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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตาม 
กรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” 

 
1. กรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน  

ที่ประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด  (United Nations 
Conference on Trade and Development: UNCTAD) ไ ด้ จั ด ท า คู่ มื อน โ ย บ า ยด้ า นคว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการของเยาวชน (Policy Guide on Youth Entrepreneurship) ร่วมกับเครือจักรภพ (the 
Commonwealth) โดยมุ่งสนับสนุนผู้ก าหนดนโยบายในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและใช้
ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะน าไปสู่การวางพ้ืนฐานส าหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนา 
การขยายตัว และการเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนส าคัญ กรอบนโยบายได้น าเอาประเด็นความท้าทาย
ที่เยาวชนต้องเผชิญ อาทิ การว่างงาน ความยากจน และความแตกต่างทางเพศ เข้ามาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ด้วย พร้อมกับเป็นกรอบที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลังจากปี 2558 
(ค.ศ. 2015) ในส่วนของการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งลดจ านวนเยาวชนที่ว่างงาน และเพ่ิม
จ านวนเยาวชนที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเทคนิค ซึ่งล้วนมีความส าคัญเป็นล าดับแรกภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ คู่มือได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy 
Framework: EPF) และได้น าเสนอพ้ืนที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติส าคัญที่สามารถด าเนินการและ
สร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย  

 
ที่มา : UNCTAD (2013), Entrepreneurship Policy Framework (EPF). 
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1) การก าหนดกลยุทธ์ ร ะดับชาติ ด้ านความ เป็นผู้ ป ระกอบการ  (Formulating National 
Entrepreneurship Strategies)  

2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ (Optimizing the Regulatory Environment)  
3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing 

Entrepreneurship Education and Skills Development)  
4) การอ านวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Facilitating Technology 

Exchange and Innovation)  
5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Improving Access to Finance) และ  
6) การส่งเสริมความตระหนัก และการสร้างเครือข่าย (Promoting Awareness and Networking) 

โดยนโยบายในทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน 
 

2. บทเรียนจากกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน 

สาระส าคัญของการด าเนินโครงการวิจัยนี้จะอยู่ที่การศึกษาและถอดรหัสบทเรียนจากกรณีศึกษาที่เป็น
แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Case Studies with Best Practices) ที่สอดคล้องเข้ากับแต่ละพ้ืนที่ทางนโยบายตาม
กรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนของอังค์ถัด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ช่องว่างและพิจารณาปรับ
ประยุกต์เข้ากับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยในระยะข้างหน้า อันจะน ามาสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในแต่ละพ้ืนที่ทางนโยบายคู่ขนานกันไป โดยกรณีศึกษาที่น่าสนใจส าหรับแต่ละพ้ืนที่ทางนโยบาย  
มีดังนี้ 

2.1 กรณีศึกษาที่ มีแนวปฏิบัติ อันเป็นเลิศด้านการก าหนดกลยุทธ์ ระดับชาติด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ 

อังค์ถัดได้ระบุถึงแนวทางการขับเคลื่อนด าริเชิงนโยบายและกลยุทธ์ของประเทศในการผลักดัน
ความเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลายมิติที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ นโยบายและกลยุทธ์ของประเทศในประเด็น
ดังกล่าวควรจะครอบคลุมการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการกับความท้าทายเฉพาะของประเทศ 
การก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ การสร้างความสอดคล้องเชิงนโยบายให้เข้ากับนโยบายของ
ชาติในด้านอ่ืน ๆ การสร้างความเข้มแข็งของกรอบเชิงสถาบัน รวมถึงการวัดผลและการเรียนรู้เชิงนโยบาย ซึ่ง
ทั้งหมดจะต้องเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน (Youth Entrepreneurship) ต่อไป 
เมื่อพิจารณาจากมิติข้างต้นทั้งหมดแล้วพบว่า สามารถยกตัวอย่าง 2 ประเทศที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพ
ที่จะเป็นต้นแบบในด้านการก าหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่  ประเทศแอฟริกาใต้ 
และประเทศเวลส์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ก) ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa)  

นับตั้งแต่ปี 2552 ประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดให้มีการสานเสวนาด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดย
น าผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานให้เงินทุน และหน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มาร่วมหารือและก าหนดกลยุทธ์เพ่ือจัดการกับความท้าทายในอนาคตของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในภาคการผลิตเป้าหมายของประเทศ ทั้งนี้ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg) 
ได้ริเริ่มพัฒนากรอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนในปีดังกล่าว เพ่ือจะมีส่วน
ผลักดันให้ประเทศเป็นแกนหลักส าคัญในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา
ภายในปี 2568 โดยกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
การว่างงานของเยาวชนที่ยังอยู่ในระดับสูง และด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรมของหน่วยงานพัฒนาเยาวชน 
ภายใต้กรมการค้าและอุตสาหกรรม ที่ให้บริการด้านการฝึกอบรม การเป็นพ่ีเลี้ยง และการสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกัน นโยบายความเป็นผู้ประกอบการยัง
สนับสนุนให้มีการด าเนินกลยุทธ์ในการยกระดับศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยกรมการค้าและ
อุตสาหกรรมของประเทศได้ออกมาตรการและกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมอ านาจทางเศรษฐกิจให้แก่คนผิวสี 
(Black People) ในประเทศ อาทิ การเปิดทางให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้ามาจัดการ เป็นเจ้าของ และ
ควบคุมวิสาหกิจและสินทรัพย์ที่มีผลิตภาพ รรรวมถึงได้รับการอ านวยความสะดวกการเข้าถึงเงินทุน และการ
ยกระดับทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  

นอกจากนี้ ประเทศแอฟริกาใต้ยังได้ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจเยาวชนส าหรับปี 
พ.ศ. 2556-2566 (Youth Enterprise Development Strategy (2013-2023) ซึ่ งระบุให้ความเป็น
ผู้ประกอบการเยาวชนเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ส าคัญในล าดับแรก กลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการส่งเสริมการ
เป็นเจ้าของและด าเนินงานของวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลของความเป็นผู้ประกอบการ
เยาวชนที่สามารถติดตามผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการเยาวชน และประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์
โดยการก ากับดูแลเป้าหมายและช่องว่างการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

ข) ประเทศเวลส ์(Wales) 

ในการด าเนินกลยุทธ์ด้านความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน (Youth Entrepreneurship Strategy: 
YES) ของประเทศ มุ่งที่จะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี ให้มีทักษะและทัศนคติของ
ความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความมุ่งหวังให้แก่กลุ่มคนดังกล่าวที่จะสามารถบรรลุศักยภาพในการเลือก
เดินในเส้นทางวิชาชีพในอนาคตได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับการด าเนินงานในหลายมิติ อาทิ 
การศึกษา การเงิน ความตระหนัก และนวัตกรรม รวมถึงยังสอดรับกับนโยบายการศึกษาของชาติ โดยได้ผนวก
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจและความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปรวมอยู่ในระบบการศึกษา และ
ก าหนดให้ความสามารถในการถูกจ้างงาน และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เป็นแก่นแท้และสาระส าคัญของ
การศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนในระยะข้างหน้า ขณะเดียวกัน การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) 
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และการดึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องภายในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุน
ผู้ประกอบการเยาวชนของประเทศ เป็นแนวทางส าคัญภายใต้กลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งเชิง
สถาบันที่ยั่งยืนในการขับเคลื่อนความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนของประเทศต่อไปในอนาคต 

2.2 กรณีศึกษาประเทศที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ 

กรณีศึกษาประเทศที่มีแนวปฏิบัติด้านการสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการเยาวชนอย่างชัดเจน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค) ประเทศไต้หวัน (Taiwan) 

ตามกฎหมาย Youth Policy Launching and Promotion Act 2007 ของประเทศไต้หวัน ได้ให้
การนิยาม “เยาวชน” ว่าหมายถึง ผู้มีอายุระหว่าง 12 ถึง 24 ปี (www.youthpolicy.org) กฎหมายฉบับนี้มี
ขึ้นบนพ้ืนฐานของการเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของสังคมในระยะยาว จึง
ได้รับการก าหนดขึ้นเพ่ือวางแนวทางการบริหารจัดการกิจการทางด้านเยาวชนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือวางแนวนโยบายในการพัฒนาเยาวชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนา
ทางอาชีพ การกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับสังคมกิจการสาธารณะ และการพัฒนาองค์กรส าหรับเยาวชน 
ให้สอดรับกับสังคมพหุนิยมแบบเปิดเสรีในศตวรรษที่ 21 และหนึ่งในบรรดามาตรการที่ได้รับการระบุให้มีเพ่ือ
การพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การพัฒนาต้นแบบการด าเนินธุรกิจของเยาวชน (ข้อ 2(16))  

ในส่วนของกฎหมายเพ่ือการรองรับและสนับสนุนระบบนิเวศของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Ecosystem) นั้น มุ่งเน้นไปทางการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการวาง
ก าหนดกลยุทธ์พ้ืนฐาน 4 เรื่อง คือ ระบบเครือข่าย (Networking) ระบบการระดมทุน (Fundraising) ระบบ
การบ่มเพาะ (Incubating) และระเบียบกฎเกณฑ์ที่ผ่อนปรน (Relaxing Regulations) ซึ่งทางด้านของการมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ผ่อนปรนนั้น ก็เพ่ือให้ผู้ที่ประสงค์จะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งในระดับเยาวชน
คนรุ่นใหม่ จะได้สามารถใช้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่หลวม ๆ ไม่เคร่งครัด (Loose Regulation) นี้ได้ตาม
สภาพการณ์แต่ละกรณี บทบาทของภาครัฐในการรักษาค้ าจุนมาตรการทางกฎหมายของการมีกฎระเบียบที่
ไม่มากและไม่เคร่งครัดนับเป็นปัจจัยเรื่องหนึ่งที่ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในไต้หวัน
เจริญเติบโต ด้วยเป็นการก่อให้เกิดและสนันสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Free Market Economy) 
ไปในตัวนั่นเอง ท าให้ผู้ประกอบการสามารถตระหนักรู้ ได้ถึงความได้เปรียบสัมพัทธ์ ( Comparative 
Advantage) ในทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามสภาพการณ์ (Flexible 
and Resilience) ของธุรกิจ  

เมื่อพิจารณาในส่วนของการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ได้ปรากฏเป็นความ
ร่วมมือของหน่วยงานหลากหลายองค์กร อาท ิทางด้านการศึกษาภายใต้การดูแลของ Ministry of Education 
(MOE) ได้แก่ Youth Development Administration และ Youth Policy Union หรือทางด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้การดูแลของ Ministry of Economic Affairs (MOEA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม คือ Small and Medium Enterprise Administration ซึ่งจากข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
Executive Yuan (www. english.ey.gov.tw) ภาครัฐของไต้หวันได้ท าการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเยาวชน อาท ิ  

- Youth Start-up Project เพ่ือจูงใจเยาวชนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ เปิดธุรกิจของตนเอง 
ยิ่งกว่าการมองหาการจ้างแรงงาน ผ่านทางแนวโนบาย 4 ด้าน คือ การสร้างสรรค์ การมีต้นแบบที่ดี เงินทุน 
และการวิจัยและพัฒนา ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง  ๆ ที่เพิ่ม
มากขึ้น ภายใต้ความรับผิดชอบของ Small and Medium Enterprise Administration  

- One-stop Integrated Services เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเยาวชนในการเริ ่มต้นธุรกิจ 
ผ่านทางการให้ข้อมูล ค าแนะน า การหาแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางด้านของการ
ให้ข้อมูล ใช้ระบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ International Entrepreneur Initiative 
Taiwan และ Executive Yuan Start-up Hub ตามล าดับ ทางด้านของการจัดหาแหล่งเงินทุนได้มีโครงการ
ให้กู ้ยืมเงิน (Youth Start-up Loans) และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Crowdfunding โดยได้รับ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี  

- Forward-looking Infrastructure Development Program ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยหนึ่งในห้าโครงการหลักก็คือ การผลักดันพ้ืนฐานความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน
โดยเฉพาะในด้านของการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งมาตรการหลักที่เด่นชัดของประเทศไต้หวันที่ต้องการผลั กดันความเป็น
ผู้ประกอบการเยาวชน คือ การด าเนินการผ่านทาง International Entrepreneur Initiative Taiwan (IEIT) 
และ Global Entrepreneurship Network Taiwan (GEN Taiwan) ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่เพียงต้องการ
กระตุ้นประชาชนของประเทศไต้หวันแต่ยังเพื่อการดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการในไต้หวัน
อีกด้วย นอกเหนือจากการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศแล้ว ยังปรากฏการให้ข้อมูลทางด้านแหล่งเงินทุนและ
ผลประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการต่างชาติควบคู่ไปด้วย หนึ่งในมาตรการส าหรับผู้ประกอบการ
ชาวต่างประเทศที่น่าสนใจก็คือ การให้วีซ่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะ (Entrepreneurship Visa) เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้เข้ามายังประเทศไต้หวัน 

2.3 กรณีศึกษาที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและ
การพัฒนาทักษะ 

อังค์ถัดได้ระบุถึงแนวทางการยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 
โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย การผนวกรวมความเป็นผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผล การฝึกอบรมครู
อาจารย์ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางข้างต้นทั้งหมดแล้วก็จะ
พบว่า ประเทศสหราชอาณาจักร มีความโดดเด่นในส่วนของพ้ืนที่ทางนโยบายนี้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 



I   ITD POLICY BRIEF   I 
นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD 

 

 

 - 6 - 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

International Institute for Trade and Development (Public Organization) 
I  www.itd.or.th  I 

ง) ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) 

ประเทศสหราชอาณาจักรได้พยายามด าเนินมาตรการที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับการศึกษาด้านความเป็น
ผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะของประเทศ ดังนี้ 

 การจัดตั้งโรงเรียนศูนย์กลางเยาวชน (The Hub Youth Academy) อันเป็นด าริของการพัฒนา
ศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนที่จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ โรงเรียนได้ถูก
ออกแบบเป็นการเฉพาะ เพ่ือสอนผู้ประกอบการเยาวชนระหว่างอายุ 18-25 ปี ในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคม 

 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเฉพาะด้านการพัฒนาวิสาหกิจ (Enterprise Education) โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานการรับรองคุณภาพทางการศึกษาทุติยภูมิ (Quality Assurance Agency for Higher 
Education) ในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน รวมถึงก าหนดให้มีการศึกษา
ด้านความเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและครูอาจารย์ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานการจัดประชุมระดับชาติ
ทางการศึกษาวิสาหกิจ จัดให้มีการประชุมนานาชาติด้านวิสาหกิจและความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นเวที
ส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านการพัฒนาวิสาหกิจและความเป็นผู้ประกอบการใน
ท่ามกลางผู้สอนในกลุ่มวิชาเหล่านี้ 

 การจัดท าโครงการ Founders4School เพ่ืออนุญาตให้ครูอาจารย์จัดตารางเวลาให้กับผู้ก่อตั้ง
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้
และประสบการณ์ทางธุรกิจ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนของตนเอง 

 ในส่วนของเมืองสวอนซี (Swansea) ก็ยังได้จัดท าโครงการ “สร้างการศึกษาวิสาหกิจ” (Building 
Enterprise Education) โดยได้น าธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และครู
อาจารย์จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาวิสาหกิจที่มีการประสานงาน
ระหว่างกันของทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น เพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย
ของเมืองดังกล่าว 

2.4 กรณีศึกษาที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

แนวทางการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะ
ครอบคลุมการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไปสู่ภาคเอกชนให้มากขึ้น การส่งเสริมเครือข่ายระหว่างบริษัทซึ่งช่วยกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน และการสนับสนุน
ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงในพ้ืนที่ทางนโยบายนี้ กรณีศึกษาของประเทศเบลเยี่ยมสะท้อน
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แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศที่โดดเด่นที่สุดตามกรอบนโยบายและองค์ประกอบส าคัญข้างต้น และให้บทเรียนที่ส าคัญ
แก่ประเทศไทยได้เป็นจ านวนมาก ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

จ) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) 

ภูมิภาคแวลโลเนีย (Wallonia) ถือเป็นภูมิภาคหลักของประเทศเบลเยี่ยม และในช่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ที่ผ่านมา แวลโลเนียติดอันดับเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก 
อาทิ Microsoft, Google และ H&M ตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตมาตั้งในภูมิภาคดังกล่าว ระหว่างปี 2543 
ถึง 2560 แวลโลเนียสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทต่างชาติได้มากถึง 12.6 พันล้านยูโร อันก่อให้เกิด
การจ้างงานโดยตรงมากถึง 31,201 อัตรา ในปี 2556 แวลโลเนียได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เขตสร้างสรรค์แห่ง
ยุโรป” (European Creative District) เพราะนักลงทุนมองว่า ภูมิภาคเป็นสถานที่ซึ่งผลักดันการสร้าง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการผนวกรวมฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
แนวคิดต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทเอกชนในแนวทางเชิงนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี 
แวลโลเนียได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดิจิทัลของภูมิภาคในปี 2558 ภายใต้แผนกลยุทธ์ของรัฐบาลที่จะ
ท าให้ภูมิภาคเป็นพ้ืนที่แห่งการเชื่อมต่อและมีความเป็นอัจฉริยะ โดยอาศัยการด าเนินงานของบริษัทที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นแกนหลัก อันจะน าไปสู่การแปลงสภาพของภาคอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมดิจิทัลในการ
ให้บริการต่อคุณภาพของการศึกษา การเปิดกว้างด้านบริการสาธารณะ และความผาสุกของประชากรใน
ประเทศ 

แวลโลเนียได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Platform) 
ให้แก่ผู้เล่นในตลาดมากถึง 4,500 ราย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์วิจัย และบริษัทเอกชน ซึ่งล้วนตื่นตัวตอ่
การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลของภูมิภาค แนวคิดส าคัญ 5 ประการที่เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ดิจิทัล 
ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านทางการวิจัยบุกเบิกและภาคการผลิตดิจิทัลที่เข้มแข็ง 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม การยกระดับทักษะดิจิทัลของทุกฝ่ายอย่าง
ทั่วถึง การให้บริการสาธารณะแนวใหม่ที่เปิดกว้าง และการพัฒนาระบบบรอดแบนด์ความเร็วสูงและเทคโนโลยี
ใหม่เพ่ือการสร้างพื้นที่ท่ีเชื่อมต่อกันและมีความเป็นอัจฉริยะ 

นอกจากนี้ แวลโลเนียยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนต่างประเทศแห่งแวลโลเนีย (Wallonia Foreign 
Trade and Investment Agency: AWEXZ) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการค้าต่างประเทศและดึงดูด
เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเป็นหุ้นส่วนด้านการส่งออก และมุ่งเน้นการให้บริการที่อิงกับการส่งออก 
เช่น การให้บริการจุดเดียวแก่นักลงทุนต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในแวลโลเนีย การให้ความช่วยเหลือแก่
นักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพในการค้นหาและเลือกเฟ้นท าเลที่ตั้งทางธุรกิจ การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับเงิน
ให้เปล่า กฎหมายแรงงานและสังคม รวมถึงปัจจัยจูงใจทางการคลังต่าง ๆ คู่ขนานกับการด าเนินงานของ
อีกหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Agence Du Numerique ซึ่งรับผิดชอบในการก ากับดูแลการพัฒนาวิสาหกิจและ
นวัตกรรม และด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนแวลโลเนียดิจิทัล 
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ขณะเดียวกัน ก็ยังสร้างความเป็นหุ้นส่วนของภาคเอกชนที่ส าคัญ อาทิ Infopole ซึ่งเป็นเครือข่าย
การรวมกลุ่มธุรกิจ (Business Cluster) ที่รวบรวมวิชาชีพจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาไว้
ด้วยกัน เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมผ่านความเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบ
นิเวศทางธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาค Twist ซึ่งเป็นเครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารต่าง ๆ (Multimedia Technologies) ในประเทศ และเว็บไซต์ startups.be ซึ่ง
ให้บริการสนับสนุนการด าเนินงานของผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี โดยอ านวยความสะดวกด้านการเข้าถึง
นักลงทุน ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ 

2.5 กรณีศึกษาที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ในการปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการได้น าเสนอ
องค์ประกอบส าคัญทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสม การสนับสนุน
เงินทุนส าหรับนวัตกรรม การสร้างขีดความสามารถของภาคเงินทุนเพ่ือให้บริการแก่วิสาหกิจเริ่มต้น และการ
สร้างองค์ความรู้เรื่องทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการและสร้างความรับผิดชอบในด้านการเงิน ซึ่งกรณีศึกษา
ของประเทศแคนาดาได้มีการพัฒนาและด าเนินนโยบายที่ล้วนมีส่วนเกี่ยวพันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
แนวทางท้ัง 4 มิติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ฉ) ประเทศแคนาดา (Canada) 

ประเทศแคนาดาได้ด าเนินการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธุรกิจเยาวชนแคนาดา (Canadian 
Youth Business Foundation -  CYBF)  และธนาคารเ พ่ือการพัฒนาธุรกิจแห่ งแคนาดา ( Business 
Development Bank of Canada - BDC) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
เยาวชน ในปี 2551 CYBF และ BCD ได้ร่วมมือกันในประเด็นเกี่ยวกับการลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของผู้ประกอบการเยาวชนที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่และการเพ่ิมความส าคัญของการสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ใช่
ตัวเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงจากฝั่งผู้กู้ที่เป็นเยาวชน โครงการความร่วมมือนี้เป็นการเพ่ิมวงเงินในการปล่อยกู้จาก 
15,000 ดอลลาร์แคนาดา (15,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็น 45,000 ดอลลาร์แคนาดา (46,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
BDC เป็นธนาคารเพ่ือการพัฒนาของรัฐซึ่งมีพันธกิจ คือ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแคนาดาผ่านการสนับสนุน
ทางการเงิน การร่วมลงทุน (Venture Capital) และการให้ค าปรึกษา โดยมุ่งเน้นไปยังวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้ BDC ไม่มีเครื่องมือที่จะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเยาวชนที่ต้องการ
เริ่มธุรกิจขนาดเล็ก ประเด็นส าคัญในการร่วมมือ คือ BDC แสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนว่าจะต้องด าเนินงานใน
ลักษณะ “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ไม่ใช่การท าในแบบ “ประเด็นที่เป็นกระแสทางสังคม” รวมถึงเน้นการ
ผสมผสานความร่วมมือในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินกับการปล่อยกู้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในระยะยาว ในช่วงสามปีแรกของการด าเนินการ มีการปล่อยกู้เป็น 555 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมด 10 ล้านดอลลาร์แคนาดา (10.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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ภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ผู้ประกอบการเยาวชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสูงสุด 
45,000 ดอลลาร์แคนาดา (46,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ผ่านความร่วมมือระหว่าง CYBF และ BDC โดยมาจาก 
CYBF 15,000 ดอลลาร์แคนาดา และจาก BDC 35,000 ดอลลาร์แคนาดา ผู้ประกอบการเยาวชนที่ต้องการจะ
กู้จะผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติขั้นแรกโดยหุ้นส่วนชุมชน (Community’s Partners) ของ CYBF 
แต่ละหุ้นส่วนจะมีคณะกรรมการตรวจสอบการให้กู้ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ CYBF และผู้น าธุรกิจใน
ชุมชนซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ใบสมัครที่ผ่านการคัดกรองจะถูกส่งให้คณะกรรมการส านักงานระดับ
ภูมิภาคของ CYBF และเพ่ือการตรวจสอบ และอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยส านักงานใหญ่ของ CYBF ในกรุงโตรอนโต 
ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยการการให้กู้แต่ในทางปฏิบัติจะยอมรับใบสมัครที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว 

หัวใจของความร่วมมือในโครงการนี้  คือ การที่ CYBF ให้การสนับสนุนในด้านที่ไม่ใช่ตัวเงินกับ
ผู้ประกอบการเยาวชนโดยหนึ่งในเกณฑ์ในการได้รับเงินกู้จาก BCD คือ ตัวผู้ประกอบการเยาวชนจะต้อง
ท างานร่วมกับพ่ีเลี้ยง (mentor) ที่ได้รับการจับคู่ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลาสองปีซึ่งด าเนินการโดย 
CYBF โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องเจอกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้  ยังมี MENT2Btm Orientation 
Program ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ทั้งผู้ประกอบการและพ่ีเลี้ยงจะได้เรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท าสัญญา การสื่อสาร การแก้ไขความขัดแย้ง การเงิน และการวางแผนการประชุม CYBF ยังมีกิจกรรมมอบ
รางวัลให้กับผู้ประกอบการ พ่ีเลี้ยง และหุ้นส่วนที่มีความโดดเด่นเป็นประจ าทุกปี  CYBF ได้สนับสนุน Start-
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ups มากกว่า 4,100 แห่ง ท าให้เกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า 18,000 ต าแหน่ง ในมากกว่า 1,315 ชุมชน
ทั่วแคนาดา มีรายได้รวมกันมากกว่า 119 ล้านดอลลาร์แคนาดา (125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) กล่าวได้ว่า 
ทุก 1 ดอลลาร์แคนาดาที่ลงทุนไปในโครงการสร้างผู้ประกอบการ ท าให้รัฐมีรายได้จากภาษี 3 ดอลลาร์แคนาดา 

2.6 กรณีศึกษาที่มีแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการส่งเสริมความตระหนัก และการสร้างเครือข่าย 

อังค์ถัดได้ระบุถึงแนวทางการส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย โดยครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าของความเป็นผู้ประกอบการให้แก่สังคม พร้อมกับ
จัดการกับอคติทางวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโอกาสความเป็นผู้ประกอบการ 
และการกระตุ้นให้มีการผลักดันแนวคิดเชิงธุรกิจที่มาจากภาคเอกชน คู่ขนานไปกับการสร้างเครือข่ายใน
ท่ามกลางกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางข้างต้นทั้งหมดแล้วก็จะพบว่า สามารถยกตัวอย่าง 
2 ประเทศที่มีความโดดเด่นในส่วนของพ้ืนที่ทางนโยบายนี้ ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ช) ประเทศออสเตรเลีย (Australia)  

กลไกเชิงสถาบันของประเทศออสเตรเลียจ านวนหนึ่งมีส่วนส่งเสริมความตระหนักและการสร้าง
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนได้เป็นอย่างดี อาทิ  

 Enterprise Network for Young Australians (ENYA) มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาวิสาหกิจ รวมถึงมีบล็อกเฉพาะขององค์กรเพ่ือสร้างความตระหนักด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนโดยเฉพาะ 

 Foundation for Young Australians มีแนวทางสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงเยาวชน บนพ้ืนฐาน
ของการคิดใหม่และการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตที่ดีกว่า ทั้งนี้ มูลนิธิมีชุดแผนงานและโครงการ
พัฒนาหรือรณรงค์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือผลักดันให้เยาวชนเข้าร่วมและสามารถรับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพจนถึงการเป็นนักเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ และการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ตัวอย่างของแผนงานและโครงการข้างต้น ได้แก่ 1) Young 
Social Pioneers; 2) $20 Boss; 3) YLab; 4) the FYA Hub; 5) Indigenous Programs; และ  6) Safe 
Schools Coalition Australia เป็นต้น  

 United Nations Youth Australia ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งด าเนินภารกิจด้านการสร้างพลังให้แก่
เยาวชน (Youth Empowerment) โดยเฉพาะการยกระดับทักษะด้านการศึกษา การออกแบบ ภาวะผู้น า 
องค์กร การทูต และการเจรจาเพ่ือแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมการสร้างแนวคิดและนวัตกรรม 
อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลแก่เยาวชน
ของประเทศ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระและประเด็นส าคัญของโลกที่ก าลังด าเนินอยู่ (Global 
Issues) 
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 Department of Jobs and Small Business เป็นหน่ วยงานรั ฐที่ ให้บริ การสนับสนุนชาว
ออสเตรเลียรุ่นใหม่ในการเคลื่อนตัวเองเข้าสู่การท างานที่มั่นคง ซึ่งหนึ่งในพ้ืนที่เชิงนโยบายที่หน่วยงานได้
พยายามขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องก็คือ การสนับสนุนด้านความเป็นผู้ประกอบการและการจ้างงานตนเอง 
โดยมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมมาตรการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) กลไกอ านวยความสะดวกด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Facilitators) ซึ่งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เยาวชนได้เริ่มต้นธุรกิจได้
จริง 2) ศูนย์เริ่มต้นด้วยตนเองออนไลน์ (Self-start Online Hub) 3) โครงการปัจจัยจูงใจใหม่เพ่ือการสร้าง
วิสาหกิจ (New Enterprise Incentive Scheme) และ 4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาการเป็นนาย
ตนเองของฉัน (‘Exploring My Own Boss’ Workshop)  

ซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)  

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการสร้างเครือข่ายที่มีแกนน าเป็นเยาวชน ภายใต้ชื่อ “ความเป็น
ผู้ประกอบการและความยั่งยืน” (Youth Entrepreneurship and Sustainability) มีบทบาทส าคัญในการ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการเยาวชนกับนักธุรกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนในการเข้าถึงตลาด 
ขณะเดียวกัน เครือข่ายนี้ก็ยังด าเนินมาตรการ “การค้าของเยาวชน” (YouthTrade) ซึ่งมีหุ้นส่วนกับสถาบัน
ทุนนิยมแบบมีสติ (Conscious Capitalism Institute) ในการเชื่อมโยงวิสาหกิจที่ด าเนินการโดยคนรุ่นใหม่ที่มี
อายุไม่เกิน 35 ปี เพ่ือปรับปรุงและยกระดับความสามารถด้านการกระจายสินค้าที่ผ่านการรับรองจาก
เครือข่าย อันจะน าไปสู่การเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการเยาวชนเหล่านี้ 

3. สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการประมวลและวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดจากกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ เทียบเคียง
กับกรณีของประเทศไทยก็จะพบว่า  ในภาพรวมนั้น ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ใน
ระดับประเทศที่ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชนอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมมากนัก ทั้งนี้ 
โดยหลักคิดในเชิงการพัฒนาของผู้ก าหนดนโยบายของประเทศไทย ส่วนมากจะยังคงค านึงถึงการพัฒนา
เยาวชนในระดับหรือปัจจัยพ้ืนฐานเป็นส าคัญ อาทิ การพัฒนาเด็กและครอบครัว การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมตามวิวัฒนาการของยุคสมัย ขณะเดียวกัน 
ก็จะสนับสนุนบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามขอบเขต
และบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่ผู้มีอ านาจและประชาชนส่วนใหญ่สามารถยอมรับได้แม้ว่าบางหน่วยงาน
ในประเทศไทยได้ด าเนินการผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะทางที่อาจเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เยาวชนได้บ้างก็ตาม 

ดังนั้น คณะนักวิจัยภายใต้โครงการนี้ จึงได้ร่วมกันคิดค้นและมุ่งพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายผู้ประกอบการเยาวชนตามพ้ืนที่ทางนโยบายภายใต้กรอบนโยบาย
ด้านความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 6 มิติ ดังต่อไปนี้ 
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3.1 การก าหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

- พัฒนาแบบจ าลองเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาและ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนของประเทศ 

- จัดตั้งหรือก าหนดกลไกเชิงสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและเฉพาะที่จะเป็นแกนหลัก
ในด้านการพัฒนาเยาวชนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ ความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

- พัฒนานโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะส าหรับประเด็นการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน 

- ระบุและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับ
การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) และความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน 

3.2 การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 

- ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

- เพ่ิมเติมวาระการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- เพ่ิมเติมองค์ความรู้และทักษะทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพ้ืนฐานให้แก่
ผู้ประกอบการเยาวชน รวมทั้งในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3.3 การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นโดยก าหนดให้มีวิชาความเป็นผู้ประกอบการเป็นวิชาบังคับ
ที่ต้องบรรจุในทุกหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละระดับการศึกษาตาม
ความเหมาะสม 

- ผลิตและพัฒนาครูอาจารย์และผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการโดยตรง  

- พัฒนาความเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ สถาบันการเงิน และ
สถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน  

- ปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการศึกษาโดยใช้ความส าเร็จของการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้จบการศึกษาเป็นตัวชี้วัด 

- เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาด าเนินและบริหารโครงการพัฒนาวิสาหกิจหรือธุรกิจ
ขนาดย่อมภายในสถานศึกษา เสมือนจ าลองสถานการณ์จริงด้านการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
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บางรายที่สามารถอ านวยความสะดวกหรือให้บริการเชิงพ้ืนที่ส าหรับการทดลองด าเนินธุรกิจในสนามทดลอง
เฉพาะ (เช่น แนวคิดสนามเด็กเล่นทางธุรกิจ หรือ Playground เป็นต้น) 

3.4 การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรม  

- พัฒนาระบบการให้ความรู ้ด ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการจัดท า Application ผ่าน 
Smart Phone 

- ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนในเขตชนบทและต่างจังหวัด 

- พัฒนาระบบการประเมินผลความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ของการใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

- ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

- สร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค เพ่ือเป็นแกนหลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงบ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง 

3.5 การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

- พัฒนาช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่ อาทิ การระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding)  

- ก าหนดมาตรการด้านภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดนักลงทุนบุคคลเดียว (Angel Investors) และ
บริษัทร่วมทุน (Venture Capital) ให้มากขึ้น 

- ก าหนดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชน  

3.6 การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย  

- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองให้ตระหนักและเห็นคุณค่าการเป็นผู้ประกอบการ  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของที่ปรึกษา และองค์กรหรือเครือข่ายพ่ีเลี้ยง (Mentors) 
ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจมากข้ึน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

- สร้างค่านิยมความเป็นผู้ประกอบการให้สังคมโดยรวมเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ความเป็นผู้ประกอบการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

 
 






