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บทคัดยอ
ผูประกอบการใหมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม อยางไรก็ตาม การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสังคมผูประกอบการในไทย ทั้งในแงเชิงนโยบายและการ
สงเสริมมาตรการเชิงปฏิบตั ยิ งั มีอยูอ ยางจํากัด บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคทจ่ี ะพัฒนากรอบแนวคิดการสงเสริมสังคมผูป ระกอบการ
ในประเทศไทย เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมสังคมผูประกอบการในประเทศไทย โดยการทบทวนวรรณกรรมและการ
วิเคราะหเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการสรางสังคมผูประกอบการที่ยั่งยืนในประเทศไทย
คําสําคัญ: โครงการการวัดความเปนผูประกอบการระดับโลก ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม ประเทศไทย
Abstract

Entrepreneurs and small and medium enterprises (SMEs) play very important role in prospering Thai
economy and social development. Nevertheless, research on Thai entrepreneurship and innovation society
development is limited. The purpose of this paper is to examine existing entrepreneurship works and also
propose the conceptual model to support and prosper Thai entrepreneurship and innovation society. The
study was conducted using a comprehensive literature review and content analysis. The result shows that
multidimensional maintenance factors as described through the paper have influenced the development
of Thai entrepreneurship and innovation society. Empirical researches need to be conducted for further
understanding how to improve Thai entrepreneurship and innovation society.
Keywords: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Entrepreneurship and Innovation, Thailand
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บทนํา

การเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurship) มีความสําคัญ
อยางยิง่ ตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
มาอยางยาวนาน โดยผูป ระกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง
บุคคลหรือกลุมบุคลที่ริเริ่มสรางธุรกิจใหม โดยผูประกอบการ
จะต อ งเผชิ ญ ต อ ความเสี่ ย ง (Risk) และความไมแนนอน
(Uncertainty) ในการสรางธุรกิจใหมเพื่อแสวงหาผลกําไร
(Profitability) และความเติบโต (Prosperity) ผูป ระกอบการ
เสาะแสวงหาความตองการของผูบ ริโภคและพัฒนาสินคาหรือ
บริการเพือ่ สนองความตองการของลูกคา หากพิจารณาในเชิง
เศรษฐศาสตร ผูป ระกอบการ หมายถึง ผูร วบรวมปจจัยการผลิต
อันไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุนมาผลิตเปนสินคาหรือบริการ
ทั้งนี้ ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดตั้งธุรกิจและผลตอบแทนที่ผูประกอบการจะไดรับ คือ
กําไร (Profit) หรือ ขาดทุน (Loss) นิยามและทฤษฎีของการ
เปนผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) มีความเกีย่ วพันกัน
เนื่องจากโดยปกติการจัดตั้งธุรกิจใหมสวนใหญแลวเริ่มจาก
การทําธุรกิจในระดับเล็กและคอยๆ พัฒนาจนกลายเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ
รายงานสถานการณวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ป พ.ศ. 2556 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (2557) ระบุวา ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจรวม
ทั้งประเทศ ณ สิ้นป พ.ศ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 2,844,757 ราย
โดยเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน
2,763,997 ราย คิดเปนรอยละ 97.2 ของจํานวนวิสาหกิจทั้ง
ประเทศ โดยเป น จํ า นวนวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ ม (Small
Enterprises: SE) มากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 2,750,750 ราย
คิดเปนรอยละ 96.7 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศหรือคิด
เปนรอยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทัง้ ประเทศ ในแงอตั ราการจางงาน (Employment Rate)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดการจางงานรวม
11,414,702 คน หรือรอยละ 80.4 ของการจางงานรวมทัง้ หมด
โดยที่วิสาหกิจขนาดเล็กมีสัดสวนการจางงานตอวิสาหกิจรวม
สูงทีส่ ดุ ถึงรอยละ 71.8 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีมลู คาเทากับ 4,454,939.6 ลานบาทคิดเปน
สัดสวนรอยละ 37.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรวมทัง้
ประเทศ

การสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยไดริเริ่ม
อยางเปนรูปธรรมตั้งแตป พ.ศ. 2479 โดยกองอุตสาหกรรม
ซึ่ ง สั ง กั ด กระทรวงเศรษฐการ ริ เริ่ ม นโยบายการส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมในครอบครัว หลังจากนั้นไดมีการจัดตั้งกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทํา
หนาทีใ่ นการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทย สวนในแงเงินทุน (Funding) มีการจัดตั้งสํานักงาน
ธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม (สธอ.) สังกัดกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมเพื่อชวยเหลือทางดานการเงินแกอุตสาหกรรม
ขนาดยอม ซึง่ ตอมาไดมโี อนกิจการและจัดตัง้ เปนบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) หลังจากวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึน้ เพือ่
เปนรากฐานทีย่ งั่ ยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
โดยรัฐบาลไทยในสมัยนั้นไดออกพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับ พ.ศ. 2543 พรอมทัง้
ตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) อีกทัง้ มีการยกระดับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด
ยอมใหเปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2545
ในปจจุบนั คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไดจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555–2559) ประกอบดวย
ยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ ไดแก (1) ยุทธศาสตรสนับสนุน
ปจจัยแวดลอมใหเอือ้ ตอการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย (2) ยุทธศาสตรเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
(3) ยุทธศาสตรสง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืน้ ที่ และ (4) ยุทธศาสตร
เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไทยใหเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556)
ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชีย เชน ประเทศไตหวัน
สิงคโปรและเกาหลีใต คือ การพัฒนาสินคาและบริการที่ใช
วิทยาศาสตรเปนฐาน (Science-Based) และการลดการผลิตสินคา

ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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และบริการที่ผลิตโดยใชทรัพยากรเปนพื้นฐาน (ResourceBased) และการใชแรงงานเขมขน (Labor-Intensive) อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนการลงทุนและการใชจายเพื่อการ
วิจยั และพัฒนาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
พบวา ประเทศไทยกลับมีสัดสวนที่ตํา คือ เพียงรอยละ 0.26
ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ในกลุม อุตสาหกรรมใหมในเอเชียมีสดั สวน
ประมาณ 2.10 (สมนึก เอือ้ จิระพงษพนั ธ, พักตรผจง วัฒนสินธุ,
อัจฉรา จันทรฉาย, และ ประกอบ คุปรัตน, 2553) ปรากฏการณ
ดังกลาวสงผลใหระบบนวัตกรรม (Innovation System) ของ
ประเทศไทยมีความออนแอ จากการพิจารณาสัดสวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยกับผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน 2,763,997 รายซึ่งคิดเปนรอยละ 97.2 ของวิสาหกิจ
ทั้งหมดของประเทศ กลับกอใหเกิดผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพียงสัดสวนรอยละ 37.0 ซึง่ หมายความวาผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติของไทยกวารอยละ 63 ขึน้ อยูก บั ธุรกิจขนาด
ใหญจาํ นวนเพียงรอยละ 3 หรือ 7,349 ราย (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) ซึ่งสามารถกลาว
ไดวา ผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยังไมสามารถสรางคุณคาเพิม่ (Value Creation)
ใหกับสินคาและบริการของตนเองไดมากพอ ผูประกอบการ
เปรียบเสมือนนวัตกร (Innovator) ทีเ่ ปนผูส รางนวัตกรรม โดย
นวัตกรรมจะชวยใหผปู ระกอบการดังกลาวสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ทีเ่ หนือ
กวาคูแขงอื่นๆ ในตลาด ซึ่งจะชวยทําใหธุรกิจเกิดความเจริญ
เติบโตอันนําไปสูค วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม (Smith, 2006)
แนวคิดเชิงทฤษฎี
1. ประเทศไทยและความสามารถในการแขงขันในระดับโลก
นวัตกรรมเปนเครื่องมือใหมทางยุทธศาสตรของการ
แขงขันทางธุรกิจในระดับประเทศ และชวยขับเคลือ่ นการสราง
ขีดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Hana, 2013) ผูป ระกอบการ
คือ ผูท อ่ี าศัยนวัตกรรมเปนเครือ่ งมือในการประกอบธุรกิจ โดยมี
บทบาทและความสําคัญตอกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ในขณะที่นวัตกรรมก็มีบทบาททําใหผูประกอบการประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจดวย (สมนึก เอือ้ จิระพงษพนั ธ,
พักตรผจง วัฒนสินธุ, อัจฉรา จันทรฉาย, และ ประกอบ คุปรัตน,
2553) กลาวไดวา นวัตกรรมเปนปจจัยหลักประการหนึง่ ทีจ่ ะ
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ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันไปสูร ะดับโลกไดอยางรวดเร็ว โดยผูป ระกอบการ
เปนผูส ราง “แรงขับเคลือ่ นนวัตกรรม” ซึง่ ถือเปนปจจัยกระตุน
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ในยุ ค โลกาภิ วั ต น แ ละเศรษฐกิ จ การค า เสรี ดั ง เช น
ปจจุบัน ประเทศตางๆ จําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของตนเองในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการพัฒนาขีดความ
สามารถทางดานเทคโนโลยี เปนตน เนื่องจากประเทศที่มีขีด
ความสามารถที่สูงยอมมีความสามารถในการผลิตสินคาหรือ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกวาหรือในตนทุนทีต่ าํ กวาประเทศอืน่ ๆ
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งนําไปสูการรักษา
ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
World Economic Forum (WEF) นิยาม “ความสามารถ
ในการแขงขัน” วาหมายถึง ขีดความสามารถและผลประกอบการ
ของประเทศในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
แกการประกอบกิจการ” (World Economic Forum, 2011,
อางถึงใน ธมกร ธาราศรีสุทธิ, 2554) ในการจัดอันดับความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ WEF ไดจัดทําดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแขงขันของโลก (Global Competitiveness
Index: GCI) โดยประกอบดวยดัชนีตวั ชีว้ ดั ทัง้ สิน้ 3 กลุม อันไดแก
กลุมดัชนีพื้นฐาน (Basic Requirement) กลุมดัชนีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) และกลุม ดัชนีนวัตกรรม
และปจจัยทีม่ คี วามซับซอน (Innovation and Sophistication
Factors) ซึ่งคาดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันของโลก
สามารถแบงเปน 3 กลุมตามระดับขั้นของการพัฒนา ไดแก
กลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยการผลิต
(Factor-Driven Economics) กลุมประเทศที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ (EfficiencyDriven Economics) และกลุม ประเทศทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ
โดยอาศัยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economics) โดย
ประเทศไทยถูกจัดใหอยูใ นกลุม ประเทศทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ
โดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศในแถบ
เอเชียทีม่ ขี ดี ความสามารถทางการแขงขันทีส่ งู กวาประเทศไทย
ถูกจัดอันดับอยูใ นกลุม ประเทศทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจโดยอาศัย
นวัตกรรม ประกอบดวย สิงคโปร ญีป่ นุ เกาหลีใต และไตหวัน
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงประเทศตามกลุมระดับขั้นของการพัฒนา (Stage of Development) และภูมิภาค
ภูมิภาค
ประเทศในกลุม
สมาชิกอาเซียน+3
ประเทศในกลุม
สมาชิกสหภาพ
ยุโรป
ประเทศในกลุ ม
อเมริกาเหนือ

ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัยปจจัยการผลิต
ฟลิปปนส เวียดนาม

ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ไทย

ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยอาศัยนวัตกรรม
สิงคโปร ญี่ปุน
เกาหลีใต ไตหวัน

-

โครเอเชีย ฮังการี โรมาเนีย
ลัตเวีย โปแลนด

-

-

เยอรมนี สหราชอาณาจักร
เบลเยียม ฟนแลนด กรีซ
ไอรแลนด เนเธอรแลนด
โปรตุเกส สเปน สวีเดน
แคนาดา เปอรโตริโก
สหรัฐอเมริกา

ที่มา: Bosma (2012)
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยเพื่อที่จะกาวจากกลุมประเทศที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ ไปสูก ลุม ประเทศ
ทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม จําเปนจะตองใชการ
พัฒนาศักยภาพทางดานตางๆ ทั้งในแงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
แนวทางการพัฒนาสังคมความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรม
ในประเทศไทย
การพัฒนาสังคมความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรม
จําเปนจะตองอาศัยตัวขับเคลื่อนทั้งในแงการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ นโยบายที่สงเสริมความเปนผูประกอบการ
และนวัตกรรม จากการศึกษาของ Kelley, Singer, และ
Herrington (2012) ไดพัฒนาแบบจําลองการวัดระดับความ
เปนสังคมผูป ระกอบการ (Global Entrepreneurship Monitor)
โดยประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในประเทศ
เกีย่ วกับปจจัยเงือ่ นไขตอการเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurial
Framework Conditions: EFCs) 9 หัวขอ อันประกอบดวย
แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจนโยบายภาครัฐ มาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐ การศึกษาและการอบรมเพื่อความเปน

ผูประกอบการ การถายโอนความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบ
อิสรภาพทางการตลาด ระบบโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปโภค
สําหรับผูประกอบการ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมี
การสํารวจกลุมตัวอยางประชากรวัยแรงงานอายุ 18-64 ป
ทั่ ว ประเทศเพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ค วามเป น ผู ป ระกอบการ
กิจกรรมความเปนผูประกอบการ และความมุงหมายของ
ผูประกอบการ โดย Robertson, Collins, Medeim, และ
Slater (2003) กลาววา ปจจัยเกือ้ หนุนตอการเปนผูป ระกอบการ
สงผลตอทัศนคติ กิจกรรมการเปนผูประกอบการและความ
มุง หมายของผูป ระกอบการ กลาวคือ ปจจัยเกือ้ หนุนตอการเปน
ผูป ระกอบการเปนตัวแปรมากอน (Antecedent Variables)
ในขณะทีท่ ศั นคติ กิจกรรม และความมุง หมายของผูป ระกอบการ
เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นภายหลังหรือตัวแปรตาม (Dependent
Variable) ดังนั้น บทความฉบับนี้มุงเนนการสังเคราะหและ
นําเสนอปจจัยเงื่อนไขตอการเปนผูประกอบการ ของการ
พัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม Kelley,
Singer, และ Herrington (2012) กลาวถึง ปจจัยทีจ่ ะสงเสริม
และพัฒนาสังคมความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรมไว 9 ปจจัย
แสดงดังภาพที่ 1

ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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สังคมและวัฒนธรรม

ระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน

อิสรภาพทางการตลาด

โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบ

การโอนถายความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา

การศึกษาและการอบรมเพื่อความเปนผูประกอบการ

มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

นโยบายของภาครัฐ

แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ

การพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม

ภาพที่ 1 แสดงปจจัยคําจุนของการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kelley, Singer, และ Herrington (2012)
แหลงเงินทุนเพือ่ ประกอบธุรกิจ (Entrepreneurial
Finance)
แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ที ่ ส ุ ด สํ า หรั บ การสร า งธุ ร กิ จ หรื อ ริ เริ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม ส ํ า หรั บ
ผูป ระกอบการ (Levie & Autio, 2008) Schumpeter (1934,
อางถึงใน Levie & Autio, 2008) ไดกลาววา เงินทุนเปนสิ่ง
จําเปนอยางแรกๆ ในการสรางธุรกิจ การเขาถึงแหลงเงินทุน
ที่ยากและการขาดแคลนเงินทุนในการริเริ่มธุรกิจ ถือเปน
ปจจัยอุปสรรคอันดับตนๆ ของการเปนผูป ระกอบการ (Volery,
Doss, Mazzarol, & Thein, 1997; Kouriloff, 2000; Robertson,
Collins, Medeira, & Slater, 2003; Choo & Wong, 2006)
ความเขมงวดของการปลอยเงินกูเพื่อลงทุนเพื่อเริ่มธุรกิจใหม
เปนปจจัยอุปสรรคที่สําคัญตอการสรางผูประกอบการ ดวย
เหตุนี้ ในการสงเสริมการสรางสังคมผูป ระกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและสถาบันการเงินจําเปนตองพิจารณาความเปนไปได
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ในการหาแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพ
แตขาดการเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
นโยบายภาครัฐ (Government Policies)
นโยบายภาครัฐถือเปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการสรางเสริม
สังคมผูป ระกอบการ นโยบายภาครัฐทีเ่ อือ้ อํานวยตอการสราง
ธุรกิจใหมๆ เชน การยกเวนภาษีในชวงแรกของกอตั้งธุรกิจ
รั ฐ บาลในฐานะผู กํ า หนดนโยบายของประเทศควรที่ จ ะ
พิจารณาการสงเสริมผูประกอบการเขาเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดนโยบายระดับประเทศ นโยบายภาครัฐที่กระตุนและ
สงเสริมการเปนผูประกอบการไมเพียงแตจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาสังคมผูป ระกอบการเพียงอยางเดียวแตในระยะยาวจะ
นําไปสูก ารพัฒนาการระบบเศรษฐกิจทีเ่ ขมแข็งและยัง่ ยืนของ
ประเทศ (van Stel, Carree, & Thurik, 2005; Acs & Szerb,
2007)

มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ (Governmental
Entrepreneurship Program)
มาตรการสนับสนุนของภาครัฐในทีน่ คี้ อื มาตรการและ
โครงการตางๆ ที่หนวยงานสนับสนุนและสงเสริมความเปน
ผูประกอบการเพื่อผูประกอบการโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน
โครงการสรางเครือขายผูป ระกอบการ SMEs โครงการบมเพาะ
SMEs โครงการกองทุนตัง้ ตัว โครงการเพิม่ โอกาสเขาถึงแหลง
เงินทุน เปนตน ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานภาครัฐ
จัดทําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ซึ่งมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐถือเปนปจจัยที่สําคัญในการเสริมสราง
สังคมผูประกอบการ (Dahles, 2005; Clarysse & Bruneel,
2007)

พัฒนาใหมๆ เนือ่ งจากผูป ระกอบการเปนผูแ บกรับความเสีย่ ง
จากการใชประโยชนองคความรูเ พือ่ การวิจยั และพัฒนาใหมๆ
ประเทศที่มีการโอนถายความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่
รวดเร็วและมีตน ทุนตาํ กวา สามารถสรางสังคมผูป ระกอบการ
ไดเขมแข็งกวาประเทศทีม่ กี ารโอนถายความรูเ พือ่ การวิจยั และ
พัฒนาไดชาและมีตนทุนสูง (Acs, Autio, & Szerb, 2014)

การศึกษาและการอบรมเพือ่ ความเปนผูป ระกอบการ
(Entrepreneurship Education)
การศึกษาและการฝกอบรมในที่นี้กลาวในบริบทของ
การศึกษาและอบรมเพื่อความเปนผูประกอบการโดยเฉพาะ
การศึกษาและอบรมเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับการเปน
ผูป ระกอบการ เปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการสงเสริมสังคมความ
เปนผูประกอบการ โดยเครื่องมือที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
(1) การใหทักษะที่จําเปนตอการกอตั้งธุรกิจและการพัฒนา
ธุรกิจใหม (Honig, 2004) (2) การสรางเสริมความสามารถ
ของผูประกอบการในการแสวงหาโอกาสใหมๆ การประเมิน
โอกาส รวมทัง้ การสรางและพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโต (De Tienne
& Chandler, 2004) และ (3) การสงเสริมทัศนคติและ
พฤติกรรมการเปนผูป ระกอบการ (Peterman & Kennedy, 2003)

โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและ
กฎระเบียบ (Commercial and Legal Infrastructure
for Entrepreneurship)
โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบสําหรับผูประกอบการ ประกอบดวยบริการตางๆ ที่
จําเปนตอการประกอบธุรกิจสําหรับผูประกอบการ ตัวอยาง
เชน บริษัทผูรับจางชวง ที่ปรึกษา บริษัทบัญชี บริษัทโฆษณา
สถาบันการเงิน โทรคมนาคม อินเตอรเน็ต และบริการทางการเงิน
โครงสรางพืน้ ฐานดานการบริการเชิงพาณิชยชว ยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจและสามารถ
ชวยใหผูประกอบการสามารถมุงเนนธุรกิจที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญเปนหลักและสามารถใชบริการในสวนอื่นๆ ของ
ธุรกิจที่ตนเองไมเชี่ยวชาญหรือไมใชงานที่เปนธุรกิจหลักของ
ตนเอง นอกจากนี้ บริการทางดานกฎหมายก็มีความสําคัญ
สําหรับผูประกอบการ (Ruef, 2005) โดยเฉพาะในการกอตั้ง
ธุรกิจใหมซึ่งอาจจําเปนที่จะมีการเจราจาตอรองเรื่องหนี้สิน
(Liability) และขอกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเริม่ ธุรกิจ
ใหม เชน การจดทะเบียนบริษัท สัญญาการจางงาน เปนตน
การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชย
และกฎระเบียบทีด่ เี ปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมผูป ระกอบ
การ (Brenner, 1992)

การโอนถายความรูเ พือ่ การวิจยั และพัฒนา (Research
and Development Transfer)
Schumpeter (1934, อางถึงใน Levie & Autio, 2008)
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอันเปนแรงขับดัน
ทีส่ าํ คัญในการพัฒนาโอกาสของการเปนผูป ระกอบการ ทฤษฎี
การแพรกระจายความรูข องการเปนผูป ระกอบการ (Knowledge
Spill-over Theory of Entrepreneurship) กลาววา ความรู
เปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนแตไมเพียงพอในการเจริญโตเติบทางเศรษฐกิจ
แตจําเปนจะตองมีการแพรกระจายความรูดังกลาวไปสูทุก
ระดับชัน้ ของประเทศดวย องคความรูจ ากการวิจยั จําเปนตอง
ได รั บ การพั ฒ นาต อ ยอดไปเป น นวั ต กรรมที่ ส ามารถสร า ง
ประโยชนในเชิงพาณิชยได ผูประกอบการเปนสวนสําคัญใน
การแพรกระจายและการถายโอนองคความรูเ พือ่ การวิจยั และ

อิสรภาพทางการตลาด (Internal Market Openness)
อิสรภาพทางการตลาดมีสว นประกอบ 2 องคประกอบ
คือ พลวัตของตลาด (Market Dynamics) ซึ่งหมายถึง
ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความงายในการ
เขาสูตลาด (Ease of Entry into Market) Kirzner (1997)
กลาววา อิสรภาพทางการตลาดเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
กิจกรรมการเปนผูป ระกอบการ โดย Klepper (2002) กลาววา
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑและวงจรชีวิตตลาดสงผลตออัตรา
การเปนผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ ยก
ตัวอยางเชน ชวงแรกๆ ของวงจรชีวติ ตลาดจะมีผปู ระกอบราย
ใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากยังเปนชวงที่ตลาดยังไมถึง
จุดอิ่มตัว และปริมาณความตองการหรืออุปสงคและอุปทาน
ของตลาดยังไมเขาสูจุดดุลยภาพ
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
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ระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Physical
Infrastructure for Entrepreneurship)
ระบบโครงสร า งพื้ น ฐานสาธารณู ป โภคสํ า หรั บ
ผูป ระกอบการ เชน ระบบขนสง สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย
รวมถึงระบบการติดตอสื่อสาร เชน ระบบอินเทอรเน็ต ระบบ
โทรศัพท บริการขนสง ลวนเปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญใน
การประกอบธุรกิจ (Trulsson, 2002; Hansen & Sebora,
2003) ในการเริม่ ตนธุรกิจใหม โดยปกติผปู ระกอบการจําเปน
ที่ จ ะต อ งเตรี ย มพร อ มสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานต า งๆ เช น
สํานักงาน อาคาร อุปกรณ และของจิปาถะอืน่ ๆ การทีป่ ระเทศ
มีระบบโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปโภคทีด่ รี องรับ ยอมกระตุน
ใหผปู ระกอบการมีความประสงคทจ่ี ะกอตัง้ ธุรกิจใหมมากยิง่ ขึน้
(Carter, Gartner, & Reynolds, 1996) และประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แลวทีม่ รี ะบบโครงสรางพืน้ ฐานสาธารณูปโภคทีด่ มี แี นวโนมที่
พัฒนาสังคมผูประกอบการไดมากกวาประเทศที่ยังขาดสิ่ง
เหลานี้
สังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Social Norms)
วัฒนธรรมของแตละประเทศสงผลตอการพัฒนาสังคม
ผูประกอบการในแตละประเทศ (George & Zahra, 2002)
ทัศนคติตอ การเปนผูป ระกอบการมีความสัมพันธกบั อัตราการ
กอตั้งธุรกิจใหมในฐานะผูประกอบการ เชน การไดรับการ
ยกยองจากสังคมในฐานะเจาของธุรกิจสวนตัวทีป่ ระสบความ
สําเร็จ ความกลัวที่จะลมเหลว เปนตน สังคมและวัฒนธรรม
ถือเปนปจจัยหนึ ่งที ่ส งเสริมหรือขัดขวางการพัฒนาสังคม
ผูประกอบการ (Reynolds et al., 2003)
การวัดสังคมความเปนผูป ระกอบการในระดับมหภาค
ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังเชนปจจุบัน ตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and
Economic Indicators) มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
เชิงนโยบายระดับประเทศ และยังเปนขอมูลสําคัญเพื่อที่จะ
ทําใหหนวยงานภาครัฐแตละประเทศเขาใจถึงจุดเดน จุดดอย
และองคประกอบที่จําเปนจะตองไดรับการพัฒนา ในปจจุบัน
มีตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศตางๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการ
แขงขันระดับประเทศในแตละประเทศสมาชิกตางๆ ทั่วโลก
ตัวอยางเชน The World Development Report (World
Bank) The Human Development Report (UN) The
Global Competitiveness Report (World Economic
Forum) Annual OECD Report และ The Global

32

วารสารนักบริหาร

Executive Journal

Innovation Index Report (INSEAD) เปนตน นอกจากตัว
ชีว้ ดั ทางสังคมและเศรษฐกิจดังทีก่ ลาวขางตน โครงการการวัด
ความเปนผูป ระกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship
Monitor: GEM) โดย Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกในองคความรูและ
ศาสตรการพัฒนาความเปนผูป ระกอบการ และศึกษาวัดระดับ
ความเปนสังคมผูประกอบการของประเทศตางๆ ยังถือเปน
ดัชนีชวี้ ดั ความเปนผูป ระกอบการทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกและได
รับการยอมรับมาอยางยาวนาน เชนเดียวกับตัวชีว้ ดั ทางสังคม
และเศรษฐกิจอื่นๆ
โครงการการวัดความเปนผูประกอบการระดับโลก
(GEM) ริเริม่ ขึน้ ในป ค.ศ. 1997 โดยความรวมมือของนักวิชาการ
จาก London Business School ของประเทศอังกฤษและ
Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
ทีจ่ ะศึกษาความแตกตางของบทบาทและหนาทีข่ องความเปน
ผูประกอบการในระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค
ระดับทัศนคติและการรับรูในระดับปจเจกบุคคลที่มีตอการ
เปนผูประกอบการ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเปนผูประกอบการของแตละประเทศ ดัชนี
ชี้วัดของ GEM ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ
กลาวคือ (1) เพื่อวัดระดับทัศนคติความเปนผูประกอบการ
กิ จ กรรมการเป น ผู ป ระกอบการและความมุ ง หมายของ
ผูป ระกอบการ ของประชากรวัยทํางานอายุ 18-64 ป (2) เพือ่
ศึกษาปจจัยทีส่ ง เสริมความเปนผูป ระกอบการ และ (3) เพือ่ เปน
แนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมความเปนผูป ระกอบการ
ใหเกิดขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ โดย GEM ถูกพัฒนาขึ้นโดย
มีสมมติฐานวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
มี ร ากฐานที่ สํ า คั ญ มาจากสั ง คมผู ป ระกอบการที่ เข ม แข็ ง
สังคมผูป ระกอบการ (Audretsch, 2007) จะเกิดขึน้ ไดตอ งอาศัย
การมีสวนรวมจากทุกภาคฝาย ประชาชนที่มีความสามารถ
และแรงกระตุนที่จะเปนผูประกอบการ และผูประกอบการที่
มี ค วามทะเยอทะยานมี ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งงานและ
นวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ (Stam et al., 2012)
ในปจจุบันมีประเทศที่เขารวมโครงการการวัดความ
เปนผูประกอบการระดับโลก (GEM) มากกวา 80 ประเทศ
โดยประเทศไทยก็เปนหนึง่ ในประเทศทีเ่ ขารวมโครงการนี้ การ
เขารวมโครงการทําใหประเทศไทยสามารถทราบระดับความ
เปนสังคมผูประกอบการ รวมทั้งสามารถจะนําขอมูลจาก
โครงการดังกลาวไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายสําหรับการ
พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในไทยใหยั่งยืนตอไป

จากการศึกษาขอมูลโครงการการวัดความเปนผูป ระกอบการระดับโลก (GEM) ในชวงป พ.ศ. 2555–2557 พบวา ประเด็น
หลักๆ ที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับผูประกอบการไทย ไดแก การเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจที่ยังคงไมเพียงพอ
ขอจํากัดดานเสรีภาพทางการตลาด การขาดการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ และปญหาการเขาถึงขอมูลและเครือขาย
ธุรกิจ การพัฒนาสังคมผูประกอบการในประเทศไทยจําเปนจะตองเกิดจากความรวมมือของทุกภาคฝาย ไมใชเฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐเทานัน้ แตยงั รวมถึงความรวมมือจากภาคเอกชน องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา ธนาคารพาณิชย สมาคมวิชาชีพ หอการคา
จังหวัด เปนตน จากการศึกษากรอบแนวคิดของการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมที่ผานมา ผูวิจัยเสนอ
แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kelley, Singer, และ Herrington (2012)
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดระดับภาคของการพัฒนา
สั ง คมความเป น ผู ป ระกอบการและนวั ต กรรมสํ า หรั บ
ประเทศไทย โดยแสดงถึงปจจัยคาํ จุน อันประกอบดวย แหลง
เงินทุนเพือ่ ประกอบธุรกิจ นโยบายภาครัฐ มาตรการสนับสนุน
ของภาครัฐ การศึกษาและการอบรมเพือ่ ความเปนผูป ระกอบการ
การถายโอนความรูเ พือ่ การวิจยั และพัฒนา โครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบ อิสรภาพทาง
การตลาด ระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคสําหรับ
ผู ป ระกอบการ สั ง คมและวั ฒ นธรรม และกลุ ม ผู ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของใกลชิดกับปจจัยคําจุนแตละปจจัย เพื่อการพัฒนา
สังคมความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรมของไทย โดยแบบ
จําลองดังกลาวไดใชปจจัยเงื่อนไขตอการเปนผูประกอบการ

ของแบบจําลอง GEM (Kelley, Singer, & Herrington, 2012;
Bosma, Wennekers, & Amorós, 2012) เปนปจจัยหลัก
ในขณะที่ ผู เขี ย นบทความเพิ่ ม เติ ม กลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholders) ในประเทศไทยกับปจจัยคําจุนแตละปจจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการนําแบบจําลองดังกลาวไปใชใน
บริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ แบบจําลองการพัฒนาสังคม
ความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรม มุง สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันตางๆ ในระบบสังคมและเศรษฐกิจ และ
เปนกรอบแนวคิดกลไกการทํางานของหนวยงานตางๆ อันนํา
ไปสูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทย เพื่อที่จะพัฒนาไปสูกลุมประเทศที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม
ปที่ 34 ฉบับที่ 2
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การทีป่ ระเทศไทยจะพัฒนาตนเองจากกลุม ประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ ไปสู
กลุ ม ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย นวั ต กรรม
ประเทศไทยจําเปนตองหลุดพนจาก “กับดักของประเทศราย
ไดปานกลาง (Middle Income Trap)” ซึ่งหมายถึงการที่
ประเทศกําลังพัฒนาสรางรายไดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการสงออก จนกระทัง่ ประชาชนในประเทศมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ใี นระดับหนึง่ แตประเทศเหลานัน้ ไมสามารถพัฒนาตัวเอง
ไปสูประเทศพัฒนาแลวได อันเนื่องมาจากประเทศเหลานั้น
ไม ส ามารถสร า งนวั ต กรรม พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิผลในการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ
บริการของประเทศตนเองได ปจจุบนั ประเทศไทยอยูใ นฐานะ
เสียเปรียบการแขงขันกับประเทศทีไ่ ดเปรียบดานแรงงานราคาถูก
เชน เวียดนาม กัมพูชา ลาว เปนตน จึงจําเปนตองเรงยกระดับ
ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตไดอยางยัง่ ยืน โดยขอมูลโครงการการ
วัดความเปนผูป ระกอบการระดับโลก (GEM) ประจําป พ.ศ. 2557
พบวา ผูประกอบการไทยยังคงมุงเนนกลยุทธการแขงขันทาง
ดานตนทุนเปนหลัก โดยการลดตนทุนใหตําและเนนการขาย
สินคาราคาถูก โดยผูป ระกอบการสวนใหญยงั คงละเลยการสราง
มูลคาเพิม่ ผานการพัฒนาสินคา การสรางนวัตกรรมใหมๆ และ
การสรางแบรนด สงผลใหธุรกิจสามารถถูกลอกเลียนแบบได
งาย และทําใหผปู ระกอบการไมมคี วามไดเปรียบเชิงแขงขันใน
ระยะยาว ผูประกอบการเหลานี้จึงมักประสบปญหา เมื่อมี
ผูป ระกอบการใหมเขามาในตลาด โดยเฉพาะอยางยิง่ จากตาง
ประเทศที่มีการบริหารตนทุนที่ตํากวาและมีนวัตกรรมใหมๆ
มานําเสนอผูบริโภค ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวา
นอกจากนี้ ผูประกอบการรายยอยสวนใหญยังประสบปญหา
ในการบริหารกิจการขนาดที่ใหญขึ้น โดยมักจะทําธุรกิจใน
ลักษณะเปนเจาของกิจการที่ควบคุมธุรกิจของตนเองเพียง
คนเดียว เมื่อมีการขยายธุรกิจซึ่งจําเปนจะตองมีการมอบ
หมายงาน มีการตั้งหนวยงานหรือแผนก พรอมทั้งตองหา
ผูบ ริหารระดับตนหรือกลางมาชวยบริหารธุรกิจ สวนใหญพบวา
ผูประกอบการรายยอยขาดทักษะการเปนผูบริหารเนื่องจาก
มีแตทักษะในงาน แตขาดการจัดการธุรกิจในภาพรวม
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แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการ
และนวั ต กรรมสํ า หรั บ ประเทศไทยที่ ผู เขี ย นนํ า เสนอ มี
วัตถุประสงคทจี่ ะแสดงปจจัยคาํ จุนและกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ในประเทศไทย เพือ่ ทีจ่ ะนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาสังคม
ความเปนผูป ระกอบการและนวัตกรรมเพือ่ ทีผ่ มู สี ว นเกีย่ วของ
ทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยผูกําหนดนโยบายจะใชเปน
แนวทางในการเชือ่ มโยงหนวยงานและกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ของไทย อันจะนําไปสูการพัฒนาทั้งทางนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทสรุป
การพั ฒ นาสั ง คมผู ป ระกอบการและนวั ต กรรมมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย ทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม สังคมผูป ระกอบการกอใหเกิดการจางงานและสราง
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โครงการการวัดความเปน
ผูประกอบการระดับโลก (GEM) ถือเปนดัชนีชี้วัดความเปน
ผูประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลกและไดรับการยอมรับมา
อยางยาวนาน เชนเดียวกับตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ
การที่ ป ระเทศไทยได เข า ร ว มกั บ โครงการดั ง กล า วถื อ เป น
ประโยชนอยางยิ่ง เนื่องจากตัวชี้วัดดังกลาวสามารถทําให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย สามารถนํา
ขอมูลจากตัวชี้วัดโครงการการวัดความเปนผูประกอบการ
ระดับโลกไปพัฒนาเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมสังคม
ผูประกอบการและนวัตกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ ผูวิจัยนํา
เสนอแบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูป ระกอบการและ
นวัตกรรมสําหรับประเทศไทย ซึง่ แสดงถึงปจจัยสําคัญ 9 ขอ
ที่นําไปสูการสรางและพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการ
รวมทั้งแสดงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับปจจัยแตละปจจัย
ดังกลาว โดยจําเปนที่จะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดจาก
ทุกภาคฝาย
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