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6 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายกองทุนตั้งตัวได
6 Facts Relating To Authorized Business Incubator (ABI) 

Fund Policy

สุชาดา กิจรุงสุวรรณ*

บทคัดยอ
 การนํานโยบายสาธารณะใดๆ ไปปฏิบตัเิปนกระบวนการปฎิสมัพนัธระหวางการกําหนดเปาประสงค

และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาประสงค (Pressman and Wildavsky,1984) รัฐบาลไดเล็งเห็น

และใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตที่จบไมเกิน 5 ปนั้น รัฐบาลไดสราง

โอกาสการมีเงินทุนต้ังตนธุรกิจเพื่อกูยืมในการประกอบธุรกิจใหเปนผูประกอบการใหมซึ่งจะนํามาซึ่ง

ความเขมแข็งทางธุรกิจนโยบายกองทุนตั้งตัวได จึงไดกอรูปและนํามาปฏิบัติขอสนับสนุนใดบางที่ทําให

นโยบายกองทุนตั้งตัวไดบรรลุตามเปาประสงคที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ ทั้งนี้ขอสนับสนุนดังกลาว 

เปนการสรางโอกาส สรางรายได เพื่อความเทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ สนับสนุนแหลงเงินทุนผูประกอบ

การใหม พัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและลดอัตราการวางงาน

ของนิสิต นักศึกษา จบใหมจากกิจการของผูประกอบการใหมตอยอดถึงการสราง สงเสริม เพิ่มคุณคา

ของผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาไทย ในทางตรงกันขามอุปสรรคของนโยบายน้ียังคงเปนเร่ืองของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติที่ภาครัฐตองพิจารณากระบวนการและวิธีการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐ

อาจรวมมือกับภาคเอกชนในสวนของงานการบริหารที่ภาคเอกชนมีความชํานาญกวา เพราะอาจเกิด

ภาระหน้ีสะสม

คําสําคัญ : นโยบายกองทุนตั้งตัวได บมเพาะวิสาหกิจ พัฒนาศักยภาพ เงินทุนตั้งตน

Abstract
 Public policy implementation may be viewed as a process of interaction between the setting 

of goals and actions geared to achieve them (Pressman and Wildavsky, 1984) . Government emphasizes 

to support and develop potentiality of students and graduates who had been unemployed less than 

5 years. Government gives an opportunity to support an initial funding of new business to new 

entrepreneurs by using the ABI Fund Policy.

*นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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สําคัญในการผลักดันและยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศตามแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตร

ประเทศ ปงบประมาณ 2556-2561 เพื่อความ

เหล่ือมล้ําโดยการสรางโอกาสและรายไดแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

เศรษฐกิจชุมชนของคนรุนใหมตอไป

 รักษาการนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ 

ชินวัตร) ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยกองทุนต้ังตัวได พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 24 

ตลุาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลม 129 ตอนพิเศษ 162ง เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 

2555 เรียบรอย สกอ. กําหนดใหกองทุนต้ังตัวได

เปนกองทุนแบบคงเงินตน และใชหมุนเวียนให

กูยืมแกนักศึกษาที่มีศักยภาพเปนผูประกอบการ

ใชลงทุนในการเริ่มตน/หรือขยายธุรกิจของตน 

ทั้งนี้ ในป 2556 สกอ. ตั้งเปาสรางนักศึกษา

ผู ประกอบการ (ที่ไดรับการกูยืม) ไมนอยกวา 

5,000 ราย ในปแรกเพื่อใหเปนตามเปาประสงค

ที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ

แนวความคิดนโยบายสาธารณะ
 เมื่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) มี

บทบาทสําคัญเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม

บทนํา
 ดวยกระแสของโลกปจจุบันที่ทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประเทศ

ภายใตข อจํากัดดานโอกาสสําหรับนักศึกษา

และบัณฑิตท่ีจบไมเกิน 5 ปนั้น รัฐบาลไดเห็น

ความสําคัญในการสรางโอกาสการมีเงินทุนต้ังตน

ธุร กิจเ พ่ือกู ยืมในการประกอบธุรกิจให  เป น

ผูประกอบการใหม ซึ่งจะนํามาซ่ึงความเขมแข็ง

ตอประเทศ และยังมีสวนสงเสริม สนับสนุนใหเกิด

การสรางวสิาหกจินวตักรรม และแนวทางเศรษฐกิจ

ใหม “นโยบายกองทุนตั้งตัวได: Authorized 

Business Incubator (ABI) Fund Policy” จึง

ไดจัดตั้งข้ึนภายใตสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ดวยวงเงิน 5,000 ลานบาท

ในปแรก และกําหนดแผนสนับสนุนงบประมาณ

ภาพรวมตอเนื่อง 4 ป โดยมีวงเงินประมาณ 1,000 

ลานบาท ตอสถาบันการศึกษาท่ีรวมโครงการ 

ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กองทุนฯ 

สนับสนุนการสรางผูประกอบการรายยอยเพื่อให

สามารถกู ยืม ควบคู ไปกับการสรางกลไกของ 

“ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยท้ังน้ี

กองทุนต้ังตัวไดมีวัตถุประสงคเพื่อบมเพาะบัณฑิต

เขาสูการเปนผูประกอบการใหม เพื่อใหเปนแรง

 The ABI Fund Policy was formed and has implemented since 2012. The policy advocates 

several points including giving opportunities, generating incomes, providing financial support 

to new entrepreneurs, developing finally potentiality especially the creation of the innovation, 

reducing unemployed graduates and finally increasing the value of product of Thailand.

 However, government should be considered about improving policy process and method 

for better efficiency in policy implementation. Moreover, government can be cooperated with 

private sectors which are expert in business sector to deduct accumulate debts.
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กับการบริหารประเทศ รัฐบาลในฐานะผูทําการ

ตัดสินใจเลือกและกําหนดนโยบายไวลวงหนา 

เพือ่ชีน้าํใหมกีจิกรรมหรือการกระทําตางๆ ใหเกดิขึน้ 

ซึ่งจะทําใหบรรลุเป าประสงคที่ ได กําหนดไว  

การ ท่ีนโยบายจะก อให  เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เป าประสงคของนโยบายได นั้น  จําเป นต อง

วางแผนรองรับ นักวิเคราะหนโยบายใชวิธีที่

หลากหลายในการหาขอมูลเกี่ยวกับปญหาของ

นโยบาย อนาคตของนโยบาย การปฏิบัติทาง

นโยบาย ผลทางนโยบายและการดําเนินงาน

ตามนโยบายเพื่อใหนโยบายนั้นๆ เปนไปตาม

เปาประสงคสูงสุด

 การกําหนดนโยบายใหมีประสิทธิผลน้ัน 

จะตองคํานึงถึงกระบวนการจัดการคุณลักษณะ

ท่ีสาํคญั 3 ประการ คอื การเปลีย่นแปลง (Change) 

การสร างสรรค   (Creativity) และนวัตกรรม 

(Innovation) ทางเลือกนโยบายที่ดีควรจะเริ่ม

จากการมีการเปล่ียนแปลงในการแกไขปญหา

สาธารณะเพ่ือนําไปสู การสร างสรรค ซึ่งอาจ

ไดมาซึ่งทางเลือกใหมๆ แลวทางเลือกที่สรางสรรค

ขึ้นใหมนั้นสามารถนําไปใชประโยชนและแกไข

ปญหาไดจรงิ ทัง้นี ้จะตองคาํนงึอยูเสมอวา ทางเลอืก

นโยบายที่มีลักษณะสรางสรรคดังกลาวจะตอง

มีความเปนไปไดทั้งทางการเมืองและการนําไป

ปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง (Andriopoulosand 

Dawson. 2009:p.342) และการตัดสินใจนโยบาย 

(Policy Decision-Making) เกี่ยวของกับการกระ

ทําของรัฐบาลหรือองคการที่มีอํานาจในการให

ความเห็นชอบ (Adopt) ดัดแปลง (Modify) หรือ

ปฏิเสธ (Reject) ทางเลือกนโยบายที่นําเสนอเพื่อ

การพิจารณา กระบวนการดังกลาวสวนใหญจะ

กระทาํโดยฝายนติบิญัญัตใินรูปของการประกาศใช

เปนกฎหมายหรือกระทําโดยฝายบริหารในรูปของ

มติคณะรัฐมนตรี (สมบัติ ธํารงธัญวงศ.2555: 

p.369) 
 ตามแนวความคิดนโยบายสาธารณะขางตน 

สามารถสรุปประเด็น 6 ขอเท็จจริงนโยบายกองทุน

ตั้งตัวได ตามเปาประสงคที่รัฐบาลไดใหความสําคัญ 

ดังนี้

 1. สรางผูประกอบการใหม สรางโอกาส
ความเทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ การนํา

นโยบายกองทุนต้ังตัวได ไปปฏิบัตินั้น สถาบัน

การศึกษาท่ีรวมโครงการ ในระดับอาชีวศึกษา 

และอดุมศกึษา จะรวมกบัการสรางกลไกของหนวย 

ABI (Authorized Business Incubator ซึ่ง

เปนหนวย UBI เดิม) ที่เปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

โดยมีเปาหมายให ABI ในสถาบันอุดมศึกษา 

ทําหนาที่บมเพาะใหเกิด "ผู ประกอบการใหม" 

(Entrepreneurs) และ "บริษัทจัดต้ังใหม" (Startup 

Companies) ที่จะไดรับการดูแลใหมีพัฒนาการ

เติบโตโดยใชขอไดเปรียบจากสภาพแวดลอม

ทางวิชาการเสริมสรางความเข็มแข็งและสามารถ

พัฒนาเปน "บริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต" (Spin 

off Companies) 

 การบ ม เพาะ วิสาหกิจ  (Bus iness 

Incubat ion) คือ  กระบวนการพัฒนาธุรกิจ

แบบห น่ึ ง  ซึ่ ง ช  วยลดอัต ราความล ม เหลว

ในการดําเนินธุรกิจ ในชวงแรกเร่ิมของการจัดตั้ง

วิสาหกิจ พรอมกับการเรงใหวิสาหกิจนั้นๆ เติบโต

อยางมั่นคง และคงอยูตลอดไป เปนการสรางงาน

และความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ

ในการดําเนินงานการบมเพาะวิสาหกิจ ผูประกอบ

การใหมที่ไดรับการคัดเลือกเขามาอยูในโครงการ

จะไดรับการดูแลอยางใกลชิดโดยมีการบริการ 

ให คําปรึกษา แนะนําในลักษณะพ่ีเลี้ยงดูแล

ผู  รับการบ ม เพาะ  เสริมด วยกิจกรรมเสริม
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ความเขมแข็งดานอื่นๆ การดูแลในชวงระยะเวลา

เริ่มต นของการดําเนินธุรกิจประมาณ 1-2 ป 

เพือ่ใหผูประกอบการไดเรยีนรู ทดลองและปรบัปรงุ

การทําธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาสินคาของตนเอง

จนเกิดความมั่นใจสามารถจัดตั้งธุรกิจ  และ

ยืนหยัดอยูไดดวยตนเอง หลังจากหมดระยะเวลา

บมเพาะไปแลว

 ศูนย บ มเพาะวิสาหกิจ  (Business 

Incubation Center) เปนสถานที่ๆ ถูกจัดสรร

ใหแกผูประกอบการ ประกอบดวยพ้ืนที่ขนาดยอม

จํานวนหนึ่งเพื่อใช ในการดําเนินธุรกิจในชวง

เริ่มตนภายในบรรยากาศท่ีใหการสนับสนุน การ

ใหบริการ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

แกผูประกอบการ

 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนรูปแบบของ

การสรางผู ประกอบการใหมที่มีการดูแลอยาง

ใกลชิด และใหบริการปรึกษาแนะนําในลักษณะ

ของพี่เล้ียงทางธุรกิจที่จะคอยดูแลผูประกอบการ

ใหมเพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจ

ที่อยู ในระยะกอตั้งกิจการ ใหสามารถดําเนิน

กิจการไดอยางยั่งยืนตอไปโดยอาศัยการแนะนํา

อยางใกลชิดทั้งจากทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ 

และผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ความสามารถและ

ประสบการณจริง การสรางเครือขายระหวาง

สมาชิกดวยกัน การแบงปนประสบการณการทํา

ธุรกิจระหวางสมาชิก ศูนยบ มเพาะวิสาหกิจ

จะเปนแหลงศูนยรวมความรูในการจัดทําธุรกิจ

และเปนการชวยลดตนทุนในกระบวนการจัดตั้ง

กิจการและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดสาํหรบัธรุกจิใหมซึง่ปจจบุนั

มีหนวยงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 56 แหง

 2. พฒันาศักยภาพนสิติ นกัศึกษา ดาน
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
 ผู ประกอบการใหม ต องมีความมุ งมั่น 

มีศักยภาพทางความคิดท่ีมุ งให เกิดวิสาหกิจ

นวัตกรรมใหม   หรือการลงทุนในเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม รวมทั้งเปนชองทางการนําผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีสร างในสถาบัน

อดุมศึกษาพฒันาสูกระบวนการใชงานเชงิพาณิชย

ทั้งนี้ หนวย ABIจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน

ผานขั้นตอนในการบมเพาะ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่หนึ่ ง  (Pre-incubatee) คือ 

กระบวนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ในการ

ประกอบธุรกิจ ไดแก การฝกอบรมและพัฒนาการ

รับคําปรึกษาแนะนําจนสามารถสรางโมเดลสินคา

ตนแบบและรางแผนธุรกจิฉบับรางในการประกอบ

ธุรกิจของตนเองได (ระยะเวลาดําเนินงานท่ีใช

ในขั้นตอนอยูระหวาง 1-3 เดือน) 

 ขัน้ตอนทีส่อง (Incubatees) คอื กระบวนการ

บมเพาะที่ตอเนื่องจากระดับที่ 1 ไดแก การพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือสินคาตนแบบ การทดสอบตลาด 

การนําสินคาออกสูตลาดการประเมินความเปน

ไปได ในธุรกิจการเสริมสร างความเข มแข็ง 

การเขียนและปรับปรุงแผนธุรกิจ การพัฒนาสินคา

ตนแบบ การปรับปรุงแผนธุรกิจใหสมบูรณและ

การจัดตั้งบริษัทเริ่มตนหรือ Start-up Company 

(ระยะเวลาดําเนินงานที่ใชในขั้นตอนนี้ไมเกิน 3 ป) 

 ขั้นตอนท่ีสาม  (Spin-off Company) 

ระดับนี้ เป นระดับที่ผู  เข ารับการบมเพาะผาน

การบมเพาะในระดับ Pre-incubatees และระดับ 

Incubatees เรยีบรอยแลว มผีลติภณัฑออกสูตลาด

มีโครงสรางดานรายไดชัดเจน
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 ถาธรุกจิมกีารเติบโตอยางตอเนือ่งและหนวย 

ABI เห็นวาสามารถดําเนินธุรกิจไดเอง ก็จะจัดต้ัง

ธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ดังนั้น หนวย ABI ทําให

ผู ประกอบการใหมไดเขาถึงแหลงความรู และ

เทคโนโลยี ใชองคความรูเปนฐานในการผลิตและ

บริการ เพื่อตอยอดการประสบความสําเร็จทาง

ธุรกิจอยางยั่งยืน

 3. ลดอัตราการว  างงานของนิสิต 
นั ก ศึ ก ษ า  จ บ ใ ห ม  จ า ก กิ จ ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการใหม
 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (ตาราง

ที่ 1) แสดงจํานวนผูวางงานจากระดับการศึกษา

ที่สําเร็จ พบวา มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผูจบการ

ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน

ทุกป ระหวางป พ.ศ. 2547-2555 นั่นแสดงถึง

ชวงที่เศรษฐกิจซบเซาหรือหดตัว อัตราการวางงาน

มักจะสูงขึ้น เน่ืองจากบริษัทจะทําการลดจํานวน

คนงานและไมจ างพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

จะชวยใหกิจการมีคาใชจายที่ลดลงนั่นเอง

 การนํานโยบายกองทุนต้ังตัวไดไปปฏบิตันิัน้ 

จะเปนนโยบายเพ่ือสรางโอกาสในการทํางานและ

สรางรายได แกนักศึกษากูยืมเงินทุนตั้งตนเพื่อ

สรางอาชพี สรางงาน สรางรายได ใหเกดิผูประกอบ

การรายยอย โดยเปนความรวมมือของสถาบัน

อดุมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐและภาค

เอกชน ธนาคารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม

ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
 

ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 255525542553255225512550254925482547

จํานวน 
 (พันคน) 

รอยละ
 (%) 

13.1

5.1

66.7

25.2

13.7

5.2

65

24.5

21.5

5.3

96.7

24.5

33.9

5.9

109

19.1

29.4

5.6

95

18.2

23.4

4.6

95.9

18.9

23.4

4.3

100.6

18.2

30.4

4.6

102.6

15.5

29.9

4

115.2

15.6

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

อุดมศึกษา

**เปนคาเฉล่ียของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 4 ไตรมาส

ตารางที่ 1 : ผูวางงาน จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ ทั่วราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2547-2555 จากการ

สํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ**

 4. แหลงเงินทุนผูประกอบการใหม
 เป าหมายและยุทธศาสตร ของกองทุน

ตั้งตัวไดคือ การสรางโอกาสมีทุนตั้งตนธุรกิจ

แกนักศึกษา/บัณฑิตที่จบไมเกิน 5 ป เพ่ือกูยืม

ในการประกอบธุรกิจ โดยวางเปาหมายใหกู ยืม 

5,000 ราย ภายในป 2556 (ซึ่งเปนปแรก) โดย

มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรประเทศ 

(Country Strategy) การบูรณาการเพ่ือเปนกรอบ

การจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 โดย กองทุน

ตั้ งตัวได ประกอบอยู  ในยุทธศาสตร การลด

ความเหล่ือมล้ํา  ( Inclusive Growth) ทั้ ง น้ี 

แผนสนับสนุนงบประมาณภาพรวมตอเนื่อง 4 ป 

ดังนี้
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  (1)  ป ๒๕๕๖ จํานวน 5,000 ลานบาท

  (2)  ป ๒๕๕๗ จํานวน 5,000 ลานบาท

  (3)  ป ๒๕๕๘ จํานวน 10,000 ลานบาท

  (4)  ป ๒๕๕๙ จํานวน 20,000 ลานบาท 

 รวมทั้งหมด 4 ปงบประมาณเปนจํานวน

เงิน 40,000 ลานบาท

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนตั้งตัว

ได เปนรูปธรรมมากข้ึน กองทุนตั้งตัวได จึงได

ลงนามในบนัทกึความเขาใจรวมกันระหวางกองทนุ

ตั้งตัวไดกับบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอม หรือ บสย. กับสถาบันการเงินของรัฐ

อีก 5 แหง ประกอบดวยธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และธนาคารอาคาร

สงเคราะหเพื่อร วมมือกันสนับสนุนธุรกิจของ

ผูประกอบการใหม

 5. สร าง สงเสริม เพิ่มคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาไทย
 แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหม

จากฝ งตะวันตก  จะหลั่งไหลเข ามามาก  แต

ภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม

กบัยุคสมัย เชน การรูจกันําผลิตภัณฑทางการเกษตร

ประเภทขาว มาแปรรูปเปนแชมพูสระผม นํ้านม 

หรือดอกกระเจ๊ียบ ที่สามารถนํามาผลิตเปน แยม 

ชาสมุนไพร ไอศกรีม เปนตน

 การสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู ในทองถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ

จนเปนเอกลักษณในแตละพื้นท่ีเพื่อสรางจุดขาย

ใหกับผลิตภัณฑ OTOP และรัฐบาลยังไดสงเสริม

บทบาทของภาคเอกชนใหมสีวนสนบัสนนุการสราง

ความเขมแข็งแกภาคประชาชน และการสงเสริม

บทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชนให มี

ส วนรวมในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ 

OTOP ของทองถ่ินภายใตการเสริมสรางความรู

ทักษะพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ OTOP ที่โดดเดน

ใหมีคุณภาพมาตรฐานพรอมออกสูตลาดภายนอก

และตลาดสากลได โดยผลิตภณัฑยงัคงเอกลักษณ

และอัตลักษณของทองถ่ินอยางเดนชัดดังนั้น 

การนํานโยบายกองทุนตั้งตัวไดไปปฏิบัตินั้น จะ

สามารถสรางหรือเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑที่เปน

ภูมิปญญาไทยไดอยางแนนอน

 6. ภาระหน้ีสะสมของรัฐบาล
 การนาํนโยบายใดๆ ไปปฏบิตัเิพือ่ครอบคลมุ

กจิกรรมของแตละบคุคล หรอืกลุมบคุคลทัง้ทีอ่ยูใน

ระบบราชการหรือเอกชน เพื่อใหวัตถุประสงคของ

นโยบายท่ีกําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ ความหมาย

ดังกลาวช้ีใหเห็นถึงความพยายามขององคการ

ในการแปลงนโยบายซึ่งเปนนามธรรม ใหเปนเชิง

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากข้ึน โดยผูที่เกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองมีความรู ความ

เขาใจและจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม ตลอดจน

ปฏบิตังิานอยางตอเนือ่งจงึจะทาํใหการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติสําเร็จไดตามวัตถุประสงค (Van Meter & 

Van Horn.1975:p.447)

 การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลใดๆ 

ที่เปนภาระผูกพันตามรัฐธรรมนูญและการให

สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตางสรางภาระทางการคลังทั้งที่มองเห็นไดชัดเจน

และภาระทางการคลังที่ซ อนเร นรัฐบาลตอง

ตระหนักวานโยบายหรือมาตรการใดๆ ตองใช

ตามความจําเปนเนนประสิทธิภาพการใชจาย

และใหตรงกับกลุ มเปาหมายเพื่อไมให สร าง

ภาระและกอใหเกิดความเสี่ยงทางการคลังแก

ประเทศในอนาคตดังเชนกรณี กองทุนเงินใหกูยืม

เพือ่การศกึษา (กยศ.) ทีม่ปีญหาโดยเฉพาะในเรือ่ง

ของการปลอยกู ทีก่องทุน กยศ. ไมยอมเนนปลอยกู
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ในสาขาที่มีงานทํา ทําใหเมื่อผูกู เรียนจบมาแลว

บางสวนไมมีงานทํา จึงไมสามารถชําระหน้ีคืนได

และนํามาสู การฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้ใน

ที่สุด และสงผลใหป 2557 ไดถูกตัดงบประมาณ 

ไป 6,700 ลานบาท เปนตน

 ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ

บริหารหน้ีนโยบายกองทุนตั้งตัวไดไปปฏิบัตินั้น 

จะสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออม ตอ

ภาครัฐ ทั้งความคุมคาของการใชทรัพยากรไมเกิด

ความสูญเปลาในดานการลงทุน ทรัพยากรในที่นี้

รวมถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณเวลา 

ฯลฯ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานท้ังหมด ดังนั้น 

ภาระหนี้ที่กอตัวจากการความไรความสามารถ

ในการชําระคืนของผู ประกอบการยอมสงผล

ตอภาระหนี้ที่รัฐตองแบกรับไวและตอเนื่องจนเปน

ภาระหน้ีเสียสะสมระดับประเทศได

บทสรุป
 การนํานโยบายใดๆ ไปปฏิบัตินั้นมีความ

สําคัญตอความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ

เปนอยางยิ่ง เพราะถานํานโยบายไปปฏิบัติตาม

แผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ประสบความ

สําเร็จตามวัตถุประสงค  และเป าหมายแลว 

ยอมสงผลใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสุข ใน

ทางตรงขามถานํานโยบายไปปฏิบัติแลวเกิด

ความลมเหลว ยอมหมายถึงการพัฒนาประเทศ

ไมเปนไปตามท่ีกาํหนดวัตถปุระสงค และเปาหมาย

อยางแนนอน ปญหาของประชาชนก็จะไมไดรับ

การแกไข

 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

ที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ กลาวคือ 

วัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน ที่จะสราง

กระบวนการทางสังคมในการผลักดันนโยบาย

ใหเปนที่ยอมรับของสังคม ระบบการเมืองที่ให

เสรีภาพประชาชนโดยเปดโอกาสใหประชาชน

เขามีส วนรวมในการกําหนดนโยบายรัฐ และ

ระบบราชการตองไมผูกขาดอํานาจในการกําหนด

และตัดสินนโยบายยอมรับความตองการที่มี

ความหลากหลายและแตกตางซึ่งไมใชปญหา

เชิงนโยบาย การวิเคราะหนโยบายตองศึกษา

ใ ห  ลึ ก แ ล ะ รู  จ ริ ง ม า ก ก ว  า เ พี ย ง ก า ร รั บ รู  

ความเปนธรรม ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตอง

เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐ

 นโยบายกองทุนตั้งตัวไดมีทั้งขอสนับสนุน 

อาทิเชน การสรางโอกาส สรางรายได เพื่อความ

เทาเทียมในการเขาถึงธุรกิจ พัฒนาศักยภาพ

นิสิต นักศึกษา ดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรม

ตลอดจน เพิ่ มคุณค  าของผลิ ตภัณฑ ที่ เ ป  น

ภูมิป ญญาไทย  เป นต น  ในทางตรงกันข าม

อุปสรรคของนโยบายนี้ ยั งคง เป น เรื่ องของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติที่ภาครัฐตองพิจารณา

กระบวนการและวธิกีารใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ทั้งนี้ภาครัฐอาจรวมมือกับภาคเอกชนในสวนของ

งานการบริหารที่ภาคเอกชนมีความชํานาญกวา 

เพราะอาจเกิดภาระหนี้สะสม

 ทั้งนี้ ในต างประเทศ  อาทิเช น  สหราช-

อาณาจักร ไดมีหนวยงานท่ีชื่อ UK Business 

Incubation ที่ทําหน าที่ เสมือนเป นตัวกลาง

ในการดแูลใหความรูเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรม

ทางธุรกิจ เปนตัวแทนองคกรของรัฐในการเปน

หนวยบมเพาะทางธุรกิจซึ่งถือกําเนิดตั้งแตป  

2545 ดังนั้น ภาครัฐสามารถนําองคความรูดาน

ตางๆ จดุแขง็ จดุออน มาปรบัใชกบันโยบายกองทนุ

ตั้งตัวไดไดเชนกัน
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