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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาความรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบูรณาการ (Integration Theory) ที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและผสมผสานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่ (Started-up Companies) ให้ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือทราบรายละเอียด
ที่ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาผู้ประกอบการ จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในด้านผู้ประกอบการใหม่, ผู้จัดการโครงการ
และรองผู้จัดการโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, และผู้อ านวยการสถาบันแม่ข่ายของโครงการ จ านวน 30 ท่าน 
พบว่า ผู้ประกอบการ UBI ขาดความรู้ในการด าเนินธุรกิจ หรือมีความรู้แต่ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
แข่งขันในปัจจุบันได้ น าไปสู่การสร้างแนวทางการพัฒนาความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ UBI ที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนาความรู้, ผู้ประกอบการ, หนว่ยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
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Abstract 
 The research aims at study the problem and demand of entrepreneurs of University 
Business Incubation (UBI) upper North–Eastern, that brings to the knowledge development 
approach for new entrepreneurs. In order to, the study is apply the integration theory which 
emphasized on collaboration between organization and blend the knowledge, skills, and 
experiences to create the potential of business competition for new entrepreneurs (started-
up companies) to success rapidly. In addition, to know the details about covered all aspects 
of entrepreneur development. Moreover, this research has use qualitative research and 
collected data via in-depth interview on new entrepreneurship, project manager and deputy 
project manager, project consultant, and director of main project institution are totally 30 
person. Result found that UBI entrepreneurs are lake of knowledge of operation business or 
have knowledge, but can not be applied to the current competitiveness along with leading 
to the quality of knowledge development approach for new entrepreneurs. Accordingly, it is 
able to respond to market demand effectively.      
 
Keywords : Knowledge Development Approach, Entrepreneurs, University Business 
Incubation. 
 
1.  บทน า 
 การด าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอลที่มีความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีความเจริญเติบโต
ทางด้ าน อุตสาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ได้ ใ ห้
ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้เกิดเสรีทางการค้า 
มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน 
ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการต่างๆ มากมาย 
และนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ต้องการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ฟ้ืนฟู
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการส่งเสริม
สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้ประกอบการมากขึ้น โดย

มุ่งเน้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
(New Entrepreneurs Efficiency) มากขึ้น และ
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวมและ
เศรษฐกิจชุมชน ถือเป็นความท้าทายส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยที่จะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพใน
การแข่งขัน พัฒนาสินค้าให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
และคุณภาพสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการรายใหม่หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้ในการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ 
อาทิเช่น นวัตกรรมการผลิตอย่างสร้างสรรค์ การ
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บริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน ความรู้ด้าน
กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารบัญชี 
แนวโน้มความต้องการของตลาด เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และการบริการ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
ให้ ผู้ ประกอบการสามารถอยู่ รอดได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา (University Business 
Incubator : UBI) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้หลากหลายแขนงวิชา
เข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดัน ในการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใ ห ม่  ( Start-up 
Companies) เพ่ือให้เกิดศักยภาพเชิงธุรกิจและ
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการที่ผ่าน
การบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ จากหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบัน การศึกษาแล้ว จะท าให้
เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการสร้างการ
เติบโตส าหรับธุรกิจนั้นๆ ก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้ งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความ ส าคัญและความจ าเป็น
ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ใน
ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้แก่
นักศึกษา ผู้ ส า เร็ จการศึกษา บุคลากร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถือเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนการก่อตั้ง
ธุรกิจใหม่ (Start-up Companies) อย่างมี
ศักยภาพ ให้สามารถด าเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็ง 
(Spin-off Companies) ได้ด้วยตนเองตามรูปแบบ

การจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงของหน่วยงานจาก
ภาครัฐและเอกชน ดังนั้น คณะผู้วิจัยในฐานะเป็น
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา (UBI) 
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาความรู้ส าหรับผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีความ
พร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่รูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจ
ใหม่ (Role Model Business Start-up)  
ที่ประสบความ ส าเร็จ 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้
ส าหรับผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 
 
3.  ค าถามงานวิจัย 
 1. ปัญหาและความต้องการของ
ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคืออะไร 
 2. แนวทางการการ พัฒนาความรู้ 
สามารถน าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้
อย่างไร 
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4.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยในครั้ งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีบูรณาการ (Integration Theory) ที่มุ่งเน้น
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมที่หลากหลาย การ
ประสานงานแต่ละแผนก และการมีส่วนร่วมซึ่งกัน
และกัน จะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
(Webb et al., 2011) ความส าเร็จของผู้ประกอบ 
การใหม่มาจากกระบวนการให้ความร่วมมือ
ระหว่างองค์การ ที่ เ กิดจากการแลกเปลี่ ยน
ทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน (Kahn and Mentzer, 1998) 
บทบาทส าคัญของการบู รณาการ  คื อ  การ
ผสมผสานเทคนิคเฉพาะของแต่ละศาสตร์เข้า
ด้วยกัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มี
ความสามารถในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีความพร้อมในการ
ปรับตัวตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Lyus, Roger and 
Simms, 2010) นอกจากนี้ หากองค์การมี
ความสามารถในการบูรณาการแล้ว จะท าให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานที่ดีและการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ (Bruhl, Horch, and Osann, 
2010). 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, และหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระยะเวลาในการศึกษาตั้ งแต่ เดือนกันยายน  
พ.ศ.2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (รวม 12 
เดือน) 
 
6.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ ต้องการข้อมูลในเชิง
ลึกส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ ตามโครงการ
ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ ที่ ร่ ว ม มื อ กั บ
สถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ให้ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงได้มุ่งเน้น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เนื่องจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนี้ เป็น
โ คร งการ ใหม่ และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งกา รมี ทั้ ง
ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการที่ยังไม่
ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ เพื่อทราบผลของการ
ด า เ นิ น โ คร งก าร ให้ ค รอบคลุ มทุ กประ เด็ น 
คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) 
รายละเอียด ดังนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้จัดโครงการและผู้ เข้าร่วมโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จ านวน 30 คน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการ จ านวน 6 คน, ผู้จัดการโครงการและ
รองผู้จัดการโครงการ จ านวน 9 คน, ที่ปรึกษา
โครงการ/ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน, และ
ผู้อ านวยการสถาบันแม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 ราย  
 การเก็บรวมรวบข้อมูล 
  เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
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ครั้งละ 30-120 นาที สัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่ได้
ก าหนดไว้ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว ยืนยันได้ว่าเครื่องมือที่
ใช้มีความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct 
Validity) และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ในขณะให้ข้อมูลจะท าการบันทึกการ
สนทนาและสังเกตการณ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป โดยมีผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ดังนี้  
   - ด้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ความต้องการ
ในการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ได้รับ 
   - ด้านผู้จัดการโครงการและรอง
ผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ 
กระบวนการ  พัฒนา  การติ ดตามผล  และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
   - ด้านที่ปรึกษาโครงการ/
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
และการแลก เปลี่ยนความรู้ 
   - ด้านสถาบันแม่ข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวกับภาพรวมของ
โครงการฯ และแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และอภิปรายผล
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักของ
ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน คือ ขาดความรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการตลาด (การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์) ด้านการบัญชี (การบริหาร
เงินทุนและแหล่งเงินทุน) และด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น สื่อออนไลน์ การสื่อสารผ่านโซเชียล
มีเดียร์ ตามล าดับ นอกจากนี้ อุปสรรคส าคัญของ
ผู้ประกอบการ UBI คือ ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งวัตถุดิบมีอยู่อย่างจ ากัด เข้าถึงยาก และราคา
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝนความชื้นสูง 
ราคาดินจะปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนในการ
ผลิตอิฐประสานสูงขึ้นตามไปด้วย และยังพบว่า 
ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น ต้นทุนค่าขนส่งสูง และคู่แข่ง
รายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวน หากมีการ
พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ควบคู่ไปกับการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ จะช่วยให้การจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดเกิดความคุ้มค่าและมีการจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Santos and Spring, 
2013). จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบการ UBI ตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น าไปสู่ความส าเร็จทางธุรกิจในอนาคต 
ด้านผู้จัดการโครงการและรองผู้จัดการโครงการ
พบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโครงการนี้ คือ การ
จัดสรรเวลาลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งทีมงานผู้จัดการโครงการส่วนมากมี
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านการบริหาร
บัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ สามารถ
ถ่ายทอดการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่
สร้างความโดดเด่นให้กับผู้ประกอบการด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Bas, Mothe, and 
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Nguyen-Thi, 2015). โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทต่างๆ ที่น ามาช่วยในการ
ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ  ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการและพ่ีเลี้ยง การติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และมีความสะดวกในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ UBI นอกเหนือจาก
เงินทุนที่ภาครัฐสนับสนุนโครงการนี้แล้ว ยั ง
ต้ อ ง ก า ร บุ ค ล าก ร ที่ มี ค ว าม เ ชี่ ย ว ช า ญจา ก
ภาคเอกชน เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง และ
การแก้ไขปัญหาจากการด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม ด้านที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ภาพรวมของโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจนี้ ช่วยเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ UBI ให้เข้มแข็งและมีทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ให้ผู้ประกอบการ UBI มีความรู้ครอบคลุม
ทุกด้านในการบริหารธุรกิจ โดยเน้นหลักสูตรการ
เรียนรู้ในเชิงรุกและมีการด าเนินงานร่วมกับหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจและอาจารย์พ่ีเลี้ยง มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน รวมถึง
ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ UBI 
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจต่างๆ ควรจะเลือกใช้กล
ยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมร่วมกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (ศิริพร และ
คณะ, 2560) ขณะเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ UBI ส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิเช่น 
ผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ

ภายนอก ตัวชี้วัดการด าเนินงานจาก สกอ. ยังขาด
ความชัดเจนในบางประเด็น ซึ่งต้องอาศัยการ
ตีความ ท าให้การพัฒนาผู้ประกอบการของแต่ละ
หน่วยบ่มเพาะมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลงานวิจัยของ Hendriks and Sousa (2012) 
เสนอว่า ควรมีการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ
ด าเนินงานและโครงสร้างองค์การ จึงจะก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ด้านสถาบันแม่ข่ายภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนพบว่า ในภาพรวม
เกี่ยวกับโครงการนี้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
UBI โดยตรง มีความแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆ ที่
ภ า ค รั ฐ ส นั บ ส นุ น  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและประสบความ ส าเร็จ
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาตั้ งแต่การถ่ายทอดความรู้ 
ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการที่ควรเข้าร่วมโครงการนี้
ค่อนข้างน้อย มีเพียง 2-3 รายต่อปี เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการแก่
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปไม่ทั่วถึง ไม่ทราบ
ประโยชน์ของโครงการที่แท้จริงที่มีต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจไทยอย่างไรบ้าง 
 
8.  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาท าให้เข้าใจความต้องการ
ของผู้ประกอบการ UBI ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่
และผู้ประกอบการที่ยังไม่ประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลว คือ การขาด
ความรู้ ในการด าเนินธุรกิจ หรือมีความรู้แต่ ไม่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันในปัจจุบัน
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ได้ ซึ่งผู้ประกอบการ UBI จะได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ ให้มี
ความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
ของโครงการเน้นการสร้าง Start up โดยการ
ปฏิบัติการเชิงรุก ซึ่งมีการน าหลักวิชาการและ
ทฤษฎีมาบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(อ านาจ, 2560) เพ่ือให้มีความสามารถที่เหนือกว่า
คู่ แข่ งและมีความเข้มแข็ ง เมื่ อต้อง เผชิญกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น โ ล ก ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้ประกอบการที่ Spin off ออกไปสามารถอยู่รอด
ได้ในระยะยาว 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดแนวทางการพัฒนา
ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ UBI กระบวนการ
วางแผนด าเนินโครงการ ควรตระหนักถึงความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาการจัดเตรียมหลักสูตรที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอยู่
บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ที่ส าคัญคือ ความพร้อมของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยว ชาญด้านต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา
และภาค เอกชน จัดสรรงบประมาณและบริหาร
เวลาให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการ UBI เพ่ือให้
เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการ UBI ส าหรับกระบวนการพัฒนา
โครงการได้มีการจัดเตรียมทรัพยากรสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ เรี ยนรู้ และมีหน่วยงาน
สนับสนุนที่ สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ UBI ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี การหาเครือข่าย
ธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน การให้บริการทางด้าน

กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา การทดสอบ
ตลาดและประชาสัมพันธ์  การให้บริการด้าน
ภาษาต่างประเทศ การให้บริการด้านการบัญชีและ
ภาษีอากร อย่างไรก็ตามกระบวนการวัดและ
ประเมินผลนั้น ควรปรับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
ระหว่างสถาบันการศึกษาและ สกอ. ให้มีความ
สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจใน
หลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง ตรงกัน ทุกหน่วยงาน เพ่ือ
น า ไปสู่ แน วทา งกา ร พัฒนาความรู้ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการ UBI ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 
9.  สรุปข้อเสนอแนะ 
 1. แนวทางการพัฒนาความรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบการ UBI นี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
สังคม และความ ก้าวหน้าของประเทศ จึงควร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยได้รับการ
ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลางร่วมด้วย  
 2. จัดให้มีการเข้าพบผู้ประกอบการ UBI 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค พร้อมกับแนะน า
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
 3. สรรหาทรัพยากรในการฝึกอบรมให้
เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก เ พ่ือให้ เกิดความรู้  ประสบการณ์ที่
กว้างขวางมากขึ้น 
 4. สร้างความชัดเจนในโครงสร้างการ
พัฒนาผู้ประกอบการ UBI และแนวทางที่แต่ละ
สถ าบั น มี ค ว าม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ นก า รบ่ ม เพ า ะ
ผู้ประกอบการ UBI ให้ประสบความส าเร็จและอยู่
รอดได้อย่างยั่งยืน 
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