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ABSTRACT 

 

According to the United Nations, the creative industries are among the most 

dynamic business sectors offering new high growth opportunities, and while traditional 

businesses were seriously affected by the recent global economic crisis, the knowledge-

based creative sectors were more resistant.  In 2002 and 2008, Thailand was ranked as 

one of the world’s top 20 exporters of creative goods, and to promote development in the 

creative sector, along with associated growth of the Thai economy, business incubation 

and entrepreneurial development can foster continued development towards creative 

goods and services. Business incubation is an important strategy for promoting 

entrepreneurship and business growth in developing countries, and the potential of 

business incubation for growth in Thailand’s creative sectors leads to the objectives of 

this study, which are: 1) to identify the critical processes that affect the project outcomes 

of Thai’s business incubation, 2) to utilize knowledge management approach in 

developing a framework leading to sustainable university business incubation, and 3) to 

suggest  management strategy for Thai’s university business incubation. Research 

investigating university business incubation within the creative industries is relatively 

limited, especially in the context of Thailand. There are also few studies employing a 

knowledge management perspective, hence an exploratory research approach was 

adopted in this research. 

Findings indicate that the product planning process (externalization) involves the 

conversion of tacit knowledge to explicit knowledge while the prototype development 

process (internalization) involves the conversion of explicit knowledge to tacit 
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knowledge. Both these processes are led by experts, and therefore the degree of expert 

contribution and effort significantly affects new product development and the success 

(commercialization) of the project outcome.  

In addition, expert motivation will increase as these experts foresee the potential 

benefit of gaining new tacit knowledge from the internationalization process.  By raising 

experts’ motivation and contribution, university business incubation projects can 

facilitate continuous contribution from experts and/or expansion of the expert network.  

  Finally, a knowledge management framework is proposed for Thai university 

business incubations and identifies participants’ needs as well as the incentives required 

for encouraging involvement during each stage of the knowledge creation process.  In 

addition, the key success attributes of university business incubation are established, 

including the objectives, processes and outcomes required to ensure the desired project 

conclusion. 
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บทคดัย่อ 
 

จากรายงานของสหประชาชาติ ระบุถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ
คล่องตวัและมีการเติบโตสูง ซ่ึงในขณะท่ีอุตสาหกรรมแบบทัว่ไปไดรั้บผลกระทบจากภาวะซบเซาของ
เศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์ใชค้วามรู้สามารถตา้นทานผลกระทบไดดี้กวา่ ในปี 2002 และ 
2008 ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 20 ประเทศของโลกท่ีเป็นผูน้ าดา้นการส่งออกสินคา้และบริการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การบ่มเพาะธุรกิจและการพฒันาผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
เป็นปัจจยัส าคญั ส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การบ่มเพาะธุรกิจเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัใน
การส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการและการพฒันาดา้นธุรกิจของประเทศ ดงันั้นการบ่มเพาะธุรกิจเป็น
ปัจจยัในการส่งเสริมการพฒันาประเทศในดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์น ามาซ่ึงวตัถุประสงคข์องการ
ศึกษาวิจยัโดยมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาถึงกระบวนการท่ีส าคญัในการบ่มเพาะธุรกิจท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์
ของการบ่มเพาะ 2) พฒันากรอบการบริหารในการบ่มเพาะธุรกิจจากแนวทางของการจดัการความรู้ 3) 
น าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารของการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลยัในประเทศไทย การศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวทิยาลยัในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์มีจ ากดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
บริบทของประเทศไทยและการศึกษาวจิยัจากแนวคิดของการจดัการความรู้ในประเด็นดงักล่าวมีจ านวน
จ ากดั ดงันั้นการศึกษาวจิยัน้ีจึงใชก้รอบของการวจิยัเชิงส ารวจ 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่ากระบวนการวิเคราะห์ด้านตลาดและดา้นสินคา้ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
อธิบายความรู้ (Externalization) โดยการเปล่ียนความรู้ในตวับุคคลให้กลายเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ และ
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กระบวนการพฒันาตน้แบบซ่ึงเป็นกระบวนการฝึกฝนซึมซับความรู้ (Internalization) โดยเป็นการ
เปล่ียนความรู้ท่ีชดัแจง้ให้กลายเป็นความรู้ในตวับุคคล  กระบวนการทั้งสองเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
และมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้นการสนับสนุนและความทุ่มเทของผูเ้ช่ียวชาญส่งผลต่อการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และความส าเร็จของการบ่มเพาะธุรกิจ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ แรงจูงใจของผูเ้ช่ียวชาญในการบ่มเพาะเพิ่มมากข้ึนเม่ือ
ผู ้เ ช่ี ยวชาญมองเห็นประโยชน์จากความ รู้ ท่ี จะได้รับในกระบวนการฝึกฝนซึมซับความ รู้  
(Internalization) ฉะนั้นกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลยัส่งผลถึงการสนบัสนุนและส่งเสริม
ความทุ่มเทของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาการบ่มเพาะอยา่งต่อเน่ือง 

จากกรอบการพฒันาการจดัการความรู้ในการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลยัในประเทศไทยได้
ระบุถึงแรงจูงและความต้องการของผูป้ระกอบการ  ผูเ้ช่ียวชาญ  และเจ้าหน้าท่ี  พร้อมกับระบุถึง
ประเด็นส าคญัในการพฒันาส าหรับการด าเนินของการบ่มเพาะธุรกิจในมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเพื่อ
บรรลุผลลพัธ์ตามเป้าหมาย 

 


