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บทคัดยอ
 การบมเพาะธุรกิจเปนกระบวนการสําคัญที่ไดพิสูจนมาแลวทั่วโลกวา สามารถลดความเสี่ยงลงไดอยางมากในการสราง
ผูประกอบการใหม และเปนกระบวนการสําคัญในการสรางวิสาหกิจใหมที่มีการเติบโตสูง แตจากการศึกษาท่ีผานมาพบวา การ
ดาํเนินการบมเพาะธรุกจิในประเทศไทยในหนวยงานตางๆ นัน้มอีปุสรรค ซึง่สามารถสรปุปญหาเชงิโครงสรางไดวา การบมเพาะ-
ธรุกิจไมเพยีงพอและไมสอดรับกับพ้ืนฐานและชวงการพัฒนาของธุรกิจ และความสําเร็จของการบมเพาะธุรกจิของมหาวิทยาลัย
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น พบวามีคาเฉลี่ยของบริษัทเกิดใหม 2 บริษัท และ
บริษัทเต็มรูปแบบ 1 บริษัท ตอศูนยบมเพาะธรุกจิ 1 แหง ใน 2 ป ซ่ึงเปนผลงานท่ีดีเม่ือคํานึงถึงขอจํากัดในดานตางๆ การศึกษา
คร้ังน้ีเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อเตรียมการสําหรับ
การสนับสนุนและพฒันาระบบบมเพาะธุรกจิในมหาวิทยาลยัของรฐับาล รวมถึงนโยบาย กลยทุธ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
ในการทําแผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ

คําสําคัญ: กระบวนการบมเพาะธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
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ศูนยบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย: 
สถานะปจจุบันและโอกาสในการปรับปรุง

University Business Incubator in Thailand: Current 
Status and Opportunities for Improvement
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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 fi rst two years, there are two new companies and one fully operation 
company per one business incubator. When taking into account the limitations in various fi elds, this study 
proposes different ways to improve the management of the University Business Incubator, through increasing 
effi ciency 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 ซึ่งเกิดจากการท่ีประชาชนในประเทศ
สามารถหารายไดจาํนวนมากจากการประกอบธุรกิจ โดยจะทําใหรฐัเกบ็ภาษีไดมาก และสามารถนํามาทํานบุาํรงุประเทศได ทัง้
ในสวนโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ประเทศท่ีมีรายไดสูง
มักมีความสามารถทางการแขงขันสูง ซึ่งเปนผลมาจากประชาชนในประเทศน้ันๆ ประกอบธุรกิจท่ีมาจากนวัตกรรม ดังนั้น การ
ทําใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง รัฐบาลจึงตองสงเสริมการสรางผูประกอบการใหม (startup) ที่มีอัตรา
การเติบโตสูง และกระบวนการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสรางผูประกอบการใหม และดําเนินการในประเทศตางๆ คือ การ
บมเพาะธุรกิจ (business incubation)
 การบมเพาะธุรกิจในประเทศไทยมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) จดัตัง้ศนูยบมเพาะธรุกจิเทคโนโลย ี(Technology Business Incubator) เพือ่ใหมกีารนาํเทคโนโลยทีีพ่ฒันาโดย สวทช. 
ไปดําเนินธุรกิจใหมดานเทคโนโลยี และรูปแบบที่ 2 คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
และดาํเนินการบมเพาะธุรกจิในสถาบันอดุมศกึษา โดยเรยีกวา “โครงการสนับสนนุหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอดุมศึกษา 
(University Business Incubator: UBI)” เพือ่ผลกัดนัและสงเสรมิผลงานวจิยัของสถาบนัอดุมศกึษามาแปลงเปนผลติภณัฑสราง
มูลคาสูภาควิสาหกิจ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558)
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 จากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด-
ยอมป 2558 (สาํนักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด-
ยอม, 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 จาํนวนมากนีม้กีารจางงานถึงรอยละ 80.3 หรอืจาํนวน 
10.5 ลานตําแหนง จาก 13.0 ลานตําแหนง แตกลับมีสวน
สรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) เพียงรอยละ 39.6 หรือ 5.212 ลานลานบาท 
จากผลิตภาพท้ังหมดของประเทศจํานวน 13.148 ลานลานบาท 
ซึ่งเปนจํานวนที่นอยและมีสัดสวนการสงออกเพียงรอยละ
26.25 หรือ 1.917 ลานลานบาท จากมูลคาการสงออกรวม
7.304 ลานลานบาท ดังน้ัน เพ่ือทําใหประเทศมีรายไดมากข้ึน
จาก SMEs จึงตองมีการสรางผูประกอบการใหมจํานวนมาก
ที่มีการเติบโตสูง และพัฒนา SMEs ที่มีอยูแลวใหมีความ
สามารถทางการแขงขันสูงขึ้นดวยการพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม

 จากรายงานของสภาปฏริปูแหงชาต ิวาระปฏริปูที ่15: 
การสรางสงัคมผูประกอบการ (สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทน-
ราษฎร, 2558) ไดสรุปปญหาและขอจํากัดในการพัฒนาและ
สงเสริมวิสาหกิจไวหลายประการ ดังนี้
 1. คนไทยสวนมากยังขาดจิตวญิญาณในการประกอบ
ธรุกจิ มคีานยิมในการทาํงานประจาํเปนขาราชการหรอืลูกจาง 
เนื่องจากความแนนอนของรายไดและสวัสดิการ และไมมี     
พื้นฐานความรูที่จําเปนและเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
 2. ภาครฐัไมมขีอมลูเชงิลกึทีส่ามารถนาํมาใชประโยชน 
เชน ขอมูลการตลาดท่ีนํามาใชประโยชนไดจริง
 3. การใหบริการบมเพาะธุรกิจไมเพียงพอ และไมสอดรับ
กบัพ้ืนฐานของคนแตละกลุม และการสนบัสนนุผูประกอบการ
รายยอยไมเพียงพอ ไมมีเจาภาพหลักอยางจริงจัง
 4. การพัฒนาผูประกอบการไมจําแนกถึงชวงพัฒนาการ
ของธุรกิจ ไมสอดรับกับจุดเดนของพ้ืนท่ี และไมมีความตอเน่ือง
 5. ยังมีขอจํากัดเร่ืองการเขาถึงแหลงทุนเพ่ือขยาย
กิจการอยูมาก
 6. ประเทศไทยมรีะดบัการพฒันาคลสัเตอรหรอืเครอื-
ขายพันธมิตรอยูในระดับตํา ทําใหขาดการผนึกกําลังรองรับ
บริบทการแขงขันจากภายนอก 
 7. คนไทยไมเขมแข็งทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ทําใหสรางนวัตกรรมมูลคาสูงเชิงพาณิชยไดนอยมาก 

หมายเหตุ: *ตัวเลขประมาณการ **GDP นอกภาคเกษตร

ภาพที่ 1 ขอมูลจํานวน SMEs ของประเทศไทยป 2557
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2558)
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 นอกจากน้ียังมีกลไกเชิงสถาบันที่เปนขอจํากัด เชน
 1. ไมมียุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการในระดับชาติที่มีความชัดเจน
 2. กลไกการขับเคล่ือนนโยบายซาํซอนและไมบูรณาการ
 3. ระบบการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจไมดีพอ
 4. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูประกอบการยังจํากัด โดยเปนการใหบริการวิชาการหรือทางเทคนิค ไมให
ความสําคัญกับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยจํานวนมากไมมีคุณภาพ
เพียงพอท่ีจะขยายผลสูภาคธุรกิจได

ภาพท่ี 2 ปญหาเชิงโครงสรางของผูประกอบการ
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558)

 ในรายงานเดียวกัน ไดเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ใน 6 หัวขอคือ 
 1. การพัฒนาการบมเพาะผูประกอบการและการสราง
ธุรกิจใหมที่การเติบโตสูง
 2. การยกระดบัระบบสนับสนนุผูประกอบการรายยอย
 3. การเขาถึงแหลงทุนของ SMEs และวิสาหกิจรายยอย
 4. การพัฒนาธุรกิจสูตลาดสากล
 5. การใชประโยชนในเชิงพาณิชยจากนวัตกรรม
 6. การสรางสังคมผูประกอบการผานเครือขาย
พันธมิตร
 หากวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยละเอียด 
ในหัวขอที่ 1 คือการพัฒนาการบมเพาะธุรกิจและการสราง
ธุรกิจใหมที่มีการเติบโตสูง จะพบวามาตรการสําคัญที่ดําเนิน
การในประเทศไทย และใหความสาํคัญกับการสรางผูประกอบ
การ/การบมเพาะธุรกิจโดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
คือ “โครงการสนับสนุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบัน-

อุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI)” โดย
มีความเชื่อวา มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและพัฒนาเปน
จาํนวนมากท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเชงิพาณชิย และสราง
เปนธุรกิจใหมไดโดยผานกระบวนการบมเพาะธุรกิจ และความรู
ดานบริหารธุรกิจในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย เชน วิชาการเงิน 
วชิาการบญัช ีและ/หรอืวชิาการตลาด สามารถนาํมาประยกุต
ใชประกอบธรุกจิจรงิไดอยางมปีระสทิธผิล โดยเสนอแนะแนว-
ทางปฏิรูปเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจดวยการ
สนับสนุนของสถานศึกษา คือ
 1. บรรจุเน้ือหาและรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน 
เพื่อการสรางผูประกอบการไวในหลักสูตร ตั้งแตการศึกษา
ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา
 2. หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตร ควรมุงเนน
การลงมอืปฏบิตัใิหเกดิการสรางผูประกอบการใหม (startup)
 3. สรางแรงจงูใจใหบคุลากรในมหาวทิยาลยัรวมสราง
ผูประกอบการรายใหม และพัฒนาผูประกอบการใหเขมแข็ง 
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การจัดตั้งธุรกิจใหมดวยการบมเพาะธุรกิจ
 ประเทศไทยเร่ิมดําเนินการบมเพาะธุรกิจ ตั้งแต
ป 2545 เมื่อ สวทช. จัดต้ังศูนยบมเพาะธุรกิจ เพื่อมุงหวัง
ใหมีการนําเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย สวทช. ไปดําเนินธุรกิจ
ใหมดานเทคโนโลยี และสนับสนุนใหโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาคที่มีมหาวิทยาลัย 3 แหงเปนแกนกลาง
คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี (Technology Business Incubator) ตอมาป 
2547 สกอ. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังและดําเนินการหนวย   
บมเพาะธุรกิจในสถาบันอุดมศึกษา มีการรวมตัวของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับอุทยานวิทยาศาสตร และการบมเพาะธุรกิจใน
ประเทศ จัดตั้งเปนสมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยาน
วทิยาศาสตรไทย (Thai Business Incubators and Science 
Parks Association: Thai BISPA) ในเวลาตอมา  
 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลระบุวา
ในป 2558 มศีนูยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอดุมศึกษา (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
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2558) พบวา ระหวางป 2557–2558 UBI ได
บมเพาะผูประกอบการในระดับบริษัทจัดตั้งใหมตอเน่ือง
ต้ังแตปงบประมาณ 2557 (พฤษภาคม 2557–เมษายน 2558)
โดยมีผูประกอบการเพ่ิงเร่ิมตนธุรกิจจํานวน 176 รายและ                     

บมเพาะผูประกอบการในระดับบริษทัเต็มรปูแบบจดทะเบียน
นิติบุคคลจํานวน 72 ธุรกิจ กอใหเกิดรายไดไมนอยกวา
175 ลานบาท และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตอเนื่อง 3 เทา
ของรายไดที่เกิดขึ้น คือ ไมนอยกวา 500 ลานบาท มีการจาง
งานจํานวน 370 ราย และเร่ิมโครงการบมเพาะผูประกอบ-
การใหม ปงบประมาณ 2558 (เมษายน-กันยายน 2558) ได
ผูประกอบการท้ังสิน้จํานวน 189 คน เปนผูประกอบการท่ีเกิด
ธุรกิจใหมจํานวน 120 คน ดําเนินการตอเน่ืองจากโครงการเดิม
และพรอมจดทะเบียนนิติบุคคลจํานวน 69 ราย สรางรายได
จํานวน 88 ลานบาท เกิดการจางงานจํานวน 378 คน 
เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับโครงการใหมไมนอยกวา
250 ลานบาท รวมทั้งมีการสนับสนุนให UBI ดําเนินโครงการ
พัฒนาและสรางผูประกอบการโดยใชความรูในสถาบัน-
อุดมศึกษาเปนฐาน และมีผูเขารวมในหลักสูตรการอบรม
ทักษะการประกอบอาชีพระยะส้ันเบ้ืองตนเชิงสรางสรรคให
กับนักศึกษาและประชาชนจํานวน 2,480 คน 
 สรุปไดวาความสําเร็จของการบมเพาะธุรกิจของ
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
กับตัวช้ีวัดกับรายไดขั้นตําของบริษัทจัดตั้งใหม หรือรายได
ขัน้ตน ซึง่ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจรงิของธุรกิจแตละ
ประเภทที่มีรายไดตางกัน เชน บริษัทผลิตสินคาจะมีอัตรา
รายไดตํามากในปตนๆ (ขาดทุน) ซ่ึงอาจแตกตางอยางส้ินเชิง
กับบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการลงทุนนอย และ
ไดกําไรสูงในปตนๆ นอกจากน้ัน ยังมีงบประมาณจํากัด
และไมตอเน่ือง มีการจัดสรรงบประมาณเพียงคร้ังละ 2 ป 
ทําใหไมสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง และมี
ประสบการณทางธรุกจิ จนถงึข้ันขาดแคลนบคุลากร โดยสวน
ใหญเปนบคุลากรชั่วคราวและไมมีประสบการณ
 2. ผูประกอบการใหมที่มุงไปที่นักศึกษาจบใหม
ในระดับปริญญาตรี และนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งไมมี
ประสบการณและความรูดานธุรกิจ ไมเคยผานการทํางานใน
บรษิทัหรอืสถานประกอบการมากอน ทาํใหไมเขาใจธรุกจิและ
ไมสามารถหาแนวทางทําใหธุรกิจอยูรอดได
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 3. ระบบสนบัสนนุธรุกจิไมเพยีงพอ คอื ขาดแหลงเงิน
ทนุสาํหรบัเริม่ตนและขยายธรุกจิสาํหรบัผูเขารบัการบมเพาะ
ธรุกจิ ขาดแคลนผูเชีย่วชาญทีส่ามารถใหคาํปรกึษาทัง้ทางดาน
ธุรกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง และขาดแคลนการเชื่อมโยง
ธรุกจิอืน่ในหวงโซคณุคาทางธุรกจิทีเ่กีย่วของกับธรุกจิเกิดใหม
 รายงานของ United Nation Conference on Trade 
and Development: UNCTAD (2015) สรปุวาการบมเพาะ-
ธรุกิจของแตละหนวยงานยังขาดการบูรณาการ และไมมีรูปแบบ
ที่เหมาะสม (optimal model) ในการกอตั้งบริษัทจัดตั้งใหม
และผูประกอบการหนาใหม (entrepreneurs) ทีม่คีวามเขม-
แข็ง และมีความสามารถในการขยายธุรกิจใหเจริญเติบโตได
ตอไปในอนาคต
 การบมเพาะธุรกิจในประเทศไทยไมเพียงแตดําเนิน  
การในมหาวิทยาลัยเทาน้ัน ยังมีการดําเนินการโดยองคกร
ภาครัฐอ่ืนๆ และภาคเอกชน ซ่ึงดูเหมือนวาจะไดผลมากกวา
การดําเนินการในมหาวิทยาลัย ท้ังองคความรู เครือขาย ผูทรง-
คุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเอกชนท่ีสามารถใหคําปรึกษา
ทางดานธุรกิจ เนื่องจากมีความพรอมกวา แตการบมเพาะ-
ธุรกิจขององคกรภาครัฐอื่นและเอกชนมีจํานวนไมมากนัก
เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน หากรัฐบาลตองการ
สรางวิสาหกิจใหมจํานวนมากที่มีการเติบโตสูง โดยใช
กระบวนการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตอง
ปรับปรุงกระบวนการบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

โอกาสในการปรับปรุง
 จากสถานะท่ีกลาวมาขางตน เอกสารน้ีขอเสนอแนะ
โอกาสในการปรับปรงุการบมเพาะธุรกจิของมหาวิทยาลยัและ
สถานศกึษา ซึง่รวมทัง้ภาคอุดมศึกษาและภาคอาชีวศกึษา เพือ่
ใหประสบผลสําเร็จมากข้ึน โดยนําเสนอในระดับและมิตติางๆ 
ดังตอไปน้ี
 1. ระดับนโยบาย
 การบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา 
ตองเร่ิมตนจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดี โดยตองถือวากิจกรรมบมเพาะธุรกิจมีความ
สําคัญเทียบเทากับกับภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานบุาํรงุศลิปวฒันธรรม 
เนือ่งจากกจิกรรมบมเพาะธรุกจิเปนการสนับสนนุผูทีจ่ะสาํเรจ็
การศกึษา ใหมคีวามพรอมในการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัความรู
ทีเ่รียนมา โดยการนําความรูไปประกอบธุรกจิ เปนการเตรียม
การใหบณัฑติของมหาวทิยาลยัเผชิญกับโลกแหงความเปนจรงิ

ในการเปนผูประกอบการ นอกเหนอืจากการเตรยีมตวัใหเปน
ลูกจางหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ดังนั้น การปรับทัศนคติ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะสงผล
ตอการระดมทุน การบริหารจัดการหนวยบมเพาะธุรกิจ และ
กิจกรรมสนับสนุนผูประกอบการโดยกลไกของมหาวิทยาลัย 
 2. พันธมิตร
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีประสบการณทางธุรกิจนอยมาก 
ซึ่งเห็นไดจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังน้ัน การมีพันธมิตรทางธุรกิจจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางย่ิง ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยตองมีพันธมิตรทางธุรกิจจาก
ภายนอก  เชน  สภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย
หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ธนาคาร 
สถาบันการเงิน องคกรสมาคมธุรกิจทองถิ่น วิสาหกิจทั้ง
ขนาดใหญ บรษิทั หางราน และ SMEs ทีเ่ขมแข็ง หนวยงานของ
รฐัท่ีเกีย่วของกบัภาคธรุกจิ เชน สาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวัด 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนตน 
เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยในการบมเพาะ-
ธุรกิจ เปนพี่เลี้ยง (mentors) อาสาสมัครในการชวยเหลือ
ใหคําแนะนําในการประกอบธุรกิจ เปนผูลงทุน เปนคูคา และ
เปนพนัธมติรธุรกิจกบัผูประกอบการใหมในศนูยบมเพาะธรุกจิ
 ศูนยบมเพาะธุรกิจ ทําใหเกิดการประกอบการ 
(entrepreneurship) ในมหาวิทยาลัยและชุมชนที่
มหาวิทยาลัยต้ังอยู และจะชวยขับเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชน
รอบมหาวิทยาลัย โดยการใหทรัพยากร และสถานที่สําหรับ
ชมุชนในการสรางธรุกิจเทคโนโลยี (ทีใ่ชเทคโนโลยโีดยตรงหรอื
โดยออม) ใหเกิดขึ้น หากธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ ศูนย-
บมเพาะธุรกิจก็จะเปนแหลงสรางธุรกิจใหมและสรางงานท่ีมี
คาตอบแทนสูงใหกับชุมชน ดังนั้น ความรวมมืออยางจริงจัง
ของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรธุรกิจของชุมชนในการดําเนิน
การศูนยบมเพาะธุรกิจ จึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อผลประโยชน
รวมกันทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชน
 3. กลยุทธของศูนยบมเพาะธุรกิจ
 ศูนยบมเพาะธุรกิจตองวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย
ทั้งดานเทคโนโลยีและดานธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมที่
เก่ียวของกบัภมูศิาสตร ประชากร วฒันธรรม สภาพเศรษฐกจิ 
ตลอดจนสภาพสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อหาขอ-
ไดเปรียบดานการแขงขัน (competitive advantage) ของ
กลุมธุรกิจท่ีจะตองเลือกมาเปนธุรกิจยุทธศาสตรของศูนย
บมเพาะธุรกิจแตละแหง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมควรบมเพาะ
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ทุกธุรกิจแบบกระจัดกระจายไรทิศทาง แตควรจัดต้ังกลุม
ธุรกิจยุทธศาสตร เชน ธุรกิจจากพืช ธุรกิจจากปศุสัตว ธุรกิจ
แปรรูปเกษตร ธุรกิจเคร่ืองจักรกล ธุรกิจดิจิทัล เปนตน ทําให
เกิดการเกื้อกูลสนับสนุนทางเทคโนโลยี ทางการตลาด การ
สนับสนุนทุน การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และการ
หาพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะสงผลใหการ
บมเพาะธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น โดยอาจ
มีกลุมธุรกิจยุทธศาสตรไดมากกวาหนึ่งกลุม แตไมควรมีมาก-
เกนิไป ในการน้ีหากวเิคราะหแลวพบวามหาวิทยาลยัไมมคีวาม
ไดเปรียบดานการแขงขันในกลุมธุรกิจใดเลย มหาวิทยาลัยก็
ไมอาจคาดหวงัไดวาจะประสบความสาํเรจ็สงูในการบมเพาะ-
ธุรกิจ เนื่องจากขาดปจจัยเกื้อกูลสนับสนุนขางตน 
 4. กลุมเปาหมาย
 กลุมผูเขารบัการบมเพาะธรุกจิควรมไีดหลายกลุม เชน
  1) นสิตินกัศกึษาปจจบุนั ทีม่คีวามตองการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง มีแนวคิดในการนําความรูหรือเทคโนโลยีมา
สรางธุรกิจ และมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานหนักและความ
เสี่ยงทางธุรกิจ
  2) ผูที่เคยทํางานเปนลูกจาง และตองการปรับ-
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูประกอบการ
  3) ทายาทธุรกิจที่บิดามารดาหรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีธุรกิจอยูกอน และมีความตองการจะเปน
ผูประกอบการใหมในกิจการหรือธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม
  4) ศิษยเกาที่ประกอบธุรกิจอยูแลว และตองการ
ขยายธรุกิจในรปูแบบอืน่ๆ ทีส่นบัสนนุธรุกจิเดิม หรอืแตกตาง
จากธุรกิจเดิมอยางสิ้นเชิงเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
 กลุมเปาหมายทุกกลุมตองผานกระบวนการฝกอบรม
เบื้องตน ทั้งดานแนวคิดการประกอบการ ความรูเพิ่มเติม
ทางเทคโนโลยีและการประดิษฐคิดคน และความรูดานการ
ประกอบธุรกิจและสรางนวัตกรรม กอนเขาสูกระบวนการ
บมเพาะธุรกิจ
 5. การวางแนวทางของกิจกรรมสนับสนุนใหเปน
แนวเดียวกัน
 เมื่อเลือกกลุมธุรกิจ และเลือกกลุมเปาหมายไดแลว 
มหาวิทยาลัยตองวางแนวทางในการบริหารจัดการปจจยัตางๆ 
ของการบมเพาะธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน
  1) จดัการเรยีนการสอนการเปดหลกัสตูรทีเ่กีย่วของ
กับเทคโนโลยี กระบวนการ การพาณิชย และนวัตกรรมที่
เกี่ยวของกับธุรกิจนั้นๆ

  2) การจัดทําฐานขอมูล เทคนิค การคา การตลาด 
และการทําธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจนั้น
  3) สรางแรงจูงใจใหอาจารยและนกัวจิยั ทาํการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับธรุกิจนัน้
  4) จดักจิกรรมเชือ่มโยงศนูยบมเพาะธรุกิจกบัหอง-
ปฏิบัติการทางเทคนิคที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจ เชน หองปฏิบัติ
การนวตักรรมอาหาร หองปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งมอืแพทย 
หองปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวร เพื่อนําเทคโนโลยีของ
หองปฏบิตักิารมาใหบรกิารทางเทคนคิแกผูประกอบการ เชน 
การทดสอบ การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑใหแก
ผูประกอบการ การทําวจิยัและพัฒนาใหตรงกับความตองการ
ของตลาด และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
  5) จดัทํากิจกรรมเพือ่พบปะหารือ เสวนา และแลก-
เปล่ียนความรูทางวิชาการ วิจัย พัฒนา การผลิต มาตรฐาน
โลจิสตกิส การตลาด นวตักรรม ระหวางผูรบัการบมเพาะ และ
พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยในกลุมธุรกิจนั้นๆ
  6) การเช่ือมโยงกับศูนยบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จสูง เพื่อเรียนรูและแลก-
เปลี่ยนประสบการณในการสรางผูประกอบการใหมดวยการ
บมเพาะธุรกิจ
 6. บุคลากรของศูนยบมเพาะธุรกิจ
 ในการจัดหาจัดจางบุคลากรประจําและบุคลากร
สนับสนุนศูนยบมเพาะธุรกิจ ท้ังผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ
เจาหนาท่ีประสานงาน ผูใหคําปรึกษาธุรกิจ และพี่เลี้ยงอาสา-
สมัคร ตองจัดหาบุคลากรจากผูที่เคยทํางานกับพันธมิตร
ธุรกิจจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือโดยคําแนะนําของ
ฝายธุรกิจ โดยไมควรจัดจางอาจารยประจําหรือพนักงานเดิม
ของมหาวทิยาลยั มาเปนบุคลากรในศนูยบมเพาะธรุกจิ เพราะ
จะไมสามารถดําเนินการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลได 
ทั้งนี้ อาจจางบัณฑิตจบใหมหรือนักศึกษาเปนผูชวยในงาน
ประสานงานดานตางๆ ของสาํนกังาน และศนูยบมเพาะธุรกจิ
ตองมีบุคลากรมืออาชีพปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
 7. การระดมทุน
 ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบมเพาะธุรกิจ เพื่อ
เปนแหลงทุนใหผูประกอบการใหมเติบโตเร็ว มหาวิทยาลัย
จะตองสรางระบบระดมทุน รวมกับผูมีประสบการณที่เปน
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเปนกองทุนสนับสนุนผูประกอบการ-
ใหมของมหาวิทยาลัย โดยระดมทุนควบคูไปกับการหารายได
ประจําของศูนยบมเพาะธุรกิจ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนิน
งานประจําวัน
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 รายไดของศูนยบมเพาะธุรกิจอาจเกิดข้ึนในรูปแบบตอไปน้ี 
  • เงินคาเชาพื้นที่จากธุรกิจบริการที่ใหแกผูที่มาใช
ศนูยบมเพาะธุรกจิ เชน รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ รานเสรมิ-
สวย รานคาปลีกอื่นๆ เปนตน 
  • เงินสนับสนุนใหเปลา (sponsorship) จากวิสาหกิจ
ที่เขมแข็ง เพื่อใชเปนเงินรางวัลใหแกผูชนะการประกวดแผน
ธุรกิจ 
  • เงินอุดหนุนจากรัฐ 
  • เงินอุดหนุนจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  • เงินบริจาคจากศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
  • เงินบริจาคจากบุคคลหรือองคกรการกุศล 
  • เงินจากดอกผลท่ีไดจากเงินผลประโยชนของ
มหาวทิยาลยั เพือ่สนบัสนนุการสรางชือ่เสยีง ของมหาวทิยาลยั
ผานผูประกอบการใหม 
  • การระดมทุนผาน Crowd Funding (การระดม
ทุนสาธารณะ) เปนการระดมทุนจากประชาชนท่ัวไปท่ีไมใช
นักลงทุนโดยตรงและลงทุนในจํานวนนอย โดยใชชองทาง
ออนไลนเปนทางเลือก ในกรณีทีไ่มสามารถหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย 
  • การระดมทุนผาน Angel Funds เปนการลงทุน
จากนักธรุกจิ ซึง่สามารถชวยเหลอืผูประกอบการไดทัง้ในเรือ่ง
ของเงินลงทุน ความรู ประสบการณ และเครือขายธุรกิจ โดย
ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเปนรูปแบบตางๆ เชน หุนใน
บริษัท ซึ่งจะสามารถใหผลตอบแทนเปนตัวเงินกลับมาไดใน
อนาคตในกรณีที่บริษัทประสบความสําเร็จ หรือการปนผล
จากการท่ีบริษัทไดเขาตลาดหุน ซึ่งทําใหมูลคาหุนสูงขึ้นเปน
ทวีคูณ หรือการที่มีบริษัทที่ใหญกวาซื้อกิจการโดยการซื้อหุน
จากผูถือหุนทุกคน เปนตน  
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยตองจัดสรรรายไดดังกลาว
ขางตนเปนทุนใหเปลา (grant) ทุนเริ่มตน (seed money)  
กองทุนเส่ียง (venture capital) หรือการรวมทุน เปนตน 
โดยมีกลไกในการคืนทุนเมื่อผูรวมทุนตองการยุติการรวมทุน 
หรือเมื่อกิจการประสบความสําเร็จในอนาคต โดยตองมีการ
พิจารณาแผนธุรกิจอยางรอบคอบ 
 อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปศูนยบมเพาะธุรกิจจะไดรับ
เงินอุดหนุน (subsidy) เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
จากภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย เชน คากอสราง คาบุคลากร 
คาสาธารณูปโภค และคาใชจายพ้ืนฐาน ตามสมควร

 8. การประเมินเพื่อหาตัวอยางที่ดี
 ในการประเมนิผลการบมเพาะธรุกิจของมหาวทิยาลยั
ทีไ่ดดาํเนินการไปแลว แมวาจะมีมหาวิทยาลัยจํานวน 72 แหง
ทั่วประเทศท่ีมีศูนยบมเพาะธุรกิจ แตก็มีเพียงไมกี่แหงที่
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับ
กิจกรรมบมเพาะธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยเหลานี้ไดทดลอง
รูปแบบตางๆ ในการบมเพาะธุรกิจ เชน การฝกอบรม การจัด
ประชุมเชงิปฏิบัติการ การสรางนวัตกรรม การสนับสนุนการ
ทําตนแบบ การจัดทําแผนธุรกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับประเทศ และในตางประเทศ การจัดโปรแกรมสราง
อตัราเรงทางธุรกิจ การเขารวมงานแสดงสินคา การใชชองทาง 
สื่อสังคมออนไลน เปนตน ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐท่ีตองการ
สนบัสนนุกิจกรรมบมเพาะธรุกจิในมหาวทิยาลยั ควรประเมนิ-
ผลสําเรจ็จากกลยทุธเหลานีใ้นมหาวทิยาลยัตวัอยาง และถอด
บทเรยีนเพือ่นาํรปูแบบการบมเพาะธรุกิจทีป่ระสบความสาํเรจ็
สูงมาขยายผลตอไป
 9. แผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ
 เนื่องจากศูนยบมเพาะธุรกิจเปนธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่
ประกอบกิจการหลัก คือการใหเชาพื้นที่ พรอมทั้งใหบริการ-
ตางๆ 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
ทีม่าของงบประมาณในการดาํเนนิกิจกรรมบมเพาะธรุกจิ รวม
ไปถึงวิธีในการดําเนินกิจกรรมบมเพาะธุรกิจท่ีเหมาะสมกับ
ผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ ซึ่งการจัดทําแผนธุรกิจของศูนย-
บมเพาะธรุกิจจะมสีวนสาํคญัในการชวยใหการดาํเนนิการของ
ศูนยบมเพาะธุรกิจประสบความสําเร็จ
 แผนธุรกิจเริ่มตนจากเปาหมายและพันธกิจท่ีชัดเจน 
จากน้ันเปนการอธิบายวิธีการดําเนินการของศูนยบมเพาะ-
ธุรกิจอยางครบถวน โดยรวมถึงโครงสรางองคกรและรูปแบบ
การชวยเหลือในการดําเนินธุรกิจ ที่ศูนยบมเพาะธุรกิจจะ
ใหบริการแกลูกคาผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ เชน สถาน
ที่ตั้ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนบุคลากรของ
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ศูนยบมเพาะธุรกิจ ตารางเวลาทําการของศูนยบมเพาะธุรกิจ 
การคัดเลือกผูเขารับการบมเพาะธุรกิจ กิจกรรมการตลาด 
การใหคําปรึกษาเทคนิค การใหคําปรึกษาธุรกิจ ทีมพี่เลี้ยง
ธุรกิจ คาบริการตางๆ และงบประมาณรายรับรายจาย ดังนั้น 
แผนธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจจึงเปนเสมือนแผนที่นําทาง 
(roadmap) ทีจ่ะนาํพาศนูยบมเพาะธรุกจิใหกาวหนาจนบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดของศูนยบมเพาะธุรกิจแตละแหง
 นอกจากน้ัน สถานะทางธุรกิจของศูนยบมเพาะธุรกิจ
มีความสําคัญอยางมากตอการสรางแผนธุรกิจ โดยศูนยบม-
เพาะธุรกิจอาจมีสถานะเปนวิสาหกิจเต็มตัว เปนองคการที่
ไมแสวงหากําไร (non-profi t organization) หรือเปนมูลนิธิ 
(foundation) ซึ่งรูปแบบองคการที่ไมแสวงหากําไร จะ
ทําใหศูนยบมเพาะธุรกิจสามารถระดมทุนในรูปแบบการรับ
บริจาคไดงายกวาการจัดตั้งเปนศูนยบมเพาะธุรกิจ ซึ่งตอง
ของบประมาณจากมหาวิทยาลยัหรือรฐับาล โดยจะไดรบัการ
สนบัสนนุงบประมาณการดําเนินงานไมตอเน่ือง และจะสงผล
ใหศูนยบมเพาะธุรกิจประสบความสําเร็จในระดับตํา 

บทสรุป
 รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับการบมเพาะธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการบมเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยท่ีได
รับการสนับสนุนหลักจากสํานักงานคณะกรรมการการ-
อุดมศึกษา ซึ่งมีขอจํากัดหลายประการ และปจจัยสําคัญคือ 
การที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมน้ี ซึ่ง
จะสงผลอยางสูงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บมเพาะธุรกจิ จงึอาจกลาวไดวา ความสําเร็จของศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจในมหาวิทยาลัย ขึ้นอยูกับนโยบายของมหาวทิยาลัย
เปนสําคัญ โดยหากมหาวิทยาลัยใหความสําคัญวา การสราง
ผูประกอบการใหมดวยการบมเพาะธุรกิจเปนพันธกิจสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย เทียบเทากับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบูรณาการกิจกรรมท่ีเ ก่ียวของก็จะงายข้ึน และมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น นอกจากนั้น การสนับสนุนจากพันธมิตร
ธุรกิจภายนอกมหาวิทยาลัยก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญ 
ในการดําเนินการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจใหมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอยางการสนับสนุนไดแก การหา
รายไดประจํา การระดมทุน การจัดทําแผนธุรกิจของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ การใหคําแนะนําในฐานะพ่ีเลี้ยง การจัด
กจิกรรมเสริมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ การนําธุรกิจใหมเขาสูหวงโซ
อุปทานของธุรกิจเดิม เปนตน ขอสําคัญคือ ผูบริหารประเทศ
และผูบริหารมหาวิทยาลัยตองตระหนักวาการสรางผูประกอบ

การใหมดวยการบมเพาะธุรกจิไมใชเรือ่งงาย และหากตองการ
เพิ่มจํานวนผูประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตธุรกิจสูง ก็ยิ่ง
ตองใชทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนมากกวาเดิม ทั้งนี้ตอง
ตระหนักวา มีธุรกิจจํานวนนอยมากที่สามารถเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและย่ังยืน และสวนใหญการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ใชเทคโนโลยีโดยตรงใชเวลานาน โดยอาจใชเวลา
มากถึง 7–10 ป จึงจะคืนทุนและมีผลกําไร
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