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บทคัดยอ
การบมเพาะธุรกิจเปนกระบวนการสําคัญที่ไดพิสูจนมาแลวทั่วโลกวา สามารถลดความเสี่ยงลงไดอยางมากในการสราง
ผูประกอบการใหม และเปนกระบวนการสําคัญในการสรางวิสาหกิจใหมที่มีการเติบโตสูง แตจากการศึกษาที่ผานมาพบวา การ
ดําเนินการบมเพาะธุรกิจในประเทศไทยในหนวยงานตางๆ นัน้ มีอปุ สรรค ซึง่ สามารถสรุปปญหาเชิงโครงสรางไดวา การบมเพาะธุรกิจไมเพียงพอและไมสอดรับกับพืน้ ฐานและชวงการพัฒนาของธุรกิจ และความสําเร็จของการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น พบวามีคาเฉลี่ยของบริษัทเกิดใหม 2 บริษัท และ
บริษทั เต็มรูปแบบ 1 บริษทั ตอศูนยบม เพาะธุรกิจ 1 แหง ใน 2 ป ซึง่ เปนผลงานทีด่ เี มือ่ คํานึงถึงขอจํากัดในดานตางๆ การศึกษา
ครัง้ นีเ้ สนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมการสําหรับ
การสนับสนุนและพัฒนาระบบบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รวมถึงนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ในการทําแผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ
คําสําคัญ: กระบวนการบมเพาะธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
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Abstract
The business incubator is an important process that admittedly can reduce the risk of failure of a new
entrepreneur. It is also an important process to create a new high growth enterprise. Previously, business
incubators in Thailand had been implemented in various departments. However, structural problems exist
in such a way that the business incubator is not enough and not in line with business fundamentals and
development. The success of a university’s business incubator sponsored by the Commission of Higher
Education is that, averagely, in the first two years, there are two new companies and one fully operation
company per one business incubator. When taking into account the limitations in various fields, this study
proposes different ways to improve the management of the University Business Incubator, through increasing
efficiency and preparing a support plan for incubator development on the public university campuses.
Policies, strategies and goals of the university in the business plan of business incubator are also generated.
Keywords: Business Incubation Process, SMEs, Government University
บทนํา

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญของสังคมที่มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนในประเทศ
สามารถหารายไดจาํ นวนมากจากการประกอบธุรกิจ โดยจะทําใหรฐั เก็บภาษีไดมาก และสามารถนํามาทํานุบาํ รุงประเทศได ทัง้
ในสวนโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ประเทศที่มีรายไดสูง
มักมีความสามารถทางการแขงขันสูง ซึ่งเปนผลมาจากประชาชนในประเทศนั้นๆ ประกอบธุรกิจที่มาจากนวัตกรรม ดังนั้น การ
ทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง รัฐบาลจึงตองสงเสริมการสรางผูประกอบการใหม (startup) ที่มีอัตรา
การเติบโตสูง และกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสรางผูประกอบการใหม และดําเนินการในประเทศตางๆ คือ การ
บมเพาะธุรกิจ (business incubation)
การบมเพาะธุรกิจในประเทศไทยมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) จัดตัง้ ศูนยบม เพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator) เพือ่ ใหมกี ารนําเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาโดย สวทช.
ไปดําเนินธุรกิจใหมดานเทคโนโลยี และรูปแบบที่ 2 คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
และดําเนินการบมเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยเรียกวา “โครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
(University Business Incubator: UBI)” เพือ่ ผลักดันและสงเสริมผลงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษามาแปลงเปนผลิตภัณฑสราง
มูลคาสูภาควิสาหกิจ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558)
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หมายเหตุ: *ตัวเลขประมาณการ **GDP นอกภาคเกษตร

ภาพที่ 1 ขอมูลจํานวน SMEs ของประเทศไทยป 2557
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2558)
จากรายงานสถานการณวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2558 (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) เกี่ยวกับขอมูลจํานวน SMEs ของประเทศไทย
ป 2557 พบวาองคประกอบของวิสาหกิจในประเทศไทยที่
มีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (ภาพที่ 1) ประกอบ
ดวยวิสาหกิจขนาดใหญ (Large Enterprises: LEs) เพียง
รอยละ 0.26 และเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) ถึงรอยละ
99.73 หรือ 2.736 ลานวิสาหกิจ จาก 2.744 ลานวิสาหกิจ
SMEs จํานวนมากนีม้ กี ารจางงานถึงรอยละ 80.3 หรือจํานวน
10.5 ลานตําแหนง จาก 13.0 ลานตําแหนง แตกลับมีสวน
สรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) เพียงรอยละ 39.6 หรือ 5.212 ลานลานบาท
จากผลิตภาพทัง้ หมดของประเทศจํานวน 13.148 ลานลานบาท
ซึ่งเปนจํานวนที่นอยและมีสัดสวนการสงออกเพียงรอยละ
26.25 หรือ 1.917 ลานลานบาท จากมูลคาการสงออกรวม
7.304 ลานลานบาท ดังนัน้ เพือ่ ทําใหประเทศมีรายไดมากขึน้
จาก SMEs จึงตองมีการสรางผูประกอบการใหมจํานวนมาก
ที่มีการเติบโตสูง และพัฒนา SMEs ที่มีอยูแลวใหมีความ
สามารถทางการแข ง ขั น สู ง ขึ้ น ด ว ยการพั ฒ นาเทคโนโลยี
พัฒนาธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม

จากรายงานของสภาปฏิรปู แหงชาติ วาระปฏิรปู ที่ 15:
การสรางสังคมผูป ระกอบการ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร, 2558) ไดสรุปปญหาและขอจํากัดในการพัฒนาและ
สงเสริมวิสาหกิจไวหลายประการ ดังนี้
1. คนไทยสวนมากยังขาดจิตวิญญาณในการประกอบ
ธุรกิจ มีคา นิยมในการทํางานประจําเปนขาราชการหรือลูกจาง
เนื่องจากความแนนอนของรายไดและสวัสดิการ และไมมี
พื้นฐานความรูที่จําเปนและเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
2. ภาครัฐไมมขี อ มูลเชิงลึกทีส่ ามารถนํามาใชประโยชน
เชน ขอมูลการตลาดที่นํามาใชประโยชนไดจริง
3. การใหบริการบมเพาะธุรกิจไมเพียงพอ และไมสอดรับ
กับพืน้ ฐานของคนแตละกลุม และการสนับสนุนผูป ระกอบการ
รายยอยไมเพียงพอ ไมมีเจาภาพหลักอยางจริงจัง
4. การพัฒนาผูป ระกอบการไมจาํ แนกถึงชวงพัฒนาการ
ของธุรกิจ ไมสอดรับกับจุดเดนของพืน้ ที่ และไมมคี วามตอเนือ่ ง
5. ยังมีขอจํากัดเรื่องการเขาถึงแหลงทุนเพื่อขยาย
กิจการอยูมาก
6. ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาคลัสเตอรหรือเครือขายพันธมิตรอยูในระดับตํา ทําใหขาดการผนึกกําลังรองรับ
บริบทการแขงขันจากภายนอก
7. คนไทยไมเขมแข็งทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ทําใหสรางนวัตกรรมมูลคาสูงเชิงพาณิชยไดนอยมาก
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นอกจากนี้ยังมีกลไกเชิงสถาบันที่เปนขอจํากัด เชน
1. ไมมียุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการในระดับชาติที่มีความชัดเจน
2. กลไกการขับเคลือ่ นนโยบายซาํ ซอนและไมบรู ณาการ
3. ระบบการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจไมดีพอ
4. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูประกอบการยังจํากัด โดยเปนการใหบริการวิชาการหรือทางเทคนิค ไมให
ความสําคัญกับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยจํานวนมากไมมีคุณภาพ
เพียงพอที่จะขยายผลสูภาคธุรกิจได

ภาพที่ 2 ปญหาเชิงโครงสรางของผูประกอบการ
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558)
ในรายงานเดียวกัน ไดเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ใน 6 หัวขอคือ
1. การพัฒนาการบมเพาะผูป ระกอบการและการสราง
ธุรกิจใหมที่การเติบโตสูง
2. การยกระดับระบบสนับสนุนผูป ระกอบการรายยอย
3. การเขาถึงแหลงทุนของ SMEs และวิสาหกิจรายยอย
4. การพัฒนาธุรกิจสูตลาดสากล
5. การใชประโยชนในเชิงพาณิชยจากนวัตกรรม
6. การสร า งสั ง คมผู ป ระกอบการผ า นเครื อ ข า ย
พันธมิตร
หากวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยละเอียด
ในหัวขอที่ 1 คือการพัฒนาการบมเพาะธุรกิจและการสราง
ธุรกิจใหมที่มีการเติบโตสูง จะพบวามาตรการสําคัญที่ดําเนิน
การในประเทศไทย และใหความสําคัญกับการสรางผูป ระกอบ
การ/การบ ม เพาะธุ ร กิ จ โดยสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
คือ “โครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบัน-
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อุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI)” โดย
มีความเชื่อวา มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและพัฒนาเปน
จํานวนมากทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย และสราง
เปนธุรกิจใหมไดโดยผานกระบวนการบมเพาะธุรกิจ และความรู
ดานบริหารธุรกิจในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย เชน วิชาการเงิน
วิชาการบัญชี และ/หรือวิชาการตลาด สามารถนํามาประยุกต
ใชประกอบธุรกิจจริงไดอยางมีประสิทธิผล โดยเสนอแนะแนวทางปฏิรูปเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจดวยการ
สนับสนุนของสถานศึกษา คือ
1. บรรจุเนือ้ หาและรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน
เพื่อการสรางผูประกอบการไวในหลักสูตร ตั้งแตการศึกษา
ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา
2. หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร ควรมุงเนน
การลงมือปฏิบตั ใิ หเกิดการสรางผูป ระกอบการใหม (startup)
3. สรางแรงจูงใจใหบคุ ลากรในมหาวิทยาลัยรวมสราง
ผูประกอบการรายใหม และพัฒนาผูประกอบการใหเขมแข็ง

การจัดตั้งธุรกิจใหมดวยการบมเพาะธุรกิจ
ประเทศไทยเริ่ ม ดํ า เนิ น การบ ม เพาะธุ ร กิ จ ตั้ ง แต
ป 2545 เมื่อ สวทช. จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ เพื่อมุงหวัง
ใหมีการนําเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย สวทช. ไปดําเนินธุรกิจ
ใหม ด า นเทคโนโลยี และสนั บ สนุ น ให โ ครงการอุ ท ยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาคที่มีมหาวิทยาลัย 3 แหงเปนแกนกลาง
คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (Technology Business Incubator) ตอมาป
2547 สกอ. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งและดําเนินการหนวย
บมเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา มีการรวมตัวของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับอุทยานวิทยาศาสตร และการบมเพาะธุรกิจใน
ประเทศ จัดตั้งเปนสมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตรไทย (Thai Business Incubators and Science
Parks Association: Thai BISPA) ในเวลาตอมา
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลระบุวา
ในป 2558 มีศนู ยบม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
ทั่วประเทศจํานวน 72 แหง ดําเนินการดวยระบบเครือขาย
9 เครือขาย ผลการดําเนินงานของ UBI ป 2552–2557
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) สามารถรายงานไดเปน 3
ชวงเวลา คือ ระหวางป 2552–2553 ระหวางป 2554–2555
และระหวางป 2556–2557 ในทุก 2 ป มีคาเฉลี่ยของบริษัท
จัดตั้งใหม (startup companies) จํานวน 116 บริษัท และ
บริษัทเต็มรูปแบบ (spin-off companies) จํานวนเฉลี่ย
54 บริษัท หรือคิดเปนบริษัทรวมทั้งสิ้นจํานวน 510 บริษัท
ดังนั้น โดยเฉลี่ยแลว หนวยบมเพาะธุรกิจแตละแหงสามารถ
สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทใหมได 2 บริษัท และชวยใหเกิด
บริษัทเต็มรูปแบบประมาณ 1 บริษัท ในทุกๆ 2 ป โดยหนวย
บมเพาะธุรกิจที่รายงานจํานวน 56 แหง สวนใหญมีบุคลากร
ตั้งแต 2-7 คน หรือคาเฉลี่ยจํานวน 4 คน
จากรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ชวงการจัดตั้ง
ธุรกิจใหมดวยกระบวนการบมเพาะธุรกิจ (สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตรเ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2558) พบวา ระหวางป 2557–2558 UBI ได
บ ม เพาะผู ป ระกอบการในระดั บ บริ ษั ท จั ด ตั้ ง ใหม ต อ เนื่ อ ง
ตัง้ แตปง บประมาณ 2557 (พฤษภาคม 2557–เมษายน 2558)
โดยมีผปู ระกอบการเพิ่งเริ่มตนธุรกิจจํานวน 176 รายและ

บมเพาะผูป ระกอบการในระดับบริษทั เต็มรูปแบบจดทะเบียน
นิติบุคคลจํานวน 72 ธุรกิจ กอใหเกิดรายไดไมนอยกวา
175 ลานบาท และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอเนื่อง 3 เทา
ของรายไดที่เกิดขึ้น คือ ไมนอยกวา 500 ลานบาท มีการจาง
งานจํานวน 370 ราย และเริ่มโครงการบมเพาะผูประกอบการใหม ปงบประมาณ 2558 (เมษายน-กันยายน 2558) ได
ผูป ระกอบการทัง้ สิน้ จํานวน 189 คน เปนผูป ระกอบการทีเ่ กิด
ธุรกิจใหมจาํ นวน 120 คน ดําเนินการตอเนือ่ งจากโครงการเดิม
และพรอมจดทะเบียนนิติบุคคลจํานวน 69 ราย สรางรายได
จํานวน 88 ลานบาท เกิดการจางงานจํานวน 378 คน
เกิ ด มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ สํ า หรั บ โครงการใหม ไ ม น อ ยกว า
250 ลานบาท รวมทั้งมีการสนับสนุนให UBI ดําเนินโครงการ
พั ฒ นาและสร า งผู ป ระกอบการโดยใช ค วามรู ใ นสถาบั น อุดมศึกษาเปนฐาน และมีผูเขารวมในหลักสูตรการอบรม
ทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องตนเชิงสรางสรรคให
กับนักศึกษาและประชาชนจํานวน 2,480 คน
สรุ ป ได ว า ความสํ า เร็ จ ของการบ ม เพาะธุ ร กิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของ สกอ. มีคาเฉลี่ยของ
บริษัทเกิดใหม 2 บริษัท และบริษัทเต็มรูปแบบ 1 บริษัท
ในระยะเวลา 2 ป การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกศูนยบมเพาะวิสาหกิจ พบวาขอจํากัดของผลสําเร็จ
ของการบมเพาะธุรกิจอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยภายในของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ คือการ
สนับสนุนงบประมาณของ สกอ. มีจํานวนจํากัดและผูกโยง
กับตัวชี้วัดกับรายไดขั้นตําของบริษัทจัดตั้งใหม หรือรายได
ขัน้ ตน ซึง่ ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของธุรกิจแตละ
ประเภทที่มีรายไดตางกัน เชน บริษัทผลิตสินคาจะมีอัตรา
รายไดตํา มากในปตนๆ (ขาดทุน) ซึ่งอาจแตกตางอยางสิ้นเชิง
กับบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการลงทุนนอย และ
ได กํ า ไรสู ง ในป ต น ๆ นอกจากนั้ น ยั ง มี ง บประมาณจํ า กั ด
และไมตอเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณเพียงครั้งละ 2 ป
ทําใหไมสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูง และมี
ประสบการณทางธุรกิจ จนถึงขัน้ ขาดแคลนบุคลากร โดยสวน
ใหญเปนบุคลากรชั่วคราวและไมมีประสบการณ
2. ผู ป ระกอบการใหม ที่ มุ ง ไปที่ นั ก ศึ ก ษาจบใหม
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ซึ่ ง ไม มี
ประสบการณและความรูดานธุรกิจ ไมเคยผานการทํางานใน
บริษทั หรือสถานประกอบการมากอน ทําใหไมเขาใจธุรกิจและ
ไมสามารถหาแนวทางทําใหธุรกิจอยูรอดได

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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3. ระบบสนับสนุนธุรกิจไมเพียงพอ คือ ขาดแหลงเงิน
ทุนสําหรับเริม่ ตนและขยายธุรกิจสําหรับผูเ ขารับการบมเพาะ
ธุรกิจ ขาดแคลนผูเ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถใหคาํ ปรึกษาทัง้ ทางดาน
ธุรกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง และขาดแคลนการเชื่อมโยง
ธุรกิจอืน่ ในหวงโซคณ
ุ คาทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจเกิดใหม
รายงานของ United Nation Conference on Trade
and Development: UNCTAD (2015) สรุปวาการบมเพาะธุรกิจของแตละหนวยงานยังขาดการบูรณาการ และไมมรี ปู แบบ
ที่เหมาะสม (optimal model) ในการกอตั้งบริษัทจัดตั้งใหม
และผูป ระกอบการหนาใหม (entrepreneurs) ทีม่ คี วามเขมแข็ง และมีความสามารถในการขยายธุรกิจใหเจริญเติบโตได
ตอไปในอนาคต
การบมเพาะธุรกิจในประเทศไทยไมเพียงแตดําเนิน
การในมหาวิทยาลัยเทานั้น ยังมีการดําเนินการโดยองคกร
ภาครัฐอืน่ ๆ และภาคเอกชน ซึง่ ดูเหมือนวาจะไดผลมากกวา
การดําเนินการในมหาวิทยาลัย ทัง้ องคความรู เครือขาย ผูท รงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาคเอกชนทีส่ ามารถใหคาํ ปรึกษา
ทางดานธุรกิจ เนื่องจากมีความพรอมกวา แตการบมเพาะธุรกิจขององคกรภาครัฐอื่นและเอกชนมีจํานวนไมมากนัก
เมือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย ดังนัน้ หากรัฐบาลตองการ
สร า งวิ ส าหกิ จ ใหม จํ า นวนมากที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง โดยใช
กระบวนการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตอง
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบ ม เพาะธุ ร กิ จ ในมหาวิ ท ยาลั ย ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
โอกาสในการปรับปรุง
จากสถานะที่กลาวมาขางตน เอกสารนี้ขอเสนอแนะ
โอกาสในการปรับปรุงการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษา ซึง่ รวมทัง้ ภาคอุดมศึกษาและภาคอาชีวศึกษา เพือ่
ใหประสบผลสําเร็จมากขึน้ โดยนําเสนอในระดับและมิตติ า งๆ
ดังตอไปนี้
1. ระดับนโยบาย
การบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ตองเริ่มตนจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย
หรืออธิการบดี โดยตองถือวากิจกรรมบมเพาะธุรกิจมีความ
สําคัญเทียบเทากับกับภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เนือ่ งจากกิจกรรมบมเพาะธุรกิจเปนการสนับสนุนผูท จี่ ะสําเร็จ
การศึกษา ใหมคี วามพรอมในการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ความรู
ทีเ่ รียนมา โดยการนําความรูไ ปประกอบธุรกิจ เปนการเตรียม
การใหบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยเผชิญกับโลกแหงความเปนจริง
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ในการเปนผูป ระกอบการ นอกเหนือจากการเตรียมตัวใหเปน
ลูกจางหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น การปรับทัศนคติ
ของผูบ ริหารมหาวิทยาลัยจึงเปนจุดเริม่ ตนทีส่ าํ คัญ ซึง่ จะสงผล
ตอการระดมทุน การบริหารจัดการหนวยบมเพาะธุรกิจ และ
กิจกรรมสนับสนุนผูประกอบการโดยกลไกของมหาวิทยาลัย
2. พันธมิตร
เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยมีประสบการณทางธุรกิจนอยมาก
ซึ่งเห็นไดจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้น การมีพันธมิตรทางธุรกิจจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองมีพันธมิตรทางธุรกิจจาก
ภายนอก เช น สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ธนาคาร
สถาบันการเงิน องคกรสมาคมธุรกิจทองถิ่น วิสาหกิจทั้ง
ขนาดใหญ บริษทั หางราน และ SMEs ทีเ่ ขมแข็ง หนวยงานของ
รัฐทีเ่ กีย่ วของกับภาคธุรกิจ เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนตน
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ในการบ ม เพาะธุรกิจ เปนพี่เลี้ยง (mentors) อาสาสมัครในการชวยเหลือ
ใหคําแนะนําในการประกอบธุรกิจ เปนผูลงทุน เปนคูคา และ
เปนพันธมิตรธุรกิจกับผูป ระกอบการใหมในศูนยบม เพาะธุรกิจ
ศู น ย บ ม เพาะธุ ร กิ จ ทํ า ให เ กิ ด การประกอบการ
(entrepreneurship) ในมหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชนที่
มหาวิทยาลัยตัง้ อยู และจะชวยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย โดยการใหทรัพยากร และสถานที่สําหรับ
ชุมชนในการสรางธุรกิจเทคโนโลยี (ทีใ่ ชเทคโนโลยีโดยตรงหรือ
โดยออม) ใหเกิดขึ้น หากธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ ศูนยบมเพาะธุรกิจก็จะเปนแหลงสรางธุรกิจใหมและสรางงานที่มี
คาตอบแทนสูงใหกับชุมชน ดังนั้น ความรวมมืออยางจริงจัง
ของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรธุรกิจของชุมชนในการดําเนิน
การศูนยบมเพาะธุรกิจ จึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อผลประโยชน
รวมกันทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชน
3. กลยุทธของศูนยบมเพาะธุรกิจ
ศูนยบมเพาะธุรกิจตองวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง
โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย
ทั้งดานเทคโนโลยีและดานธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมที่
เกีย่ วของกับภูมศิ าสตร ประชากร วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ
ตลอดจนสภาพสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อหาขอไดเปรียบดานการแขงขัน (competitive advantage) ของ
กลุมธุรกิจที่จะตองเลือกมาเปนธุรกิจยุทธศาสตรของศูนย
บมเพาะธุรกิจแตละแหง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมควรบมเพาะ

ทุกธุรกิจแบบกระจัดกระจายไรทิศทาง แตควรจัดตั้งกลุม
ธุรกิจยุทธศาสตร เชน ธุรกิจจากพืช ธุรกิจจากปศุสัตว ธุรกิจ
แปรรูปเกษตร ธุรกิจเครื่องจักรกล ธุรกิจดิจิทัล เปนตน ทําให
เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนทางเทคโนโลยี ทางการตลาด การ
สนับสนุนทุน การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และการ
หาพี่เลี้ยงที่มีประสบการณในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะสงผลใหการ
บมเพาะธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยอาจ
มีกลุมธุรกิจยุทธศาสตรไดมากกวาหนึ่งกลุม แตไมควรมีมากเกินไป ในการนีห้ ากวิเคราะหแลวพบวามหาวิทยาลัยไมมคี วาม
ไดเปรียบดานการแขงขันในกลุมธุรกิจใดเลย มหาวิทยาลัยก็
ไมอาจคาดหวังไดวา จะประสบความสําเร็จสูงในการบมเพาะธุรกิจ เนื่องจากขาดปจจัยเกื้อกูลสนับสนุนขางตน
4. กลุมเปาหมาย
กลุม ผูเ ขารับการบมเพาะธุรกิจควรมีไดหลายกลุม เชน
1) นิสติ นักศึกษาปจจุบนั ทีม่ คี วามตองการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง มีแนวคิดในการนําความรูหรือเทคโนโลยีมา
สรางธุรกิจ และมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานหนักและความ
เสี่ยงทางธุรกิจ
2) ผูที่เคยทํางานเปนลูกจาง และตองการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเปนผูประกอบการ
3) ทายาทธุ ร กิ จ ที่ บิ ด ามารดาหรื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครั ว มี ธุ ร กิ จ อยู ก อ น และมี ค วามต อ งการจะเป น
ผูประกอบการใหมในกิจการหรือธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม
4) ศิษยเกาที่ประกอบธุรกิจอยูแลว และตองการ
ขยายธุรกิจในรูปแบบอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนธุรกิจเดิม หรือแตกตาง
จากธุรกิจเดิมอยางสิ้นเชิงเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
กลุมเปาหมายทุกกลุมตองผานกระบวนการฝกอบรม
เบื้องตน ทั้งดานแนวคิดการประกอบการ ความรูเพิ่มเติม
ทางเทคโนโลยีและการประดิษฐคิดคน และความรูดานการ
ประกอบธุรกิจและสรางนวัตกรรม กอนเขาสูกระบวนการ
บมเพาะธุรกิจ
5. การวางแนวทางของกิจกรรมสนับสนุนใหเปน
แนวเดียวกัน
เมื่อเลือกกลุมธุรกิจ และเลือกกลุมเปาหมายไดแลว
มหาวิทยาลัยตองวางแนวทางในการบริหารจัดการปจจัยตางๆ
ของการบมเพาะธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน
1) จัดการเรียนการสอนการเปดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับเทคโนโลยี กระบวนการ การพาณิชย และนวัตกรรมที่
เกี่ยวของกับธุรกิจนั้นๆ

2) การจัดทําฐานขอมูล เทคนิค การคา การตลาด
และการทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจนั้น
3) สรางแรงจูงใจใหอาจารยและนักวิจยั ทําการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจนัน้
4) จัดกิจกรรมเชือ่ มโยงศูนยบม เพาะธุรกิจกับหองปฏิบัติการทางเทคนิคที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจ เชน หองปฏิบัติ
การนวัตกรรมอาหาร หองปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครือ่ งมือแพทย
หองปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวร เพื่อนําเทคโนโลยีของ
หองปฏิบตั กิ ารมาใหบริการทางเทคนิคแกผปู ระกอบการ เชน
การทดสอบ การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑใหแก
ผูป ระกอบการ การทําวิจยั และพัฒนาใหตรงกับความตองการ
ของตลาด และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
5) จัดทํากิจกรรมเพือ่ พบปะหารือ เสวนา และแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ วิจัย พัฒนา การผลิต มาตรฐาน
โลจิสติกส การตลาด นวัตกรรม ระหวางผูร บั การบมเพาะ และ
พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยในกลุมธุรกิจนั้นๆ
6) การเชือ่ มโยงกับศูนยบม เพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จสูง เพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการสรางผูประกอบการใหมดวยการ
บมเพาะธุรกิจ
6. บุคลากรของศูนยบมเพาะธุรกิจ
ในการจั ด หาจั ด จ า งบุ ค ลากรประจํ า และบุ ค ลากร
สนับสนุนศูนยบมเพาะธุรกิจ ทั้งผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ
เจาหนาทีป่ ระสานงาน ผูใหคําปรึกษาธุรกิจ และพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ตองจัดหาบุคลากรจากผูที่เคยทํางานกับพันธมิตร
ธุรกิจจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือโดยคําแนะนําของ
ฝายธุรกิจ โดยไมควรจัดจางอาจารยประจําหรือพนักงานเดิม
ของมหาวิทยาลัย มาเปนบุคลากรในศูนยบม เพาะธุรกิจ เพราะ
จะไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลได
ทั้งนี้ อาจจางบัณฑิตจบใหมหรือนักศึกษาเปนผูชวยในงาน
ประสานงานดานตางๆ ของสํานักงาน และศูนยบม เพาะธุรกิจ
ตองมีบุคลากรมืออาชีพปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
7. การระดมทุน
ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจ เพื่อ
เปนแหลงทุนใหผูประกอบการใหมเติบโตเร็ว มหาวิทยาลัย
จะตองสรางระบบระดมทุน รวมกับผูมีประสบการณที่เปน
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเปนกองทุนสนับสนุนผูประกอบการใหมของมหาวิทยาลัย โดยระดมทุนควบคูไ ปกับการหารายได
ประจําของศูนยบม เพาะธุรกิจ เพือ่ เปนคาใชจา ยในการดําเนิน
งานประจําวัน
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รายไดของศูนยบม เพาะธุรกิจอาจเกิดขึน้ ในรูปแบบตอไปนี้
• เงินคาเชาพื้นที่จากธุรกิจบริการที่ใหแกผูที่มาใช
ศูนยบม เพาะธุรกิจ เชน รานอาหาร รานสะดวกซือ้ รานเสริมสวย รานคาปลีกอื่นๆ เปนตน
• เงินสนับสนุนใหเปลา (sponsorship) จากวิสาหกิจ
ที่เขมแข็ง เพื่อใชเปนเงินรางวัลใหแกผูชนะการประกวดแผน
ธุรกิจ
• เงินอุดหนุนจากรัฐ
• เงินอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
• เงินบริจาคจากศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
• เงินบริจาคจากบุคคลหรือองคกรการกุศล
• เงินจากดอกผลที่ไดจากเงินผลประโยชนของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ สนับสนุนการสรางชือ่ เสียง ของมหาวิทยาลัย
ผานผูประกอบการใหม
• การระดมทุนผาน Crowd Funding (การระดม
ทุนสาธารณะ) เปนการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปที่ไมใช
นักลงทุนโดยตรงและลงทุนในจํานวนนอย โดยใชชองทาง
ออนไลนเปนทางเลือก ในกรณีทไี่ มสามารถหาแหลงเงินกูจ าก
สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย
• การระดมทุนผาน Angel Funds เปนการลงทุน
จากนักธุรกิจ ซึง่ สามารถชวยเหลือผูป ระกอบการไดทงั้ ในเรือ่ ง
ของเงินลงทุน ความรู ประสบการณ และเครือขายธุรกิจ โดย
ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเปนรูปแบบตางๆ เชน หุนใน
บริษัท ซึ่งจะสามารถใหผลตอบแทนเปนตัวเงินกลับมาไดใน
อนาคตในกรณีที่บริษัทประสบความสําเร็จ หรือการปนผล
จากการที่บริษัทไดเขาตลาดหุน ซึ่งทําใหมูลคาหุนสูงขึ้นเปน
ทวีคูณ หรือการที่มีบริษัทที่ใหญกวาซื้อกิจการโดยการซื้อหุน
จากผูถือหุนทุกคน เปนตน
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งจั ด สรรรายได ดั ง กล า ว
ขางตนเปนทุนใหเปลา (grant) ทุนเริ่มตน (seed money)
กองทุนเสี่ยง (venture capital) หรือการรวมทุน เปนตน
โดยมีกลไกในการคืนทุนเมื่อผูรวมทุนตองการยุติการรวมทุน
หรือเมื่อกิจการประสบความสําเร็จในอนาคต โดยตองมีการ
พิจารณาแผนธุรกิจอยางรอบคอบ
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปศูนยบมเพาะธุรกิจจะไดรับ
เงินอุดหนุน (subsidy) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จากภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย เชน คากอสราง คาบุคลากร
คาสาธารณูปโภค และคาใชจายพื้นฐาน ตามสมควร
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8. การประเมินเพื่อหาตัวอยางที่ดี
ในการประเมินผลการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลว แมวา จะมีมหาวิทยาลัยจํานวน 72 แหง
ทั่ ว ประเทศที่ มี ศู น ย บ ม เพาะธุ ร กิ จ แต ก็ มี เ พี ย งไม กี่ แ ห ง ที่
ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น แ ละให ค วามสํ า คั ญ กั บ
กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยเหลานี้ไดทดลอง
รูปแบบตางๆ ในการบมเพาะธุรกิจ เชน การฝกอบรม การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม การสนับสนุนการ
ทําตนแบบ การจัดทําแผนธุรกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
ระดับประเทศ และในตางประเทศ การจัดโปรแกรมสราง
อัตราเรงทางธุรกิจ การเขารวมงานแสดงสินคา การใชชอ งทาง
สื่อสังคมออนไลน เปนตน ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐที่ตองการ
สนับสนุนกิจกรรมบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัย ควรประเมินผลสําเร็จจากกลยุทธเหลานีใ้ นมหาวิทยาลัยตัวอยาง และถอด
บทเรียนเพือ่ นํารูปแบบการบมเพาะธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จ
สูงมาขยายผลตอไป
9. แผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ
เนื่องจากศูนยบมเพาะธุรกิจเปนธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ประกอบกิจการหลัก คือการใหเชาพื้นที่ พรอมทั้งใหบริการตางๆ ที่จําเปนกับการประกอบการ เชน การฝกอบรมธุรกิจ
การบมเพาะธุรกิจ การทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงธุรกิจ และการ
ใหคําปรึกษาหลายดาน เชน การบริหารจัดการ การบัญชี
กฎหมาย เทคโนโลยี เปนตน ศูนยบมเพาะธุรกิจจึงอาจเก็บ
คาบริการเหลานี้เต็มราคา (full service fee) ใหการอุดหนุน
บางสวน (subsidy) หรืออาจไมเก็บคาบริการ (free of
charge) ก็ได การจัดทําแผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจจึง
จําเปนอยางยิ่ง ในการชวยใหศูนยบมเพาะธุรกิจเขาใจแหลง
ทีม่ าของงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจ รวม
ไปถึงวิธีในการดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจที่เหมาะสมกับ
ผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ ซึ่งการจัดทําแผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจจะมีสว นสําคัญในการชวยใหการดําเนินการของ
ศูนยบมเพาะธุรกิจประสบความสําเร็จ
แผนธุรกิจเริ่มตนจากเปาหมายและพันธกิจที่ชัดเจน
จากนั้นเปนการอธิบายวิธีการดําเนินการของศูนยบมเพาะธุรกิจอยางครบถวน โดยรวมถึงโครงสรางองคกรและรูปแบบ
การชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจ ที่ศูนยบมเพาะธุรกิจจะ
ใหบริการแกลูกคาผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ เชน สถาน
ที่ ตั้ ง ระบบสาธารณู ป โภค ระบบสนั บ สนุ น บุ ค ลากรของ

ศูนยบมเพาะธุรกิจ ตารางเวลาทําการของศูนยบมเพาะธุรกิจ
การคัดเลือกผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ กิจกรรมการตลาด
การใหคําปรึกษาเทคนิค การใหคําปรึกษาธุรกิจ ทีมพี่เลี้ยง
ธุรกิจ คาบริการตางๆ และงบประมาณรายรับรายจาย ดังนั้น
แผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจจึงเปนเสมือนแผนที่นําทาง
(roadmap) ทีจ่ ะนําพาศูนยบม เพาะธุรกิจใหกา วหนาจนบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดของศูนยบมเพาะธุรกิจแตละแหง
นอกจากนั้น สถานะทางธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ
มีความสําคัญอยางมากตอการสรางแผนธุรกิจ โดยศูนยบมเพาะธุรกิจอาจมีสถานะเปนวิสาหกิจเต็มตัว เปนองคการที่
ไมแสวงหากําไร (non-profit organization) หรือเปนมูลนิธิ
(foundation) ซึ่งรูปแบบองคการที่ไมแสวงหากําไร จะ
ทําใหศูนยบมเพาะธุรกิจสามารถระดมทุนในรูปแบบการรับ
บริจาคไดงายกวาการจัดตั้งเปนศูนยบมเพาะธุรกิจ ซึ่งตอง
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาล โดยจะไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานไมตอ เนือ่ ง และจะสงผล
ใหศูนยบมเพาะธุรกิจประสบความสําเร็จในระดับตํา
บทสรุป
รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับการบมเพาะธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่ได
รั บ การสนั บ สนุ น หลั ก จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการ และปจจัยสําคัญคือ
การที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมนี้ ซึ่ง
จะสงผลอยางสูงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บมเพาะธุรกิจ จึงอาจกลาวไดวา ความสําเร็จของศูนยบม เพาะ
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัย ขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เปนสําคัญ โดยหากมหาวิทยาลัยใหความสําคัญวา การสราง
ผูประกอบการใหมดวยการบมเพาะธุรกิจเปนพันธกิจสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย เทียบเทากับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบู ร ณาการกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งก็ จ ะง า ยขึ้ น และมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น นอกจากนั้น การสนับสนุนจากพันธมิตร
ธุรกิจภายนอกมหาวิทยาลัยก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการดําเนินการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจใหมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอยางการสนับสนุนไดแก การหา
รายไดประจํา การระดมทุน การจัดทําแผนธุรกิจของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ การใหคําแนะนําในฐานะพี่เลี้ยง การจัด
กิจกรรมเสริมทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ การนําธุรกิจใหมเขาสูห ว งโซ
อุปทานของธุรกิจเดิม เปนตน ขอสําคัญคือ ผูบริหารประเทศ
และผูบ ริหารมหาวิทยาลัยตองตระหนักวาการสรางผูป ระกอบ

การใหมดว ยการบมเพาะธุรกิจไมใชเรือ่ งงาย และหากตองการ
เพิ่มจํานวนผูประกอบการที่มีอัตราการเติบโตธุรกิจสูง ก็ยิ่ง
ตองใชทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนมากกวาเดิม ทั้งนี้ตอง
ตระหนักวา มีธุรกิจจํานวนนอยมากที่สามารถเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและยั่งยืน และสวนใหญการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ใชเทคโนโลยีโดยตรงใชเวลานาน โดยอาจใชเวลา
มากถึง 7–10 ป จึงจะคืนทุนและมีผลกําไร
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