
รายงานฉบับสมบรูณ์

งานจดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม รายสาขา/รายพืน้ที/่รายประเด็น: 

สถาบันการศึกษากบัการพัฒนา SME



 

 

 

 

งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเดน็: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

หน้า ก 

ค าน า 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม

ภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ด้วยจ านวนที่มีมากถึง 3,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของ

จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6,061,143 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจ านวน 11,747,093 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 

ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจ านวนมาก  

อีกทั้งมีการด าเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน แม้ว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการความ

ช่วยเหลือของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 

ด้วย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง

เป็นศูนย์กลางประสานระบบการท างานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

ในการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมจึงได้ท าการศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ทั้งนี้ สสว. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาด าเนินงานรวบรวมข้อมูลบทบาท สมรรถนะ 

(Competency) ของสถาบันการศึกษา จ านวน 40 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัย 

จ านวน 25 แห่ง และ 2) สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 15 แห่ง โดยบริษัท เอฟฟินิตี้ จ ากัด ได้รวบรวมผลจากการเก็บ

ข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของแต่ละสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการต่อการเข้าถึงข้อมูล

การให้บริการของสถาบันการศึกษา ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศผ่าน

สถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สิงหาคม 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม
ภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ด้วยจ านวนที่มีมากถึง 3,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6,061,143 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจ านวน 11 ,747,093 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 
ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งมีการด าเนินธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ความช่วยเหลือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษา  
ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะความคิดทางธุรกิจ
เพื่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ การบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขยายตัว ตลอดจนการสร้างรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) ใหม่ เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจในช่วงอ่ิมตัว ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้ท าการศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตามวงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) สมรรถนะ (Competency) ของสถาบันการศึกษา ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อทราบถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสถาบันการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปในอนาคต  

นิยามศัพท์ กลุ่มเป้าหมาย และการก าหนดพื้นที่ด าเนินการ 

การศึกษานิยามของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณา

จากสถาบันการศึกษาที่มีกิจกรรมส าคัญ 2 ส่วน คือ  

1) สถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีปัจจัยความพร้อมด้าน

บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการ

ส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

โดยขอบเขตของสถาบันระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการสอนในระดับปริญญาตรี และ

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่ ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก  2) สถาบันอาชีวศึกษา  

เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
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2) มีศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากเป็นสถาบันที่มี 

การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาแล้ว ควรเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคธุรกิจอีกด้วย  

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจภายนอก โดยถือเป็นการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ คณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสใน 

การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ต้องมีเป้าหมายและกิจกรรมที่ด าเนินการชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การแลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาสินค้า/บริการ การให้ค าปรึกษา  รวมถึง

การช่วยเหลือด้านวิจัย การให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้า/บริการ เป็นต้น  

สรุปคุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

จากขอบเขตของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้างต้น  

จึงน ามาคัดเลือกสถาบันการศึกษาจ านวน 40 สถาบัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 3 ส่วน คือ  

1) กระจายสถาบันการศึกษาเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

2) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการและการศึกษาสูง  

3) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ซึ่งการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป้าหมายนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย 

จ านวน 25 สถาบัน และ 2) สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 15 สถาบัน ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร  

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยจ านวน 25 แห่ง ในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย   

1) กรุ ง เทพมหานคร  มหาวิทยาลัย เป้าหมายจ านวน 7 แห่ง  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                                                                                      
(University-Business/External Relationships 

for Knowledge Exchange)
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2) ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเป้าหมายจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

3) ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเป้าหมายจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเป้าหมายจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

5) ภาคใต้  มหาวิ ทยาลั ย เป้ าหมายจ านวน  3  แ ห่ ง  ไ ด้ แก่  มหาวิ ทยาลั ยส งขลานครินทร์   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 15 แห่ง แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้  

1) กรุงเทพมหานคร สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ 

2) ภาคกลาง สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

3) ภาคเหนือ สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
และวิทยาลัยเทคนิคล าปาง 

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

5) ภาคใต้ สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และวิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี 

นอกจากนี้ ในการด าเนินงานศึกษาข้อมูล ยังได้ส ารวจและรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และอุปสรรคของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 650 ราย ครอบคลุมพื้นที่ด าเนินการทั้ง 5 พื้นที่  ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ด้วยเช่นกัน 
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กรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) จากต่างประเทศในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน

สถาบันการศึกษา 

การศึกษาข้อมูลกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีจากต่างประเทศจ านวน 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
สิงคโปร์  และญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน
สถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

สรุปแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา SME ของแต่ละประเทศ 

 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการส่งเสริม SME ที่เริ่มต้นขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการแก่

ผู้ประกอบการ SME เช่น ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ส านักงาน พร้อมทั้งมีบริการให้ค าแนะน า ความรู้จากบุคลากร  

โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ ผ่านการร่วมให้ค าแนะน าจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มี 

รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ SME เข้าศึกษาดูงาน ส่วนหน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา SME ผ่านการพัฒนา

กลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุน เช่น การลดอัตราภาษีส าหรับผู้ประกอบการ SME ใหม่ที่ตั้งธุรกิจในพื้นที่

โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ส่วนประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวิจัยเป็นทุนเดิม ภาครัฐจึงได้

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตามความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในแต่ละ

พื้นที่  ตามแนวคิดการพัฒนาแบบคลัสเตอร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับ

สถาบันการศึกษา โดยการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษาเพิ่มข้ึน 

ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นมีทิศทางในการพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษาที่มีการ

ผลักดันโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจน โดยในประเทศสิงคโปร์ บางมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาให้
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การสนับสนุน SME โดยเฉพาะ ผ่านนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

และมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการให้บริการ SME และ Start-up โดยตรง 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น จะแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ตรงที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีทักษะหรือ

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ภาครัฐจึงเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการมากขึ้น ผ่านการจัดตั้ง SME Universities ขึ้น 9 วิทยาเขตกระจายทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 

สรุปสมรรถนะของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย 

จากการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิจากสถาบันการศึกษาเป้าหมายทั้ง 40 แห่ง พบว่า 

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทาง และขอบเขตการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน โดย

สามารถแบ่งข้อมูลการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ รูปแบบการ

ใ ห้บริการ (Service Providing Model) ประ เภทของบริการ (Service Range) ความเชี่ ยวชาญ (Area of 

Competency) และอุปสรรคในการพัฒนา SME (SME Development Constraint) 

1) รูปแบบการให้บริการ (Service Providing Model) 
จากการศึกษาพบว่านโยบายของทุกสถาบันการศึกษามีการจัดตั้งหรือมอบหมายภารกิจการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ให้แก่หน่วยงานหลักภายในสถาบันการศึกษาเพื่อรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง โดยรูปแบบการ

ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การให้บริการแบบรวมศูนย์ และการให้บริการแบบกระจายศูนย์ โดยแต่ละ

รูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้  

- การให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralized Model) เป็นลักษณะที่สถาบันการศึกษาจัดตั้งหน่วยงาน

ส่วนกลาง เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อรับผิดชอบการจัดการในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 

SME โดยหน่วยงานดังกล่าว มีหน้าที่ประสานงานเพื่อด าเนินโครงการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน

สถาบันการศึกษาเพื่อให้บริการผู้ประกอบการ SME ต่อไป  

- การให้บริการแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Model) เป็นลักษณะที่สถาบันการศึกษามีการจัดตั้ง

หน่วยงานขึ้นหลายหน่วยงานตามความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับ คณะ/สถาบัน เพื่อให้บริการ

ผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการพัฒนาในประเด็นที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาบางแห่งมีการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อด าเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการ 

SME พร้อมกับมีหน่วยงานย่อยในระดับคณะ/สถาบัน ที่ให้บริการใกล้เคียงกันอีกหลายหน่วย  

2) ประเภทของบริการ (Service Range) 
จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย สามารถสรุปการให้บริการของ

สถาบันการศึกษา ได้เป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME และ  

2) ประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการผู้ประกอบการ SME โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้  
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- ประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย โดยประเภทการบริการที่
สถาบันการศึกษา มีมากที่สุด คือ การจัดสัมมนาและฝึกอบรม รองลงมา คือ การให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน
ด้านต่างๆ และการพัฒนาสินค้า บริการและเทคโนโลยี ในขณะที่ประเภทของบริการที่สถาบันการศึกษา
ให้บริการน้อยที่สุด ได้แก่ การวิจัยด้านธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

- ประเด็นการพัฒนาธุ รกิจที่ ใ ห้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย 
สถาบันการศึกษาเป้าหมาย มีการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า/บริการ และการตลาด ในขณะเดียวกัน ประเด็นการพัฒนาธุรกิจ 
ที่สถาบันการศึกษามีบริการให้แก่ผู้ประกอบการน้อยที่สุด 2 อันดับ คือ การจัดหาแหล่งเงินทุน และ
การศึกษาความคุ้มค่า 

3) ความเชี่ยวชาญ (Area of Competency) 
จากการส ารวจความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาเป้าหมายต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยการให้

สถาบันการศึกษาเรียงล าดับความเชี่ยวชาญ 3 อันดับแรกของสถาบัน พบว่าสถาบันการศึกษาเป้าหมายส่วนใหญ่มี

ความเชี่ยวชาญด้านอาหารมากที่สุด ร้อยละ 60 ของสถาบันการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือด้านการเพาะปลูก  

ร้อยละ 38 และด้านยานยนต์ร้อยละ 35 ในขณะที่อุตสาหกรรมที่สถาบันการศึกษามีความเชี่ยวชาญน้อยที่สุด ได้แก่ 

การโรงแรมและโลจิสติกส์ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 3 ตามล าดับ  

4) อุปสรรคในการพัฒนา SME (SME Development Constraint) 
การส ารวจสถานการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษา ถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคหลัก

ในการพัฒนาผู้ประกอบการ พบว่า สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ/โครงสร้าง

พื้นฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME มากถึงร้อยละ 88 ของสถาบันการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ 

ผู้ประกอบการ SME ที่เข้ารับบริการของสถาบันการศึกษาขาดความพร้อมและความเข้าใจในการบริการ ร้อยละ 83 

และขาดการประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันการศึกษาอย่างเพียงพอ ร้อยละ 63 ในขณะที่ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

น้อยมาก คือ การขัดแย้งผลประโยชน์กับภาคเอกชนในการตกลงด้านสิทธิบัตร หรือรายได้ เพียงร้อยละ 13 ซึ่งพบ 

แค่เพียงในส่วนของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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สรุปสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME  

การส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME ได้เก็บข้อมูลภาพรวมของผู้ประกอบการ SME จ านวน 650 ราย 

ครอบคลุม 5 พื้นที่ด าเนินการ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เคยรับบริการของสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่ไม่

เคยเข้ารับการบริการของสถาบันการศึกษา โดยได้ก าหนดขอบเขตของการส ารวจจากผู้ประกอบการ SME ประเภท

นิติบุคคลเป็นหลัก โดยมีผลจากการศึกษา ดังนี้   

- ประเด็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา พบว่า จ านวนผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการของ
สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ านวนผู้ประกอบการที่ส ารวจทั้งหมด ในขณะที่  จ านวน
ผู้ประกอบการที่ไม่เคยใช้บริการในการพัฒนาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 52 ของจ านวนผู้ประกอบการที่ส ารวจ
ทั้งหมด โดยสาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการไม่เคยใช้บริการ คือ ผู้ประกอบการ SME ไม่ประสงค์รับการ
บริการจากสถาบันการศึกษา สาเหตุรองลงมา คือ ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อมูลขอบเขตของกิจกรรม/
โครงการที่สถาบันการศึกษามีบริการ และไม่ทราบข้อมูลในการติดต่อสถาบันการศึกษา 

- ความต้องการที่จะเข้ารับการบริการจากสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ
ค าปรึกษา และการจัดอบรม เป็นหลัก โดยสาขาที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากที่สุดทั้งในด้าน
ค าปรึกษาและการจัดอบรม คือ การพัฒนาด้านการตลาด รองลงมาคือ การให้สถาบันการศึกษาพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมเชื่อมต่อกับโครงการภาครัฐ รวมไปถึง การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business 
Matching) จากเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ในขณะที่ความต้องการที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญใน
การใช้บริการจากสถาบันการศึกษาน้อยที่สุดคือ การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการส่วนน้อยที่ เข้าใจเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง ยังเข้าใจว่าการที่
ผู้ประกอบการขอเข้าใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จะท าให้ผู้ประกอบการ
เป็นผู้เสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ 

- แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษาที่ต้องการ  พบว่า ผู้ประกอบการ SME 
ต้องการให้สถาบันการศึกษาช่วยพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะตรงกับความ
ต้องการของภาคเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้สนับสนุนการจัดอบรม 
รวมไปถึงการจัดกิจกรรม/นโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงาน
และก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา  

- ประเด็นการบริการ/กิจกรรมของสถาบันการศึกษาที่ผู้ประกอบการ SME เคยร่วมมือ หรือใช้บริการ
มากที่สุด คือ กิจกรรมการรับนักศึกษาฝึกงาน อันดับที่ 2 คือการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
สินค้า/บริการ อันดับที่ 3 และ 4 คือ การออกรับสมัครงาน (Job Fair) และการจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching)  

- ปัจจัยส าคัญของผู้ประกอบการในการตัดสินใจเข้ารับบริการกับสถาบันการศึกษา จากผู้ประกอบการที่
เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะตัดสินใจจากกิจกรรมที่
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดต่อ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีมุมมองว่าการติดต่อสถาบันการศึกษาสามารถเข้าถึงได้ยาก ท าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วม
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กิจกรรม ส่วนปัจจัยส าคัญน้อยที่สุดที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษา คือ ชื่อเสียงของบุคลากร  

- ปัญหาและอุปสรรคหลักที่ เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการ SME กลุ่มที่ เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษา คือ การบริการของสถาบันการศึกษามีไม่เพียงพอ เนื่องจากสถาบันการศึกษามีตัวชี้วัด
ที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ทั้งการวัดที่เน้นมิติของระยะเวลา โดยเฉพาะการด าเนินงานให้ทัน
ในช่วงปีงบประมาณ หรือการวัดในเชิงปริมาณ จึงท าให้ในบางครั้งจ าเป็นต้องเลือกส่งเสริมและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่สามารถสนับสนุนหรือให้ค าปรึกษาได้ง่ายก่อนการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
ปัญหาที่แก้ไขยาก และใช้เวลานาน รองลงมา มีความเห็นว่าการด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อ
อาจารย์/บุคลากร ซึ่งจะมีเวลาให้ค าปรึกษาที่ไม่แน่นอน ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปค่อนข้างยาก 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบน้อยที่สุดจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา คือ ประเด็นวิจัย
ที่ไม่ตรงกับความต้องการ  

ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันการศึกษากับการ

พัฒนาผู้ประกอบการ SME พบว่ารูปแบบการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐยังมีความ 

ทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกัน ทั้งยังมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ สถาบันการศึกษามี

ความเชี่ยวชาญและความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่  

สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน งบประมาณ ตลอดจนรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบายของภาครัฐ 

ดังนั้น การด าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดอีกหลายประการ กระทบถึงผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อจ ากัดที่แตกต่าง ดังนี้ 

1. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐ 
จากการศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษา 

ตลอดจนการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ SME พบว่าการด าเนินงานของ

ภาครัฐมีข้อจ ากัด ดังนี้  

• ในการด า เนินของภาครัฐมีหลายหน่วยงานที่ สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่าน
สถาบันการศึกษา แต่ขาดการด าเนินงานร่วมกันจึงส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนในการสนับสนุน 
และมีทิศทางการสนับสนุนที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดโครงการในรูปแบบ หรือเนื้อหาใน
ลักษณะเดียวกัน ที่ด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน 

• การก าหนดรูปแบบโครงการและการประเมินผลของโครงการที่ไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนและ 
บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME เนื่องจาก การก าหนดระยะเวลาโครงการบางส่วนส าหรับการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่สั้นเกินไป เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามปีงบประมาณ ซึ่งมี
ลักษณะที่ เป็นแผนปีต่อปี  ขณะที่ระยะเวลาของการพัฒนาธุรกิจไม่ได้จ ากัดอยู่ในช่วง
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ปีงบประมาณ หรือช่วงระยะเวลาการด าเนินงานเท่านั้น อีกทั้ง การก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ เนื่องจาก เป็นการวัดผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับผลผลิตเชิงคุณภาพเท่าที่ควร ท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้ารับบริการเพื่อท าให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้
ตามระยะเวลาและจ านวนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวท าให้
ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพต่ าไม่ได้รับการบ่มเพาะและยังประสบปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจต่อไป 

• การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานภาครัฐ มีการก าหนดเป้าหมาย และ 
ทิศทางการพัฒนาในภาพรวมทั้งประเทศที่ยังไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน และการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานมีไม่มากเท่าที่ควร แต่เป็นการก าหนดโครงการพัฒนาอย่างแยก
ส่วนตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ที่อาจไม่สอดคล้องกัน  เช่น 
ผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบ แต่การ
สนับสนุนบริการด้านการแปรรูปสินค้ายังไม่มีการด าเนินงานในช่วงระยะนั้นๆ ท าให้
ผู้ประกอบการต้องรอเวลาที่จะมีโครงการด้านการแปรรูปสินค้าเพื่อเข้ารับบริการต่อ ซึ่งอาจ
ต้องรอนานกว่า 1 ปีได้ 

• นอกจากนี้  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยัง ขาดความเข้าใจในแนวทาง 
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME จากความต้องการของภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่อย่าง
แท้จริง เนื่องจากการก าหนดโครงการสนับสนุนต่างๆ เป็นโครงการตามนโยบายของส่วนกลาง
เป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบริบทการด าเนินงานในบางพื้นที่ แต่หน่วยงานต้องด าเนินการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการอาจไม่ได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาเท่าที่ควร 

2. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาคการศึกษา 

• การด าเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สามารถท าได้ในปริมาณที่จ ากัด เนื่องจาก
งบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันอาชีวศึกษา เป็นงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการตามความต้องการของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่   

• สถาบันการศึกษามีความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME 
ไม่มากนัก จากการก าหนดตัวชี้วัดด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยการก าหนด
เป้าหมายในเชิงปริมาณ ท าให้สถาบันการศึกษาบางส่วนมุ่งเป้าไปที่การให้บริการ SME เพื่อให้
ครบตามเป้าหมาย โดยไม่ได้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ แต่หากสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีความช านาญจะท าให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากกว่า หรือในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาบางส่วนเข้าใจถึงข้อจ ากัดด้าน
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตน แต่การขอความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาที่มีความ
ช านาญมากกว่า เพื่อร่วมให้บริการพัฒนา SME นั้น ได้รับการปฏิเสธ ท าให้ต้องด าเนินการเอง
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ทั้งหมด ทั้งยังต้องศึกษาข้อมูลหรือทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งอาจใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณเพิ่มข้ึนกว่าที่ตั้งไว้ได้ 

• สถาบันการศึกษาบางส่วนเลือกสนับสนุนผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย 
เชิงปริมาณเป็นหลัก จากการก าหนดตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญในเชิงปริมาณ สถาบันการศึกษา
บางส่วนจึงเน้นสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องการให้ค าปรึกษาในภาพกว้างของ
การด าเนินงาน หรือกิจกรรมที่สามารถด าเนินงานให้เสร็จได้ง่ายภายในเวลาจ ากัด เช่น  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ มากกว่าการช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ปัญหา
การบริหารจัดการ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีความซับซ้อน ใช้เวลานานจึงจะเห็นผล และความ
เสี่ยงในการไม่ประสบความส าเร็จมากกว่า  

• นอกจากนี้ ข้อจ ากัดอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาคือ ขาดการประชาสัมพันธ์
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณใน 
การด าเนินการ ตลอดจนการขาดความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการบริการของ
สถาบันการศึกษา 

3. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SME 

• ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการศึกษาได้ จากที่
สถาบันการศึกษามีการประชาสัมพันธ์ในขอบเขตจ ากัด อีกทั้งโครงสร้างการท างานของ
สถาบันการศึกษาบางแห่งมีความซับซ้อน ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่า
สถาบันการศึกษามีบริการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อยู่ รวมถึงไม่ทราบช่องทางหรือ
หน่วยงานที่จะติดต่อขอรับบริการ ผู้ได้รับการสนับสนุนจึงจ ากัดอยู่เพียงบางกลุ่มหรือกลุ่มเดิม
ที่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของโครงการสนับสนุนเท่านั้น 

• ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
บางส่วนเปิดธุรกิจจากความตั้งใจ และความกระตือรือร้นในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดย
ไม่เข้าใจภาพรวมของการด าเนินงาน การท าบัญชี การวางโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจ 
หรือความเข้าใจในตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะขาย ส่งผลให้ประสบปัญหาในทุกช่วงของ
การด าเนินงาน และต้องการรับบริการ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการบางส่วน ยังมีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของตนมาก โดยไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนตามค าแนะน าที่ได้รับ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไข  
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ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับ

การพัฒนา SME 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจน

สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME ดังข้อมูลข้างต้นแล้ว การศึกษาครั้งนี้ได้น าประเด็นส าคัญที่

สะท้อนถึงสถานภาพ ปัญหา รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มาก าหนดยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ

สูงสุดนั้น การด าเนินงานจึงต้องเริ่มจากความร่วมมือของหน่วยงานแต่ละภาคส่วนซึ่งต้องท างานร่วมกันบนพื้นฐาน

ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความร่วมมือไตรภาคี 

(Triple Helix) โดยน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาของประเทศ

ไทยได้ ผ่านการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

นอกจากนี้ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมผ่านสถาบันการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีความประสงค์จัดตั้งกิจการ แต่ยังไม่มีกิจการ และผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบัน โดยแต่ละ

กลุ่มจะมีปัญหาและแนวทางในการพัฒนาผ่านสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. นักเรียน/นักศึกษา โดยกลุ่มนี้มีข้อจ ากัดส าคัญร่วมกัน คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน
การท าธุรกิจ ตลอดจนการขาดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ เช่น ขาดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาตลาด และการบริหารจัดการแรงงานภายในกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่สนับสนุนหลักในการพัฒนากลุ่มนักเรียน/นักศึกษาจึงควรเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ การสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurial Mindset ในกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา ตลอดจนการสร้างเสริมองค์ความรู้ในการเริ่ม/ประกอบธุรกิจ และการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจ  

2. ผู้ประสงค์จัดตั้งกิจการ (Pre-SME) มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) ขาดองค์ความรู้ในการริเริ่มกิจการ 2) ขาดแคลนเงินลงทุนในการเริ่มกิจการ และ 3) ขาดแนวคิด
ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ ดังนั้น ควรมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลัก  
ทั้งสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการผู้ในประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างเสริม 
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ การให้ความช่วยเหลือด้านการหาตลาดและช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ตลอดจนการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า รวมถึงการเตรียมตัวในการน าเสนอเพื่อ
ขอเงินทุน และผู้ร่วมลงทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน  

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเดน็: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

หน้าที่ 12 

3. ผู้ประกอบการ SME มีประเด็นหรือข้อจ ากัดในหลายด้านที่หน่วยงานต่างๆ ควรเข้ามาช่วย
สนับสนุน ได้แก่ ความต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า/บริการ รวมถึงปัญหาด้านการขาดการ
เก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นระบบ ส่งผลให้ในการจัดจ าหน่ายสินค้า/บริการในบางครั้ง จ าเป็นต้องเร่ิม
หากลุ่มลูกใหม่ตลอดเวลา และปัญหาที่เกิดจากโอกาสในการขยายกิจการในตลาดเดิมจ ากัด ดังนั้น 
หน่วยงานหลักที่ควรสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ คือ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย เนื่องจาก
ทั้ง 2 หน่วยงานมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและองค์ความรู้ในการให้บริการผู้ประกอบการได้ 
โดยมีแนวทางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจจาก
เดิม และการหาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ SME เพื่อรองรับ 
การขยายกิจการได้ต่อไป   

จากการสรุปแนวคิดในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา และก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก 

สามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นสถาบันการศึกษา

กับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยมีเป้าประสงค์หลักของแผนฯ คือ “การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และผู้มี

ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา” 

โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการของผู้อยู่ในระบบการศึกษา 2) สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าประสงค์ข้างต้น สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ต้องมียุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME ที่มีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอ

รายละเอียดในล าดับต่อไป  
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็น: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

 

 

เป้าประสงค์: ส่งเสรมิ SME และผูม้ีศกัยภาพในการเป น SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านความรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษา 
สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้อยู่ในระบบการศึกษา สนับสนุนและยกระดับ SME ผ่านสถาบันการศึกษา

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

นักศึกษา และ Pre-SME นักศึกษา และ ผู้ประกอบการ SME นักศึกษา และผู้ประกอบการขนาดกลาง

องค์ความรู้
ส่ิงอ านวยความสะดวก

โครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

ยกระดบัโครงสรา้งพ ืน้ฐานและส ิง่อ  านวยความสะดวกของสถาบนัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ SME
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/ หน่วยวิจัย/
สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของ SME สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ พัฒนาพ้ืนที่/ ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษา

เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

พัฒนาระบบสนบัสนุนการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการ SME
ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา SME อย่างเป็นระบบ
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการส าหรับการยกระดับ SME 

ส่งเสรมิการสรา้งองคค์วามร ูก้ารเป  นผู้ประกอบการส  าหรบัผู้อยูใ่นระบบการศกึษา และผู้ประกอบการ SME
พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset) ในระบบการศึกษา

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการสนับสนุน SME 
ภายในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษา

พัฒนากล กสง่เสรมิศกัยภาพพืน้ฐานของสถาบนัการศกึษาในการสนบัสนนุ SME
บูรณาการโครงการและกลไกการด าเนินงานของ

ภาครัฐในภาพรวมให้เหมาะสมกับการพัฒนา SME
ปรับปรุงกลไกและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้าน

การศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา SME
ส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนา SME 

ผ่านสถาบันการศึกษา

แนวทางการพฒันา

ส่งเสริมการบริการ/
ยกระดับมาตรฐาน

ของสถาบันการศึกษา

ปรับปรุงกระบวนการ/
กลไกการส่งเสริมสถาบัน
การศึกษาจากภาครัฐ

1

2

3

4

ประเภทสถาบนัการศกึษา สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยระดับภูมภิาค มหาวิทยาลัยระดับชาติ

ความรู้พื้นฐาน/ความเข้าใจการประกอบธรุกิจ Product dev/ Business Model Product dev/ Bus. Model/ Finance/ Market
Incubator Incubator/ Co-Working Space Incubator/ Co-Working Space/ Funding

- Lab/ Research Unit Lab/ Research Unit/ Service Unit
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของ SME 

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชน ตั้งแต่การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความ

ต้ องการของผู้ ป ระกอบการ  SME การสนับสนุนการพัฒนานวั ตกรรมที่ ส ามารถน า ไป ใช้ประ โยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่/ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์หลัก โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยงานวิจัย/สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความ
ต้องการของ SME ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนหน่วยวิจัยและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ 
บุคลากร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ SME ให้หลากหลาย ครอบคลุม และต่อเนื่องมากข้ึน 

2. สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
และอาจารย์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าไปตอ่
ยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SME ได้ 

3. พัฒนาพื้นที่/ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป นผู้ประกอบการ  การพัฒนา
พื้นที่ เพื่อรองรับการบ่มเพาะนักศึกษา เช่น การจัดตั้ง Co-working Space ส าหรับนักศึกษาที่มีแนวคิด
ในการท าธุรกิจและด าเนินกิจการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับกลุ่มคนที่มี
แนวคิดเดียวกันในการสร้างธุรกิจ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวคิดในการท าธุรกิจได้ดีกว่าการ
คิดอยู่คนเดียว ตลอดจนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจส าหรับให้ค าปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง
นักศึกษาในการด าเนินธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ  ส าหรับผู้อยู่ ในระบบการศึกษาและ

ผู้ประกอบการ SME 

มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักสูตรใน

ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป พร้อมทั้งสร้าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญ และร่วมมือกัน

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนความเป นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ในระบบการศึกษา 
ก าหนดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนา
ทักษะเชิงธุรกิจในผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การเพิ่มช่องทางการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดตั้งกิจการได้ส าเร็จ 
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พร้อมทั้งสนับสนุนความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประสงค์จัดตั้งกิจการ ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
ที่จ าเป็นเพิ่มเติมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กระบวนการผลิต การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจต่อไป 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการสนับสนุน SME ภายในสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะ ความรู้
และความสามารถของบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ SME ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการประกอบกิจการ การประสานงาน และการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่
ภายในสถาบันการศึกษามาใช้ต่อยอด โดยสถาบันการศึกษาที่ให้บริการแก่ SME ต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านธุรกิจ ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดท าแผนธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเงินใน
เบื้องต้น ฯลฯ ตลอดจนความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การ
ขอใบอนุญาตต่างๆ พร้อมกันนี้ บุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานระหว่างอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และ 
SME ยังต้องมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของพื้นฐาน และองค์ความรู้ในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถ
ประสานประโยชน์ของทั้งสองกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษา เป็นอีกกลไกส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ SME โดยแนวทางหลักในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาคือ 
การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภายนอกต่างๆ มากขึ้น เช่น  
ศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ สมาคมการค้า เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการท างานร่วมกัน ทั้งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SME รวมถึงการหาโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME 

พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ SME ทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME 

ตลอดจนการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้มีศักยภาพ และสามารถส่งเสริม SME ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทในการพัฒนา SME มากยิ่งขึ้น โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้ แบ่งเป็น  

2 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME อย่างเป นระบบ จัดท าฐานข้อมูล 
(Database) โครงการภาครัฐ การให้บริการของสถาบันการศึกษา และการส ารวจสถานการณ์ความต้องการ
ของผู้ประกอบการ SME เพื่อให้การด าเนินงานสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์
ของทุกฝ่ายมากที่สุด ตลอดจนการพัฒนาระบบการจับคู่งานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการ SME และ
สถาบันการศึกษา ผ่านการจัดท าช่องทางออนไลน์ (Online Platform) และการจัดกิจกรรมระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการบริการและความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเดน็: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

หน้าที่ 16 

2. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการส าหรับการยกระดับ SME พัฒนา 
สื่อสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและ 
การประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกสง่เสริมศักยภาพพืน้ฐานของสถาบนัการศึกษาในการสนบัสนนุ SME 

การปรับโครงสร้าง และกลไกในการพัฒนา SME มีความส าคัญในการส่งผ่านความตั้งใจในการพัฒนา SME 

ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา โดยการขับเคลื่อนหลักที่ช่วย

สนับสนุนแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วยการบูรณาการโครงการและกลไกการด าเนินงานของภาครัฐให้เหมาะสม

กับการพัฒนา การปรับปรุงกลไกและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการ

พัฒนา SME และการส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 

ประเด็นนี้เป็นกลไกส าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และสมรรถนะในการให้บริการของ

สถาบันการศึกษาจากการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่  1-3 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในยุทธศาสตร์ที่  4 นี้  

แบ่งแนวทางการด าเนินงานเป็น 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ดังนี้ 

1. บูรณาการโครงการและกล กการด าเนินงานของภาครัฐในภาพรวมให้เหมาะสมกับการพัฒนา SME  
ก าหนดหน่วยงานกลางที่มีบทบาทรับผิดชอบการสนับสนุน SME ผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลัก
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน SME เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบ ทิศทางการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
เชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการบูรณาการโครงการภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา โดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญ พื้นที่รับผิดชอบ หรือร่วมกันด าเนินโครงการในรูปแบบที่
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ปรับปรุงกล กและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการ
พัฒนา SME ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้
น าผลงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME มาเป็นทางเลือกหนึ่งในเกณฑ์หรือตัวชี้วัดการพิจารณา 
ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้ วัดประเมินศักยภาพต่างๆ ของสถาบันการศึกษาให้ม ี
ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
บุคลากรในภาคการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME มากข้ึน 

3. ส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษา ปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุน  
ให้สอดคล้องกับระยะเวลา และรูปแบบด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME มากข้ึน โดยเน้นการพัฒนา
โครงการในรูปแบบการสร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ตามความเชี่ยวชาญ 
เน้นการท าโครงการระยะยาวที่มีระยะการด าเนินโครงการมากกว่า 1 ปี รวมถึงการวางแผนและ
ประเมินผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น ผ่านการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนา
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา  

จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาดังรายละเอียดข้างต้นนั้น เป็นเพียงแนวคิด หลักการ และ

แนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หากแต่การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย 3 ส่วนหลักที่

ช่วยให้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาประสบ

ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

1) การมีผู้รับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน  

2) การเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

3) การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด  

โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้น าไปด าเนินการ ดังนี้  

1) การมีผู้รับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน 
การที่โครงการของแต่ละภาคส่วนมีภารกิจเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการในประเด็นที่ทับซ้อนกัน เช่น 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านสถาบันการศึกษา  

ซึ่งมีหน่วยงานที่ด าเนินโครงการดังกล่าว 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานอาจมีบทบาทการ

ด าเนินงานที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกันบางส่วน ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่เข้าใจและ

สับสนในการติดต่อประสานงานในแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีหน่วยงานกลาง ที่ผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบในภาพรวม สามารถประสานงานความร่วมมือได้ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยก ากับทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานแต่ละส่วนดังนี้ 

• หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทการสนับสนุน เงินงบประมาณโครงการสนับสนุน SME ผ่าน
สถาบันการศึกษา ในขอบเขตการด าเนินงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน แต่ควรเป็นลักษณะการเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงาน 

• สถาบันการศึกษา มีบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบันการศึกษา และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ร่วมกัน
พัฒนาผู้ประกอบการระหว่างสถาบัน 
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• ภาคเอกชน มีการรวมตัวและร่วมมือกันในลักษณะกลุ่มผู้ประกอบการ หรือสมาคมมากข้ึน ประสาน
ความต้องการมายังหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกลางในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อร่วมกันด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการสนับสนุน SME ในภาพรวม อาจสร้างความร่วมมือกับ

สถาบันการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งหากแต่ละหน่วยงานมีความร่วมมือ

กันในการผลักดันนโยบายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ พัฒนากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่

เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งกระจายโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง จะเป็นการ

สนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

2) การเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการในประเด็นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเหล่านั้นเช่นกัน โดยแต่ละ

หน่วยงานมีการด าเนินโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการตามขอบเขตภารกิจหลักที่รับผิดชอบ โดยขาดผู้ประสานงาน

หรือการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนในภาพรวม  

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษา ตลอดจน

การพัฒนาและด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกลางในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ควรมี

มุมมองในการสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตั้งแต่การสร้างแนวคิดใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ไปจนถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ ผ่านการพิจารณาโครงการหรือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของ

หน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม ประเมินช่องว่างในการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือในการพัฒนา  

ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

ไปพร้อมกันทั้งองคาพยพ ทั้งนี้ เม่ือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพที่เข้มแข็ง จะส่งผลให้

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้นต่อไป 

3) การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด  
การวัดประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาที่ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เดิมมีข้อจ ากัด  

ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

• ระยะเวลาที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ  

• การมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือ
ใช้บริการจากสถาบันการศึกษา มากกว่าการประเมินคุณภาพ เช่น รายได้หรือประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจหลังจากจบโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการติดตาม ท าให้
การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษายังไม่คล่องตัวและไม่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร  
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ทั้งนี้ควรมีการทบทวนในเร่ืองของตัวชี้วัด (KPI) ในประเด็นด้านของระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในการพัฒนาของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการ 

SME ในหลายกลุ่ม มีระดับของการพัฒนาไม่เท่ากัน อีกทั้งช่วงเวลาที่ ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อาจไม่สอดคล้องกับ

ปีงบประมาณ หรือใช้เวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งการด าเนินการจะต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการรับการบ่มเพาะอย่างแท้จริง 

ส าหรับการน ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็น

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนแผน และการด าเนินการโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่สอดคล้องและบูรณาการกันตั้งแต่ต้น

น้ าไปจนถึงปลายน้ า รวมไปถึงการมองถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการผ่านทาง

สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติที่มีความจ าเป็นได้อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 1  

บทน า 

 หลักการและเหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม1 ครอบคลุม
ภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ด้วยจ านวนที่มีมากถึง 3 ,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6,061,143 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจ้างงานจ านวน 11,747,093 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 
ของการจ้างงานรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งมีการด าเนินธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จะร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ความช่วยเหลือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานวิชาการที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในการสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะความคิดทางธุรกิจเพื่อให้
เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ การบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขยายตัว ตลอดจนการสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ใหม่ เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจในช่วงอ่ิมตัว ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จึงได้ท าการศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
วงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) สมรรถนะ (Competency) ของสถาบันการศึกษา ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
อ่ืนๆ ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสถาบันการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อไปในอนาคต และจัดท าเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อไป 

 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1)  เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามวงจร

ชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) 

1.2.2) เพื่อศึกษาสมรรถนะ (Competency) ของสถาบันการศึกษา ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่มี

อยู่ในสถาบันการศึกษา เช่น ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อทราบถึงความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

                                              
1 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 
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1.2.3) เพื่ อใ ห้ได้ยุทธศาสตร์การส่ ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้าน 

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการอันประกอบด้วยตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่

มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.4) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

ไทยในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยปัจจัยหลักหลายประการ  

ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ การประสานงานและสร้างความร่วมมือ

กับภาคเอกชน สมาคมต่างๆ เพื่อท าให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตในแต่ละช่วงเวลาของ  

การประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ หน่วยงานในภาคการศึกษา ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษางานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME ประกอบไปด้วยเนื้อหาใน 5 ส่วน 

ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แนวคิดการสร้างความร่วมมือไตรภาคี (Triple Helix Model) 

แนวคิดการสร้างความร่วมมือไตรภาคี เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันจากทั้งภาคธุรกิจ 

ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการสร้าง

ความร่วมมือจากทั้ง 3 ภาคส่วนนี้เช่นกัน โดยแต่ละภาคส่วนมีบทบาทความร่วมมือกัน ทั้งในรูปแบบทวิภาคี และ

ไตรภาคี และยกระดับจากสังคมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม เข้าสู่การเป็นสังคมแห่งความร่วมมือในองค์ความรู้

เป็นหลัก 

แผนภาพที่ 1 บทบาทส าคัญของสถาบันในแต่ละภาคส่วน 

 
ที่มา: Boosting the Innovation Potential in the Metropolitan area Through Triple Helix Interactions 
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โดยการสร้างความร่วมมือในแต่ละส่วน จะมีรูปแบบเบื้องต้น ดังนี้ 

1) ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ หน่วยงานในภาคการศึกษา สามารถสร้างความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจโดยการสนับสนุน และร่วมกันวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในภาค
ธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
ได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภาคการศึกษา หรือการที่ภาคธุรกิจ
เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในกิจการของตน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา
บุคลากรได้ในระยะยาว 

2) ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาครัฐ การที่ภาคการศึกษามีความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ภาคธุรกิจแล้ว จะรับทราบถึงความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ซึ่ง
บางส่วนมีความเชื่อมโยงกับด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความรับผิดชอบของภาครัฐ โดย
หน่วยงานในภาคการศึกษาสามารถรวบรวมประเด็นต่างๆ และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันปรับแก้ประเด็นต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในภาค
ธุรกิจได้ต่อไป รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให้ภาคการศึกษาในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME 

3) ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ หน่วยงานในภาคธุรกิจ สามารถพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาคธุร กิจ ผ่ านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ภาคอุตสาหกรรมเอง และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการน าเสนอนโยบายที่จะสนับสนุน
หน่วยงานในภาคธุรกิจให้ออกไปแข่งขันกับนานาชาติได้ รวมไปถึงการที่ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนใน
การวิจัยและพัฒนาแก่ภาคธุรกิจ เพื่อสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และ 
มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย  

4) ความร่วมมือแบบไตรภาคี เป็นการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ทั้ง 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศใน
ภาพรวม โดยการร่วมมือกันสนับสนุน และด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น รวมไปถึงการสร้าง
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด าเนินงานดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จโดยมองถึงภาพรวมของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

จากแนวคิดการสร้างความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาบทบาทของ

หน่วยงานในภาคการศึกษา ในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพใน  

การแข่งขันต่อไป 
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1.3.2 แนวทางการด าเนินงานภายใต้แนวคิด Entrepreneurial University 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Entrepreneurial Univeristy คือ การปรับเปลี่ยนบทบาทของ

มหาวิทยาลัยจากเดิมที่มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาเป็นการมุ่งสร้างองค์ความรู้ที่เป็น

แนวทางและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ในการสร้างความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน 

ประกอบด้วย นักศึกษา มหาวิทยาลัย/อาจารย์ และผู้ประกอบการ มีรูปแบบความร่วมมือในเบื้องต้น ดังนี้  

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิด Entrepreneurial University 

 
ที่มา: Lambert Review of Business-University Collaboration 

 

1) ความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/ อาจารย์  มหาวิทยาลัยและอาจารย์มีส่วนใน 

การวางแผนหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มากขึ้น โดยรูปแบบการเรียน  

การสอนของอาจารย์เปลี่ยนจากการมีผู้สอนคนเดียว เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาลงมือท าจริง เพื่อ

ฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะที่สามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักการตั้งค าถาม การแก้ปัญหา และ

คิดค้นวิธีแก้ไขด้วยตนเอง รวมไปถึงส่งเสริมการสร้างทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  

2) ความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการ สามารถสร้างความร่วมมือได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะ

เป็นการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการมาให้ความรู้ในฐานะวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  

การประกอบธุรกิจ หรือ การสร้างหลักสูตรแนวใหม่โดยให้นักศึกษาท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยตัวนักศึกษาเอง สามารถ

น าความรู้ที่ได้จากการเรียนทฤษฎีต่างๆ ในห้องเรียนไปปรับใช้  รวมถึงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน

ความรู้  ประสบการณ์กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินธุรกิจ  

โดยสามารถน าความรู้การแก้ปัญหา และการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจที่ได้จากการเข้าร่ วมหลักสูตร 

ไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคตได้ ส่วนผู้ประกอบการก็ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการมีแนวคิดใหม่ๆ ในการ

พัฒนาสินค้า/บริการจากนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
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นักศึกษาและผู้ประกอบการในการด าเนินงานจริง นอกจากนี้ แนวคิดอีกทางหนึ่งในการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับนักศึกษา คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติงานจริงในการ

ด าเนินธุรกิจผ่านการฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือสหกิจศึ กษา ในขณะที่

ผู้ประกอบการมีโอกาสคัดสรรแรงงานคุณภาพได้จากนักศึกษาที่ฝึกงานต่อไป 

3) ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัย/ อาจารย์  สถาบันการศึกษาสามารถเข้าถึง

ผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นได้มากกว่ารัฐบาล จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงปัญหา และช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยภาคธุรกิจเอง ยังได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย  

ที่มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางวิชาการต่างๆ โดยน างานวิจัยที่ศึกษานั้นไปต่อยอดเชิงธุรกิจ รวมถึง 

การได้รับค าปรึกษาทางธุรกิจเช่นกัน อีกหนึ่งความร่วมมือหนึ่งระหว่างผู้ประกอบการและ

มหาวิทยาลัยคือ การสร้างความร่วมมือเพื่อจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานภายใต้หลักสูตรสหกิจศึกษา หรือ

ฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

จากแนวคิดการด าเนินนโยบายภายใต้ Entrepreneurial University ดังกล่าวข้างต้น สามารถน าไปใช้เป็น

แนวคิดหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในแต่ละท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

1.3.3 กรอบบทบาทความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME 

ส าหรับบทบาทส าคัญของสถาบันการศึกษา คือ การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในกลุ่มตา่งๆ 

ของประเทศ ตามหัวข้อความช านาญของแต่ละสถาบัน ซึ่งการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจ

อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้จ ากัดองค์ความรู้เพียงในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก

องค์การเพื่ อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( Organisation for Economic Cooperation and 

Development:  OECD)  และกระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษ ได้ก าหนดบทบาทความร่วมมือของ

สถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถ

สรุปได้เป็น 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ (Knowledge Transfer) สถาบันการศึกษามีบทบาทในการให้
ข้อเสนอแนะ ร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน เป็นศูนย์บ่มเพาะ
ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ตรวจประเมินธุรกิจ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงธุรกิจ 

2) การพัฒนาสินค้า (Product Development) สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญใน 
การร่วมพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่สถาบันมีความช านาญ ซึ่ง
สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจได้ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้า 
ให้ผู้ประกอบการมีพื้นฐานในการต่อยอด พัฒนาสินค้าของตนให้มีคุณภาพ หรือมีความหลากหลายมาก
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ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการศึกษาวิจัย พัฒนาสินค้าต่างๆ 
ร่วมกับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม 

3) การสนับสนุนเงินทุนส าหรับงานวิจัย (Research Fund) สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การท า งานวิจัยร่วมกับ
ผู้ประกอบการจึงเป็นการสนับสนุนเงินทุนวิจัยส าหรับผู้ประกอบการทางอ้อม ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการ
ร่วมกันโดยสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการลงทุนร่วมกัน หรือสถาบันการศึกษาลงทุนเองทั้ งหมด
โดยศึกษาในประเด็นที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น  

4) ก า รพัฒนาบุ ค ล า ก ร  ( Human Resource Development)  เ นื่ อ ง จ า กบทบาทหลั ก ข อ ง
สถาบันการศึกษาเป็นการให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆ แก่นิสิต/นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME 
สามารถท าได้โดยการ ถ่ายทอดการฝึกฝนทักษะ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับนิสิต/นักศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงการขอความร่วมมือในการส่งนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน เพื่อให้
สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้จากผู้ประกอบการก่อนจบการศึกษา นอกจากนี้ ส าหรับผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแล้ว สามารถกลับมาเข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
หรือให้ค าปรึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ได้อีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME ได้มีการก าหนดเป็นระดับของ

ความร่วมมือที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ โดยเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ความร่วมมือระดับเบื้องต้น และ

ความร่วมมือระดับสูง ดังภาพ 
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แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างระดับความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: World Bank & OECD: Promoting University-Industry Collaboration in Developing Countries 

 

1.3.4 กรอบแนวคิดการสนับสนุนผู้ประกอบการตามวงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) 

จากบทบาทความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME ในระยะต่างๆ น ามาปรับใช้กับการ

พัฒนาผู้ประกอบการในช่วงเวลาต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงวงจรธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเบื้องต้น ได้

แบ่งวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle) ออกเป็น 5 ช่วง ตามแนวคิดของ Harvard Business Review:  The Fives 

Stages of Small Business Growth ซึ่งประกอบด้วย ระยะเร่ิมต้น ระยะเติบโต ระยะคงตัว ระยะขยายกิจการ และ

ระยะปรับตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระยะเริ่มต้น  

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นมีอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอใน

การท าธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบการในระยะนี้ ควรมีการจัดการเงินทุนส ารองอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรมีการ

วางแผนการตลาดให้รัดกุม และหาช่องทางในการมีกลุ่มลูกค้าหลักให้ได้ โดยสิ่งส าคัญคือ การเปิดรับความคิดเห็นจาก

ผู้บริโภคในระยะเร่ิมต้น เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจและน าข้อเสียมาปรับปรุง ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ในระยะนี้ใช้ในการเริ่มกิจการ คือ เงินส่วนตัว จากครอบครัวและเพื่อน หรือธนาคาร หากต้องการแหล่ง

เงินทุนเพิ่มเติม อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์มากนัก เนื่องจากยังมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ 

จึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะเร่ิมต้นธุรกิจ 

2) ระยะเติบโต 

ปัญหาที่ผู้ประกอบการในระยะเติบโตประสบคือการที่ไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้า/บริการให้ลูกค้าที่

เพิ่มมากขึ้นได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 

ผู้ประกอบการในระยะนี้ควรให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพในการผลิตหรือการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของผู้บริโภคผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตสินค้าในระยะเวลาเท่าเดิมให้ได้ปริมาณมากขึ้น และคุ้มค่าที่สุด หรือการพัฒนาแรงงาน 

เพื่อให้แรงงานมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของภาคการค้าและการบริการ โดยแหล่งเงินทุนใน

ระยะนี้ จะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นมาจากผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นธุรกิจ โดยในระยะนี้ผู้ประกอบการมีเงินทุนจาก

ธนาคาร ผลก าไร การมีหุ้นส่วน เนื่องจากมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจตามที่ธนาคารก าหนด รวมถึงการมีหลักฐาน

ยอดขายและรายได้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะของธุรกิจ  

3) ระยะคงตัว 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในระยะคงตัวประสบคือ การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยผลิตภัณฑ์มี

ลักษณะเดิมๆ และขาดความหลากหลาย เนื่องจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

สินค้า/บริการประเภทเดิมที่ เริ่มไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค หรือส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงจากการเข้ามาแข่งขันของ

ผู้ประกอบการรายอ่ืน ดังนั้น ผู้ประกอบการในระยะนี้จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มี  

ความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากข้ึน รวมถึงการแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึง

ตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้ ควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การท าวิจัยในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ  

4) ระยะขยายกิจการ 

ในการขยายกิจการ อาจต้องมีการปรับกระบวนการด าเนินธุรกิจ มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น หรือมีการใช้

เครื่องจักรทดแทนแรงงาน ซึ่งอาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้ประกอบการในระยะนี้ จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้รองรับการขยายกิจการ ขยาย

ตลาดหรือขยายฐานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยควรเปรียบเทียบถึงต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น และรายได้ที่จะได้รับจากการ

ปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงค านวณจุดคุ้มทุน (Break Even Point) นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา

สินค้า/บริการให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

5) ระยะปรับตัว 

ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการในระยะนี้ต้องเผชิญ คือ ยอดขายและก าไรที่ค่อนข้างคงที่ ไม่เพิ่มจาก

เดิมตามที่คาดการณ์ว่าควรจะมีการเติบโตในทุกๆ ปี ส่งผลให้แผนการขยายธุรกิจต่างๆ เป็นไปได้ยากกว่าเดิม ทั้งนี้ 

ผู้ประกอบการในระยะนี้ควรค านึงถึงแนวทางการปรับตัวของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือ

การควบรวมกิจการอ่ืนๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของตลาด/เทคโนโลยี รวมถึงการพยายาม

ลดต้นทุนต่างๆ เพื่อให้มีผลก าไรสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบในระยะนี้อาจต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินที่ส าคัญใจว่า

จะด าเนินธุรกิจต่อไปและมีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ หรือการตัดสินใจขาย

กิจการให้กับนักลงทุนอ่ืนๆ ที่มีทุนและความพร้อมในการพัฒนากิจการต่อไป  

ทั้งนี้ จากความแตกต่างของรูปแบบในการประกอบกิจการที่กล่าวมาข้างต้น ในแต่ละช่วงวงจรธุรกิจ  

จะประสบประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันโดยมีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาตามช่วงวงจรธุรกจิ 

 
ที่มา: Harvard Business Review : The Five Stages of Small Business Growth  และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการส าหรับงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ จะน าข้อมูลจาก

การส ารวจสถานการณ์ของผู้ประกอบการในแต่ละช่วงธุรกิจมาเป็นข้อมูลตั้งต้น ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับ

สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา และน ามาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ต่อไป 

1.3.5 แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการ SME 

จากแนวคิดการพัฒนา SME ในการศึกษางานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เมืองเล็ก 

(Hinterland) ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าแนวคิดในการพัฒนา SME 

ประกอบด้วยปัจจัยหลักในการพัฒนา 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาจากงานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รายสาขา/รายพื้นที่/ 

รายประเด็น : การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 

1) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product and Service Development) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากร 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีความหลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม  

เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุน

ด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดเงินตราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาในพื้นที่ และส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีงานท าและ

มีรายได้มากขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาในเบื้องต้นผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของ

ผู้ประกอบการที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 

2) ด้านการพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์  (Distribution channel and 

Logistics Development)  

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ด้วย เช่น การขนส่งที่ดี

ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากพื้นที่เมืองเล็กสู่เมืองใหญ่ ท าให้เกิดการกระจายรายได้มากข้ึน โดย

แนวทางในการพัฒนาสามารถท าได้โดย 1) การพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการจ าหน่ายสินค้า  

ช่วยให้ SME มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ามากขึ้น และ 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 

สามารถช่วยพัฒนา SME ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน 

การด าเนินงานของ SME ซึ่งการมีระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สะดวกและ

ปลอดภัย ท าให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
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3) ด้านการพัฒนาแรงงาน (Skilled Labour Development)  

แรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต (Factor of Production) ที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการ SME 

ควรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงการจ้างแรงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลด

ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่เมืองเล็กไปสู่เมืองหลักเป็นส าคัญ โดยการสนับสนุนด้านแรงงานนี้ สามารถท า

ได้โดยการส่งเสริมการศึกษา การให้ความรู้ด้านประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการสนับสนุนการท างาน

ของผู้ด้อยโอกาส 

4) ด้านการสนับสนุนทางการเงิน (Fund Raising) 

ปัจจัยทางด้านการเงินถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจในทุกระยะของการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่า

จะเป็นระยะเริ่มต้น ระยะขยายกิจการ และระยะฟื้นฟูกิจการจากปัญหาหรือภัยพิบัติต่างๆ โดยหน่วยงานภาครัฐ

จะต้องมีแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการในแต่ละ

ระยะ ซึ่งมีความต้องการและเงื่อนไขในการใช้เงินที่แตกต่างกันไป 

5) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Communities) 

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ผลิตมีอ านาจใน

การต่อรองกับตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงาน ผ่านการสนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ผู้ประกอบการ ประโยชน์ที่ได้รับมีทั้งช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ช่วยให้มีการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานหรือ

แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ มากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสใ น 

การพัฒนาสินค้าและบริการ อีกทั้ง ยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยการเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานตามแต่ความ

ถนัดของแต่ละผู้ประกอบการ 

6) ด้านนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Development Policy) 

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละพื้นที่นั้น ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเด็นดังกล่าว ซึ่งควรเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงไม่ 

กีดกันการด าเนินธุรกิจเช่นกัน โดยแนวทางในการก าหนดนโยบายพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ

ท าได้ในหลายทางและควรสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น การก าหนดนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SME 

ผ่านสถาบันการศึกษา โดยการมีนโยบายให้สถาบันการศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ

ผ่านทางวิธีการต่างๆ เพื่อน าความพร้อมทางความรู้ บุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป เช่น การจัดอบรม/สัมนาความรู้ในด าเนินธุรกิจ การให้

ค าปรึกษาธุรกิจ การสนับสนุนการพัฒนาสินค้า/บริการ รวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยต่างๆ 
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 นิยามศัพท ์กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

การศึกษานิยามศัพท์ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักเพื่อให้สอดคล้องกับ 

การก าหนดกรอบในการศึกษา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 

โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทย นิยามของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม การก าหนดสถาบันการศึกษาเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.4.1 โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทย 

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทย 

 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธกิาร และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นสถาบันในระดับที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรงผ่านทางการวิจัยและพัฒนา การอบรมและพัฒนา

ผู้ประกอบการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สามารถบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใ ห้สามารถ

พัฒนาไปแข่งขันได้ ดังนั้น ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษา

ที่มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเอกชน 

วิทยาลัยชุมชน และสถาบันเอกชน ซึงมีขอบเขตการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป 

เมื่อพิจารณาในแง่ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจ านวน 9,522 หลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจ านวน

หลักสูตรมากที่สุด โดยมีหลักสูตรรวม 5,600 หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58.8 ของหลักสูตรทั้งหมด ตามมาด้วย

          

            
           

                                             (    )

                

                           
           

                                   (    )
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สถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรจ านวน 3,595 หลักสูตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วนวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน 

และสถาบันเอกชนมีจ านวนหลักสูตรค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาสองประเภทข้างต้น โดยมี

หลักสูตรจ านวน 141 หลักสูตร 122 หลักสูตร และ 64 หลักสูตรตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.3 และ

ร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 

แผนภาพที่ 7 จ านวนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปี 2560  

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาจากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน และอื่นๆ 

หมายเหตุ: การศึกษาในครั้งนี้ นับรวมเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 

และหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษาพิจารณาตามสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษา 

 

1.4.2 นิยามของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในการศึกษานิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สามารถแบ่งองค์ประกอบของนิยามศัพท์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) การศึกษานิยามศัพท์ของ “สถาบันการศึกษา” 

2) การศึกษานิยามศัพท์ของ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

3) การศึกษานิยามศัพท์ของ “สถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
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แผนภาพที่ 8 แนวทางการศึกษานิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 
 

1. การศึกษานิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ทบทวนนิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานในต่างประเทศจ านวน 2 

แหล่งข้อมูล ได้แก่ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ องค์การสหประชาชาติ (UN) 

โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

- องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) 

OECD ให้นิยามของสถาบันการศึกษาไว้ว่า สถาบันการศึกษา หมายถึง “สถานที่ที่มีการแนะ

แนวทางให้กับแต่ละบุคคล หรือมีการให้บริการด้านการศึกษากับแต่ละบุคคลหรือสถาบันการศึกษา

อ่ืนๆ” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Education institutions are defined as entries that provide 

instructional services to individuals or education- related services to individuals and 

other educational institutions.”  

- องค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) 
UN ได้นิยามความหมายของสถาบันการศึกษาว่า สถาบันการศึกษา คือ สถาบันภายใต้การ

ด าเนินการของภาคเอกชน ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Legislation should broadly define 

educational institutions, to include public and private institutions, primary and 

secondary schools, as well as colleges, universities, and vocational training.” 
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- กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย  
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้ให้ค านิยามของสถาบันการศึกษาว่า สถาบันการศึกษา คือ 

สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมซึ่งสถานศึกษามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น โรงเรียน สถาบัน 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

2. การศึกษานิยามศัพท์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากประกาศตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ได้ให้ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดังนี้  

แผนภาพที่ 9 ลักษณะธุรกิจ SME ตามกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะของ SME พ.ศ. 2545 

 
  หมายเหตุ: * มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ทั้งนี้ ในแตล่ะกิจการของ SME มีนิยามที่แตกตา่งกัน โดย สสว. ได้ให้ความหมายของแต่ละกิจการ ดังนี ้

• กิจการผลิตสินค้า หมายถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท 
โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วย
เครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้ กิจการผลิต
สินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
ลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

• กิจการค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง  

• กิจการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มี
ความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ ามัน และสหกรณ์
ผู้บริโภค 

• กิจการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา สุขภาพ บันเทิง ขนส่ง  ก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและหอพัก ภัตตาคาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ
การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
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3. การศึกษานิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากการศึกษานิยามศัพท์ของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

แผนภาพที่ 10 ปัจจัยหลักของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และกระทรวงศึกษาธิการ 

- เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะให้ความส าคัญกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีปัจจัยความ

พร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ

ได้ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพและ

ขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 

จากการศึกษาโครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทย และนิยามของสถาบันระดับอุดมศึกษา 

สามารถน ามาก าหนดขอบเขตสถาบันการศึกษาเพื่อ ด า เนินการได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่   

1) มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตร

บัณฑิตปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 2) สถาบันอาชีวศึกษา เปิดสอนใน

หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

                                                                                      
(University-Business/External Relationships 

for Knowledge Exchange)
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แผนภาพที่ 11 โครงสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ SME 

 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธกิาร  

-  มีความเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากเป็นสถาบัน

ที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาแล้ว ควรมีความเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้กับ

ภาคธุรกิจอีกด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจภายนอก โดยถือเป็นการร่วมมือและการสร้าง

เครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บ่มเพาะ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ หรือ คณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญใน

การเป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ต้องมี

เป้าหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาสินค้า/บริการ 

การให้ค าปรึกษา รวมถึงการช่วยเหลือด้านวิจัย การให้บริการห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง เพื่อพัฒนา

มาตรฐานสินค้า/บริการ เป็นต้น  

 

1.4.3 สถาบันการศึกษาเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

จากขอบเขตนิยามของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สามารถก าหนดสถาบันการศึกษาเป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้จ านวน 40 สถาบันจากหลักเกณฑ์ 3 ส่วน ประกอบด้วย 

การกระจายสถาบันการศึกษาเป้าหมายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ศักยภาพทางด้านวิชาการและ

การศึกษาสูง และการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้สถาบันการศึกษา

เป้าหมายที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั้งกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย สามารถเป็นกรณีตัวอย่างด้านการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ตลอดจนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามวงจรชีวิตธุรกิจ รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐาน และสมรรถนะที่เหมาะสมในการ

สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันการศึกษาเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเป้าหมาย จ านวน 25 สถาบัน และสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย จ านวน 15 

สถาบัน  

1.4.3.1 มหาวิทยาลัยเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาศักยภาพทางด้านวิชาการและการศึกษาจาก QS Ranking และ uniRank รวมถึงบทบาทใน 

การร่วมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ อุทยานวิทยาศาสตร์/ ส านักงานเทคโนโลยี/ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ และยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โดยผลการก าหนดมหาวิทยาลัยเป้าหมายแจกแจงตามล าดับของแต่ละภูมิภาคแยกกัน การศึกษาครั้งนี้ได้จัดแบ่ง

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจ าแนกตามภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดังต่อไปนี้  

โดยจัดแบ่งมหาวิทยาลัยเป้าหมายจ านวน 25 แห่ง กระจายไปยังแต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้สามารถกระจายขนาดตัวอย่างตามความสามารถในการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างเหมาะสม โดยหากแบ่งสัดส่วนของมหาวิทยาลัยเป้าหมายทั้ง 25 แห่ง  

ตามจ านวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นภูมิภาคที่มีมหาวิทยาลัย

เป้าหมายจ านวนมากที่สุด คิดเป็น 8 แห่ง ตามด้วยภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิภาคละ 5 แห่ง  

ส่วนภาคเหนือมีจ านวน 4 แห่ง และภาคใต้จ านวน 3 แห่ง 

ตารางที่ 1 จ านวนมหาวิทยาลัยเป้าหมายจ าแนกตามภูมิภาค 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยเป้าหมายจ านวน 8 แห่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 มหาวิทยาลัยเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานให้บริการ SME 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรุงเทพฯ 
ส านักงานทรัพย์สินทางปญัญาและ

บ่มเพาะวิสาหกิจ 

3 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ กรุงเทพฯ ส านักงานบริการวิชาการ 

4 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
กรุงเทพฯ ส านักงานเทคโนโลยี SME 

5 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

6 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
กรุงเทพฯ ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

7 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

ที่มา: QS Ranking uniRank เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคกลางจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยรังสิต 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคกลาง 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานให้บริการ SME 

1 มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม ศูนย์บริหารทรัพยส์ินทางปัญญา 

2 มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจ 

3 มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุร ี
หนว่ยจัดการทรัพย์สินทางปญัญาฯ 

และบ่มเพาะวิสาหกิจ 

4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี ปทุมธานี หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 

5 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นครปฐม ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

6 มหาวิทยาลยัรังสติ ปทุมธานี ส านักบ่มเพาะธุรกิจ 

ที่มา: QS Ranking uniRank เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคเหนือจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคเหนือ 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานให้บริการ SME 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปญัญา

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2 มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก สถานบ่มเพาะวิสาหกจิ 

3 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ เชียงใหม่ หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 

4 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ 

ที่มา: QS Ranking uniRank เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานให้บริการ SME 

1 มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร ์

2 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี นครราชสมีา ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

4 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อุบลราชธาน ี ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

5 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นครราชสมีา ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 

ที่มา: QS Ranking uniRank เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคใต้จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 มหาวิทยาลัยเป้าหมายในภาคใต้ 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด หน่วยงานให้บริการ SME 

1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ สงขลา 
ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ  
อุทยานวิทยาศาสตร ์

2 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ นครศรีธรรมราช อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 
ส านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกจิ

ในชุมชน 

ที่มา: QS Ranking uniRank เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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โดยสรุป มหาวิทยาลัยเป้าหมายทั้งหมด 25 แห่งกระจายครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ 13 จังหวัด ดังแสดงในแผนภาพที่ 12 

 

แผนภาพที่ 12 การก าหนดมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 

 
จากลักษณะรูปแบบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย แบ่งกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้เป็น 2 กลุ่มย่อย 

คือ มหาวิทยาลัยระดับชาติ และมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค ซึ่งมีความแตกต่างในด้านความพร้อมและรูปแบบของ

หน่วยงานที่ให้บริการแก่ SME ที่ต่างกันไป โดยมหาวิทยาลัยระดับชาติ จะหมายถึงมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่จังหวัด

นครปฐมเป็นหลัก แต่ก็มีพื้นที่ด าเนินงานหลักอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นกัน ส่วนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อื่นๆ จัด

อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค 
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1.4.3.2 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

เมื่อพิจารณาศักยภาพทางด้านวิชาการและการศึกษาจากอัตราการเรียนต่อและมีงานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษา รวมถึงบทบาทในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยพิจารณาจากโครงสร้าง

พื้นฐานส าหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/อุทยานวิทยาศาสตร์/ 

ส านักงานเทคโนโลยี/ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME โดยเฉพาะ และยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดย 

ผลการก าหนดสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายแจกแจงตามล าดับของแต่ละภูมิภาคแยกกัน การศึกษาครั้งนี้แบ่งภูมิภาค

ออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ดังต่อไปนี้ 

จากหลักเกณฑ์การกระจายสถาบันการศึกษาเป้าหมายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถ

จัดแบ่งสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายทั้ง 15 แห่ง ไปยังแต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนของสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมดที่ตั้งอยู่

ในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้สามารถกระจายขนาดตัวอย่างตามความสามารถในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมได้อย่างเหมาะสม โดยหากแบ่งสัดส่วนของสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายทั้ง 15 แห่งตามจ านวนสถาบัน

อาชีวศึกษาทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็น 5 แห่ง ตามด้วยภาคกลางมีจ านวน 4 แห่ง ส่วนภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร มีจ านวนเท่ากนั

คือ 2 แห่ง  

ตารางที่ 4 จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ าแนกตามภูมิภาค 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 
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ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ก าหนดสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายจ านวน 2 แห่ง ประกอบไปด้วย วิทยาลัย

พณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะ 

1 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา 

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอ่ียมละออ กรุงเทพฯ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 
 

สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคกลางมีจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่าง

พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายภาคกลาง 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะ 

1 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา 

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุร ี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

3 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 

4 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 
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สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคเหนือจ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคล าปาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 10 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคเหนือ 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะ 

1 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา 

2 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ล าปาง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 
 

สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเขา

วง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นและวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 11 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะ 

1 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ ์
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

2 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี อุดรธาน ี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ

การศึกษา 

4 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น* ขอนแก่น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 

หมายเหตุ: *วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลยัเทคนิคนครขอนแก่น 
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สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคใต้จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 12 สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายในภาคใต ้

อันดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด ศูนย์บ่มเพาะ 

1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร ศูนย์เสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 

2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธาน ี
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา และการวิเคราะหข์องที่ปรึกษา 
 

โดยสรุป สถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมายทั้งหมด 15 แห่งกระจายครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคในประเทศไทยตั้งอยู่

ในพื้นที่ 13 จังหวัด ดังแสดงในแผนภาพที่ 13 

 

แผนภาพที่ 13 ผลการก าหนดสถาบันอาชีวศึกษาเป้าหมาย 
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1.4.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 

นอกเหนือจากการก าหนดสถาบันการศึกษาเป้าหมายจ านวน 40 แห่งข้างต้นแล้ว การศึกษานี้ยังรวบรวม

ข้อมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อวิเคราะห์สถานะการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึง

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนากิจการ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

ของผู้ประกอบการรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาส่งเสริมจากสถาบันศึกษาเป้าหมาย โดย

ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 650 

ราย ครอบคลุมพื้นที่ด าเนินการทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ โดยมีจ านวนของกลุ่มเป้าหมายดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 7 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายจ าแนกตามภาค 
 ภูมิภาค จ านวน SME เป้าหมาย 

1 กรุงเทพฯ 130 
2 ภาคกลาง 130 

3 ภาคเหนือ 130 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 130 

5 ภาคใต้ 130 
 5 ภูมิภาค 650 ราย 
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บทที่ 2  

กรณีศึกษาต้นแบบที่ดีจากต่างประเทศ 
ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความพยายามอย่างยิ่งในการพาตัวเองให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ความไม่

มั่นคงทางเศรษฐกิจ จากความผันผวนและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprise: SME) ถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ความก้ าวหน้ าทาง เศรษฐกิจ  เป็นแหล่ งรายได้ และการจ้ า งงานที่ ส าคัญ เพื่ อบรรเทาและลดปัญหา 

ความยากจนของประเทศ ทั้งนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีจุดแข็งในด้านความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถ

รับมือและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสถานการณ์แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว กว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้งยังสามารถ

ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจ

ต่างๆ ย่อมมีอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานและการพัฒนา เช่น ขาดความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน

ทักษะงานฝีมือและงานบริการ ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการ โอกาสในการ

เข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนข้อบังคับใน  

การด าเนินธุรกิจ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแค่ตกเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ ในการอ านวย

ความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม SME ภายในประเทศของตน อีกทั้งยังรวมถึงหน่วยงานในภาคการศึกษา  

ที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและ

ข้อจ ากัดเหล่านั้นไปได้ รวมถึงลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งในมิติ  

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   

ดังนั้น ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็น

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME จึงได้ศึกษากรณีศึกษาต้นแบบที่ดีจากต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 ประเทศ

ต้นแบบ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 กรณีศึกษาต้นแบบท่ีดีในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ซึ่งส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ

ของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง

ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยปัจจัยหลักที่ท าให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME และมหาวิทยาลยั

เป็นไปอย่างประสบความส าเร็จ คือ การมีภาครัฐให้การสนับสนุนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด าเนินธุร กิจ  

โดยการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในกิจการ SME ด้วยมาตรการทางการเงินต่างๆ เช่น นโยบายการ

ลดภาษีส่วนต่างจากราคาสินเชื่อ ซึ่งเป็นมาตรการที่ส่งผลให้เกิดการลงทุนแบบ Venture Capital เป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ San Francisco Bay Area ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ San Francisco และ San Jose 

นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงหลายแห่ง รวมถึงให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริม Entrepreneurial Mindset เป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเป็น

ผู้ประกอบการจ านวนมาก  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัย Stanford ที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS Ranking ในปี พ.ศ. 2561  

ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเป็นอันดับสองของโลก อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ตั้งต้นของพื้นที่ Silicon Valley 

ซึ่ งมหาวิทยาลัย  Stanford ได้ ใ ห้ความส าคัญกับการพัฒนา Entrepreneurial Study และการสนับสนุน

สภาพแวดล้อมให้เป็นผู้ประกอบการ รวมถึงมีประวัติการบ่มเพาะวิสาหกิจที่ริเริ่มและประสบความส าเร็จในระดับโลก

มากมายทั้งในเครือข่ายศิษย์เก่า และกิจการที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย Stanford มีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมีแนวคิดแบบ Entrepreneurial Mindset และสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จต่อไป 
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้ ง  Stanford Venture Studio ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็น
ผู้ประกอบการให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ก่อให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ๆ โดยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่าง Co-working Space การจัดกิจกรรม Demo Day เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสน าเสนอ
แผนธุรกิจกับนักลงทุนใน Silicon Valley และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน และ
โครงการจัดตั้ง Stanford Research Park เพื่อเป็นศูนย์รวมวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้พื้นที่
กลายเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกิจการ ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นตัวแปรหลกั
ของการกระจายองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในพื้นที่ ซึ่งผลของโครงการนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงใน Stanford 
Research Park แต่ได้ส่งผลให้เกิดพื้นที่ศูนย์รวมของบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ
ลงทุนแบบ Venture Capital ที่สูงที่สุดในโลก คือ Silicon Valley ดังนั้น Stanford University จึงเป็นกรณีศึกษา 
ที่ดีในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีประสิทธิภาพ 

 

 กรณีศึกษาต้นแบบท่ีดีในประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษมีรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนใน

กรณีศึกษาต้นแบบที่ดี โดยมีเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุน SME ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ของ

ค่าใช้จ่ายรัฐบาลทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการมีนโยบายการพัฒนา Cluster เป้าหมายผ่านความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย และการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยแนวคิด Entrepreneurial University โดยภาครัฐมีการจัดตั้งโรง

การ University Enterprise Zone (UEZs) ขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของผู้ประกอบการ 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น รวมถึงการร่วมกันหาจุดเด่นของแต่ละเมือง และส่งเสริมการ

ด าเนินการพัฒนาเมืองให้เกิดคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ โดยกิจการที่อยู่ในพื้นที่ Enterprise Zones จะได้รับสิทธิพิเศษ

มากมาย เช่น การได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่ 5 ปีแรกส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมก่อนเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แต่ละประเภทของ Enterprise Zones จะมีแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจในประเภทที่

แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้ง University Enterprise Zones ที่ให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่

เป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยังมีการ

น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ Start-up นอกจากนี้ 

การให้บริการผู้ประกอบการ SME ในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นการให้บริการ ตั้งแต่ระดับต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า ไม่ว่า

จะเป็นให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในการท าธุรกิจ การให้บริการพื้นที่อาคาร/ส านักงาน/ห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม
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สัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ การให้ค าแนะน าด้านการหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการเปิดให้โอกาสให้

รับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้  รัฐบาลอังกฤษยังมีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นใหม่ เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ผ่านมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ และเพื่อลดระดับความทับซ้อนในหน้าที่รับผิดชอบระหว่าง
หน่วยงาน เช่น การจัดตั้ง Gateway to Research (GtR) ขึ้น โดยมีเป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมใน SME 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบันและผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้มากขึ้น  
การบริการของ GtR จะประกอบด้วย 4 บริการหลัก ประกอบด้วย การให้บริการเงินทุนในงานวิจัย การให้บริการท า
วิจัย การให้ค าปรึกษาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการอบรม/สัมมนา เพื่อการพัฒนาทักษะต่างๆ  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  โดยจัดท า Online Platform ของทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนความสะดวกในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับสถานศึกษาในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกัน เช่น หน่วยงาน Gateway to Research ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายใน
การจัดท าช่องทางให้บริการผู้ประกอบการ SME และมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อกันได้เพื่อท าวิจัยร่วมกัน และเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทุนวิจัยที่ได้รับ และหน่วยงาน National Centre for Universities and Business 
(NCUB) ที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน มีการจัดท า Digital Platform เพื่อให้บริการข้อมูลหน่วยงานที่ท าวิจัยและ 
ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัย
ได้มากข้ึน  

 

 กรณีศึกษาต้นแบบท่ีดีในประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าให้กับประเทศมาอย่าง

ยาวนาน โดยเฉพาะเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มี SME ศักยภาพสูง โดยความสามารถด้านการแข่งขันของ SME 

ของประเทศสิงคโปร์นั้น ปัจจัยที่สนับสนุนให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของสิงคโปร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการก าหนดกรอบทิศทางและนโยบายที่

ชัดเจน และสถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา SME   

ทั้งนี้ ยังมีการออกแบบนโยบายในการสนับสนุน SME อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการ SME นักเรียน/นักศึกษา และ Start-up รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้การพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการ SME เพื่อการด าเนินธุรกิจที่ราบรื่นมากขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษีในการด าเนิน

ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้นโยบาย Productivity and 

Innovation Credit ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีในการด าเนินธุรกิจได้ถึงร้อยละ 400 ภายใต้วงเงิน 400,000 เหรียญ

สิงคโปร์  

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐมีการจัดตั้ง SPRING ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินนโยบายใน 

การยกระดับศักยภาพของ SME ในประเทศอย่างครบวงจร เช่น นโยบายในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
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การให้บริการประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหาตลาดในต่างประเทศ การจัดหาแหล่งเงินทุน และ  

การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ SME ต่างๆ ส่วน National University of Singapore เป็นหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา SME เป็นอย่างมาก ผ่านทางการจัดตั้ง NUS Enterprise ที่มี 

การขับเคลื่อนภาค SME อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย การบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 

การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การจัดตั้งโครงการส าหรับนักศึกษาให้ไปศึกษาในประเทศที่มีศั กยภาพสูงในการพัฒนา 

SME การจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาค SME การผลักดันและส่งเสริม อาจารย์ นักวิจัย ให้มีความเป็น

ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้มแข็ง  จึงท าให้มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางในการสนับสนุนภาค SME 

ดังนั้นเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ได้มีการวางนโยบายเพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนา SME 

ได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมถึงมีหน่วยงานสนับสนุนภาค SME ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

ขับเคลื่อนภาค SME ในประเทศสิงคโปร์ให้ประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน และสามารถส่งเสริมในการก้าวสู่การเป็น 

Smart Nation ของประเทศสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี 

 

 กรณีศึกษาต้นแบบท่ีดีในประเทศญี่ปุ่น 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศญี่ปุ่น มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลของ
ประเทศเล็งเห็นความส าคัญของธุรกิจดังกล่าว ท า ให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้ 
กฎระเบียบ และนโยบายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ การเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านการจัดตั้ง 
SME Universities ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรเพื่อการส่งเสริม SME และนวัตกรรมภาค (Organization for Small 
& Medium Enterprises and Regional Innovation) และเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) ของประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดับสูงที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่มีประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับรองปริญญาใดๆ ซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรส าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมหลักสูตรเป็นจ านวน 2 ใน 3 ของราคาหลักสูตรอีกด้วย โดยตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา มีผู้เข้าร่วม
หลักสูตรอบรมแล้วกว่า 560,000 คน ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การจัดตั้ง SME Universities เท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่นยังสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการเช่นกัน โดย มหาวิทยาลัย Waseda เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
ประเทศที่มีการสนับสนุนผู้ประกอบการมาเป็นเวลานาน ได้จัดท าหลักสูตร COBLAS ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์/ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในสิ่งที่แต่ละฝ่ายมี เพื่อบูรณาการความรู้ในการ
พัฒนาผู้ประกอบการต่อไป  
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ทั้งนี้ เห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยเฉพาะ และสนับสนุนการพัฒนาผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงส่งผลให้  

การส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการศึกษา และเรียนรู้ต่อไป  

 

 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาต้นแบบท่ีดี (Best Practice) จากต่างประเทศ 

จากการศึกษาภาพรวมของทิศทางและนโยบายการพัฒนา และแนวทาง/มาตรการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ SME ของประเทศกรณีศึกษาต้นแบบทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น พบว่า หากพิจารณาถึงกระบวนการด าเนินงาน

พัฒนาความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 4 ประเทศมีวิธีการและกระบวนการด าเนินงานที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

แผนภาพที่ 14 สรุปแนวทางการใช้สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา SME ของแต่ละประเทศ 

 
 

จากแผนภาพที่ 14 เห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา มีการส่งเสริม SME ที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนอีก 3 

ประเทศที่ท าการศึกษา โดยการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษานั้น 

เริ่มต้นขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME เช่น ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ส านักงาน 

พร้อมทั้งมีบริการให้ค าแนะน า ความรู้จากบุคลากร โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยให้ค าแนะน า

จากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มี รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ SME เข้าศึกษาดูงาน โดยภาครัฐมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา SME ผ่านการพัฒนากลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุน เช่น การลดอัตราภาษีส าหรับผู้ประกอบการ 

SME ใหม่ที่ตั้งธุรกิจในพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ส่วนประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวิจัยเป็นทุนเดิม ภาครัฐจึงได้

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตามความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงในแต่ละ

พื้นที่  ตามแนวคิดการพัฒนาแบบคลัสเตอร์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับ
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สถาบันการศึกษา โดยการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษาเพิ่มข้ึน 

ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นมีทิศทางในการพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษาที่มีการ

ผลักดันโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจน โดยในประเทศสิงคโปร์ บางมหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาให้

การสนับสนุน SME โดยเฉพาะ ผ่านนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 

และมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการให้บริการ SME และ Start-up โดยตรง 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น จะแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ตรงที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไม่มีทักษะหรือ

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ภาครัฐจึงเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดการเป็น

ผู้ประกอบการมากข้ึน ผ่านการจัดตั้ง SME Universities จ านวน 9 วิทยาเขตกระจายทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาส

ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 
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ตารางที่ 8 สรุปนโยบายและแนวทางการสนับสนุน SME ผ่านสถาบันการศึกษาของแต่ละประเทศ 

 

ทิศทางการพัฒนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น 

แนวทางการพัฒนาหลัก 

ใช้เอกชนเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนา SME ผ่านการสนับสนุน
เงินทุนจากนักลงทุนที่มีความ
เชี่ยวชาญ พร้อมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
พัฒนา SME  

ก าหนดทิศทางการพัฒนาใน
ภาพรวมของประเทศ โดยเน้น
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผ่านสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น
กลไกหลัก ตลอดจนการพัฒนา 
SME ในรูปแบบคลัสเตอร์ที่
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของสถาบันการศึกษา  

เน้นพัฒนาบุคลากรในประเทศ
ให้มีแนวคิดแบบการเป็น
ผู้ประกอบการผ่านการจดัการ
โครงการพัฒนาของภาครัฐ 
รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถผู้ประกอบการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ระดับชาติและใช้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนา SME โดยใช้ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนหลัก 

มีนโยบายและก าหนดทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน x / / / 

จัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลโดยตรง x x / / 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถาบนัการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุน 

/ / x / 

ความเข้มแข็งในความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา รัฐบาล และผู้ประกอบการ 

/ / / / 

จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนข้ึนใหม่ในสถานศึกษา  / / / / 
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาผูป้ระกอบการ / / x / 

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ / x / / 
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บทที่ 3   

สมรรถนะของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย 
การศึกษาสมรรถนะของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย เป็นการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะ 

(Competency) และโครงสร้าง (Organizational Structure) ของสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เช่น  

ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยท าการศึกษาสถาบันการศึกษาเป้าหมายทั้ง 40 แห่งตามที่ได้คัดเลือกไว้  

จากการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิพบว่า สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีแนวทาง และขอบเขต

การให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งสมรรถนะการให้บริการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก ่รูปแบบการให้บริการ (Service Providing Model) ประเภท

บริการ (Service Range) ความเชี่ยวชาญ (Area of Competency) และอุปสรรคในการพัฒนา SME (SME 

Development Constraint) 

แผนภาพที่ 15 องค์ประกอบที่ส าคัญของการให้บริการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 

เพื่อให้เข้าใจถึงการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสถาบันการศึกษาแต่ละประเภท  จึงได้

สรุปรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบส าคัญในการให้บริการทั้ง 4 องค์ประกอบ อันได้แก่ รูปแบบการให้บริการ 

(Service Providing Model) ประเภทบริการ (Service Range) ความเชี่ยวชาญ (Area of Competency) และ

อุปสรรคในการพัฒนา SME (SME Development Constrain) ตามผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

                   (SERVICE PROVIDING MODEL)
1

•                                
                             SME 
                             

•             2              
                              
                     

             (SERVICE RANGE)
2

•                                
       SME              

•                           
         /                    
                                
      

                  SME (DEVELOPMENT CONSTRAINT) 
4

•                                    
                SME          
                  

•                               
                   
                          

               AREA OF COMPETENCY)
3

•                               
                 

•             4           
                             
                             
          

            /                   

SME 1 SME 2 SME 3
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 รูปแบบการให้บริการ (Service Providing Model) 

จากการศึกษาพบว่านโยบายของทุกสถาบันการศึกษามีการจัดตั้งหรือมอบหมายภารกิจในการบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ SME ให้แก่หน่วยงานภายใน โดยจ าแนกรูปแบบการให้บริการออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ

การให้บริการแบบรวมศูนย์และรูปแบบการให้บริการแบบกระจายศูนย์ รายละเอียดดังนี้  

แผนภาพที่ 16 รูปแบบการใหบ้ริการ (Service Providing Model) ของสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 1) การให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralized Model) 

การให้บริการแบบรวมศูนย์เป็นลักษณะที่สถาบันการศึกษาจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลาง เพียงหน่วยงาน

เดียว เพื่อรับผิดชอบการจัดการในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่

ประสานงานเพื่อด าเนินโครงการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในสถาบันการศึกษาในการให้บริการผู้ประกอบการ SME 

ต่อไป โดยตัวอย่างของสถาบันการศึกษาที่มีโครงสร้างในลักษณะเช่นนี้ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย

รังสิต และสถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่ง  

 2) การให้บริการแบบกระจายศนูย์ (Decentralized Model) 

การให้บริการแบบกระจายศูนย์เป็นลักษณะที่สถาบันการศึกษามีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นหลายหน่วยงาน

ตามความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับ คณะ/สถาบัน เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการ

พัฒนาในประเด็นที่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้  สถาบันการศึกษาบางแห่งมีการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อด าเนินงานส่งเสริม

ผู้ประกอบการ SME พร้อมกับมีหน่วยงานย่อยในระดับคณะ/สถาบัน ที่ให้บริการใกล้เคียงกันอีกหลายหน่วย  

โดยสถาบันการศึกษาที่มีโครงสร้างในลักษณะนี้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

 ประเภทบริการ (Service Range) 

จากการศึกษาข้อมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิของสถาบันการศึกษา สรุปการให้บริการของ

สถาบันการศึกษาเป้าหมายได้เปน็ 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME และ 2) 

ประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการผู้ประกอบการ SME โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้  

            (Centralized Model) 
1

               (Decentralized Model)
2

                              

            

SME 1 SME 2 SME 3

                                    /                   

SME 1 SME 2 SME 3
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แผนภาพที่ 17 ประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาเป้าหมายแต่ละประเภท 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

1) ประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME 

จากการศึกษาประเภทของการให้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาเป้าหมาย พบว่า 

บริการที่มีการด าเนินงานจ านวนมากที่สุดในสถาบันการศึกษาเป้าหมายทั้งหมด คือ การจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อ

พัฒนาทักษะผู้ประกอบการและแรงงานร้อยละ 92.5 หรือ จ านวน 37 แห่ง รองลงมา คือ การให้บริการให้ค าปรึกษา

เชิงลึกในด้านต่างๆ ร้อยละ 85.0 หรือ จ านวน 34 แห่ง และการให้บริการด้านการพัฒนาสินค้า บริการและเทคโนโลยี 

ร้อยละ 82.5 หรือ จ านวน 33 แห่ง  

ในขณะที่การบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ  

การวิจัยด้านธุรกิจ เพียงร้อยละ 52.5 การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ร้อยละ 55.0 และ การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา ร้อยละ 57.5 ตามล าดับ เห็นได้ว่าการบริการประเภทดังกล่าวจะมีจ านวนน้อยมากหรือไม่มีเลยในสถาบัน

อาชีวศึกษา  

อย่างไรก็ดี หากศึกษาประเภทของการให้บริการแบ่งตามประเภทของสถาบันการศึกษาจ านวน 3 กลุ่ม 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค และสถาบันอาชีวศึกษา พบว่ามหาวิทยาลัยเป้าหมายไม่ว่า

จะเป็นระดับชาติหรือระดับภูมิภาคมีการให้บริการเกือบทุกประเภท อย่างไรก็ดี บริการที่พบค่อนข้างน้อยอย่างเห็นได้

ชัดในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค คือ การให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ ในขณะที่ ประเภทของการให้บริการของสถาบัน

อาชีวศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุด คือ การอบรม/สัมมนา และการบริการของสถาบันอาชีวศึกษาที่ไม่มีเลย คือ การวิจัย

ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพบการบริการประเภทดังกล่าวเพียงแค่ในมหาวิทยาลัย
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แผนภาพที่ 18 ประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่ใหบ้ริการผู้ประกอบการ SME  
ของสถาบันการศึกษาเป้าหมายแต่ละประเภท 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

2) ประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่ให้บริการผู้ประกอบการ SME 

จากการศึกษาประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่สถาบันการศึกษามีบริการแก่ผู้ประกอบการ SME พบว่า 

ประเด็นการพัฒนาที่สถาบันการศึกษามีการให้บริการมากที่สุด คือ การจัดท าแผนธุรกิจ  ร้อยละ 97.5 หรือ  

จ านวน 39 แห่ง รองลงมา คือ การพัฒนาสินค้าและบริการ ร้อยละ 82.5 หรือ จ านวน 33 แห่ง และการให้ค าปรึกษา

ด้านการตลาด ร้อยละ 70.0 หรือ จ านวน 28 ราย ตามล าดับ  

ในขณะที่ประเด็นการพัฒนาที่มีสถาบันการศึกษาให้บริการจ านวนน้อยที่สุด คือ การจัดหาแหล่งเงินทุน 

ร้อยละ 35.0 หรือ จ านวน 14 ราย และ การศึกษาความคุ้มค่า ร้อยละ 40 หรือ จ านวน 16 ราย ตามล าดับ โดยเห็น

ได้ว่าสถาบันอาชีวศึกษาที่ให้บริการทั้งสองประเภทนี้มีจ านวนน้อยมาก 

อย่างไรก็ดี หากศึกษาประเด็นการพัฒนาธุรกิจ โดยแบ่งตามประเภทของสถาบันการศึกษา พบว่า 

มหาวิทยาลัยระดับชาติและมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคมีจ านวนมหาวิทยาลัยที่ให้บริการในแต่ละประเด็นที่ใกล้เคียง

กัน กล่าวคือ ประเด็นการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยระดับชาติ มีให้การบริการครบทั้ง 13 แห่ง คือ การพัฒนาสินค้าและ

บริการ และการบริการที่มหาวิทยาลัยระดับชาติมีน้อยที่สุด คือ การจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งมีเพียงแค่ 6 มหาวิทยาลัย 

ที่ให้บริการในด้านนี้  

ส่วนประเด็นการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคมีให้บริการครบในทุกมหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง คือ  

การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการ และการตลาด ส่วนประเด็นการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค

มีน้อยที่สุด คือ การบริการด้านการศึกษาความคุ้มค่า ด้านเทคโนโลยี และ ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน จ านวน 7, 8 

และ 8 รายจากมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคที่ศึกษาทั้งสิ้น 12 แห่ง  

ในขณะที่ การให้บริการของสถาบันอาชีวศึกษาจะมีลักษณะแตกต่างจากมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ประเด็นการ

พัฒนาที่มีบริการมากที่สุด คือ การจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งมีให้บริการในทุกสถาบันอาชีวศึกษา ทั้ ง 15 แห่ง  
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ในขณะที่ประเด็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาแห่งใดให้บริการ คือ 

การศึกษาความคุ้มค่า และการจัดหาแหล่งเงินทุน  

 ความเชี่ยวชาญ (Area of Competency) 

จากการส ารวจความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษา

เป้าหมาย สามารถสรุปความเชี่ยวชาญจากแบบส ารวจของสถาบันการศึกษาได้เป็น 12 ประเภทหลัก ประกอบด้วย  

1) การเพาะปลูก 2) ปศุสัตว์ 3) ประมง 4) อาหาร 5) การแพทย์และสุขภาพ 6) ยานยนต์ 7) ไฟฟ้า 8) พลังงาน  

9) การท่องเทีย่ว 10) โรงแรม 11) โลจิสติกส์ 12) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนภาพที่ 19 ความเชี่ยวชาญหลักของแต่ละสถาบันการศึกษาเป้าหมายแต่ละประเภท 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

ในการศึกษาความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันการศึกษาเป้าหมายจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนของแต่ละ

สถานศึกษา พบว่า จ านวนสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารมากที่สุด ร้อยละ 60.0 หรือ 24 แห่ง 

รองลงมาคือ ด้านการเพาะปลูก ร้อยละ 37.5 หรือ จ านวน 15 แห่ง และด้านยานยนต์ ร้อยละ 35.0 หรือ  

จ านวน 14 แห่ง ตามล าดับ ในขณะที่ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ มีเพียงมหาวิทยาลัยบูรพาเพียงแห่งเดียว 

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามประเภทของสถาบันการศึกษาพบว่า จากจ านวนมหาวิทยาลัยระดับชาติทัง้หมด 

13 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านอาหารมีจ านวนมากที่สุด 11 แห่ง มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ 

5 แห่ง และด้านการแพทย์และสุขภาพ 5 แห่ง โดยความเชี่ยวชาญหลักของมหาวิทยาลัยระดับชาติจะไม่เน้นการ

พัฒนาผู้ประกอบการ SME ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการโรงแรม  

หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคทั้งหมด 12 แห่ง เห็นได้ว่า จ านวนมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค

มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารมากที่สุด จ านวน 10 แห่ง มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญจ านวนรองลงมาคือ  

ด้านการเพาะปลูก จ านวน 7 แห่ง และด้านการแพทย์และสุขภาพ จ านวน 4 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค 

ไม่เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการโรงแรมและด้านโลจิสติกส์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยระดับชาติ  
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ส่วนของการศึกษาความเชี่ยวชาญของสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมด 25 แห่ง พบว่า จ านวนสถาบันอาชีวศึกษา

มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์สูงที่สุด 8 แห่ง จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญรองลงมา คือด้านไฟฟ้า 

จ านวน 5 แห่ง และด้านการเพาะปลูกจ านวน 4 แห่ง ตามล าดับ โดยความเชี่ยวชาญของสถาบันอาชีวศึกษาใน 

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไม่มีสถาบันอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านพลังงาน 

และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์  

 อุปสรรคในการพัฒนา SME (SME Development Constraint) 

จากการส ารวจสถานการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษาเป้าหมาย ได้แบ่งปัญหาและ

อุปสรรคหลักในการพัฒนาได้เป็น 11 ประเด็น เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เลือกตอบตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 

ได้แก่ 1) ขาดการประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันการศึกษา 2) ขาดแคลนงบประมาณ/โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 

3) ผู้ประกอบการ SME ขาดความพร้อมและความเข้าใจบริการของสถาบันการศึกษา 4) ความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ 5) รูปแบบการให้บริการไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 6) ติดข้อจ ากัด

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 7) ขาดความต่อเนื่องของโครงการ 8) ขัดแย้งผลประโยชน์กับเอกชน 9) โครงการภาครัฐไม่

เอ้ือต่อการด าเนินงาน 10) จ านวนและองค์ความรู้ของบุคลากรไม่เพียงพอ 11) ขาดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

แผนภาพที่ 20 อุปสรรคในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษาเป้าหมายแต่ละประเภท  

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

จากการศึกษาสถานการณ์การส่งเสริมผู้ประกอบ SME ผ่านสถาบันการศึกษาเป้าหมายในการสนับสนุน

ผู้ประกอบการ SME นั้นมีข้อจ ากัดหลายประการทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ความพร้อมของผู้ประกอบการ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม สถาบันการศึกษาจ านวนมากถึง 35 แห่ง จากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 40 แห่ง  

ประสบปัญหาและอุปสรรคส าคัญ คือ การขาดแคลนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการด าเนินงาน  
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รองลงมา คือ สถาบันการศึกษา จ านวน 33 แห่ง พบว่า ผู้ประกอบการ SME ขาดความพร้อมและไม่เข้าใจขอบเขต

การบริการ ส่งผลให้การพัฒนาผู้ประกอบการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่วนปัญหาด้านจ านวนและองค์ความรู้ของ

บุคลากรไม่เพียงพอ เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา จ านวน 28 แห่ง และสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ SME จ านวน 25 แห่ง  

ทั้งนี้ หากพิจารณารายประเภทของสถาบันการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคหลักที่มหาวิทยาลัย

ระดับชาติและมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคประสบในการด าเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการมากที่สุด คือ SME ขาด 

ความพร้อมและความเข้าใจในแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ และไม่น าแนวทางและค าปรึกษาที่ได้รับ

จากการช่วยเหลือไปปรับใช้ต่อ ท าให้ผลจากการด าเนินโครงการในบางกรณี ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยมี

มหาวิทยาลัยระดับชาติและมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคที่ประสบปัญหาดังกล่าวจ านวน 12 และ 9 แห่ง  

นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัญหาที่มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเผชิญคือ ขาดแคลนงบประมาณ/โครงสร้างพื้นฐานที่

เหมาะสม และโครงการภาครัฐไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น สถาบันการศึกษาบางแห่งจะเลือกบ่มเพาะผูป้ระกอบการ

ที่มีโอกาสประสบความส าเร็จเท่านั้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการบ่มเพาะน้อยตามตัวชี้วัดของหน่วยงานภาครัฐ เป็น

ต้น  

ส าหรับการรวบรวมข้อมูลของสถาบันอาชีวศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ประสบจากการส่งเสริม

ผู้ประกอบการมากกว่ามหาวิทยาลัย โดยปัญหาที่สถาบันอาชีวศึกษาประสบมากที่สุด คือ การมีจ านวนบุคลากรและ

องค์ความรู้ของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา มีจ านวน 15 แห่ง ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยากล าบาก เช่น 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีการเรียนการสอนด้านเทคนิคในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก และ 

มีผู้เชี่ยวชาญด้านการท าแผนธุรกิจหรือการท าบัญชีไม่มากนัก ท าให้การปลูกฝังนักศึกษาของสถาบันในการส่งเสริม

แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเป็นได้เพียงขั้นต้นเท่านั้น รองลงมา คือ สถาบันอาชีวศึกษาจ านวน 14 แห่ง ประสบ

ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาโครงการ สถาบันอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการได้เพียงส่งเสริมธุรกิจขั้นต้นของนักศึกษาในสถาบันเท่านั้น 

โดยยังขาดการสนับสนุนผู้ประกอบการภายนอก  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาที่สถาบันอาชีวศึกษาจ านวน 12 แห่ง พบคือ นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา

หรือผู้เริ่มจัดตั้งธุรกิจที่ต้องการเข้ารับบริการขาดความพร้อมและความเข้าใจ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาอีก 10 แห่ง 

ขาดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมรับบริการ เนื่องจากการบริการของสถาบันอาชีวศึกษา เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี

แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ และฝึกทักษะ ประสบการณ์การท างาน

จริง แต่นักศึกษามีระยะเวลาเพียง 1 ปีการศึกษา รวมถึงยังมีภาระหน้าที่ทั้งเรียน และบางรายช่วยเหลือกิจการที่บ้าน 

ท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมต้องมีความพร้อมและศักยภาพในระดับที่เหมาะสมจึงจะประสบความส าเร็จได้ อีกทั้งใน

สถาบันการศึกษาบางแห่งยังประสบปัญหาขาดผู้สนใจเข้าร่วมอีกด้วย ซึ่งมีสถาบันการศึกษาบางแห่งแก้ปัญหาดังกลา่ว

โดยการบรรจุเป็นรายวิชา เพื่อเป็นแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจเข้ารับการบ่มเพาะต่อไป 
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แผนภาพที ่21 ตัวอย่างประเด็นปัญหาหลักที่พบในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลสรุปสมรรถนะการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสถาบันการศึกษา

ดังข้อมูลข้างต้น สามารสรุปรูปแบบสถาบันการศึกษาตามองค์ประกอบหลักของการให้บริการได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยระดับชาติ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดการ

ให้บริการแตกต่างกัน ดังนี้ 

แผนภาพที่ 22 สรุปการจัดประเภทสถาบันการศึกษาและสมรรถะในการใหบ้ริการ SME 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

ลักษณะรูปแบบการให้บริการของสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค  เป็นการให้บริการใน

รูปแบบรวมศูนย์เป็นหลัก ในขณะที่มหาวิทยาลัยระดับชาติมีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบกระจายศูนย์และ  

รวมศูนย์ในบางแห่ง  

ส่วนของประเภทการให้บริการ สถาบันการศึกษาแต่ละประเภทให้บริการแตกต่างกัน โดยสถาบันอาชีวศึกษา

มีประเภทของการให้บริการที่จ ากัด เน้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นส าหรับการจัดตั้งธุรกิจ การริเร่ิมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วน
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หน้าที่ 62 

มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคมีประเภทของการบริการที่หลากหลาย เน้นการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือในระดับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ ขณะที่มหาวิทยาลัยระดับชาติมีประเภทของการให้บริการที่ครอบคลุมใน

ทุกรูปแบบและครบวงจร อีกทั้งให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจ 

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาแต่ละประเภทมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสถาบันอาชีวศึกษามีความ

เชี่ยวชาญที่จ ากัด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สถาบันพาณิชย์เชี่ยวชาญด้านการบัญชีเป็นหลัก และ 2) สถาบัน

เทคนิคเชี่ยวชาญด้านงานช่างอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส าหรับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและมหาวิทยาลัยระดับชาติมี

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย แต่มหาวิทยาลัยภูมิภาคบางแห่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะกิจกรรมเศรษฐกิจหลักใน

พื้นที่มากกว่ามหาวิทยาลัยระดับชาติ  

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่สถาบันอาชีวศึกษาประสบ 

มีความหลากหลายของปัญหามากกว่ามหาวิทยาลัย โดยปัญหาที่สถาบันอาชีวศึกษาส่วนใหญ่พบ เป็นปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินงาน ส่วนมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ส่วนมากพบเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการ SME ไม่เข้าใจรูปแบบการบริการ และโครงการภาครัฐไม่เอ้ืออ านวยต่อการ

ด าเนินงานเพื่อสนับสนุน SME ทั้งในด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ ระยะเวลาการด าเนินงานแบ่งตามรอบ

ปีงบประมาณ และตัวชี้วัดที่เน้นการวัดในเชิงปริมาณ   
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บทที่ 4   

สถานการณ์การพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การส า ร วจสถานการณ์ผู้ ป ระกอบการ  SME ไ ด้ เ ก็ บข้ อมู ล ภาพรวมของผู้ ป ระกอบการ  SME  

จ านวน 650 ราย ครอบคลุม 5 พื้นที่ด าเนินการ ทุกประเภทธุรกิจ ทั้งภาคธุรกิจ การแปรรูปการเกษตร การบริการ 

และการค้า ตลอดจนผู้ประกอบการที่เคยรับบริการของสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้ารับการบริการ

ของสถาบันการศึกษา โดยได้ก าหนดขอบเขตการส ารวจผู้ประกอบการ SME ประเภทนิติบุคคลเป็นหลัก โดยแบ่ง

ข้อมูลจากการส ารวจออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย สถานการณ์ผู้ประกอบการ SME และสถานการณ์การใช้

บริการสถาบันการศึกษาของผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 สถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME 

การส ารวจสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME เป้าหมาย เป็นศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME 

เปรียบเทียบกันระหว่างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการของสถาบันการศึกษา กับผู้ประกอบการที่ไม่เคยใช้บริการของ

สถาบันการศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาท และความส าคัญของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME  

แผนภาพที่ 23 ภาพรวมการใช้บริการจากสถาบันการศึกษาของผู้ประกอบการ SME  

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

โดยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 650 ราย พบว่า มี

ผู้ประกอบการร้อยละ 47.7 ที่เคยใช้บริการจากสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการร้อยละ 52.3 ที่ไม่เคยเข้ารับ

บริการจากสถาบันการศึกษา 

ทั้งนี้ ในการส ารวจสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักในการจัดท า

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เมืองเล็ก ซึ่งสรุปปัจจัยหลักในการ

พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ออกเป็น 6 ด้าน โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

   
47.7%

      
52.3%

             650    
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แผนภาพที่ 24 ภาพรวมสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ในแต่ละด้าน 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในภาพรวมของสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME เป้าหมาย พบว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพสูงที่สุดใน

ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผู้ที่ เคยเข้ารับการบริการจากมหาวิทยาลัยและไม่เคยรับบริการ 

จากมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 3.42 รองลงมาคือด้านแรงงาน มีค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบการที่ 3.39 ในขณะที่สถานการณ์

ผู้ประกอบการ SME ด้านนโยบายการพัฒนา SME เป็นด้านที่มีศักยภาพต่ าที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของผู้ที่เคยเข้ารับการ

บริการจากมหาวิทยาลัยและไม่เคยรับบริการจากมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 2.89  

จากข้อมูลศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ทั้งหมด เห็นได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนมากที่เคยเข้ารับบริการ

จากมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่สูงกว่าผู้ประกอบการ SME ที่ไม่เคยเข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัย 

1) สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และแนวโน้มตลาดของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 25 สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และตลาดของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 
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ในการส ารวจสถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และแนวโน้มด้านการตลาดของผู้ประกอบการ SME 

เป้าหมาย พบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปของผู้ประกอบการ ด้านการตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และการเติบโตของ

ตลาดค่อนข้างดี ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ มีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา

กระบวนการผลิต และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาอีกด้วย รวมไปถึงมีผู้ประกอบการที่เริ่มให้

ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาในระดับปานกลาง 

หากเปรียบเทียบเป็นรายประเด็นระหว่างผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับบริการของสถาบันการศึกษาจะมี

ศักยภาพสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้ารับบริการในทุกประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา 

2) สถานการณ์ด้านแรงงานของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 26 สถานการณ์ด้านแรงงานของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

จากการส ารวจสถานการณ์ด้านแรงงานของผู้ประกอบการ SME พบว่าจ านวนและศักยภาพของแรงงานอยู่

ในระดับที่ เหมาะสมเพียงพอ และมีการโยกย้ายแรงงานที่ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้หากพิจารณาแยกกันระหว่าง

ผู้ประกอบการ SME ที่เคยเข้ารับการบริการจากสถาบันการศึกษาและไม่เคยรับบริการ พบว่า แรงงานของ

ผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับการบริการจะเป็นแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่เคยรับบริการของ

สถาบันการศึกษา ในขณะที่พิจารณาด้านค่าแรงงานที่สมเหตุสมผลและความเพียงพอของจ านวนแรงงาน จะพบว่า

ผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใช้บริการของสถาบันการศึกษาจะมีศักยภาพสูงกว่า 
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3) สถานการณ์ด้านการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 27 สถานการณ์ด้านการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในการส ารวจสถานการณ์การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ได้รวบรวมข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการและมุมมองเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกของผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ SME เป้าหมาย โดยพบวา่

ในภาพรวมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งของกิจการได้บางส่วน เมื่อพิจารณาในราย

ประเด็นพบว่าผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับการบริการของสถาบันการศึกษาได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มธุรกิจ

มากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้ารับบริการทั้งในแง่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ สม่ าเสมอและการรวมกลุ่มกันเพื่อ

แก้ปัญหาธุรกิจได้  

4) สถานการณ์ด้านแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 28 สถานการณ์ด้านแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 
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สถานการณ์ด้านแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME จากการส ารวจสถานการณ์พบว่า ผู้ประกอบการ SME 

เห็นว่าแหล่งเงินทุนยังมีความหลากหลายค่อนข้างน้อย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการ SME ที่เคยเข้ารับบริการของสถาบันการศึกษาและผู้ที่ไม่เคยเข้ารับ

บริการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เคยรับค าปรึกษาจากสถาบันการศึกษามีปัญหาในด้านแหล่งเงินทุนน้อยกว่า ทั้งในแง่

ของมุมมองด้านความหลากหลายของแหล่งเงินทุนและผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตลอดจนความเพียงพอของเงินทุน และ

ความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อ เนื่องจากสถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่มีเงินทุนในการด าเนินกิจการให้

ผู้ประกอบการ SME แต่ก็ยังมีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการหาแหล่งเงินทุนต่างๆ   

5) สถานการณ์ด้านระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 29 สถานการณ์ด้านระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในภาพรวมของระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SME พบว่าผู้ประกอบการ SME มีความเห็น

ว่าการคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีระดับความสามารถที่ค่อนข้างสูงสามารถแข่งขันได้ โดยประเด็นที่มี

ศักยภาพสูงที่สุดคือผู้ประกอบการ SME สามารถส่งสินค้า/บริการได้ เหมาะสมและตรงต่อเวลาทั้งในกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับการบริการของสถาบันการศึกษาและไม่เคยเข้ารับบริการ รองลงมาคือผู้ประกอบการทั้ง 2 

กลุ่มมองว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างต่ า ส่งผลให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศเป็นอย่างมาก 

และผู้ประกอบการยังมองว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีศักยภาพเช่นกัน  
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6) สถานการณ์ด้านนโยบายภาครัฐของผู้ประกอบการ SME 

แผนภาพที่ 30 สถานการณ์ด้านนโยบายภาครัฐของผู้ประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

จากการส ารวจมุมมองในด้านนโยบายภาครัฐ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเข้ารับ

บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเห็นว่านโยบายของหน่วยงานภาครัฐขาดความต่อเนื่อง ซ้ าซ้อนและขาดการ 

บูรณาการ เช่น การจัดอบรม/สัมมนาในประเด็นเดียวกันของหลายหน่วยงาน ท าให้ผู้ประกอบการ SME เกิดความรู้สึก

สับสนและเข้าอบรมในประเด็นเดิมๆ หลายครั้ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการบริการของ

ภาครัฐเท่าที่ควร เนื่องจากสาเหตุของการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ตลอดจนความต้องการของผู้ประกอบการไม่ตรง

กับนโยบายของภาครัฐ ท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่เข้ารับบริการของภาครัฐ  

 

 สถานการณ์การใช้บริการสถาบันการศึกษาของผู้ประกอบการ SME 

จากการส ารวจสถานการณ์การใช้บริการสถาบันการศึกษาของผู้ประกอบการ SME ซึ่งครอบคลุมถึงทั้ง

ผู้ประกอบการที่เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและไม่เคย ในประเด็นการใช้บริการ ความต้องการ 

ปัญหาและอุปสรรค สามรถแบ่งประเด็นในการส ารวจได้เป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) จ านวนของ SME จ าแนกตามการท ากิจกรรมร่วมกับสถาบนัการศึกษา  
2) ประเภทบริการที่ SME ต้องการจากสถาบันการศึกษา  
3) แนวทางการสนับสนุนผ่านสถาบันการศึกษาที่ต้องการ  
4) ประเภทกิจกรรมที่ SME มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา  
5) ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษา  
6) ปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 
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1) จ านวนของผู้ประกอบการ SME จ าแนกตามการท ากิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 31 จ านวนของผู้ประกอบการ SME จ าแนกตามการท ากิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในการส ารวจผู้ประกอบการ SME ในประเด็นการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา พบว่า มี

ผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการของสถาบันการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 48 หรือจ านวน 310 ราย ในขณะที่มีจ านวน

ผู้ประกอบการที่ไม่เคยใช้บริการในการพัฒนาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 52 หรือจ านวน 340 ราย นอกเหนือจากการที่

ผู้ประกอบการ SME ไม่ประสงค์รับการบริการจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสาเหตุหลักแล้ว สาเหตุรองลงมาที่

ผู้ประกอบการไม่เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาคือการไม่ทราบขอบเขตของกิจกรรม/โครงการ และไม่มี

ข้อมูลในการติดต่อสถาบันการศึกษา ตามล าดับ 

2) ประเภทบริการที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการจากสถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 32 ประเภทบริการที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการจากสถาบันการศึกษา 

 
หมายเหตุ: ผู้ตอบ 1 รายสามารถมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท 

ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 
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จากการส ารวจผู้ประกอบการทั้ง 650 รายในประเด็นความต้องการที่จะเข้ารับการบริการจาก

สถาบันการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการค าปรึกษา มากถึงร้อยละ 85.8 (จ านวน 558 ราย) และการ

จัดอบรม ร้อยละ 76.6 (จ านวน 498 ราย) โดยสาขาที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการมากที่สุดทั้งในด้านค าปรึกษาและ

การจัดอบรม คือ การพัฒนาด้านการตลาด  

การบริการที่ผู้ประกอบการต้องการรองลงมาคือ การให้สถาบันการศึกษาพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเชื่อมต่อ

กับโครงการภาครัฐ ร้อยละ 36.5 (จ านวน 237 ราย) รวมไปถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) 

จากเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ร้อยละ 35.1 (จ านวน 228 ราย) 

ในขณะที่ความต้องการที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญในการใช้บริการจากสถาบันการศึกษาน้อยที่สุดคือ 

การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพียงร้อยละ 2.3 เนื่องจากมีผู้ประกอบการส่วนน้อยที่เข้าใจเรื่องการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง ยังเข้าใจว่าการที่ผู้ประกอบการขอเข้าใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย จะท าให้ ผู้ประกอบการเป็นผู้เสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ 

3) แนวทางการสนับสนุนผ่านสถาบันการศึกษาที่ต้องการ 

แผนภาพที่ 33 แนวทางการสนับสนุนผ่านสถาบันการศึกษาที่ต้องการ 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME ถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษา

ที่ต้องการ พบว่า ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้สถาบันการศึกษาช่วยพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการมาก

ที่สุด เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่ สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ SME รองลงมาคือ ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้สนับสนุนการจัดอบรม จัดท านโยบายสนับสนุนที่มี

ความชัดเจนและต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงานและก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและ
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สถาบันการศึกษา ในขณะที่แนวทางการสนับสนุนที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการน้อยที่สุดคือการพัฒนาช่องทาง

การตลาด  

4) ประเภทกิจกรรมที่ผู้ประกอบการ SME มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 34 ประเภทกิจกรรมที่ผู้ประกอบการ SME มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในการส ารวจการใช้บริการของผู้ประกอบการ SME ที่เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 

จ านวน 310 ราย พบว่า กิจกรรมที่ผู้ประกอบการใช้บริการจากสถาบันการศึกษามากที่สุดคือการรับนักศึกษาฝึกงาน 

ร้อยละ 91.0 (จ านวน 282 ราย)  

ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ มีผู้ประกอบการไม่ถึงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ใช้บริการจากสถาบันการศึกษา โดยมีกิจกรรม

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสินค้า/บริการ ร้อยละ 17.4 (จ านวน 54 ราย) มีผู้ประกอบการที่เคย

ร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการออกงานแสดงสินค้า (Job Fair) ร้อยละ 11.3 (จ านวน 35 ราย) และ 

กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ร้อยละ 9 (จ านวน 28 ราย) ส่วนการด าเนินกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการ

เข้าร่วมค่อนข้างน้อย ประกอบด้วยการร่วมวิจัยและพัฒนา การที่มหาวิทยาลัยช่วยประสานงานกับภาครัฐ การพัฒนา

กระบวนการผลิต  
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5) ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 35 ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในการส ารวจปัจจัยส าคัญของผู้ประกอบการในการตัดสินใจเข้ารับบริการกับสถาบันการศึกษา จาก

ผู้ประกอบการที่เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 310 ราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 

85.2 (จ านวน 264 ราย) ตัดสินใจจากกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมาคือ ความ

สะดวกในการติดต่อ เนื่องจากผู้ประกอบการมีมุมมองว่าการติดต่อมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ยาก ท าให้ไม่สะดวก

ในการด าเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจัยส าคัญน้อยที่สุดที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนิน

กิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษา คือ ชื่อเสียงของบุคลากร  
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6) ปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

แผนภาพที่ 36 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: ผลการส ารวจสถานการณ์ผู้ประกอบการ SME 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการ SME กลุ่มที่เคยด าเนินกิจกรรมร่วมกับ

สถาบันการศึกษาจ านวน 310 ราย คือ การมีบริการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจ านวนผู้ประกอบการเห็นด้วยกับประเด็น

ดังกล่าว 132 ราย (ร้อยละ 42.6) เนื่องจากสถาบันการศึกษามีตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ทั้งการวัดที่

เน้นการวัดในมิติของระยะเวลา โดยเฉพาะการด าเนินงานให้ทันในช่วงปีงบประมาณ หรือการวัดในเชิงปริมาณ จึงท า

ให้ในบางครั้งจ าเป็นต้องเลือกส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่สามารถสนับสนุนหรือให้ค าปรึกษาได้

ง่ายก่อนการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีปัญหาที่แก้ไขยาก และใช้เวลานาน 

รองลงมาผู้ประกอบการจ านวน 99 ราย  (ร้อยละ  31.9) ให้ความเห็นว่าการด าเนินงานร่วมกับ

สถาบันการศึกษาไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากในการด าเนินกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องกับ 

การติดต่ออาจารย์/บุคลากร ซึ่งมีเวลาให้ค าปรึกษาที่ไม่แน่นอน ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปค่อนข้างยาก  

ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบน้อยที่สุดจากการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ ประเด็นวิจัยไม่ตรงกับความ

ต้องการ  

 ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันการศึกษากับ 

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME พบว่ารูปแบบการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐยังมีความ 

ทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกัน ทั้งยังมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ สถาบันการศึกษามี

ความเชี่ยวชาญและความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น บุคคล สถานที่  

สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน งบประมาณ ตลอดจนรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการตามนโยบายของภาครัฐ 
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ดังนั้น การด าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดอีกหลายประการซึ่งกระทบถึงผลสัมฤทธิ์ของ

การด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อจ ากัดที่แตกต่าง ดังนี้ 

แผนภาพที่ 37 การด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

1. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐ 
จากการศึกษานโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษา ตลอดจนการส ารวจ

และเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ SME พบว่าการด าเนินงานของภาครัฐมีข้อจ ากัด ดังนี้  

• ในการด าเนินของภาครัฐมีหลายหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา  
แต่ขาดการด าเนินงานร่วมกันจึงส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อนในการสนับสนุน และมีทิศทางการสนับสนุนที่ไม่
เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดโครงการในรูปแบบ หรือเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน ที่ด าเนินการโดยหลาย
หน่วยงาน 

• การก าหนดรูปแบบโครงการและการประเมินผลของโครงการที่ไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนและพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME การก าหนดระยะเวลาโครงการบางส่วนสั้นเกินไป เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตาม
ปีงบประมาณ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแผนปีต่อปี ไม่สอดคล้องต่อระยะเวลาการเติบโตของธุรกิจ ไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะในช่วงปีงบประมาณ หรือช่วงระยะเวลาการด าเนินงานเท่านั้น อีกทั้ง การก าหนด ตัวชี้วัดที่ 
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ เนื่องจาก เป็นการวัดผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับผลผลิตเชิงคุณภาพเท่าที่ควร ท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้า
รับบริการเพื่อท าให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้ตามระยะเวลาและจ านวนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การ
ด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพต่ าไม่ได้รับการบ่มเพาะและยัง
ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

• การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานภาครัฐ มีการก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาใน
ภาพรวมทั้งประเทศที่ยังไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน และการเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานมีไม่มาก
เท่าที่ควร แต่เป็นการก าหนดโครงการพัฒนาอย่างแยกส่วนตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
ที่อาจไม่สอดคล้องกัน เช่น ผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาวัตถุดิบ 
แต่การสนับสนุนบริการด้านการแปรรูปสินค้ายังไม่มีการด าเนินงานในช่วงระยะนั้นๆ ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องรอเวลาที่จะมีโครงการด้านการแปรรูปสินค้าเพื่อเข้ารับบริการต่อ ซึ่งอาจต้องรอระยะเวลานานกว่า 1 ปี
ได้ 
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• นอกจากนี้  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยัง ขาดความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME จากความต้องการของภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง เนื่องจากการก าหนด
โครงการสนับสนุนต่างๆ เป็นโครงการตามนโยบายของส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับบริบทการ
ด าเนินงานในบางพื้นที่ แต่หน่วยงานต้องด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการอาจไม่ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาเท่าที่ควร 

2. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาคการศึกษา 

• การด าเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สามารถท าได้ในปริมาณที่จ ากัด เนื่องจากงบประมาณใน
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอาชีวศึกษา เป็น
งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่   

• สถาบันการศึกษามีความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไม่มากนัก 
จากการก าหนดตัวชี้วัดด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยการก าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ ท าให้
สถาบันการศึกษาบางส่วนมุ่งเป้าไปที่การให้บริการ SME เพื่อให้ครบตามเป้าหมาย โดยไม่ได้ค านึงถึงความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ แต่หากสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีความช านาญจะท าให้
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาบางส่วน
เข้าใจถึงข้อจ ากัดด้านศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตน แต่การขอความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาที่มี
ความช านาญมากกว่า เพื่อร่วมให้บริการพัฒนา SME นั้น ได้รับการปฏิเสธ ท าให้ต้องด าเนินการเองทั้งหมด 
ทั้งยังต้องศึกษาข้อมูลหรือทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งอาจใช้ระยะเวลาและงบประมาณเพิ่มข้ึนกว่าที่ตั้งไว้ได้ 

• สถาบันการศึกษาบางส่วนเลือกสนับสนุนผู้ประกอบการที่ สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย 
เชิงปริมาณเป็นหลัก จากการก าหนดตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญในเชิงปริมาณ สถาบันการศึกษาบางส่วนจึงเน้น
สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องการให้ค าปรึกษาในภาพกว้างของการด าเนินงาน หรือกิจกรรม  
ที่สามารถด าเนินงานให้เสร็จได้ง่ายภายในเวลาจ ากัด เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ มากกว่า
การช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีความซับซ้อน  
การใช้เวลานานจึงจะเห็นผล และความเสี่ยงในการไม่ประสบความส าเร็จมากกว่า  

• นอกจากนี้ ข้อจ ากัดอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาคือ ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนนุ
ผู้ประกอบการ SME เนื่องจากขาดบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ ตลอดจนการขาดความ
เชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการบริการของสถาบันการศึกษา 

3. ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SME 

• ผู้ประกอบการไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการศึกษาได้ จากที่สถาบันการศึกษามี
การประชาสัมพันธ์ในขอบเขตจ ากัด อีกทั้งโครงสร้างการท างานของสถาบันการศึกษาบางแห่งมีความซับซอ้น 
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่าสถาบันการศึกษามีบริการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อยู่ 
รวมถึงไม่ทราบช่องทางหรือหน่วยงานที่จะติดต่อขอรับบริการ ผู้ได้รับการสนับสนุนจึงจ ากัดอยู่เพียงบางกลุ่ม
หรือกลุ่มเดิมที่มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของโครงการสนับสนุนเท่านั้น 
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• ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก เปิดธุรกิจจากความตั้งใจ และความ
กระตือรือร้นในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยไม่เข้าใจภาพรวมของการด าเนินงาน การท าบัญชี การวาง
โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจ หรือความเข้าใจในตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะขาย ส่งผลให้ประสบ
ปัญหาในทุกช่วงของการด าเนินงาน และต้องการรับบริการ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางส่วน ยังมีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของตนมาก โดยไม่ยอมปรับเปลี่ยน
ตามค าแนะน าที่ได้รับ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไข  
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บทที่ 5  

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้าน

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจน

สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME แล้ว การศึกษานี้ได้น าประเด็นส าคัญที่สะท้อนถึงสถานภาพ 

ปัญหา รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME เพื่อเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาต่อไป 

ผลการศึกษาในบทนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แนวคิดและกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมผา่นสถาบนัการศึกษา  

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับ

การพัฒนา SME และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่าน

สถาบันการศึกษา โดยมีผลการศึกษาในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

 

 แนวคิดและกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

เพื่อให้การพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษาประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด แนวคิดการพัฒนาที่เป็นระบบ และ
การก าหนดกลุ่ม SME เป้าที่หมายจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุด และใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ พร้อมกันนี้ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมอย่างชัดเจน และก าหนดแนวทางสนับสนุนในแต่ละ
กลุ่มที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มผู้รับการส่งเสริมแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งมีความต้องการในการพัฒนา และมี
ประเด็นอุปสรรคในการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของแนวคิดการพัฒนา และกลุ่ มเป้าหมายในการ
ส่งเสริมดังนี้ 

5.1.1 แนวคิดในการส่งเสริม SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาค
การศึกษา และผู้ประกอบการ SME พบว่า ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น การด าเนินงานจึงต้องเริ่มจากความร่วมมือของหน่วยงานแต่ละภาคส่วนซึ่ง
ต้องท างานร่วมกันบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการสร้างความร่วมมือไตรภาคี (Triple Helix) ที่คิดค้นโดย Henry Etzkowitz และ Loet Leydesdorff ใน  
ปี พ.ศ. 2545 โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้แต่ละภาคส่วนมีบทบาทความร่วมมือร่วมกัน ทั้งในรูปแบบ  
ทวิภาคี  (Bilateral) และไตรภาคี  (Trilatersal) และยกระดับจากสังคมความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม  
เข้าสู่การเป็นสังคมแห่งความร่วมมือในองค์ความรู้เป็นหลัก  
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แผนภาพที่ 38 แนวทางในการประยุกต์แนวคิดการสร้างความร่วมมือไตรภาคีของประเทศไทย 

 
ที่มา: Boosting the Innovation Potential in the Metropolitan area Through Triple Helix Interactions และบริษัทเอฟฟินิตี ้

 
จากแนวคิดความร่วมมือไตรภาคี (Triple Helix) ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาของ
ประเทศไทยได้โดยผ่านรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้  

1) ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานในภาคการศึกษา  
ซึ่งมีบทบาทหลักในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ SME ผ่านการสนับสนุนและร่วมกันวิจัยในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในผู้ประกอบการ อีกทั้งยังควรมี 
การสร้างความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของ
ภาคเอกชนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงาน  
ภาคการศึกษาในประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและตอบโจทย์ผู้ประกอบการ หรือการที่
ภาคเอกชนเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในกิจการของตน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ร่วมกันพัฒนาบุคลากรร่วมกันได้ในระยะยาวต่อไป   

2) ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาครัฐ จากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน
ท าให้ภาคการศึกษารับทราบและเข้าใจถึงความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
ภาคเอกชน ซึ่งบางส่วนมีความเชื่อมโยงกับด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ โดยภาคการศึกษาสามารถรวบรวมประเด็นต่างๆ และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันปรับแก้ประเด็นต่างๆ เพื่อให้นโยบายสนับสนุนและกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาต่างๆ สามารถเข้าถึงและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ที่โครงการภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง ท าให้ภาคเอกชนหลายส่วนไม่ทราบข้อมูล  
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐน าไปปรับใช้ในการให้บริการภาคเอกชนได้ต่อไป  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเดน็: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

หน้าที่ 79 

3) ความร่ วมมือระหว่ า งภาค เอกชน/ผู้ ประกอบการ SME และภาครัฐ  หน่ วยงานเอกชน/ 
ผู้ประกอบการ SME สามารถพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศใน 
การประกอบธุรกิจเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศได้ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการน าเสนอนโยบายที่สนับสนนุหน่วยงานในภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ รวมถึงการที่ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย 
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการผ่านการอ านวย 
ความสะดวกของภาครัฐเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสะท้อน 
ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ต่อไป  

4) ความร่วมมือแบบไตรภาคี เป็นการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ทั้ง 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคเอกชนของประเทศใน
ภาพรวม โดยการร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพในการ
แข่งขัน และทิศทางการพัฒนาประเทศ ผ่านการร่วมมือกันสนับสนุน และด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ 
ข้างต้น รวมไปถึงการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด าเนินงานดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป  

5.1.2 กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมผ่านสถาบันการศึกษา 

จากการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME 

ตลอดจนข้อจ ากัดในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ SME จึงได้ก าหนด

กลุ่มเป้าหมายหลักในการส่งเสริมผ่านสถาบันการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษา  

ผู้มีความประสงค์จัดตั้งกิจการ แต่ยังไม่มีกิจการ และผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบัน โดยแต่ละกลุ่มมีปัญหาและ

แนวทางในการพัฒนาผ่านสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

แผนภาพที่ 39 กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมผ่านสถาบันการศึกษา 

 
ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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1. นักเรียน/นักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายแรกที่เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจ คือ  

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียน/นักศึกษาบางส่วนที่เริ่มจัดตั้งธุรกิจ แต่ยังขาดความเข้าใจในการ

ท าธุรกิจ ตั้งแต่การท าบัญชี การคิดต้นทุน ก าไร ไปจนถึงการเขียนแผนธุรกิจ และการหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการ

ขาดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ เช่น ขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาตลาด และการ

บริหารจัดการแรงงานภายในกิจการ เป็นต้น  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนับสนุนหลักในการพัฒนาพื้นฐานความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  

จึงควรเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งเบื้องต้นตามการก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานโครงการนี้จะหมายถึง 

สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) การสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurial Mindset ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา  

2) การสร้างเสริมองค์ความรู้ในการเริ่ม/ประกอบธุรกิจให้กับนักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากในบางราย

อาจจะมีความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการ แต่ขาดความรู้/ความเข้าใจในการเริ่มต้นกิจการ  

3) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา  

2. ผู้ประสงค์จัดตั้งกิจการ (Pre-SME) 
ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดตั้งกิจการ หรือกลุ่ม Pre-SME มีข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจหลัก 

3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ขาดองค์ความรู้ในการริเริ่มกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ขาดความรู้ความ

เข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ และการวางแผนการด าเนินธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ 2) ขาดแคลนเงินลงทุนในการเริ่ม

กิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ขาดการวางแผนเงินลงทุนอย่างเป็นระบบ ขาดการท าบัญชี

รายรับ-รายจ่ายเบื้องต้นที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอเงินทุน ส่งผลให้มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทั้งภาครัฐ

และสถาบันการศึกษา และ 3) ขาดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ เนื่องจากในบางรายอาจจะเคยเป็น

ลูกจ้างมาก่อน ท าให้ไม่มีความรู้และความเข้าใจในความรับผิดชอบของการเป็นเจ้าของกิจการเท่าที่ควร  

ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดตั้งกิจการนี้ ควรมีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน

หลัก ซึ่งประกอบด้วยทั้งสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างเสริมองค์

ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และแนวคิดใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า/บริการ เพื่อให้ตอบสนองผู้บริโภคมาก

ขึ้น การให้ความช่วยเหลือด้านการหาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น การขยายช่องทางการตลาดให้เป็น 

Online มากข้ึน ตลอดจนการช่วยเหลือและให้ค าแนะน า รวมถึงการเตรียมตัวในการน าเสนอเพื่อขอเงินทุน และผู้ร่วม

ลงทุนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน  
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3. ผู้ประกอบการ SME 
ส าหรับสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ยังมีประเด็นหรือข้อจ ากัดในหลายด้านที่หน่วยงาน

ต่างๆ ควรเข้ามาช่วยสนับสนุน ได้แก่ ความต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้า/บริการ เนื่องจากสถานการณ์ทางด้าน

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให้ผู้ประกอบการ SME ในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาระการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นมากมาย เช่น 

ค่าแรงขั้นต่ าที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ เป็นต้น รวมถึงปัญหาด้านการขาดการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นระบบ ส่งผลให้ใน  

การจัดจ าหน่ายสินค้า/บริการในบางครั้ง จ าเป็นต้องเริ่มหากลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา และปัญหาที่เกิดจากโอกาสใน 

การขยายกิจการในตลาดเดิม 

ดังนั้น หน่วยงานหลักที่ควรสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้คือ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย 

เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานจะมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและองค์ความรู้ในการให้บริการผู้ประกอบการได้ โดยมี

แนวทางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความรวดเร็วและมีต้นทุนที่น้อยลง ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการต่อ

ยอดธุรกิจจากเดิม และการหาตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ประกอบการ SME เพื่อรองรับต่อการ

ขยายกิจการได้ต่อไป   

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้าน

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การส่ ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในประเด็น 

ด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME มีรายละเอียดของเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์เชิง

ปฏิบัติการในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 เป้าประสงค์ (Strategic objectives) 

จากแนวคิดและกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาที่ได้วิเคราะห์ไป

ข้างต้น การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษา

กับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงบูรณา

การโครงการภาครัฐที่สนับสนุนผูป้ระกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาเดิมและต่อยอดในการสนบัสนุนและอ านวย

ความสะดวกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบการ SME โดยเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME คือ “การส่งเสริม

ผู้ประกอบการ SME และผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา” โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังต่อไปนี้  

1) สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้อยู่ในระบบการศึกษา 

2) สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา  
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ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าประสงค์ข้างต้น สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ต้องมีประเด็นยุทธศาสตร์

ของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับ

การพัฒนา SME ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดในล าดับต่อไป  

 

5.2.2 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับ 

การพัฒนา SME 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลทั้ งสถานภาพปัจจุบัน จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นตัวอย่าง

ที่ดีในต่างประเทศ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น

ยุทธศาสตร์หลักดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ส าหรับผู้อยู่ในระบบการศึกษาและ

ผู้ประกอบการ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกส่งเสริมศักยภาพพื้นฐานของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุน SME 

 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 นั้นเป็นประเภทยุทธศาสตร์ที่เน้นการสนับสนุน อ านวยความสะดวกและส่งเสริม

สมรรถนะในการให้บริการ SME ของสถาบันการศึกษาให้สามารถให้บริการ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 3 

องค์ประกอบหลักส าหรับการให้บริการอันประกอบไปด้วย โครงสร้างพื้นฐาน องค์ความรู้และนวัตกรรม และบริการ

จากสถาบันการศึกษา โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งเสรมิ 

SME ที่ช่วยให้การประกอบการบ่มเพาะของสถาบันการศึกษาท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับในองค์

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของ SME และยุทธศาสตร์ที่ 3 เน้นไปที่การยกระดับคุณภาพการบริการของ

สถาบันการศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  

ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐ  และ

สถาบันการศึกษาที่มีอยู่เดิมให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน

ของหน่วยงาน ตลอดจนส่งผ่านการพัฒนาไปยัง SME ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

ท างานของยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงานที่เสริมสร้าง เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ควรมี

การขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมด เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะอธิบายถึงแนวคิด

ของยุทธศาสตร์ รวมถึงรายละเอียดของกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในล าดับต่อไป  
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แผนภาพที่ 40 เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็น: สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

 

 

เป้าประสงค์: ส่งเสรมิ SME และผูม้ีศกัยภาพในการเป น SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านความรว่มมือกบัสถาบนัการศกึษา 
สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้อยู่ในระบบการศึกษา สนับสนุนและยกระดับ SME ผ่านสถาบันการศึกษา

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

นักศึกษา และ Pre-SME นักศึกษา และ ผู้ประกอบการ SME นักศึกษา และผู้ประกอบการขนาดกลาง

องค์ความรู้
ส่ิงอ านวยความสะดวก

โครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

ยกระดบัโครงสรา้งพ ืน้ฐานและส ิง่อ  านวยความสะดวกของสถาบนัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ SME
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/ หน่วยวิจัย/
สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของ SME สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ พัฒนาพ้ืนที่/ ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษา

เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

พัฒนาระบบสนบัสนุนการใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการ SME
ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา SME อย่างเป็นระบบ
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการส าหรับการยกระดับ SME 

ส่งเสรมิการสรา้งองคค์วามร ูก้ารเป  นผู้ประกอบการส  าหรบัผู้อยูใ่นระบบการศกึษา และผู้ประกอบการ SME
พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset) ในระบบการศึกษา

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการสนับสนุน SME 
ภายในสถาบันการศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษา

พัฒนากล กสง่เสรมิศกัยภาพพืน้ฐานของสถาบนัการศกึษาในการสนบัสนนุ SME
บูรณาการโครงการและกลไกการด าเนินงานของ

ภาครัฐในภาพรวมให้เหมาะสมกับการพัฒนา SME
ปรับปรุงกลไกและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้าน

การศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา SME
ส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนา SME 

ผ่านสถาบันการศึกษา

แนวทางการพฒันา

ส่งเสริมการบริการ/
ยกระดับมาตรฐาน

ของสถาบันการศึกษา

ปรับปรุงกระบวนการ/
กลไกการส่งเสริมสถาบัน
การศึกษาจากภาครัฐ

1

2

3

4

ประเภทสถาบนัการศกึษา สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยระดับภูมภิาค มหาวิทยาลัยระดับชาติ

ความรู้พื้นฐาน/ความเข้าใจการประกอบธรุกิจ Product dev/ Business Model Product dev/ Bus. Model/ Finance/ Market
Incubator Incubator/ Co-Working Space Incubator/ Co-Working Space/ Funding

- Lab/ Research Unit Lab/ Research Unit/ Service Unit
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ SME 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา จะช่วยให้สามารถ

พัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ได้มากขึ้น เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็น

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ดังนั้น การมี

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาที่แข็งแรงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ

พัฒนาด้านอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยลดต้นทุนในการ

ให้บริการผู้ประกอบการ SME ของสถาบันการศึกษาผ่านปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเพื่อ

ช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ SME ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาโครงสร้างขั้น

พื้นฐานของการให้ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา และภาคเอกชน ตั้งแต่การสนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ SME การสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่/ช่องทางให้รองรับ  

การบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์หลัก โดยมี

รายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ SME  

สถาบันการศึกษาบางแห่งไม่มีโครงสร้างของหน่วยงานและรูปแบบในการให้บริการแก่ SME ที่ชัดเจน รวมถึง

สถาบันการศึกษามักจัดตั้งโครงสร้างหรือหน่วยงานชั่วคราวขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณ 

ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการศึกษา และการพัฒนา

ผู้ประกอบการ ตลอดจนการรับรู้ถึงบริการหรือหน่วยงานสนับสนุน SME - ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและกลไก 

การขับเคลื่อนการพัฒนา SME ภายในสถาบันการศึกษาจึงมีความส าคัญ โดยกลยุทธ์นี้ เน้นการส่งเสริมให้

สถาบันการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตลอดจนหน่วยวิจัยและสื่อการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ บุคลากร และเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ SME ยกระดับการให้บริการแก่ SME ให้

หลากหลาย ครอบคลุม และต่อเนื่องมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ภาคการศึกษา เป็นภาคที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการรองรับ

การบริการและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการในปัจจุบันมีภารกิจหลักที่

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงควรมีการส่งเสริม

และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ SME มีการด าเนินโครงการร่วมกันใน
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การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้ง 3 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ได้  

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาพื้นที่/ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

ไว้แล้ว ยังมีทรัพยากรด้านสิ่งก่อสร้างที่ครบครัน และสามารถอ านวยความสะดวกให้ได้ทั้งนักศึกษา และบุคลากร

ภายใน ทั้งนี้การจัดท าพื้นที่หรือช่องทางให้รองรับการพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ใน

สถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านสถาบันการศึกษา ดังนั้น การ

พัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการบ่มเพาะนักศึกษา เช่น การจัดตั้ง Co-working Space ส าหรับนักศึกษาที่มีแนวคิดใน 

การท าธุรกิจและด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกัน

ในการสร้างธุรกิจ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวคิดในการท าธุรกิจได้ดีกว่าการคิดอยู่คนเดียว ตลอดจนการ

สรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจส าหรับให้ค าปรึกษาและเป็นพี่ เลี้ยงนักศึกษาในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น 

สถาบันการศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ หรือช่องทางการให้บริการนักศึกษา เพื่อผลักดันให้

นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การเป นผู้ประกอบการ ส าหรับผู้อยู่ในระบบการศึกษา และ

ผู้ประกอบการ SME 

ปัจจุบัน ภาพรวมของผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ ซึ่ง

การศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพและประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดท า

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2557 (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) พบว่า 

กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการที่ก าลังจัดตั้งธุรกิจใหม่และผู้ที่ด าเนิน

ธุรกิจน้อยกว่า 3.5 ปี ยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากผลของความไม่พร้อมในด้านความรู้และทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่จัดท าขึ้นโดยบุคลากรสายวิชาการยังไม่ได้น ามาต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์เพื่อประยุกต์ใช้จริงในการพัฒนาผู้ประกอบการ นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษาที่ส าเร็จจาก

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ขาดแนวคิดและเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้ภาพรวมของผู้ส าเร็จการศึกษา

ส่วนใหญ่ มีสัดส่วนผู้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างมากกว่านายจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้

นอกห้องเรียนนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

สถาบันการศึกษาผ่านชอ่งทางต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญ และร่วมมือกันการพัฒนาผู้ประกอบการ SME 
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ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วยกลยุทธ์ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยมี

รายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ในระบบการศึกษา 

ก าหนดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น

การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจใน

ผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การเพิ่มช่องทางการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ

การเชื่อมโยงกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดตั้งกิจการได้ส าเร็จ เช่น การจัดอบรมการระดมทุนผ่าน 

Crowdfunding ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถโดยการสนับสนุนให้เกิดความคิดริเร่ิม 

สร้างสรรค์ทางธุรกิจ ผ่านการจัดให้มีเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

พร้อมทั้งสนับสนุนความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประสงค์จัดตั้งกิจการ ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่

จ าเป็นเพิ่มเติมในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้น การบริหาร

เงินทุน เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการพัฒนา

ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะที่จ าเป็นส าหรับลูกจ้าง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ

ต่อยอดธุรกิจต่อไป  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการสนับสนุน SME ภายในสถาบันการศึกษา 

ศักยภาพของบุคลากรภายในสถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME  

ที่เข้ารับบริการจากสถาบันการศึกษา ดังนั้น พัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรในสถาบันการศึกษา 

เพื่อให้สามารถบริการผู้ประกอบการ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยจ าเป็นต้อง

มีทักษะ ความรู้ครอบคลุมทั้งในด้านการประกอบกิจการ การประสานงาน และการน าองค์ความรู้ ที่มีอยู่ภายใน

สถาบันการศึกษามาใช้ต่อยอด โดยสถาบันการศึกษาที่ให้บริการแก่ SME ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านธุรกิจ  

ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดท าแผนธุรกิจ การตลาด การบัญชี การเงินในเบื้องต้น ฯลฯ ตลอดจนความรู้

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตต่างๆ  

พร้อมกันนี้ บุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานระหว่างอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และ SME ยังต้องมีความเข้าใจ

ถึงความแตกต่างของพื้นฐาน และองค์ความรู้ในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถประสานประโยชน์ของทั้งสองกลุ่มได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษา 

เครือข่ายของสถาบันการศึกษาเป็นอีกกลไกส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ SME  

โดยแนวทางหลักในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาคือ การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน

ระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภายนอกต่างๆ มากขึ้น เช่น ศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ สมาคมการค้า 
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เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการท างานร่วมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การร่วมกันพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME รวมถึงการหาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME 

ถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในการประกอบกิจการแก่ SME อยู่

แล้วในปัจจุบัน แต่ยังมีการให้บริการอีกหลายส่วนที่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับค วาม

ต้องการและประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ประสบอยู่ เช่น การให้บริการบางประเภทที่สถาบันการศึกษาขาด

ความเชี่ยวชาญ หรือการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ SME และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการบริการของสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญให้การพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ SME และทิศทางในการพัฒนาเชิงนโยบายจาก

หน่วยงานภาครัฐ ยุทธศาสตร์นี้จึงเน้นพัฒนาระบบสนับสนุนในการให้บริการแก่ SME เป็นหลักทั้งการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME ตลอดจนการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้มีศักยภาพ 

และสามารถส่งเสริม SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทในการพัฒนา SME มากยิ่งขึ้น 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 นี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา SME อย่างเป็นระบบ 

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐมีโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สนับสนุนผ่านหน่วยงานภาครัฐเองหรือสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ 

SME แค่เพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง

การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ตลอดจนเกิดความสับสนจากการซ้ าซ้อนและไม่ต่อเนื่องของโครงการ ในบางครั้ง

ผู้ประกอบการ SME ไม่ได้รับการบริการเนื่องจากคุณลักษณะไม่เหมาะสมกับการด าเนินโครงการ ดังนั้น  

จึงต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าฐานข้อมูล (Database) โครงการภาครัฐ การให้บริการของสถาบันการศึกษา และ

การส ารวจสถานการณ์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME เพื่อให้การด าเนินงานสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตาม 

ความต้องการและสถานการณ์ของทุกฝ่ายมากที่สุด  

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME และสถาบันการศึกษาเกิดจากการที่ผู้ประกอบการเข้า

หาสถาบันการศึกษาตามชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ช่องทางการเข้าถึงผู้ประกอบการดังกล่าว 

ก่อให้เกิดการด าเนินโครงการร่วมกันแค่จ านวนหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถให้บริการผู้ประกอบการ SME ได้ในวงกวา้ง 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการ SME ติดต่อศูนย์บริการผู้ประกอบการ SME ของบางสถาบันการศึกษาที่ไม่มีความ

เชี่ยวชาญในประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการ แต่สถาบันการศึกษายังเลือกที่จะให้บริการผู้ประกอบการ เพื่อให้การ

ด าเนินงานให้บริการผู้ประกอบการครบตามตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณที่ก าหนด แทนที่จะเลือกถ่ายโอน (Transfer) ไป

ยังสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าซึ่งเป็นเชิงคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการ

พัฒนาระบบการจับคู่งานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการ SME และสถาบันการศึกษา ผ่านการจัดท าช่องทางออนไลน์ 
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(Online Platform) และการจัดกิจกรรมพบปะหว่างผู้มีส่วนได้เสีย จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการบริการ

และความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการส าหรับการยกระดับผู้ประกอบการ SME 

กลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงโครงการสนับสนุนต่างๆ การจัดอบรม และกา รให้บริการโดย

สถาบันการศึกษามักอยู่ในวงจ ากัด และหลายครั้งผู้เข้ารับบริการกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนั้นๆ 

สาเหตุหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือบริการต่างๆ ของหน่วยงานของสถาบันการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ ไม่สามารถประชาสัมพันธ์และจูงใจกลุ่มเป้าหมายหลักของการสนับสนุนนั้นๆ ให้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นมา

ได้เพียงพอ ดังนั้น การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบริการที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากล กส่งเสริมศักยภาพพื้นฐานของสถาบันการศึกษา 

กลไกการสนับสนุน SME ภายใต้การขับเคลื่อนหลักโดยหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถพัฒนา SME ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบของ

โครงการและการประเมินโครงการที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนา SME จริง รวมถึงระยะเวลาการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง

กับการท างานจริง ดังนั้นการปรับโครงสร้าง และกลไกในการพัฒนา SME จึงมีความส าคัญในการส่งผ่านความตั้งใจใน

การพัฒนา SME ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษา โดยการขับเคลื่อน

หลักที่สามารถช่วยสนับสนุนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น โดยประกอบด้วยการบูรณาการโครงการและกลไกการ

ด าเนินของภาครัฐให้เหมาะสมกับการพัฒนา การปรับปรุงกลไกและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้าน

การศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา SME และการส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME 

ผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นกลไกส าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน และ

สมรรถนะในการให้บริการของสถาบันการศึกษาจากการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บูรณาการโครงการและกลไกการด าเนินงานของภาครัฐ ในภาพรวมให้เหมาะสมกับการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME  

การบูรณาการโครงการและกลไกการด าเนินงานของภาครัฐในภาพรวม ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME นั้น สามารถท าได้โดยก าหนดหน่วยงานกลางที่มีบทบาทรับผิดชอบการสนับสนุน SME ผ่าน

สถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน SME เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบ  

ทิศทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางในการ

พัฒนาเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการบูรณาการโครงการภาครัฐ และ
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สถาบันการศึกษา โดยแบ่งตามความเชี่ยวชาญ พื้นที่รับผิดชอบ หรือร่วมกันด าเนินโครงการในรูปแบบที่เชื่อมโยงกัน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงกลไกและการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME  

รูปแบบในการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ และการประเมินตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยใน

การด าเนินงานต่างๆ ในปัจจุบันส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดและขาดแรงจูงใจในการด าเนินงานในการพัฒนาผู้ประกอบการ 

SME ในขณะที่ผู้ประกอบการ SME เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงกลไกและการพัฒนา

ความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME จึงเป็นสิ่งส าคัญ โดย

ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้สามารถใช้งานด้านการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME มาเป็นทางเลือกหนึ่งในเกณฑ์หรือตัวชี้วัดการพิจารณา ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด

ประเมินศักยภาพต่างๆ ของสถาบันการศึกษาให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาผู้ประกอบการ SME 

เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME มากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา 

ปัจจุบัน การด าเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาผู้ประกอบการ 

SME ผ่านสถาบันการศึกษา อาทิ กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่ค่อนขา้ง

สั้น ส่งผลให้การพัฒนาของ SME ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตัวชี้วัดในการประเมินโครงการที่ไม่เหมาะสมกับกับการ

ประเมินจริง ตลอดจนความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ  

ดังนั้น การปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา และรูปแบบด าเนินธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ SME มากขึ้นจึงมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน โดยเน้นการพัฒนาโครงการในรูปแบบการสร้างความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่แต่ละภูมิภาค ตามความเชี่ยวชาญ เน้นการท าโครงการระยะยาวที่มีระยะการ

ด าเนินโครงการมากกว่า 1 ปี รวมถึงการวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น ผ่านการจัดท า

ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.2.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นด้านสถาบันการศึกษากับ 

การพัฒนา SME 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านสถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME 

ประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการส าคัญที่สนับสนุนของแต่ละกลยุทธ์เพื่อเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องและควรผลักดันให้มีการด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ SME ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน/หน่วยวิจัย/สื่อการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของ  

SME โดยมีแนวทางการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

1.1.1 โครงการจัดตั้งหน่วยงาน/พัฒนากลไกเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการ SME 

รายละเอียดเบื้องต้น: จัดตั้งหน่วยงานหรือปรับปรุงหน่วยงานเดิมที่สถาบันการศึกษามีอยู่ โดยมีหน้าที่

หลักในการเป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ SME 

กับหน่วยให้บริการต่างๆ ภายในสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน/

หน่วยงาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้ารับบริการ

ต่างๆ โดยไม่ต้องติดต่อประสานงานเองทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีแนวทางการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

1.2.1 โครงการเจรจาเพื่อจัดท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมที่

สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

รายละเอียดเบื้องต้น: สถาบันการศึกษาเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ SME หรือ
สมาคมการค้าที่มีศักยภาพ โดยเริ่มจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(Memorendum of Understanding: MOU) กับผู้ ประกอบการ SME หรือ
สมาคมการค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตนวัตกรรมที่สามารถน าไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนการน านวัตกรรมต่างๆ มาเป็นกรณีศึกษาให้กับ
นักศึกษาในชั้นเรียน รวมไปถึงการจัดท าข้อตกลงเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
น าสิทธิบัตรที่ได้จากการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาพื้นที่/ช่องทางให้รองรับการบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

1.3.1 โครงการจัดสรรพื้นที่ให้นักศึกษาส าหรับใช้เป็นส านักงานในการบ่มเพาะธุรกิจ 

รายละเอียดเบื้องต้น: จัดสรรพื้นที่ในสถาบันการศึกษา ส าหรับการให้บริการนักศึกษาโดยเฉพาะในการ
ใช้เป็นส านักงาน/ห้องปฏิบัติการ/Co-Working Space ตลอดจนมีพื้นที่ส าหรับ
การให้ค าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจได้มี
การแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การเป นผู้ประกอบการส าหรับผู้อยู่ในระบบการศึกษา และ

ผู้ประกอบการ SME ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยมีแนวทางในการ

พัฒนาทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้  

2.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนเรื่องการประกอบธุรกิจขั้นพื้นฐานในระดับ  อาชีวศึกษา และ

มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดเบื้องต้น: พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับโดยการจัดให้มีหลักสูตรการ

เรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   

อาจด าเนินการผ่านการจัดท าหลักสูตรใหม่ หรือสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการเรียน

การสอนในรายวิชาเดิม เช่น การจัดตั้งบริษัทจ าลอง โดยเริ่มตั้งแต่แนวคิดใน 

การด าเนินธุรกิจ การค านวณต้นทุน/ก าไร การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตลอดจน

การท าการตลาดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงก่อน

ออกไปด าเนินธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ดี

พอเกี่ยวกับอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ 

2.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร SME Incubation Program ในสถาบันการศึกษา 

รายละเอียดเบื้องต้น: พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น

ต่างๆ ส าหรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าบัญชีเบื้องต้น การ

บริหารจัดการต้นทุน การวางแผนการตลาด และการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี

การเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ทั้งใน

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว หลักสูตรภาคค่ า ตลอดจนการให้ค าปรึกษา

แนะน าจากที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ทาง

ธุรกิจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ โดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เริ่มตั้งต้นธุรกิจ/ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถ

วางแผนธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยจัดท าประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรให้  

2.1.3 โครงการ SME Learning Space เพื่ออบรมนักศึกษาและผู้ประกอบการ SME ผ่านทางช่องทาง 

Online  

รายละเอียดเบื้องต้น จัดท าหลักสูตรอบรมนักศึกษาและผู้ประกอบการ SME ผ่านทางช่องทาง Online 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ในวงกว้างมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

เสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ 

เช่น การบริหารจัดการต้นทุน การวางแผนการตลาด และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้บริการผ่านหลักสูตรที่เป็นอิสระสามารถ
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เรียนได้ตามความต้องการ รวมถึงการจัดให้มีแบบทดสอบก่อนเริ่มอบรม และ

หลังอบรม เพื่อวัดผลจากการอบรม ตลอดจนมีการมอบหมายงาน (Assignment) 

ระหว่างบทเรียน  

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ภายในสถาบันการศึกษา โดยมี

แนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้  

2.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรนักบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME  

รายละเอียดเบื้องต้น: สถาบันการศึกษาด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรนักบ่ม

เพาะผู้ประกอบการ SME เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ให้แก่บุคลากรในสถาบันการศึกษาเพื่อให้มีทักษะที่

เหมาะสมกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME โดยครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ใน

การประกอบธุรกิจ การเงิน การตลาด ฯลฯ รวมถึงทักษะในการท างานท่ามกลาง

ความแตกต่างระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

2.2.2 โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐาน 

รายละเอียดเบื้องต้น: หน่ วย ง านกลา งที่ ท า หน้ าที่ ส่ ง เ สริ มกา รพัฒนาผู้ ป ระกอบการ  SME  

ผ่านสถาบันการศึกษา ต้องร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการของ 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ SME ทั้งในด้านขั้นตอนการด าเนินงาน องค์ความรู้

ของบุคลากร เพื่อลดปัญหาด้านมาตรฐานการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละ

สถาบันการศึกษา โดยก าหนดระดับวุฒิการศึกษา องค์ความรู้  ทักษะ 

ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และขั้นตอน

พื้นฐานการให้บริการ SME ของศูนย์บ่มเพาะ พร้อมก าหนดให้ทุกศูนย์บ่มเพาะ 

มีรูปแบบการด าเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานขั้นต่ า เพื่อให้ 

ผู้เข้ารับบริการได้รับค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสามารถ

น าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง  

2.2.3 โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ

ผู้ประกอบการ SME ในสถาบันการศึกษา 

รายละเอียดเบื้องต้น: สถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพ (Career Path) ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการผู้ประกอบการ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการด าเนินงาน โดยก าหนดระดับขั้นของการ

เติบโตในสายงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร 
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ในกลุ่มนี้ เช่นเดียวกับการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อ

เป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนให้

บุคลากรเหล่านี้ สามารถด าเนินงานร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้

ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยมีแนวทางในการพัฒนาโครงการ ดังนี้  

2.3.1 โครงการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

รายละเอียดเบื้องต้น: จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  

ไม่ว่าจะเป็นการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนให้นักศึกษาปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ ซึ่งมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาฐานข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยมีโครงการส าคัญ ดังนี้  

3.1.1 โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการของสถาบันการศึกษาเพื่อการให้ค าปรึกษาและพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME   

รายละเอียดเบื้องต้น: หน่ วย ง านกลา งที่ ท า หน้ าที่ ส่ ง เ สริ มกา รพัฒนาผู้ ป ระกอบการ  SME  

ผ่านสถาบันการศึกษา รวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Data Base) ของ

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ประกอบการ SME รวมไปถึง

ฐานข้อมูลงานวิจัย โดยมีข้อมูลของแต่ละสถาบันการศึกษาที่ ให้บริการ SME 

อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการ

เข้าถึงและการติดต่อขอรับบริการ เช่น หน่วยงานที่ให้บริการผู้ประกอบการ SME 

ประเภทของการให้บริการ (Service Range) ประเด็นการพัฒนาธุรกิจที่มี

ให้บริการ (Consulting Service) ความเชี่ยวชาญหลักของสถาบันการศึกษา 

ตลอดจนสิ่ งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ เปิดให้

ผู้ประกอบการ SME ใช้บริการ  

3.1.2 โครงการจัดท าช่องทางออนไลน์ (Online Platform) ในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ SME และ

สถาบันการศึกษา 

รายละเอียดเบื้องต้น: จัดท าช่องออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญ งานวิจัย และการ

บริการของสถาบันการศึกษาให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับรู้และสามารถติดต่อ

สถาบันการศึกษาที่สนใจและตรงตามความต้องการได้ รวมถึงการจัดท าช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ทั้ง
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หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาที่มีโครงการหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ดังกล่าวเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและบริการผู้ประกอบการ 

SME ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาสามารถจับคู่และ

ด าเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการส าหรับการยกระดับผู้ประกอบการ 

SME โดยรายละเอียดของโครงการส าคัญ ดังนี้  

3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียดเบื้องต้น: จัดท าสื่อสารสนเทศทั้งในรูปแบบเอกสาร และออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง

ขอบเขตการให้บริการของสถาบันการศึกษา ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐาน

และเครื่องมือที่สถาบันการศึกษามี และช่องทางในการติดต่อสถาบันการศึกษา 

เพื่อน าไปประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ผู้เริ่มก่อตั้ง

ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ SME ซึ่งสามารถใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สมาคมการค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย หรือประเด็นการพัฒนา

เป้าหมายเป็นช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์  ร่วมกับช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ปกติของหน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากล กส่งเสริมศักยภาพพื้นฐานของสถาบันการศึกษาในการสนับสนุน SME ประกอบไปด้วย 

3 กลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บูรณาการโครงการและกลไกด าเนินงานของภาครัฐให้เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดย

มีแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 1 โครงการ ดังนี้  

4.1.1 โครงการปรับบทบาทหรือกลไกของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา SME ผ่านสถาบันการศึกษา  

รายละเอียดเบื้องต้น: ทบทวนและปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ เป็นตัวกลางในการประสาน

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา โดยปรับปรุง

ภารกิจให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ตลอดจนการส่งเสริมการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือและลดความทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน และการ

จัดท าตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุงกลไกแนวทางการพัฒนา/สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรด้านการศึกษาให้มีการเชื่อมโยง 

โดยมีแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 2 โครงการ ดังนี้  

4.2.1 โครงการปรับปรุงแนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพของ

บุคลากรด้านวิชาการในสถาบันการศึกษาให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

รายละเอียดเบื้องต้น: ปรับปรุงแนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพ

ของบุคลากรด้านการวิชาการในสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร

ด้านวิชาการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME มากข้ึน 

4.2.2 โครงการมอบรางวัล และเงินทุนให้แก่บุคลากรทางวิชาการ/อาจารย์ที่ส่งเสริม SME ดีเด่น 

รายละเอียดเบื้องต้น: เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์/บุคลากรสายวิชาการให้ความส าคัญกับการพฒันา 

SME มากขึ้น การประเมินและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์/บุคลากรสายวิชาการที่

มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมและพัฒนา SME จึงมีความส าคัญ โดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาคัดเลือกอาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น 

ในการส่งเสริม SME เพื่อมอบรางวัลและเงินทุนสนับสนุนให้แก่อาจารย์/บุคลากร

สายวิชาการที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนา SME เพื่อเป็นการเชิดชูอาจารย์/

บุคลากรสายวิชาการตัวอย่าง รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์/บุคลากร 

สายวิชาการท่านอ่ืนที่สนใจ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม SME มากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการพัฒนานโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษา โดยมีแนวทางในการ

พัฒนาโครงการหลัก ดังนี้  

4.3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SME เพื่อวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรการอบรม/ 

บริการที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละประเภท 

รายละเอียดเบื้องต้น: หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ควรมีการ

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของประวัติการเข้าร่วมโครงการหรือการอบรมต่างๆ 

ของผู้ประกอบการ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ  

ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถประเมินถึงผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเข้าอบรมของ

ผู้ประกอบการที่มีผลต่อการน าไปพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ ตลอดจนการ

วิเคราะห์เพื่อออกแบบหลักสูตร/บริการที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

ตามศักยภาพ โดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

ในภาพรวม พร้อมทั้งประสานข้อมูลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เชื่อมโยงด าเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต  
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4.3.2 โครงการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการภาครัฐที่ให้บริการช่วยเหลือและพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME  

รายละเอียดเบื้องต้น: พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานรัฐที่มีการให้บริการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นช่องทางรวบรวมข้อมูล

โครงการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME จากทุกหน่วยงาน 

มาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเดียวกัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลของผู้ประกอบการ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

ธุรกิจ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผู้ประกอบการ SME ให้สามารถ

เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง หน่วยงานส่วนกลางที่ขับเคลื่อน

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ยังสามารถพิจารณาข้อมูลโครงการจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในภาพรวมผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกัน 

 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทาง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

ผ่านสถาบันการศึกษา  

จากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาดังรายละเอียดข้างต้นนั้น เป็นเพียงแนวคิด หลักการ และ

แนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หากแต่การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางการด าเนินนโยบาย 3 ส่วนหลักที่

ช่วยให้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาประสบ

ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

1) การมีผู้รับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน  

2) การเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

3) การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด  

โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้น าไปด าเนินการ ดังนี้  

5.3.1 การมีผู้รับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน 

การที่โครงการของแต่ละภาคส่วนมีภารกิจเก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการในประเด็นที่ทับซ้อนกัน เช่น 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งมี

หน่วยงานที่ด าเนินโครงการดังกล่าว 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม

อุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน
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พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานอาจมีบทบาทการด าเนินงานที่

ใกล้เคียงหรือเหมือนกันบางส่วน ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่เข้าใจและสับสนในการ

ติดต่อประสานงานในแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรมีบทบาทผลักดันการพัฒนา

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบในภาพ รวม สามารถ

ประสานงานความร่วมมือได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยก ากับทิศทางการด าเนินงานของ

หน่วยงานแต่ละส่วนดังนี้ 

• หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME  
ผ่านสถาบันการศึกษา ในลักษณะการเชื่อมโยงและสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงาน และ 
ในอนาคตอาจพัฒนาเป็นกลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในรูปแบบใหม่ที่  
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณได้ 

• สถาบันการศึกษา มีบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบันการศึกษา และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ร่วมกัน
พัฒนาผู้ประกอบการระหว่างสถาบัน 

• ภาคเอกชน มีการรวมตัวและร่วมมือกันในลักษณะกลุ่มผู้ประกอบการ หรือสมาคมมากข้ึน ประสาน
ความต้องการมายังหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกลางในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อด าเนินงานช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการสนับสนุน SME ในภาพรวม อาจสร้างความร่วมมือกับ

สถาบันการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนบริการหาแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ ซึ่งหากแต่ละหน่วยงานมีความ

ร่วมมือกันในการผลักดันนโยบายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ พัฒนากิจกรรมหรือโครงการ

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งกระจายโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง จะเป็น

การสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

5.3.2 การเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการในประเด็นที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และขอบเขตภารกิจหลักที่รับผิดชอบ โดยสถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ของหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านั้นเช่นกัน  

อย่างไรก็ดี การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ยังขาดการเชื่อมโยงกัน เนื่องจากการประสานงาน หรือ 

การพิจารณาก าหนดแนวทางการสนับสนุนในภาพรวม ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การสนับสนุน

ผู้ประกอบการ SME ขาดความต่อเนื่อง 
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ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสถาบันการศึกษา ตลอดจน

การพัฒนาและด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกลางในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ควรมี

มุมมองในการสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ตั้งแต่การสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ไปจนถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ ผ่านการพิจารณาโครงการหรือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

ของหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม ประเมินช่องว่างในการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานของความร่วมมือในการพัฒนา  

ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

ไปพร้อมกันทั้งองคาพยพ ทั้งนี้ เม่ือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพที่เข้มแข็ง จะส่งผลให้

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้นต่อไป 

5.3.3 การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด  

การวัดประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาที่ ให้ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เดิมมีข้อจ ากัด  

ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

• ระยะเวลาที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ  

• การมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือ
ใช้บริการจากสถาบันการศึกษา มากกว่าการประเมินคุณภาพ เช่น รายได้หรือประสิทธิภาพการ
ด าเนินธุรกิจหลังจากจบโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการติดตาม ท าให้
การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านสถาบันการศึกษายังไม่คล่องตัวและไม่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร  

ทั้งนี้ควรมีการทบทวนในเร่ืองของตัวชี้วัด (KPI) ในประเด็นด้านของระยะเวลาการด าเนินโครงการเพื่อพัฒนา

ผู้ประกอบการ SME ที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในการพัฒนาของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการ 

SME ในหลายกลุ่ม มีระดับของการพัฒนาไม่เท่ากัน อีกทั้งช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อาจไม่สอดคล้องกับ

ปีงบประมาณ หรือใช้เวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งการด าเนินการจะต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการรับการบ่มเพาะอย่างแท้จริง 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับการน ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็น

สถาบันการศึกษากับการพัฒนา SME ไปสู่การปฏิบัติจริงนั้น จึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนแผน และการด าเนินการโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่สอดคล้องและบูรณาการกันตั้งแต่ต้น

น้ าไปจนถึงปลายน้ า รวมไปถึงการมองถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการผ่านทาง

สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติที่มีความจ าเป็นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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