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                                 มหาวิทยาลยัทีส่รา้ง startup entrepreneurs ของอสิราเอล 

 

  จากรายงานการศึกษาของบริษัท PitchBook ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอิสราเอลจ านวน 3 แห่ง ซึ่งถูกจัดอยู่ใน 50 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เป็นแหล่งสร้างบริษัท startup 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2016 ได้แก่ Tel Aviv University, Technion Israel Institute of Technology, และ 
Hebrew University ซึ่งโดยส่วนมากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เหลือจะเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ทั้งนี้ การศึกษาของบริษัท PitchBook ได้ท าการส ารวจโปรแกรมการสอนหลายหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกตามจ านวนผู้ประกอบการ startup ซึ่งได้ศึกษในมหาวิทยาลัย และต่อเนื่องจาก
ศึกษาไปจนถึงการเป็น startup ที่สามารถได้รับการสนับสนุนจาก venture capital โดยการศึกษาดังกล่าว
ระบุว่าความน่าสนใจของโปรแกรมหลักสูตรและตัวมหาวิทยาลัยเอง จะน าไปสู่การเข้ามาของผู้ประกอบการที่
จะกลายเป็น startup ในระยะเวลาต่อมา นอกจากนี้ การจัดล าดับมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งสร้างบริษัท 
startup ดังกล่าว น าโดย Stanford University, Havard, Berkely, และ MIT โดยมหาวิทยาลัย Tel Aviv 
University ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 8 และมีบุคลากรจบการศึกษา 640 ราย ที่ก่อตั้งบริษัท startup กว่า 531 
แห่ง และสร้างรายได้มากกว่า 7.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

ใน ข ณ ะที่  ม ห าวิ ท ย าลั ย  Technion Israel 
Institute of Technology ได้ถูกจัดอยู่ในล าดับ
ที่ 14 และมีบุคลากรจบการศึกษา 468 ราย ที่
ก่อตั้งบริษัท startup กว่า 395 แห่ง และสร้าง
รายได้มากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และมหาวิทยาลัย Hebrew University ได้ถูกจัด
อยู่ในล าดับที่ 35 และมีบุคลากรจบการศึกษา 

304 ราย ที่ก่อตั้งบริษัท startup กว่า 268 แห่ง และสร้างรายได้มากกว่า 4.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

  ในส่วนของการจัดล าดับซึ่งดูจากตัวแปรในด้านจ านวนเงินทุนรายได้จากบริษัทที่ ก่อตั้งมา
จากบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัย Tel Aviv University ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 
21 และบริษัทชั้นน าที่ก่อตั้งขึ้น เช่น Houzz Next Insurance, Trax Image, Recognition, BlueVine และ 
Signifyd เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ในด้านปัจจัยด้านหลักสูตร Business Administration ซึ่งสามารถผลิตผู้ประกอบการธุรกิจ startup 
นั้น มหาวิทยาลัย Tel Aviv University ถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 13 ด้วยจ านวนผู้ศึกษาหลักสูตร BA 233 ราย ซึ่ง
ก่อตั้งบริษัท startup 221 แห่ง และสร้างรายได้มากกว่า 3.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 02/09/2018      
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

           จากข้อมูลดัชนี  Bloomberg Innovation Index ระบุว่ารัฐอิสราเอลถูกล าดับอยู่ ใน 10 
ประเทศชั้นน าด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นการจัดด าดับของปี 2017 ซึ่งประเทศเกาหลีใต้อยู่ในล าดับที่ 1 
ตามมาด้วยประเทศสวีเดน เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ค สหรัฐฯ และล าดับที่ 10 
คือรัฐอิสราเอล ซึ่งในปีที่ผ่านมา รัฐอิสราเอลถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 11 ของโลก การจัดท าดัชนี Innovation Index 

ของ Bloomberg มี การด า เนิ นการในทุ กปี  โดย
ประเมินปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ใน 7 
ด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการศึกษา วิจัย และ
การพัฒนา จ านวนบริษัทไฮเทคในประเทศ จ านวน
ประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน
นั กวิจั ย ในประเทศ ด้ าน  manufacturing value-
added เป็นต้น รัฐอิสราเอลติดล าดับ 1 ใน 5 ของ

ปัจจัยด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านนวัตกรรม และด้านจ านวนนักวิจัยในประเทศ (Professionals, 
Postgraduate PhD students ในสาขา R & D) นอกจากนี้ ในด้านจ านวนบริษัทไฮเทคในประเทศอิสราเอลก็ติด
ล าดับ 1 ใน 10 อย่างไรก็ดี รัฐอสราเอลไม่ค่อยจะได้คะแนนที่โดดเด่นในปัจจัยด้าน manufacturing value-
added (จ านวนผลผลิตสุทธิจากจ านวนการผลิตทั้งหมดในประเทศ) โดยวัดเป็นระดับร้อยละของ GDP และ GDP 
per capita และด้านประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานอายุ 15 ปี และมากกว่าซึ่งรัฐอิสราเอลถูกจัดอยู่ในล าดับ
ที่  30 นอกจากนี้  รัฐอิสราเอลถูกจัดอยู่ ในล าดับที่  20 ในด้านปัจจัยวัดประสิทธิภาพด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
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