทมีมูลค่า ธุรกิจสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท (530 Billion) 

 
 
Grab Taxi หรือ Grab สตาร์ทอัพสัญชาติเอเชีย (เริ่มต้นประเทศแรกที่มาเลเซีย) เกิดขึ้นจาก

การเห็นปัญหาของการเรียกแท็กซี่ จึงสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมาให้ลูกค้าเรียก แท็กซี่ผ่านแอพฯ โดย
ก่อตั้งเมื่อปี 2012 ปัจจุบันมีคนใช้บริการกว่า 10 ล้านคน ครอบคลุม 6 ประเทศ และเพียงแค่ 4 ปี ก็
มีมูลค่าธุรกิจสูงถึงแสนล้านบาท ($3 Billion) 

 
 



 ๒๑ 

และตัวอย่างบริษัทอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งหากอยากรู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพอ่ืนๆ สามารถ เข้าไปดู
ในเว็บไซต์ The Bilion Dollar Startup Club จะมีข้อมูลบริษัทสตาร์ทอัพทั่วโลก ที่มีมูลค่าบริษัทสูง
กว่า 1 Bilion Dollar แสดงผลเรียงล าดับตามมูลค่าธุรกิจ และบอก รายละเอียดส าคัญๆ เช่นลักษณะ
ธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง ปีที่ก่อตั้ง จ านวนเงินที่ระดมทุนได้ รวมถึง ผู้ลงทุน และธุรกิจคู่ แข่งที่มีลักษณะธุรกิจ
คล้ายๆกัน 

 
บริษัทสตาร์ทอัพ ที่มีมูลค่าสูงกว่า1 Billion Dollar โดยที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ จะเรียกบริษัท เหล่านั้นว่ายูนิคอร์น หรือถ้ามีเขาในต านาน (Unicorn) 
๒.๒.๔ )สตาร์ทอัพไทย๒๘ 
ส าหรับในประเทศไทยเอง แม้จะยังไม่มีบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงเหมือนอย่างบริษัท

ต่างประเทศ (ระดับยูนิคอร์น) แต่ก็ถือว่ามีหลายบริษัทที่ก าลังอยู่ในช่วงการ เติบโต และถือว่าเป็น
สตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกที่เป็นต้นแบบให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ อย่าง  Ookbee ที่ท าแพลตฟอร์มหนังสือ
ออนไลน์ หรือที่เรียกว่าอีบุ๊ค ไว้อ่านหนังสือพิมพ์หรือ นิตยสารใน Tablet ก่อตั้งในปี 2011 ปัจจุบัน 
Ookbee ถือว่าเป็นร้านหนังสืออีบุ๊คท่ีใหญ่ ที่สุดในอาเซียน มีผู้ใช้งานมากกว่า 8.5 ล้านคนขยายเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศอย่าง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปถึงกลุ่ม นักเขียน นักวาดการ์ตูน นักดนตรี ให้เข้ามา สร้าง
เนื้อหาได้เอง (UGC: User Generated Content) ลงขายในแพลตฟอร์ม ปัจจุบัน ธุรกิจ Ookbee มี
มูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาท 

                                                   
 ๒๘ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๑๑. 
 



 ๒๒ 

 
 
อีกตัวอย่างส าหรับสตาร์ทอัพไทยคือ Wongnai ที่เริ่มต้นจากการเป็นเว็บไซต์รีวิว ร้านอาหาร

มาตั้งแต่ปี 2010 แต่ปัจจุบันพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น ที่เป็นแพลตฟอร์มขนาด ใหญ่ส าหรับการค้นหา
ร้านอาหารได้สะดวกมากขึ้น มีผู้ใช้มากกว่า 2.2 ล้านคน มีข้อมูล ร้านอาหารมากกว่า 2 แสนร้านค้า 
และมีรีวิวมากกว่า 4 ล้านชิ้น ธุรกิจมีรายได้หลักมา จากค่าโฆษณา รวมถึงการขายดีลจากร้านอาหาร 
(Daily Deal) นอกจากนี้ยังได้ขยาย เนื้อหาการรีวิวและดีลต่างๆ ไปยังธุรกิจความงามและสปาด้วย 
(ปัจจุบันธุรกิจได้รับเงินทุน สนับสนุนในระดับ Series Bมีมูลค่าธุรกิจประมาณ 700 - 1,000 พันล้าน
บาท) 

จะสังเกตได้ว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ เป็นบริษัทที่เพ่ิงเริ่มก่อตั้งมาเพียงไม่กี่ปี แต่ก็ สามารถสร้าง
ธุรกิจที่ขยายการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีขนาดกิจการที่ใหญ่พอๆ กับ ธุรกิจดั้งเดิมที่ใช้เวลาใน
การสร้างมาหลายสิบปี 

ธรรมชาติธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้น ดูเผินๆ อาจจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดูรวยเร็ว เท่ห์ 
น่าดึงดูดให้อยากเข้าไปท า แต่ในความ เป็นจริงแล้ว ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบ ความส าเร็จมีเพียงแค่
ประมาณ 10% เท่านั้น ส่วน 90% ที่เหลือลุ่มๆ ดอนๆ หรือล้มเหลวไปเลย ซึ่งส่วนที่ล้มเหลว มักไม่
ค่อยมีคนพูดถึง 

ดังนั้น การจะเป็นสตาร์ทอัพที่ ประสบความส าเร็จจึงไม่ได้ง่ายอย่างที่ คิด ต้องทุ่มเท ท างาน
หนัก รวมถึงมี วิธีการท าธุรกิจที่ถูกต้อง มีทีมงานที่มี คุณภาพ เข้าใจและพร้อมที่จะเดินไป ด้วยกัน 
 ๒.๒.๕) ประเภทธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 ธุรกิจประเภทสตาร์ทอัพหลายประเภท ได้แก่ ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน 
การแพทย์ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 (๑) สตาร์ทอัพด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน  FinTech (ฟินเทค) 
 FinTech มาจากค าว่า Financial + Technology เป็นการการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาหรือเพ่ิมความสะดวกสะบายทางด้านการท าธุรกรรม และการบริหารจัดการทางการเงิน 
เช่น การช าระเงิน โอนเงิน จ่ายบิล แต่ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเข้าถึงบริการทางการเงินได้
สะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้น Start Up ด้าน FinTech เช่น StockRadars แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การ
วิเคราะห์หุ้น ลงทุนในหุ้นสะดวกขึ้น และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของหุ้นตัวต่างๆ 
ตามความสนใจของนักลงทุนได้ 



 ๒๓ 

 (๒)   สตาร์ทอัพด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ HealthTech (เฮลท์เทค) 
 HealthTech มาจาก Health + Technology นั่นเอง สตาร์ทอัพด้านนี้จะน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยแก้ปัญหา พัฒนาและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพ เช่น 
ooca แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้ป่วย หรือคนทั่วไป โดยผู้ป่วย
สามารถคุยหรือปรึกษาปัญหากับแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปพบแพทย์หรือไป
โรงพยาบาล 
 (๓)   สตาร์ทอัพด้านการเกษตร AgriTech (อะกริเทค) หรือ AgTech (แอคเทค) 
 AgriTech มาจากค าว่า Agriculture+Technology สตาร์ทอัพด้านนี้มักจะน าเทคโนโลยีมา
แก้ปัญหา หรือช่วยเหลือภาคการเกษตร ทั้งการเพาะปลูก การบริหารจัดการสินค้าเกษตร เช่น Ricult 
ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตกลุ่มนักศึกษา MIT โดยเริ่มจากการเป็นฟินเทค เพราะต้องการช่วยแก้ปัญหาทาง
การเงินให้แก่เกษตรกรก่อน จึงใช้ Machine Learning วิเคราะห์ วัดความเสี่ยงทุกๆ ด้าน แล้วจึงให้
สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อยในลักษณะของ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย แทนการให้ เงินกู้ แล้ว Ricult จะ
คาดการณ์ผลผลิตและรายได้จากภาพพ้ืนที่เพาะปลูกที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือค านวนหา
ความสามารถของการช าระเงินคืนนั่นเอง 
 (๔)   สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว TravelTech (ทราเวลเทค) 
TravelTech มาจาก Travel + Technology ทราเวลเทคสตาร์ทอัพ จะมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน สะดวกขึ้น และยัง
ช่วยให้ตลาดท่องเที่ยวเติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น iAccom แพลตฟอร์ม OTA หรือ Online Travel 
Agency สัญชาติไทยที่ให้บริการค้นหาโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน เช่ารถ ช่วยวางแผนในการท่องเที่ยว 
หรือ LOVstay แพลตฟอร์มส าหรับการค้นหา Vacation Rentals และจองบ้านพัก ที่พักตากอากาศ 
ตามเมืองท่องเที่ยวส าคัญๆ จองกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ หรือไปลองใช้ชีวิตแบบคน
ท้องถิ่นกันเลยทีเดียว  
 (๕)   สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์  LogTech (ล็อกเทค) 
LogTech มาจากค าว่า  Logistics + Technology สตาร์ท อัพด้ านโลจิสติกส์จะมีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบ
บริหารคลังสินค้า การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ ระบบการจัดการขนส่ง รถบรรทุก เรือขนส่งสินค้า ท่าเรือ 
การขนส่งทางอากาศ เช่น  Truckal แพลตฟอร์มส าหรับแวดวง Trucking Services การบริการ
รถบรรทุกสินค้า จองและค านวณราคาค่าขนส่งผ่านมือถือ ก่อนเลือกใช้บริการ 
 (๖)  สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์  PropTech (พร็อพเทค) 
PropTech มาจากค าว่า Property + Technology สตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์ก็น าเทคโนโลยี
มาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือช่วยในกระบวนการสร้างสรรค์ ผลิต เพ่ือตอบโจทย์รูปแบบการใช้
ชีวิต การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่ อย่างเช่น Deskadot แพลตฟอร์มที่เป็น Digital Marketplace 
ส าหรับค้นหา Co-working Space ที่อยู่ใกล้ๆ ด้วยระบบ Locations เลือกดูสิ่งอ านวยความสะดวก 
เปรียบเทียบราคา และจองผ่านมือถือ เดินเข้าไปใช้ออฟฟิสท างานได้เลย๒๙ 

                                                   
 ๒๙  อ้างแล้ว  

https://iaccom.com/
https://iaccom.com/
https://iaccom.com/
https://lovstay.com/
https://lovstay.com/
https://truckal.com/
https://truckal.com/
https://deskadot.com/
https://deskadot.com/


 ๒๔ 

๒.๒.๖) ขั้นตอน การเติบโต ของสตาร์ทอัพ๓๐ 
เมื่อเริ่มอยากท าธุรกิจสตาร์ทอัพกันแล้ว เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่าสตาร์ทอัพนั้น จะพัฒนาธุรกิจ

ให้เติบโตได้อย่างไร สามารถ สรุปคร่าวๆ เป็น 3 ขั้นตอน ผ่าน Stage of Startup ดังนี้ 
 

 

                                                   
 ๓๐ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๑๒. 
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๒.๒.๗) การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ส าหรับ Startup ระบบการศึกษาและสร้างบุคลากร

ส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 
1. ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนการให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในสตาร์ทอัพ และ

เทคสตาร์ทอัพ และแนะน าสัญญามาตรฐานในทุกช่วงระยะของการเติบโต เพื่อความชัดเจน ในการท า
สัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 

2. จัดตั้ง National Incubator/Accelerator Program เพ่ือเป็นมาตรฐานของการสอน 
และมาตรฐานในการคัดเลือกสตาร์ทอัพในช่วง Pre-seed เพ่ือเข้ารับสิทธิประโยชน์และ เงินทุน ให้
เปล่า (Grants) 

3. จัดตั้ง National Incubator/Accelerator Committee ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็น 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) และตัวแทนจากสมาคม Thai Startup Association เพ่ือ ควบคุม 
และก าหนดมาตรฐานของ Incubator/Accelerator Program การสอนที่มุ่งเน้นการ ยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจด้านเทคโนโลยี 
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4. สนับสนุนทุนให้เปล่า (Grants) มูลค่า 300,000 - 500,000 บาท ต่อ ทุน เพ่ือให้กับ ทีมที่
ผ่านการคัดเลือก โดยมีเงื่อนไขที่ทีมที่ผ่านจะต้องท างานแบบเต็มเวลาภายใต้การดูแล ตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน 

5. ให้ มหาวิท ยาลั ย  อนุ ญ าต  เพ่ื อ ใช้ กลไกของสหกิ จศึ กษาส าหรับที มที่ ได้ เข้ าสู่ 
Incubator/Accelerator Program เพ่ือสามารถท าให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาเต็มเวลา 4 เดือน 
ในช่วงที่ได้รับทุนให้เปล่า (Grant) 

6. กระทรวงศึกษาควรวางโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ที่มิใช่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการ แต่
เน้นสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialists) ที่มี mindsets ของ ผู้ประกอบการ
การพัฒนาสื่อ 

๗. รัฐเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนงาน Events ของ Startup และ ร่วมกับสมาคมนักข่าวจัด 
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน Tech Media เช่น การเขียนบทความเทคโนโลยีส าหรับ 
บุคคลทั่วไปของ BBC รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและใช้ช่องทางของภาครัฐอ านวย
ความสะดวกให้ สื่อคุณภาพสามารถเข้าถึงบุคคล ข้อมูล ที่ส าคัญในวงการ เพ่ือให้สื่อด้าน เทคโนโลยี
ของไทยสามารถครองตลาด 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขงในช่วงต้น และขยายสู่อาเซียนในอนาคต 

๘. สนับสนุนช่องทางสื่อสาธารณะเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจของธุรกิจสตาร์ทอัพ 
๙.ให้สิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนผู้เล่นอ่ืน ๆในระบบนิเวศน์ ได้แก่ ผู้พัฒนาพ้ืนที่ Startup 

District Area, Working Space, Private Incubator/Accelerator, Alternative Academies ให้
สิทธิประโยชน์สาหรับเอกชนที่ร่วมพัฒนา หรือ ใช้สินค้า/บริการของสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างลูกค้าอ้างอิง
ให้กับสตาร์ทอัพ รวมถึงสนับสนุนการเอกชนเพ่ือ เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ exit 
ของสตาร์ทอัพ และ เพ่ิมศักยภาพทาง นวัตกรรมให้เอกชนในธุรกิจนั้นๆ 

ผลขั้นต่ าที่คาดหวังจากข้อเสนอข้างต้นนี้มีดังต่อไปนี้ 
1. สร้างบริษัทท่ีมีมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จานวน 3 บริษัทภายในระยะเวลา 5 ปี  
2. ก่อให้เกิดการจ้างงานที่มีทกัษะขั้นสูง 10,000 ต าแหน่ง  
3. รายได้หมุนเวียนในพ้ืนที่ (ไม่รวม รายได้ และ ผลกระทบของ Startup ที่มีต่อ Value 

Chain) มูลค่า 8,000 ล้านบาท ต่อป ี
 4. สร้างการใช้จ่ายใน Value Chain ของแต่ละธุรกิจโดยรวม 50,000 ล้านบาทต่อปี 
 5. เม็ดเงินลงทุนจาก Investors ต่างประเทศ 3 พันล้านบาท ไปยังสตาร์ทอัพ  
6. มีการปกป้องตลาดของธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนมี กฎระเบียบที่

รัดกุมส าหรับบริการอินเทอร์เน็ตต่างๆ จากต่างประเทศท่ีจะเข้าไปท าตลาดในจีน 
7. สนับสนุน Startup ที่จดทะเบียนและมี Head Quarter ในประเทศไทย เพื่อไปหา รายได้

จากประเทศอ่ืน เช่น จัด Business Matching กับลูกค้าที่มีโอกาสผ่านการ สนับสนุนของทูตพาณิชย์  
8. ดึงดูดให้บริษัทท่ีต้องการ IPO จากต่างประเทศ มาอยู่ในตลาดทุนของประเทศไทย 
 9. สร้างเสริมความแข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้งาน R&D ภายในประเทศได้มีอุปสงค์ในตลาด 
2.๒.๘) วิวัฒนาการของ Office Space 
การพัฒนาSpace ของ Office ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรูปแบบลักษณะการท างานที่แตกต่าง กัน

ทั้งในเรื่อง ไดอาแกรม แล้วการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ  
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1. Office space 
2. Co - working space 
3. Startup space 
2.๒.๙) รูปแบบของ Office Space 
Office space มีรูปแบบการท างาน โดยถูกแบ่งออกไป เป็นการท างานของตัว Space ที่มี

ขนาดที่ต่างกันออกไป โดยจะมีขนาด 3 ขนาดการใช้งาน 
1. S = Small office 
การท างานของ S จะมีรูปแบบการใช้งาน ประมาณ 10 - 20 คน เป็นรูปแบบการ ท างาน 

แบบไม่ใหญ่ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันไป อาจจะมีการท างานแบบแบ่งแผนกเป็นห้องๆ หรือ บริษัทมี
จ านวนคนแค่จ านวนนี้ ท าให้ต้องการใช้พ้ืนที่ไม่มาก  

2. M = Medium office 
การท างานของ M จะมีรูปแบบการใช้งาน ประมาณ 50 คน เป็นรูปแบบการท างานที่มีการใช้

งานแบบกลางๆ จะมีการใช้งานพื้นท่ีๆพอเหมาะ 
 3. L = Large office 
การท างานของ L จะมีรูปแบบการใช้งาน ประมาณ 100 คน โดยจะออกเป็นองกร ใหญ่ ที่ไม่

มีการแบ่งแผนกการท างาน ที่ชัดเจน หรือ มีการรวมแผนก ที่มีการใช้งาน ในที่ว่างด้วยกัน ท าให้มีการ
ใช้งานพื้นที่ๆ ใหญ่ 

2.๒.๑๐ จะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะท าธุรกิจสตาร์ทอัพ๓๑ 
 ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การท าธุรกิจ สตาร์ทอัพในบทต่อ ไป สิ่งส าคัญอีกสิ่ง หนึ่งส าหรับผู้ที่
สนใจอยากท าธุรกิจ คือ การ เช็คความพร้อมว่าเราเหมาะกับการท าธุรกิจ สตาร์ทอัพหรือไม่ ซึ่งหาก
เคยได้ยินมาว่า ใครก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้ ขอ แค่มีไอเดีย และมี Passion อย่างแรงกล้า 
ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้คน และตั้งใจ ท ามันอย่างจริงจัง เท่านี้ก็จะประสบความ ส าเร็จ ข้อความ
นี้อาจจะเป็นจริงแค่บางส่วน การจะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้น จะต้องมี ส่วนประกอบหลายอย่าง และ
กว่าจะมาเป็น สตาร์ทอัพที่ประสบความส าเร็จจะต้อง ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องทีมงาน 
เงินทุน ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อบริษัท รวมถึงมีความกดดัน ในภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อ บริษัท นักลงทุน ลูกค้า และพนักงาน ซึ่งสิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ผู้ประกอบการ
จะต้องแก้ ปัญหา และผ่านไปให้ได้ ท าให้อาจจะไม่ใช่ ทุกคนที่เหมาะกับการเป็นสตาร์อัพ 
เพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่ามี ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ ไม่ หากยังไม่แน่ใจ
อาจลองตรวจสอบตนเอง จากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ หรือ Startup Checklist กัน
ก่อน 
 

                                                   
 ๓๑ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๑๗. 
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ปัจจุบันนี้วงการตลาดในประเทศไทยมีการแข่งขันกันค่อนข้างมากเข้มข้นและรุนแรง 

ผู้บริโภคก็มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น ในการที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองพอใจมากที่สุด จึงนับได้ว่าตลาด
ปัจจุบันเป็นตลาดของผู้บริโภคโดยตรง  ดังนั้น ผู้ผลิตหรือนักการตลาด  จึงต้องท าความเข้าใจถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคนั้น จะมีจุดยืนอยู่
ตรงไหนหรือมีอัตราการผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆมากน้อยเพียงใด  ผู้ผลิตและนักการตลาดจะต้อง
ศึกษาถึงศาสตร์ต่างๆ ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง ที่จะท าให้ผู้ผลิตและนักการ
ตลาดมีความเข้าใจและน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจและการจ าหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิ
ต่อไป  

๒.๒.๑๑)  การวิจัยตลาดส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 การวิจัยตลาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็น
กิจกรรมที่เกือบจะกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการงานทุกแขนง โดยนักวิจัยตลาดได้จ าแนก
ประเภทของการวิจัยตลาด เพ่ือให้เหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน และเอ้ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้น าไปใช้ โดยได้แบ่งออกเป็น ๕ ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
 (๑)  การวิจัยผู้บริโภค  (Consumer  Research)    
 การวิจัยผู้บริโภค  หรือในบางครั้งจะถูกเรียกว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
ของการวิจัยที่ส าคัญที่สุด และมักต้องหาก่อนการวิจัยในรูปแบบอ่ืนๆทั้งหมด เพราะกิจการต่างๆ จะ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้นั้นจ าเป็นที่จะต้องท าการ
วิเคราะห์ความจ าเป็น  หรือความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดให้ได้เสียก่อน  หลังจากนั้นจึงค่อย
หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายนั้น 
ซึ่งการวิจัยผู้บริโภคจะต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.๑  ใครเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์   ในการซื้อสินค้าและบริการนั้น บางครั้งผู้ที่ซื้ออาจจะไม่ได้เป็น
ผู้ใช้สินค้า และบริการนั้นเอง เพราะฉะนั้นกิจการจึงต้องท าการวิจัยเพ่ือหาว่าใครคือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
แท้จริง เช่น เป็นเพศชายหรือหญิง  อายุเท่าไร การศึกษาอยู่ในระดับไหน มีอาชีพ เชื้อชาติอะไร และ
มีฐานะทางเศรษฐกิจเป้นอย่างไร  เพื่อจะได้เริ่มด าเนินงานทางด้านการตลาดต่อไป 
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 ๑.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ใช้  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ใช้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญ ที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า ผู้ซื้อและผู้ใช้นั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร  และอะไรเป็น
อิทธิพลส าคัญท่ีท าให้เกิดการซื้อหาสินค้าและบริการขึ้น 
 ๑.๓  ท าไมผู้อุปโภคบริโภคจึงซื้อผลิตภัณฑ์   ถ้าจะถามว่าท าไมจึงซื้อผลิตภัณฑ์นั้น จะเห็นว่า
บางครั้งเป็นเรื่องที่จะหาค าตอบได้ค่อนข้างยาก เพราะแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลในการซื้อที่แตกต่างกัน
ออกไป  แต่อย่างไรก็ตามในการด าเนินแผนการตลาดที่ดี  เราต้องพยายามศึกษาถึงสาเหตุหรือ
สิ่งจูงใจที่ท าให้เกิดการซื้อข้ึน 
 ๑.๔  ผู้ซื้อไปใช้ท าอะไร  ในการท าวิจัยผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องศึกษาว่า ผู้ซื้อนั้นได้ซื้อสินค้าไป
เพ่ืออะไรเพราะเรามักจะพบว่า แต่ละคนจะมีการซื้อสินค้าอย่างเดียวกัน  โดยอาจจะน าไปใช้งานใน
ลักษณะต่างกันออกไป  ซึ่งผลของการวิจัยจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ขยายตลาดหรือหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าได้ 
 ๑.๕  วิเคราะห์ถึงจ านวนที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง   เราจ าเป็นต้องศึกษาว่าเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อสินค้า
ของเราไปแล้วนั้น เขาใช้ระยะเวลาในการใช้นานแค่ไหนกว่าที่สินค้าจะหมด หรือไม่สามารถใช้ต่อไปได้ 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาปริมาณการใช้ว่าใช้ครั้งละมากๆ ใช้ครั้งละน้อย หรือพอประมาณ 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจ าหน่ายต่อไป 
 ๑.๖  วิเคราะห์ถึงจ านวนที่ซื้อ  เป็นการศึกษาถึงจ านวนหรือปริมาณที่ซื้อในแต่ละครั้งของ
ผู้บริโภค เพ่ือจะได้วางแผนในการบรรจุหีบห่อได้อย่างถูกต้อง  เพราะสินค้าแต่ละอย่าง แต่ละประเภท 
ผู้ซื้อจะนิยมซื้อเพ่ือใช้ในการอุปโภคในปริมาณไม่เท่ากัน  นอกจากนี้ การที่เราทราบถึงจ านวนที่ผู้ซื้อ
ซื้อ จะท าให้วางแผนในการผลิตได้อย่างถูกต้องด้วย ไม่ท าการผลิตออกมาจนล้นตลาด 
 ๑.๗  อุปนิสัย ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม แต่ละวันจะแตกต่างกันออกไป ท าให้
การตัดสินใจซื้อหาสินค้าและบริการต่างๆ จะแตกต่างกันออกไปด้วย บางคนอาจจะชอบสินค้าราคา
ถูก บางคนอาจจะเลือกสินค้าที่ตรายี่ห้อ หรือบางคนอาจจะซื้อสินค้าตามกลุ่มสังคมที่ตนเอยู่ ซื่อเมื่อ
เราทราบถึงอุปนิสัยในการซื้อของผู้ซื้อแล้ว เราสามารถจะวางแผนงานทางการตลาดได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
เช่น สามารถที่จะวางแผนการโฆษณาได้ว่า จะเน้นความส าคัญของสินค้าทางด้านใด จึงจะดึงดูดความ
สนใจของผู้ซื้อโดยทั่วไปได ้
 ๑.๘  สถานที่ที่ซื้อ  จะต้องศึกษาถึงตลาด หรืออาณาเขตที่ส าคัญที่คนนิยมไปซื้อสินค้าและ
บริการกันอยู่เสมอๆหรือเป็นประจ า ว่าเขาเหล่านั้นนิยมที่จะซื้อสินค้าในแต่ละประเภทที่ไหนหรือใน
อาณาเขตใดมากที่สุด  เพ่ือจะได้วางแผนว่าควรจะน าสินค้าไปวางจ าหน่ายที่ใด หรือถ้ าจะตั้งร้านค้า
จะต้องเลือกสถานที่ตรงไหนจึงจะเหมาะสม โดยอาจจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่าสถานที่นั่นมีผู้คนอาศัย
หนาแน่นหรือไม่ และการจราจรในพื้นที่อาณาเขตนั้นเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๑.๙  ความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ   บุคคลบางกลุ่มอาจจะนิยมซื้อสินค้าเพราะมีความเลื่อมใส 
ชื่นชอบหรือเชื่อถือในตรายี่ห้อของสินค้านั้นเป็นหลัก ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะน าเอาข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้ในการวางแผนการตลาด โดยเฉพาะควรเน้นการโฆษณาที่ตรายี่ห้อของสินค้า เพ่ือท าให้ผู้ซื้อ
มองเห็นความแตกต่างในตรายี่ห้อของกิจการกับคู่แข่งขัน และสร้างให้ผู้ซื้อรู้สึกภาคภูมิใจที่จะซื้อได ้
 ๑.๑๐ ศึกษาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงลักษณะพลเมืองในแต่ละจังหวัดหรือ
แต่ละเขต แต่ละท้องถิ่นที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจว่ามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร  มีการตั้งครอบครัว 



 ๓๐ 

บ้านเรือนใกล้กันหรือห่างไกลกัน  ถนนหนทาง ท้องถิ่นที่นั่นมีความเจริญแค่ไหน เพ่ือจะได้วาง
แผนการขาย การเข้าพบลูกค้าและการควบคุมการขายได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๑๑  สถานะทางเศรษฐกิจ   สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ หรืออาจกล่าวได้ว่าการประกอบธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับสภาพ
เศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย  เพราะถ้าเศรษฐกิจดีย่อมหมายความว่า คนเรามีรายได้ก าลังซื้อมากขึ้น
ผู้ขายก็สามารถขายสินค้าได้มาก จึง 

๒ .๒ .๑๒ )  ปั จจั ยแห่ งความส า เร็จของธุ รกิจ Startup The Critical Factors to 
Success of Startup Business 

Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้น
และ เติบโตอย่างรวดเร็วแต่การที่จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีปัจจัยหลายๆด้าน ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จมีอยู่หลักๆ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้าน ทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ปัจจัยด้านแผนธุรกิจและปัจจัย
ด้านเงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านก็ข้ึนอยู่ กับประเภทของธุรกิจ Startup นั้นๆด้วยว่าจะให้ความส าคัญ
กับปัจจัยด้านไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจ Startup จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีหนึ่งใน 5 
ปัจจัยนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจ Startup ที่จะ ประสบความส าเร็จได้คือ ธุรกิจต้องสามารถตอบ
โจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เข้ามามีส่วนในการ
ด าเนิน ชีวิตประจ าวันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกิจวัตร
ประจ าวันตั้งแต่ตื่น นอนจนถึงนอนหลับ การประกอบอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามา
ช่วย รวมไปถึงการด าเนิน ธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรับตัว ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลง เพราะในขณะนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่
ยุคเปลี่ยนผ่าน จากไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งเป็นยุค ของอุตสาหกรรมหนัก เป็น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบท ามากได้น้อย จึงต้องการปรับเปลี่ยนให้ เป็นท าน้อยได้มาก  ๓๒  ต้องเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม อย่างเช่นการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่ เน้นการบริหารจัดการ ใช้ เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง หรือ Smart 
Farming โดยเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการที่ สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆมา
พัฒนาการเกษตรของตนให้สามารถท ารายได้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs ก็ต้อง
เปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจแบบเดิมไปสู่ Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพ 
ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการท าธุรกิจ 
Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพ่ือมาแก้ไขปัญหา
โดยใช้ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้างก าไร
ได้เรื่อยๆ เพ่ิมผู้ ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเป็น

                                                   
 ๓๒  ปานระพี รพิพันธุ์, Thailand 4.0 ประเทศไทย 4.0 คืออะไร,(ออนไลน)์,
แหล่งที่มา:https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0,( ๑ มนีาคม ๒๕๖๓). 



 ๓๑ 

บริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง Startup มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็น
ศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันนัก ลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ 
Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการท าธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลา
และเงินลงทุนจ านวนมากในการขยายธุรกิจให้ เติบโต หลาย บริษัทระดับโลก เช่น 1.Apple 
2.Google 3.Facebook 4.Instagram 5.Twitter ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคย ผ่านการเป็น Startup มา
ก่อนแล้วทั้งนั้น ประเทศไทยในสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังไม่ได้มีบทบาทมากนักท าให้ เรามองว่า 
Startup เป็นเรื่องที่ไกลตัว มองว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน มีแต่ฝรั่งเท่านั้นที่ท าได้ เป็นเรื่องที่เป็นไป ไม่ได้ 
หรือเป็นไปได้ยาก เพราะประเทศไทยยังไม่มี Startup ที่ประสบความส าเร็จให้ได้เห็นกัน ทั้งภาครัฐ
และ เอกชนจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจธุรกิจประเภทนี้มากนัก แต่ปัจจุบันมีคนกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มได้
พิสูจน์ให้ได้เห็น แล้วว่าคนไทยเราสามารถท าได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยกตัวอย่างธุรกิจ Startup ของ
ไทยที่ประสบความส าเร็จ อาทิ 1. Wongnai 2. Builk 3. Computerlogy 4. Ookbee และอ่ืนๆอีก
มากมาย ที่เป็น Startup ของ ไทย คนกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็สามารถท า Startup ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นเปอร์เซ็น แล้ว Startup ที่ไม่ประสบความส าเร็จมีมากถึง 90 % Startup 
ที่ประสบความส าเร็จมีเพียงแค่ 10 % เท่านั้น๓๓  ดังนั้นจึงต้องการทราบปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ 
Startup นั้นประสบความส าเร็จ ว่าจะต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างส าหรับการเริ่มต้นและด าเนินธุรกิจ 
Startup 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Startup และปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จ 
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือ บทความ วารสาร และบทความในอินเตอร์เน็ต ที่เป็นข้อมูล ปัจจุบัน 
โดยเขียนขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ Startup เป็นหลัก ซึ่งได้บทความ 
ทั้งหมด 9 เรื่อง ดังรายชื่อในตารางที่ 1๓๔  ดังนั้นจึงต้องการทราบปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ Startup นั้น
ประสบความส าเร็จ ว่าจะต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างส าหรับการเริ่มต้นและด าเนินธุรกิจ Startup 

                                                   
 ๓๓ศศิ ริ น ท ร์  ส ายะสน ธิ์ , ท า ไม  Startup ใน ไท ยไม่ ค่ อ ยป ระสบความส า เร็จ ?,(ออน ไลน์ ),
แหล่งที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760159,( ๑ มีนาคม ๒๕๖๓). 
 ๓๔ เรื่องเดียวกัน 
 



 ๓๒ 

 

 
๒.๒.๑๓) เทคโนโลยีกับธุรกิจ Startup 
ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน

สมัยใหม่ เป็นอย่างมาก เป็นยุคที่ผู้คนมีโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เป็นอวัยวะที่ 33 ตั้งแต่ตื่น



 ๓๓ 

นอนจนถึงตอนนอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ตั้งนาฬิกาปลุกในการตื่นนอน ใช้ตั้งแจ้งเตือนกิจกรรม
ต่างๆที่ต้องท าในแต่ละวัน ใช้ ในการจดบันทึกแทนการจดใส่กระดาษ ขณะเดียวกันที่ก าลังแทรกซึม
เข้าสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุก เพศทุกวัยในตอนนี้คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Networks) ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram ที่ มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในทุกๆอิริยาบถ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่องาน ติดต่อเรื่องการ เรียน การนัดหมาย การรับรู้ข่าวสาร
บ้านเมืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวงการธุรกิจถ้าหากน าเอา เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยใน
การท าธุรกิจก็จะสามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวิถีของ ธุรกิจ Startup 
หลายคนอาจเข้าใจว่า Startup คือการท าธุรกิจที่ เป็นเทคโนโลยี เท่านั้น เช่น จะต้องเขียน 
แอปพลิเคชั่น เขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ เท่านั้น แต่ความจริงแล้วเพียงแค่คุณท าธุรกิจ เช่น ท า
ร้านกาแฟ แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบรวดเร็วก็ถือว่าเป็น Startup เช่นกัน 
เนื่องจาก Startup มี หัวใจส าคัญคือ Growth คือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด การที่จะเป็นเช่นนั้น
ได้โมเดลธุรกิจนั้นต้องสามารถ ท าซ้ําได้ (Repeatable) และ ขยายตัวได้ (Scalable) อย่างรวดเร็ว
และง่าย ซึ่งการที่จะเป็นเช่นนั้นได้เรา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยขับเคลื่อน เพราะในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ ว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ที่ต้องกล่าวเช่นนั้น เพราะแม้แต่ประเทศไทยเราเองที่ต้อง
ยอมรับว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆยังช้ากว่าหลายๆประเทศแต่ กระนั้ นถึงแม้เทคโนโลยีพ่ึงเข้า
มาได้ไม่นาน แต่สถิติคนไทยใช้สื่อออนไลน์นั้นมากเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้วย สัดส่วน 67% จาก
จ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ๓๕  ซึ่ง "กรุงเทพมหานคร" กลายเป็น เมืองหลวงที่มีจ านวน
ผู้ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลก (11.8 ล้านคน) ผู้ใช้งาน Line มากเป็นอันดับ 2 ของโลก (15 
ล้านคน) สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับเป็น The World's Most Instagram Popular 
Destination 2012 ขณะที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 15 ประเทศแรกในโลกส าหรับตลาดของอุปกรณ์
สื่อสารที่ ใช้ในการพกพา (Mobile Application) และเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้๓๖ พร้อมทั้งได้รับการผลักดันจากภาครัฐที่มีนโยบายให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเป็นผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น
สามารถ เข้าถึงผู้คนจ านวนมากได้และรวดเร็วท าให้ธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสร้างธุรกิจให้มีมูลค่า
มากในระยะเวลา อันสั้น ดังนั้นจึงถือว่าเทคโนโลยีหรือไอที่มีความส าคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจ Startup 
หรือที่ในวงการ Startup จะ เรียกธุรกิจที่น าเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจจนเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ว่า 
“Tech Startup 

๒.๒.๑๔)ปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จ 
ในวันที่เริ่มท าสตาร์ทอัพสิ่งที่ทุกคนคาดหวังความส าเร็จในธุรกิจแต่การที่จะท าธุรกิจสตาร์ท

อัพให้ ประสบความส าเร็จนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นส่วนท าให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบ
                                                   
 ๓๕  Fayossy , อัพ เดท ตัว เล ข ผู้ ใช้ อิ น เตอ ร์ เน็ ตทั่ ว โลก  ปี  2017. ?,(ออน ไลน์ ) ,แห ล่ งที่ ม า :
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/digital-in-2017-global-overview,( ๒  มี น า ค ม 
๒๕๖๓). 
 ๓๖  จี ร าวัฒ น์  ค งแก้ ว , STARTUP เท รน ด์ ร้อน ..!! ธุ รกิ จ เกิ ด ใหม่  ?,(ออน ไลน์ ) ,แหล่ งที่ ม า :
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/538848,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 



 ๓๔ 

ความส าเร็จได้ จาก วงการการสตาร์ทอัพ โดย Bit Gross ได้กล่าวไว้ว่า จังหวะเวลา การท าธุรกิจนั้น
ต้องมีปัจจัยหลายๆปัจจัย แต่ ถ้าธุรกิจเปิดตัวและด าเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในช่วง
ตลาดอ่ิมตัวแล้ว หรือมีตัวเลือกมาก ก็จะท า ให้ธุรกิจไปรอดได้ยาก อย่างเช่น ธุรกิจ OokBee เป็น
ธุรกิจแอพพลิเคชั่นขายหนังสือออนไลน์ เป็นธุรกิจ Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) ที่ท าธุรกิจมา 5 ปี กว่าจะได้เป็นที่รู้จักก็ต้องผ่าน การเปลี่ยนแปลงของบริษัทในหลาย
รูปแบบ โดยคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วม ก่อตั้ง OokBee ได้กล่าวว่า 
เวลาและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคนอ่ืนเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ธุรกิจได้เปรียบใน การเข้าครอบครอง
ตลาดนั้นก่อน ๓๗ และธุรกิจ Uber เป็นธุรกิจผู้ให้บริการแท็กซ่ีแบบ ใหม่โดยให้บุคคลทั่วไปที่มีรถยนต์
มาขับเป็นแท็กซี่และมีการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่นได้ เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการ ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นธุรกิจที่เปิดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หรือคนหา รายได้เสริม
มากข้ึนท าให้ Uber เป็นที่รู้จัก และต่อมาปัจจัยด้าน ทีม ธุรกิจทุกธุรกิจทีมงานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ใน
การท างานเป็นทีมจะท าให้ไปได้ไกลและประสบความส าเร็จและถ้าได้ทีมงานที่ดีเข้าใจกันมีแนวคิด
การ ท างานที่ตรงกันและให้ความร่วมมือดี งานก็จะออกมาดีธุรกิจก็จะเติบโตและประสบความส าเร็จ 
อย่างเช่น ธุรกิจ Ookbee ให้ความส าคัญกับทีม เพราะในการท าธุรกิจ Startup จะใช้เวลาไม่มากแต่
การเปลี่ยนแปลงจะ เกิดขึ้นเร็วท าให้ต้องมีทีมที่ดีและเข้าใจการแบ่งงานกันท าเพราะคนเดียวไม่
สามารถท าทุกอย่างได้เองทั้งหมด และไม่สามรถเข้าใจงานได้ถ้าไม่ใช่ทีมเดียวกัน ธรกิจ Ookbee มี
ทีมงานที่เรียกว่า IT WORKS ที่ท าให้เริ่มธุรกิจ จนสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดได้ และธุรกิจ 
Wongnai เป็นแอพพลิเคชั่นร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถ รีวิวอาหารได้ทั่วประเทศ เป็นธุรกิจ 
Startup ประเภท User-GeneratedContent หรือการสร้างเนื้อหา (Content) ที่เกิดจากผู้ใช้ หรือ
ผู้ติดตาม มาไว้บนพ้ืนที่ของเว็บไซต์ โดยคุณยอด ชินสุภัคกุลประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ร่วม
ก่อตั้ง ได้เริ่มท าธุรกิจ Startup ที่อเมริกาเพราะ ช่วงนั้นที่ที่นั้นคนท าค่อนข้างเยอะ และจาก การขาด
ทีมงาน จ้างทีมที่อินเดียเขียนโปรแกรม แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จจึงกลับมาท าธุรกิจที่ประเทศไทย 
เพราะคุณยอดมั่นใจว่าหาทีมได้ไม่จ าเป็นต้องจ้างท า และค่อยๆร่วมทีมเพ่ือนมหาลัยขึ้นมา การท างาน
กับเพ่ือน ท าให้เข้าใจกันง่ายขึ้นอยากเปลี่ยนตรงไหน อยากเพ่ิมอะไรก็ท าได้ง่ายขึ้น เมื่อได้ทีมท่ีดีธุรกิจ
ก็ประสบ ความส าเร็จ ๓๘ ไอเดีย หรือแนวความคิดใหม่ๆ การจะท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 
ต้องมีแนวความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา เพราะแนวความคิดใหม่ๆจะเป็นตัวบอกว่าเราจะ
ท าอะไร ท ายังไง แก้ไขอะไร เป็นการเริ่มต้นในการท าสตาร์ทอัพให้ประสบความส าเร็จโดยที่
แนวความคิดต้องไม่ซ้ําหรือ จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
อย่างเช่น นาย Garrett Camp ผู้ร่วม ก่อตั้ง UberCamp ที่ เขาเกิดแนวความคิดใหม่ๆจากการ
แก้ปัญหาเรียก Taxi ยาก จึงมีแนวความคิดเรียกรถ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า UberCab.com และ
อีกธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับแนวความคิดใหม่ๆ CLAIM DI เป็น แอปพลิเคชั่นเรียกประกันภัย เป็น
ธุรกิจ Startup ประเภทบริการ และยังเป็นธุรกิจ SMEs แล้วพัฒนามาเป็นStartup โดยมีคุณกิตติ
นันท์ อนุพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจ CLAIM DI ที่ได้รับความ ไว้วางใจจากบริษัท

                                                   
 ๓๗  อศินา พรวศิน, วิถี Startup ,สมุทรปราการ: เนช่ันบุ๊คส์,๒๕๕๙. 
 ๓๘  อศินา พรวศิน, วิถี Startup ,สมุทรปราการ: เนช่ันบุ๊คส,์๒๕๕๙. 



 ๓๕ 

ประกันถึง 15 บริษัท มีแนวความคิดที่จะแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุและความยุ่งยากให้การ เรียกประกัน 
ท าให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและใช้เวลาไม่นานและเป็น Startup ที่คิดเร็วท าเร็วเปลี่ยนธุรกิจ ได้
อย่างรวดเร็วท าให้คู่แข่งตามไม่ทัน แผนธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จ 
การที่เราจะท าธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนในการท าธุรกิจเพ่ื อให้ธุรกิจเป็นไปใน
ทิศทางที่เรา ต้องการ อย่างเช่น ธุรกิจ WASHBOX 24 เป็นธุรกิจ Startup ที่ช่วยแก้ปัญหาคนท างาน
ที่ไม่มีเวลาและ ต้องการความสะดวกในการซักรีด โดยใช้บริการซัก-รีดผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือใช้
งานได้ 24 ชั่วโมง ๓๙  โดยคุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจ 
WASHBOX24 เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการ ธุรกิจ Wongnai เป็นธุรกิจที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
เช่นกัน เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีความถนัดทางด้านซอฟแวร์โปรแกรมจึงท าให้สามารถพัฒนาโปรแกรมตาม
แผนธุรกิจที่วางไว้ ได้ และธุรกิจ CLAIM DI ที่มีแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ๔๐  และปัจจัยสุดท้ายที่ท าให้ธุรกิจ Startup ประสบความส าเร็จคือ 
เงินทุน การท าธุรกิจสิ่งที่ ส าคัญคือเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน ปัจจุบันแหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทยยิ่งมีการสนับสนุนในท า สตาร์ทอัพมายิ่งขึ้นโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่สนับสนุนเงินทุนให้
ธุรกิจสตาร์ทอัพและก็มีแหล่งเงินทุนให้เลือก หลากหลายรูปแบบ มี 500 TukTuks กองทุนระดับโลก
ที่คอยช่วยเรื่องเงินทุน  ๔๑ ธุรกิจ Startup มีหลายธุรกิจที่ได้เงินทุนจาก 500 TukTuks อย่างเช่น 1. 
CLAIM DI, 2OokBee, 3.Washbox24 เป็นต้น ส าหรับธุรกิจ OokBee คุณณัฐวุฒิ ได้กล่าวว่า เงิน
ลงทุนเป็นเครื่องมือของการ เติบโตของธุรกิจของ Startup และธุรกิจ Wongnai ที่ใช้ทุนเงินตัวเอง
ลงทุนเพ่ือพัฒนาให้ธุรกิจมีผู้ใช้จ านวน มากและจึงขอรับการระดมทุนในภายหลังจึงท าให้ง่ายต่อการ
ระดมทุนเพราะธุรกิจมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจึง มีความเสี่ยงน้อย๔๒ 

๒.๒.๑๕)แนวโน้มของธุรกิจ Startup 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Startup ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในประเทศไทย และยังคงพูดถึง 

เรื่อยๆในแวดวงธุรกิจ แต่ก็มีผลส ารวจมาว่าอัตราความล้มเหลวของ Startup มีมากถึง 90 %  ๔๓ ใน
ปัจจุบันเริ่มมีคนสนใจธุรกิจ Startup เพ่ิมมากขึ้น เพราะมีแนวโน้มว่าจะไม่ล้มลุกคลุกคลาน เหมือน
สมัยยุคแรกๆแล้ว เพราะประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคม Thailand Tech Startup Association 
(สมาคม การค้าเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) ที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจอยากท า Startup พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์รวมให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันใน
แวดวง Startup และ ยังมี 500 TukTuks กองทุนระดับโลกที่คอยช่วยเรื่องเงินทุน และกระทั่งมี
โรงเรียนสอน Startup อย่าง Disrupt University (ตั้งอยู่  TCDC ไปรษณีย์กลางบางรัก) ท าให้ 

                                                   
 ๓๙  ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ,“WashBox24" แบบอย่าง Startup ไทย.?,(ออนไลน์ ),แหล่ งที่ ม า :
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637723,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 
 ๔๐  อศินา พรวศิน, วิถี Startup ,สมุทรปราการ: เนช่ันบุ๊คส,์๒๕๕๙. 
 ๔๑  สิทธิพงษ์  จงสกุล , ปัจจัยที่ท าให้  Startup ประสบความส าเร็จ .?,(ออนไลน์ ),แหล่ งที่ มา : 
https://medium.com/,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 
 ๔๒  อศินา พรวศิน, วิถี Startup ,สมุทรปราการ: เนช่ันบุ๊คส์,๒๕๕๙. 
 ๔๓  สิทธิพงษ์  จงสกุล , ปัจจัยที่ ท าให้  Startup ประสบความส าเร็จ .?,(ออนไลน์ ),แหล่ งที่ มา: 
https://medium.com/,( ๒ มีนาคม ๒๕๖๓). 



 ๓๖ 

Startup รายใหม่มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะกล้าคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งการเข้ามาของยุค
เทคโนโลยีในไทยถึงแม้จะช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ แต่ ปัจจุบันคนไทยมีสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้าน
คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน คิดเป็น 5696 และทั้ง 38 ล้านคนนี้ใช้งาน Social 
Media ทั้งสิ้น  ๔๔ นอกจากนี้สถิติการใช้สื่อสังคม ออนไลน์และอินเตอร์เน็ตทั่วโลกยังคงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังที่บริษัทเอเจนซี่วิจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ชื่อ ดังในสิงคโปร์ได้ออกมาปรับข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในโลกดิจิตอล (Digital Movement) ในปี 2017 นี้ว่า จ านวน
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ตอนนี้ทะลุ 3.7 พันล้านคนแล้ว คิดเป็น 50% ของ ประชากรทั่วโลก 
จ านวนผู้ใช้ Social Media ตอนนี้มีมากกว่า 2.7 พันล้านคน คิดเป็น 37% ของจ านวน ประชากรทั่ว
โลก ท าให้นักลงทุนมองเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจ Startup ในไทยและหลายประเทศทั่วโลกที่ จะ
สามารถประสบความส าเร็จและเติบโตได้ และแนวโน้มการเติบโตของ Startup ยังเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ดังรูปที่ 1 
 

 
จากการศึกษาพบว่าธุรกิจที่ศึกษานั้นจะเห็นว่าลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจที่แตกต่างกัน

ออกไป แต่ อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจต่างมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักๆ คือ 1. จังหวะเวลา 2. ทีม 3. ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ 4. แผนธุรกิจ 5. 
เงินทุน ที่ท าให้ธุรกิจ Startupประสบ ความส าเร็จ แต่ในแต่ละธุรกิจจะเน้นปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น 
ธุรกิจ Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
จังหวะเวลาเป็นอันดับแรก เพราะจะต้องอาศัยสินค้าและ หรือบริการที่ตรงกับช่วงจังหวะเวลาและ

                                                   
 ๔๔  Fayossy , อัพ เดท ตัว เล ข ผู้ ใช้ อิ น เตอ ร์ เน็ ตทั่ ว โลก  ปี  2017. ?,(ออน ไลน์ ) ,แห ล่ งที่ ม า :
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/digital-in-2017-global-overview,( ๒  มี น า ค ม 
๒๕๖๓). 
 
 



 ๓๗ 

ความต้องการของผู้คนส่วนมาก และปัจจัยรองลงมาคือทีมงานที่ดี ร่วมงานกันง่ายและเงินทุน ส่วน
ธุรกิจ Startup ประเภท User-Generated Content จะให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านทีมเป็นอันดับ
แรก เพราะการที่มีทีมที่สามารถท างานกันได้ง่าย เข้าใจกัน ก็จะน าไปสู่แผนธุรกิจที่ลง ตัว ออกมาใน
จังหวะเวลาที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้สามารถระดมเงินทุนได้มาก ธุรกิจ Startup ประเภทบริการ จะ
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ธุรกิจนี้จะต้องมีความแปลกใหม่ตลอดเวลา มี 
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเรียกความสนใจให้คนมาใช้บริการได้ และยังให้ความส าคัญกับจังหวะ
เวลาที่ผู้คน ส่วนมากพบเจอปัญหาและเกิดความต้องการพอดีอีกด้วยดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนธุรกิจ
ที่ดีและคิดครอบคลุม ทุกด้านทุกมุม ในการท าธุรกิจนั้นปัจจัยด้านเงินทุนส าคัญมาก กับธุรกิจ 
Startup ทุกๆประเภทแต่ทั้งนี้ก็ถือ เป็นปัจจัยรองที่แต่ละธุรกิจให้ความส าคัญเพราะหากธุรกิจนั้นมีมี
ทีมที่ดี แนวความคิดใหม่ๆ แผนธุรกิจที่น่า ลงทุน และจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถหาเงิน
ระดมทุนได้ไม่ยาก ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสเปิดกว้างและมี การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากบริษัทขนาด
ใหญ่  รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย และสุดท้ายปัจจัย หลักที่ท าให้  Startup ประสบ
ความส าเร็จนั้น คือความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการและสามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงใจ
ผู้บริโภค ขณะเดียวกัน Startup ก็ต้องสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ด้วยถึงจะ กล่าวได้ว่า
ธุรกิจ Startup นั้นประสบความส าเร็จ 
 ๒.๒.๑๖)คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ประกอบการ Startup๔๕ 
 ๑)มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า 
 ในที่นี้หมายถึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า (Passion) ในการจะเป็นผู้ประกอบการ มี
ความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง รู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไร อยากจะสร้าง
อะไรเพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้คน และมีความสุขในการที่จะท าสิ่งนั้น ไม่ใช่อยากท า เพราะแฟชั่น หรืออยาก
ท าเพราะคิดว่ารวยเร็ว แต่อยากท าเพราะเป็นความฝัน เป็นความ ต้องการของเราจริงๆ การมี 
Passion จะท าให้เรามีพลังในการท างาน มีความสุขที่ตื่นเช้า มาท างาน และจะท าให้เรามุ่งมั่น
ขวนขวายหาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา รวมถึงจะ เป็นแรงพลักดันให้ก้าวต่อไปได้ ในวันที่มี
ปัญหาอุปสรรคมากมาย ก็จะไม่ย่อท้อต่อความ ยากล าบาก 
 Jack Ma แจ็ค หม่า 
 เจ้าของ Alibaba ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศจีน เคยสอบเลขได้แค่เกรด 1 
สอบตกสมัย ไฮสคูล 3 ครั้ง เอนทรานส์ไม่ติด 3 ครั้ง เคยสมัครงาน 30 แห่ง แต่ถูกปฏิเสธหมด เป็น 
คนที่ไม่มีอะไรที่เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจเลย แต่มี Passion และมีความมุ่งมั่นในทุกเรื่องและจะท า
อย่าง เต็มที่ จนประสบความส าเร็จอย่างทุกวันนี้ 
 Top Aitthipat ต๊อป อิทธิพันธ์ 
 เจ้าของธุรกิจ “เถ้าแก่น้อย” จากเด็กติดเกมส์ ที่มี Passion อย่างแรงกล้าที่จะเป็น
เจ้าของธุรกิจ และลาออก จากการเรียนตอนปี 1 มาท าธุรกิจเต็มตัว ได้ลองผิด ลองถูกหลายครั้งจนมา

                                                   
 ๔๕ ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร
,๒๕๖๐),หน้า ๑๘. 
 



 ๓๘ 

เป็น เถ้าแก่น้อย ในปัจจุบันที่มี ยอดขายมากกว่า 3 พันล้าน ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ด้วยวัยเพียง
แค่ 30 ปี 
 2)มีความคิดสร้างสรรค์ 
 การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ มักเป็นรูป แบบธุรกิจใหม่ๆ หรือเป็นสินค้าบริการที่ไม่ เคยมีมา
ก่อน จ าเป็นต้องใช้ความคิด สร้างสรรค์ หรือการคิดนอกกรอบ ซึ่งคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็น
คนช่างคิด ช่าง สังเกต ช่างสงสัย สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ โมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึง กล
ยุทธ์ต่างๆ ที่จะช่วย ให้การสร้างและ ขยายการเติบโตธุรกิจท าได้ง่ายขึ้น 
 ๓)มีความเป็นนักกลยุทธ์ 
 ทักษะนี้เป็นทักษะส าคัญของผู้ ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่ชอบคิด วิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวทางที่ดีที่สุด จะต้อง เห็นภาพใหญ่ ประเมินสภาพแวดล้อม และเป้าหมายที่จะเดินทางไปถึง ซึ่ง
ความ เป็นนักกลยุทธ์จะต้องรู้จักวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล และเรียนรู้ปรับปรุง อยู่ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องของ สินค้า บริการ หรือโมเดลทางธุรกิจ เพ่ือ ให้ธุรกิจอยู่รอดและไปถึงเป้าหมาย ได้
ส าเร็จ 
 ๔)มีความเป็นผู้น าและกล้าตัดสินใจ 
 การเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เราคือผู้น าพาธุรกิจให้เดินต่อไปได้ ซึ่งต้องพบกับปัญหา มากมาย
รวมถึงสิ่งส าคัญที่จะต้องรีบตัดสินใจ ความเป็นผู้น าจ าเป็นมากส าหรับเจ้าของ โดยเฉพาะผู้ก่อตั้งที่อายุ
ยังน้อย อาจมีลูกน้องที่มีอายุมากกว่า ซึ่งความเป็นผู้น าและกล้า ตัดสินใจ จะช่วยสร้างความม่ันใจและ
ความน่าเชื่อถือต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ท าให้ธุรกิจ สามารถเดินต่อไปได้ 
 ๕)มีความกล้าเสี่ยง 
 แน่นอนว่าการท าธุรกิจมีความเสี่ยง แต่การท าธุรกิจสตาร์ทอัพ มีความเสี่ยง ยิ่งกว่าเพราะ
เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะ ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ และในช่วงแรก ยังไม่สามารถตอบได้ว่า
ธุรกิจที่ท าจะไปได้ หรือไม่ จึงต้องทุ่มเทกับธุรกิจอย่างเต็มที่ รวมถึงอาจจ าเป็นต้องท างานเต็มเวลาเพ่ือ 
สร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะเป็นช่วงที่ ไม่มีรายได้จึงมีความเสี่ยงสูง แต่ผู้ประกอบการ สตาร์ท
อัพก็สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ เพ่ือแลกกับความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ 
 ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้ จะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ ท าให้รู้ว่าเรามีความพร้อม หรือไม่ ในการ
เริ่มต้นท า ธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ยังมี คุณสมบัติย่อยอ่ืนๆ เพ่ิม เต็มอีก ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ของ
ผู้ประกอบการที่ดี อยู่ใน Startup Checklist ลอง มาดูกันซิว่าเรามีคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการมาก
น้อย เพียงใด 



 ๓๙ 

 

 
 
 จากส ถิ ติ ผ ล ส า รวจ  Thai Startup Founders Survey 2016 โด ย  Thai Venture 
Capital Association (NCA) ได้ส ารวจ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพไทย 30 บริษัท (ที่ประสบความส าเร็จมีการ
ระดม ทุนจาก VC อย่างน้อย 1 รอบ) 
 พบว่าช่วงอายุของผู้ก่อตั้ง สตาร์ทอัพส่วนใหญ่อยู่ที่ 30 - 39 ปี (60%) รองลงมาคือ 26 - 
29 ปี (30%), เกิน 40 ปี (6.7%) และต่ํากว่า 25 ปี (3.30%) เป็นการยืนยันว่า การสร้าง ธุรกิจสตาร์ท
อัพสามารถท าได้ ทุกช่วงอายุ แต่ช่วงที่มีโอกาส ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด จะอยู่ในช่วง 30 - 39 ปี 
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 หากไม่แน่ใจว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือไม่ แต่มีความสนใจอยากท าธุรกิจ 
การลองเข้าไป สมัครท างานกับบริษัทสตาร์ทอัพดูก่อน อาจเป็นทาง เลือกที่ดีที่จะได้เห็นตัวอย่างและ
แนวทางในการท าธุรกิจสตาร์ทอัพ 
   คุณสมบัติเหล่านี้เป็นแนวทางเพ่ือให้ทราบว่าการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จะต้องเตรียม 
ความพร้อมอะไรบ้าง ซึ่งหากท่านใดมีคุณสมบัติไม่ครบ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ สามารถสร้างธุรกิจ
สตาร์ทอัพได้ เพราะคุณสมบัติเหล่านี้สามารถพัฒนาและฝึกฝนกันได้ ในขณะเดียวกันคนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถึงจะมีความพร้อมที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความ ว่าจะประสบความส าเร็จเสมอไป ยังต้องไป
เผชิญกับปัญหา อุปสรรค ที่ยังไม่คาดคิดต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งหากมีวิธีการหรือแนวทางในการสร้าง
ธุรกิจที่ถูกต้อง ก็จะช่วยท าให้โอกาส ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจมีมากข้ึน 
 
2.- แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ 
กกกกกกกก2.๓.1 ความหมายการพัฒนา 
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     จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาไว้อย่างหลากหลายทัศนะดังนี้ 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมาย“การพัฒนา” มาจากภาษาบาลีว่า 
วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่ง
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนาหรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า 
อ่างเก็บน้ า เป็นต้น๔๖ 
 จินตวีร์ เกษมศุขได้ให้ความหมายการพัฒนา หมายถึง แนวความคิดที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแผน โดยผ่านเข้าไปในกลไกของรัฐ ซึ่ งรัฐจะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน๔๗ 
 พัฒน์ บุญรัตพันธุ์ได้ให้ความหมายการพัฒนาชุมชนว่า เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่รัฐบาล 
น ามาใช้เพ่ือเป็นการกระตุ้นเสริมสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การดูแลตนเองตามระบบประชาธิปไตย๔๘ 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ได้ให้ความหมาย การพัฒนา หมายถึง  การที่คนในชุมชนและสังคมโดย
ส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น๔๙ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ได้ให้ความหมายการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนด
ทิศทาง (Directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ ไดวางแผนไวแน่นอนล่วงหน้า (planned 
change)๕๐ 
 สานิตย์ บุญชูได้ให้ความหมายการพัฒนาชุมชน คือ เป็นการมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้นกระตุ้นประชาชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ เกิดความคิดริเริ่ม เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มาร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา๕๑ 
 วิรัช เตียงหงษากุลได้ให้ความหมายการพัฒนาชุมชน หมายถึงเป็นกลยุทธ์ในการท างาน
อย่างหนึ่งซึ่งละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนยังเป็นกระบวนการ คือ เป็น
การนท างานที่มีขั้นตอนและต่อเนื่อง เป็นการท างานกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนใน
ชนบท ดังนั้น ถ้าใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้าช่วยในการพัฒนาชนบทแล้ว การพัฒนาชนบทมี
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แนวโน้มอย่างมากที่จะประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การพัฒนาชุมชน
สามารถช่วยให้การพัฒนาชนบทส าเร็จถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง๕๒ 
 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนว่า เป็นการใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ใน
ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่า และถ้าหากว่าชุมชนขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จ าเป็นแก่การ
เปลี่ยนแปลง ฝ่ายรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะช่วยจัดหาสิ่งจ าเป็นที่ขาดแคลนนั้นได้๕๓ 

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายการพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความรู้
ความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพ่ือนบ้านและชุมชนให้
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่น าการ
บริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น๕๔ 
 กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการ
และด าเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์ เพื่อความก้าวหน้าของสิ่งที่เป็นอยู่ตามความ
ต้องการของมนุษย์หรือสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ชุมชน สังคมที่ดีกว่า 

2.3.2 ลักษณะของการพัฒนา 

ผศ.สนธยา พลศรี๕๕ได้กล่าวถึงลักษณะของการพัฒนาที่ส าคัญว่า 

1.เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้ดีขึ้นหรือให้มีความเหมาะสม อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

2.มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นตอนและ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งได้ 

3.มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้าๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 

4.เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงใคร 
ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
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๕๔กรมการพัฒนาชุมชน, ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนาชุมชน, 2548), หน้า 10. 
๕๕ผศ.สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส

โตร์, 2547), หน้า 4. 
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5.เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่น ามาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

6.เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้องน ามาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะ
เกิดผลตามที่ต้องการ 

7.เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดท าแผน โครงการ และคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่างๆได้ 
การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนา แม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

8.ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะการ
พัฒนาเป็นสิงที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 

9.มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพ ปริมาณ 
สิ่งแวดล้อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู้ที่เก่ียวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไม่ 
และระดับใด เป็นต้น 

10.สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การพัฒนานอกจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์ 
สังคม และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆ จึง
เกิดข้ึนเสมอ 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ได้กล่าวถึงลักษณะของการพัฒนาชุมชน ได้ดังนี้๕๖ 

1. เป็นการด าเนินงานโดยและใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นส าคัญ ไม่พ่ึงพาบุคคลหรือ
ทรัพยากรนอกชุมชน 

2. เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน คนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
คนในชุมชนกับภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ 

3. การเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมาย หรือทิศทางสามารถควบคุมได้ 

                                                   
กกกกกกกก๕๖สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, หลักการสื่อสารมวลชน,พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549), หน้า 25. 
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4. เกิดจากความตั้งใจและการกระท าของมนุษย์ ตามแผนและโครงการที่ก าหนดขึ้นไม่ใช่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

5. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ได้
มาตรฐานตามท่ีต้องการ 

6. เป็นกระบวนการในการศึกษา โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพและความพร้อมในการพัฒนา 

7. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นกรผนึกก าลังของคน
ในชุมชนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดศักยภาพของชุมชนและน ามาใช้ในกรพัฒนาชุมชนได้ 

8. เป็นการน ากลวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้ 

9. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป็นของชุมชน ด าเนินการโดยคนใน
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นการให้สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค ในชุมชน 
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้ก าหนดวิธีการด ารงชีวิตของตนเองและชุมชนได้ด้วยตนเอง 

2.3.3 เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 

ชาตรี ก่อเกื้อได้กล่าวถึงเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคือ “กินดี อยู่ดี มีความสุข” ซึ่ง
ประกอบด้วยภาระงานของการพัฒนารวม 6 ด้าน ได้แก่ 

1. พัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีจิตส านึกในการรักถิ่นที่อยู่ รู้จักรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง ร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยอยู่ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย 

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มกิจกรรมขยะแลกบุญที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหา
ขยะในชุมชน และส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้สารชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในการประกอบการเกษตรในชุมชน 

3. พัฒนาการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องร้อยรัดให้ชาวบ้านในชุมชนมาพบปะและท ากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งน าภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีที่อยู่อาศัย มีอาหาราที่ปลอดภัยต่อการบริโภค มีการน า
สมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค มีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านของชุมชน 

5. พัฒนาสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตทั้งในด้านการคลอดบุตร 
การเจ็บป่วย การเสียชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ นันทนาการ การศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยมี
หลักการว่าเมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง กองทุนสวัสดิการก็จะช่วยบรรเทา
ปัญหาเพื่อกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ 
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6. พัฒนารายได้ โดยมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนที่มีความสามารถและ
ความตั้งใจเข้ามาบริหารในรูปแบบธุรกิจของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน 
ท าให้ชาวบ้านท างานอยู่ในชุมชน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็น ามาจัดสวัสดิการที่จ าเป็นกับชุมชนให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น๕๗ 
     2.3.4 นิยามและความหมายของศักยภาพชุมชน 
 เฉลิมชัย ปญญาดี และเทพ พงษพานิช (2545: (3)) ไดกลาวถึงศักยภาพชุมชนไววา “โดย
ภาพรวมชุมชนมี ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น มีขีดความสามารถในการจัดการท
องเที่ยวและ สิ่งแวดลอมในชุมชน การสรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวในชุมชน โดยเฉพาะดาน
การอ านวย ความสะดวก การดูแลความปลอดภัย และการก าหนดระเบียบการทองเที่ยวในชุมชน” 
 นภดล เวชสวัสดิ์ (2533: 12-15) ไดใหค านิยามของการพัฒนาศักยภาพไววา “การพัฒนา 
ศักยภาพ หมายถึง แรงจูงใจ การตั้งเปาหมายที่ท าและพัฒนาตนเองใหไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
ลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เปนทั้งความพรอม และความสามารถในการลงมือปฏิบัติจน บรรลุ
ถึงจุดหมาย เปนการเพ่ิมพูนความเชื่อมั่นในตนเอง และปูลาดเสนทางไปสูความส าเร็จใน อนาคต” 
 สมิต อาชวนิจกุล (2544: 21-25) ไดใหความหมายของค าวาการพัฒนาศักยภาพ ไววา 
“การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การเขาใจในตนเอง รูตนเอง วาตอนนี้เราท าอะไรอยู มีอะไร บกพร
องบาง ส ารวจตัวเองใหถี่ถวน ปรับปรุงแกไขพัฒนาไปสูจุดมุงหมาย” จากนิยามและความหมายดังกล
าว สรุปไดวา การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง “ความพรอม ความสามารถในการพัฒนาตนเองไปสู
พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติและบรรลุ จุดมุงหมาย รวมทั้งไดเขาใจในตนเอง ส ารวจตัวเอง
เพ่ือปรับปรุงแกไข พัฒนาตนเองใหไปสู จุดมุงหมาย” 
 สญัญา สัญญาวิวัฒน (2542: 32-39) ไดกลาวถึง ทฤษฎีศักยภาพในการพัฒนาและการ 
แพรกระจายไวใน ทฤษฎีสังคมวิทยา การสราง การประเมินคาและการใชประโยชน สรุปไดดังนี้ 1 ป
จจัยที่เปนองคประกอบดวย 6 ปจจัย คือ  
 (1) ทรัพยากรมนุษย  
 (2) องคประกอบทาง สังคม  
 (3) ภาวะผูน าในชุมชน  
 (4) การติดตอสัมพันธระหวางชาวบานกับชาวบานดวยกัน  
 (5) ความสัมพันธระหวางชาวบานกับรัฐ  
 (6) การฝกอบรม 2 ค าอธิบายประพจนทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาที่เปนความจริงที่เกิด
จากการพัฒนาของชุมชนไดกลาวไว 6 ประการ คือ  
 1) การพัฒนาของชุมชนใดข้ึนอยูกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนั้น 
 2) การพัฒนาของชุมชนใดข้ึนอยูกับทรัพยากรมนุษยของชุมชนนั้น  
 3) การพัฒนาของชุมชนใดข้ึนอยูกับผูน าของชุมชนนั้น  

                                                   
กกกกกกกก๕๗จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 40-41. 
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 4) การพัฒนาของชุมชนใดข้ึนอยูกับองคการทางสังคมของชุมชนนั้น  
 5) การพัฒนาของชุมชนใดข้ึนอยูกับโลกภายนอกของชุมชนนั้น  
 6) การพัฒนาของชุมชนใดขึ้นอยูกับการศึกษาของชุมชนนั้น 3 การตั้งสมมุติฐานในการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน  
 จากทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา ผูวิจัยก็ สามารถตั้งสมมุติฐาน (hypothesis) เปนกรอบ
คิดในการวิจัยไดดังนี้  
 1) ชุมชนใดประชาชนแตละคนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินยิ่งมากเทาใด ก็ยิ่งท าใหชุมชนมี การ
พัฒนามากข้ึนเทานั้น  
 2) ชุมชนใดยิ่งมีอัตราการเพ่ิมประชากรในวัยท างานมากเทาใด ก็ยิ่งท าใหชุมชน นั้น
พัฒนามากข้ึนเทานั้น  
 3) ชุมชนใดมีจ านวนและประเภทของหัวหนา (หรือผูน าชุมชนแบบไมเปน ทางการ) ยิ่ง
มากเทาใด ก็ยิ่งท าใหชุมชนพ้ืนที่มีการพัฒนามากขึ้นเทานั้น  
 4) ชุมชนใดประชากรมีสวนรวมกับองคกรของหมูบานมากเพียงใด ก็ ยิ่งท าให ชุมชนนั้นมี
การพัฒนามากข้ึนเทานั้น  
 5) ชุมชนใดประชากรมีการติดตอสัมพันธกับขาราชการของรัฐมากเทาใด ยิ่งท า ใหชุมชน
นั้นมีการพัฒนามากข้ึนเทานั้น 
 6) ชุมชนใดประชากรไดรับการฝกอบรมยิ่งมากเทาใด ก็ยิ่งท าใหชุมชนมีการ พัฒนามาก
ขึ้นเทานั้น ในขณะเดียวกัน 
  เอลมัน อาร. เซอรวิส (Elman R. Service) อางใน สนธยา พลศรี (2545: 162-164) ใน
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งสรุปทฤษฎีวาดวยศักยภาพของการวิวัฒนาการ ไวในขอสุดทายวา 
ทฤษฎีวาดวยศักยภาพของวิวัฒนาการเชื่อวา การพัฒนาแตละสังคมตอง เจริญกาวหนาตลออดไป 
เมื่อวิวัฒนาการถึงขีดสุดแลว จะถึงจุดอ่ิมตัวและมีการเสื่อมถอยลงไป สังคมที่ลาหลังจะเจริญกาวหนา
ขึ้นมาแทนที่เสมอ ในการพัฒนาชุมชนจึงไมจ าเปนที่จะตองน าตัว แบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาไปใชทั้งหมด แตควรแสวงหาตัวแบบการพัฒนา ที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ทั้งในป
จจุบันและอนาคตเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป  
         2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาไว้ 3 ประการ๕๘ 

ประการที่ 1 การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
ก าหนดทิศทาง นั่นคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องธรรมชาติ หากเป็นความพยายามของมนุษย์ พยายาม
ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก าหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะพัฒนา
อะไร พัฒนาอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาและถูกพัฒนา 

                                                   
 ๕๘สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 9. 
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ประการที่ 2 เป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่ “คน” คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและรับผล
ของการพัฒนา มองคนเป็นกลุ่มหรืออยู่ในกลุ่ม ดังนั้นการพัฒนาจึงรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม วัฒนธรรม 

ประการที่ 3 เป้าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคนหรือสังคม คือ ความอยู่ดีกินดีด้านต่างๆ 
หรือสภาพสังคมท่ีดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 

ทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ได้ให้แนวคิดการพัฒนาชุมชนหมายถึง การพัฒนาความคิด
ความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองเพ่ือนบ้านและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

“การพัฒนาชุมชน” เป็นการท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือท าให้ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนเอง ดังนั้น “การพัฒนาชุมชน” จึงเป็นการท าให้กลุ่มคนดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมการปกครองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมโดยต้องค านึงถึงความสมดุลในทุกมิติ 

กระบวนการท างานในชุมชนการท างานกับชุมชนให้ได้ใจให้ได้รักและศรัทธาให้ได้ชื่อว่า  
“ศรัทธาที่เดินได้” นั่นย่อมหมายถึงการเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเข้าไปส ารวจค้นคว้าศึกษา
หาข้อมูลเพ่ือให้ทราบว่าสถานการณ์ของชุมชนเป็นอย่างไรมีปัญหาและต้องการอะไรกระบวนการ
ท างานส าคัญคือการเข้าไปท างานกับความคิดของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดการท างานเพ่ือการพัฒนา
โดยต้องเริ่มจากชุมชนและความสมัครใจพร้อมใจตามความต้องการของชุมชน 

การท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการเข้าไปท างานในชุมชนนั้น 
ประเด็นส าคัญคือการเตรียมความพร้อมของคนในชุมชนแต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าต้องเตรียมความพร้อม
ตัวเองให้ได้ก่อนที่จะน าความรู้ การพัฒนาถ้าปราศจากส านึกและความสมัครใจของชุมชนแล้วก็จะ
กลายการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วการท างานกับชุมชนต้องยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตามความต้องการที่แท้จริงและความสมัครใจของชุมชนแนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
ในความหมายของการ“ ปลุกให้ตื่น ”จึงเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนลุกขึ้นมาร่วมกันท างาน
พัฒนาชุมชนตามความต้องการและความสมัครใจที่ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดการกับชุมชน 

แต่ถ้าชุมชนยังไม่ตื่นตัวและยังไม่พร้อมที่จะร่วมพัฒนาในฐานะนักพัฒนาก็ต้องหาทาง
จัดการกับความคิดของชุมชนให้มากขึ้นและในทางปฏิบัติหากการพัฒนามุ่งหวังให้ชุมชนมี               
“ความยั่งยืน” ในฐานะนักพัฒนาก็จ าเป็นต้องส่งเสริมการจัดกระบวนการชุมชนเพื่อให้เกิด 

การที่จะเสริมสร้างพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของ
ชุมชนเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาการปกครองการเมืององค์กรในชุมชน
สภาพแวดล้อมและปัญหาความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนปัจจัยส าคัญคือการส่งเสริม
และเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชนจากภายในชุมชนเองในชุมชนให้ถี่ถ้วนครอบคลุมมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไป
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ได้เพ่ือจะได้เข้าใจถึงระบบชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และแตกต่างกันในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มีผลต่อการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แน่นอน 

ประเวศ วะสีได้กล่าวถึงกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การพัฒนาชุมชนจึง
ต้องมีลักษณะที่เป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการ พร้อมทั้งเป็นกระบวนการทางสังคมมี
ลักษณะดังนี้ 

1. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือมีความต่อเนื่องของปฏิกิริยาโต้ตอบ
ต่อกันของคนในสังคม การพัฒนาชุมชนต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันจะขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไมไ่ด้ 

2. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) ซึ่งน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้จึงต้องก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีด าเนินการให้ชัดเจน มีการสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนและการเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของชุมชน 

3. การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ (Program) ประกอบด้วยเนื้อหาและแผนงานย่อยที่เน้น
ความริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การสนับสนุนจาก
รัฐบาล และการประสานงานกันระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 

4. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
แพร่ระบาดทางอารมณ์ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงต้อง
ใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีการตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา (Movement) ไม่เฉื่อยชาและ
ท้อถอย๕๙ 

กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดการพัฒนา เป็นแนวคิดที่มุ่งเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ 
ชุมชน สังคม เพ่ือความเจริญ การพัฒนาต้องเริ่มที่ความคิดของคนในชุมชนที่จะเริ่มการพัฒนาเอง 
เมื่อมีความคิดที่สร้างสรรค์ ริเริ่มที่จะพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาจากภายในตัวคนในชุมชนเอง ในกลุ่ม
คนเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ และขยายสู่ชุมชนใหญ่ และสังคม การพัฒนาจะเกิดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ SMART CITY๖๐ 
ประเทศไทยก าลังเดินหน้าพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” อย่างเต็มตัว โดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

                                                   
๕๙ประเวศ วะสี , ประชาคมต าบล ,พิมพ์ครั้งที่  2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มติชน , 2541),          

หน้า 10. 
๖๐กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้สถาบันด ารงราชานุภาพ,SmartCity,(ออนไลน์) 

(แหล่งที่มา): http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/2019/05/14/ 
%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A12/(๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 

http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/2019/05/14/
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หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระยะแรกได้พัฒนาแล้ว 7 
จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพฯ  โดยมีแผนในปี 
2562 เตรียมจะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พ้ืนที่ และภายในปี 2565 จะขยายไปทั่วประเทศ 76 
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 100 พ้ืนที่ 

  
 
ลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน คือ 
๑.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
๒.ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
๓.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
๔.การด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
๕.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 
๖.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
๗.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 
๘.สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอัจฉริยะ (Smart City Infrastructure) 

เมืองอัจฉริยะ Smart City ได้เริ่มด าเนินการใน 3 จังหวัดน าร่อง  ตั้งแต่ปี 2560 คือ จังหวัด
ภูเก็ต เชียงใหม่ และ ขอนแก่น  โดยมีโมเดลการพัฒนา ดังนี้ 

 



 ๕๐ 

 
 
๑ .ภูเก็ต  ตัวแทนภาคใต้ เป็นจังหวัดแรกของโครงการ Smart City  ปัจจุบันมีการขับเคลื่อน 

4 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการน า 
IoT (Internet of Things) เข้ามาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท างานได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ 
Phuket Smart City Innovation Park  ให้เป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนาความรู้และส่งออกสินค้าได้มี
ประสิทธิภาพ 

 
๒.เชียงใหม่  ตัวแทนภาคเหนือ ได้เริ่มโครงการสมาร์ทนิมมานเหมินทร์ แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่  1  Smart Wi-Fi มีการติดตั้ ง Access point ครอบคลุมถนนนิมมานเหมินทร์                                   

ร ะ ย ะ ที่  2 น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น  Chiangmai I Love U ม า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว                                             
ระยะที่ 3  จัดท า Data Analytic จากกล้อง CCTV ในพ้ืนที่ เพ่ือดูความเคลื่อนไหวของประชาชนใน
พ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวในจังหวัด เพ่ือจัดท าข้อมูลด้านการตลาด เป็นต้น 

ได้ ท า ระบ บ ต้ น แ บ บ  Smart Farm ให้ กั บ เกษ ตรก ร   ซึ่ ง เป็ น ค ว าม ร่ ว ม มื อ ขอ ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ออนไอทีวัลเลย์  เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยระบบนิเวศส าหรับเศรษฐกิจ



 ๕๑ 

ดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ Smart Agriculture  เกษตรนวัตกรรมต้นแบบการเพาะปลูกข้าวสมัยใหม่แบบ
แม่นย า เพ่ือลดการใช้น้ าในการเพาะปลูกข้าวด้วยหลักการการแกล้งข้าวโดยอาศัยความสามารถของ
ระบบเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจวัดระดับน้ าในนาข้าวแบบไร้สาย โดยจะผลักดันให้ Oon IT Valley เป็น 
Social Enterprise มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

การขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ (Northern Digital Health Revolution to Chiang 
Mai Medical and Health Hub) โดยความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็น
อีกโครงการที่ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเมืองสุขภาพที่มีบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีครบครัน ช่วยส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ผ่านผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของคนในจังหวัดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบสารสนเทศ พร้อมเตรียมยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้น าการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ครบวงจร รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทยในอนาคต 

 
๓.ขอนแก่น– ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ท

ซิตี้ ปี 2029 เน้นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลใน 3 ด้านหลัก คือ 
1. การขนส่ง Logistics & Transportation หรือ Smart Mobility 
2. ด้านการประชุมและเศรษฐกิจ MICE City หรือ Smart Economy 
3. ด้านการแพทย์ Medical & Healthcare หรือ Smart Living มุ่งสู่การเป็น Medical 

Hub of  AEC ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูแลสุขภาพเดินทางมายังประเทศไทย 
ด้านการขนส่ง ก่อสร้างรถรางไฟฟ้าระยะทาง 26 กิโลเมตร มี 18 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิต

และประกอบในประเทศจ านวน 15 ขบวน ๆ ละ 3 ตู้  ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีแล้ว  มีรึยัง 
ในส่วนของสนามบินขอนแก่นได้รับงบประมาณในการปรับปรุงครั้งใหญ่ จ านวน 2,250 ล้าน

บาท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้รองรับผู้โดยสารปีละ 2 ล้านคน โดยเพ่ิมอาคารผู้โดยสารอีก 1 อาคาร เป็น
อาคาร 4 ชั้น เพ่ิมหลุมจอดเครื่องบินจาก 5 เป็น 12 หลุม 



 ๕๒ 

การเดินทางโดยรถเมล์ เริ่มมีการใช้รถเมล์อัจฉริยะ ที่สามารถเปิดดูต าแหน่งของรถแบบ real 
time จากสมาร์ทโฟนได้ และยังมีFree WiFi ในรถ ขณะนี้มีวิ่งเพียงสองสายวนรอบเมืองกับสถานี
ขนส่งแห่งใหม่เป็นหลัก 

นอกเหนือจาก 3 ด้านหลักข้างต้น ก าลังผลักดันให้เกิดต้นแบบระดับภูมิภาค Digital 
Community  โดยใช้ชื่อ Khon Kaen Regional Digital Park หนุนการพัฒนา Smart City โดยทีม
เทศบาลต าบลขอนแก่นแสดงความพร้อมเพ่ือด าเนินการต่อเนื่องจากการสานต่อความร่วมมือ ตาม
บันทึกความร่วมมือ (MOU) “Khon Kaen Smart Living Lab” ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)   การประชุมหารือในครั้งนี้ มีประเด็นหลักๆ ดังนี้ กรอบแนวคิดการ
จัดตั้ง, สถานที่ตั้ง ท าเล พ้ืนที่ โซน, หน่วยงานร่วมด าเนินการและบูรณาการ รวมไปถึงงบประมาณใน
การด าเนินการหลายฝ่ายร่วมกัน เป็นต้น 

๔.ชลบุรีน าร่องในพ้ืนที่นิคมแหลมฉบัง และ 7 ชุมชนโดยรอบ โดยการติดตั้ง Smart Pole 
หรือ  เสาประชารัฐ ซึ่งเป็นเสาที่มีไฟฟ้าเลี้ยงและเชื่อมต่อกับสายสื่อสาร ติดตั้งกล้องวงจรปิด ใช้
ติดตามการจราจรและดูแลเรื่องอาชญากรรมได้ ถือเป็น Digital Infrastructure ของเมือง 

๕.ระยองติดตั้ง Smart Pole ช่วงถนนสุขุมวิท ที่ผ่านใจกลางเมือง 
๖.ฉะเชิงเทราพัฒนาเป็น Smart Farming  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้พ้ืนที่ใด โดย

ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน (IoT) เช่น การวัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน การใช้
โดรนในการท านายผลผลิต หรือพ่นยาได้ เป็นต้น 

๗.กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของเมือง เช่น กล้องวงจรปิด ข้อมูลจราจร ข้อมูลการระบายน้ า เป็นต้น มารวมกันไว้ใน
แผนที่เดียวและสามารถระบุพิกัดได้ เหมือนเป็นวอร์รูม ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้ 

ความเป็นอัจฉริยะของแต่ละเมือง 
จะเริ่มจากการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เน้นโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล หรือความส าคัญของข้อมูล 

การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล (Digitize) ทั้งเมือง ที่ผ่านมายในปี 2561  ด าเนินโครงการ City Data 
Platform ด าเนินการใน  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อสร้างรูปแบบการ
เชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเมือง เช่น   เชื่อมโยงข้อมูล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล เพ่ือให้ต ารวจติดตามอาชญากร  เชื่อมโยงข้อมูลจาก 
IoT Sensors สิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวังภัยพิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลการใช้ Free  Wi-Fi ของทั้งเมือง มา
วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส าหรับใช้ในการวางแผนระบบโลจิสติกส์ (Logistics) 

ข้อมูลจะถูกรวบรวมมายังระบบคลาวด์ (Cloud) ของเมือง เพ่ือให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน
บูรณาการ น าไปต่อยอดวิเคราะห์ (Big Data Analytics) โดยการสร้างเป็น API ในการดึงข้อมูล และ
มีมาตรฐานของข้อมูล สามารถเปิดให้ภาครัฐหรือเอกชนน าไปต่อยอดเป็นบริการของเมือง และ



 ๕๓ 

ขณะเดียวกันผู้บริหารเมืองจะได้ศูนย์ปฏิบัติการแบบอัจฉริยะที่มองเห็นภาพแบบเวลาจริงของเมืองใช้
ในการตัดสินใจสั่งการ 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น ยังมีอีกหลายส่วนประกอบกัน แต่เป้าหมายรวม ๆ 
ก็คือ การสร้างสังคมคุณภาพที่จะรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง โดยเชื่อมโยงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเมืองเข้าด้วยกันแบบบูรณาการ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ท าให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
เป็นเมืองที่น่าอยู่ในลักษณะของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะเกี่ยวพันไปถึงการเพ่ิมโอกาสใน
การต่อยอดทางธุรกิจ การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง ฯลฯ กระทั่งเป็นเมืองที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

การขยายไปยังพ้ืนที่ต่างๆท่ัวประเทศ 
การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  ได้ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัด

อุบลราชธานี  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา  จังหวัดกระบี่ โดยจะเริ่มจากการพบปะ
พูดคุยระหว่างผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  สถิติจังหวัด กับทีมผู้บริหาร หัวหน้า
ส านักงานจังหวัด เพ่ือรับทราบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปัญหา ความต้องการ และแนวทาง
ในการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตามเจตนารมณ์
ของนายกรัฐมนตรีในการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

การด าเนินการต่อไปคือ จัดการประชุม Workshop กับพันธมิตรความร่วมมือของจังหวัด 
และพัฒนาให้เป็น Smart City ยกตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานี เชิญ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน  กลุ่ม 9 องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาเข้าร่วมระดมสมอง จังหวัดพิษณุโลก ก าลัง
ด าเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์และสถานที่ บนพ้ืนที่ 100 ไร่ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนราว 300 ล้าน
บาท จากองค์กรต่างประเทศและภาคเอกชน  จังหวัดสตูลจะท าการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของเมืองเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น Satun Connect โดยมีเป้าหมายเป็นเมือง Smart Governance 
Smart People และ Smart Environment  จังหวัดสงขลา สนใจเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Smart Economy ) และระบบความปลอดภัยของประชาชน (Smart 
Living Community ) จั งหวัดกระบี่  จัด ให้ มี  Smart tracking ควบคุมปริมาณ เข้ าออกของ
นักท่องเที่ยว การจัดตั้ง Command Center ในเขตพ้ืนที่อุทยาน การพัฒนาระบบ e-ticket และ 
Mobile Application ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup”นั้นมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



 ๕๔ 

กันตนา ทองอินทร์๖๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีได้ศึกษาวิจัยเรื่องการน าเอาหลักค าสอนของศาสนาพุทธมาใช้ในการบริหารของ
นักธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่าการน าเอาหลักค าสอนของพุทธศาสนามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามกรอบแนวคิดของนักธุรกิจที่ศึกษานี้ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Balanced Scorecard ใน 4 มิติ ดังนี้  1) มิติด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) ฆราวาสธรรม 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 และทศพิธราชธรรม 2) มิติด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) นักธุรกิจใช้หลักค าสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ คือ 
ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 และอิทธิบาท 4 3) มิติด้านการเงิน (Financial Perspective) นัก
ธุรกิจใช้หลักค าสอนทางพุทธศาสนา ฆราวาสธรรม 4 มาประยุกต์ใช้ และ 4) มิติด้านการเรียนรู้และ
พัฒ นา (Learning and Growth Perspective) นั กธุรกิ จ ใช้หลั กค าสอนทางพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ คือ ฆราวาสธรรม 4 จักรธรรม 4 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 และกัลยาณมิตร 7 
 ฤทธิ์ ตันติพนารัตน์๖๒ ท าการศึกษาเรื่องทักษะความเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษานิสิต
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งหวัง
ที่จะทราบแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนิสิ ตในโครงการปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจภาคค่ าว่ามีระดับความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเ พียงใด และสามารถน าผล
การศึกษามาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า
การศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างนิสิตในโครงการปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจภาคค่ าจ านวน 143 คน ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการด้านการจัดการค้า มีทักษะโดยรวมของการเป็นผู้ประกอบในระดับปานกลาง และมี
การเลือกเงินเป็นผลตอบแทนจากการท างานที่ส าคัญที่สุด และเลือกการช่วยเหลือสังคมเป็นอันดับ
สุดท้ายเพศระดับรายได้ และอาชีพของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ของกลุ่มตัวอย่างด้วย 
 ชูชัย สมิทธิไกร๖๓ ท าการศึกษาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ไทย มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย เพ่ือ
เปรียบเทียบศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการตามตัวแปรต่าง ๆ  และศึกษาอ านาจการพยากรณ์
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็น

                                                   
 ๖๑ กันตนา ทองอินทร์, การน าเอาหลักค าสอนของศาสนาพุทธมาใช้ในการบริหารของนักธุรกิจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธาน,ี2๕๕๘),บทคัดย่อ 
 ๖๒ ฤทธิ์ ตันติพนารัตน์ , ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษานิสิตโครงการปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจภาคค่ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓),บทคัดย่อ 
 ๖๓ ชูชัย สมิทธิไกร,ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. รายงานการวิจัย 
,(ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗),บทคัดย่อ 
 



 ๕๕ 

ผู้ประกอบการที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนั กศึกษามหาวิทยาลัยไทยกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ7 แห่งจ านวน 3,154 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยโดยภาพรวมมีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ 
างสูง นักศึกษาที่มีเพศและเรียนกลุ่มวิชาที่แตกต่างกัน มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่าง
กัน นักศึกษาที่มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจ รายได้ต่อเดือนของครอบครัวและอาชีพของบิดา
มารดาที่แตกต่างกัน มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน และ ทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ประกอบการ  สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย 



 

บทที่ ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑ )เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ ๒)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๓)เพ่ือเสนอรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup ผู้วิจัยเสนอ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 ๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย 

 ๓.๓ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    

 ๓.๔  เครื่องมือการวิจัย 

 ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๗  สรุปกระบวนการวิจัย 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Researchs) ทั้งการวิจัย
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative Research) แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Action Research 
Methodology) โดยใช้วิธี วิทยาวิจัยการแบบผสานวิธีดังนี้ 
 ๓.๑.๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวมรวมข้อมูล 
จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Startup,แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ,แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาธุรกิจเชิงพุทธ ในศึกษาจาก
หนังสือ เอกสาร รายงานวิจัย  บทความ สื่อออนไลน์ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๑.๒ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ,รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup ในจังหวัดนครราชสีมาในพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษา
ค้นคว้า ดังนี้ 
 ๓.๑.๒.๑ ท าการศึกษาและคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้ประกอบการไหม่  Startupในจังหวัด
นครราชสีมา โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ธุ ร กิ จ  Startup ใ น จั ง ห วั ด



๕๗ 

 

นครราชสีมา  จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้คือ ๑. Ladyproud Shop  ๒.บริหารหจก.ซันชายน์เอส น้ าพริกลุง
นาย ( วิสาหกิจชุมชน) 
 ๓.๑.๒.๒ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย) ,ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ,นิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ,
ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในด้านธุรกิจ 
Startup ,หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา  รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๐ รูป/คน 
 ๓.๑.๒.๓ ด าเนินการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือ
มุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.๑.๒.๔ สรุปและน าผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ ภาคสนาม 
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ
เพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมา
เผยแพร่ให้กับ ผู้ประกอบการใหม่ startup ในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 
 ๓.๑.๒.๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยมุ่งศึกษาธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน ๒ แห่ง 
ดังนี้คือ 

๑. Ladyproud Shop   
๒.บริหารหจก.ซันชายน์เอส น้ าพริกลุงนาย ( วิสาหกิจชุมชน) 

 
๓.๓ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น ๖  กลุ่ม ดังนี้คือ 
๑.กลุ่มดังนี้คือ๑.กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่

เป้าหมาย) จ านวน ๒ คน ดังนี้คือ  ๑.เจ้าของธุรกิจ Ladyproud Shop จ านวน ๑  คน  และ ๒.
เจ้าของธุรกิจ หจก.ซันชายน์เอส น้ าพริกลุงนาย ( วิสาหกิจชุมชน) จ านวน ๑  คน   

๒.กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ๑๐ คน  
๓.กลุ่มนิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒ แห่ง คือ จาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  ๒๐  รูป/คน  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ านวน ๑๔ คน  

๔.กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จใน
ด้านธุรกิจ Startup ๑  คน  

๕.กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน  ๒ คน
คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑ คน,เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๑ คน  



๕๘ 

 

๖.กลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๑  รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๕๐ รูป/คน  

 โดยการคัดเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง( Purposive  
sampling ) และมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”  ในจังหวัดนครราชสีมา  

 
๓.๔ เครื่องมือการวิจัย 
 การด าเนินการตามโครงสร้างการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม 
ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลสู่ชุมชน ส าหรับการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเน้นวิธีการแสงหาความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาแนวคิด 
หลักการ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup” ในจังหวัดนครราชสีมาโดยด าเนินการและ ใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ๓.๔.๑ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) ส าหรับ 
โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากแนวคิด หลักการ ความเป็นมา เพ่ือค้นหารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่  “Smart City Korat Startup” ในจังหวัด
นครราชสีมา 
 ๓.๔.๒ ศึกษาและติดตามผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่ง
สู่ “Smart City Korat Startup” 
 ๓.๔.๓ การสังเกต ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่ท า 
ควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย) 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ,นิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา ,ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จใน
ด้านธุรกิจ Startup ,หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา และ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา   
 ๓.๔.๔ จัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคืนเวทีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการน าข้อมูลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่ง
สู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมาน าเสนอต่อชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัดนครราชสีมาในพ้ืนที่ที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ 
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัดนครราชสีมาโดย
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยลงพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 



๕๙ 

 

 ๓.๕.๒ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต 
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup  ในจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย) ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา ,นิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ,ผู้ประกอบการ Startup 
ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในด้านธุรกิจ Startup ,หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  Startup ในจั งหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการผู้ เชี่ ยวชาญทางด้าน
พระพุทธศาสนา  เพ่ือเป็นแนวทางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup” 
 ๓.๕.๓ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ส าหรับ 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup  ในจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย) ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ,นิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ,
ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาทีมีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จในด้านธุรกิจ 
Startup ,หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา  โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากแนวคิด หลักการ 
ความเป็นมา เพ่ือค้นหาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.๕.๔ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และน ามา
วิเคราะห์ระบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup” ในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า และรูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัด
นครราชสีมา  
 ๓.๕.๕ การจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอบรม “ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และคืนเวทีสู่ชุมชน ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แนวทางในการเผยแพร่ให้กับ ผู้ประกอบการใหม่ 
Start up ในจังหวัดนครราชสีมาในพื้นท่ีที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ 
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การคืนเวทีสู่ชุมชน การแจกแบบ
สัมภาษณ์ เป็นกระบวนการ ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการ วิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า ,การประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการใหม่Startup และรูปแบบการพัฒนาระบบ
นิเวศเชิงพุทธส าหรับผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัดนครราชสีมา 



๖๐ 

 

 ๓.๕.๒ สรุปและน าผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย 
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเป็นมา การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”  ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.๕.๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
Start up ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.๕.๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว ให้
เกิดองค์ความรู้ กระบวนการ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
เชิงพุทธเ พ่ือมุ่ งสู่  “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่ ให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัดนครราชสีมาในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 
๓.๗  สรุปกระบวนการวิจัย 
 กล่าวโดยสรุป ในการน าเสนอผลการวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้รูปแบบ
กรณีศึกษา ( Case study research)  อธิบายพัฒนาการส าคัญรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” ในจังหวัดนครราชสีมา จาก
ประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์เดียวกัน มีการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ด้วยการตั้งค าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในทุกมิติ การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation obsevetional)  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 
Startup และเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ จากการสืบค้นเอกสาร (Documentary research) หนังสือ 
บทความตีพิมพ์ และข้อมูลจากสื่ออิเลคทรอนิคส์  เว็บไซต์ต่างๆ  จากนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งสอง
ระดับมาสังเคราะห์และวิเคราะห์รวมกันเพ่ือน าเสนอเป็นผลการศึกษาของงานวิจัย  และการจัด
โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิง
พุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนเวทีสู่ชุมชน 
ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup” เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการใหม่ Start up 
ในจังหวัดนครราชสีมาในพื้นท่ีที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

  
 
 

 



บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 

“Smart City Korat Startup” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Researchs) ทั้งการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative Research) แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Action Research 
Methodology) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสานวิธี ผลการศึกษาวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ 

๔.๑.๑ ข้อมูลบริบทพื้นที่ 

 งานวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup” เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมอบรมใน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่“Smart City Korat Startup” ให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup,นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
และนิสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งหมดจ านวน ๕๐ รูป/คน ในวันที่ ๓,๗-๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ใน
จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่“Smart 
City Korat Startup” เกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  ชื่อStartup ที่อยู่ เมื่อจ าแนกเป็น
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ( Percentage) 
 ด้านเพศ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup เป็นเพศหญิง จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามล าดับ 
 ด้านอายุ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และอายุ 50-59 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ 
60-69 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุ 30-39 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
และอายุ 20-29 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่
เป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระดับการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34  ระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ตามล าดับ    
 ด้านธุรกิจ Startup พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่ 
พบว่าท าธุรกิจ Startup ด้านค้าขาย เช่น ธุรกิจขายน้ าพริก/สินค้าแปรรูปการเกษตร (หจก.ซันชายน์



๖๒ 

 

เอส  น้ าพริกลุงนาย) ,ขายสินค้าด้านสุขภาพและความงาม (Ladyproud By Dr.Pum),ร้านขายของ
ช า,ขายเสื้อผ้าออนไลน์,ค้าขายออนไลน์,ขายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์ รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 และธุรกิจให้เช่ารถตู้ (บจก.พาวเวอร์ฯ)จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจ
เปิดร้านบริการสักลายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจขนส่งสินค้าจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 และธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้บริหารรีสอร์ท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจ
โรงเรียนสอนนวดแผนไทยจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.43 ตามล าดับ 
 ด้านที่ตั้งของธุรกิจ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่
พบว่าท าเลที่ตั้งของธุรกิจStartup อยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา เช่น ต.หนองไผ่ล้อม,ต.ในเมือง
,ต.สีมุม,ต.จอหอ,ต.จอหอ รวมทั้งหมด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และอ าเภอสูงเนิน จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.68 และอ าเภอปากช่อง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  และอ าเภอปัก
ธงชัย จ านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และอ าเภอโชคชัย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ตามล าดับ 

 ๔.๑.๒ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ
จากการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ  

จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 พบว่า 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
วัตถุดิบหลักในการผลิต/บริการ Startup ก า ร เข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น  แ ล ะ

ความสามารถในการสร้างอาชีพโดยตนเอง 
เพราะต้องอาศัยแรงงาน ทุนประกอบการ และ
วัสดุดิบที่ ส าคัญ ในการขับเคลื่อน คือ การ
วางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน มีความสามารถใน
เชิงธุรกิจเป็นพ้ืนฐาน คือ มีความรู้และความ
เข้าใจในธุรกิจ Startup เพราะเป็นธุรกิจที่
เปิดตัวใหม่และต้องมาสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่จะเข้าแข่งขันในตลาดเดิมได้จะต้องมี
ต้นทุนที่จะสามารถขับเคลื่อนได้ คือ สติปัญญา
ที่รอบรู้ในวงการธุรกิจที่ก าลังจะเติบโตแบบ 
Startup๑ 

กระบวนการในการผลิต Startup การเริ่มต้นธุรกิจใหม่สักตัวโดยมีงบที่จ ากัด และ

                                                   
๑

 สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศรีงาม ผู้ประกอบการซ่อมและจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์และให้เช่าบูชาพระ

เครื่องบ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๖๓ 

 

 ไม่มีนายทุนเข้ามา ต่อหน้านักลงทุน ยังมีข้อดี
ตรงที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแรงกดดันและความ
เสี่ยง ให้กับสตาร์ทอัพหลายราย ได้เผยแนวทาง
ที่ เ ข า ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ม า จ า ก
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นใช้
แนวทางดังกล่าว เพ่ือหลีกเลี่ยงความอึดอัดที่
เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นท าธุรกิจที่ได้รับเงินทุน
จ านวนมากจากนักลงทุนข้ีกลัวทั้งหลาย๒ 

ผลิตภัณฑ์/บริการชนิดไหนของ Startup ที่มี
ยอดจ าหน่ายและเป็นที่นิยมสูงสุด 
 

การผลิตสินค้าหลายผลิตภัณฑ์ย่อมจะส่งผลต่อ
ทางเลือกของลูกค้า เพราะถ้ามีสินค้าไม่กี่ตัวจะ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพราะตลอดระยะเวลาที่ลงขายสินค้าจะต้องมี
การบริการชนิดไหนของ Startupของท่าน ที่มี
ยอดจ าหน่ายและเป็นที่นิยมสูงสุด ซึ่งไม่เสมอไป 
เพราะลูกค้าจะเป็นลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็มี
ทางเลือกของสินค้ามากขึ้น  

ผลิตภัณฑ์Startupของท่านมีการปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะสินค้ามักขึ้นอยู่
กับผู้ใช้มากกว่า เพราะผู้ใช้บริการจะบ่งบอกถึง
ผลิตของเราได้ว่ามีความเหมาสมและตรงตาม
ความต้องการของเขาในระดับใด ซึ่งจากการ
สอบถามถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าน าไปใช้จะบอกว่า
อยากให้ปรับปรุงในส่วนของปริมาณให้มากขึ้น
และมีการลดแลกแจกแถมในส่วนของลูกค้า
ใหม๓่ 

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆของ
Startup 
 

กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการ
น า เสนอผลิ ตภั ณ ฑ์ ให ม่ ว่ าต้ อ งการอะไร 
เช่น ต้องการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีต้องการ
รักษาความเป็นผู้น าในตลาด ต้องการใช้ก าลัง
การผลิตส่วนที่ เหลือให้ เต็มที่ต้องการขยาย

                                                   

๒
 สัมภาษณ์ดร.เพ็ญศรี จารุก าเนินกนก ผู้ประกอบการSME อัญมณีเครื่องประดับส่งออก ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๓

 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๖๔ 

 

ตลาด  หรืออาจจ้องการขยายผลิตภัณฑ์ ให้
ครบถ้วน  เป็นต้น๔  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่
ต่างกันจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
แตกต่างกัน  กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่
ต่ างไปจากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะแตกต่างกันด้วยแนวคิดใหม่ 
ๆ ของผลิตภัณฑ์ อาจมาจากแหล่งแนวคิดต่าง 
ๆ กัน เช่นจากรายงานของพนักงานขายจาก
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน จากการหาช่องว่างของ
ตลาดปัจจุบันรวมไปถึงอาจได้แนวคิดใหม่มา
จากพ่อค้าคนกลางการระดมแนวคิดของหัวหน้า
แผนกต่างๆ ในกิจการและแนวคิดส่วนใหญ่ที่ได้
มักได้มาจากปัญหาข้อเสนอแนะค าติชมของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค๕ พบเจอในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นั้นในขั้นตอนนี้กิจการควรจะได้
แนวคิดหลายๆ แนวคิดจากแหล่งต่างๆ กัน เพ่ือ
น าไว้กลั่นกรองเลือกเฉพาะแนวคิดที่เหมาะสม
ส าหรับกิจการ แนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรที่
จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กิจการก าหนด
ไว้ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้าง
ค ว าม พึ งพ อ ใจ แ ก่ ผู้ บ ริ โภ ค เพ่ิ ม ม าก ขึ้ น
ก ว่ า เดิ ม  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให ม่ ไม่ ค ว รท า ล า ย
สิ่งแวดล้อมใช้แล้วควรปลอดภัยทั้งตัวผู้บริโภค
และสังคมโดยรวม 
 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์/บริการ ของ Startupท่านมี
ที่ ไหนบ้าง  และมีช่องทางการจัดจ าหน่าย
อย่างไร 

1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct 
Channel) คือ การที่ ผู้ ผลิต ได้ท าการจัดจ า 
หน่ายสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อ
สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร  ห รื อ ผู้ ใช้ สิ น ค้ า ท า ง

                                                   

๔
 สัมภาษณ์นางธิดารัตน์ เสรีขจรจารุ ผู้ประกอบการธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 
๕

 สัมภาษณ์นางคณาวรรณ สุทธประเสริฐ ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ต าบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๖๕ 

 

อุตสาหกรรม โดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลางทาง
การตลาด๖  
2) ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม (Indirect 
Channel) คือ การที่ผู้ผลิตไม่ได้ท าการ จัดจ า 
หน่ายสินค้าหรือบริการ ไปยังผู้บริโภค ผู้ซื้อ
สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร  ห รื อ ผู้ ใช้ สิ น ค้ า ท า ง 
อุตสาหกรรมโดยตรง แต่จะจัดจ าหน่ายผ่านคน
กลางทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
การออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายควรน่าจะ
ได้ค านึ งถึงเงื่อนไขในการสินค้าที่ ผู้ บริ โภค 
ต้องการคิดจะซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ ประเด็น
ส าคัญที่จะน ามาพิจารณา ได้แก่  

1. ขนาดการซื้ อ  ป ริม าณ สิ นค้ าที่
ผู้บริโภคต้องการในการซื้อ1ครั้งยิ่ งซื้อน้อย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องเน้นความใกล้ชิดกับ
ผู้บริโภคสามารถตอบสนองความสะดวกด้าน 
เวลาเพราะผู้บริโภคจะซื้อบ่อย ๆ แต่ปริมาณต่อ
ครั้งไม่มาก๗ 

2. ระยะเวลาการรอระยะเวลาในการ
จัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคนาน เท่าใด ซึ่งแน่นอน
ว่าผู้บริโภคต้องการเลือกใช้ช่องทางที่ใช้เวลาเร็ว
ที่สุดสินค้าบางชนิดผู้บริโภครอ ได้ แต่บางชนิด
เมื่อตัดสินใจซื้อต้องได้สินค้าทันที๘ 

3. ความสะดวกในการหาซื้ อ  การ
อ านวยความสะดวกในการ  หาซื้อสินค้าแก่
ผู้บริโภคเช่น     จ านวนร้านค้าที่มากเพียงพอ
การก าหนดจ านวน ความสะดวกจากการสั่งซื้อ
สินค้าท่ีบ้านผ่านทาง Catalog Sales  

                                                   
๖ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สงิหาคม 2563. 
๗ สัมภาษณ์นายไชยวัตร์ ศิริศักดิ์ดา ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ต าบลหนองบัวศาลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๘ สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศรีงาม ผู้ประกอบการซ่อมและจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์และให้เช่าบูชาพระ

เครื่องบ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๖๖ 

 

4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะน าเสนอต่อผู้บริโภค
โดยทั่วไปผู้บริโภคอยากให้มีความหลากหลาย
เพ่ือจะได้มี โอกาสเลือกสรร  สินค้าที่ตรงกับ
ความตอ้งการมากที่สุด๙  

5. บริการ บริการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ขาย เช่น การให้สินเชื่อ การรับประกันการ
จัดส่งการติดตั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯลฯยิ่ง
บริการมีมากเท่าใดก็เป็นภาระแก่ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายมากเท่านั้นแต่ถ้าผู้บริโภคต้องการ
บริการที่ติดไปกับสินค้าการออกแบบ  ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายก็ต้องจัดให้มีศูนย์บริการ          
อ าน วยความสะดวก ให้ ด้ ว ยการก าห น ด 
วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดของการจัดจ าหน่าย
ความเข้าใจโดยทั่วไป๑๐ วัตถุประสงค์ของการ
จัด จ าหน่ายน่าจะเป็นการก าหนดเป้าหมาย 
ยอดขายในรูปตัวเงินหรือจ านวนหน่วยของ
สินค้ าที่ ขาย  แต่ ในหลายกรณี การก าหนด
วัตถุประสงค์เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
การเลือกช่องทางการ จัดจ าหน่ายยังเกี่ยวข้อง
กับ อีกหลายวัตถุประสงค์  เช่น  ต้นทุนและ
ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ  ช่องทางการจั ด
จ าหน่ายการใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
คู่แข่งขัน เป็นต้น  

การเริ่มต้นท าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนท าเพียงเพราะเห็นว่า
ธุรกิจนั้นมีศักยภาพที่ดีน่าลงทุน และการที่ขาดความรู้ในธุรกิจนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง จะท าให้คุณมีต้นทุน
มหาศาลโดยเฉพาะต้นทุนการเรียนรู้ นอกจากการท าธุรกิจที่คุณรู้จักและหลงรัก การมี Connection 
ที่ดีก็ช่วยให้ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจหลายอย่างเสร็จสิ้นได้โดยใช้เงินเพียงเล็กน้อย ดังนั้นในขั้นตอนนี้

                                                   
๙ สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศรีงาม ผู้ประกอบการซ่อมและจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์และให้เช่าบูชาพระ

เครื่องบ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๑๐ สัมภาษณ์นางธิดารัตน์ เสรีขจรจารุ ผู้ประกอบการธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต าบลในเมือง อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 

 



๖๗ 

 

จึงมีความส าคัญอยู่ไม่น้อย ความล้มเหลวของธุรกิจ มากกว่าคาดหวังเรื่องเงินในภายภาคหน้า การ
จัดการพนักงานและสัญญาจ้างทั้งยุ่งยากและมีต้นทุนสูง ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่จะจั ดการเรื่อง
เหล่านี้ได้ไม่ดี การให้สมาชิกในทีมเป็นหุ้นส่วน จึงเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทีมยอมร่วมหัว
จมท้ายและโฟกัสกับธุรกิจ ผู้ประกอบการใด ๆ ก็ตามที่เริ่มต้นธุรกิจแบบไร้แผนจะต้องใช้เงินจ านวน
มาก เช่นเดียวกันคนเหล่านั้นจะต้องแบกรับความกดดันที่จะคงความนิยมเอาไว้ตามหน้าสื่อ ท าให้
เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเอาใจนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการใช้เงินที่มากเกินไปจะ
ท าให้การตัดสินใจแย่ลง และเกิดการควบคุมไม่อยู่ทุกวันนี้การท าสตาร์ทอัพโดยสมาชิกอยู่กันคนละ
มุมโลกเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟน วิดีโอ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงช่วยอ านวย
ความสะดวก ค่าใช้จ่ายส าหรับส านักงานเป็นต้นทุนที่แพง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดสรร
พนักงาน และค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทาง ที่ควรท าคือมีเว็บไซต์ เพราะช่วยให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ 
(แม้ไม่มีออฟฟิศ) เทียบเท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ได้ ถ้าวิธีแก้ปัญหาของคุณมีคุณค่าจริง พาร์ทเนอร์ใน
อนาคตย่อมกระโจนเข้ามาร่วมวงด้วยอยู่แล้ว ดังนั้นอย่าลืมเจรจาเรื่องค่าลิขสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมกัน
ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะการขอส่วนลด เพราะท้ังเวนเดอร์และพาร์ทเนอร์จะเข้าใจเรื่องกระแสเงินสดที่
ธุรกิจเกิดใหม่ของคุณต้องจัดการ ถือซะว่าใช้โอกาสนี้เพ่ือฝึกทึกษะการขายของคุณเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ไป
ในตัว ถ้าคุณขายสินค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจ าหน่ายจะท าหน้าที่ส่งสินค้าที่อยู่ในคลังแทนคุณ แต่
ถ้าคุณขายบริการอย่ากล้วที่จะขอบวกค่าบริการเพ่ือชดเชยต้นทุนของคุณ การท าธุรกิจคือการต่อรอง 
แต่ผู้ประกอบการมือใหม่ที่มีเงินมากมักเกรงใจที่จะต่อรองกับคู่ค้า  ตัวอย่าง Business Model ยอด
นิยม เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรายเดือน และค่าบริการเสริมต่าง ๆ หรือการขายสินค้าครั้ง
เดียวจบ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซแทนที่การค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงแก่ลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงิน
และลดความเสี่ยง คือ การใช้ Social Media ซึ่งมีข้อดีคือฟรี และสามารถใช้หยั่งเสียงได้ว่าวิธีการ
แก้ปัญหาของคุณมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน ก่อนที่คุณจะลงทุนเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ในการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ Social Media ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และราคาไม่แพง
ส าหรับใช้ท าการตลาดให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วยคุณอาจมองเงินเริ่มต้นธุรกิจที่มีจ ากัดว่าเป็น
ปัญหาใหญ่ที่สุด หรือเป็นสิ่งกระตุ้นช่วยให้คุณท าธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นก็ได้ การท าสตาร์ท
อัพมักเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม แต่คู่แข่งรายใหญ่ก็สามารถที่จะลอกเลียนแบบ 
Solution ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดได้ทันที และแทบไม่มีความเสี่ยงเลย ดังนั้นจงให้ข้อจ ากัดด้านการเงิน
เป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณมุ่งชนะมากกว่าที่จะมองเป็นจุดอ่อนในการเริ่มต้นธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการผลิต Startup ที่ผู้ประกอบการใหม่จะต้องบริหารจัดการ คือ  

1)เข้าให้ถึงแก่นปัญหา สตาร์ทอัพหลายราย ไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
แก้ ปัญ ห าให้ ลู กค้ า ได้ จ ริ งๆ  ก็ เพ ราะพวก เขาเข้ า ไม่ ถึ งส าเหตุที่ แท้ จริ งของปัญ หา  แชร์



๖๘ 

 

ประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ไม่ได้รับความไม่สะดวกสบายจาก
การใช้สินค้าหรือบริการในปัจจุบัน๑๑  

2) ลงพ้ืนที่จริง หลังจากที่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องลงพ้ืนที่จริงๆ เพ่ือที่จะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่มีอุปสรรคในด้าน “ปัญหาของธุรกิจทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราขาดแคลน
นวัตกรรม แต่ขาดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ในส่วนหลังนี้เป็น
สิ่งที่สตาร์ทอัพทั่วโลกก าลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่  

3)ระบุขอบเขตของปัญหา อะไรคือปัญหาของที่แท้จริงลูกค้า มองปัญหาให้เหมือนที่ลูกค้า
มอง เมื่อนั้นจะเห็นโอกาส สังเกต วิเคราะห์ และปะติดปะต่อข้อมูล ค าถาม ปัญหา หรือไอเดีย
ต่างๆ ท างานไปในทิศทางเดียวกันทั้งทีม และก าลังแก้ปัญหาได้ตรงจุด๑๒  

4)ระดมไอเดียในการแก้ปัญหา ระดมทุกไอเดียในการแก้ปัญหา  ดังนั้นยิ่งมีไอเดียมาก
เท่าไร คุณก็ยิ่งจะได้ไอเดียที่สามารถน าไปใช้ได้จริงมากขึ้นเท่านั้น  

5)การจ าลองต้นแบบของสินค้าหรือนวัตกรรมและท าการทดสอบ น าเอาความคิดสร้างสรรค์
ที่ได้ มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง  (จะเป็นรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
หรือ ผลิตภัณฑ์จริงๆ ก็ได้ท าซ้ าๆและเรียนรู้จากสิ่งที่ท า หลังจากท่ีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง
แล้วมาถึงขั้นตอนในการทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์  ลองน าสิ่งที่คุณท าไปให้ใครสักคนที่ก าลัง
ประสบความไม่สะดวกสบายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการต่างๆ ทดลองใช้ แล้ว
ขอฟีดแบ็คจากเขาเหล่านั้นว่าถ้าคุณจะท าออกมาจริงๆ  มันจะเวิร์คหรือไม่ และถึงแม้มันไม่เวิร์ค
เลย อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้ว่า ความล้มเหลวเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จ ล้มแล้วลุกขึ้นให้ไว เรียนรู้
จากความผิดพลาด แล้วน าไปปรับปรุง  

6)ลงมือสร้างผลิตภัณฑ์แล้วลุยตลาดจริงเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อม ตลาดกลุ่มเป้าหมายชัด สิ่งที่คุณ
ต้องการในตอนนี้ก็คือโอกาส อย่าหยุดที่จะมองหาโอกาสไม่ว่าจะโอกาสในการหาพาร์ทเนอร์ทาง
ธุรกิจ หรือ โอกาสในการขาย๑๓ 

ดังนั้นการก าหนด วัตถุประสงค์ของการออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดี ควรจะ  - 
สะท้อนภาพรวมของกลยุทธ์การตลาด - น าไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า - เน้นการ
วัดผลการขายและกิจกรรมการขายได้อย่างชัดเจน - แสดงให้เห็นอนาคตว่ายอดขายของบริษัทควรจะ
มาจากที่ใด -ใช้ในการประเมินผลการขายและการให้ทรัพยากรทางการตลาด  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์

                                                   
๑๑ สัมภาษณ์นางคณาวรรณ สุทธประเสริฐ ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ต าบลสีมุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สงิหาคม 2563. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๑๓

 สัมภาษณ์ดร.เพ็ญศรี จารุก าเนินกนก ผู้ประกอบการSME อัญมณีเครื่องประดับส่งออก ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๖๙ 

 

ของการจัดจ าหน่าย ก าหนดออกมาได้เป็น 4เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องจะต้อง ระบุเป็นจ านวนตัวเลขที่
ชัดเจนได้แก่ 1. วัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ (Account-Development Objective) 
เน้นไปที่การแสวงหาผู้จัดจ าหน่ายใหม่หรือบริโภครายใหม่ ซึ่งต้องระบุกลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน
สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัท 

การจ าหน่ายบนแฟลตฟอร์มโดยเฉพาะShopee และ Lazada ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการ
เข้าถึงด้วยข้อจ ากัดในการลงลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายท าให้ผู้ประกอบรายใหม่ไม่
สามารถที่จะมีทุนมากพอที่จะใช้ช่องทางในตลาดออนไลน์  

ข้อค าถาม ผลการสัมภาษณ์ 
Startupของท่านมีการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ในด้านต่างๆ
ให้กับสมาชิก 
 

การเรียนระบบออนไลน์ การท าสื่อ เรียนคอส กลุ่มไลน์คอยแนะน ากัน๑๔ 

Startupของท่านมีการ
ปรับปรุงรูปแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ หีบห่อของ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ 

มีการปรับปรุง แรกๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ตามต้นทุน โดยผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้
สวยงาม พอลูกค้าตอบโจทย์การตลาด ก็จะส่งผลให้สามารถที่จะสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้ดูดี๑๕ 

ผู้แนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับการผลิต และ
จัดจ าหน่ายสินค้า/
บริการของStartup 

สรรหาด้วยตนเองและกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ด้วยกันเช่นหอการค้าจังหวัด
และจุดที่เราสนใจ๑๖ 

เหตุผลใด Startup 
ของท่านสามารถอยู่ได้
จนถึงปัจจุบัน 
 

ได้ท าในสิ่งที่เรารัก เราถนัดและเชี่ยวชาญเราก็มีความใส่ใจและอดทน เรา
ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทางสังคม โดยดูจากเทรนด์ ช่องว่างการตลาด
และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การท าธุรกิจต้องหาวิธีการเรียนรู้และไม่ท้อถอย 
มีความอดทนต่อความส าเร็จ โดยใช้หลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงและบริหารดี โดยฟังเสียง
ของลูกค้า คือ “คุณภาพของสินค้าจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไป” ถ้าสินค้าไม่ดี

                                                   

๑๔
 สัมภาษณ์ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ ผู้ประกอบการร้านเลดี้พราว อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อ

วันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๑๕

 สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศรีงาม ผู้ประกอบการซ่อมและจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์และให้เช่าบูชาพระ

เครื่องบ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๑๖

 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๗๐ 

 

จริงและใช้การโฆษณาเพ่ือบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง มีโอกาสที่จะโดนกระแส
ลงโทษจากโลกออนไลน์ (Social Sanction) แต่ถ้าสินค้าดีจริงโลกออนไลน์
จะช่วยแนะน าและบอกต่อกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งนับเป็นประโยชน์
กับผู้ประกอบการอย่างมหาศาล ดังนั้นในยุคนี้ ผู้ประกอบการต้องท าสินค้า
ให้ดี เป็นตัวจริงของลูกค้า สร้างความไว้ใจจากความจริงใจ และเปิดรับเสียง
ตอบรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีจากลูกค้า เพ่ือดูแลลูกค้าให้ประทับใจที่สุด 
และเพ่ือให้ลูกค้าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจของของเราได้ 

 

๔.๒ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 

 ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๒.๑ ศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

  จากการศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่าจาก
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มและน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่3สิงหาคม63 พบว่า 

ข้อค าถาม รายละเอียดค าตอบ 
ท่านคิดว่าสินค้าของ 
Startupของท่าน มี
จุดเด่นอะไร  จนท า
ให้เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไปสินค้าตอบ
โจทย์ 

ซึ่งเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดใหญ่ได้ เพราะมีสินค้ามาก แต่เราจะหา
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ราคาไม่แพง และเน้นตัวแทนช่วยขายและใช้ในระบบ
ออนไลน์ให้คนเข้าถึงมากขึ้น โดยเฉพาะสูตรของตนเองเฉพาะ และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และน้ าพริกเป็นที่นิยมของทุกบ้านในครัวเรือน และผลิตเอง ท า
ตลาดเอง ลองผิดลองถูก๑๗  
 

การด าเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจstartupมี
จุดอ่อน  จุดแข็ง 
และศักยภาพ 
 

 

  จุดแข็ง  จุดแข็งของ Startup 

ราคาถูก มีคุณภาพและมีสารสกัดจากธรรมโดยไม่ผสมผสานเคมี  
Startup ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้วยทรัพยากรที่จ ากัด ดูเสมือนจะเป็นจุดอ่อน
ของ Startup ที่ท าให้ธุรกิจใหม่ ยากที่จะประสบผลส าเร็จ หรือแข่งขันกับ
คู่แข่งที่มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าได้แต่ในความเป็นจริง ขนาดของธุรกิจและ

                                                   
๑๗

 สัมภาษณ์นายไชยวัตร์ ศิริศักดิ์ดา ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ต าบลหนองบัวศาลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 



๗๑ 

 

จ านวนทรัพยากรที่จ ากัด ไม่ได้เป็นข้อเสียเปรียบของ Startup เสียทีเดียว 
หากแต่กลับเป็นจุดแข็งของ Startup ที่องค์กรธุรกิจที่มีขนาดและความพร้อม
ของทรัพยากรที่เหนือกว่า อาจจะไม่สามารถด าเนินการได้เช่น  Startup ทั้งนี้ 
เพราะด้วยรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจของ Startup คือ การจัดตั้งธุรกิจโดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ย่อมต้องรู้จักและเข้าใจธุรกิจที่จะจัดตั้งใหม่เป็นอย่างดี 
และเมื่อธุรกิจใหม่มีขนาดเล็ก จึงมีความยืดหยุ่นสูงต่อการขัดเกลาแนวคิดทาง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
กระทั่ ง เป็นที่ยอมรับของตลาด และนักลงทุน (Venture Capital) ใน
ระยะเวลาอันสั้น 

จุดอ่อน จุดอ่อนของ Startup 
         ในด้านการตลาดและเรื่องทุน การเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการเงิน 
คู่แข่งเยอะและผลิตภัณฑ์มีการลอกเลียนแบบและขายตัดราคา และไม่เป็นที่
นิยมของลูกค้าและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การตลาดไม่โดดเด่น และสู้กับ
โฆษณาที่เมกะโปรเจคใหญ่กว่าไม่ได้ ด้วยความไม่มีชื่อเสียงและไม่เป็นที่นิยม 
และไม่ได้เข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัล ท าให้เป็นที่รู้จัก แม้ว่าจุดแข็ง
ของ Startup คือ ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจที่จะ Start ใหม่ ของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่จะร่วม Startup ธุรกิจใหม่ร่วมกันหากแต่ในจุดแข็งดังกล่าว 
ยังสามารถเป็นจุดอ่อนที่ Startup ทุกคนพึงตระหนักอยู่เสมอ คือ 
      - Startup ขาดความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจัง 

            - Startup ติดกับดักทางความคิด โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ธุรกิจตามสถานการณ ์

            - Startup เริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิด จากการลอกเลียนแบบ 

            - Startup ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สั้น หรือนานเกินไป 

            - Startup ไม่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจน หรือมี
ศักยภาพที่เหมาะสม 

จุดอ่อนประการสุดท้ายของ Startup ที่ส าคัญ คือ การ Start ธุรกิจใหม่ โดย
ปราศจากแผนธุรกิจ และที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมอย่างแท้จริง 

 
ด้ านศักยภาพของ
ผู้ประกอบการใหม ่

 เราไม่ใช่สตาร์ทอัพแบบฟูลทาม จึงท าให้ผลิตภัณฑ์กระจายไม่
ทั่วถึง เราจึงหาเวลาและให้เวลากับการเรียนรู้ให้มากขึ้น และเทคโนโลยีก็ยัง



๗๒ 

 

 ไม่ถนัด และต้องจ้างก็ส่งผลต่อการใช้จ่ายที่สูง ใช้ยิงแอดก็ต้องใช้ทุน และเวลา 
ตลอดจนในด้านการตลาด๑๘ 

ปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาทองของ Startup ในภูมิภาค ASEAN จาก
ปัจจัยต่างๆ ทั้งอัตราการใช้ IT และ Social Media ที่แพร่หลาย รวมถึง การ
จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN (AEC) ด้วยนั้นส่งผลให้นักลงทุน
ทั้งประเภท Venture Capital และ Angel Investors ทั้งจากสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ ต่างให้ความส าคัญกับ
การลงทุนกับ  Startup ในภูมิภาคนี้ จ านวนมาก โดย อ้างอิงจาก  500 
Startups ซึ่งได้เคยกล่าวถึงแนวโน้มที่นักลงทุนจากทั่วโลก จะน าเงินลงทุนนับ
แสนล้านบาท เข้ามาลงทุนในภูมิภาค ASEAN ซึ่งนักวิเคราะห์ในประเทศไทย
ต่างเชื่อว่า จะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนใน  Startup ของไทย ผ่าน  Venture 
Capital ไม่ต่ ากว่าหมื่นล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก ที่ได้จัดตั้ง
โครงการต่ างๆ เพ่ื อกระตุ้ น  และสนับสนุนด้ าน โอกาสและการเงิน 
ให้แก่ Startup ของไทย ให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพแก่ธุรกิจเพ่ิมขึ้น ทั้ง
ในด้านความน่าสนใจลงทุนของ Venture Capital หรือความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินธุรกิจในระยะยาวแต่โอกาสต่างๆ ข้างต้น ต้องแลกด้วย Passion และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างของ Startup และ “เป็น” หรือ “จะเป็น” 
ธุรกิจที่ตลาดให้การยอมรับเป็นส าคัญ 

จังหวัดนครราชสีมาก็มีโอกาสในด้านธุรกิจ Startup เพราะการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เริ่มเข้าถึงกลุ่มสถาบันการเงินมากขึ้นที่จะน ามาต่อ
ยอดธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่นี้ได้ 
 

 
        สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของStarup  อาจจะประสบปัญหาและอุปสรรคส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ ดังนี้ 
 สภาพในด้านการเป็น Startup แม้จะดูเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ง่ายและเร็ว แต่ความ
ง่ายและเร็วนั้น ย่อมแลกด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ Startup ต้องประสบเป็นอย่าง
มากเช่นกัน ดังนั้น การนับหนึ่งสู่การเป็น Startup จึงควรเริ่มต้นจากการศึกษาถึงความชื่นชอบของผู้
ก่อตั้งที่มีต่อธุรกิจที่จะเริ่มต้น ซึ่งไม่ควรเป็นเพียงความชื่นชอบในระดับปกติ แต่ควรเป็นความชื่นชอบ
ในระดับหลงใหล ต่อสิ่งที่จะได้สร้างสรรค์เป็นธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 
อัญมณี  และอาหาร  ต้องรู้สึกสนุกกับการคิด เพ่ือต่อยอดธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ ง เช่น  การ

                                                   
๑๘

 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 



๗๓ 

 

พัฒนา Facebook ของ  ในประการสุดท้าย ของการนับหนึ่งสู่ Startup คือ ควรมีความรู้และเข้า
ใจความเป็น “ธุรกิจ” ซึ่งในบางเวลา “เงิน” อาจจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการด าเนินธุรกิจปัญหา
สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นอีกหนึ่งปัญหายอดฮิตของ Startup ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็นสองกรณี คือ 1) ไม่สามารถหา Product Market Fit ได้ และ 2) ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลง โดยทั้งสองกรณีมีรายละเอียดปัญหาดังนี้ 

ปัญหา Product Market Fit คือ สินค้าและบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งหลายครั้งไอเดียของ Startup ที่คิดว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง หรือปัญหาที่แก้ไขไม่มีคุณค่ามากพอในมุมมองลูกค้า ท าให้ลูกค้าไม่
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง ส าหรับ Startup ที่ท าธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะด้าน ซึ่งในช่วงแรกธุรกิจอาจจะประสบความส าเร็จเพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่เมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ธุรกิจอาจไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนเคย ยกตัวอย่างเช่น Webboard ซึ่ง
เคยเป็นที่ต้องการตลาด แต่ถูกแทนที่ด้วย Social Media Platform อย่าง Facebook และ Twitter 
จนท าให้หลายเว็บต้องปิดตัวไป เป็นต้น โดยปัญหานี้สามารถส่งผลกระทบหนักจนถึงข้ันปิดกิจการได้ 

สรุปได้ว่าปัญหาที่ Startup เจอบ่อยมักเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจ ทั้ง
การค านวณ CAC/LVT และการจัดการกระแสเงินสด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่การ
วางแผนท าธุรกิจ แต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาอีกมากที่คาดเดาไม่ได้ อย่างความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป 
เป็นต้น 

        วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ startup วิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคของธุรกิจ startup คือ ลดราคาสินค้า เน้นขายถูก ขายเร็ว การลดราคาสินค้าให้ราคาต่ าลง 
จะช่วยให้สินค้าที่ค้างอยู่ขายได้เร็วมากขึ้น ท าให้ได้เงินสดมาหมุนเวียนเพ่ือให้ธุรกิจสามารถเดินหน้า
ต่อไปได้ ปรับปรุงระบบแจ้งหนี้ การหากระแสเงินสดที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนหนี้ให้เป็นเงินสด โดยหนี้
ที่ว่านี้คือ หนี้ของลูกค้าที่ติดหนี้บริษัท ซึ่งการปรับปรุงระบบแจ้งหนี้จะช่วยให้การเก็บเงินนั้นง่ายมาก
ขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่น การเช่าและตกแต่งออฟฟิศท่ีหรูหราเกินความจ าเป็น หรือ การ
จ้างพนักงานที่ไม่จ าเป็น ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น outsouce ได้ 

วิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด เมื่อสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดอย่างเคย ไม่มีเหตุผลที่ต้องฝืนผลิตสินค้าและบริการต่อไป แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมแพ้เสมอไป 
เพราะยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ ซึ่งทางออกเดียวส าหรับวิกฤตินี้คือ Pivot คือ การปรับ
ทิศทางของธุรกิจเพ่ือหาจุดลงตัวระหว่างสินค้ากับตลาดที่เหมาะสม รวมถึงการปรับวิธีการท างาน 
ปรับปรุงสินค้าจนไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยการท า Pivot ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทรัพยากรที่มี
อยู่ เพ่ือสร้างรายได้ด้วยวิธีที่แตกต่างจากเดิม ส าหรับปัญหา Product Market Fit การ Pivot 
สามารถท าได้  โดยการแก้ไขสินค้า (Product) เริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามกับผลิตภัณฑ์ว่ามี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหน อาจจะลองเพ่ิมหรือลดฟีเจอร์ที่ไม่จ าเป็นออก 
เพ่ือให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ศึกษากลุ่มลูกค้าอีกครั้ง (Target Customer) บางครั้งสินค้าที่ผลิต
ออกมาอาจจะดีอยู่แล้ว เพียงแค่ขายลูกค้าผิดกลุ่มเท่านั้นเอง ลองศึกษาลูกค้าเพ่ิมเติมว่ามีใครบ้างที่



๗๔ 

 

ประสบปัญหาดังกล่าว แล้วสินค้าของคุณช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร การสื่อสารกับลูกค้า 
(Messaging) การหา Product Market Fit ให้เจอ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และลูกค้าแล้ว การ
สื่อสารก็ส าคัญไม่แพ้กัน เพราะหากสินค้าดี ตอบโจทย์ความต้องการ แต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่าสินค้าจะเข้า
มาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร การตัดสินใจซื้อก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นคุณอาจต้องลองปรับวิธีการสื่อสารให้
ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้ามากขึ้น  

ดังนั้นอุปสรรคที่ส่งผลต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ การเริ่มต้นสิ่งใหม่มักประสบกับอุปสรรคอยู่บ้าง 
ส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกัน ส าหรับประเทศไทยนั้นการเริ่มต้นสตาร์ทอัพจะต้องมองใน
หลายด้าน หลายมุม กฎหมายในประเทศไทยไม่ค่อยเอ้ืออ านวยในการริเริ่มกิจการ เนื่องจากกิจการ
บางชนิดต้องขอใบอนุญาต บางเงื่อนไขและบางกฎเกณฑ์ได้มีผลกระทบในการท าลายธุรกิจ และยังท า
ให้ธุรกิจเก่าถูก ท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบางประเทศต้องยอมรับว่ามีการต่อต้านกันเกิดขึ้น 
การบริหารจัดการจึงยากขึ้น ดังนั้นในฐานะองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
ประชาชนคนวัย างานมีส่วนส าคัญในการก าหนดกติกาของสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมา
ทบทวน การริเริ่มใหม่ที่เกิดขึ้นส่ง ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจใหม่ จะเห็นได้ว่าระบบ
การศึกษาในประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คนหนุ่มสาวที่ก าลังจบ
การศึกษาไม่ได้สั่งสมองค์ความรู้เพ่ือน ามาต่อยอดสู่ธุรกิจแนวใหม่ และเป็นเจ้าของธุรกิจ อุปสรรคนี้จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เมื่อโลกทั้งโลกเปลี่ยนแต่ การศึกษาไทยยังคงไม่เปลี่ยนธุรกิจในประเทศจึง
เติบโตยาก อุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงต้องขอความร่วมมือ จากภาครัฐ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่จะเก้ือหนุนให้ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพ มีความเจริญเติบโต และสิ่งส าคัญที่สุด 
คือ “การที่จะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 หรือ อุตสาหกรรม4.0 หรือเรียกว่าสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ยิ่งต้อง
ตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ซึ่งจะท าให้การ
ขับเคลื่อนบรรลุผล”๑๙ 
 

๔.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ StartUpของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบั ติการในวันที่ 3 
สิงหาคม 2563 พบว่า 

ท่านคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ Start Up 

    1)ปัจจัยด้านความรู้ ไอเดีย 

                                                   
๑๙ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย. (2560). อุปสรรคที่ส่งผลต่อธุรกิจ 

สตาร์ทอัพ. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2563 จาก www.smebank.co.th 
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    คนมีความรู้และประสบการณ์ ในการประกอบ  ธุรกิจที่ ไม่เท่ากัน เช่น การจัดการ 
การตลาด การผลิต เทคโนโลยี และการเงิน  เป็นต้น โดยผู้ที่มีอาย ุมากกว่าจะมีความรู้และ
ประสบการณ์ที่มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ท าให้ผู้ที่มีอายุมากกว่ามีความกล้า ตัดสินใจในการประกอบ
ธุรกิจมากกว่าผู้ที่มีน้อยกว่า๒๐ 

  ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ หรือไอเดีย เป็นปัจจัยส าคัญในการจะท าธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ ธุรกิจในปัจจุบันต้องมีแนวความคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าแนวความคิดนั้นมา
ใช้แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะแนวความคิดใหม่ ๆ จะเป็นตัวบอกว่าจะท า
อะไร ท า อย่างไร สามารถแก้ไขอะไรได้ การเริ่มต้นในการท าสตาร์ทอัพให้ประสบความส า เร็จโดยที่
แนวความคิด ต้องไม่ซ้ า หรือจะเป็นการต่อยอดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 2)ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 
 ส่งผลด้านลบต่อการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up เพราะสภาพการเมือง กฎหมาย 
และระเบียบรวมถึง สภาพเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยต่อ  การท าธุรกิจแบบ start-up มีแนวโน้มในการ
ตัดสินใจท าธุรกิจแบบ start-up ลดลง เพราะอาจเกรงว่าสภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่สนับสนุนการ
ลงทุน อาจท าให้มีผู้ ประกอบธุรกิจแบบ start-up มากขึ้น เกิดการแข่งขันสูง ท าให้โอกาสในการ
ประกอบธุรกิจที่มีก าไรอาจลดลง ถือเป็นปัจปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความส าเร็จ การที่
จะท าธุรกิจ อะไรก็ตามต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนในการท าธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่
ต้องการ๒๑ 
 3)ปัจจัยด้านสังคม 
 การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-upเนื่องจากในปัจจุบันประเภทของธุรกิจมีความ
หลากหลาย เช่น ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการท างานของภาครัฐ ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ หรือด้านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านบริการ ส่วน
บุคคล การท่องเที่ยว และความบันเทิ ง ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม จึงไม่จ าเป็นต้อง  
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสังคมเกี่ยวกับการติดตาม 
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โครงสร้างประชากรในประเทศในปัจจุบัน 
และระดับการศึกษา/รายได้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ผู้สนใจจะประกอบธุรกิจควร
ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว๒๒  
 4)ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี  

                                                   

๒๐
 สัมภาษณ์นางธิดารัตน์ เสรีขจรจารุ ผู้ประกอบการธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๒๑

 สัมภาษณ์นางคณาวรรณ สุทธประเสริฐ ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ต าบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๒๒

 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๗๖ 

 

 ผู้บริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-
up เพราะในการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up ผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจ จะติดตามหรือ
ค้นหาความต้องการหรือ Trend /Life style ของกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอและ ต่อเนื่อง เช่น 
การรักสุขภาพ การท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ นอกจากนี้ ถ้าผู้ที่สนใจท าธุรกิจคิดว่ามีเทคโนโลยีที่
สามารถน ามาช่วยในการประหยัดต้นทุนในการท าธุรกิจได้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ  เริ่มต้นธุรกิจ
แบบ start-up มากขึ้น๒๓ 
 5)ปัจจัยด้านการเรียนรู้ข่าวสาร 
 ข่าวสารรอบตัวไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up เพราะการศึกษาและ
ติดตามเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่สม่ าเสมอ ด้านเทคโนโลยีหรือ  อินเตอร์เน็ต เช่น Social 
Network เป็นเครื่องมือในการหาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเมืองและรัฐบาลของประเทศอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้สภาวะเงินเฟ้อ หรือเงินฝืด 
เป็นการศึกษาข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ทั่วไปที่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจควรทราบ แต่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้
ที่สนใจประกอบธุรกิจมีจุดแข็ง เหนือคู่แข่ง ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลต่อการท าธุรกิจแบบ start-up 
ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ 
 6)ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบและเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อการตัดสินใจ 
  การเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบ และเครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up โดยผู้ที่มีแนวโน้มประกอบธุรกิจคิดว่าด้านกฎหมายใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกิจแบบ start-up สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะเรื่องการ
น าเข้า-ส่งออกของสินค้าหรือบริการ ส่งเสริมต่อการท าธุรกิจแบบ start-up รวมถึงเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบันส่งเสริมต่อการท าธุรกิจแบบ start-up เช่นกัน นอกจากนี้ ต้นทุนของแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนของ
แรงงาน และเครือข่ายชุมชนเพ่ือนที่ท างานหรือในมหาวิทยาลัย มีส่วนส่งเสริมต่อการเข้ าสู่การ ท า
ธุรกิจแบบ start-up เช่นกัน การท าธุรกิจสิ่งที่ส าคัญคือเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน ปัจจุบันแหล่งเงินทุน 
สตาร์ทอัพในประเทศไทยยิ่งมีการสนับสนุนในท าสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธนาคารต่างๆ ที่
สนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ และมีแหล่งเงินทุนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ๒๔ 
 
๔.๓ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup  
           จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup พบว่า 

                                                   

๒๓
 สัมภาษณ์นายไชยวัตร์ ศิริศักดิ์ดา ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ต าบลหนองบัวศาลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 
๒๔

 สัมภาษณ์นายไชยวัตร์ ศิริศักดิ์ดา ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ ง ต าบลหนองบัวศาลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2563. 



๗๗ 

 

 ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพ้ืนฐานการ  ประกอบการใหม่ 
สภาพการณ์ สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในจากการวิเคราะห์ในขั้น
การวิจัย (Research: R1 ) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Analysis: A) โดยผู้วิจัยท าการออกแบบ และจัดท ารูป แบบการพัฒนาศักยภาพ  ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชน และปรากฏการณ์ทางสังคม 

จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 
สิงหาคม 2563 พบว่า 

ธุรกิจ StartUpมีความต้องการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจากหน่วยงานใด 

ธุรกิจ StartUpมีการด าเนินธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีเงินลงทุน เพ่ือใช้เป็นฐานในการสนับสนุนการ
เติบโต เมื่อธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เข้าท่ีเข้าทาง การขยายขนาดของธุรกิจก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
เงินลงทุนมากขึ้น ดังนั้น หากได้รู้จักกับแหล่งเงินทุนที่ดี ก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตแบบก้าว
กระโดดได้ ทั้งนี้ เพราะ Startup คือ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ ด้วยบุคลากรและทรัพยากรจ านวนน้อย แต่มี
รูปแบบ Software หรือ Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้จ านวนมาก                   
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น ให้นักลงทุนมีความสนใจเข้ามาร่วม
ล งทุ น ใน ธุ รกิ จ  โด ย  Startup ก าห น ดแผน การออกจากธุ รกิ จ ไว้ ล่ ว งห น้ าที่ เรี ย ก ว่ าต่ อ
ยอดจาก  SMEs จะด าเนินธุรกิจสนับสนุน ภายใต้แนวคิดที่ จะพัฒนาธุรกิจและตลาด ให้ มี
ความก้าวหน้า มั่นคง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น Startup ที่สามารถก่อตั้งธุรกิจและ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ มาได้ โดยไม่ทิ้งธุรกิจ แต่พร้อมที่จะสานต่อธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
กล่าวได้ว่าเป็น  SMEs Startup จึงไม่ได้เป็นเพียงกระแส แต่เป็นรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจที่มี
ความส าคัญและจะส าคัญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ในรูปแบบของการ
ประกอบการสิ่งที่ต้องการมาก คือ ความรู้และเข้าใจความเป็น “ธุรกิจ” ซึ่งในบางเวลา “เงิน” อาจจะ
ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการด าเนินธุรกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่ ดังนี้ 

การพัฒนาธุรกิจ Startup”ในช่วง 1- 2 ปีในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 6 เดือน หรือ 1 
และ 3 ปี  นับจากการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่ งอาจจะไม่สะท้อนกับความต้องการวัดความส าเร็จ
ของ Startup ที่ต้องการความส าเร็จจากการด าเนินงานภายในระยะเวลาสั้นๆดังนั้น การก าหนดดัชนี
ชี้วัดความส าเร็จของ Startup ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ 

            - ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาดและสังคม 

            - ตลาดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

            - ธุรกิจมีก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ในดัชนีวัดความส าเร็จประการสุดท้ายของ Startup คือ การวัดจากความสุขในการ
ด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับและทุกส่วนงานของธุรกิจ ที่ควรจะต้องมีความสุข และพอใจ ที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดและสังคม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางให้ความส าคัญและลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 1) สร้างทายาทสืบทอดจากตระกูลของตนเอง 2) 



๗๘ 

 

พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการ จะมีการสอนงานกันเป็นระบบ และทุกปีจะต้องมี
คนเก่ง (Talent Management) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 - 2 คน ในแต่ละแผนกซึ่งก าหนดไว้ใน KPI ใน
ทุกปี โดยฝ่าย HR จะทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานที่ผ่านโครงการ Talent 
Management และเก็บรายชื่อไว้ในระบบ Talent Employee หากองค์การ ต้องการต าแหน่งส าคัญ 
ๆจะน ารายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรดังกล่าวส่งให้เจ้าของบริษัทหรือเจ้าของงานนั้นพิจารณา แต่งตั้งได้ทันท ี

หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาStartup 

จากนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ต้องการ
พัฒนา วิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior) โดย
ประกาศเป็น นโยบายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ว่า “เราก าลังปลูกต้นไม้ใหม่ ภายใต้สตาร์ทอัพที่จะ
เป็นธุรกิจรุ่น ใหม่ในอนาคต โดยเราจะต้องท าให้ต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลให้ได้
ภายใน 2 ปี”๒๕ และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร วารสาร ข้อมูลจาก  ระบบ
ออนไลน์ รวมถึงบทความเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ พบว่า มีการส ารวจและรายงานการปิดตัวลงของสตาร์ท
อัพทั่วโลกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนสตาร์ทอัพทั้งหมด๒๖ สตาร์ทอัพที่สามารถด าเนินกิจการ
อย่างรุ่งเรือง จนกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอันดับต้น ๆ และประสบความส าเร็จจ านวนมากท่ีมีการปิด
ตัวลงในปี 2560 ได้แก่ 1) โปรแกรม Discord เป็นบริษัทที่ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
โปรแกรมแชตข้อความและเสียงส าหรับนักเล่นเกมส์ 2) Beepi เว็บไซต์ตลาดซื้อขายรถมือสอง 3) 
Segment บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาประมวลผลข้อมูลของ ลูกค้า เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์4) แอพพลิเคชันโซเชี่ยลมีเดียมี ฟังก์ชันคล้ายกับเฟสบุ๊ก 5) 
Zipline บริษัทด้านหุ่นยนต์โดรน 6) Jawbone ธุรกิจสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ ในปี 2561 ประเทศ
ไทยต้องการให้สตาร์อัพในประเทศมีการเติบโตอย่างแข็งแรง และยาวไกล โดยจากข้อมูลข้างต้นพบว่า
ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีการปิดตัวลงจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
สู่ความส าเร็จของสตาร์ทอัพของไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างให้  สตาร์ทอัพในประเทศเป็น
ตัวขับเคลื่อนธุรกิจ รัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันและสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง คือ 1) ยึดนโยบายรัฐ มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 2) ภาครัฐบาลให้ทุนสนับสนุน 3) ภาครัฐบาล เร่งเพ่ิมพูนความรู้และทักษะสู่การลงมือ
ปฏิบัติ4) มีทีมที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่ยึดมั่นตามอุดมการณ์อย่าง มุ่งม่ันโดยมีวาทกรรมที่ว่า “ในความ
เก่งของผู้ประกอบการจะต้องเป็นคนดีที่มีความรู้คู่คุณธรรม” เพ่ือประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าแผนการพัฒนา ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ดังนี้  

1) แผนการอบรมผู้ประกอบการใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น 1 ปี และ ระยะเวลา 5 ปี  

                                                   
๒๕ สุวิทย์เมษินทรีย์, บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับโอกาสอันไม่สิ้นสดุของ(สตาร์ท

อัพ)ไทย,(สตาร์ทอัพ) ไทยแลนด์ แมกาซีน กรุงเทพ(2561). 
๒๖ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2560). Startup 90% ล้มเหลว แล้วอีก 10% ที่ส าเร็จเขาท าอะไรกัน. 

สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2560, จาก www.it24hrs.com 
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2) ฝึกทักษะการประกอบธุรกิจแต่ละขั้นตอนโดยทีมที่ปรึกษาที่ผ่านการอบรมทักษะการ็นที่
ปรึกษาให้ค าปรึกษาที่เรียกว่า คลินิคผู้ประกอบการ รัฐได้จัดท าต้นแบบการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
สตาร์ทอัพโดยมีกิจกรรมประกวดนวัตกรรมของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทุกปี  

3) ส่งเสริมทักษะความรู้และ การสร้างจิตส านึกที่ดีของผู้ประกอบการคู่ขนานกับการสร้าง
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดขึ้นจากบริบทกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับต้นทุนต่ าแต่สามารถท าผลก าไรได้สูง 
โดยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจาก ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดหลังจากเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจรุนแรงที่ผ่านมาแต่ละรอบ ผลักดันให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมมากขึ้นจากการสนับสนุนของ
รัฐบาล เพ่ือความอยู่รอดและยั่งยืน ในการประกอบธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการจะต้องมีแนวคิดการ
บริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพ ประหยัด
ต้นทุน ซึ่งผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเองจ าเป็นต้องเตรียม ความพร้อมด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup  

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย  ในยุคไทยแลนด์4.0  การสั่งสอนธรรมของ
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ  ในโลก  กษัตริย์ทุก
พระองค์ของไทยได้น าเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ ในการปกครองประเทศ เช่น 
ทศพิธราชธรรม ตลอดมา รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ดังนี้ 

 ท่านคิดว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม ่Start up  

-หลักพรหมวิหาร 4 ( เมตตา,เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม ่Start up 

1) เมตตาในการท างานกับคนอ่ืน คือ ความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนมีความสุข ความสุขเกิดขึ้นได้
ทั้งทางกายและทางใจ ได้แก่ ความสุขจากการมีทรัพย์ ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์  ความสุขจาก
การไม่เป็นหนี้ และความสุขจากการท างานที่ปราศจากโทษหรือปราศจากอันตราย เมตตาที่ส่งเสริม
การท างานของผู้ประกอบการโดยให้ความรักใครปรารถนาดีมีไมตรีตอกันและกันในบริษัท 

เมตตากับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เมตตาที่ส่งเสริมการท างานของผู้ประกอบการโดย
ในพระไตรปิฎกได้ให้ความหมายไว้ว่า เมตตา ความรักใครปรารถนาดีมไมตรีตอกันปรารถนาให้เขา
เหล่านั้นมีความสุข๒๗ ค าว่า เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาให้คนอ่ืนมีความสุข มีจิตอันแผ่
ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้าและเป็นความรักใคร่ที่ปราศจากราคะความก าหนัด 
เช่น ความรักระหว่างมารดาบิดากับ บุตรธิดา คุณค่าของการเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้ เท่าที่เห็นๆ 

                                                   
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕ 
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คือว่า หากมนุษย์มีเมตตาพรหมวิหาร ต่อกันมากเพียงใด ก็ยิ่งมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นเพียงนั้น 
นอกจากนี้การเจริญเมตตาภาวนาเป็น ประจ า ยังเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลดีในการด าเนินชีวิตอีก
มาก พระธรรมกิตติวงศ (ทองดีสุรเตโช) กลาวไว้ว่า เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดี
ตอผูอ่ืน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ดูได้จากสีหน้าที่บ่งบอกคือยิ้มแย้มแจ่มใส และดูจากการกระท าที่  มุ่งหวังให้
ผู้อ่ืนมีดียิ่งๆ ขึ้นไป๒๘ การท างานของผู้ประกอบการนั้นควรมีแนวทางการท างานตามหลักเมตตาโดย
ให้ ผู้ประกอบการระดับสูงควรมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการให้ค าแนะน า                   
สั่งสอน หรืออบรมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติที่ เหมาะสมและความดีงาม 
รวมถึง การใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับวัยงาน และความถนัดของผู้ประกอบการ 

2) กรุณากับการท างานกับคนอ่ืน คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความสงสารคิดช่วยให้
คนอ่ืนพ้นทุกข์ให้ความเอ็นดูพอใจในการ ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความ
ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้พ้นทุกข์ 

ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความเมตตากรุณาต่อ “เพ่ือนร่วมงานหรือพนักงานในบริษัท” ด้วย
การไม่ท าให้ “เพ่ือนร่วมงาน” ต้องทุกข์ใจกับการที่ต้องท างานกับ “เจ้านาย” ที่ไม่มีความกรุณา เช่น 
เป็นคนเกรี้ยวกราด มีอารมณ์ฉุนเฉียว ว่ากล่าวโดยไม่รับฟังเหตุผล พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ท าให้ 
ได้รับความอับอายต่อหน้าธารก านัล ใช้วาจาหยาบคาย ใช้วาจายกตนข่มท่าน ใช้อ านาจข่มเหงจิตใจ 
มี วจีพิฆาตเป็นอาวุธประจ ากาย รับปากกับผู้อ่ืนว่าจะท างานแล้วเสร็จได้ในเวลาจ ากัดโดยที่ “เพ่ือน 
ร่วมงาน” เป็นผู้รับผิดชอบแต่ “เจ้านาย” ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ การมีมุทิตาจิตกับ “เพ่ือนร่วมงาน” ด้วย 
การยินดีกับความส าเร็จ และส่งเสริมให้ก้าวหน้าโดยไม่อคติ และไม่อิจฉาโดยเกรงว่าจะได้ดีกว่าตนเอง 
ซึ่งเป็นความคิดท่ีผิด เพราะหาก“เพ่ือนหรือลูกน้อง” ไม่สามารถท างานได้ดีอย่างผู้ที่เป็น “เจ้านาย” ผู้
ก็ไม่อาจจะก้าวหน้าไปกว่าที่เป็นอยู่ เพราะ ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาแทน และการมีอุเบกขากับ  
“เพ่ือนร่วมงานหรือลูกน้อง” เมื่อประสบกับอุปสรรคในการท างาน  จะให้ความช่วยเหลือให้ผ่านพ้น 
อุปสรรคไปได้ ไม่ซ้ าเติมด้วยการลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม ลงโทษโดยไร้เหตุผล กรุณากับการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  กรุณาที่ส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาความสงสาร คือ 
ช่วยเหลือให้พระภิกษุหรือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความเดือด
รอนของประชาชนรวมถึงสัตวทั้งหลายด้วย๒๙ ค าว่า กรุณา หมายถึง ความสงสารคิดช่วยให้คนอื่นพ้น
ทุกข์ ใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ คือ ความเอ็นดูพอใจใน
การ ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้รับความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนได้พ้นทุกข์  
วรญา ทองอุ่น กล่าวไว้ว่า กรุณา มีความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ หมายถึงพฤติกรรม หวังดีเมื่อ
เห็นผูอ่ืนมีความทุกข์ร้อนตกทุกข์ได้ยากก็รู้สึกสงสารหวั่นใจไปตาม เมื่อเห็นเขามีความทุกข์  กรุณา
ธรรมป็นเครื่องปราบจิตใจไม่ให้คิดเบียดเบียนคนอ่ืนให้ได้รับความล าบากในการกระท างาน  กิจกรรม

                                                   
๒๘ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดีสุรเตโช), พระในบาน, (กรุงเทพมหานคร: คาธาวรรณการพิมพ, ๒๕๔๑), 

หนา ๘-๙. 
๒๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๖. 



๘๑ 

 

ต่างๆ ย่อมมีความล าบากท้ังกายและใจ มีความเห็นใจหาวิธีไม่ให้เกิดความล าบากแกผู้ท างาน ด้วยการ
อ านวยความสะดวก สนับสนุนอุปกรณเครื่องมือให้เติมก าลังในการท างาน๓๐ 

3) มุทิตากับการท างานกับคนอ่ืน คือ ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดีการมีความสุขหรือมีความ 
เจริญก้าวหน้า ความยินดี เมื่อผู้ อ่ืนได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ 
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น โดยที่ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา การมุทิตาเป็นการส่งเสริมการท างานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบความส าเร็จในหนาที่การงานก็รูสึกชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ
ด้วย  มุทิตากับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มุทิตาที่ส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนประสบความส าเร็จในหนาที่ การงานก็รูสึกชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของเขาเหล่านั้น 
ฉะนั้น ค าว่า มุทิตา๓๑ หมายถึง ความพลอยยินดีชื่นใจ เมื่อเห็นผู้ อ่ืนได้ดีมีสุข และเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป ความยินดีพอใจในการช่วยเหลือ ให้ผู้อ่ืนได้รับความสุขความเจริญ หรือผู้ที่เขามีความสุข
ความเจริญอยู่แล้ว 

4) อุเบกขากับการท างานกับคนอ่ืน คือการวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใคร  ท าดี
ย่อมได้ดีตามกฎแห่งกรรม ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า เมื่อเห็นใคร ได้รับ
ผลกรรมในทางที่เป็นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมในเรื่องที่เกิดขึ้น ควรมีความปรารถนาดี คือ 
พยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมอุเบกขาจึงเป็น
การส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

อุเบกขากับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไว้ว่า 
อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลาง ไม่เอน เอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลายกระท า
แลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม 
รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจ มองดูในเมื่อ ไม่มีกิจที่ควรท า๓๒ฉะนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านควร
น าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ด้านอุเบกขามาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน สมาชิกทุกคน
เสมอภาคกันด้วยความยุติธรรม อีกอย่าง หนึ่ง ผู้บริหารต้องรู้เท่าทันของผู้ร่วมงาน สมาชิกทุกคน และ
ในบางสถานการณ์จ าเป็นต้องวางเฉยเป็น กลางอย่างรู้เท่าทัน 

สรุปได้ว่า พรหมวิหาร 4 หมายถึง หลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติ 
หรือควบคุมก ากับทางจิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการแสดงออกในด้านความรัก 
ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและให้มีจิตใจสงสาร คิดช่วยเหลือทุกคนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้พ้น 
ทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข กอปรด้วยอาการที่แสดงออกด้วยความ 
เที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ล าเอียงด้วยรักและชัง ใครท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด 
มีพรหมวิหาร 4 ประการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านนั้นย่อมมีจิตใจสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจของ 
ตนเองและผู้อ่ืน 

                                                   
๓๐ วรญา ทองอุน่, มนุษยสัมพันธในองค์การ, หน้า ๒๑๐–๒๑๒. 
๓๑ ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๓๘๖/๙๘. 
๓๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๒๔ 



๘๒ 

 

- หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ และวิมังสา) กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม ่Start up 

1. ฉันทะ คือ ความพอใจ รักในสิ่งที่เราท าและสิ่งที่ถูกต้อง ตามท านองคลองธรรม 2. วิริยะ 
คือ ต้องมีความพยายาม ขยัน หมั่นเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 3. จิตตะ คือ เอาใจ
มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ท ามีสติ ไม่เหม่อลอยฟุ้งซ่าน ต้องมีสมาธิ และตั้งอก ตั้งใจ พระธรรมปิฎก ได้ให้
ความหมายว่า อิทธิบาท 4 ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จมี 4 อย่าง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มี
ใจรัก คือ พอใจที่จะท าสิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็น ผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจกรรมหรือ
งานที่ท า มิใช่สักว่าท าให้เสร็จ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือ ผลก าไร วิริยะ พากเพียรท า คือ 
ขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข็มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย 
จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท านั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิด
เรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่น ใช้ ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็น ต้น แปลให้ง่ายตาม ล าดับว่า “มีใจ
รัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน” ๓๓บุญมี  แท่นแก้ว กล่าวว่า ตามหลักพุทธศาสนา
กล่าวไว้ว่าผู้หวังความเจริญควรปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องน าไปสู่ความเจริญ หรือส าเร็จตามความ
ประสงค์หมายความว่าเมื่อต้องการความ เจริญก้าวหน้าต้องสร้างเหตุผลเพ่ือให้เกิดผลนั้นๆ เพราะผล
ย่อมมาจากเหตุการสร้างเหตุนั้นถึงแม้จะ ยากยิ่งเพียงใด หากใช้คุณธรรมเข้าสนับสนุนแล้วยิ่งจะ
ส าเร็จตามความประสงค์ได้คุณธรรมที่จะช่วย  ให้ส าเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าดังประสงค์คือ              
อิทธิบาท 4๓๔ 

ปริญญ์   จงวัฒนา กล่าวว่า อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรม 4 ประการที่ เป็นฐานน าไปสู่ 
ความส าเร็จ ดังนี้ 1) ฉันทะ ความพอใจ ความพึงใจที่จะกระท ากิจใดๆ เพ่ือที่ให้ได้รับผลส าเร็จตาม
ปรารถนา 2) วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหมั่น เพียรที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้ 
แล้วและได้มีความพอใจ พึงใจ กระท าแล้วให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา 3) จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติมี
สมาธิในการที่จะกระท ากิจใดๆ ที่ตั้งปรารถนาไว้แล้วได้มี ความพอใจ พึงใจก่อกิจกรรมนั้นแล้วได้ใช้
ความเพียรพยายามแล้ว ก็ต้องใช้ก าลังใจ ก าลังความคิด ก าลังสติปัญญาและสมาธิไม่หันเหไปทางอ่ืน 
การกระท ากิจนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา 4. วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจ
พิจารณา เมื่อกระท าสิ่งใดๆ แล้วย่อม ประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้าง ก็ต้องใช้การใคร่ครวญพิจารณา
ถึงปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วยอุบาย ปัญญา ตั้งข้อสมมติฐานเป็นเหตุ เพื่อที่จะหาปัจจัยองค์ประกอบใน
สิ่งที่ตนรู้มาเป็นข้อเปรียบเทียบเชิง กระทบเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และท าการ

                                                   
๓๓ พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมมิก จ ากัด, 

๒๕๔๖), หน้า ๘๔๒ . 
๓๔ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔๒. 



๘๓ 

 

ทดสอบทดลอง สามารถให้ผลได้จริงตาม ที่ตั้งข้อสมมุติหรือไม่ กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกจนมีความแน่ใจจน
สามารถประสบกับความส าเร็จได้ตามปรารถนาตั้งใจ๓๕ 

วางแผนการตามหลักคุณธรรม ด้วยอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมค าสอน ของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
หมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรม ความจริงแล้วหลักค าสอนดังกล่าวเป็นเรื่องที่สากลมาก สามารถน าไปเป็น
หลักคิดหรือแนวทางในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ทั้งในการท างาน การศึกษา การด าเนิน
ชีวิตในทุกด้าน แม้แต่การเสนอขายสินค้าบางอย่างให้แก่ลูกค้า ก็สามารถน าหลักอิทธิบาท 4 มาเป็น
แนวทางในท างานด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-หลักฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ,ทมะ ,ขันติ  และจาคะ) กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม ่Start up 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ครองเรือน ได้แก่ หลักฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเป็นธรรมะ
ส าหรับ ฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ที่อยู่ครองเรือนส าหรับ ธรรมะที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้
เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ฆราวาสธรรม 4 ได้แก่ 1) สัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกัน2) ทมะ การข่มจิตใจตัวเอง 
3) ขันติความอดทน 4) จาคะ การเสียสละเพ่ือ ครอบครัวเพ่ือสังคมจึงจะท าให้สังคมนั้นอยู่กัน อย่างมี
ความสุข 

องค์ประกอบหลักฆราวาสธรรม 4 ประการ ได้แก่สัจจะคือความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เป็น
หลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและ ไมตรีจิตสนิทต่อกัน ทมะคือการรู้จักบังคับควบคุม อารมณ์
ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของ กันและกันรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับ
นิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหา กันได้ขันติคือ ความอดทนอดกลั้นต่อความหนัก และ
ความร้ายแรงทั้งหลายจาคะคือความเสียสละ ความเผื่อแผ่แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ต่อ
กัน ถ้ามนุษย์แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้  เจริญงอกงามโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้
ประเทศชาติ บังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะ ปรับปรุงพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคง
ก้าวหน้า ต่อไป การพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรม ด้วยการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิใจให้ได้เมื่อ
ธรรมอยู่ ในใจแล้วจะส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง และส่งผลต่อสังคม 

-หลักไตรสิกขา(ศีล,สมาธิ,ปัญญา) กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startup 

ค าว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่า ความเจริญ มาจากบาลีว่า 
“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลว่า ความเจริญ ความงดงาม เพ่ิมขยายขึ้น ท าให้ยืนยาวขึ้น และ
น ามาใช้ในภาษาไทยก็มีความหมาย ว่า ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย การพัฒนาที่
สมบูรณ์แบบจ าเป็นต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุและทาง จิตใจให้
ควบคู่กับทัศนคติ โดยเฉพาะทัศนคติเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะหาก
พัฒนาให้ถูกต้องดีงามแล้วก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้
การพัฒนาจิตที่ ถูกต้องก็คือพัฒนาจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาจิตให้มีสมาธิ ตั้งมั่น 
                                                   

๓๕ ปริญญ์จงวัฒนา, พุทธธรรมเพื่อกัลยาณมิตร, (กรุงเทพมหานคร : บจก. ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์ และการ
พิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 



๘๔ 

 

มั่นคง สะอาด สว่าง สงัดจาก กิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควรแก่การท างาน
และสามารถจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๓๖ 

 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา หมายถึง การท าให้เป็น การท า
ให้มีขึ้น การ ฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา4 ประการหรือที่เรียกว่า “ภาวนา4” ๓๗ 
ประกอบด้วย  

1. กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลาย ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้ อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

2.สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่ เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  

3. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วย คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น  

4. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา , พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจ
ทั้งหลายตามเป็น จริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้น จากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

การพัฒนาประเทศตามหลักไตรสิกขานั้น เป็นการพัฒนามนุษย์ตามกระบวนการด้านศีล 
สมาธิ และ ปัญญา หากมนุษย์ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถที่จะเข้าถึงหลักความเป็นจริงของ
ชีวิตได้ว่าวัฏจักรของชีวิต เป็นเช่นไร เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดความทุกข์ ฉะนั้น จะท าอย่างไรจึงจะ
สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็คือการ น าเอาหลักไตรสิกขามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสู่การ
ดับความทุกข์นั่นเอง จะเห็นได้จากความเกี่ยวเนื่องกัน การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค4.0 โดยการใช้
หลักไตรสิกขานั้น นอกจากจะเป็นการน าพาประเทศไปสู่ ความม่ังคั่ง ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจแล้ว ยัง
เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจด้วยซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการพัฒนามนุษย์ตามหลักของไตรสิกขา เมื่อน าหลักธรรมข้อนี้มา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศแล้ว ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-หลักทศพิธราชธรรม (ทาน , ศีล,บริจาค,ความซื่อตรง,ความอ่อนโยน,ความเพียร,ความไม่
โกรธ,ความไม่เบียดเบียน,ความอดทน,ความเที่ยงธรรม) กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
Start up 

                                                   
๓๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ 30, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, 2539), หน้า 92. 
๓๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 70 
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๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือ
มุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ทั้ งวิ จั ย ใน เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) และการวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสานวิธีโดยมีขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย
ดังนี้  
 เมื่อได้น าประเด็นส าคัญเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดความเป็น
ผู้ประกอบการ ,แนวคิดธุรกิจ Startup,แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ ,แนวคิด Smart  City มา
ท าการศึกษาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนจากงานวิจัย  และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่   ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้ 
 แผนภูมิที่ 4.1 แสดงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup” 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากการศึกษาพบว่าธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันในเรื่องของ สินค้า บริการ 
รวมถึง การบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจต่างมีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) จังหวะเวลา 2) ทีม 3) ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ ๆ4) 

ภาครัฐบาล  

1)แผนอบรมและพฒันา 
ผู้ประกอบการระยะ 1 ปี
และ 5 ปี 2) จดัท่ีปรึกษา
ให้ค าแนะน า 3) สร้าง
จิตส านึกท่ีดีควบคูก่บั 

รูปแบบการสร้างผู้ประกอบการใหมเ่ชิงพุทธเพื่อมุ่งสู ่“Smart City Korat Startup 

ด้านผู้ประกอบการ 

1) สร้างทายาทตอ่เน่ืองในงานและธุรกิจ 
2) หวัหน้างานเป็นพ่ีเลีย้งสอนหน้างาน แก่
ทีมหรือทายาทอนาคต 

ด้านลูกค้า 

พฒันาคนเก่งตอ่เน่ืองเพ่ือ มิให้ขาดคนเก่งท าให้ธุรกิจ หยดุชะงกั 

3.4 ด้านพนกังานท าระบบ KM ถ่ายทอด 
ความรู้แก่กนัอยา่งตอ่เน่ือง 
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แผนธุรกิจ 5) เงินทุน ที่ท าให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ ประสบความส าเร็จ ซึ่งในแต่ละธุรกิจจะเน้นปัจจัยที่
แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ สตาร์ทอัพ ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะให้ความ              
ส าคัญกับปัจจัยด้านจังหวะเวลา เป็นอันดับแรก เพราะจะต้องอาศัยสินค้า บริการที่ตรงกับช่วงจังหวะ
เวลา และความต้องการของผู้คน ส่วนมาก และปัจจัยรองลงมาคือทีมงานที่ดี ทีมงานที่สามารถท างาน
ร่วมกันได้ง่าย และเงินทุน ในส่วน ธุรกิจ(สตาร์ทอัพ) ประเภท User-Generated Content จะให้
ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านทีมเป็นอันดับแรก เพราะการที่มีทีมที่สามารถท างานกันได้ง่าย เข้าใจกัน 
จะน าไปสู่แผนธุรกิจที่ลงตัว ออกมาใน จังหวะเวลาที่เหมาะสม จะส่งผลให้สามารถระดมเงินทุนได้
มาก ธุรกิจสตาร์ทอัพประเภทบริการจะให้ ความส าคัญกับปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ ๆ ธุรกิจนี้
จะต้องมีความแปลกใหม่ตลอดเวลา มีความคิด สร้างสรรค์ที่สามารถเรียกความสนใจให้คนมาใช้
บริการได้ และยังให้ความส าคัญกับจังหวะเวลาที่ผู้คน ส่วนมากพบเจอปัญหา และเกิดความต้องการ
พอดีอีกด้วยดังนั้น ในการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนธุรกิจที่ดีคิดครอบคลุม 
ทุกด้านทุกมุมมในการท าธุรกิจนั้นปัจจัยด้านเงินทุน ส าคัญมาก กับธุรกิจสตาร์ทอัพทุกๆ ประเภทแต่
ทั้งนี้ก็ถือ เป็นปัจจัยรองที่แต่ละธุรกิจให้ความส าคัญ เพราะหากธุรกิจนั้นมีทีมที่ดี แนวความคิดใหม่ ๆ 
แผนธุรกิจที่น่าลงทุน และจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะ สามารถหาเงินระดมทุนได้ไม่ยาก ซึ่งปัจจุบันมี
โอกาสเปิดกว้าง และมีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจาก บริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงการสนับสนุนจาก
ภาครัฐด้วย และสุดท้ายปัจจัยหลักที่ท าให้สตาร์ทอัพ ประสบความส าเร็จนั้น คือความสามารถในการ
ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถ แก้ไขปัญหาได้ตรงใจ ผู้บริโภค ขณะเดียวกันสตาร์ทอัพ ต้อง
สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ด้วยถึงจะ กล่าวได้ว่า  ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นประสบความ                          
ส าเร็จ 
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บทที่ ๕ 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup”เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ทั้ งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ภาคสนาม โดยมีขอบเขตการวิจัย                
มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิง
พุทธ 2)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStart  Up ของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 3)เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup ผู้วิจัยจักได้น าเสนอล าดับการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ 
      จากการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิง
พุทธ จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 
สิงหาคม 2563 พบว่าวัตถุดิบหลักในการผลิต /บริการ Startup การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
ความสามารถในการสร้างอาชีพโดยตนเอง เพราะต้องอาศัยแรงงาน ทุนประกอบการ และวัสดุดิบที่
ส าคัญในการขับเคลื่อน คือ การวางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน กระบวนการในการผลิต Startup การ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่สักตัวโดยมีงบที่จ ากัด และไม่มีนายทุนเข้ามา ต่อหน้านักลงทุน ยังมีข้อดี ตรงที่คุณไม่
ต้องกังวลเรื่องแรงกดดันและความเสี่ยง ให้กับสตาร์ทอัพหลายราย ได้เผยแนวทางที่เขาได้เรียนรู้และ
รวบรวมมาจากผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผลิตภัณฑ์/บริการชนิดไหนของ Startup ที่มียอดจ าหน่าย
และเป็นที่นิยมสูงสุด การผลิตสินค้าหลายผลิตภัณฑ์ย่อมจะส่งผลต่อทางเลือกของลูกค้า เพราะถ้ามี
สินค้าไม่กี่ตัวจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะตลอดระยะเวลาที่ลงขายสินค้า
จะต้องมีการบริการชนิดไหนของ Startupของท่าน ที่มียอดจ าหน่ายและเป็นที่นิยมสูงสุด ผลิตภัณฑ์
Startupของท่านมีการปรับปรุงและพัฒนา การปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะสินค้ามักขึ้นอยู่กับผู้ใช้
มากกว่า เพราะผู้ใช้บริการจะบ่งบอกถึงผลิตของเราได้ว่ามีความเหมาสมและตรงตามความต้องการ
ของเขาในระดับใด ซึ่งจากการสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าน าไปใช้จะบอกว่าอยากให้ปรับปรุงในส่วน
ของปริมาณให้มากข้ึนและมีการลดแลกแจกแถมในส่วนของลูกค้าใหม่ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆของStartup กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร 
เช่น ต้องการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีต้องการรักษาความเป็นผู้น าในตลาด  ต้องการใช้ก าลังการผลิต
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ส่วนที่เหลือให้เต็มที่ต้องการขยายตลาด หรืออาจจ้องการขยายผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์/บริการ ของ Startup และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างไร ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ทางตรง ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะ
น าเสนอต่อผู้บริโภคโดยทั่วไปผู้บริโภคอยากให้มีความหลากหลายเพ่ือจะได้มีโอกาสเลือกสรร สินค้าที่
ตรงกับความต้องการมากที่สุด เข้าให้ถึงแก่นปัญหา สตาร์ทอัพหลายราย ไม่สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงๆ ก็เพราะพวกเขาเข้าไม่ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
แชร์ประสบการณ์ ลงพ้ืนที่จริง ระบุขอบเขตของปัญหา ระดมไอเดียในการแก้ปัญหา การจ าลอง
ต้นแบบของสินค้าหรือนวัตกรรมและท าการทดสอบ น าเอาความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ มาต่อยอดพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง  ลงมือสร้างผลิตภัณฑ์แล้วลุยตลาดจริงเมื่อผลิตภัณฑ์
พร้อม ตลาดกลุ่มเป้าหมายชัด สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้ก็คือโอกาส อย่าหยุดที่จะมองหาโอกาสไม่ว่า
จะโอกาสในการหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ  หรือ โอกาสในการขาย การจ าหน่ายบนแฟลตฟอร์ม
โดยเฉพาะชอฟบี้ ลาซาด้า ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าถึงด้วยข้อจ ากัดในการลงลิขสิทธิ์  ซึ่งอาจใช้
เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายท าให้ผู้ประกอบรายใหม่ไม่สามารถที่จะมีทุนมากพอที่จะใช้ช่องทางในตลาด
ออนไลน์  Startupของท่านมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆให้กับสมาชิก 

 5.1.2 ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา  
 ศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาจากการศึกษาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่าจากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พบว่ าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลง ส าหรับ Startup ที่ท าธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ซึ่งในช่วงแรกธุรกิจ
อาจจะประสบความส าเร็จเพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ธุรกิจอาจ
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนเคย ยกตัวอย่างเช่น Webboard ซึ่งเคยเป็นที่ต้องการตลาด แต่ถูก
แทนที่ด้วย Social Media Platform อย่าง Facebook และ Twitter จนท าให้หลายเว็บต้องปิดตัว
ไป เป็นต้น วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ startup วิธีการจัดการกับปัญหาและ
อุปสรรคของธุรกิจ startup คือ ลดราคาสินค้า เน้นขายถูก ขายเร็ว การลดราคาสินค้าให้ราคาต่ าลง 
จะช่วยให้สินค้าที่ค้างอยู่ขายได้เร็วมากขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 
เมื่อสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างเคย ไม่มีเหตุผลที่ต้องฝืนผลิตสินค้าและบริการต่อไป แต่
ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมแพ้เสมอไป เพราะยังมีวิธีการแก้ไขปัญหา ส าหรับปัญหา Product Market Fit 
การ Pivot สามารถท าได้ โดยการแก้ไขสินค้า (Product) เริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามกับผลิตภัณฑ์ว่ามี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหน อาจจะลองเพ่ิมหรือลดฟีเจอร์ที่ไม่จ าเป็นออก 
เพ่ือให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ศึกษากลุ่มลูกค้าอีกครั้ง (Target Customer) บางครั้งสินค้าที่ผลิต
ออกมาอาจจะดีอยู่แล้ว เพียงแค่ขายลูกค้าผิดกลุ่มเท่านั้นเอง ลองศึกษาลูกค้าเพ่ิมเติมว่ามีใครบ้างที่
ประสบปัญหาดังกล่าว แล้วสินค้าของคุณช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร การสื่อสารกับลูกค้า 
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(Messaging) การหา Product Market Fit ให้เจอ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และลูกค้าแล้ว การ
สื่อสารก็ส าคัญไม่แพ้กัน เพราะหากสินค้าดี ตอบโจทย์ความต้องการ แต่ลูกค้าไม่เข้าใจว่าสินค้าจะเข้า
มาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร การตัดสินใจซื้อก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นคุณอาจต้องลองปรับวิธีการสื่ อสารให้
ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้ามากขึ้น  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมาจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
StartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้จาก
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
พบว่าท่านคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ Start Up 1)ปัจจัย
ด้านความรู้ ไอเดีย 2)ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 3)ปัจจัยด้านสังคม  4)ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี 5)ปัจจัยด้านการเรียนรู้ข่าวสาร 6)ปัจจัยด้าน
แหล่งวัตถุดิบและเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 5.1.3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup  
           จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานการ ประกอบการใหม่ สภาพการณ์ สภาพปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย (Research: R1 ) 
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) โดยผู้วิจัยท าการ
ออกแบบ และจัดท ารูป แบบการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชน และปรากฏการณ์ทางสังคมจากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พบว่า 

ธุรกิจ StartUpมีความต้องการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจากหน่วยงานใด  ธุรกิจ 
StartUpมีการด าเนินธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีเงินลงทุน เพ่ือใช้เป็นฐานในการสนับสนุนการเติบโต เมื่อ
ธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เข้าที่เข้าทาง การขยายขนาดของธุรกิจก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุน
มากขึ้น ดังนั้น หากได้รู้จักกับแหล่งเงินทุนที่ดี ก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้  
ทั้ งนี้  เพ ราะ  Startup คือ  ผู้ ก่ อตั้ งธุ รกิ จ  ด้ วยบุ คลากรและทรัพยากรจ าน วนน้ อย  แต่ มี
รูปแบบ Software หรือ Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้จ านวนมาก                   
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ของ Startup ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาดและสังคม ตลาด
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Startup -หลักพรหมวิหาร 4 ( เมตตา,เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Start up พรหมวิหาร 4 หมายถึง หลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้
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ประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุมก ากับทางจิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการ
แสดงออกในด้านความรัก ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและให้มีจิตใจสงสาร คิดช่วยเหลือทุก
คนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้พ้น ทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข กอปรด้วย
อาการที่แสดงออกด้วยความ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ล าเอียงด้วยรักและชัง ใครท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด มีพรหมวิหาร 4 ประการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านนั้นย่อมมีจิตใจ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจของ ตนเองและผู้อ่ืน  - หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ และวิมังสา) 
กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up -หลักไตรสิกขา(ศีล,สมาธิ,ปัญญา) กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startup -หลักทศพิธราชธรรม (ทาน , ศีล,บริจาค,ความซื่อตรง,ความ
อ่อนโยน,ความเพียร,ความไม่โกรธ,ความไม่เบียดเบียน,ความอดทน,ความเที่ยงธรรม) กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Start up 

จากการศึกษารูปแบบเชิงพุทธ พบว่าผู้ประกอบการมีความส าคัญมาก เพราะถือว่าเป็นคติ
ธรรมน าใจให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัดท าบุญปล่อยนก 
ปล่อยปลา ท าให้เชื่อว่ากิจการรุ่งเรืองและพบกับความสุขในสภาวะการแข่งขันที่สูง แต่ไม่พบว่ามี
ความเครียดหรือกังวล ส่งผลให้การน าหลักธรรมมาใช้มีประโยชน์มากที่สุด 

5.2 อภิปรายผล 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ เริ่มแรกของ
ผู้ประกอบการใหม่ที่เรียกว่า Start up ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกิด
ใหม่สอดคล้องกับแนวคิดของเว็บไซต์อินเตอร์สเปซไทยแลนด์ที่กล่าวไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธุรกิจเริ่มต้น เปิดบริษัทขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับ ธุรกิจด้านไอที และรวมถึงการท า
ธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จ านวนมาก เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจด้านไอที ในวงการไอทีนั่น เอง เช่น แอพพลิเคชันต่างๆ1  
และสอดคล้องกับแนวคิดของเสน่ห์ ศรีสุวรรณกล่าวว่า การเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบก้าว
กระโดดสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว  (Scalable) และท าซ้ า (Repeatable) ถ้าท า
ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีก็จะเรียกว่า Tech Startup ส่วนใหญ่ มักจะเป็นธุรกิจเพ่ือการแก้ปัญหา 
(Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคยท ามาก่อน เช่น แอพพลิเคชันบางอย่างเช่น 
แอพพลิเคชันให้บริการรถแท็กซี่ แอพพลิเคชันเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง เป็นต้น การใช้
เงินทุนเริ่มต้นในการท าสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะอาศัยเทคโนโลยี

                                                           
1 เว็บไซต์อินเตอร์สเปซไทยแลนด์. (2560). ความหมายของสตาร์ทอัพ. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 

จาก www.interspace.co.th 
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ที่มีการพัฒนาน ามาใช้งานแล้ว การขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุก
เวลา2  

  ศักยภาพและปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาที่ส าคัญ คือการเรียนรู้สร้างความเข้าใจก่อนที่
จะลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ซึ่งต่องสร้างความเข้าใจในตัวเอง ทีมงาน โอกาส และเวลา เพราะท า
รูปแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็มักจะได้แบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่และไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็ม
เปรี่ยมสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก.กล่าวว่า แนวคิด
เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ในการด าเนินธุรกิจรูปแบบเดิม ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
เพ่ือขับ เคลื่อนธุรกิจในรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ตาม
นโยบายของภาครัฐซึ่งอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเป็นองค์กรที่ใช้วิธีการจัดการ
กิจการเช่น เดียวกับบริษัทเอกชน แต่เป้าหมายส าคัญของการประกอบธุรกิจ คือ การน าก าไรที่ได้จาก
การด าเนินการ กลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาคน ผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดการ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร3 แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจ
ได้น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนดังนั้นการด าเนินธุรกิจรูปแบบดังกล่าวยังไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเป็นหัวใจ  ส าคัญของสตาร์ทของ
ประเทศไทยอยู่ที่โมเดลธุรกิจ (business model) ซึ่งหมายถึง รูปแบบวิธีการ ด าเนินกิจการของ
บริษัทในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นว่าโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพมักจะมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากธุรกิจที่เคยมีมาในอดีต และมักจะมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในการสร้าง
ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น GRAB taxi ซึ่งเป็น Application ส าหรับเรียกใช้บริการโดยสาร รถแท็กซี่เพ่ือ
แก้ปัญหาของความยุ่งยากในการใช้บริการในรูปแบบเดิมที่ลูกค้าจะต้องออกไปรอแท็กซี่ของคนใน
แถบเอเชีย ซึ่งบริษัทจะได้ก าไรจากการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม ซึ่งแม้ว่าแนวคิดไม่ได้ต่างจากการ
โทรศัพท์เรียกแท็กซี่ ผ่านศูนย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า แต่การใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือเป็น
วิถีในการใช้ชีวิตของคน  ปัจจุบันมากกว่าและสามารถน าเครื่องมือที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ
โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่ผู้คนโดยส่วนมากใช้ในชีวิตประจ าวันน ามาใช้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ4 และสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ขั้นตอนการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 1. ขั้นตอนการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากปัญหา หรือการสร้างสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Solution Fit) ซึ่งในส่วนนี้จัดได้ว่าเป็นระยะ
เริ่มต้นส าหรับ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่เกิดจากการพัฒนาไอเดีย หรือแนวความคิดที่อาจจะมา
                                                           

2 เส น่ ห์  ศ รี สุ ว ร ร ณ . (2559). Startup คื อ อ ะ ไ ร .  สื บ ค้ น เมื่ อ  12 ตุ ล า ค ม  2560 จ า ก 
www.smartsme.co.th 

3 นงคราญ ไชยเมือง และจิรัฎฐ์ กาญจน์บุญเรือง. (2560). การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม สู่
ประเทศไทย 4.0. สาขาวิชาการจัดการ มหาวทิยาลัยพายัพ 

4 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก. (2560). แนวคิดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ. สืบค้นเมื่อ 10 
สิงหาคม 2560 จาก www.startup.su.ac.th 
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จากความต้องการแก้ปัญหา Pain point บางอย่างของผู้คน หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่
สามารถเข้ามาช่วยอ านวย ความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท าให้การด าเนินชีวิตมี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ท าการพิสูจน์ว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง และมี
ความต้องการแก้ไข โดยสามารถคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาของการค้นหา และการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการหาปัญหาที่เกิดสิ่งรอบตัว แล้วน ามาสร้าง
เป็นโจทย์ส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้5  

 การน ารูปแบบมาปรับใช้และน ามาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิง พุทธเพ่ือ
มุ่งสู่ “Smart City Korat Startup  สิ่งที่ค านึงถึง คือ ด้านปัจจัยการผลิต กระบวนการ และปัจจัยท่
ส่งเสริมผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวคิดของณฤทธิ์ วรพงษ์ดี  กล่าวว่าขั้นตอนการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือน าไปทดสอบกับตลาด (Product Market Fit) ซึ่งจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน าไปใช้งานได้จริง เพ่ือน าไปทดลองใช้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ ตลาดกับกลุ่มตัวอย่างและ
ท าการเก็บผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากลูกค้ารับฟังความคิดเห็นที่ได้จาก กลุ่มลูกค้าในด้านการ
ใช้งานสินค้าและบริการท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายว่าดีไม่ดีอย่างไรใช้ แล้วชอบหรือไม่
ชอบตรงไหน ใช้แล้วอยากจะใช้ต่อหรือไม่ แล้วน าผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงให้ได้สินค้า บริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด และในช่วงเวลาเดียวกันสตาร์ทอัพจะต้อง  เริ่มมอง
หาผู้ลงทุนอย่างจริงจัง เพ่ือท าการระดมทุนในการขยายการผลิต และขยายการตลาดเพ่ือรองรับ 
สินค้าและบริการที่ได้พัฒนาขึ้น ก่อนจะเข้าสู่ stage ของการท าธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในล าดับถัดไป  
สอดคล้องกับงานวิจัยของธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ วิเคราะห์ปัจจัย
แห่งความส าเร็จ ของธุรกิจสตาร์ทอัพรีไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของธุรกิจสตาร์ทอัพมี 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพ 
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและ ปัจจัยด้านรูปแบบการตลาด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จมากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านความสามารถใน การบริการ ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย 
สามารถเลือกใช้บริการที่ตรงใจตนเองได้ และยังไม่มีธุรกิจใดที่สามารถช่วยให้เรื่องการเงินหรือการรี
ไฟแนนซ์เป็นเรื่องง่ายได้เท่ากับธุรกิจ สตาร์อัพรีไฟแนนซ์ดังกล่าว6ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ หรือการ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Market Fit) หลังจากที่สินค้าติดตลาดแล้ว ช่วงนี้
จะเป็นช่วงที่เน้นการขยายการเติบโตของธุรกิจ การเพ่ิมทีมงาน ขยายก าลังการผลิตหรือก าหนด
โครงสร้างขององค์กร (Infrastructure) เพ่ือรองรับการ ขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์โมเดล
ทางธุรกิจ รวมถึงการหารายได้ในรูปแบบใหม่ ๆ หรือเรียก อีกอย่างได้ว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดนักลงทุน การ
ระดมทุน และทีมงาน เพ่ือช่วยให้ธุรกิจเติบโต โดยอาศัยความรู้ในเรื่อง Business Model เข้ามาใช้

                                                           
5ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี . (2560). SET Your Startup Business Guide รู้จัดธุรกิจสตาร์ทอัพ. ห้องเรียน 

ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
6 ธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ. (2561). วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพรี ไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง. 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร 
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เพ่ือช่วยในการก าหนดทิศทางให้กับธุรกิจหรือท าให้ธุรกิจเป็นรูปเป็นร่างนั่นเอง เป็นความลงตัวของ
สตาร์ทอัพกับนักลงทุนว่าจะร่วมลงทุนและเติบโตไปด้วยกันหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพเนตร แสนเสนา และคณะ  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ สตาร์ทอัพ 
Startup ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความส าเร็จมีอยู่หลัก ๆ 5 ปัจจัย
หลัก คือ ปัจจัยด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้าน ทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ ๆ ปัจจัยด้านแผน
ธุรกิจและปัจจัยด้านเงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจสตาร์ทอัพว่าจะให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะประสบความส าเร็จได้นั้น
จะต้องมีหนึ่ง ใน 5 ปัจจัยนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะประสบความส า เร็จได้คือ 
ธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได7 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ปัจจัยด้านการพัฒนาของธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางธุรกิจของ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Start-up) ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาความคิด และด้านโอกาส
สนับสนุนทุน และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

2) ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการควรเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือฝึกอบรม 
และการจัดกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรภายในและภายนอก  การท าสัญญาแลกเปลี่ยนความรู้ 
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  

3) ผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบโดยการส่งเสริมขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ช่องทางการตลาด ส่งผลต่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและ
สามารถยืนหยัดในเวทีระดับต่างๆได้  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1. ควรมีการการศึกษาปัจจัยด้านความส าเร็จ และการพัฒนาความร่วมมือต่อความสามารถ
ของผู้ประกอบการในธุรกิจระดับอ่ืน หรือมีการแยกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านความส าเร็จระหว่างธุรกิจต่างๆ ที่
แตกต่างกัน 

                                                           
7 สุพเนตร แสนเสนา และคณะ. (2561). ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ Startup. คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการราย
ใหม่ (Start-up) ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้อาจค้นพบปัจจัยที่สามารถพัฒนา ความสามารถทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพพร้อมกับน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในทุกกระบวนการ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การพัฒนารูปแบบเน้นเชิงพุทธเป็นส าคัญ และจะสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ ได้
อย่างไร  

2. ควรมีวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือความเป็นเลิศรูปแบบเชิงพุทธ ความ และ
ใช้เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการเชิงพุทธ 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการของผู้ประกอบการใหม่ เช่น ศักยภาพ ของหน่วยงาน/
องค์กรภาคีเครือข่ายเชิงพุทธ ความร่วมมือตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
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ดนัย เทียนพุฒ, ๑๑๐ ไอเดีย จาก ๘๐ ยอดนักบริหารชั้นน าของเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: ดอก 

หญ้า,๒๕๓๒. 
ถาวร - ธนะเวช ศรีสุขะโต,เคล็ดลับการท าธุรกิจ SMEs.กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์,๒๕๔๓. 
ประทีป สยามชัย. การบริหารงานวิชาการ. เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาการบริหารงานวิชาการ,  

กรุงเทพมหานคร: [ม.ป.พ.] , ๒๕๔๗. 
ราชบัณฑิตสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒ .กรุงเทพมหานคร: บริษัท                  

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด,๒๕๔๖. 
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, แนวคิดยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อปท) ในยุคโลกาภิวัฒน์, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๒ 
ปรัชญา เวสารัชช์, บริการประชาชนท าได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท า).กรุงเทพมหานคร : บริษัท กราฟิค 

ฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จ ากัด,๒๕๔๐. 
วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์, คุณภาพในงานบริการ, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย  

-  ญี่ปุ่น, ๒๕๓๙ 
อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, จิตวิทยาการบริการ(Service Psychology). 
ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, “การสร้างบริการเชิงรุก (Proactive for Service Excellence)” วารสาร 

มหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที ่๒๑ ฉบับที ่๑ (ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๑. 



 
๙๗ 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริการการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์,๒๕๔๑.  
จินตนา บุญบงการ, การสร้างจิตสานึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ,  

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทฟอร์แมทพริ้นติ้ง จ ากัด, ๒๕๓๙. 
ช านาญ ภูเอ่ียม, Service Mind การมีจิตมงุบริการ , (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
สมิต สัชฌุกร, การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สายธาร,  

๒๕๔๘.  

ประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์, สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบุคคลส าคัญของท้องถิ่น, (กาฬสินธุ์ :  
ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๐. 

พระราชวรมุนี, (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย,(พิมพ์ครั้งที่ 2).   
(กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 

จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557 
พัฒน์ บุญรัตพันธุ์, การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนา 

พานิช, 2517 
วิรัช เตียงหงษากุล, หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชน 

ชนบท, (บัณฑิตมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529 
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

,2527 
ผศ.สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,พิมพ์ครั้งที ่4, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,  

2547 
จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557 
ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล,พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มติชน, 2541 
เทเลอร,์ อ้างในธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: 2543 
ฟาโย อ้างใน ศริวรรณ (เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร,  

2545 
ลูเทอร์ กูลิค, อ้างใน ศริวรรณ (เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรม 

สาร, 2545 
เพชรา อินทรัตน์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และ สุรพร เสี้ยนสลาย, “ประสิทธิภาพการให้บริการของ 

งานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, บทความวิจัย, วารสารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน- 
ธันวาคม 2557  

ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ, “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต านานโบราณสถานวัดเวียง 
เศรษฐี  (ร้าง) ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ ”, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, ปีที่ 7ฉบับที่ 1(มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 
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เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนา 

มิ: กรณีศึกษา ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา”, วารสารร่มพฤกษ์, ปีที่ 28 ฉบับที่ 2(กุมภาพันธ์ 
- พฤษภาคม 2553 

ประยงค์ จุลรัตน์กานต์ บุญศิริและอรสา จรูญธรรม, “กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองผู้น า 
ท้องถิ่น ต าบลกาโลนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์,ปีที่ 3ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556  

ณัฐวุฒิ วิเศษ, คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาการเป็น 
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์,๒๕๕๒. 

ยืน ภู่วรรณและสมชาย น าประเสริฐ. ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชนั่ ,  
๒๕๔๖. 

ณัฐวุฒิ วิเศษ, คุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาการเป็น 
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์,2552). 

วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อ 
ความส าเร็จในการด า เนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัด
นครปฐม, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University (ฉบับมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 2558 

นงคราญ ไชยเมือง และจิรัฎฐ์ กาญจน์บุญเรือง. การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม สู่ 
ประเทศไทย 4.0. สาขาวิชาการจัดการ มหาวทิยาลัยพายัพ,๒๕๖๐. 

ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี. SET Your Startup Business Guide รู้จัดธุรกิจสตาร์ทอัพ. ห้องเรียน  
ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.๒๕๖๐. 

ธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ,วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพรี ไฟแนนซ์แห่ง 
หนึ่ง. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี,๒๕๖๑. 

สุพเนตร แสนเสนา และคณะ, ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ Startup. คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.,๒๕๖๑  

สิทธิโชค วิบูลย์ สุเทพ บุญซ้อน และปิยะวรรณ เลิศพานิช “การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาว 
มอญเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี”, 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 5
ฉบับที่ 1(มกราคม – เมษายน 2554). 

สุพัตรา คงข า และนรินทร์ สังข์รักษา, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหนัง 
ตะลุง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558 

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, หลักการสื่อสารมวลชน,พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทยแนวทางการวิจัยและพัฒนา, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
2525กก 
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กกกกกก 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

สานิตย์ บุญชู, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2525 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลง 

กรณมหาวิทยาลัย, 2551ก 

สหัทยา วิเศษ. องค์การเครือข่ายในจังหวัดพะเยา, เอกสารรายงานการวิจัยโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอสภาที่
ป รึ ก ษ า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ , น น ท บุ รี :  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.๒๕๔๗. 

ส านักงานกิจการนักศึกษา, คู่มือมาตรฐานการให้บริการ, (กลุ่มงานกิจการนักศึกษา : มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม, 2554  

อศินา พรวศิน, วิถี Startup ,สมุทรปราการ: เนชั่นบุ๊คส์,๒๕๕๙. 
อรรณพ พงษ์วาท. การบริหารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เยลโลการพิมพ์,๒๕๔๔. 
อรพิณ สันติธีรกุล. คู่มือมาตรฐานการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs: การพัฒนาขีดความสามารถ 

ผู้ประกอบการ, เชียงใหม่ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
๒๕๔๓. 

อาทิตย์ วุฒิคะโร, “สรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อม”, อุตสาหกรรมสาร ๔๓, (มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๓).  

เอ้ือมพร วงศาโรจน์, การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น,(กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐกิจศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,๒๕๒๒. 
Max Weber, อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา,รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่  

12,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 . 
 

(๒) วิทยานิพนธ์: 
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บทความวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธ ในจังหวัดนครราชสีมา 
MODEL TO DEVELOPMENT A NEW BUDDHIST ENTREPRENEURIAL POTENTIAL 

START UP IN NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
 

[พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม*1] 
[เบญจมาศ สุวรรณวงศ์ *2] 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
E-mail: suporn.ruk@mcu.ac.th /benjamas.suw@mcu.ac.th 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ Startup และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ StartUp ของผู้ประกอบการใหม่ 2) เสนอรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธ ในจังหวัดนครราชสีมา  การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยในเชิงคุณภาพภาคสนาม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์   และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหมS่tartupเชิงพุทธ 
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ พบว่า คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ Startup คือ 1)มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า 2)มีความคิดสร้างสรรค์ 3)มีความเป็นนักกลยุทธ์ 4)มีความเป็นผู้น าและ
กล้าตัดสินใจ 5)มีความกล้าเสี่ยง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ StartUp ของ
ผู้ประกอบการใหม่มีดังนี้ 1)ปัจจัยด้านความรู้ ไอเดีย 2)ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 3)
ปัจจัยด้านสังคม  4)ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี 5)ปัจจัยด้าน
การเรียนรู้ข่าวสาร 6)ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบและเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมาผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ พบว่ามีการประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup ได้แก่ 1)หลัก
พรหมวิหาร 4 ( เมตตา,เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) 2)หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ 
และวิมังสา), 3)หลักไตรสิกขา(ศีล,สมาธิ,ปัญญา) ,4)หลักทศพิธราชธรรม (ทาน , ศีล,บริจาค,ความ
ซื่อตรง,ความอ่อนโยน,ความเพียร,ความไม่โกรธ,ความไม่เบียดเบียน,ความอดทน,ความเที่ยงธรรม)  
ค าส าคัญ : รูปแบบ,การพัฒนาศักยภาพ,ผู้ประกอบการใหม่, Startup,เชิงพุทธ 
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ABSTRACT  
 This research aimed to study 1) knowledge about startup entrepreneurs and 
factors affecting the success of new entrepreneurs in StartUp business; 2) to propose 
a new entrepreneurial potential development model. Buddhist Startup In Nakhon 
Ratchasima. This research is a research method that combines qualitative research in 
the field. And action research.The research tool was an interview form and a 
workshop for entrepreneurial potential development project, Buddhist-based 
startups .The research results were found as follows;  
 The primary qualifications of the startup entrepreneurs are 1) have a strong 
desire. 2) be creative 3) Become a strategist 4) Have leadership and decision making. 
5) Take risks. The factors that affect the success of the StartUp business of new 
entrepreneurs are as follows: 1) Knowledge factor and idea 2) Political and economic 
factors 3) social factors 4) Factors of Consumer Behavior and Cost Reduction through 
Technology 5) learning factors 6) Factors of raw material sources and community 
networks influence decision-making. 
 Development of new entrepreneurial potential Buddhist Startup in Nakhon 
Ratchasima Province through a workshop on the new entrepreneurial potential 
development project found that Buddhist principles have been applied to develop 
new entrepreneur potential. Startups include1) Four sublime states of mind  (loving-
kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity) 2) Four Bases of Success 
(Passion,Diligence,Mind or Consciousness ,Investigation) 3)Tri-Sikha principle (precepts, 
meditation, wisdom 4) Ten royal virtues (Dana (charity), Sila (high moral character), 
Parichakha (selfsacrifice), Archava (honesty), Matthava (kindness), Tapa (selfcontrol), 
Agghodha (self-control), Avihingsa (Non-violence), Khanti (patience), Avirodhana 
(conformity to the law).  
Keyword Model,Development Potential, New entrepreneurial, Start up, Buddhist  
 
บทน า    
    ในสังคมยุคปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ในหลายธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น และ
ด้วยแนวทางการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเน้นหนักที่การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากคือ การผลิตภาคประชาชน 
และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ



 
๑๐๕ 

 

ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับราก
หญ้า คือการพัฒนาต่อยอดโดยให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบายต่างๆ ประการหนึ่งก็คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เช่น ธุรกิจ Startup และผู้ประกอบการ Startup จ านวนหนึ่งที่ยังขาดความพร้อมใน
การแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ Startup จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจ Startup สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของตนเองทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การจัดจ าหน่าย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม ทั้งการเปิดเสรี
ทางการค้าในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นและ เติบโตอย่างรวดเร็ว Startupที่จะ ประสบความส าเร็จได้คือ 
ธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้  ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เข้ามามีส่วนในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันมากข้ึนกว่า
สมัยก่อน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ทั้งในด้านกิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ตื่น นอนจนถึงนอนหลับ 
การประกอบอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย รวมไปถึงการด าเนิน ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรับตัว 
ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลง เพราะในขณะนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากไทยแลนด์ 3.0 ซึ่ง
เป็นยุค ของอุตสาหกรรมหนัก เป็น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบท ามากได้น้อย จึง
ต้องการปรับเปลี่ยนให้ เป็นท าน้อยได้มาก  3  ต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม อย่างเช่นการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการ ใช้ เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการที่ สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเกษตรของตนให้สามารถท ารายได้
เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ SMEs ก็ต้องเปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจแบบเดิมไปสู่ 
Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพ 

ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการท า
ธุรกิจ Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้าง
ก าไรได้เรื่อยๆ เพ่ิมผู้ ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและ
กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง Startup มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ถือเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันนัก ลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น 
เพราะ Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการท าธุรกิจแบบในอดีตที่ต้อง
ใช้เวลาและเงินลงทุนจ านวนมากในการขยายธุรกิจให้เติบโต หลาย บริษัทระดับโลก เช่น 1.Apple 

                                                           

 3  ปานระพี รพิพันธุ์, Thailand 4.0 ประเทศไทย 4.0 คืออะไร,(ออนไลน)์,
แหล่งที่มา:https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0,( 1 มีนาคม 2563). 



 
๑๐๖ 

 

2.Google 3.Facebook 4.Instagram 5.Twitter ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคย ผ่านการเป็น Startup มา
ก่อนแล้วทั้งนั้น ประเทศไทยในสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังไม่ได้มีบทบาทมากนักท าให้ เรามองว่า 
Startup เป็นเรื่องที่ไกลตัว มองว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน มีแต่ฝรั่งเท่านั้นที่ท าได้ เป็นเรื่องที่เป็นไป ไม่ได้ 
หรือเป็นไปได้ยาก เพราะประเทศไทยยังไม่มี Startup ที่ประสบความส าเร็จให้ได้เห็นกัน ทั้งภาครัฐ
และ เอกชนจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจธุรกิจประเภทนี้มากนัก แต่ปัจจุบันมีคนกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มได้
พิสูจน์ให้ได้เห็น แล้วว่าคนไทยเราสามารถท าได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยกตัวอย่างธุรกิจ  Startup ของ
ไทยที่ประสบความส าเร็จ อาทิ 1. Wongnai 2. Builk 3. Computerlogy 4. Ookbee และอ่ืนๆอีก
มากมาย ที่เป็น Startup ของ ไทย คนกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็สามารถท า Startup ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นเปอร์เซ็น แล้ว Startup ที่ไม่ประสบความส าเร็จมีมากถึง 90 % Startup 
ที่ประสบความส าเร็จมีเพียงแค่ 10 % เท่านั้น4  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้รัฐบาลของหลาย

ประเทศให้ความส าคัญกับสตาร์ท อัพและมีนโยบายสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพ่ือช่วยให้
สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะเทคสตาร์ท อัพเกิดขึ้นมาทดแทนธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ด้วยธุรกิจใหม่ที่เป็นของ
ประเทศตนเอง และสามารถ ขยายไปยังตลาดในประเทศอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สตาร์ทอัพ
สามารถสร้างธุรกิจให้ ประสบความส าเร็จ รัฐบาลของหลายประเทศจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนใน
รูปแบบต่างๆ 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาศัยสิ่งที่
จังหวัดนครราชสีมาของเรามีความโดดเด่น นั่นคือศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
เริ่มจากการการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาบริบทเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
Startup จัดท ารูปแบบและเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิง
พุทธ เพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มธุรกิจ
Startup และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการStartup ให้แก่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการStartup และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ 
   ประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่   
2) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

                                                           

 4ศคิรินทร์ สายะสนธิ์, ท าไม Startup ในไทยไม่ค่อยประสบความส าเร็จ .สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563 
จาก:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760159 
 



 
๑๐๗ 

 

   พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาธุรกิจStartup ในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
คือ 1.Ladyproud  Shop 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันชายน์เอส  (น้ าพริกลุงนาย) 
 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบ่งเป็น 3  กลุ่ม ดังนี้คือ 
            1)กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ Ladyproud  Shop,ห้าง
หุ้นส่วนซันชายน์เอส น้ าพริกลุงนาย  

2) ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 คน  
3)  นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง  ได้แก่ นิสิตจาก
มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  20  รูป/คน  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ านวน 14 คน 
               รวมทั้งสิ้นจ านวนทั้งสิ้น  46 รูป/คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่   
               1.องค์ความรู้ที่เก่ียวกับผู้ประกอบการStartup และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่   
  2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธในจังหวัด
นครราชสีมา   
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 รวมระยะเวลา 11 เดือน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย   
  1. แหล่งข้อมูล [5] 
   แหล่งข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ  1)กลุ่ม
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ Ladyproud  Shop,ห้างหุ้นส่วนซันชายน์
เอส น้ าพริกลุงนาย 2) ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 คน 3)  นิสิต
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง  ได้แก่ นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จ านวน  20  รูป/คน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน จ านวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจ านวนทั้งสิ้น  46 รูป/คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
  2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบสัมภาษณ์,สนทนากลุ่ม,การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

                                                           
5 หมายเหตุ  

- จ านวนผู้เข้าร่วมงานวิจัย 46 รูป/ คน  
- ผู้ประกอบการใหม่  
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   2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
  3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการดังนี้  
  การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และน ามาวิเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า 
และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup”ในวันที่   3,7-9 สิงหาคม 2563 ณ. วิทยาเขตนครราชสีมา และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนเวทีสู่ชุมชนร่วมกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 วิ เคราะห์องค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับผู้ประกอบการStartupและปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่  และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหมS่tartupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า 
  4.2 สรุปและน าผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหมS่tartupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา   
 4.3 การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startupเชิงพุทธในจังหวัด
นครราชสีมา   
 4.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว ให้เกิด
องค์ความรู้ กระบวนการ และแนวทางเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startup
เชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัด
นครราชสีมาในพื้นท่ีที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธ” มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับผู้ประกอบการStartup และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่  2) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการใหม่Startup และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา  
 1.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการStartup 
 สตาร์ทอัพ (Startup) หมายถึง กิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ าได้ไดยง่าย(Repeatable)และขยาย
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กิจการได้ง่าย (Scalable) มีการน าเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้าง
ธุรกิจ  มักเป็นธุรกิจที่เกิดข้ึนจากไอเดียเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่
มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน 
 ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Statup) คือรากฐานเศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยซึ่งเปืน
ที่จับตามองจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเริ่มตันได้ง่าย ต้นทุนเริ่มต้นไม่สูง มีการน าเทคโนโลยีและ/หรือ 
นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ ตลอดจนยังถูกออกแบบมาให้สามารถท าซ้ าและ
ขยายตัวได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด จึงท าให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูงและเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ /
บริการที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวและส่งผ่าน คุณค่า" ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประกอบกับ
การมีโมเดลทางธุรกิจ และการด าเนินงานที่สามารถหาซ้ าด้วยต้นทุนทีไม่สูง รวมถึงความสามารถใน
การขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง จึงท าให้ธุรกิจสตาร์อัพสามารถแก้ไขปัญหาที่ระบบหรือ
รูปแบบของธุรกิจดั้งเดิมไม่สามารถส่งผ่าน "คุณค่า"ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ได้ โดยการท าให้คุณภาพชีวิต
ของผ้ใช้ดีขึ้น เช่น บริการที่รวดเร็วขึ้น และหรือ มีราคาถูกลง 
 ผู้ประกอบการ Startup หมายถึง บุคคลที่ก่อตั้ง Startupเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนและ
ด าเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินกิจการ เพื่อผลก าไรและ ความพอใจ หรือ
เป็นผู้กระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการค้นหา มีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ และตัดสินตามกระบวนการประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการต้อง เป็นผู้ท างานอย่าง
สร้างสรรค์ มีมุมมองในแง่ดีตามพันธะในการจัดสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ หรือน าความสามารถเก่าไป
รวมกันเป็นลักษณะใหม่ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสรรค์ความม่ันคั่งของกิจการ 
 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ Startup6 
 1)มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า 2)มีความคิดสร้างสรรค์ 3)มีความเป็นนักกลยุทธ์ 4)มี
ความเป็นผู้น าและกล้าตัดสินใจ 5)มีความกล้าเสี่ยง ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้ จะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ท า
ให้รู้ว่าเรามีความพร้อมหรือไม่ ในการเริ่มต้นท าธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมา  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup 
ในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่
“Smart City Korat Startup”จ านวน 12 คน โดยสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่
“Smart City Korat Startup” เกี่ยวกับเพศ, อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ, ชื่อStartup, ที่อยู่ เมื่อ

                                                           

 
6 ณฤทธิ์  วรพงษ์ดี ,Set  Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ,(กรุงเทพมหานคร

,2560),หน้า 18. 
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จ าแนกเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ( Percentage) และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ภาคสนาม ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ ด้านเพศ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 ตามล าดับ ด้านอายุ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่มี
อายุ 40-49 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และอายุ 50-59 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และอายุ 60-69 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอายุ 30-39 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และอายุ 20-29 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่เป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34  ระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดับ   ด้านธุรกิจ Startup พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่ พบว่าท าธุรกิจ Startup ด้านค้าขาย เช่น 
ธุรกิจขายน้ าพริก/สินค้าแปรรูปการเกษตร (หจก.ซันชายน์เอสน้ าพริกลุงนาย),ขายสินค้าด้านสุขภาพ
และความงาม (Ladyproud By Dr.Pum),ร้านขายของช า,ขายเสื้อผ้าออนไลน์,ค้าขายออนไลน์,ขาย
มอเตอร์ไซด์ออนไลน์ รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และธุรกิจให้เช่ารถตู้ (บจก.
พาวเวอร์ฯ)จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจเปิดร้านบริการสักลายจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 และธุรกิจขนส่งสินค้าจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้บริหารรี
สอร์ท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทยจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.34 และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43 ตามล าดับ ด้านที่ตั้งของ
ธุรกิจ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup ส่วนใหญ่พบว่าท าเลที่ตั้งของธุรกิจ
Startupอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา เช่น ต.หนองไผ่ล้อม,ต.ในเมือง,ต.สีมุม,ต.จอหอ,ต.จอหอ 
รวมทั้งหมด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 และอ าเภอสูงเนิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.68 และอ าเภอปากช่อง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  และอ าเภอปักธงชัย จ านวน1 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.33 และอ าเภอโชคชัย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33ตามล าดับ 

 และจากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มผู้ประกอบการใหม่ Startup,นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และนิสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ทั้งหมดจ านวน 46 รูป/คน ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือ
มุ่งสู่“Smart City Korat Startup”  ในวันที่  3,7-9 สิงหาคม 2563 ณ. วิทยาเขตนครราชสีมา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในประเด็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3,7-9 สิงหาคม 2563 พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ Start Up มีดังนี้ 1)ปัจจัยด้านความรู้ ไอเดีย 2)
ปัจจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ 3)ปัจจัยด้านสังคม  4)ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
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การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี 5)ปัจจัยด้านการเรียนรู้ข่าวสาร 6)ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบและเครือข่าย
ชุมชนส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 2.รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ  
           จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ พบว่า 
ข้อมูลพื้นฐานการ ประกอบการใหม่ สภาพการณ์ สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย  การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยท าการออกแบบ และจัดท ารูป แบบการพัฒนาศักยภาพ  ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชน และปรากฏการณ์ทางสังคมจาก
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม และน าไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในวันที่ 3,7-9 สิงหาคม 
2563  พบว่า ธุรกิจ StartUpมีความต้องการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจากหน่วยงานใด ธุรกิจ 
StartUpมีการด าเนินธุรกิจจ าเป็นที่จะต้องมีเงินลงทุน เพ่ือใช้เป็นฐานในการสนับสนุนการเติบโต เมื่อ
ธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เข้าที่เข้าทาง การขยายขนาดของธุรกิจก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุน
มากขึ้น ดังนั้น หากได้รู้จักกับแหล่งเงินทุนที่ดี ก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้  
ทั้ งนี้  เพ ราะ  Startup คือ  ผู้ ก่ อตั้ งธุ รกิ จ  ด้ วยบุ คลากรและทรัพยากรจ าน วนน้ อย  แต่ มี
รูปแบบ Software หรือ Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จ านวนมาก เพ่ือ
สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น การก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ของ Startup ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาดและสังคม ตลาด
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Startup -หลักพรหมวิหาร 4 ( เมตตา,เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา) กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Start up พรหมวิหาร 4 หมายถึง หลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้
ประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุมก ากับทางจิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการ
แสดงออกในด้านความรัก ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและให้มีจิตใจสงสาร คิดช่วยเหลือทุก
คนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้พ้น ทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข กอปรด้วย
อาการที่แสดงออกด้วยความ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ล าเอียงด้วยรักและชัง ใครท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด มีพรหมวิหาร 4 ประการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่านนั้นย่อมมีจิตใจ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจของ ตนเองและผู้อ่ืน  - หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ และวิมังสา) 
กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up -หลักไตรสิกขา(ศีล,สมาธิ,ปัญญา) กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startup -หลักทศพิธราชธรรม (ทาน , ศีล,บริจาค,ความซื่อตรง,ความ
อ่อนโยน,ความเพียร,ความไม่โกรธ,ความไม่เบียดเบียน,ความอดทน,ความเที่ยงธรรม) กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Start up  

ซึ่งจากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกตพบว่าผู้ประกอบการStartup ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
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พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและด าเนินธุรกิจ 
Startup เพ่ิมมากข้ึน 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิงพุทธเพ่ือ 
ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ Startup พบว่าเป็นผู้ประกอบกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจาก
จุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ าได้ไดยง่าย และ
ขยายกิจการได้ง่าย มีการน าเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ  
มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากไอเดียเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใคร
เคยคิดหรือท ามาก่อน สอดคล้องกับแนวคิดของเว็บไซต์อินเตอร์สเปซไทยแลนด์ที่กล่าวไว้ว่าธุรกิจที่
เกิดขึ้นใหม่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธุรกิจเริ่มต้น เปิดบริษัทขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับ  ธุรกิจด้านไอที 
และรวมถึงการท าธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จ านวนมาก เป็นธุรกิจที่
เกิดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธุรกิจด้านไอที ในวงการไอทีนั่น เอง เช่น 
แอพพลิเคชันต่างๆ7  และสอดคล้องกับแนวคิดของเสน่ห์ ศรีสุวรรณกล่าวว่า การเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือ
การเติบโตแบบก้าวกระโดดสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว  (Scalable) และท าซ้ า 
(Repeatable) ถ้าท าธุรกิจผ่านเทคโนโลยีก็จะเรียกว่า Tech Startup ส่วนใหญ่ มักจะเป็นธุรกิจเพ่ือ
การแก้ปัญหา (Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคยท ามาก่อน เช่น แอพพลิเคชัน
บางอย่างเช่น แอพพลิเคชันให้บริการรถแท็กซี่ แอพพลิเคชันเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง 
เป็นต้น การใช้เงินทุนเริ่มต้นในการท าสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะ
อาศัยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาน ามาใช้งานแล้ว การขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา8  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStartUpของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัดนครราชสีมาที่ส าคัญ คือการเรียนรู้สร้างความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน
อย่างจริงจัง ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจในตัวเอง ทีมงาน โอกาส และเวลา เพราะท ารูปแบบเดิมๆ
ผลลัพธ์ก็มักจะได้แบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่และไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มเปรี่ยม
สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก.กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับ
สตาร์ทอัพ ในการด าเนินธุรกิจรูปแบบเดิม ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือขับ 
เคลื่อนธุรกิจในรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย
ของภาครัฐซึ่งอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเป็นองค์กรที่ใช้วิธีการจัดการกิจการ
                                                           

7 อิ น เตอ ร์ ส เป ซ ไทยแลน ด์ .ค วามห มายของส ต าร์ท อั พ . สื บ ค้ น เมื่ อ  3 มี น าค ม  256 จาก 
www.interspace.co.th 

8 เสน่ห์ ศรีสุวรรณ. Startup คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563 จาก www.smartsme.co.th 
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เช่น เดียวกับบริษัทเอกชน แต่เป้าหมายส าคัญของการประกอบธุรกิจ คือ การน าก าไรที่ได้จากการ
ด าเนินการ กลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาคน ผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดการ เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร9 แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจได้
น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนดังนั้นการด าเนินธุรกิจรูปแบบดังกล่าวยังไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้อย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเป็นหัวใจ ส าคัญของสตาร์ทของประเทศไทย
อยู่ที่โมเดลธุรกิจ (business model) ซึ่งหมายถึง รูปแบบวิธีการ ด าเนินกิจการของบริษัทในการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นว่าโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพมักจะมีรูปแบบแตกต่างไป
จากธุรกิจที่เคยมีมาในอดีต และมักจะมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ในการสร้างธุรกิจ 
ยกตัวอย่างเช่น GRAB taxi ซึ่งเป็น Application ส าหรับเรียกใช้บริการโดยสาร รถแท็กซี่ เพ่ือ
แก้ปัญหาของความยุ่งยากในการใช้บริการในรูปแบบเดิมที่ลูกค้าจะต้องออกไปรอแท็กซี่ของคนใน
แถบเอเชีย ซึ่งบริษัทจะได้ก าไรจากการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม ซึ่งแม้ว่าแนวคิดไม่ได้ต่างจากการ
โทรศัพท์เรียกแท็กซี่ ผ่านศูนย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า แต่การใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือเป็น
วิถีในการใช้ชีวิตของคน  ปัจจุบันมากกว่าและสามารถน าเครื่องมือที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ
โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่ผู้คนโดยส่วนมากใช้ในชีวิตประจ าวันน ามาใช้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ10 และสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ขั้นตอนการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ
สตาร์ทอัพ 1. ขั้นตอนการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากปัญหา หรือการสร้างสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา (Problem Solution Fit) ซึ่งในส่วนนี้จัดได้ว่าเป็นระยะ
เริ่มต้นส าหรับ การสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่เกิดจากการพัฒนาไอเดีย หรือแนวความคิดที่อาจจะมา
จากความต้องการแก้ปัญหา Pain point บางอย่างของผู้คน หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่
สามารถเข้ามาช่วยอ านวย ความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ท าให้การด าเนินชีวิตมี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ท าการพิสูจน์ว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง และมี
ความต้องการแก้ไข โดยสามารถคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ ได้ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาของการค้นหา และการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการหาปัญหาที่เกิดรอบตัว แล้วน ามาสร้างเป็น
โจทย์ส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้11  
 การน ารูปแบบมาปรับใช้และน ามาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startupเชิง
พุทธ สิ่งที่ค านึงถึง คือ ด้านปัจจัยการผลิต กระบวนการ และปัจจัยที่ ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของณฤทธิ์ วรพงษ์ดี กล่าวว่าขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือน าไป
ทดสอบกับตลาด (Product Market Fit) ซึ่งจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

                                                           
9 นงคราญ ไชยเมือง และจิรัฎฐ์ กาญจน์บุญเรือง. การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม  สู่

ประเทศไทย 4.0. สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ .2560. 
10 โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก. แนวคิดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563 

จาก www.startup.su.ac.th 
11ณ ฤทธิ์  วรพ งษ์ ดี . SET Your Startup Business Guide รู้จั ด ธุ รกิ จ สตาร์ทอัพ . ห้ อ งเรี ยน

ผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.2560. 
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เพ่ือน าไปทดลองใช้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือ ตลาดกับกลุ่มตัวอย่างและท าการเก็บผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) จากลูกค้ารับฟังความคิดเห็นที่ได้จาก กลุ่มลูกค้าในด้านการใช้งานสินค้าและบริการท า
การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายว่าดีไม่ดีอย่างไรใช้ แล้วชอบหรือไม่ชอบตรงไหน ใช้แล้วอยากจะ
ใช้ต่อหรือไม่ แล้วน าผลที่ได้นั้นมาปรับปรุงให้ได้สินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความ
ต้องการของตลาด และในช่วงเวลาเดียวกันสตาร์ทอัพจะต้อง เริ่มมองหาผู้ลงทุนอย่างจริงจัง เพ่ือท า
การระดมทุนในการขยายการผลิต และขยายการตลาดเพ่ือรองรับ สินค้าและบริการที่ได้พัฒนาขึ้น 
ก่อนจะเข้าสู่ stage ของการท าธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในล าดับถัดไป  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ของธุรกิจ
สตาร์ทอัพรีไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพมี 4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
และ ปัจจัยด้านรูปแบบการตลาด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส า เร็จมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ความสามารถใน การบริการ ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย สามารถ
เลือกใช้บริการที่ตรงใจตนเองได้ และยังไม่มีธุรกิจใดที่สามารถช่วยให้เรื่องการเงินหรือการรีไฟแนนซ์
เป็นเรื่องง่ายได้เท่ากับธุรกิจ สตาร์อัพรีไฟแนนซ์ดังกล่าว12ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ หรือการก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจ (Business Market Fit) หลังจากที่สินค้าติดตลาดแล้ว ช่วงนี้จะเป็น
ช่วงที่เน้นการขยายการเติบโตของธุรกิจ การเพ่ิมทีมงาน ขยายก าลังการผลิตหรือก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กร (Infrastructure) เพ่ือรองรับการ ขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์โมเดลทางธุรกิจ 
รวมถึงการหารายได้ในรูปแบบใหม่ ๆ หรือเรียก อีกอย่างได้ว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดนักลงทุน การระดมทุน 
และทีมงาน เพ่ือช่วยให้ธุรกิจเติบโต โดยอาศัยความรู้ในเรื่อง Business Model เข้ามาใช้เพ่ือช่วยใน
การก าหนดทิศทางให้กับธุรกิจหรือท าให้ธุรกิจเป็นรูปเป็นร่างนั่นเอง เป็นความลงตัวของสตาร์ทอัพกับ
นักลงทุนว่าจะร่วมลงทุนและเติบโตไปด้วยกันหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพเนตร แสนเสนา 
และคณะ  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ สตาร์ทอัพ Startup ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความส าเร็จมีอยู่หลัก ๆ 5 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้าน
จังหวะเวลา ปัจจัยด้าน ทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ ๆ ปัจจัยด้านแผนธุรกิจและปัจจัยด้าน
เงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจสตาร์ทอัพว่าจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพ จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีหนึ่ง ใน 5 ปัจจัยนี้
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะประสบความส าเร็จได้คือ ธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์
และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได13 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
                                                           

12 ธุรกิจ มหาธีรานนท์ และคณะ.วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพรีไฟแนนซ์แห่ง
หนึ่ง. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี,2561. 

13 สุพเนตร แสนเสนา และคณะ.ปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจ Startup. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2561. 
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1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายในการสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจStartUp ของผู้ประกอบการใหม่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรร่วมมือและช่วยกันส่งเสริมสนุบสนุนในการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการ Startup โดยผ่านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆในการเป็น
ผู้ประกอบการ Startupที่มีศักยภาพ  

2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านความส าเร็จ และการพัฒนาความร่วมมือต่อความสามารถของ

ผู้ประกอบการในธุรกิจระดับอ่ืน หรือมีการแยกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว เป็น
ต้น  

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 
(Start-up) ในจังหวัดนครราชสีมา  

3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ Startup ในยุค 4.0 
2.การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ startupเชิงพุทธ 
3. การพัฒนาระบบศักยภาพผู้ประกอบการStartup  เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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www.interspace.co.th 
ผนวก ข ตารางน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
ด้าน โดยองค์กร ใช้อย่างไร 

สังคม -ผู้ประกอบการStartupใน
จังหวัดนครราชสีมา 
-ธุรกิจStartupในจังหวัด
นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
-หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
-วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 
-หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบการ Startupใน
จังหวัดนครราชสีมา เกิดการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ Startup 
ระหว่างผู้ประกอบการ
Startup,ธุรกิจStartup,
สถาบันการศึกษา,หอการค้า
จังหวัด,วิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกิดองค์
ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน
ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และมีการพัฒนาธุรกิจสู่การ
เป็นSmart Startups 

เศรษฐกิจ -ผู้ประกอบการStartup ใน
จังหวัดนครราชสีมา 
-ธุรกิจStartup ในจังหวัด
นครราชสีมา 
-หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
-วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 

ผู้ประกอบการStartup,ธุรกิจ
Startup,หอการค้าจังหวัด,
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา เกิดองค์ความรู้
และได้รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City 
Korat Startup” ท าให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และมีการพัฒนาธุรกิจสู่การ
เป็นSmart Startups เกิด
นวัตกรรมชุมชน และเพ่ิม
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รายได้ให้กับชุมชน
ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup 

วิชาการ -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
-หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 

น าผลการวิจัยและฐานข้อมูล 
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อ
มุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup”มาใช้เป็นฐานการ
เรียนรู้และเพ่ิมทักษะโดยท า
กิจกรรมเชิงบูรณาการกับ
งานวิจัยรวมรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
ปฏิบัติการนอกชั้นเรียน เรียนรู้
ในสถานที่จริง ชุมชนและ
สถานศึกษาในชุมชนน า
ผลการวิจัยไปจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นและจัดท าฐานข้อมูล
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนให้
เกิดการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
ตระหนักในคุณค่าและมูลค่าที่
มีอยู่ในชุมชน 
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ผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค ์

1) ผลการศึกษา (ตาม วัตถุประสงค์ และ Key Results (KRs) ของแต่ละแผนงาน) 
 

โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
วัตถุประสงค์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs 

ข้อ 1 เพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศเชิงพุทธ
ส าหรับผู้ประกอบ 
การใหม่ Startup 
ในจังหวัด
นครราชสีมา 

เกิดนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อยก 
ระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนปีละ 1,000 
นวัตกรรม 

เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและ
การจัดการ
ตนเองบนฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เกิด
นวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ 
1,000 
นวัตกรรม 

องค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนาระบบนิเวศเชิง
พุทธส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา 

ข้อ 2 . เพ่ือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
บริการของ
ผู้ประกอบการใหม่  
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา  

เกิดนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับรายได้
ให้กับชุมชน ปีละ 
1,000 นวัตกรรม 

เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและ
การจัดการ
ตนเองบนฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกิด
นวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ 
1,000 
นวัตกรรม 

นวัตกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
บริการของ
ผู้ประกอบการใหม่  
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา  

ข้อ 3 .เพ่ือสร้าง
รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา 

เกิดนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับรายได้
ให้กับชุมชน ปีละ 
1,000 นวัตกรรม 

เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและ
การจัดการ
ตนเองบนฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

เกิด
นวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ 
1,000 
นวัตกรรม 

รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา 
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พอเพียง 
4. เพ่ือเสนอ
รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่
เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ 
“Smart City 
Korat Startup” 

เกิดนวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับรายได้
ให้กับชุมชน ปีละ 
1,000 นวัตกรรม 

เพ่ิมขีดความ 
สามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การ
พ่ึงตนเองและ
การจัดการ
ตนเองบนฐาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกิด
นวัตกรรม
ชุมชน เพื่อ
ยกระดับ
รายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ 
1,000 
นวัตกรรม 

รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่
เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ 
“Smart City Korat 
Startup” 

  
2).ผลที่เกิดขึ้นจริง (Output) 
 ให้ระบุผลงานที่เกิดข้ึน เช่น การพิมพ์ในวารสาร  การประชุม หรือผลิตภัณฑ์ 

ผลที่เกิดข้ึนจริง หน่วยนับ รายละเอียด/หลักฐาน 
1.บทความวิจัย 
- ระดับชาติ 

5 เรื่อง 
 

-ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ์ 
“การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ Startupเชิง
พุทธเพื่อมุ่งสู่“Smart City 
Korat” ใน NBRC2021 การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 12 สังคมไทยหลัง 
NEW NORMAL : การเรียนรู้ 
การวิจัย และการสร้างสรรค์ 
ในวันที่ 2-3 เมษายน 2564 
-ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ์ 
“การพัฒนาระบบนิเวศเชิง
พุทธส าหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา”วารสาร
Journal of Roi Kaensarn 
Academi 
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม-
ธันวาคม 2563) 
-ดร.มนัสพล  ยังทะเล 
“ศึกษาระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา”ใน NBRC2021 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 12 
สังคมไทยหลัง NEW 
NORMAL : การเรียนรู้ การ
วิจัย และการสร้างสรรค์ ใน
วันที่ 2-3 เมษายน 2564 
-ดร.เบญญาภา  จิตม่ันคง
ภักดี “การสร้างรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา”ใน NBRC2021 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 12 
สังคมไทยหลัง NEW 
NORMAL : การเรียนรู้ การ
วิจัย และการสร้างสรรค์ ใน
วันที่ 2-3 เมษายน 2564 
-พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม
,ผศ.ดร. “รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Startupเชิงพุทธ ในจังหวัด
นครราชสีมา”ใน NBRC2021 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 12 
สังคมไทยหลัง NEW 
NORMAL : การเรียนรู้ การ
วิจัย และการสร้างสรรค์ ใน
วันที่ 2-3 เมษายน 2564 

2.ผลิตภัณฑ์ 
- ระดับภาคสนาม 

1 ต้นแบบ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ
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เพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup” 

3. วิดีทัศน์ผลงาน 5 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ
เพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup” 
-การพัฒนาระบบนิเวศเชิง
พุทธส าหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา, 
-การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการ
ของผู้ประกอบการใหม่  
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา 
-การสร้างรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
Startup ในจังหวัด
นครราชสีมา  
-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ
เพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat 
Startup” 

Outcome 
เช่น การมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม/ 
 

-ผู้ประกอบ 
การStartupใน
จังหวัด
นครราชสีมา  
-ธุรกิจStartup
ในจังหวัด
นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต

-เกิดการถ่ายทอดการพัฒนา
ระบบนิเวศเชิงพุทธส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ Start up 
-เกิดการถ่ายทอดการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการของ
Startup 
-เกิดการถ่ายทอดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
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นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  
-หอการค้า
จังหวัด
นครราชสีมา 
-วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
นครราชสีมา 

Startup 
-เกิดการถ่ายทอดรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 
City Korat Startup” 

Impact 
 ผลงานวิจัยส่งผลให้มีการขยายผลในระดับ
ท้องถิ่น/ระดบัชาติ/นานาชาติ 

-ผู้ประกอบ 
การStartupใน
จังหวัด
นครราชสีมา 
-ธุรกิจStartup
ในจังหวัด
นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 
-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  
-หอการค้า
จังหวัด
นครราชสีมา 
-วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
นครราชสีมา 

1)เกิดการถ่ายทอดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ 
การใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup 
2)ชุดองค์ความรู้เรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการของส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่Startup    
1 ชุด 
3)ชุดองค์ความรู้เรื่องรูปแบบ
การส ร้ า ง เครื อข่ ายควา ม
ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ป ระก อบ ก ารStartupใน
จังหวัดนครราชสีมาจ านวน  
1 ชุด 
 

 

 

 

ผนวก ง เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่  “Smart City Korat 
Startup 

 ค าชี้แจง 
 1.การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิง

พุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup” 1)เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ 2)เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจStart  Up ของผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 3)เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup 

2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที่ 2 องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ 
ตอนที่ 3 ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStart  Up ของ

ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 
ตอนที่ 4 น าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพ่ือมุ่งสู่ “Smart 

City Korat Startup 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัวิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท่ีให้สัมภาษณ์  
1.1)ชื่อ..................................................... .......นามสกุล............................................................  
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1.2)เพศ……………………………………............... 
1.3)อายุ………………………………………………………  
1.4) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  .........หมู่ที่ ..............ตรอก/ซอย…………ต .…………..อ . …………..                       
จ………………………………………… 
 1.5)การศึกษา………………………………………………….สาขา………………………………………………. 
 1.6)อาชีพหลัก………………………………………อาชีพเสริม…………………………………………..……  
1.7)ชื่อ Startup………………………………………………………………………………………………………  
1.8)ต าแหน่ง/ความรับผิดชอบใน Start up...........................................………….................. 

 
ตอนที่ 2 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ 
 
 1. สภาพปัญหา กระบวนการของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่Startupเชิงพุทธ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.ลักษณะการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up ……….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.องค์ความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup เชิงพุทธ……….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่  3 ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStart  Up ของ
ผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 

1.การสร้างรูปแบบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStart  Up ……….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.การสร้างรูปแบบเชิงพุทธ……….………………………………..…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจStart  Up……….………… 



 
๑๒๕ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตอนที่  4 น าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ 
“Smart City Korat Startup 
 

1.การใช้รูปแบบในลักษณะรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธ……….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.การประเมินผลการใช้รูปแบบเชิงพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ใหม…่…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

   3.ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ……….……………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
ชื่อผู้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………… 

วันที่สัมภาษณ์……………………………………………เวลา……………………………………….  
สถานที่สัมภาษณ์…………………………………………………………………………..…… 

 
 

 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 

สัมภาษณ์น.ส.จีระพันธ์ ศรีงาม ผู้ประกอบการค้าขาย ต าบลสุขเกษม อ าเภอปักธงชัย จังหวัด 
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 



 
๑๒๖ 

 

สัมภาษณ์นางวานิช พาลาด ธุรกิจขนส่งสินค้า ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา เมื่อ 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์นางธิดารัตน์ เสรีขจรจารุ ผู้ประกอบการธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ต าบลในเมือง อ าเภอ 
เมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์นางคณาวรรณ สุทธประเสริฐ ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ ต าบลสีมุม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สงสนธิ ธุรกิจบ้านเช่า ,ผู้ประกอบการผู้บริหารรีสอร์ท ต าบลจอหอ อ าเภอ 
เมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์ดร.เพ็ญศรี จารุก าเนินกนก ผู้ประกอบการSME อัญมณีเครื่องประดับส่งออก ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์นายฉัตรชัย ศรีงาม ผู้ประกอบการซ่อมและจ าหน่ายมอเตอร์ไซด์ออนไลน์และให้เช่าบูชา 
พระเครื่องบ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 
สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์นายไชยวัตร์ ศิริศักดิ์ดา ผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ต าบลหนองบัวศาลา 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

สัมภาษณ์นายอ านาจ ภมร สินค้าแปรรูปการเกษตร ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
,เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ ภาพถ่ายกิจกรรมท างานวิจัย 
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๑๓๐

ประวัติผู้วิจัย 



๑๓๑

1.หัวหน้ าโครงการวิจัย

1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha  Suporn Rakittathammo,Assist.Prof.Dr.

2.เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  -

3.ต าแหน่ งปัจจุบัน  อาจารย์ ประจ าหลักสูตร

4.หน่ วยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครราชสีมา        41๙ หมู่ที่ 7 ถนนชาติพัฒนา  บ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง 

       จังหวัดนครราชสีมา  30000  โทร. 061-8942459  

5.ประวัติการศึกษา จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอก

6.ประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานต ารา แต่งหนังสือ  บทความวิชาการ และงานวิจัย

2. ผู้ร่วมวิจัย

1.ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ดร.เบญจมาศ  สุวรรณวงศ์

 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr.Benjamas Suwannawong 

2.เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน -

3.ต าแหน่ งปัจจุบัน  อาจารย์ ประจ าหลักสูตร

4.หน่ วยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครราชสีมา 

       419 หมู่ที่ 7 ถนนชาติพัฒนา  บ้านหัวถนน ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง 

       จังหวัดนครราชสีมา  30000  โทร. 093-5587892 

5.ประวัติการศึกษา จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอก

6.ประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานต ารา แต่งหนังสือ  บทความวิชาการ และงานวิจัย


