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• เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเยาวชน

• เพ่ือศึกษาบทเรียนของประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
ผู้ประกอบการ

• เพ่ือวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและนโยบายทางการศึกษาส าหรับสร้าง
ผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ภายใต้กรอบ
นโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD รวมทั้งนโยบายและมาตรการอื่น ๆ 
ตามกรอบของ UNCTAD 

• เพ่ือน าเสนอนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็น
ผู้ประกอบการของ UNCTAD กรณีของประเทศไทย

วัตถุประสงค์



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย
ตามวาระการปฎิรูปของสภาปฎริูป (2558)

1. การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และการเริ่มต้นธุรกิจ 

(Incubation and Start-up)

2. การยกระดับระบบสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายย่อย 
(Micro Enterprise) 

3. การเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs 
และวิสาหกิจรายย่อย 

4. การพัฒนาธุรกิจให้ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

(Internationalization)

5. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
จากนวัตกรรม 

(Commercialization 
of Innovation) 

6. การสร้างสังคมผู้ประกอบการ
ผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า 

(Value Chain / 
Cluster Development) 

วาระการปฏิรูป
ด้านการสร้างสังคม

ผู้ประกอบการ



ภาพรวมกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน
(Youth Entrepreneurship Policy Framework) 

การก าหนดกลยุทธ์ระดบัชาติ
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Formulating National 

Entrepreneurship Strategy)

การสร้างสมดุลของสภาพแวดลอ้ม
ทางกฎระเบียบ (Optimizing the 

Regulatory Environment)

การยกระดับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ และการพัฒนาทักษะ 
(Enhancing Entrepreneurship 

Education and Skills 
Development)

การอ านวยความสะดวกด้านการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Facilitating 

Technology Exchange and 
Innovation)

การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
(Improving Access to Finance)

การส่งเสริมความตระหนกั และการ
สร้างเครือข่าย (Promoting 

Awareness and Networking)

กรอบนโยบาย
ความเป็นผู้ประกอบการ

เยาวชน
(Youth Entrepreneurship 

Policy Framework)

ที่มา : UNCTAD



องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ระดับชาติ
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ

• ระบุถึงความท้าทายเฉพาะของประเทศ (Identify Country Specific 
Challenges)

• ก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ (Specify Goals and Priorities)
• สร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับนโยบายอื่น ๆ ของประเทศ (Ensure 

Coherence of the Strategy with Other National Policies)
• สร้างความเข้มแข็งของกรอบเชิงสถาบัน (Strengthen the Institutional 

Framework)
• วัดผลสัมฤทธ์ิพร้อมกับสร้างการเรียนรู้เชิงนโยบาย (Measure Results, 

Ensure Policy Learning)

ที่มา : UNCTAD



กรณีศึกษาแนวปฏิบัติอันเป็นเลศิ
ด้านกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ

ประเทศ / 

มิติทางกลยุทธ์

การจัดการกับความ

ท้าทายเฉพาะของ

ประเทศ

การก าหนดเป้าหมาย

และจัดล าดับ

ความส าคัญ

การสร้างความ

สอดคล้องเชิง

นโยบายให้เข้ากับ

นโยบายของชาติใน

ด้านอื่น ๆ

การสร้างความ

เข้มแข็งของกรอบ

เชิงสถาบัน

การวัดผลและการ

เรียนรู้เชิงนโยบาย

แอฟริกาใต้ 

(South Africa)

มาเลเซีย 

(Malaysia)

เวลส์

(Wales)

ที่มา: UNCTAD และการวิเคราะห์ของคณะนักวิจัย.



Policy Guide on Youth Entrepreneurship:
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม



ประเทศที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices) 
ด้านการสร้างสมดุลสภาพแวดลอ้มด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม

• Australia การฝึกอบรมและช่วยเหลือสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการ 
• Albania การกระตุ้นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม 
• Canada การสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจจนถึงการพัฒนาแผนธุรกจิ
• Kazakhstan ศูนย์ให้ค าแนะน าทางธุรกิจและให้บริการเสริมต่าง ๆ 
• Taiwan การมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีผ่อนปรน และการสร้างระบบเครือข่าย   
• Tanzania การให้ความรู้และทักษะการเริ่มต้นธุรกิจ
• South Korea การพัฒนาระบบออนไลน์ 



ประเทศไทยกับการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน
ด้านการสร้างสมดุลสภาพแวดลอ้มด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม

 ก. การตรวจสอบกฎระเบียบที่ใช้กับการเริ่มต้นธุรกิจ 
 ข. การลดอุปสรรคทางกฎระเบียบส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่เหมาะสม 
 ค. การสร้างความเชื่อมั่นในสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบให้แก่

ผู้ประกอบการ
 ง. การแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบการและ

การยกระดับประโยชน์ของกฎระเบียบ



การปลูกฝังให้ความเป็นผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึง่ในการศึกษาภาคบังคบั
ในระบบโรงเรียนและการศกึษาตามอัธยาศัย 

• การจัดการศึกษาเกีย่วกับความเป็นผู้ประกอบการ ยังคงเป็นเนื้อหาและประเด็นรองทีซ่่อนอยู่
ภายใต้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่แสดงให้เห็นชดัเจนว่าเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

• ถึงแม้ว่าจะมีตัวชี้วัดในการจัดการเรยีนการสอนระบบประถมศึกษาผ่านการพฒันาทักษะการ
จัดการอารมณ์ในการอยู่ร่วมกันหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน แต่ไม่ไดเ้ป็นการฝึกทักษะเพือ่สร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการ

• มีการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการในบางโรงเรยีนที่มีศักยภาพสงู ทั้งเป็นรายวิชา
บูรณาการสาระการงานพื้นฐานอาชีพหรือกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนเอกชนบางแห่ง เป็น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นการเสริมทักษะการตลาดเชิงธรุกจิค้าขายมากกว่า โดยยัง
ไม่มีการฝึกทักษะความเป็นผู้น า ความคิดริเร่ิม ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ตลอดจน
ทักษะอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการในกระบวนการเรียนการสอน



การปลูกฝังให้ความเป็นผูป้ระกอบการเป็นส่วนหนึง่ในการศึกษาภาคบงัคับ               
ในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)

• มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงบางแห่งที่ฝึกให้นักเรยีนได้ใช้ทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ เพียงแต่เป็นการด าเนินการในระดับกิจกรรมนักเรียนมากกว่าการจัดเป็นการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่มีกระบวนการอย่างชัดเจน

• แม้ว่าในบางประเทศจะจัดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการให้เป็นรายวิชาบังคับส าหรับนักศกึษาทุกสาขา
ในระดับมหาวิทยาลัย แต่ในประเทศไทยยังคงไม่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการให้นิสิตนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชาเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจของตนเองจาก
พื้นฐานสาขาวิชาของตนเอง

• การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษายังเป็นเพียงการสร้างบุคลากรเพื่อป้อนให้กับกลไกตลาด ซึ่งสามารถเห็น
ได้จากค่าน้ าหนักของการเรียนวิชาทักษะฝีมือเป็นหลัก และมีรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการเพียง
รายวิชาเดียว ตลอดการเรียนการสอน 3 ปี ในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพเท่านั้น

• แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยที่เสริมให้มีการอบรมเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
บ้าง แต่พบว่ายังคง มีปริมาณน้อยและเป็นการอบรมในธุรกิจ start-up ที่ไม่หลากหลายสาขาวิชา
เท่าที่ควร



การพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ 

• ประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการจัดการศึกษาเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Education) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
หรือการฝึกท าธุรกิจ ท าใหย้ังคงไม่มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
และรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการที่มีกระบวนการและวิธีการเฉพาะรายวิชา

• ในประเทศไทย ยังคงไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนและได้ผล โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนการ
สอนเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาดเท่านั้น



การฝึกอบรมครู 

• ในประเทศไทย ยังคงไม่มีการฝึกอบรมครูเพื่อให้เป็นผู้สอนทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการที่ชัดเจนนัก ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการในการจัดการเรียนการสอน แต่เป็นไปเพื่อการแข่งขันมากกว่าจะเป็น
การอบรมครูเพื่อให้มีความเข้าใจและความมั่นใจต่อการสอนทักษะและส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ



การสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน 

• ถึงแม้ว่าในบางโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือกับเอกชนในกรณีขอเข้าไปดูงาน 
หรือจัดเสวนาท่ีโรงเรียน แต่ก็มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองหรือ
ศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้บริหารในส่วนงานของภาคเอกชน
• การเข้าไปดูงานมักเป็นการเยี่ยมชมมากกว่าการได้เข้าไปเรียนรู้ วิธีคิดและ

กระบวนการสร้างธุรกิจของหน่วยงานภาคเอกชนหรือธุรกิจนั้น ๆ เพ่ือถ่ายทอด
ชุดความคิดตลอดจนกระบวนการฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจน 



การสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน (ต่อ) 

• ในบางโรงเรียนมีการร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนแต่มักเป็นการเปิดโอกาสให้
เข้าไปฝึกงานในหน่วยงาน
• มุมมองของหน่วยงานเอกชนต่อการถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการสร้างธุรกิจเพ่ือ

ส่งเสริมให้สร้างธุรกิจของตนเอง เพ่ือเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการหรือ start-up ที่
จะมาเป็นภาคส่วนในภาคธุรกิจในฐานะ outsources หรือ ผู้ร่วมโครงการในแต่ละ
ภาคส่วนธุรกิจร่วมกันในอนาคต



จะจัดการศึกษากับผู้เรียนกลุ่มที่มีความแตกต่างกันได้อย่างไร



ประเทศสหราชอาณาจักรได้พยายามด าเนินมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการศึกษา

ด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะของประเทศ ดังนี้

 การจัดตั้งโรงเรียนศูนย์กลางเยาวชน (The Hub Youth Academy) อันเป็นด าริของการ
พัฒนาศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนที่จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ โรงเรียนได้ถูกออกแบบเป็นการเฉพาะ เพื่อสอนผู้ประกอบการเยาวชนระหว่าง
อายุ 18-25 ปี ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเฉพาะด้านการพัฒนาวิสาหกิจ (Enterprise Education) 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานการรับรองคุณภาพทางการศึกษาทุติยภูมิ (Quality Assurance 
Agency for Higher Education) ในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้แก่
ผู้ประกอบการเยาวชน รวมถึงก าหนดให้มีการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการใน
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)



 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครูอาจารย์ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานการจัดประชุมระดับชาติ
ทางการศึกษาวิสาหกจิ จัดให้มีการประชุมนานาชาตดิ้านวิสาหกจิและความเป็นผูป้ระกอบการ 
เพื่อให้เป็นเวทีส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านการพัฒนาวิสาหกิจและความ
เป็นผู้ประกอบการในท่ามกลางผูส้อนในกลุ่มวิชาเหล่านี้

 การจัดท าโครงการ Founders4School เพื่ออนุญาตให้ครูอาจารย์จดัตารางเวลาให้กบัผูก้อ่ตัง้ธุรกจิที่
ประสบความส าเร็จท่ีจะเข้ามาเยี่ยมชมงานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้
และประสบการณ์ทางธุรกจิ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นกัเรียนของตนเอง

 ในส่วนของเมืองสวอนซี (Swansea) ก็ยังได้จัดท าโครงการ “สร้างการศึกษาวิสาหกิจ” (Building 
Enterprise Education) โดยได้น าธุรกิจและอตุสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงนิ 
และครูอาจารย์จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ มาร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาวิสาหกิจที่มี
การประสานงานระหว่างกนัของทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น เพื่อน าไปปรับประยุกตใ์ช้ในโรงเรยีน 
สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยของเมืองดงักล่าว

ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) (ต่อ)



การอ านวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรม



ภูมิภาคแวลโลเนีย (Wallonia) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เขตสร้างสรรค์แห่งยุโรป” 
(European Creative District) โดยได้ด าเนินการสร้างการผนวกรวมฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
แนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทเอกชนในแนวทางเชิงนวัตกรรมได้
เป็นอย่างดี

 แวลโลเนียได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดิจิทัลของภูมิภาคในปี 2558 ภายใต้แผนกลยุทธ์
ของรัฐบาลที่จะท าให้ภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อและมีความเป็นอัจฉริยะ โดยอาศัย
การด าเนินงานของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นแกนหลัก อันจะน าไปสู่การแปลงสภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการต่อคุณภาพของการศึกษา การ
เปิดกว้างด้านบริการสาธารณะ และความผาสุกของประชากรในประเทศ

 แวลโลเนียได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Platform) ให้แก่ผู้เล่นในตลาดมากถึง 4,500 ราย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์วิจัย และ
บริษัทเอกชน ซึ่งล้วนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลของภูมิภาค

ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)



 ขณะเดียวกัน ก็ยังสร้างความเป็นหุ้นส่วนของภาคเอกชนที่ส าคัญ อาทิ Infopole ซึ่งเป็น
เครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจ (Business Cluster) ที่รวบรวมวิชาชีพจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการสร้าง
นวัตกรรมผ่านความเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัลของ
ภูมิภาค Twist ซึ่งเป็นเครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารต่าง ๆ (Multimedia Technologies) ในประเทศ และเว็บไซต์ 
startups.be ซึ่งให้บริการสนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี โดย
อ านวยความสะดวกด้านการเข้าถึงนักลงทุน ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ

ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) (ต่อ)



การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ



กรอบนโยบายการสร้างสังคมผู้ประกอบการกับการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

•Enhance knowledge 
of entrepreneurs

•Encourage 
responsible borrowing 
and lending

•Enhance core 
competency in each 
financial sector

• Integration in 
between institutions

•Promote VC and Angel 
Investor.

•Promote R&D funds via 
government policy

•Using IP as collateral

•Reduce gap between 

urban and rural area.

•Reduce asymmetric 
information

Financial 
Access

Innovation 
Fund

Financial 
Literacy

Capacity 
of 

Financial 
Sector



ข้อสรุปเกี่ยวกับบทเรียนจากกรณศีึกษาแนวปฏิบัติการปรับปรุงการเขา้ถึง
แหล่งเงินทนุ (ประเทศแคนาดา และประเทศอินเดีย)

Guarantees

Collateral

Partnership
Quality 
Control

Monitoring 
& 

Evaluation



การส่งเสริมความตระหนัก และการสร้างเครอืข่าย 



กลไกเชิงสถาบันของประเทศออสเตรเลียจ านวนหนึ่งมีสว่นส่งเสริมความตระหนักและการสร้าง

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผูป้ระกอบการเยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ

 Enterprise Network for Young Australians (ENYA) มีนโยบายสนับสนนุการมสี่วนร่วมของกลุม่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาวิสาหกิจ รวมถึงมีบล็อกเฉพาะขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนัก
ด้านความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนโดยเฉพาะ

 Foundation for Young Australians มีแนวทางสนับสนุนนกัเปลี่ยนแปลงเยาวชน บนพื้นฐานของ
การคิดใหม่และการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตที่ดกีว่า ทั้งนี้ มูลนิธิมีชุดแผนงานและ
โครงการพัฒนาหรือรณรงค์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อผลักดนัให้เยาวชนเข้าร่วมและสามารถรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องในการพัฒนาศักยภาพจนถึงการเป็นนกัเปลี่ยนแปลงในมติิตา่ง ๆ ได้ 
โดยเฉพาะด้านความเป็นผูป้ระกอบการ และการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ตัวอย่างของแผนงานและ
โครงการข้างต้น ได้แก่ 1) Young Social Pioneers; 2) $20 Boss; 3) YLab; 4) the FYA Hub; 
5) Indigenous Programs; และ 6) Safe Schools Coalition Australia เป็นต้น

ประเทศออสเตรเลีย (Australia)



 United Nations Youth Australia ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อมุ่งด าเนินภารกิจด้านการสร้างพลังให้แก่เยาวชน 
(Youth Empowerment) โดยเฉพาะการยกระดับทักษะด้านการศึกษา การออกแบบ ภาวะผู้น า องค์กร 
การทูต และการเจรจาเพื่อแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมการสร้างแนวคิดและนวัตกรรม อันจะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลแก่เยาวชนของ
ประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระและประเด็นส าคัญของโลกที่ก าลังด าเนินอยู่ (Global Issues)

 Department of Jobs and Small Business เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการสนับสนุนชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่
ในการเคลื่อนตัวเองเข้าสู่การท างานที่มั่นคง ซึ่งหนึ่งในพ้ืนที่เชิงนโยบายที่หน่วยงานได้พยายามขับเคลื่อนมา
อย่างต่อเนื่องก็คือ การสนับสนุนด้านความเป็นผู้ประกอบการและการจ้างงานตนเอง โดยมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมมาตรการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) กลไกอ านวยความสะดวกด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Facilitators) ซึ่งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เยาวชนได้เริ่มต้นธุรกิจได้จริง 2) ศูนย์
เริ่มต้นด้วยตนเองออนไลน์ (Self-start Online Hub) 3) โครงการปัจจัยจูงใจใหม่เพื่อการสร้างวิสาหกิจ 
(New Enterprise Incentive Scheme) และ 4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาการเป็นนายตนเอง
ของฉัน (‘Exploring My Own Boss’ Workshop)

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) (ต่อ)



ประเทศสหรัฐอเมริกามีการสรา้งเครือขา่ยที่มีแกนน าเป็นเยาวชน ภายใต้ชื่อ 
“ความเป็นผู้ประกอบการและความยั่งยืน” (Youth Entrepreneurship and 
Sustainability) มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเยาวชนกับนักธุรกิจ 
และสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนในการเข้าถึงตลาด ขณะเดียวกัน เครือข่ายนี้ก็
ยังด าเนินมาตรการ “การค้าของเยาวชน” (YouthTrade) ซึ่งมีหุ้นส่วนกับสถาบัน
ทุนนิยมแบบมีสติ (Conscious Capitalism Institute) ในการเชื่อมโยงวิสาหกิจที่
ด าเนินการโดยคนรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อปรับปรุงและยกระดับ
ความสามารถด้านการกระจายสินค้าที่ผ่านการรับรองจากเครือข่าย อันจะน าไปสู่
การเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ระกอบการเยาวชนเหล่านี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

1. กลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ

• พัฒนาแบบจ าลองเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model) 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนความเปน็ผู้ประกอบการเยาวชนของประเทศ

• จัดตั้งหรือก าหนดกลไกเชิงสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจนและเฉพาะทีจ่ะเป็นแกนหลักในด้านการพฒันาเยาวชน
ในมิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกัน อาทิ ความเป็นผู้ประกอบการ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

1. กลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ (ต่อ)

• พัฒนานโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ
ส าหรับประเด็นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน

• ระบุและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างความเป็นหุ้นสว่น (Partnerships) และ
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการเยาวชน
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2. การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ

• ด าเนินการปรับปรุงและพฒันากฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

• เพิ่มเติมวาระการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการโดยค านึงถึง
กรอบนโยบายของ UNCTAD ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

• เพิ่มเติมองค์ความรู้และทกัษะทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน รวมทั้งในองคก์รที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

3. การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
• ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นโดยก าหนดให้วิชาความเป็น

ผู้ประกอบการเป็นวิชาบังคับที่ต้องบรรจุในทุกหลักสูตรทุกระดับการศึกษา

• ผลิตและพัฒนาครูผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการโดยตรง 

• พัฒนาความเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ สถาบัน
การเงิน และสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

3. การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
• ปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการศึกษาโดยใช้ความส าเร็จของ

ความเป็นผู้ประกอบการของผู้จบการศึกษาเป็นตัวชี้วัด

• เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาด าเนินและบริหารโครงการพัฒนา
วิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดย่อมภายในสถานศึกษา เสมือนจ าลองสถานการณ์จริง
ด้านการด าเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
บางรายที่สามารถอ านวยความสะดวกหรือให้บริการเชิงพื้นที่ส าหรับการ
ทดลองด าเนินธุรกิจในสนามทดลองเฉพาะ (เช่น แนวคิดสนามเด็กเล่นทาง
ธุรกิจ หรือ Playground เป็นต้น) 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

4. การอ านวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
• พัฒนาระบบการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการจัดท า 

Application ผ่าน Smart Phone

• ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการแปรรูป
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนในเขตชนบทและต่างจังหวัด 

• พัฒนาระบบการประเมินผลความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ของส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

• ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

• สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นแกนหลักด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

5. การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

• พัฒนาช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่ เช่น การระดมทุนผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) 

• ก าหนดมาตรการด้านภาษีเพือ่สร้างแรงจูงใจให้เกิดนักลงทนุบุคคลเดียว 
(Angel Investors) และบริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้มากขึ้น

• ก าหนดสัดส่วนการปลอ่ยสินเชือ่ของธนาคารพาณชิย์เฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการเยาวชน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน

6. การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย 
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองใหต้ระหนักและเห็นคุณค่าการ

เป็นผู้ประกอบการ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของที่ปรึกษา และองค์กรหรือ
เครือข่ายพี่เลี้ยง (Mentors) ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจมากขึ้น รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพือ่ความยั่งยืนในการด าเนินงาน

• สร้างค่านยิมความเป็นผู้ประกอบการให้สังคมโดยรวมเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคญัของความเปน็ผู้ประกอบการต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

37


