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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ท าให้
ธุรกิจไทยต้องพยายามปรับตัวเพ่ืออยู่รอดให้ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ปัจจุบันเป็น
ยุคที่ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ย่อมเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกัน การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ หรือการขยายธุรกิจด้วยการต่อยอด
สินค้าหรือบริการที่ท าอยู่ย่อมจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มสูงมากขึ้น เมื่อธุรกิจได้เริ่มด าเนินการ 
เจ้าของธุรกิจมีความประสงค์จะผลิตสินค้า หรือบริการเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือความเจริญเติบโตของธุรกิจและผลประโยชน์หรือก าไร การด าเนินธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีในทุกๆด้าน รวมทั้งการวางแผนทางด้านทรัพยากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  

วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprises) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises) ถือเป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
สามารถสร้างรายได้และการว่าจ้างงาน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประเทศในระยะยาวจากการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอ านาจซื้อ (purchasing power parity - 
PPP) ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยมีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกับส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(กรมส่งเสริมการเกษตร,2558) จ านวน 72,911 ราย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งสิ้น2,736,744 ราย โดยร้อยละ 99.60 เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม การจ้างงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 77.86 ของการจ้างงานรวมของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ(gross domestic product) ของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 
42.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ 28.40 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2558 : 4-40)  

จากเป้าประสงค์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้องการให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเจริญเติบโต
แบบต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งตอบสนองต่อการขยายตัว
ของธุรกิจต่างๆ ทั้งสินค้าและบริการ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีที่ส าคัญ ฯลฯ เนื่องจาก
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน ท าให้นักท่องเที่ยวมี
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ความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว แบบ One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่(จังหวัดสมุทรปราการ, 2556) 

สืบเนื่องจากชุดโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสมุทรปราการ (พรศิริ กองนวลและคณะ, 2559) ที่
แนะน าและให้ข้อมูลกับทางคณะผู้วิจัย จึงได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา สัมภาษณ์เบื้องต้นจากสมาชิกในกลุ่ม พบว่า 
ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี คือ ความสามารถในการขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ อีกทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดีที่จะเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจชุมชนที่จะน าไปสู่ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจระดับประเทศ ไปสู่ตลาดในระดับนานาชาติ จึงได้
ท าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณนิกา                     
เดคูพาจ ซึ่งเป็นลักษณะของชุดโครงการวิจัย โดยมีโครงการย่อย 2 โครงการ ดังต่อไปนี้ (1) แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย และ (2) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนา
แผนธุรกิจ  

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

  เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี  
ปุณณิกาเดคูพาจ ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.2.1 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.2.2 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ 
1.2.3 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร  วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ  
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560  

ถึงเดือนธันวาคม 2561 
 
1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่
ผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และวิธีการด าเนินการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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หรือประกอบการที่มีคุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนบางพลี            
ปุณณิกาเดคูพาจ จังหวัดสมุทรปราการ 

1.4.2 การด าเนินธุรกิจ (Business Operation) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการ
ผลิตสินค้าหรือบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ จังหวัด
สมุทรปราการ 

1.4.3 วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

1.4.4 เดคูพาจ (Decoupage) คืองานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง โดยใช้วิธีการผนึกกระดาษที่ตัด
เป็นรูปร่างต่างๆลงบนพ้ืนผิววัสดุ แล้วเคลือบเงาด้วยวาร์นิชหลายๆชั้นของวิสาหกิจชุมชนบางพลี            
ปุณณิกาเดคูพาจ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 วิสาหกิจชุมชนบางพลี กลุ่มปุณณิกาเดคูพาจ มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1.5.2 วิสาหกิจชุมชนบางพลี กลุ่มปุณณิกาเดคูพาจ มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนา
แผนธุรกิจ 

1.5.3 วิสาหกิจชุมชนบางพลี กลุ่มปุณณิกาเดคูพาจ มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

1.5.4 เป็นแนวทางให้วิสาหกิจชุมชนของไทยสามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E



