บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบัน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่
9
(พ.ศ.
2545-2549)
กําหนดให้ยทุ ธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเครื่องมือสําคัญอันหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้สังคมมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน
3
ด้านคือ
สังคมคุณภาพ
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
ยุทธศาสตร์สําคัญที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
(พ.ศ.2545-2549) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยกําหนดให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกระบวนการ
เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน
และขยายฐานการผลิตให้มั่นคงและยั่งยืน
อันจะนําไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าให้เป็นไปในทิศทางที่สามารถเสริมสร้างความเ
ข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
(สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
2546)
นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังเป็นแหล่งที่มาของประดิษฐกรรมใหม่
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันแบบเสรี
และช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งด้านการกระจายสินค้าและการป้อนวัตถุดิ
บและการบริการ
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540
จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจํานวนถึงร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งประเทศ (ฐิติมา
พิกุลทอง, 2548) ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการสร้างผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด
มีการกําหนดหน่วยงานเพื่อรองรับและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม เช่น
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทส่งเสริมการค้าเอสเอ็มอี จํากัด
กองทุนเพื่อร่วมทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งได้กําหนดยุทธศาสตร์
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นโยบายและโครงการต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation) โครงการบ่มเพาะ SMEs
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการเถ้าแก่มือใหม่
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ เป็นต้น
ในการจัดการธุรกิจขนาดย่อม นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว
ปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดคือผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการมีบทบาทต่อทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจเป็นอย่างมาก
เพราะผู้ประกอบการเป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้บริหารพร้อมกันทั้งสองหน้าที่
ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดย่อมดูเหมือนจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าควา
มรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก (กตัญญู, 2546)
นอกจากปัจจัยด้านความรับผิดชอบแล้ว คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ควรมี ได้แก่
ความกล้าเสี่ยง ความยืนหยัดอดทน มนุษยสัมพันธ์ ใฝ่ความสําเร็จ การจัดการกับความล้มเหลว
แรงจูงใจและพลัง วิสัยทัศน์และเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์
ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าริเริ่ม การแสวงหาโอกาส และความซื่อสัตย์สุจริต (ชูชัย , 2548)
อย่างไรก็ตามประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่มักจะขาดวัฒนธรรมหรือวิญญาณความเป็นผู้ประกอบ
การ (Louw, du Plessis, Bosch, & Venter, 1997อ้างถึงในชูชัย สมิทธิไกร , 2548)
เช่นเดียวกับประเทศไทย
ซึ่งนักศึกษาได้รับการอบรมขัดเกลาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะลูกจ้างบริษัทหรือข้าราชการเท่านั้
น มิใช่การเป็นผู้ประกอบการ
สถาบันการศึกษาถือว่าเป็นองค์การหนึ่งมีส่วนสําคัญ
ที่จะเป็นแหล่งพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้ประกอบการนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมการฝึ ก อบรมทั ก ษะต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาศั ก ยภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ และสร้ า งแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นกําลังสําคัญขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อวัดลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
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2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ
คณะวิชา
ความเป็นบุตรคนแรก
ประสบการณ์ทํางานระหว่างเรียน
การเป็นสมาชิกชมรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และอาชีพของผู้ปกครอง
3. เพื่อวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบ
การ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้ทราบลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
3. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับภาครัฐในการพัฒนาแผนหรือนโยบายต่าง
ๆ
ที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคค่ํา
ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2549 ไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 435 คน จาก 7 คณะวิชา คือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ทําการวิจัย
ในการศึกษาลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
มีขอบเขตของเนื้อหาดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ คณะวิชา
การเป็นบุตรคนแรก
ประสบการณ์ในการทํางานระหว่างเรียน
การเป็นสมาชิกชมรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาชีพของผู้ปกครอง
ส่วนที่
2
การวัดระดับความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความต้องการความสําเร็จและความต้องการอิสระ
ตําแหน่งการควบคุม
ความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม การแบกรับความเสี่ยง และความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์
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ส่วนที่
การเปรียบเทียบระดับความเป็นผู้ประกอบการกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา
ส่วนที่
การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
3. ช่วงระยะเวลาในการวิจัย คือ มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2550
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นิยามศัพท์
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
หมายถึง
ผู้ที่ริเริ่มและยินดีที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบการ
โดยรวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตทั้งหลายเข้าด้วยกันและนําสติปัญญา
ความสามารถ
ประสบการณ์
และวิทยาการด้านการผลิตและการจัดการที่เหมาะสม
เพื่อจัดการให้เกิดการจําหน่ายหรือการให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (อาทิตย์, 2543:39)
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง
กระบวนการสร้างคุณค่าความแตกต่าง โดยเสียสละเวลาที่มคี ่าและความพยายาม
ยอมรับกับความเสี่ยงทางการเงิน ทางจิตวิทยา และทางสังคม และรับผลรางวัลทางการเงิน
และความพึงพอใจส่วนบุคคล (Hisrich, 1985 อ้างถึงใน Chavimon, 2004:4)
ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Traits) หมายถึง
บุคลิกลักษณะหรือลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ประกอบการ ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ทําการศึกษาใน 5
ลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ คือ ความต้องการความสําเร็จและความต้องการอิสระ
ตําแหน่งการควบคุม ความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม การแบกรับความเสี่ยง
และความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ (ฐิติมา, 2548:6)
ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึงความต้องการ
ความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดจากการทุ่มเทดําเนินการในสิ่งที่ยากลําบากให้ประสบผลสําเร็จ
(Gasse, 1990)
ความต้องการอิสระ (Need for Independence) หมายถึง
ความต้องการความรู้สึกเป็นอิสระในการทํางาน
ตําแหน่งการควบคุม (Locus for Control) หมายถึง
ความเชื่อเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการกระทําของตนเอง
หรือมาจากภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมของตน (Rotter, 1996)
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ความคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง แนวโน้มที่จะทําสิ่งใหม่ ๆ
และไม่ทําในแบบเดิม (Schumpeter, 1934)
การแบกรับความเสี่ยง (Risk-Taking) หมายถึง การเต็มใจยอมรับสิ่งที่ผิดพลาด
หรือความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ไม่ชัดแจ้งหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Timmons, 1994)
ความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary
Leadership)
หมายถึง
ชนิดของผู้นําที่เน้นในเรื่องความสามารถในการตัดสินใจ
มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวว่าอะไรที่สามารถทําให้สําเร็จ (Dunham and Klafehn, 1990 อ้างถึงใน
Wilailak, 2004)
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสยาม ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2549

ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ

