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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรร ด้านเครือข่าย
ด้านการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรณีศึกษาใน
เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ การเริ่มด�ำเนินกิจการหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มยอดขายลดลง มีความจ�ำเป็นต้องมีองค์กรหรือ
หน่วยงานเข้ามาให้ค�ำปรึกษา  การบูรณาการทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การ และแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต
เป็นแนวคิดที่ใช้เพื่ออธิบายกรอบระบบการท�ำงานต่างๆ  ดังนั้น ความคิดสร้างสรรและการส่งเสริมความรู้ การให้ค�ำ
ปรึกษาและการมีเครือข่ายจะส่งผลให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กย่อมใหม่ (SMEs startup) ได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร ได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก SMEs  ด้วยกันก็จะท�ำให้เกิดความน่าจะเป็นที่องค์กร
อยู่รอดและเข้มแข็ง บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะน�ำไปใช้ในการทบทวนการพัฒนาองค์กรรวม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้น�ำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการด�ำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้เสียต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ผู้ประกอบการใหม่เอส เอ็ม อี สตาร์ทอัพ, ความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม, เครือข่าย, การสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐ
ABSTRACT
The objective of this article was to explain the factors such as creative, network, online
marketing effecting on SMEs entrepreneurs in Buriram province.  In starting a declining sales business,
it was necessary to have an organization or department to give advice for business development.
The organization’s resource-based theory and the dynamic competence concept was the concept
used to describe various functional frameworks. So, these creativity, knowledge promotion, consulting and networking could help the entrepreneurs and their new small and medium businesses
(SMEs startups) to receive the information and an opportunity to exchange
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and learn with SMEs members and their organization could be survive and strong. This article will
benefit for entrepreneurs using for development of their organization and the relevant government
agencies could apply this knowledge for developing the plans for the benefit of stakeholders.
Keyword : SMEs entrepreneur strength, Creative,  Innovation, Network, Government  agencies
encourage
บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) มีสาระส�ำคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไปพร้อมกับ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ ขณะเดียวกันส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช)ได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ แผนแม่บทดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (sustainable development goals : SDGs) อย่างไรก็ตามการ
จะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของประเทศไทยนัน้ จ�ำเป็นต้องมุง่ พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ลด
ความเลือ่ มล�ำ้ ของคนในประเทศและน�ำไปสูค่ วามเสมอภาคของประชาชนให้มากขึน้ การส่งเสริมด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพ รวมทัง้ ท�ำให้คนในประเทศมีความสุข มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี เศรษฐกิจดีและสิง่ เหล่านีจ้ ะน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560) การ
ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ และท�ำให้เกิดรายได้นนั้ แนวทางการแก้ไขก็คอื จะต้องท�ำให้คนว่างงานน้อยลง ข้อมูลด้านแรงงาน
พบว่าแนวโน้มอัตราการว่างงานของคนไทยปี 2562 ทั้งปีคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2-1.3% ของก�ำลังแรงงานทั้งหมด
ที่คาดว่าจะอยู่ประมาณ 38-39 ล้านคนหรือเฉลี่ยอัตราการว่างงานประมาณ 4-5 แสนคนซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี
2561 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยระดับ 1% โดยการว่างงานหลักๆจะมาจากที่ภาคการผลิตส่วนใหญ่ปี 2562 จะไม่
รับแรงงานเข้าท�ำงานใหม่เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทีจ่ ะกระทบต่อการส่งออกทีเ่ ติบโตลดลง โดย
เฉพาะเศรษฐกิจจีน รวมถึงผู้ผลิตบางส่วนจะหันไปใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนเพื่อปรับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0โดย
เฉพาะตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2562 จะมีบณ
ั ฑิตส�ำเร็จการศึกษาทีจ่ ะเข้ามาเติมในระบบประมาณ 5 แสนคนและส่วนใหญ่
จะเป็นแรงงานทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63 และร้อยละ 50 จะเป็นผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาในสายสามัญ
แรงงานเหล่านี้ตลาดแรงงานไทยมีต้องการมากนักท�ำให้บัณฑิตหางานยากขึ้น (ธนิต โสรัตน์ ,2562) ด้วยเหตุที่กล่าว
มาทั้งหมดท�ำให้เกิดการน�ำแนวคิดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถีถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยชุมชนนั้นจะต้องใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์
(เพือ่ จูงใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเทีย่ วในชุมชน นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้เกิดผูป้ ระกอบการใหม่ (Startup) ซึง่ อาจจะ
เป็นกลุม่ แรงงานทีว่ า่ งงานได้ผลิตสินค้าและบริการมาสนับสนุนการท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถกี จ็ ะท�ำให้เกิดการสร้าง
งานสร้างรายได้กจ็ ะท�ำให้ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของคนในประเทศ อย่างไรก็ตาม SMEs จะเติบโตได้ยอ่ มต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ การมีความรูด้ า้ นการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ การน�ำนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ความสามารถในการหาแหล่งทุน ความสามารถในการบริหารจัดการรวมถึงการท�ำการตลาดเพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูข้ อ้ มูล
และท�ำให้เกิดการขายสินค้าออนไลน์ ซึง่ ในบทความนีจ้ งึ ได้นำ� มาสูก่ ารอธิบายทฤษฏีและกรอบแนวคิดปัจจัยทีส่ ่งผล
ต่อการด�ำเนินงานของ ผู้ประกอบการSMEs  ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปในการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการเอส เอ็มอี สตาร์ทอัพ กรณีศึกษาพื้นที่
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จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ท
อัพ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นบทความวิชาการดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเพื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ข้อมูล
ทุติยภูมิจากการเข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (นครราชสีมา) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม
กับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงานการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดบุรรี มั ย์ ส�ำนักงานพัฒนาฝีมอื แรงงาน ส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ การรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลจากการประชุมและนโยบายของศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC)
การบูรณาการทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การ และแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต
ทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การ (Resource-Based View)
      การด�ำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
จากภายนอกองค์กรเป็นสิง่ ทีย่ าก หากองค์กรพิจารณาและค้นหาสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมีความแตกต่างจากองค์กรอืน่ และ
น�ำสิ่งนั้นมาพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่ามีความได้เปรียบคู่แข่งขัน นักวิชาการได้กล่าวว่าองค์การต้องให้ความส�ำคัญกับ
ทฤษฏี ฐานทรัพยากรขององค์การ หรือที่เรียกว่า (RBV) ของ วาเนอร์เฟล (Wanerfelt ,1984: 172) และ มารศรี
เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552: 79-81) ได้อธิบายเนื้อหาทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การเป็นภาษาไทย กล่าวว่าคุณสมบัติ
ของทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องมีเงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้
1. คุณค่าของทรัพยากร (Valuable Resources) ทรัพยากรองค์การที่มีคุณค่า ได้แก่ชื่อเสียงขององค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ องค์ความรู้ในองค์การ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา และ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
2. ทรัพยากรที่หายาก (Rare Resources) การด�ำเนินกลยุทธ์ที่คล้ายกันอาจไม่ท�ำให้เกิดความความได้
เปรียบในการแข่งขันได้ ดังนั้นองค์กรจะต้องมีทรัพยากรที่หายากไว้ในครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่
หายากนั้น
3. ทรัพยากรที่ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ (Imperfectly Imitable Resources) คุณค่า
ของทรัพยากรและหายากสามารถเป็นแหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน ก็ต่อเมื่อองค์การอื่นไม่สามารถลอก
เลียนแบบได้ ทรัพยากรเหล่านั้นต้องยากแก่การลอกเลียนแบบได้
4. ทรัพยากรถูกทดแทนได้ (Substitutability Resources) การทีค่ แู่ ข่งปัจจุบนั หรือคูแ่ ข่งรายใหม่สามารถ
ด�ำเนินกลยุทธ์ทเี่ หมือนกับองค์การ โดยการใช้ทรัพยากรทีม่ คี วามแตกต่างจากทีอ่ งค์การครอบครองอยูถ่ า้ ทรัพยากร
ทางเลือกเหล่านัน้ ไม่ขาดแคลนและลอกเลียนแบบได้กลยุทธ์เหล่านัน้ จึงไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ได้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทฤษฏี ฐานทรัพยากรขององค์การ หรือที่เรียกว่า (RBV) ของ วาเนอร์เฟล (Waner13
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felt,1984) จะท�ำให้องค์การอยูร่ อดได้เปรียบคูแ่ ข่งขัน และขณะเดียวกันองค์การจะต้องให้ความส�ำคัญกับทรัพยากร
ที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบไม่ได้
แนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic capability)
นักวิชาการได้กล่าวองค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชนหรือองค์กรอิสระ องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร จ�ำเป็นต้องปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ การปรับตัวอาจเรียกว่าความสามารถเชิงพลวัต Teece, Pisano
& Shuen (1997) ได้นยิ ามความสามารถเชิงพลวัต ว่าเป็น กลุม่ ก้อนของความสามารถหรือสมรรถนะ ซึง่ เกิดจาก การ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทัง้ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ในการใช้ทรัพยากรเพือ่ การบูรณาการ การปรับโครงสร้าง การได้มา
และการปลดปล่อยทรัพยากรทีเ่ หมาะสม การสร้างเพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ตามความสามารถเชิงพลวัตร จะต้องเป็นความสามารถองค์กรในการรับรู้โอกาส ค้นหาโอกาส การแปลง
สภาพทรัพยากร ขององค์กรซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร หรือเป็นการแสวงหาทรัพยากร การได้มา
ซึง่ ทรัพยากรใหม่จากภายนอก การปรับเปลีย่ นเพือ่ สร้างคุณค่า และต้องอาศัยการจัดการกลยุทธ์ทจี่ ะน�ำไปสูค่ วามได้
เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Wang & Ahmed (2007) และ Helfat et al. (2007) ดังนั้น“ความสามารถเชิง
พลวัต” เป็น ทรัพยากรซึ่งหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ สามารถลอกเลียนแบบและไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญยิ่งต่อยิ่งการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ในขณะที่การครอบครองทรัพยากรที่สามารถเข้าถึง
โดยง่ายนั้นนับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะสั้น และหากองค์กรน�ำแนวความสามารถเชิงพลวัตไปใช้
ในการจัดการองค์กร (กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช, สุกิจ ขอเชื้อกลาง และ ลภัสรดา จ่างแก้ว. (2559)
ดังนัน้ จะเห็นว่าทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การจะท�ำให้องค์กรพิจารณาทรัพยากรภายในทีม่ อี ยูเ่ พือ่ สร้าง
ความได้เปรียบกับคูแ่ ข่งขัน ขณะเดียวกันความสามารถเชิงพลวัต เป็นการค้นหาโอกาสและรับรูโ้ อกาสทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรภายในและภายนอกองค์กร และแปรสภาพทรัพยากรและต้องอาศัย
การจัดการกลยุทธ์ที่จะท�ำให้เกิดความได้เปรียบคู่แข่งขันในระยะสั้น
ความคิดสร้างสรรค์กับผู้ประกอบการใหม่ SMEs
ความอยูร่ อดของผูป้ ระกอบการใหม่ SMEs อีกแนวทางหนึง่ คือจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ทีจ่ ะท�ำสิง่
ใหม่ๆ ทีต่ า่ งจากผูป้ ระกอบการอืน่ ทีม่ อี ยู่ โดยอาศัยข้อมูลผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะมี
ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ชอบความสะดวกสบาย ความแปลกใหม่ ชอบความเป็นส่วนตัว (personalization) และสิ่งที่จะ
ตอบโจทย์ความเป็นเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งความคิดสร้างสรรค์มีนักวิชาการได้กล่าวความหมายไว้ดังนี้
    
เกสร ธิตะจารี (2550) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์เอง ซึ่ง
บางคนก็มีมากบาง คนก็มีน้อยหรือที่เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่ในความถนัด ( Aptitude ) หรือความสามารถ (
Ability) ความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะเกิดมาเฉพาะตัวบุคคลแล้วยังสามารถเกิดขึน้ ได้ จากการ สะสมประสบการณ์
และการแก้ปัญหา
Guildford (1967 : 138) สรุปว่าการคิดทีส่ ำ� คัญจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คอื ความสามารถของบุคคล
ที่จะคิดแตกแยกออกไปหลายทิศทาง หลายลักษณะ หลายแง่หลายมุม หรือ เรียกว่าความคิดอเนกนัย (Divergent
Thinking) ความคิดต่าง ๆ ดังกล่าวประกอบด้วยความคิด 4 ลักษณะดังนี้คือ (พะยอม ศรีสมัย. .2551).
1. ความคิดคล่องตัว (Fluency) หมายถึงความสามารถของสมองในการคิดหาค�ำตอบได้ อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็วหรือคล่องตัวในการคิดตอบสนองต่อสิง่ เร้าให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ความคิดชนิดนีจ้ ะเน้นในเรือ่ งปริมาณ
ความคิดที่ไม่ซ�้ำกันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งเป็น
   1.1 ความคล่องแคล่วทางด้านภาษาหรือถ้อยค�ำ (Work Fluency) เป็นความสามารถใน การใช้ถ้อยค�ำ
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ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว เช่น ค�ำเชิญชวนให้สนใจเข้าไปชมสินค้าในเวปไซด์
           1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์(Associational Fluency) เน้น ความสามารถที่จะ
คิดหาถ้อยค�ำที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าที่สนใจใน
ผลิตภัณฑ์
   1.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก(Expressional Fluency) เป็นความสามารถ ในการใช้วลี
หรือประโยคคือความสามารถที่จะน�ำค�ำมาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่ ต้องการ
   1.4 ความคล่องในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการ ภายในเวลาที่
ก�ำหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของขนมไทยที่ตอนเองจ�ำหน่ายให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่ก�ำหนด 5 นาทีหรือ10
นาที
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น
                2.1. ความคิดยืดหยุ่นที่ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระคนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้คิดประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ ว่ามี อะไรบ้าง
ได้หลายทิศทาง ในขณะที่คนซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงทิศทางเดียว ผู้ประกอบการ SMEs บางท่านจะ
มีความสุขกับการคิดอยู่ตลอดเวลา
     2.2 ความคิดเห็นยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึงความสามารถ ในการ
ดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ แก้ปัญหา ซึ่งคนที่มีความคิด
ยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ�้ำกัน เช่น รสชาติขนม หีบห่อผลิตภัณฑ์สินค้า และการแต่งหน้าขนม เป็นต้น
3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึงความสามารถทางสมองในการหาค�ำตอบที่แปลก ใหม่และเป็นค�ำ
ตอบที่ไม่ซ�้ำกับค�ำตอบของผู้อื่น เป็นความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา เช่นการท�ำกระเป๋าจากต้นไหล หรือ
ต้นกก
4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึงความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดที่ใช้ใน การตกแต่ง เพื่อ
ท�ำ ให้คิดริเริ่มนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การตกแต่งหน้าร้าน การแต่งหน้าขนมเค้ก เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ข้อจะท�ำให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ SMEs มีความจ�ำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะคิดสิ่งที่แปลกใหม่จากผู้อื่นหรือคิดสิ่งใหม่
ที่ต่างจากเดิมที่ตนเองท�ำอยู่ มีความพยายามที่จะคิดหลายๆ ครั้งซึ่งปริมาณการคิดจะท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้การคิดยืดหยุ่นโดยเป็นการคิดจากสิ่งที่ตนเองเองมีอยู่หรือการดัดแปลงจากที่คนอื่นท�ำไว้แล้ว และน�ำ
แนวคิดเหล่านั้นมาก�ำหนดขั้นตอนรายละเอียดและสามารถอธิบายให้เกิดเป็นภาพที่ชัดเจนได้
5.  การตลาดออนไลน์ ( Digital Marketing) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และ
การจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิค ทั้ง Facebook เวปไซด์ และline เป็นต้น ซึ่งช่องทางดังกล่าวท�ำให้
ลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคติดต่อกับผู้ประกอบการและรับทราบข้อมูลสินค้าได้ทุกเวลา ซึ่งการท�ำการตลาดออนไลน์นี้
เป็นการเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าจากเดิมทีจ่ ำ� หน่ายหน้าร้าน การแสดงสินค้าตามสถานทีต่ า่ งๆ ทีส่ ว่ นราชการ
ได้จัดกิจกรรม
สภาพทั่วไปในการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการเอส เอ็มอี สตาร์ทอัพ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
1. SMEs บริบทจังหวัดบุรีรัมย์
แผนยุทธ์ศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ (2561-2564)  มีทั้งหมด 4 ด้าน1)มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้บุรีรัมย์เป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วอารยธรรมขอม  2) มุง่ ส่งเสริมสังคมและสุขภาพของประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ มี นั่ คง ยัง่ ยืน
บนพื้นฐานความพอเพียง 3) การส่งเสริมการเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) การรักษาและท�ำให้เกิดความ
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มั่นคง มีความสุขของประชาชน  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดน�ำมาสู่การพัฒนาให้เกิดรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาพ
ส่วนและเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 4 ข้อเกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กเดิมและผู้ประกอบการใหม่ได้พยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้ธุรกิจ
มีแนวโน้มเติบโตและเกิดความยัง่ ยืน ซึง่ องค์ประกอบทีส่ นับสนุนให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กเดิมและ
ผู้ประกอบการใหม่มีผลการด�ำเนินงานที่ดีนั้นมีดังนี้
   1.1 การพัฒนาตนเองของ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กและผู้ประกอบการใหม่ หรือ SMEs  
(Self-development SMEs) นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในการวางแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด การวางแผน
ทางการเงิน  ธุรกิจเติบโตในยุคปัจจุบันจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาตนเองดังนี้
   1.2 การตลาดออนไลน์ ( Digital Marketing) การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ และ
การให้ข้อมูลกับลูกค้า ได้แก่การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ ราคาสินค้า
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น  Facebook เวปไซด์ และline เป็นต้น ซึ่งช่องทางดังกล่าวท�ำให้ลูกค้า
หรือกลุม่ ผูบ้ ริโภคติดต่อกับผูป้ ระกอบการและรับทราบข้อมูลสินค้าได้ทกุ เวลา ซึง่ การท�ำการตลาดออนไลน์นเี้ ป็นการ
เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าจากเดิมที่จ�ำหน่ายหน้าร้าน การแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ที่ส่วนราชการได้จัด
กิจกรรม
   1.3 การสร้างเครือข่าย (Network) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กเดิมและผู้ประกอบการ
ใหม่ หรือ SMEs startup โดยส่วนใหญ่จะมีก�ำลังการผลิตจ�ำกัด เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านเงินลงทุนด้านเครื่องจักร
ค่าแรง และทรัพยากรการผลิตอื่นๆ ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการเหล่านี้มีเครือข่ายก็จะท�ำให้เกิดความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงสินค้า จัดจ�ำหน่าย
สินค้า ในปัจจุบันผู้ประกอบการเหล่านี้เกิดการสร้างเครือข่ายจากที่ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ในการพัฒนากิจการจาก
ส่วนราชการที่จัดขึ้น
   1.4 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากความต้องการที่จะ
ท�ำสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม ดังนั้นจากที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กเดิมและ
ผูป้ ระกอบการใหม่ หรือ SMEs ได้มกี ารสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลจากสมาชิกเครือข่ายผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และเล็กด้วยกันก็จะท�ำให้นำ� ข้อมูลเหล่านัน้ มาคิดสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาธุรกิจของตนเอง เช่นรูปแบบการบริการ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ รสชาติ กลิน่ หีบห่อ เป็นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้สนิ ค้ามียอดขายมากขึน้ ได้รบั ความนิยม
ในตลาดมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการใหม่ หรือ SMEs ได้คิดริเริ่มสร้างงานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อื่น อาทิ ผ้าหมัก
โคลนดินภูเขาไฟ น�้ำพริกนายฮ้อยที่ใช้ใบลานเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์
   1.5 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ (Government agencies encourage) ในบริบทของประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬามีหน่วยงานทีร่ บั
ผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็กให้ท�ำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และเป็นอาชีพที่มั่นคง
ยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรรี มั ย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และเล็กมีความเข้มแข็งทัง้ การบริหารจัดการ การจัดหน้าร้าน การจัดท�ำบัญชีการเงิน การท�ำการตลาด นอกจากนีย้ งั
มีสถาบันการเงินที่เป็นของภาครัฐ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs
Bank)และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ช่วยเหลือและสนับสนุนสินเชื่อและให้ค�ำปรึกษาในการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถมีทุนเพื่อน�ำมาประกอบธุรกิจ
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   1.6 นวัตกรรม (Innovation) ถือว่าเป็นสิ่งสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้องค์กรมีการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็วขึ้น เช่นการน�ำเครื่องจักรกลขนาดเล็กมาใช้แรงงานคน โดยเฉพาะการผสมน�้ำพริก การบดเครื่องปรุง การ
การออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ลายผ้ามีลายที่ละเอียดและเส้นลายสม�่ำเสมอ เครื่องบรรจุข้าวไรซ์เบอรี่
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์หากมีการคิดและทบทวนอยู่เสมอก็จะท�ำให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้บริการเครื่องอบแห้ง เครื่องบดวัตถุดิบ เครื่องฟรี
ซดราย ให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เครื่องจักรเหล่านี้ฟรี ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการ SMEs startup ประหยัดต้นทุน
ด้านการผลิต
   1.7 ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SMEs  (SMEs entrepreneurs strength)  ในเขตพื้นที่จังหวัด
บุรรี มั ย์ในช่วงเริม่ ต้น พ.ศ.2550 นัน้ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ NEC  (New Entrepreneurs Creation: NEC) โดยกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมอบรมได้แก่ผู้ว่างงาน ทายาทผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการประกอบธุรกิจ และสอดคล้อง
ตามรัฐบาลนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอด เพื่อให้ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถด�ำรงอยู่และเจริญก้าวหน้า
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันจะท�ำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขวางขึ้น สร้างรายได้เพื่อ
น�ำมาพัฒนาประเทศต่อไป และเรื่อยมาในปัจจุบันผู้ประกอบการใหม่ก็มีการพัฒนาธุรกิจของตนเองเป็นผู้ประกอบ
การที่มีความเข้มแข็งขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายการส่งเสริม SMEs จากรัฐบาลตามยุคสมัย โดยมุ่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ด�ำเนินธุรกิจ1-3 ปี หรือโครงการสนับสนุน SMEs ที่ด�ำเนินธุรกิจมากกว่า 5 ปี เป็นต้น
จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์เปลี่ยน โดยรัฐบาลยุคปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การน�ำนวัตกรรม
มาสนับสนุนการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนในประเทศไทย ท�ำให้ SMEs ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงาน อย่างไร
ก็ตามผลจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน  การน�ำการตลาดออนไลน์มาใช้ใน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs  การมีเครือข่ายในการท�ำธุรกิจ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้อง
ถิน่ ทีถ่ อื ว่าเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ เฉพาะท้องถิน่ รวมถึงความพยายามคิดสิง่ ใหม่ๆ ท�ำให้การน�ำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจ
การได้รบั การขับเคลือ่ นนวัตกรรมทีท่ นั สมัยจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัด
นครราชสีมา การสนับสนุนโครงการต่างๆ จากอุตสาหกรรมจังหวัดบุรรี มั ย์ พาณิชย์จงั หวัดบุรรี มั ย์ พัฒนาชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์ ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐ ท�ำให้ ผู้ประกอบการ
SMEs  เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งความเข้มแข็งสามารถอธิบายได้จากผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินธุรกิจ โดยสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เป็นทีย่ อมรับในตลาด มียอดขายทีส่ ามารถด�ำเนินธุรกิจต่อได้และมีการพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
ที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น แบรนด์บุรีรัมย์ มาตรฐาน OTOP 4-5 ดาวระดับจังหวัด เป็นต้น
ปัจจัยความส�ำเร็จทีส่ ง่ ผลต่อความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ กรณีศกึ ษาพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์
นโยบายของรัฐบาลประเทศไทยต้องการให้เกิดความยั่งยืนของประเทศให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ประชาชนทุกช่วงวัยให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ลดความเลือ่ มล�ำ้ ของคนในประเทศและน�ำไปสูค่ วามเสมอภาคของ
ประชาชนให้มากขึน้ จึงท�ำให้เกิดการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ในประเทศไทยที่
มีอยู่เดิมได้เกิดความยั่งยืน และในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ประกอบการ SMEs และในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนผู้
ประกอบการSMEs รายเก่า และรายใหม่ หรือในปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ SMEs startup เกิดการเติบโต ยั่งยืนใน
ยุคทีส่ ถานการณ์โลกเปลีย่ นแปลง  สิง่ ทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs เหล่านีอ้ ยูไ่ ด้จะต้องน�ำการตลาดออนไลน์มาสนับ
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สนุนการติดต่อสื่อสาร รับข้อมูลและจ�ำหน่ายสินค้า ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs startup จะต้องมีการสร้าง
เครือข่ายเพราะการสร้างเครือข่ายท�ำให้ทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อน�ำมาพัฒนาธุรกิจของตนเองรวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามการมีเครือข่ายในธุรกิจก็จะท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ท�ำ
สิ่งใหม่ๆ โดยคิดริเริ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ในธุรกิจ ท้องถิ่นหรือการน�ำทรัพยากรอื่นๆ มาท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ และหาก
ผูป้ ระกอบการ SMEs มีความคิดสร้างสรรค์กจ็ ะท�ำให้เกิดนวัตกรรมในการน�ำมาใช้อำ� นวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
งาน ท�ำให้การปฏิบตั งิ านรวดเร็วขึน้ นอกจากนีห้ น่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนการท�ำให้
เกิดเครือข่าย การสนับสนุนนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็ง อย่างไรก็
ตามทฤษฏีฐานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร แนวคิดความสามารถเชิงพลวัต และความคิดสร้างสรรค์ มาสนับสนุนกา
รอธิบายบทความวิชาการนี้ (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วฒ
ั นา, อรุณรัตน์ ชินวรณ์, โสภาพร กล�ำ่ สกุล และ คงขวัญ ศรีสะอาด.
(2559) และแสดงดังภาพประกอบ 1
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