
26 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและ
นวัตกรรมในประเทศไทย

The Model of Entrepreneurship and Innovation 
Society Development in Thailand

บทคัดยอ 
 ผูประกอบการใหมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยท้ังทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม อยางไรก็ตาม การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสังคมผูประกอบการในไทย ทั้งในแงเชิงนโยบายและการ
สงเสริมมาตรการเชิงปฏิบัติยังมีอยูอยางจํากัด บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนากรอบแนวคิดการสงเสริมสังคมผูประกอบการ 
ในประเทศไทย เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมสังคมผูประกอบการในประเทศไทย โดยการทบทวนวรรณกรรมและการ
วิเคราะหเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการสรางสังคมผูประกอบการท่ียั่งยืนในประเทศไทย

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 infl uenced 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.
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บทนํา
 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) มีความสําคัญ
อยางย่ิงตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
มาอยางยาวนาน โดยผูประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง 
บุคคลหรือกลุมบุคลที่ริเริ่มสรางธุรกิจใหม โดยผูประกอบการ
จะตองเผชิญตอความเสี่ยง (Risk) และความไมแนนอน 
(Uncertainty) ในการสรางธุรกิจใหมเพ่ือแสวงหาผลกําไร 
(Profi tability) และความเติบโต (Prosperity) ผูประกอบการ
เสาะแสวงหาความตองการของผูบรโิภคและพัฒนาสนิคาหรอื
บรกิารเพ่ือสนองความตองการของลูกคา หากพิจารณาในเชิง
เศรษฐศาสตร ผูประกอบการ หมายถึง ผูรวบรวมปจจัยการผลิต 
อันไดแก ที่ดิน แรงงาน และทุนมาผลิตเปนสินคาหรือบริการ 
ทั้งนี้ ผูประกอบการตองยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจาก
การจัดตั้งธุรกิจและผลตอบแทนที่ผูประกอบการจะไดรับ คือ 
กําไร (Profi t) หรือ ขาดทุน (Loss) นิยามและทฤษฎีของการ
เปนผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) มีความเก่ียวพันกัน 
เนื่องจากโดยปกติการจัดตั้งธุรกิจใหมสวนใหญแลวเริ่มจาก
การทําธรุกจิในระดับเลก็และคอยๆ พฒันาจนกลายเปนธรุกจิ
ขนาดใหญ
 รายงานสถานการณวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 ของจํานวนวิสาหกิจท้ัง
ประเทศ โดยเปนจํานวนวิสาหกิจขนาดยอม (Small 
Enterprises: SE) มากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 2,750,750 ราย
คิดเปนรอยละ 96.7 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศหรือคิด
เปนรอยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมท้ังประเทศ ในแงอตัราการจางงาน (Employment Rate) 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดการจางงานรวม 
11,414,702 คน หรอืรอยละ 80.4 ของการจางงานรวมทัง้หมด
โดยท่ีวิสาหกิจขนาดเล็กมีสัดสวนการจางงานตอวิสาหกิจรวม
สูงท่ีสุดถึงรอยละ 71.8 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีมูลคาเทากับ 4,454,939.6 ลานบาทคิดเปน
สดัสวนรอยละ 37.0 ของผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศรวมท้ัง
ประเทศ 

 การสงเสริมการเปนผูประกอบการหรือการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยไดริเริ่ม
อยางเปนรูปธรรมตั้งแตป พ.ศ. 2479 โดยกองอุตสาหกรรม
ซึ่งสังกัดกระทรวงเศรษฐการ ริเริ่มนโยบายการสงเสริม
อุตสาหกรรมในครอบครัว หลังจากนั้นไดมีการจัดตั้งกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทํา
หนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทย สวนในแงเงินทุน (Funding) มีการจัดตั้งสํานักงาน
ธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม (สธอ.) สังกัดกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมเพื่อชวยเหลือทางดานการเงินแกอุตสาหกรรม
ขนาดยอม ซ่ึงตอมาไดมีโอนกิจการและจัดต้ังเปนบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) หลังจากวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมมากขึน้ เพ่ือ
เปนรากฐานทีย่ัง่ยนืในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 
โดยรัฐบาลไทยในสมัยนั้นไดออกพระราชบัญญัติสงเสริม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมฉบบั พ.ศ. 2543 พรอมทัง้
ตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) อกีท้ังมกีารยกระดับบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมขนาด
ยอมใหเปนธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2545
 ในปจจุบนั คณะกรรมการสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไดจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555–2559) ประกอบดวย
ยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ ไดแก (1) ยุทธศาสตรสนับสนุน
ปจจัยแวดลอมใหเอือ้ตอการดาํเนนิธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย (2) ยทุธศาสตรเสรมิสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
(3) ยทุธศาสตรสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนท่ี และ (4) ยุทธศาสตร
เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไทยใหเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556)
 ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกับ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชีย เชน ประเทศไตหวัน 
สิงคโปรและเกาหลีใต คือ การพัฒนาสินคาและบริการท่ีใช
วิทยาศาสตรเปนฐาน (Science-Based) และการลดการผลิตสินคา
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และบริการที่ผลิตโดยใชทรัพยากรเปนพื้นฐาน (Resource-
Based) และการใชแรงงานเขมขน (Labor-Intensive) อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนการลงทุนและการใชจายเพ่ือการ
วจิยัและพัฒนาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
พบวา ประเทศไทยกลับมีสัดสวนที่ตํา คือ เพียงรอยละ 0.26 
ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอุตสาหกรรมใหมในเอเชียมสีดัสวน
ประมาณ 2.10 (สมนึก เอือ้จิระพงษพนัธ, พักตรผจง วัฒนสินธุ, 
อัจฉรา จันทรฉาย, และ ประกอบ คุปรัตน, 2553) ปรากฏการณ
ดงักลาวสงผลใหระบบนวตักรรม (Innovation System) ของ
ประเทศไทยมีความออนแอ จากการพิจารณาสัดสวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยกบัผลติภณัฑมวล
รวมประชาชาติ พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวน 2,763,997 รายซึ่งคิดเปนรอยละ 97.2 ของวิสาหกิจ
ทั้งหมดของประเทศ กลับกอใหเกิดผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพียงสดัสวนรอยละ 37.0 ซึง่หมายความวาผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติของไทยกวารอยละ 63 ข้ึนอยูกับธุรกิจขนาด
ใหญจํานวนเพียงรอยละ 3 หรือ 7,349 ราย (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) ซึ่งสามารถกลาว
ไดวา ผูประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยังไมสามารถสรางคุณคาเพ่ิม (Value Creation) 
ใหกับสินคาและบริการของตนเองไดมากพอ ผูประกอบการ
เปรียบเสมือนนวัตกร (Innovator) ทีเ่ปนผูสรางนวัตกรรม โดย
นวัตกรรมจะชวยใหผูประกอบการดังกลาวสามารถสรางความ
ไดเปรยีบทางการแขงขนั (Competitive Advantage) ทีเ่หนอื
กวาคูแขงอื่นๆ ในตลาด ซึ่งจะชวยทําใหธุรกิจเกิดความเจริญ
เตบิโตอนันําไปสูความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม (Smith, 2006)

แนวคิดเชิงทฤษฎี
1. ประเทศไทยและความสามารถในการแขงขันในระดับโลก
 นวัตกรรมเปนเครื่องมือใหมทางยุทธศาสตรของการ
แขงขนัทางธุรกิจในระดับประเทศ และชวยขับเคล่ือนการสราง
ขีดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Hana, 2013) ผูประกอบการ
คือ ผูท่ีอาศัยนวัตกรรมเปนเคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจ โดยมี
บทบาทและความสําคัญตอกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ในขณะที่นวัตกรรมก็มีบทบาททําใหผูประกอบการประสบ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจดวย (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, 
พักตรผจง วัฒนสินธุ, อัจฉรา จันทรฉาย, และ ประกอบ คุปรัตน, 
2553) กลาวไดวา นวตักรรมเปนปจจยัหลกัประการหน่ึงทีจ่ะ

ผลกัดนัใหเศรษฐกจิของประเทศสามารถเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขงขันไปสูระดบัโลกไดอยางรวดเรว็ โดยผูประกอบการ
เปนผูสราง “แรงขบัเคล่ือนนวตักรรม” ซึง่ถอืเปนปจจยักระตุน
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย
 ในยุคโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจการคาเสรีดังเชน
ปจจุบัน ประเทศตางๆ จําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของตนเองในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการพัฒนาขีดความ
สามารถทางดานเทคโนโลยี เปนตน เนื่องจากประเทศท่ีมีขีด
ความสามารถที่สูงยอมมีความสามารถในการผลิตสินคาหรือ
บรกิารทีม่คีณุภาพสงูกวาหรอืในตนทนุทีต่าํกวาประเทศอืน่ๆ
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งนําไปสูการรักษา
ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
 World Economic Forum (WEF) นิยาม “ความสามารถ
ในการแขงขัน” วาหมายถึง ขีดความสามารถและผลประกอบการ
ของประเทศในการสรางและรกัษาสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม
แกการประกอบกิจการ” (World Economic Forum, 2011,
อางถึงใน ธมกร ธาราศรีสุทธิ, 2554) ในการจัดอันดับความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ WEF ไดจัดทําดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการแขงขันของโลก (Global Competitiveness 
Index: GCI) โดยประกอบดวยดัชนีตัวช้ีวัดท้ังส้ิน 3 กลุมอันไดแก 
กลุมดัชนีพื้นฐาน (Basic Requirement) กลุมดัชนีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Effi ciency Enhancers) และกลุมดัชนีนวัตกรรม
และปจจยัทีม่คีวามซบัซอน (Innovation and Sophistication 
Factors) ซึ่งคาดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันของโลก
สามารถแบงเปน 3 กลุมตามระดับข้ันของการพัฒนา ไดแก 
กลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยการผลิต 
(Factor-Driven Economics) กลุมประเทศที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ (Effi ciency-
Driven Economics) และกลุมประเทศท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
โดยอาศัยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economics) โดย
ประเทศไทยถกูจัดใหอยูในกลุมประเทศทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิ
โดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ ในขณะท่ีประเทศในแถบ
เอเชียท่ีมีขีดความสามารถทางการแขงขันท่ีสูงกวาประเทศไทย 
ถกูจดัอนัดบัอยูในกลุมประเทศท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยอาศัย
นวตักรรม ประกอบดวย สิงคโปร ญีปุ่น เกาหลใีต และไตหวนั 
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงประเทศตามกลุมระดับขั้นของการพัฒนา (Stage of Development) และภูมิภาค

ภูมิภาค
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยอาศัยปจจัยการผลิต
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยอาศัยนวัตกรรม

ประเทศในกลุม
สมาชิกอาเซียน+3

ฟลิปปนส  เวียดนาม มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  จีน  ไทย สิงคโปร  ญี่ปุน
เกาหลีใต  ไตหวัน

ประเทศในกลุม
สมาชิกสหภาพ

ยุโรป
-

โครเอเชีย  ฮังการี  โรมาเนีย 
ลัตเวีย  โปแลนด

เยอรมนี  สหราชอาณาจักร 
เบลเยียม  ฟนแลนด  กรีซ 
ไอรแลนด  เนเธอรแลนด 
โปรตุเกส  สเปน  สวีเดน

ประ เทศ ในก ลุ ม
อเมริกาเหนือ

- - แคนาดา  เปอรโตริโก 
สหรัฐอเมริกา

ที่มา: Bosma (2012)

 ดวยเหตุนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยเพ่ือที่จะกาวจากกลุมประเทศท่ีขับเคลื่อน
เศรษฐกจิโดยอาศยัปจจยัดานประสทิธภิาพ ไปสูกลุมประเทศ
ทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิโดยอาศยันวตักรรม จาํเปนจะตองใชการ
พัฒนาศักยภาพทางดานตางๆ ทั้งในแงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน

แนวทางการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 
ในประเทศไทย
 การพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
จําเปนจะตองอาศัยตัวขับเคลื่อนทั้งในแงการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ นโยบายที่สงเสริมความเปนผูประกอบการ
และนวัตกรรม จากการศึกษาของ Kelley, Singer, และ 
Herrington (2012) ไดพัฒนาแบบจําลองการวัดระดับความ
เปนสังคมผูประกอบการ (Global Entrepreneurship Monitor) 
โดยประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในประเทศ
เก่ียวกับปจจัยเง่ือนไขตอการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Framework Conditions: EFCs) 9 หัวขอ อันประกอบดวย 
แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจนโยบายภาครัฐ มาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐ การศึกษาและการอบรมเพื่อความเปน

ผูประกอบการ การถายโอนความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบ 
อสิรภาพทางการตลาด ระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
สําหรับผูประกอบการ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมี
การสํารวจกลุมตัวอยางประชากรวัยแรงงานอายุ 18-64 ป 
ทั่วประเทศเพ่ือศึกษาทัศนคติความเปนผูประกอบการ 
กิจกรรมความเปนผูประกอบการ และความมุงหมายของ
ผูประกอบการ โดย Robertson, Collins, Medeim, และ 
Slater (2003) กลาววา ปจจัยเก้ือหนุนตอการเปนผูประกอบการ
สงผลตอทัศนคติ กิจกรรมการเปนผูประกอบการและความ
มุงหมายของผูประกอบการ กลาวคือ ปจจัยเก้ือหนุนตอการเปน
ผูประกอบการเปนตวัแปรมากอน (Antecedent Variables) 
ในขณะท่ีทัศนคติ กิจกรรม และความมุงหมายของผูประกอบการ
เปนตัวแปรท่ีเกิดข้ึนภายหลังหรือตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ดังนั้น บทความฉบับนี้มุงเนนการสังเคราะหและ
นําเสนอปจจัยเง่ือนไขตอการเปนผูประกอบการ ของการ
พัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม Kelley, 
Singer, และ Herrington (2012) กลาวถงึ ปจจยัทีจ่ะสงเสรมิ
และพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมไว 9 ปจจัย 
แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 แสดงปจจัยคําจุนของการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kelley, Singer, และ Herrington (2012)

 แหลงเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ (Entrepreneurial 
Finance)
 แหลงเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ที ่สุดสําหรับการสรางธุรกิจหรือริเริ ่มธุรกิจใหมสําหรับ 
ผูประกอบการ (Levie & Autio, 2008) Schumpeter (1934, 
อางถึงใน Levie & Autio, 2008) ไดกลาววา เงินทุนเปนสิ่ง
จําเปนอยางแรกๆ ในการสรางธุรกิจ การเขาถึงแหลงเงินทุน
ที่ยากและการขาดแคลนเงินทุนในการริเริ่มธุรกิจ ถือเปน
ปจจยัอปุสรรคอนัดบัตนๆ ของการเปนผูประกอบการ (Volery, 
Doss, Mazzarol, & Thein, 1997; Kouriloff, 2000; Robertson, 
Collins, Medeira, & Slater, 2003; Choo & Wong, 2006) 
ความเขมงวดของการปลอยเงินกูเพื่อลงทุนเพื่อเริ่มธุรกิจใหม
เปนปจจัยอุปสรรคที่สําคัญตอการสรางผูประกอบการ ดวย
เหตนุี ้ในการสงเสรมิการสรางสงัคมผูประกอบการ หนวยงาน
ภาครฐัและสถาบนัการเงนิจาํเปนตองพจิารณาความเปนไปได

ในการหาแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพ
แตขาดการเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

 นโยบายภาครัฐ (Government Policies)
 นโยบายภาครฐัถือเปนปจจยัท่ีสาํคญัในการสรางเสรมิ
สงัคมผูประกอบการ นโยบายภาครฐัทีเ่อือ้อาํนวยตอการสราง
ธุรกิจใหมๆ เชน การยกเวนภาษีในชวงแรกของกอตั้งธุรกิจ 
รัฐบาลในฐานะผูกําหนดนโยบายของประเทศควรท่ีจะ
พิจารณาการสงเสริมผูประกอบการเขาเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดนโยบายระดับประเทศ นโยบายภาครัฐที่กระตุนและ
สงเสริมการเปนผูประกอบการไมเพียงแตจะชวยใหเกิดการ
พฒันาสงัคมผูประกอบการเพียงอยางเดียวแตในระยะยาวจะ
นาํไปสูการพฒันาการระบบเศรษฐกจิทีเ่ขมแข็งและยัง่ยนืของ
ประเทศ (van Stel, Carree, & Thurik, 2005; Acs & Szerb, 
2007)

  
           

 การพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 
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 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ (Governmental 
Entrepreneurship Program)
 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐในท่ีนีค้อืมาตรการและ
โครงการตางๆ ที่หนวยงานสนับสนุนและสงเสริมความเปน
ผูประกอบการเพื่อผูประกอบการโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน 
โครงการสรางเครือขายผูประกอบการ SMEs โครงการบมเพาะ 
SMEs โครงการกองทุนต้ังตัว โครงการเพ่ิมโอกาสเขาถงึแหลง
เงินทุน เปนตน ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานภาครัฐ
จัดทําเพื่อชวยเหลือผูประกอบการรายยอย ซึ่งมาตรการ
สนับสนุนของภาครัฐถือเปนปจจัยที่สําคัญในการเสริมสราง
สังคมผูประกอบการ (Dahles, 2005; Clarysse & Bruneel, 
2007)

 การศึกษาและการอบรมเพ่ือความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship Education)
 การศึกษาและการฝกอบรมในที่นี้กลาวในบริบทของ
การศึกษาและอบรมเพ่ือความเปนผูประกอบการโดยเฉพาะ 
การศึกษาและอบรมเก่ียวกับทักษะที่จําเปนสําหรับการเปน
ผูประกอบการ เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสงเสริมสังคมความ
เปนผูประกอบการ โดยเครื่องมือที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 
(1) การใหทักษะท่ีจําเปนตอการกอตั้งธุรกิจและการพัฒนา
ธุรกิจใหม (Honig, 2004) (2) การสรางเสริมความสามารถ
ของผูประกอบการในการแสวงหาโอกาสใหมๆ การประเมิน
โอกาส รวมท้ังการสรางและพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโต (De Tienne 
& Chandler, 2004) และ (3) การสงเสริมทัศนคติและ
พฤติกรรมการเปนผูประกอบการ (Peterman & Kennedy, 2003)

 การโอนถายความรูเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Transfer)
 Schumpeter (1934, อางถึงใน Levie & Autio, 2008) 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอันเปนแรงขับดัน   
ทีส่าํคญัในการพฒันาโอกาสของการเปนผูประกอบการ ทฤษฎี
การแพรกระจายความรูของการเปนผูประกอบการ (Knowledge 
Spill-over Theory of Entrepreneurship) กลาววา ความรู
เปนส่ิงทีจ่าํเปนแตไมเพยีงพอในการเจรญิโตเติบทางเศรษฐกจิ 
แตจําเปนจะตองมีการแพรกระจายความรูดังกลาวไปสูทุก
ระดับช้ันของประเทศดวย องคความรูจากการวิจยัจาํเปนตอง
ไดรับการพัฒนาตอยอดไปเปนนวัตกรรมท่ีสามารถสราง
ประโยชนในเชิงพาณิชยได ผูประกอบการเปนสวนสําคัญใน
การแพรกระจายและการถายโอนองคความรูเพือ่การวจิยัและ

พฒันาใหมๆ  เนือ่งจากผูประกอบการเปนผูแบกรบัความเส่ียง
จากการใชประโยชนองคความรูเพือ่การวจิยัและพัฒนาใหมๆ  
ประเทศที่มีการโอนถายความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่
รวดเร็วและมตีนทุนตาํกวา สามารถสรางสงัคมผูประกอบการ
ไดเขมแขง็กวาประเทศทีม่กีารโอนถายความรูเพือ่การวจิยัและ
พัฒนาไดชาและมีตนทุนสูง (Acs, Autio, & Szerb, 2014)

 โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและ
กฎระเบียบ (Commercial and Legal Infrastructure 
for Entrepreneurship)
 โครงสรางพื้นฐานดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎ-
ระเบียบสําหรับผูประกอบการ ประกอบดวยบริการตางๆ ที่
จําเปนตอการประกอบธุรกิจสําหรับผูประกอบการ ตัวอยาง
เชน บริษัทผูรับจางชวง ที่ปรึกษา บริษัทบัญชี บริษัทโฆษณา 
สถาบันการเงิน โทรคมนาคม อินเตอรเน็ต และบริการทางการเงิน 
โครงสรางพืน้ฐานดานการบรกิารเชงิพาณชิยชวยอาํนวยความ
สะดวกใหกับผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจและสามารถ
ชวยใหผูประกอบการสามารถมุงเนนธุรกิจที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญเปนหลักและสามารถใชบริการในสวนอื่นๆ ของ
ธุรกิจที่ตนเองไมเชี่ยวชาญหรือไมใชงานที่เปนธุรกิจหลักของ
ตนเอง นอกจากนี้ บริการทางดานกฎหมายก็มีความสําคัญ
สําหรับผูประกอบการ (Ruef, 2005) โดยเฉพาะในการกอตั้ง
ธุรกิจใหมซึ่งอาจจําเปนที่จะมีการเจราจาตอรองเร่ืองหนี้สิน 
(Liability) และขอกฎหมายตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการเร่ิมธรุกจิ
ใหม เชน การจดทะเบียนบริษัท สัญญาการจางงาน เปนตน 
การขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานดานการบริการเชิงพาณิชย
และกฎระเบยีบทีด่เีปนอปุสรรคตอการพฒันาสงัคมผูประกอบ
การ (Brenner, 1992)

 อิสรภาพทางการตลาด (Internal Market Openness)
 อสิรภาพทางการตลาดมสีวนประกอบ 2 องคประกอบ 
คือ พลวัตของตลาด (Market Dynamics) ซึ่งหมายถึง 
ความเร็วในการเปล่ียนแปลงของตลาดและความงายในการ
เขาสูตลาด (Ease of Entry into Market) Kirzner (1997) 
กลาววา อิสรภาพทางการตลาดเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอ
กิจกรรมการเปนผูประกอบการ โดย Klepper (2002) กลาววา 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑและวงจรชีวิตตลาดสงผลตออัตรา
การเปนผูประกอบการในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ ยก
ตวัอยางเชน ชวงแรกๆ ของวงจรชวีติตลาดจะมผีูประกอบราย
ใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย เนื่องจากยังเปนชวงที่ตลาดยังไมถึง
จุดอิ่มตัว และปริมาณความตองการหรืออุปสงคและอุปทาน
ของตลาดยังไมเขาสูจุดดุลยภาพ
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 ระบบโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Physical 
Infrastructure for Entrepreneurship)
 ระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคสําหรับ
ผูประกอบการ เชน ระบบขนสง สาธารณูปโภค อสงัหาริมทรัพย 
รวมถึงระบบการติดตอสื่อสาร เชน ระบบอินเทอรเน็ต ระบบ
โทรศัพท บริการขนสง ลวนเปนปจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญใน
การประกอบธุรกิจ (Trulsson, 2002; Hansen & Sebora, 
2003) ในการเริม่ตนธรุกจิใหม โดยปกตผิูประกอบการจาํเปน
ที่จะตองเตรียมพรอมสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ เชน 
สาํนักงาน อาคาร อปุกรณ และของจิปาถะอ่ืนๆ การท่ีประเทศ
มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคท่ีดีรองรับ ยอมกระตุน   
ใหผูประกอบการมีความประสงคท่ีจะกอต้ังธุรกิจใหมมากย่ิงข้ึน 
(Carter, Gartner, & Reynolds, 1996) และประเทศท่ีพฒันา
แลวทีม่รีะบบโครงสรางพืน้ฐานสาธารณปูโภคทีด่มีแีนวโนมที่
พัฒนาสังคมผูประกอบการไดมากกวาประเทศท่ียังขาดส่ิง
เหลานี้

 สังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Social Norms)
 วฒันธรรมของแตละประเทศสงผลตอการพัฒนาสงัคม
ผูประกอบการในแตละประเทศ (George & Zahra, 2002) 
ทศันคติตอการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกบัอัตราการ
กอตั้งธุรกิจใหมในฐานะผูประกอบการ เชน การไดรับการ
ยกยองจากสงัคมในฐานะเจาของธรุกจิสวนตัวทีป่ระสบความ
สําเร็จ ความกลัวที่จะลมเหลว เปนตน สังคมและวัฒนธรรม
ถอืเปนปจจัยหนึ ่งที ่สงเสริมหรือขัดขวางการพัฒนาสังคม     
ผูประกอบการ (Reynolds et al., 2003)

 การวัดสังคมความเปนผูประกอบการในระดับมหภาค
 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 

Innovation Index Report (INSEAD) เปนตน นอกจากตัว
ชีว้ดัทางสังคมและเศรษฐกิจดงัทีก่ลาวขางตน โครงการการวัด
ความเปนผูประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship 
Monitor: GEM) โดย Babson College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลกในองคความรูและ
ศาสตรการพฒันาความเปนผูประกอบการ และศึกษาวดัระดบั
ความเปนสังคมผูประกอบการของประเทศตางๆ ยังถือเปน
ดชันชีีว้ดัความเปนผูประกอบการทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกและได
รบัการยอมรบัมาอยางยาวนาน เชนเดยีวกบัตวัชีว้ดัทางสงัคม
และเศรษฐกิจอื่นๆ
 โครงการการวัดความเปนผูประกอบการระดับโลก 
(GEM) ริเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1997 โดยความรวมมือของนักวิชาการ
จาก London Business School ของประเทศอังกฤษและ 
Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค
ทีจ่ะศกึษาความแตกตางของบทบาทและหนาทีข่องความเปน
ผูประกอบการในระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค 
ระดับทัศนคติและการรับรูในระดับปจเจกบุคคลที่มีตอการ
เปนผูประกอบการ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเปนผูประกอบการของแตละประเทศ ดัชนี
ชี้วัดของ GEM ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ 
กลาวคือ (1) เพื่อวัดระดับทัศนคติความเปนผูประกอบการ 
กิจกรรมการเปนผูประกอบการและความมุงหมายของ      
ผูประกอบการ ของประชากรวยัทํางานอาย ุ18-64 ป (2) เพือ่
ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมความเปนผูประกอบการ และ (3) เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนานโยบายสงเสริมความเปนผูประกอบการ
ใหเกิดขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ โดย GEM ถูกพัฒนาขึ้นโดย
มีสมมติฐานวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
มีรากฐานท่ีสําคัญมาจากสังคมผูประกอบการท่ีเขมแข็ง
สังคมผูประกอบการ (Audretsch, 2007) จะเกิดข้ึนไดตองอาศัย
การมีสวนรวมจากทุกภาคฝาย ประชาชนท่ีมีความสามารถ
และแรงกระตุนที่จะเปนผูประกอบการ และผูประกอบการที่
มีความทะเยอทะยานมีสวนสําคัญในการสรางงานและ
นวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ (Stam et al., 2012)
 ในปจจุบันมีประเทศท่ีเขารวมโครงการการวัดความ
เปนผูประกอบการระดับโลก (GEM) มากกวา 80 ประเทศ 
โดยประเทศไทยก็เปนหนึง่ในประเทศท่ีเขารวมโครงการน้ี การ
เขารวมโครงการทําใหประเทศไทยสามารถทราบระดับความ
เปนสังคมผูประกอบการ รวมท้ังสามารถจะนําขอมูลจาก
โครงการดังกลาวไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายสําหรับการ
พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการในไทยใหยั่งยืนตอไป 
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 จากการศกึษาขอมลูโครงการการวดัความเปนผูประกอบการระดบัโลก (GEM) ในชวงป พ.ศ. 2555–2557 พบวา ประเดน็
หลักๆ ที่เปนอุปสรรคสําคัญสําหรับผูประกอบการไทย ไดแก การเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจที่ยังคงไมเพียงพอ 
ขอจํากัดดานเสรีภาพทางการตลาด การขาดการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ และปญหาการเขาถึงขอมูลและเครือขาย
ธุรกิจ การพัฒนาสังคมผูประกอบการในประเทศไทยจําเปนจะตองเกิดจากความรวมมือของทุกภาคฝาย ไมใชเฉพาะหนวยงาน
ภาครฐัเทานัน้ แตยงัรวมถงึความรวมมอืจากภาคเอกชน องคกรอสิระ สถาบนัการศกึษา ธนาคารพาณชิย สมาคมวชิาชพี หอการคา
จังหวัด เปนตน จากการศึกษากรอบแนวคิดของการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมท่ีผานมา ผูวิจัยเสนอ
แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย ดังภาพที่ 2

ภาพท่ี 2 แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก Kelley, Singer, และ Herrington (2012)

 ภาพที ่2 แสดงกรอบแนวคดิระดบัภาคของการพฒันา
สังคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมสําหรับ
ประเทศไทย โดยแสดงถงึปจจยัคาํจนุ อนัประกอบดวย แหลง
เงนิทนุเพือ่ประกอบธุรกจิ นโยบายภาครัฐ มาตรการสนับสนนุ
ของภาครัฐ การศึกษาและการอบรมเพ่ือความเปนผูประกอบการ 
การถายโอนความรูเพือ่การวิจยัและพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการบริการเชิงพาณิชยและกฎระเบียบ อิสรภาพทาง
การตลาด ระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคสําหรับ
ผูประกอบการ สังคมและวัฒนธรรม และกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของใกลชิดกับปจจัยคําจุนแตละปจจัย เพื่อการพัฒนา
สงัคมความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมของไทย โดยแบบ
จําลองดังกลาวไดใชปจจัยเง่ือนไขตอการเปนผูประกอบการ

ของแบบจําลอง GEM (Kelley, Singer, & Herrington, 2012; 
Bosma, Wennekers, & Amorós, 2012) เปนปจจัยหลัก 
ในขณะที่ผูเขียนบทความเพิ่มเติมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ในประเทศไทยกับปจจัยคําจุนแตละปจจัย 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการนําแบบจําลองดังกลาวไปใชใน
บรบิทของประเทศไทยโดยเฉพาะ แบบจาํลองการพฒันาสังคม
ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม มุงสรางเครือขายความ
รวมมอืระหวางสถาบนัตางๆ ในระบบสงัคมและเศรษฐกจิ และ
เปนกรอบแนวคิดกลไกการทํางานของหนวยงานตางๆ อนันาํ
ไปสูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทย เพื่อที่จะพัฒนาไปสูกลุมประเทศที่ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม 
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 การทีป่ระเทศไทยจะพฒันาตนเองจากกลุมประเทศที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปจจัยดานประสิทธิภาพ ไปสู
กลุมประเทศท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม 
ประเทศไทยจําเปนตองหลุดพนจาก “กบัดกัของประเทศราย
ไดปานกลาง (Middle Income Trap)” ซึ่งหมายถึงการที่
ประเทศกําลังพัฒนาสรางรายไดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการสงออก จนกระทัง่ประชาชนในประเทศมคีณุภาพชวีติ
ทีด่ใีนระดับหนึง่ แตประเทศเหลานัน้ไมสามารถพัฒนาตวัเอง
ไปสูประเทศพัฒนาแลวได อันเนื่องมาจากประเทศเหลานั้น
ไมสามารถสรางนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม
ประสิทธิผลในการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและ
บรกิารของประเทศตนเองได ปจจบุนั ประเทศไทยอยูในฐานะ
เสียเปรียบการแขงขันกับประเทศท่ีไดเปรียบดานแรงงานราคาถูก 
เชน เวยีดนาม กมัพชูา ลาว เปนตน จงึจําเปนตองเรงยกระดบั
ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจใหเจรญิเตบิโตไดอยางยัง่ยนื โดยขอมลูโครงการการ
วัดความเปนผูประกอบการระดับโลก (GEM) ประจําป พ.ศ. 2557 
พบวา ผูประกอบการไทยยังคงมุงเนนกลยุทธการแขงขันทาง
ดานตนทุนเปนหลัก โดยการลดตนทุนใหตําและเนนการขาย
สินคาราคาถูก โดยผูประกอบการสวนใหญยังคงละเลยการสราง
มลูคาเพ่ิมผานการพัฒนาสินคา การสรางนวัตกรรมใหมๆ  และ
การสรางแบรนด สงผลใหธุรกิจสามารถถูกลอกเลียนแบบได
งาย และทําใหผูประกอบการไมมคีวามไดเปรยีบเชงิแขงขนัใน
ระยะยาว ผูประกอบการเหลานี้จึงมักประสบปญหา เมื่อมี
ผูประกอบการใหมเขามาในตลาด โดยเฉพาะอยางยิง่จากตาง
ประเทศที่มีการบริหารตนทุนที่ตํากวาและมีนวัตกรรมใหมๆ 
มานําเสนอผูบริโภค ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากกวา 
นอกจากนี้ ผูประกอบการรายยอยสวนใหญยังประสบปญหา
ในการบริหารกิจการขนาดท่ีใหญขึ้น โดยมักจะทําธุรกิจใน
ลักษณะเปนเจาของกิจการที่ควบคุมธุรกิจของตนเองเพียง
คนเดียว เมื่อมีการขยายธุรกิจซึ่งจําเปนจะตองมีการมอบ
หมายงาน มีการตั้งหนวยงานหรือแผนก พรอมทั้งตองหา
ผูบริหารระดับตนหรือกลางมาชวยบริหารธุรกิจ สวนใหญพบวา
ผูประกอบการรายยอยขาดทักษะการเปนผูบริหารเนื่องจาก
มีแตทักษะในงาน แตขาดการจัดการธุรกิจในภาพรวม 

 แบบจําลองการพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการ
และนวัตกรรมสําหรับประเทศไทยที่ผู เขียนนําเสนอ มี
วตัถุประสงคทีจ่ะแสดงปจจยัคาํจุนและกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี
ในประเทศไทย เพือ่ทีจ่ะนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาสังคม
ความเปนผูประกอบการและนวตักรรมเพือ่ท่ีผูมสีวนเก่ียวของ
ทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยผูกําหนดนโยบายจะใชเปน
แนวทางในการเชือ่มโยงหนวยงานและกลุมผูมสีวนไดสวนเสีย
ของไทย อันจะนําไปสูการพัฒนาทั้งทางนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

บทสรุป
 การพัฒนาสังคมผูประกอบการและนวัตกรรมมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย ทั้งดานเศรษฐกิจ
และสงัคม สงัคมผูประกอบการกอใหเกดิการจางงานและสราง
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โครงการการวัดความเปน
ผูประกอบการระดับโลก (GEM) ถือเปนดัชนีชี้วัดความเปน
ผูประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลกและไดรับการยอมรับมา
อยางยาวนาน เชนเดียวกับตัวช้ีวัดทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การที่ประเทศไทยไดเขารวมกับโครงการดังกลาวถือเปน
ประโยชนอยางยิ่ง เนื่องจากตัวชี้วัดดังกลาวสามารถทําให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย สามารถนํา
ขอมูลจากตัวช้ีวัดโครงการการวัดความเปนผูประกอบการ
ระดับโลกไปพัฒนาเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมสังคม
ผูประกอบการและนวัตกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ ผูวิจัยนํา
เสนอแบบจาํลองการพฒันาสังคมความเปนผูประกอบการและ
นวัตกรรมสําหรับประเทศไทย ซ่ึงแสดงถึงปจจัยสําคัญ 9 ขอ 
ที่นําไปสูการสรางและพัฒนาสังคมความเปนผูประกอบการ 
รวมทั้งแสดงถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกับปจจัยแตละปจจัย
ดังกลาว โดยจําเปนที่จะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดจาก
ทุกภาคฝาย 
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