
“พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 08

ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

08

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08

335



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำาคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ  และความรู้สำาหรับการรับมือกับ
การแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ  
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นการประเมิน
ผลลัพธ์การดำาเนินการตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจาก 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ เพิ่มข้ึน เมื่อพิจารณาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ในระหว่างปี 2559 ถึงครึ่งแรกของปี 2563 
(ม.ค. - มิ.ย.2563) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ก่อนที่จะหดตัวรุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  
อันเป็นผลกระทบจากการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 
ผู้บริโภคภายในประเทศขาดความเชื่อมั่นในการจับจ่าย
ใช้สอย กระทบต่อการประกอบการและรายได้ของภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเก่ียวเนื่องที่
ได้รับผลกระทบสูง ทำาให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงมาอยู่
ที่ร้อยละ 42.2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งห่างจาก

080001
ปี 2562

ปี 2563

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 25 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม26 

ยุคใหม ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้27 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 28 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต  29 

และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ 30 

โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ  31 

และความรู้ส าหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ 32 

โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบ33 

เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 34 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 35 

 36 
 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น 37 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจาก สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง38 
และขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  39 
ในระหว่างปี 2559 ถึงครึ่งแรกของปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย.2563) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะหดตัวรุนแรง40 
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อันเป็นผลกระทบจากการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค41 
โควิด-19 และผู้บริโภคภายในประเทศขาดความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย กระทบต่อการประกอบการและรายได้42 
ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบสูง ท าให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 43 
SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 42.2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมาย44 
มากถึงร้อยละ 2.8 ท าให้การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565 มีความท้าทาย 45 
เพิ่มมากข้ึน ภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้น46 
การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 47 
 48 
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 50 
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 57 

 58 

2      3       4       6 

080001 
ปี 63 สีเหลือง 

080001 
ปี 62 สีเหลือง 

ค่าเป ้าหมายมากถึงร ้อยละ 2.8 ทำาให ้การบรรล ุ
เป้าหมายที่กำาหนดให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 45 ในปี 
2565 มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐจำาเป็นที่จะ
ต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื ้นฟ ู
ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08
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 นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยการ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการและ
รายได้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเก่ียวเนื่องท่ีได้รับผลกระทบสูง ภาครัฐจำาเป็น
ท่ีจะต้องมีมาตรการให้ความช่ วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ 
ผ่านการอำานวยความสะดวกในการทำาธุรกิจ รวมท้ังส่งเสริมการจัดทำาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจในทุกระดับ
ของภาครัฐให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
ที่สามารถขยายบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถดำาเนินธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่08
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
แผนแมบ่ทฯ ประเดน็ (08) ผู้ประกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม ่

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

080101
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 

2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จำานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีจำานวน 

รวม 44,542 ราย ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือลดลง

ร้อยละ 12.07 

2562 2563

ทำาให้จำานวนการก่อต้ังวิสาหกิจเร่ิมต้นลดลงเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 7.06 ระหว่างปี 

2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจออกไป 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 

080102
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย อยู่ใน 36อันดับแรก
2562 2563

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย โดยสถาบัน IMD จากทั้งหมด 63 ประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่

ในอันดับที่ 39 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน  1 อันดับ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080201
อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่

ขยายตัวร้อยละ 10 
2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจ SME พบว่าตั้งแต่ปี 2562 

จนถงึไตรมาสที ่2 ปี 2563 อตัราการเติบโตของสนิเช่ือเพือ่ประกอบธรุกิจของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหดตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ -2.1  -0.2 
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

และ -18.5 ยังอยู่ต่ำากว่าเป้าหมาย ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่

กลับมาขยายตัวทั้ง 2 ไตรมาสในปี 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สินเชื่อ

เพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต่�ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080202
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่า

การระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมขยายตัวร้อยละ 10 

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มต้ังต้น

และ SME (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) พบว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563  

(เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai) จำานวน 11 บริษัท โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.29 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัย

ฉุดรั้งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันของนักลงทุน ตลอดจนการตัดสิน

ใจและความพร้อมของผู้ประกอบการในการดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

มูลค่าระดมทุนผ่านตลาด mai ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยมี

มูลค่าระดมทุน 5,223.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.82 ในขณะท่ี

ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.31 

ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการระดม

ทุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อทำาให้ธุรกิจเติบโต ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080301
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว
2562 2563

โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลขของ

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 2,267,034 ล้านบาท 

ในปี 2560 มาอยู่ที่ 3,211,718 ล้านบาท หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42 ในปี 

2561 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 3,407,948 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6
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080302
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

ดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5
2562 2563

เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับที่ 

1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย อยู่ในลำาดับที่ 5 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ในปี 2562 เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำาแนกตามขนาดของธุรกิจ จะพบว่า มูลค่า

การค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 1,184,389 

ล้านบาท หรือขยายตัวมากถึงร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมี

มูลค่า 1,199,419 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1 จากฐานปี 2561 ที่มีการขยายตัวสูง 

ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080303
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 
2562 2563

ภายหลังการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 พบว่าใน

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกของ SME มีมูลค่า 1,742,456 ล้านบาท 

ในขณะที่การส่งออกรวมทั้งประเทศมีมูลค่า 5,387,040 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วน 

การส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 ปรับตัวดีขึ้นจาก

ร้อยละ 25.2 ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่า 

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด ซึ่งมีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ

และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึนได้อันดับท่ี 15 

2562 2563

จากรายงานของ GEM ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับตำ่าลงจากอันดับที่ 19 

(4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 มาอยู่อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และ

อันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้

อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย 

ซ่ึงเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2562 ไทยมีอันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อ

วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย ตำ่ากว่า

อินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7) ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080101

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 วิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะในวิสาหกิจที่มีรูปแบบการดำาเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็น
เครื่องจักรสำาคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดทำาให้นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำาคัญ
และกำาหนดเป็นเป้าหมายในการส่งเสริม ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายให้มีการขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีปัจจัยที่สำาคัญ อาทิ ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ 
การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออำานวย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเร่ิมต้นธุรกิจ รวมทั้ง
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2560  
เป็นผลมาจากความสำาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานภายใต้แผนบูรณาการด้านการ 
ส่งเสริม SME เป็นจำานวนมากและมีความต่อเนื่อง แม้ในช่วงต่อมาจำานวนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นจะมีจำานวน
ลดลง แต่หากพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะให้ความ
รู้และคำาปรึกษาแนะนำาทางธุรกิจและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการดำาเนินงานรวม 1,391.42 ล้านบาทในปี 2563 แม้จะมีอุปสรรคในการขับเคล่ือนโครงการจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หน่วยงานได้ปรับวิธีการดำาเนินงานให้อยู่ในรูปแบบทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตาม 
เป้าหมายที่กำาหนด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จำานวน
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีจำานวนรวม 44,542 ราย  
ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 12.07 โดยภาพรวมของการก่อต้ัง
วิสาหกิจเร่ิมต้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปี 2560 ซึ่งมีจำานวน 74,517 ราย หลังจากนั้นลดลง
เหลือ 72,014 ราย ในปี 2561 และ 71,485 รายในป ี
2562 หรือลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.36 และ 
ร้อยละ 0.73 ตามลำาดับ ทำาให ้จำานวนการก ่อต้ัง
วิ ส าห กิจ เ ริ่ มต ้นลดลง เฉลี่ ยอยู ่ ที่ ร ้ อยละ 7 .06 

ที่มา: สสว.
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค. – ส.ค. 63

จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และ
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่าง ปี 2561-2563

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10  4 

วิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะในวิสาหกิจที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็น เครื่องจักร5 
ส าคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดท าให้นานาประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและก าหนดเป็น6 
เป้าหมายในการส่งเสริม ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายให้มีการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีปัจจัย 7 
ที่ส าคัญ อาทิ ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศที่8 
เอ้ืออ านวย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนด้านแหล่ง9 
เงินทุนและช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ  10 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จ านวนการก่อตั้ง11 
วิสาหกิจเร่ิมต้นมีจ านวนรวม 44,542 ราย ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 12 
12.07 โดยภาพรวมของการก่อตั้ งวิสาหกิจเริ่มต้นมี13 
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 14 
74,517 ราย หลังจากนั้นลดลงเหลือ 72,014 ราย ในปี 15 
2561 และ 71,485 รายในปี 2562 หรือลดลงจากปีก่อน16 
หน้าร้อยละ 3.36 และร้อยละ 0.73 ตามล าดับ ท าให้17 
จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18 
7.06 ระหว่างปี 2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 19 
และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก20 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ท าให้ภาครัฐ21 
มีความจ าเป็นต้องบังคับใช้มาตรการการป้องกันและ22 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ23 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอ24 
การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจออกไป ท าให้ยากต่อการที่จะ25 
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี 2561-2565 ได้ตามที่ก าหนด  26 

การด าเนินการที่ผ่านมา การจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2560 เป็นผลมา27 
จากความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนตามนโยบาย28 
ของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME เป็น29 
จ านวนมากและมีความต่อเนื่อง แม้ในช่วงต่อมาจ านวนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นจะมีจ านวนลดลง แต่หากพิจารณา30 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน า31 
ทางธุรกิจและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาผู้ประกอบการ32 
รุ่นใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อม 33 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ34 
ด าเนินงานรวม 1,391.42 ล้านบาทในปี 2563 แม้จะมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาด35 
ของโควิด-19 แต่หน่วยงานได้ปรับวิธีการด าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สอดรับกับ36 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 37 

ที่มา: สสว. 
หมายเหต:ุ ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค. – ส.ค. 63 

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริ่มต้น และ 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหวา่ง ปี 2561-2563 

080101 
แดง 

62 สแีดง 63 สแีดง 

ระหว่างปี 2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ัวโลก ทำาให้ภาครัฐมีความจำาเป็นต้องบังคับใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอการจัดตั้งหรือ 
ขยายธุรกิจออกไป ทำาให้ยากต่อการที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี 2561-2565 ได้ตามที่
กำาหนด

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงท่ัวโลก 
ประกอบกับการดำาเนินมาตรการจำากัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศใน
ช ่วงที่ผ ่านมา ได ้ส ่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้ผู ้ประกอบการวิตก
กังวลต ่อสถานการณ์และมีแนวโน ้มจะชะลอการ 
จัดตั้งธุรกิจใหม่ อย ่างไรก็ดี หากการแพร่ระบาด
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการดำาเนิน
มาตรการ เยี ย วยาและฟ ื ้ นฟู เ ศ รษฐกิ จอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ
สามารถปรับตัวและมีความมั่นใจในการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควร
มุ ่งเน ้นการสร ้างศักยภาพแก่กลุ ่มผู ้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Tech Start up) 
ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำานวยสำาหรับ
การ เ ร่ิมต ้นธุ รกิ จ  ผ ่ านการส ่ ง เส ริมให ้ เ กิดการ 
จัดพื้น ท่ี ให ้ผู ้ประกอบการยุคใหม ่สามารถแสดง
ศักยภาพและระดมทุนสำาหรับการเร่ิมต้นหรือต่อยอด
ธุ ร กิ จ  ( Hac ka thon )  ก า ร ให ้ สิ ท ธิ ป ระ โ ยชน ์ 
เพ่ือดึงดูดผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเริ่ม
ต ้นธุ รกิจในประเทศและถ ่ายทอดความรู ้ ให ้ กับ 
ผู ้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างชุมชนผู ้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพของไทยให้เป็นแบบอย่างความสำาเร็จ
ให้กับผู ้ประกอบการรายอื่น  
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การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080102

 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการดำาเนินธุรกิจและ
อำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวัน และมีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างเข้มข้น การจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย IMD สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ซ่ึงจำาเป็น
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปีที่
ผ่านมา คือ ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ท่ีอันดับย่อยยังคง
ห่างจากเป้าหมาย ทั้งนี้ ภาครัฐจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาและยกระดับทุกด้าน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม     

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
(IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้เร่งรัดการพัฒนา
โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให ้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนโครงการพัฒนา 
ผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ จึงส ่งผลให ้อันดับย ่อยด ้านเทคโนโลยี  
(Technology) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นด้านความรู ้ (Knowledge) ที่อันดับย่อยไม่

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดอันดับความ
สามารถในการแข ่งขันด ้านการใช ้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 39 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ เนื่องจาก
อันดับย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้าน
ความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ปรบัตวัดขีึน้
จากปี 2562 ถึง 5 อันดับ ในทั้งสองด้าน อยู่ที่อันดับ 22 
(อันดับ 27 ในปี 2562) และ 45 (อันดับ 50 ในปี 
2562) ตามลำาดับ ส่วนด้าน ความรู้ (Knowledge)

อันดับคงที่อยู่ในลำาดับที่ 43 โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
พบว่า ไทยยังคงเป็นรองและจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ไทยอยู่ใน 36 อันดับแรก ซ่ึงเป็นความท้าทายที่สำาคัญที่จะต้องปรับปรุงและ 
ยกระดับศักยภาพของไทย โดยเฉพาะด้านความรู้ที่มีปัจจัยย่อยด้านความสามารถพิเศษ (Talent) ด้านการฝึกอบรม
และการศึกษา (Training and Education) และด้านความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Concentration)  
ที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงประเด็นที่เป็นข้อจำากัด 

เปลี่ยนแปลง  และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ที่อันดับย่อยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าที่ผ่านมา
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ SME ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
แก่ผู ้ประกอบการทุกระดับ โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการสมัยใหม่ และโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให ้
ในระยะต่อไป จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาด้านความรู้และด้านความพร้อม 
ในอนาคตเพื่อให้มีอันดับดีขึ้น 

   2559            2560    2561          2562                  2563

  ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งรัดการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมท้ังสนับสนุนให้
กลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ 
(D ig i tal  Transformat ion) เพื่ อ เปลี่ ยนแปลง
กระบวนการทำาธุ รกิจ  สร ้ างโอกาสใหม ่และลด
ต้นทุน ซ่ึงสามารถทำาได้ในระดับหนึ่ง และส่งผลให้
อันดับย่อยด้านเทคโนโลยีปรับตัวดีข้ึน แต่อย่างไร
ก็ตามผู ้ประกอบการ SME ยังคงเผชิญกับข้อจำากัด
หลายประการ ความรู ้และความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยการประยุกต ์ ใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประกอบธุรกิจ เงินลงทุน
ด ้ าน เทคโนโลยีที่ ค ่ อนข ้ า ง สู ง  ตลอดจนป ั จจั ย
สนับสนุนต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การฝึกอบรม ความ
พร้อมของภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผลให้อันดับย่อยด้าน
ความรู ้ และด้านความพร้อมในอนาคตของไทยยัง
ทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องเร่งผลักดันให้อันดับของ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช ้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะต่อไป ควรสร้างความ
แข็งแกร ่งให ้กับผู ้ประกอบการในการประยุกต ์ใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให ้เกิดความคล่องตัวในการ
ดำาเนินธุรกิจ พร้อมท้ังสร้างกลไกความร่วมมือทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนในการถ ่ ายทอดความรู ้ และ
เทคโนโลยี ผ่านแผนงานและโครงการสำาคัญต่าง ๆ 
เพื่ อกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบการตระหนักถึ งความ
สำาคัญและประโยชน์จากการใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพ่ิมข้ึน 
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการดำาเนิน
ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080201

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 แหล่งเงินทุนนับเป็นปัจจัยตั้งต้นท่ีสำาคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมาแม้ว่า 
ภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการเป็นจำานวนมากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยังคงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเดิม ในขณะที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังไม่สามารถมีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำาหนดและเข้าถึงแหล่งทุนได้ ส่งผลให้แหล่งเงินทุนนอกระบบที่ไม่เป็นธรรมมีบทบาท 
เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ปัจจัยสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวที่สำาคัญ ได้แก่การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความ
รู ้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ด้านกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน การส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลาย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ เช่น การผ่อนคลายกฎหมายและข้อระเบียบต่าง ๆ  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพิจารณาสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ สามารถตีความได้จากข้อมูล
อัตราการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ
ธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อัตราการเติบโตของสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ -2.1  -0.2 และ -18.5 ห่างไกลจากการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 มากยิ่งขึ้นในขณะที่สินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่กลับมาขยายตัวทั้ง 2 ไตรมาส 
ในปี 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.6
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป ็นจำานวนมากตั้งแต ่การเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผู ้ประกอบการไปจนถึงนโยบายให้สินเชื่อพิเศษสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งโครงการตามงบประมาณปกติ อาทิ โครงการการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำาหรับ 
SME และ startup โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายให้ SME และ startup เลือกใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงความต้องการ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อผลักดันให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายได้ 
โดยผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 มีจำานวน SME และ startup ที่ระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง Crowdfunding รวมถึงมีบริษัทที่ระดมทุน
ผ่านหลักเกณฑ์การระดมทุนต่อบุคคลในวงจำากัด (PP-SME) รายแรกแล้ว อีกท้ังยังเตรียม
จัดทำาบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ ตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้ประกอบ
การสามารถเข้าระดมทุนในตลาดทุนได้ อีกทั้งโครงการคำ้าประกันสินเชื่อ SME ทวีค่า (PGS 
ระยะที่ 8) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนให้ SME 
มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี บสย. คำ้าประกันสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ SME 
ดังกล่าวสามารถได้รับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ สร้างการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างเงิน
หมุนเวียนในประเทศ ซึ่งมีวงเงินอนุมัติคำ้าประกันสะสมในเดือนกันยายน ปี 2563 จำานวน 
147,207 ล้านบาท จากผู้ประกอบการ 46,940 ราย โดยผู ้ประกอบการได้รับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินจากการคำ้าประกัน 196,243 ล ้านบาทซึ่งช ่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 
1,059,111 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการนำาสินเชื่อดังกล่าวไปประกอบ
ธุรกิจ 221,051 ราย ซึ่งจะสนับสนุนการสร ้างรายได ้ สร ้างเงินหมุนเวียนในประเทศ  
และส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตตามลำาดับ และโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด เช่น มาตรการสินเชื่อต้นทุนตำ่า (soft loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา 2 ปี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รัฐบาลเข้ามารับภาระดอกเบ้ียแทน SME 
เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยตรง พร้อมทั้งคำ้าประกัน
ความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ให้แก่สถาบัน
การเงิน ซ่ึงช ่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยผลการ
ดำาเนินงานในช่วงเดือนกันยายน 2563 ได้ปล่อย สินเชื่อ soft loan ไปแล้วจำานวน 69,362 ราย 
มูลค่าวงเงินสินเชื่อรวม 116,114 ล้านบาท
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีเป็นจำานวนมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับมาตรการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
และการขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะ
มีความพยายามสนับสนุนผ่านการคำ้าประกันสินเชื่อแล้วก็ตาม ทำาให้สินเชื่อนอกระบบเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ SME

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภาครัฐควรเพิ่มความเข ้มข ้นในการ
ดำาเนินนโยบายส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมผ่าน
การดำาเนินมาตรการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงความ
สำาคัญและประโยชน์ของมาตรฐานทาง
บัญชี โอกาสจากกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ และแนวทางการพิจารณา ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด ำเนินนโยบำยสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของภำครัฐหรือเอกชนที่มี41 
เป็นจ ำนวนมำก ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีเศรษฐกิจโลก42 
ชะลอตัว ประกอบกับมำตรกำรจ ำกัดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และกำรขำดควำม43 
เชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อรำยได้และสภำพคล่องของผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะ SME ขณะที่44 
ธนำคำรพำณิชย์มีควำมระมัดระวังในกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำรเพิ่มข้ึน แม้ว่ำภำครัฐจะมีควำมพยำยำมสนับสนุนผ่ำน45 
กำรค้ ำประกันสินเชื่อแล้วก็ตำม ท ำให้สินเชื่อนอกระบบเป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SME 46 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรด ำเนินนโยบำยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึง47 
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมผ่ำนกำรด ำเนินมำตรกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบกำรถึงควำมส ำคัญและประโยชน์48 
ของมำตรฐำนทำงบัญชี โอกำสจำกกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ และแนวทำงกำรพิจำรณำสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์  49 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ควรสนับสนุนและรับรองแหล่งเงินทุนทำงเลือกใหม่ ๆ ที่ได้50 
มำตรฐำนสำกล อำทิ Venture capital หรือ Crowdfunding เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำร 51 
รวมทั้งเร่งรัดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรเพื่อน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำรของธนำคำร52 
พำณิชย์ในลักษณะ Information based lending หรือก่อตั้งสถำบัน Credit rating ประเมินเครดิตของผู้ประกอบกำร  53 
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำรได้อย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น  54 

 55 

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ 56 

 57 

 58 

 59 
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 65 
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 ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 67 

 68 

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนและรับรองแหล่ง
เงินทุนทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีได้มาตรฐานสากล อาทิ Venture capital หรือ Crowdfunding เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำาฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะ Information based lending หรือก่อตั้งสถาบัน 
Credit rating ประเมินเครดิตของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการได้
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080202

 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาและสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใน
การเติบโตสูงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้มากขึ้นหากสามารถเข้าถึงต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนเป็นช่องทางการระดมทุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อม่ันในธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัทท่ียื่นจดทะเบียนในตลาดทุน  

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มต้ังต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME ในช่วง 
11 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 
2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (mai) จำานวน 11 บริษัท โดยมีมูลค่าการ
ระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 6.29 ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายการขยาย
ตัวร้อยละ 10 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ในช่วงที่ผ่านมา เป็นปัจจัยฉุดรั้งท่ีส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นของนักลงทุน ตลอดจน
การตัดสินใจและความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
ดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าระดมทุน

ผ่านตลาด mai ตัง้แต่ปี 2561 ซึง่สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายได้ โดยมมีลูค่าระดมทนุ 5,223.02 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา 
การขยายตัวร้อยละ 10.82 ในขณะที่ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 9.31 ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการระดมทุน 
ให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ เพือ่ทำาให้ธรุกจิเตบิโต และสามารถบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ได้ในอนาคต 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME 
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 และแผนการส่งเสริม SME ฉบบัที ่4 ในการ
สนบัสนนุให้ SME ทีม่ศีกัยภาพเข้าถงึตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ (mai) รวมท้ังโครงการบ่มเพาะ SME ท่ีมศีกัยภาพให้
มคีวามพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน  การพฒันาความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมในการเข้าจดทะเบยีน ตลอดจน  
ให้คำาแนะนำาการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัท  
การแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ซึง่เป็นปัจจัยสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการระดมทนุผ่านตลาดทนุ
มากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ ในปี 2563 สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการ
พิจารณาออกหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)  
ซึ่งเป็นการลดข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ 
Startups โดยผลการดำาเนนิงานท่ีผ่านมาม ีSME และ Startup สามารถระดมทนุผ่านคราวด์ฟันดิงสำาเรจ็ทัง้หมด 3 ราย  
โดยแบ่งเป็นหุน้คราวด์ฟันดงิ จำานวน 1 ราย สามารถระดมทุนได้ 18.6 ล้านบาท และหุน้กูค้ราวด์ฟันดิง จำานวน 2 ราย 
สามารถระดมทนุได้ 3.5 ล้านบาท นอกจากนี ้สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับสำานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ออกหลกัเกณฑ์ให้บริษทัจำากดัสามารถระดมทนุ
ในวงจำากดั (Private Placement) ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิง่ข้ึน ท้ังนี ้การระดม
ทนุในลกัษณะนีย้งัมข้ีอจำากดัอยูห่ลายประเดน็ อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ร่วมกับ สสว. รเิริม่โครงการนำาร่องกบัวสิาหกิจ
ขนาดกลางตามนิยามของ สสว. ซึ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคง สามารถเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลง แต่จะจำากัดจำานวน 
ผูล้งทนุกลุม่นีไ้ว้ทีไ่ม่เกนิ 10 ราย และมลูค่าการลงทุนรวมกนัไม่เกนิ 20 ล้านบาท เพ่ือขยายผลการดำาเนนิงานต่อไป 

ที่มา: SET
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค.-พ.ย. 63

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) และอัตราการขยายตัวต่อปี

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง3 
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น   4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ5 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10 6 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญทาง7 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาและต่อยอด8 
ธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งเป็น9 
กลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้มากขึ้นหากสามารถเข้าถึงต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม อย่างไร10 
ก็ตาม ตลาดทุนเป็นช่องทางการระดมทุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ 11 
สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 12 
ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัท13 
ที่ยื่นจดทะเบียนในตลาดทุน   14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME ในช่วง 11 เดือนแรก15 
ของปี 2563 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จ านวน 16 
11 บริษัท โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.29 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย17 
การขยายตัวร้อยละ 10 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 18 

ในช่วงที่ผ่านมา เป็นปัจจัยฉุดรั้งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ19 
เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนการตัดสินใจ20 
และความพร้อมของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 21 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าระดมทุนผ่านตลาด mai 22 
ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยมีมูลค่า23 
ระดมทุน 5,223.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อย24 
ละ 10.82 ในขณะที่ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 25 
ล้านบาท คดิเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.31 ซึ่งต่ ากว่าค่า26 
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมี27 
ศักยภาพในการระดมทุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง28 
แหล่งเงินทุน เพื่อท าให้ธุรกิจเติบโต และสามารถบรรลุค่า29 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ในอนาคต  30 

การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ  SME 31 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 ในการ32 
สนับสนุนให้ SME ที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มี33 
ความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน  การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมในการเข้าจดทะเบียน ตลอดจน ให้34 
ค าแนะน าการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัท การแปร35 
สภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการระดมทุนผ่านตลาดทุนมากยิ่งขึ้น 36 
นอกจากนี้ ในปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการพิจารณาออก37 
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ส้ม 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ทีผ่่านมา 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส ่วนใหญ่ไม ่สามารถเข ้าระดมทุนในตลาดทุนได ้ 
เนื่องจากติดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีให้ความ
คุม้ครองผูล้งทนุอย่างเข้มข้น อาทิ หลกัเกณฑ์การนำาหุน้
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ต้องมทีนุชำาระแล้วไม่น้อยกว่าเท่ากบั 50 ล้านบาท 
เงือ่นไขฐานะการเงินและสภาพคล่อง ซึง่มลีกัษณะบังคบั
ใช้กฎเกณฑ์เดยีวกับกจิการทกุขนาด ทำาให้การระดมทนุ
ผ่านตลาดทุนยังมีข้อจำากัดและไม่เอื้ออำานวยต่อ SME  
ซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นและไม่ได้มีความต้องการเงินทุนที่สูง
มากนกั    

ข้อเสนอแนะในการบรรลเุป้าหมาย ควรให้ความสำาคัญ
กับการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยในมิติด้าน
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะยังเป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนผู ้ประกอบการและ SME ให้ระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนได้เพ่ิมมากข้ึน อาทิ ด้านกฎหมาย การปรับปรงุ
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีน่ำามาใช้กำากับดูแลให้มคีวามทนั
สมยัและมปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใช้ ตลอดจนพฒันา
เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ  อาทิ การระดมทุนในวง
จำากัด (Private Placement) การระดมทุนผ่านคราวด์
ฟันดิง (Crowdfunding) ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกจิการระดับต่าง ๆ ได้ดียิง่ข้ึน เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพของตลาดทุนไทยให้มีบทบาทในการช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคง  
มี เสถียรภาพในระยะยาว และเป ็นโอกาสให ้กับ 
ผูป้ระกอบการในการสร้างการเจรญิเติบโตทางธรุกจิต่อไป     

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080301

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ทำาให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กลายเป็นช่องทางซ้ือขายที่มีบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้นต่อทั้งผู้บริโภค
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพของผู้ประกอบการในการปรับตัวเข้าสู่การทำาการค้าในรูปแบบใหม่ ช่องทางซ้ือขายท่ีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยสร้างความเช่ือมั่นในการเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยท่ีสำาคัญ ได้แก่ การพัฒนาและอำานวยความสะดวกให้แก่ภาคอุปสงค์และอุปทาน  
ผ่านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้น  4 
1 เท่าตัว 5 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้พาณิชย์6 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กลายเป็นช่องทางซื้อขายที่มีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ7 
โดยเฉพาะ SME โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการใน8 
การปรับตัวเข้าสู่การท าการค้าในรูปแบบใหม่ ช่องทางซื้อขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยสร้าง9 
ความเชื่อมั่นในการเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา10 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคอุปสงค์และอุปทาน ผ่านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ การคุ้มครอง11 
ผู้บริโภค และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลขของส านักงาน13 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นจาก 2,267,034 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 3,211,718 ล้านบาท หรือขยายตัว14 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 3,407,948 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6 ในปี 2562 15 
เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้16 
จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ จะพบว่า 17 
มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 1,184,389 ล้านบาท หรือขยายตัวมาก18 
ถึงร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีมูลค่า 1,199,419 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1 จากฐานปี 19 
2561 ที่มีการขยายตัวสูง ท าให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 1 20 
เท่าตัว ได้ตามที่ก าหนดไว้ 21 

การด าเนินการที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด22 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก โดยในปี 2562 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดพาณิชย์23 

080301 
สีเขียว 

ปี 62 สีแดง ปี 63 สีเขียว 
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย มูลค ่าพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลข
ของสำานกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพิม่ข้ึน
จาก 2,267,034 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยูท่ี ่3,211,718 
ล้านบาท หรอืขยายตวัเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 42 ในปี 2561 
โดยคาดการณ์ว่ามลูค่าจะเพิม่เป็น 3,407,948 ล้านบาท 
หรอืขยายตวัร้อยละ 6 ในปี 2562 เป็นผลจากผูป้ระกอบ
การปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาใช้จ่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เม่ือพิจารณามูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำาแนกตามขนาดของธุรกิจ  
จะพบว่า มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 
453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยูท่ี่ 1,184,389 ล้านบาท 
หรอืขยายตวัมากถงึร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์
ว่าในปี 2562 จะมมีลูค่า 1,199,419 ล้านบาท หรอืขยาย
ตวัร้อยละ 1 จากฐานปี 2561 ทีม่กีารขยายตวัสงู ทำาให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ได้ตามท่ี
กำาหนดไว้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หลายหน่วยงานได้ดำาเนิน
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบ
การเข้าสู ่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำานวนมาก  
โดยในปี 2562 มโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการ
เข้าถงึตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น โครงการส่งเสริม
พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ SME ปี 2562 ของ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
ในการเข้าสูร่ะบบตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ ด้วยการอบรมให้
ความรูแ้ละคำาปรกึษาแนะนำาในด้านต่าง  ๆอาท ิการถ่ายภาพ
สินค้า การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ช่วยให้ SME จำานวน 52,150 ราย ได้รับการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์จำานวน 102,004 
ผลติภณัฑ์ และสร้างยอดขายได้เพิม่ขึน้กว่า 325 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริม SME สู่สากล (Cross Border e-Commerce 
Promotion) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
สู่สากลผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com ช่วยให้เกดิการจับ
คูเ่จรจาธรุกจิกว่า 1,409 คู ่และเกดิมลูค่าการซือ้ขายท่ีมี
หลักฐานผ ่านเว็บไซต ์ Thaitrade.com จำานวน 
1,036,654,767 บาท

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้การ
ขับเคล่ือนการเพ่ิมมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่หาก
พิจารณาความสามารถในการแข ่งขันของ SME  
ในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะพบว่ายังคงมีช่องว่าง
ในการพัฒนาที่สำาคัญ อาทิ ผู้ประกอบการวิสาหกิจยัง
ขาดความเข้าใจและกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทาง
ออนไลน์ ภาครัฐขาดการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบ
การอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ท้ังยังขาดการ
ควบคุมดูแลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า  
เช่น การออกกฎระเบยีบในการกำากบัแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ของต่างชาติ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการดำาเนินงานให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะบรรลุเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2561 ภาครัฐควร
เร่งรัดการจัดทำาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยจัดสรรงบประมาณสำาหรับการ
ดำาเนินงานในการส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายอย่างเพียงพอและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้า การวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่องทางการค้าออนไลน์ การสนับสนุนให้ 
startup พัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร 
บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ อาทิ พิจารณาออกกฎระเบียบในการควบคุมดูแลแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080302

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น เพิ่มขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 
ใน 5

 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี โดยความสามารถด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่
ของกลุ่มปัจจัยหลักสำาหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ปัจจัยย่อยด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสามารถด้านดุลบัญชีเดินสะพัด การนำาเข้าและส่งออกสินค้า
และบริการ และอัตราแลกเปลี่ยน หากภาครัฐสามารถพัฒนาให้ SME แข่งขันและส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาด

62 สีเหลือง 63 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080302 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ3 
ไทยดีขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับ5 
ที่ 1 ใน 5 6 

สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัดอันดับ7 
ความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี โดยความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็น8 
องค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของกลุ่มปัจจัยหลัก9 
ส าหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ปัจจัยย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย10 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนความสามารถด้านดุลบัญชีเดินสะพัด การน าเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ และอัตราแลกเปลี่ยน  11 
หากภาครัฐสามารถพัฒนาให้ SME แข่งขันและส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดสากลได้ ย่อมส่งผลต่ออันดับความสามารถ12 
การแข่งขันด้านค้าระหว่างประเทศของไทย โดยมีปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 13 
ความพร้อมของผู้ประกอบการ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของต่างประเทศ การเข้าถึงแหล่ง14 
เงินทุนและโอกาสทางการตลาด รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแข่งขัน 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ28 
สมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย อยู่ในล าดับที่ 5 29 
ท าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ใน30 
อันดับ 1 ใน 5  31 

การด าเนินการที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง ได้ส่งผลต่อการ32 
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย ท าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ33 
ความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย 34 
ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสนับสนุนทาง35 
การเงินแก่ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าของไทยให้สามารถขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม36 

080302 
สีเขียว 

ที่มา: IMD ที่มา: IMD

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสากลได้ ย ่อมส ่งผลต ่ออันดับความ
สามารถการแข่งขันด ้านค้าระหว ่าง
ประเทศของไทย โดยมีปัจจัยสำาคัญที่
จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความพร้อมของ 
ผู ้ประกอบการ การพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของต่าง
ประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
โอกาสทางการตลาด รวมท้ังสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย 
อยู่ในลำาดับท่ี 5 ทำาให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นผลจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในประเทศ ซึ่งควบคุมได้ยาก แม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าจะส่งผลดีในบางอุตสาหกรรมจากการ
เบี่ยงเบนทางการค้า แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การผลิตและการค้าระหว่างประเทศได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจากการหดตัวอย่างรุนแรงของอุปสงค์โลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตจากมาตรการ
ล็อกดาวน์และการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทำาให้ภาครัฐต้องมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับการค้า การผลิต และบริการของไทย

การด�าเนินการที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง ได้ส่งผลต่อ
การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย ทำาให้ภาครัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู ้ส่งออกและ 
นักลงทุนไทย ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 
เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและผู้นำาเข้าของไทยให้สามารถขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังต่าง
ประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV โดยผลการดำาเนินการในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานมียอดคงค้างเงินให้
สินเชื่อสำาหรับการทำาการค้าในภูมิภาค CLMV ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 จำานวน 34,921 ล้านบาท รวมทั้ง
โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก ซ่ึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุก เพ่ิมปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทย
ในตลาดเป้าหมาย และแสดงศักยภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยอมรับในตลาดโลก โดยเมื่อ
สิ้นสุดโครงการมีจำานวนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 216 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ
สนิค้าผ่านกจิกรรมรวม 8,538.25 ล้านบาท ผนวกรวมกบัการใช้โอกาสจากการเบีย่งเบนทางการค้า (Trade Diversion) 
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และจุดแข็งของไทยในบางอุตสาหกรรม ช่วยทำาให้ประเทศไทยสามารถ 
รั้งอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการดำาเนินงานภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการประสานนโยบายทางการเงินและการคลัง การเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและตรงต่อความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย การเปิดตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพและการเจรจาการค้าในกรอบความร่วมมือท่ีเป็นโอกาส
ของไทย รวมทั้งการอำานวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non-tariff measure) เพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้อยู่ในลำาดับ
ที่สูงขึ้น
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080303

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ
เพิ่มขึ้น ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 25

 ที่ผ ่านมาประเทศไทย พึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการเป็นเครื่องจักรสำาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เงินบาทมีแนวโมแข็งค่าข้ึนอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าส่งออกของ SME ในช่วง 9 เดือน ของปี 
2563 ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาดที่เป็นคู่ค้าสำาคัญ จึงจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการขยายการส่ง
ออกให้กับผู้ประกอบการ โดยมีปัจจัยสำาคัญท่ีจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้
กับผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาส
ทางการตลาด และการอำานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อสนับสนุนการส่งออกของ SME

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภายหลังการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 พบว่าใน
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกของ SME มีมูลค่า 1,742,456 ล้านบาท ในขณะที่การส่งออกรวมทั้ง
ประเทศมีมูลค่า 5,387,040 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 
ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 25.2 ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
จะอยูใ่นระดบัทีด่แีละบรรลคุ่าเป้าหมาย แต่การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนดงักล่าวเกดิจากมลูค่าการส่งออกของผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่หดตัวลง และการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่การผลิตของโลกอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่การส่งออกของ SME ไม่ได้รับผลกระทบ
มากนัก

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐได้ดำาเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้สามารถส่งออกในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพให้สามารถขยายมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ที่สำาคัญเช่น โครงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกและ
ลงทุนในต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนและสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศตามศักยภาพของธุรกิจ ด้วยการจัดการกับความเสี่ยง
ด้านการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าสะสมของธุรกิจบริการประกัน
การค้าและการลงทุนมีมูลค่ารวม 125,192 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล 
ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดการจับคู่เจรจาการค้าและสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจบริการศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 193 ราย 
ก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม 783,869,287 บาท

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกของ SME อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียน 
การผลิตให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเร่งรัดการเจรจา
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีท่ีมีอยู่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า

 

 
25.2 27.0 32.3 

สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมท้ังประเทศ 

SME ทั้งประเทศ 
2561 2562 2563 

ที่มา: ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วย: ร้อยละ 

ที่มา: สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศ
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การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น ได้อันดับที่ 15

 ภาครัฐมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้น ต่อเนื่องจน SME 
สามารถตั้งตัวและเติบโตต่อไปได้ หากมีการกำาหนดนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกการ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสู่ความสำาเร็จที่สำาคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ ได้แก่ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและจัดทำาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ การส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการประสานและบูรณาการการให้บริการของภาครัฐ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ของ Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับตำ่าลงจากอันดับที่ 19 (4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 
มาอยู่อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และอันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจาก
ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่า 
ในปี 2562 ไทยมีอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบาย ตำ่ากว่าอินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7) 

ที่มา: Global Entrepreneurship Index

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีแดง 

2560 2561 2562
Thailand 19 22 23
Indonesia 2 2 7

19 
22 23 

2 2 

7 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ 
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ3 
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ 5 
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น ได้อันดับที่ 15 6 

ภาครัฐมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น ต่อเนื่องจน SME สามารถตั้งตัวและ7 
เติบโตต่อไปได้ หากมีการก าหนดนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา8 
ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ได้แก่ การ9 
ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง10 
การประสานและบูรณาการการให้บริการของภาครัฐ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ25 
สอดคล้องของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ของ Global Entrepreneurship 26 
Monitor (GEM) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับต่ าลงจากอันดับที่ 19 (4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 มาอยู่27 
อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และอันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย28 
ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเดียวใน29 
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2562 ไทยมีอันดับ30 
นโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย ต่ ากว่า31 
อินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7)  32 

การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแผนบูรณาการส่งเสริม33 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม34 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อแก้พระราชบัญญัติ35 

080401 
สีแดง 

ที่มา : Global Entrepreneurship Index 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน 
SME ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแผน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
มีตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการสำาคัญ อาทิ โครงการ
แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) เพื่อแก้พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซ่ึงใช้
มายาวนานในประเด็นกำาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณ กำาหนดให ้ สสว. ประสานกับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้
มีการจัดตั้งศูนย์บ ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย ่อม รวม ท้ังปรับแก ้ นิยามของ วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มเติมเกณฑ์เรื่อง
จำานวนรายได้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการกำาหนดนิยาม 
ซ่ึงจะกำาหนดรายละเอียดในกฎกระทรวงแบ่งกลุ ่ม 
ผู ้ประกอบการรายย่อย (Micro) เพ่ิมเติม อีกทั้ง 
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 
ของ สสว. เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำาเนินงาน/โครงการ 
และติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการตาม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี 2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากลปี 2562

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย รายงาน
ของ GEM ในปี 2562 รายงานว่านโยบายภาครัฐของ
ไทยมีความล่าช้าไม่เท่าทันต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการ รวมท้ังขาดความต่อเนื่องในการดำาเนิน
นโยบายและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งมีระบบภาษีที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นความท้าทาย
สำาคัญของภาครัฐท่ีจะต้องปรับปรุงแก ้ไข เพื่อให ้
สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้รอบด้าน พร้อมท้ังสร้าง
การรับรู ้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดำาเนินนโยบายมีเอกภาพ สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่08

362

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08

363

080401



ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวการ 
ส่งออกของ SME อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียนการผลิตให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ทางการค้าท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเร่งรัดการเจรจาและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 
ใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า
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