
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและโลก การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ 
ยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 08

08
ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



จ.1

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (08) ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการมีบทบาทส�าคัญต่อการกระตุ ้น 
ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวที 
การค้าโลกได้โดยผู ้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะ 
ความสามารถและความรู้ส�าหรับการรับมือกับการแข่งขันท่ีจะรุนแรงข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู ้ประกอบการยุคใหม่ 
ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ก�าหนด เพ่ือน�าไปสู ่การที่ประเทศไทย 
เป ็นประเทศที่พัฒนาแล ้ว เศรษฐกิจเติบโตอย ่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน

080001 จ.2

 
  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ก�าหนดให้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 เม่ือพิจารณาข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2559 
ถึงปี 2562 ก่อนท่ีจะหดตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยสัดส่วนตั้งแต่ 
ปี 2562 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 43.1 42.2 และ 41.7 ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่าการเติบโต 
ของสัดส่วนดังกล่าวระหว่างปี 2561 - 2563 มีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู ่ห่างจาก 
ค่าท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการลดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการระงับการเดิน
ทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจการและรายได้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอย่างรุนแรง น�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีมีความท้าทายเพิ่มมากข้ึนจากปีก่อน ดังน้ัน ภาครัฐจ�าเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการแก้ไข 
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ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงตามความต้องการผู ้ประกอบการ SME อย่างเร่งด่วน รวมถึง 
ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME ท่ีขาดสภาพคล่องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ 
ภาครัฐต ้องมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศให ้เ อ้ืออ�านวยต่อการประกอบธุรกิจและยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของ SME เร่งให้มีการปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจและการตลาดไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ตลอดจนสนับสนุนการท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก  
และหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถด�าเนินการขับเคลื่อนศักยภาพของ SME ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและพร้อมรับมือกับทุกความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต น�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนด

GDP SME ของปี 2559 - ครึ่งปีแรกของปี 2564

หมายเหตุ: ใช้นิยาม SME เดิม ตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง

              และขนาดย่อม พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามที่ใช้ในการก�าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3 
 

ทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนศักยภาพของ SME 46 
ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและพร้อมรับมือกับทุกความ47 
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 48 

 49 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสัดส่วนเป้าหมายของการก่อตั้งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะใกล้50 
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยเฉพาะ51 

มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด52 

ของเชื้อโควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการกระจาย53 

วัคซีนให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับผ่านการ54 
อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นการใช้55 
ระบบอัตโนมัติ โดยการน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ 56 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่สามารถเพิ่มบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและด าเนินธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น 57 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ตามที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 58 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่59 
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  60 

 61 

 62 

 63 
 64 

 65 

 66 

  67 

 68 

080101 

 

 

Y2 

Y1 

 080001
เป้าประเด็น 

เปา้แผนย่อย 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสัดส่วนเป้าหมายของการก่อตั้งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
จะใกล้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
โดยเฉพาะมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควบคู ่ไปกับมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และการกระจายวัคซีนให้ท่ัวถึงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดัน 
การพัฒนาผู ้ประกอบการในทุกระดับผ่านการอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจ และมาตรการส่งเสริม 
และพัฒนาธุรกิจ SMEs ไปสู ่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเน ้นการใช ้ระบบอัตโนมั ติ  โดยการน�าเทคโนโลย ี
มาเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล เพื่อส ่งเสริมการพัฒนาให้เกิดผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ สามารถเพิ่มบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและด�าเนินธุรกิจได้เพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ตามท่ีก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรม
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

080001

080101 080102 080201 080202

080301 080302 080303 080401

 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต ้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในป ี  2565  
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กรกฎาคม 2564) 

 จ�านวนการก ่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต ้นมีจ�านวนรวม 46,483 ราย เพิ่มขึ้นจากในช ่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
ร้อยละ 27.83 อย่างไรก็ดี ตัวเลขยังต�่ากว่าค่าฐานของปี 2560 ที่ 73,157 ราย ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความสามารถในการแข่งขันด ้านการใช ้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้อง 
บรรลุในปี 2565 

 โ ดยอั นดั บความสามารถ ในการแข ่ ง ขันด ้ านการ ใช ้ เ ค รื่ อ งมื อและ เทค โน โลยี ของประ เทศ ไทยอยู ่ ใ น  
36 อันดับแรก จากการจัดอันดับความสามารถในการแข ่งขันด ้านการใช ้ เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย  
โดยสถาบัน IMD จากทั้งหมด 64 ประเทศในปี 2564 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 38 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ 
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

329



 

 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง 
บรรลุในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10 

 โดยเม่ือพิจารณาจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ SME ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่าอัตรา
การเติบโตของสินเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หดตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
ร ้อยละ 0.8 0.7 และ 2.3 ตามล�าดับ แต่ยังห ่างไกลจากการบรรลุเป ้าหมายในปี 2565 ในขณะที่ สินเชื่อธุรกิจของ 
ผู ้ประกอบการรายใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ในปี 2564 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 สินเชื่อ 
เพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 มูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เริ่ม ต้ังต ้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มข้ึน  
ก�าหนดค ่า เป ้ าหมายที่ ต ้องบรรลุ ในป ี  2565 อัตรามูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เ ริ่ ม ต้ั งต ้น 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10 

 โดยมูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เริ่มตั้ งต ้นและSME ในช ่วง 11 เดือนแรกของป ี  2564  
(มกราคม - พฤศจิกายน 2564) มีบริษัทเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ�านวน 109 บริษัท  
โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 2,911.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต

080202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว 

 โดยมูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของประเทศภายหลังการปรับปรุ งตัว เลขของส�า นักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงจาก 3,431,378 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 3,007,795 ล้านบาท หรือหดตัวลงถึงร้อยละ 12  
ในปี 2563 เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่หันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เม่ือพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ�าแนกตามขนาดของธุรกิจ  
จะพบว่า มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 1,391,932 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู ่ที่ 1,585,956 ล้านบาท  
หรือขยายตัวมากถึงร ้อยละ 14 ในปี 2563 ซ่ึงขยายตัวมากกว่า 1 เท่าตัวจากฐานปี 2560 และมีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
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 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5

 เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2564 
พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในล�าดับท่ี 1 ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 21 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในป ี 2565 สัดส ่วนการส ่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมต ่อการส ่งออกรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 

 เนื่องจากมีการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 จึงจ�าเป็นต้องเปรียบเทียบกับค่าร้อยละ
ของปี 2563 เป็นหลัก พบว่าสัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 5.2 
ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด  
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต ่อวิสาหกิจและผู ้ประกอบการด ้านการสนับสนุนและความสอดคล ้อง 
ของนโยบายดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้นได้อันดับที่ 15

 จากรายงานของ IMD ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในล�าดับต�่าลงจากอันดับที่ 20 ในปี 2562 มาอยู่อันดับท่ี 23 
ในป ี 2563 และกลับมาอยู ่ ที่อันดับท่ี 20 ในป ี 2564 ซึ่ งยังห ่างจากค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ให ้อยู ่ ในอันดับที่  15 
ภายในปี 2565 ถึง 5 อันดับ และหากเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดเก็บข้อมูล  
IMD อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2564 ไทยมีอันดับประสิทธิภาพภาครัฐต�่ากว่าสิงคโปร์ถึง 15  
อันดับ (สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 5) ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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080101

 ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ การเริ่มต้นจัดตั้งวิสาหกิจเป็นหมุดหมายส�าคัญ ส�าหรับการสร้างโอกาสในการเติบโต 
ของธุรกิจต่อไป การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เป็นปัจจัยส�าคัญที่บังคับให้ 
ผู ้ประกอบการทุกระดับจ�าเป็นต้องปรับตัวท้ังด้านทักษะความรู ้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็น 
ผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถประกอบธุรกิจและต่อยอด 
ธุรกิจให้เติบโต สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ๆ ในสังคม 
ที่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทอย ่างยิ่ ง นับเป ็นโอกาสและความท้าทายส�าหรับผู ้ประกอบการ 
ที่จะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการท�าธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดใหม่ ๆ  
ที่มีความหลากหลาย การมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับการเริ่มต ้นธุรกิจ เพื่อให ้ผู ้ประกอบการยุคใหม ่มีความพร ้อม 
และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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080101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2564 (มกราคม – กรกฎาคม 2564) การก่อต้ัง 
วิสาหกิจเริ่มต้นมีจ�านวนรวม 46,483 ราย ซ่ึงจ�านวน 
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2564 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 27.83  
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวจากการลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ�านวน 73,157 ราย ลดลง
เหลือ 62 ,335 ราย ในป ี  2563 โดยมีค ่ า เฉ ล่ีย 
ลดลงร้อยละ 5.20 ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ทั่วโลก ท�าให้จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นหดตัว
สูงสุดถึงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมแนวโน้ม 
การปรับเพิ่มขึ้นของจ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และ

อัตราการขยายตัวระหว่าง ปี 2560 - 2564

ในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  
ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือชะลอการขยายธุรกิจออกไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการหดตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีกอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ ่มธุรกิจ 
หลักของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ยังส่งผลให ้
มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะส้ินสุดในระยะเวลาอันใกล้ 
ท�าให้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วง 
ปี 2561 - 2565 ได้ตามท่ีก�าหนด โดยสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การขับเคลื่อนโครงการต ่าง ๆ ในช ่วงป ี  2564 ได ้มีการมุ ่ งเน ้นบ ่มเพาะ 
และเพิ่มศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ให ้กับกลุ ่มผู ้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต ้น อาทิ การพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ผู ้ประกอบการและประชาชน เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การรวมกลุ ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ผู ้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค ์กรต ่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยอาจจะแตกต ่างกับช ่วงที่ ผ ่ านมา ซ่ึง เน ้นการเสริมสร ้างความรู ้และทักษะในการด�า เนินธุ รกิจ 
ให้แก่ผู ้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้ โครงการท่ีสนับสนุนเพ่ือให้ผู ้ประกอบการใหม่สามารถเร่ิมต้นด�าเนิน 
ธุรกิจได้จริง การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ผลักดันให้เกิดผู ้ประกอบการใหม่  
ยังคงด�าเนินอยู ่อย่างต่อเน่ือง แม้ว ่าในช่วงที่ผ ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ท�าให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบมีความจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการด�าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้การขับเคลื่อนโครงการยังไม่เต็มศักยภาพ 
เท ่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการจัดตั้งวิสาหกิจเร่ิมต ้นมีแนวโน้มฟื ้นตัวดี ข้ึน และยังคงมีโอกาส 
ที่จะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (080101) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 4 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 5 
การเร่ิมต้นจัดตั้งวิสาหกิจเป็นหมุดหมายส าคัญ ส าหรับการสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจต่อไป การเปลี่ยนแปลงอย่าง6 
รวดเร็วภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เป็นปัจจัยส าคัญที่บังคับให้ผู้ประกอบการทุกระดับจ าเป็นต้องปรับตัวทั้งด้านทักษะ7 
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งให้8 
สามารถประกอบธุรกิจและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบ9 
วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในสังคมที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสและความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการ 10 
ที่จะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการท าธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดใหม่ ๆ ที่มีความ11 
หลากหลาย การมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและ12 
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมและสามารถรับมือกับ 13 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564) การก่อตั้งวิสาหกิจ15 
เริ่มต้นมีจ านวนรวม 46,483 ราย ซึ่งจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 16 
คิดเป็นร้อยละ 27.83 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวจากการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 73,157 ราย 17 
ลดลงเหลือ 62,335 ราย ในปี 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.20 ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก 18 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ท าให้จ านวน19 
การก่ อตั้ ง วิ ส าหกิ จ เ ริ่ มต้ นหดตั วสู งสุ ดถึ ง ร้ อยละ  11  20 
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของจ านวนการ21 
ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนจากการ 22 
ฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการส่งออก23 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 24 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  25 
ภาคธุรกจิ และผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือชะลอ26 
การขยายธุรกิจออกไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการหดตัวของกิจกรรม27 
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีก28 

อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของผู้ประกอบการและ29 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 30 
ร้อยละ 80 ยังส่งผลให้มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดในระยะเวลา 31 
อันใกล้ ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี  32 
2561-2565 ได้ตามที่ก าหนด โดยสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมายสูงมาก 33 

080101 
ปี 62 สีแดง 

080101 
ปี 63 สีแดง 

080101 
ปี 64 สีแดง 

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริ่มต้น และ 
อัตราการขยายตัวระหว่าง ป ี2560-2564 

ที่มา: สสว. 

ม.ค.-ก.ค. 64 

(ราย) (ร้อยละ) 

จ.3 :  

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและทิศทางของเศรษฐกิจไทย
ตั้งแต่ต ้นปี 2564 มีแนวโน้มฟื ้นตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 
มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจ
ภาคบริการและการค้าปลีก ซ่ึงเป ็นสัดส ่วนถึงร ้อยละ 80 ของผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมทั้งหมด ยังคงมีความอ่อนแอจากผลกระทบในช่วงท่ีผ ่านมาค่อนข้างมาก ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของไทยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะส้ินสุดในระยะเวลาอันใกล้ ท�าให้ 
การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการขยายตัววิสาหกิจเริ่มต้นยังท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ประกอบกับรูปแบบโครงการยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
อันเนื่องมาจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องอาศัยปัจจัยและความพร้อมหลายด้าน อาทิ ผู ้ประกอบการ สินค้า 
และผลิตภัณฑ์ เงินทุน ตลอดจนผู้ประกอบการแต่ละรายที่มาจากภาคธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ท�าให้การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ ่านมา 
ยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรมุ ่งเน ้นการพัฒนากลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย ่อมให ้ตรงกับความต ้องการของแต ่ละภาคธุรกิจตามระดับความสามารถและ
ศักยภาพท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้การเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้ประกอบการ  
และสามารถยกระดับศักยภาพทั้งด ้านทักษะ ความรู ้ การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
การพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม 
ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ    เพื่อเป็นกุญแจส�าคัญในการมุ่งเป้าสู่ความส�าเร็จของการประกอบธุรกิจ  
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีเป็นท้ังโอกาสและความท้ายของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่08
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แผนแม่บทย่อย

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต ้บริบทโลกยุคใหม ่ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด ้วย 
การขับเคลื่ อนของเทคโนโลยีดิจิ ทัล ท่ีมีความก ้าวล�้ า ได ้ส ่ งผลให ้การด� า เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ เทคโนโลยี 
ยังส ่งผลและมีบทบาทต่อมิติด ้านสังคมอย ่างมีนัยส�าคัญ กล ่าวคือท�าให ้พฤติกรรมและวิถีการใช ้ชีวิต 
ของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลก (Global Megatrend)  
ซึ่ งความก ้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เ กิดขึ้นดังกล ่าว ได ้ส ่งผลให ้ภาคส ่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด 
โดยทุกภาคส่วนจ�าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างความสามารถด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไป 
เพื่อการสร้างสรรประโยชน์ต่อองค์กรและปัจเจกให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให ้บรรลุเป ้าหมาย ท้ังน้ี ทักษะด้านเทคโนโลยี ท่ี สูงข้ึนและการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรเข้ามาใช้งานจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
และยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการทุกระดับอย่างรอบด้าน ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย ปรับบทบาท 
ของภาครัฐให้เป็นผู ้อ�านวยความสะดวก และส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นจะเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีซึ่งจะช่วยเอื้อให้ผู ้ประกอบการสามารถพัฒนาและด�าเนินกิจกรรมบนพื้นฐานที่มีความเท่าเทียมกันได้ 
อย่างคล่องตัวเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมากลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลัน 
ของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการรายใหญ ่
และรายเล็กท่ีมีแนวโน ้มทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น จึงมีความจ�าเป ็นที่ภาครัฐจะต ้องให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม              

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
(IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
ผลการจั ดอั นดั บความสามารถ ในการแข ่ งขั น 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีโดยสถาบัน IMD 
พบว่าประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด  
64 ประเทศ ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา  
ซึ่งเป็นผลมาจากอันดับย่อยด้านความรู้ (Knowledge) 
และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) 
ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับทั้งสองด้าน โดยอยู ่ในอันดับ 
ที่ 42 และอันดับท่ี 44 ตามล�าดับ ในขณะที่ด ้าน
เทคโนโลยี (Technology) ยังคงอยู ่ในอันดับที่ 22 

ที่มา: IMD

IMD WORLD DIGITAL  COMPETITIVENESS

080102

เช่นเดียวกับปีที่ผ ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์  
และฮ่องกง พบว่า ไทยจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถ และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้านการใช ้
เครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  นับเป็นความท้าทายส�าคัญที่ทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน 
ในการเร่งปรับปรุงความสามารถและยกระดับศักยภาพด้านการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีของไทยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ 36 อันดับแรก ภายในปี 2565 ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการจัดอันดับได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ซึ่งพิจารณา
จากผลการพัฒนาความรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกอบรม ความเข้มข้นในการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ด้านวิทยาศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การแพร่กระจายของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในประเทศของประเทศไทยยังขับเคลื่อนได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยฉุดรั้งส�าคัญที่ท�าให้ 
ไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (080102) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของ4 
ประเทศไทย (IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก 5 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทโลกยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี6 
ดิจิทัลที่มีความก้าวล ้าได้ส่งผลให้การด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด7 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ น ในขณะที่เทคโนโลยียังส่งผลและมีบทบาทต่อมิติด้านสังคมอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือท้าให้8 
พฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของโลก (Global 9 
Megatrend) ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ นดังกล่าว ได้ส่งผลให้ภาคส่วนทั งภาครัฐ ภาคเอกชนและ10 
ประชาชนจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด โดยทุกภาคส่วน11 
จ้าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปเพื่อการสร้างสรรประโยชน์ต่อ12 
องค์กรและปัจเจกให้ดีขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญใน13 
การที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้บรรลุเป้าหมาย ทั งนี  ทักษะด้าน14 
เทคโนโลยีที่สูงขึ นและการน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรเข้ามาใช้งานจะเป็นปัจจัยแห่งความส้าเร็จที่15 
ส้าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับอย่างรอบด้าน ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย 16 
ปรับบทบาทของภาครัฐให้เป็นผู้อ้านวยความสะดวก และส่งเสริมนโยบายที่เอื อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ17 
ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ นจะเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะช่วย18 
เอื อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและด้าเนินกิจกรรมบนพื นฐานที่มีความเท่าเทียมกันได้อย่างคล่องตัวเป็นรูปธรรม ซึ่ง19 
ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั งจากปัญหา20 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ตลอดจนการ21 
แข่งขันทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น จึงมีความจ้าเป็นที่22 
ภาครัฐจะต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ23 
แข่งขันของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม                24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ25 
เทคโนโลยีโดยสถาบัน IMD พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 จากทั งหมด 64 ประเทศ ปรับตัวดีขึ น 1 อันดับ จากปีที่26 
ผ่ า น ม า  ซึ่ ง เ ป็ น ผลม า จ าก อั นดั บ ย่ อ ย ด้ า นคว าม รู้ 27 
(Knowledge) และด้านความพร้อมในอนาคต (Future 28 
Readiness) ปรับตัวดีขึ น 1 อันดับทั งสองด้าน โดยอยู่ใน29 
อันดับที่ 42 และอันดับที่ 44 ตามล้าดับ ในขณะที่ด้าน30 
เทคโนโลยี  (Technology) ยังคงอยู่ ในอันดับที่  22 31 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 32 
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง พบว่า 33 
ไทยจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถและยกระดับศักยภาพ34 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลย ี

ที่มา: IMD 

080102 
ปี 62 สีส้ม 

080102 
ปี 63 สีส้ม 

080102 
ปี 64 สีส้ม 

 

 จ.3 : 
:      

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่08

336



การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การเร ่งรัดลงทุนโครงสร ้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในช่วงหลายป ี
ที่ ผ ่ านมาเป ็นจุดเริ่มต ้นส�าคัญที่ท� า ให ้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต่ืนตัว เกี่ ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย ่างก ้าวกระโดด โดยในช ่วงป ี  2564 หน ่วยงานต ่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข ้อง  
ได ้ เ ร ่ งขับ เคลื่ อนโครงการ เพื่ อส ่ ง เส ริมและสนับสนุนให ้ ผู ้ ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีข้อจ�ากัดหรือปัญหาด้านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับ 
การประกอบธุรกิจ อาทิ ผู ้ประกอบการด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ผู ้ประกอบการสินค้าชุมชนในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กลุ ่มธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในการสร้างโอกาสเรียนรู ้และใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนากระบวนการและปรับปรุงศักยภาพการผลิต  
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม  
การยกระดับความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู ้ประกอบการและวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถ
แข่งขันและสร้างผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมและเรียนรู ้องค์ความรู ้ 
สมัยใหม่ เพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได ้อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจแต่ละประเภท 
และแต่ละขนาด อีกท้ัง ความพร้อมในการเปิดรับและความสามารถในการปรับตัวของผู ้ประกอบการ 
ยังมีความแตกต่างกันทั้งในมิติของประเภท ขนาดและพื้นที่  นอกจากนี้  รูปแบบโครงการที่ด�าเนินการ 
ในช่วงที่ผ่านมามีการมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ยังไม ่สิ้นสุด ท�าให ้การด�าเนินงานอาจจะยังไม ่ครอบคลุมและท�าได ้ไม ่ เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และโอกาส 
ในการเข ้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพด้วยต ้นทุนท่ีเหมาะสม ถือได ้ว ่าเป ็นปัจจัยส�าคัญท่ีส ่งผลต่อ 
การตัดสินใจของผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ในการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อมให ้มีความเชี่ ยวชาญและสามารถประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี ดิจิทัลในการประกอบธุร กิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในเรียนรู ้  ฝ ึกฝนทักษะ พร้อมทั้งมีการน�าไปปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะท่ีความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยังคงด�าเนินไปอย ่างต ่อเนื่อง ดัง น้ัน การเรียนรู ้และใช ้งานเทคโนโลยีดิ จิทัลจ�าเป ็นต ้องอาศัยกลไก 
ในการขับเคลื่อนอย่างมืออาชีพ ท้ังการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�าไปต่อยอด 
สู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผล
ส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่องท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการให้ความส�าคัญของภาครัฐที่จะกระตุ ้น 
และสนับสนุนให ้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมยุคใหม ่ของไทยได ้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน�ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถ
ด�าเนินการผลักดันและส่งเสริมผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัย หรือมาตรการ 
เชิงนโยบายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแต้มต่อส�าคัญให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร ่งเสริมสร ้างศักยภาพผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย ่อมยุคใหม ่ ให ้มีความรู ้และทักษะการใช ้งานเทคโนโลยี ดิ จิทัลอย ่างรอบด ้าน  
ร่วมกับเร่งกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างท่ัวถึงด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม พร้อมกับด�าเนินการกระตุ้น 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปรับตัวสู ่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และเร่งปรับปรุงแก้ไขลดข้อ
จ�ากัดและอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่แตกต่างกันเพื่ออ�านวยความสะดวกและสร้าง 
สภาพแวดล ้อมในการด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นธรรมระหว ่างการค ้าแบบออนไลน ์และออฟไลน ์ ซึ่ งถือเป ็น 
กลไกส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ผู ้ประกอบการยุคใหม่มีการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้  
ผู ้ประกอบการของไทยทุกระดับจะต้องมีความเข้าใจและพร้อมท่ีจะปรับตัวในการรองรับความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน ด้วยการต่อยอดจากพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ 
เพื่อใช้ข้อมูล ตลอดจนการปรับตัวเพื่อด�าเนินกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน  
รวมถึงระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ซึ่ งเป ็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นกระแสหลักของโลก 
ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ท่ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการแล้ว  
ยังมีส่วนในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นไปพร้อมกัน
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080201

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 แหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต�่า แม้ภาครัฐได้จัดท�านโยบายและมาตรการสนับสนุนจ�านวนมาก แต่ที่ผ่านมา 
ยังพบว่า ผู ้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อมักเป็นผู้กลุ ่มประกอบการเดิมที่มีศักยภาพและมีประวัติ
ทางการเงินกับสถาบันการเงิน ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อยยังไม่สามารถเข้าถึงเพราะมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ท�าให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินนอกระบบท่ีมีต้นทุนทางการเงินสูงและส่งผลต่อความสามารถ 
ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการ 
ไม ่สามารถด�าเนินกิจการได ้ตามปกติท�าให ้ขาดรายได ้และสภาพคล่อง ธนาคารพาณิชย ์มีความรัดกุม 
ในการพิจารณาสินเชื่อมากข้ึนเพื่อลดความเส่ียง ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ SME เข้าถึง 
บริการทางการเงิน ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ทางการเงินและวิธีการพิจารณาสินเช่ือ
ของสถาบันการเงิน และสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ SME  
เข ้าถึงได ้สะดวกด้วยต ้นทุนต�่า อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มาตรการค�้าประกันสินเชื่อ  
ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือและการประเมินมูลค ่าทรัพย ์สิน การใช ้ข ้อมูล Digital Footprint  
ในการพิจารณาสินเชื่อ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย อาทิ การจัดหาที่ปรึกษาด้านการเงิน  
การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย หากพิจารณาการเติบโตของสินเชื่อจ�าแนกตามขนาดของธุรกิจ ในช่วง 3 
ไตรมาสแรกของ ปี 2564 พบว่า แม้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจของ SME จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ในอัตราร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 2.3 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินมาตรการ Soft Loan  
และสินเชื่อฟื ้นฟู ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าและการค�้าประกัน 
สินเช่ือผ่านสถาบันการเงินเฉพาะทางต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายในปี 2565  
ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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080201

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้จัดท�ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู ้ประกอบการ 
SME จ�านวนมาก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จนถึงการให้สินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่ SME 
ทั้งโครงการตามงบประมาณปกติ อาทิ สินเชื่อเพื่อช ่วยเหลือผู ้ประกอบการรายย่อยที่ได ้ รับผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รายเล็ก (Extra cash) ระยะที่  2 วงเงิน 10,000 ล ้านบาท 
โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร ้างอนาคต SME ไทย (ระยะที่  2) ภายใต ้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอ ี
ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,000 ล ้านบาท รวมทั้งโครงการค�้าประกันสินเชื่อ SME ระยะที่  7 - 9  
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ SME มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น  
ในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2564 มีการค�้าประกันสินเชื่อแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงาน 
และสร้างแรงงานกว่า 2 ล้านราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 215,237 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจกว่า 833,333 ล้านบาท ตลอดจนโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 อาทิ มาตรการสินเชื่อต้นทุนต�่าผ่านพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) 
วงเงิน 500,000 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี โดย ธปท. จัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้ธนาคารพาณิชย์ 
ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน�าไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME อัตราร้อยละ 2 ต่อป ี
ณ วันที่  12 เมษายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ�านวน 77,787 ราย วงเงินรวม 138,200 ล ้านบาท 
และมาตรการสินเช่ือฟื้นฟู ของ ธปท. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้ว 
จ�านวน 39,095 ราย วงเงินรวม 124,836 ล ้านบาท นอกจากนี้  ยังมีโครงการให ้ความช ่วยเหลือ 
ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อาทิ โครงการพักทรัพย์ พักช�าระหน้ี เป ็นระยะเวลาอย่างน ้อย 2 เดือน  
การปรับโครงสร ้างหนี้  และโครงการให ้ สินเชื่อเ พ่ือเสริมสภาพคล ่องแก ่ธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
และที่ SFIs ด�าเนินการเอง เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs มีท่ีมีเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ของธนาคาร
ออมสิน โครงการ EXIM Biz Transformation Loan วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย โครงการสินเช่ือสู้ภัย COVID-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

 24 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME จ านวน25 
มาก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จนถึงการให้สินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่ SME ทั้งโครงการตาม26 
งบประมาณปกติ อาทิ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 27 
(COVID-19) รายเล็ก (Extra cash) ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย 28 
(ระยะที่ 2) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งโครงการค้ าประกันสินเชื่อ 29 
SME ระยะที่ 7 - 9 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ SME มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มาก30 
ขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 มีการค้ าประกันสินเชื่อแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงานและ31 
สร้างแรงงานกว่า 2 ล้านราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 215,237 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 32 
833,333 ล้านบาท ตลอดจนโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการสินเชื่อ33 
ต้นทุนต่ าผ่านพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด34 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี โดย ธปท. 35 
จัดสรรสินเชื่อดอกเบี้นต่ าให้ธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน าไปให้สินเชื่อแก่36 
ธุรกิจ SME อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ านวน 77,787 ราย วงเงินรวม 138,200 37 
ล้านบาท และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ของ ธปท. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน38 
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ านวน 39,095 39 
ราย วงเงินรวม 124,836 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อาทิ โครงการพัก40 
ทรัพย์ พักช าระหนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน การปรับโครงสร้างหนี้ และโครงการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง41 
แก่ธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ SFIs ด าเนินการเอง เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท 42 
ของธนาคารออมสิน โครงการ EXIM Biz Transformation Loan วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออก43 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์44 
การเกษตร เป็นต้นประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแพร่45 
ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศขยายตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการกลับมาระบาดซ้ าของ46 

2562 2563 Q1:2564 Q2:2564 Q3:2564
สินเช่ือเพื่อธุรกิจรวม -2.0 5.4 3 2.6 6.3
 ธุรกิจขนาดใหญ่ -1.9 -0.2 6.7 3.7 9.5
 ธุรกิจ SMEs  -2.1 5.3 0.8 0.7 2.3
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สินเช่ือเพื่อธุรกิจรวม  ธุรกิจขนาดใหญ่  ธุรกิจ SMEs  

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศขยายตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการกลับมา 
ระบาดซ�้ าในต ่างประเทศ ที่ส ่ งผลต ่อรายได ้ของธุรกิจและความเชื่อ ม่ันในการใช ้จ ่ายของประชาชน  
ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังและเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ท�าให้ SME โดยเฉพาะ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยและผู ้ประกอบการขนาดเล็กเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากขึ้น กระทบต่อสภาพคล่อง 
ของผู ้ประกอบการในการประคับประคองธุรกิจให ้ผ ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาด และการกลับมา 
เป ิดกิจการในภาวะปกติ  มาตรการสนับสนุนสินเชื่อของภาครัฐยังไม ่ ท่ัว ถึงเ พียงพอ และมีลักษณะ 
เป็นมาตรการแบบท่ัวไปไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะตามศักยภาพการเติบโต ขนาดและประเภท 
ของธุรกิจ ขณะเดียวกันการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันยังเป็นปัญหาส�าคัญ 
ในการเข้าถึงสินเช่ือของผู้ประกอบการ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรปรับเปล่ียนแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 
ผู ้ประกอบการขนาดเล็กและผู ้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนต�่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
กับความต ้องการ โดยก�าหนดบทบาทให ้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีมาตรการสินเชื่อที่ชัดเจนส�าหรับ 
แต่ละเซกเมนต์ของ SME รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการรับรู ้ในวงกว้าง ส่งเสริมการใช้ข ้อมูล
ธุรกิจ/ Digital Footprint ในการพิจารณาสินเชื่อที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย ด�าเนินการเชิงรุก 
ในการให้ความรู ้ด ้านการเงินและแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ การจัด Credit 
Rating ประเมินเครดิตผู ้ประกอบการ การให้บริการตัวกลางทางเครดิต (Credit Mediator) ท�าหน้าที ่
ให ้ค�าปรึกษาในการจัดท�าแผนธุรกิจและให ้ข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการประเมินสินเชื่อไปยังสถาบัน 
การเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น
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 แหล่งเงินทุนถือเป ็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อความอยู ่รอดของกิจการและการพัฒนายกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แต่ SME จ�านวนมากยังประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผล 
ต ่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโตและเป็นกลุ ่มเป ้าหมายส�าคัญ 
ท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจส่วนมากเลือกที่จะใช้ช่องทางสินเชื่อจากสถาบัน 
การเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยภาครัฐได้พัฒนาตลาดทุนและจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจ SME  
เพ่ือให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู ้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้ว่า 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลาดทุนได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมจากทั้งผู้ประกอบการ
และนักลงทุนมากข้ึน จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน  
โดยมีปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย โดยมี 
เกณฑ์การระดมทุนแบบการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และรูปแบบอื่น ๆ  
ท่ีเป็นการระดมทุนในวงกว้าง (Ongoing) การพัฒนา SME Board ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และรูปแบบการระดมทุนท่ีเหมาะสมและมีความหลากหลาย รวมถึงความพร ้อมของผู ้ประกอบการ 
ทั้งในด้านศักยภาพทางธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน 

แผนแม่บทย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น

 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME และกิจการที่เร่ิมต้ังต้น (Startup) 
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – พฤศจิกายน 2564) มีจ�านวนบริษัทเข้าจดทะเบียนระดมทุน  
109 ราย มูลค่าการลงทุนรวม 2,911.37 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายการขยายตัว 
ร ้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินธุรกิจของ SME และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประกอบกับการระดมทุน 
ผ่านตลาดทุนมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของจ�านวนเงินทุนที่ได้รับและมีกฎเกณฑ์และความซับซ้อนมากกว่า 
การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ัวไป ขณะที่รัฐบาลได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อช ่วยเหลือ 
ด้านการเงินให้กับ SME จ�านวนมาก ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบการระดมทุนแล้ว พบว่า SME มีการระดมทุน 
ในหลายรูปแบบ ทั้งการเข้าจดทะเบียนใน SET หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) การเสนอขายหุ้นแบบคราวด์ฟันดิง 
(Crowdfunding) หรือการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจ�ากัด (SME-PP) ซ่ึงมีความเหมาะสม 
กับ SME หลากหลายขนาดและกิจการมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่า SME ให้ความสนใจการระดมทุนผ่านตลาดทุน 
และตลาดทุนไทยมีศักยภาพ โดยคาดหวังว่าหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 SME ผู้ประกอบ
การจะใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี  
ตัวช้ีวัดมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐได ้ด�าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข ้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู ้ประกอบ
การ SME อย่างต่อเนื่อง โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
มีโครงการสนับสนุนให้ SME ทุกระดับให้เข้าสู่ตลาดทุน ได้แก่ (1) ส�าหรับ SME ระดับ Early Stage ได้แก่  
การออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทจ�ากัดสามารถระดมทุนในวงจ�ากัด SME Private Placement (SME-PP)  
การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) (2) ส�าหรับ SME ที่มีขนาดระดับหน่ึง ในปี 2564 
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบ จากผู ้ลงทุนเป็นวงกว้าง SME-Public Offering  
(SME-PO) และการจัดตั้งตลาดรองเพื่อซ้ือขายหุ ้นของ SME (SME Board) ที่ใช้ชื่อว่า LIVE Exchange  
ซึ่งหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจะออกภายในต้นปี 2565 และส�าหรับบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย ์
(SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม 
ในการขยายเข้าสู ่ตลาดทุน การพัฒนาความรู ้ที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านบัญชีและกฎหมายในการด�าเนินกิจการ  
และมีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัทมุ ่งสู ่การจดทะเบียนใน SET และ MAI  
โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2564 มีการระดมทุน Crowdfunding ด ้วยหุ ้นหรือหุ ้นกู ้ที่ส�าเร็จ จ�านวน  
389.5 ล้านบาท รวม 60 บริษัท และการระดมทุนแบบ SME-PP ด้วยหุ ้นหรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพที่ส�าเร็จ 
รวมทั้งหมด 204.1 ล้านบาท รวม 10 บริษัท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ออกเครื่องมือช่วยเหลือผู ้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ด้วยการจัดท�าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(Real Estate Investment Trust : REITs with buy back condition) เป็น REITs ที่เปิดให้เจ้าของทรัพย ์
สามารถกลับมาซื้อทรัพย ์กลับในราคาและตามเงื่ อนไขที่ก� าหนดได ้นอกจากนี้  ยั ง มีมาตรการจูงใจ 
ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิเช ่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทซ่ึงประกอบกิจการเงิน 
ร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) และทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust : PE Trust)
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ ่านมาผู ้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม ่สามารถ 
เข้าถึงตลาดทุน เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนมีความยุ ่งยาก กฎระเบียบซับซ้อน
มากกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร และมีความไม่แน่นอนว่าจะได้เงินทุนเพียงพอเท่าที่ต ้องการหรือไม่ 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 กลับมาระบาดซ�้าในวงกว้างและยาวนานมากยิ่งขึ้น ท�าให้ SME  
บางส่วนไม่สามารถวางแผนธุรกิจได้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การระดมทุนของ SME ผ่านตลาดทุนทุกรูปแบบ เป็นการเพิ่มทาง
เลือกในการเสริมสภาพคล่องให ้กับ SME ในต้ังแต ่ระดับ Early Stage ถึงระดับกลาง ซ่ึงส ่วนใหญ่ 
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างยังคงมีความยุ่งยากและใช้เวลาด�าเนินการ
พอสมควร ภาครัฐจึงควรทบทวนพิจารณาผ่อนปรนการก�ากับดูแลเพ่ือไม่สร้างภาระและต้นทุนให้กับ SME 
มากจนเกินไป อาทิ การลดเงื่อนไขคุณสมบัติของกิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์แบบ SME PP ในส่วน 
การจ้างงานและรายได้ เพื่อให้ SME ที่มีศักยภาพแต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ สามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนผ่านตลาดทุนได้จ�านวนมากขึ้นและสามารถน�าเงินทุนไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้  
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรเร ่งสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ ่ม SME และผู ้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเตรียมความพร้อมส�าหรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ในอนาคต รวมทั้งจูงใจให้ภาคเอกชน
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เพ่ือเพิ่มโอกาสและจ�านวนเงินทุนให้สูงขึ้น

080202

ที่มา: SET และ ก.ล.ต.

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME 

 32 
การด่าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME  33 

อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีโครงการสนับสนุนให้ SME 34 

ทุกระดับให้เข้าสู่ตลาดทุน ได้แก่ (1) ส าหรับ SME ระดับ Early Stage ได้แก่ การออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทจ ากัดสามารถ35 

ระดมทุนในวงจ ากัด SME Private Placement (SME-PP) การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) (2) ส าหรับ 36 

SME ท่ีมีขนาดระดับหนึ่ง ในปี 2564 ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบ จากผู้ลงทุนเป็นวงกว้าง  37 

SME-Public Offering (SME-PO) และการจัดตั้งตลาดรองเพื่อซื้อขายหุ้นของ SME (SME Board) ที่ใช้ชื่อว่า  38 

LIVE Exchange ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะออกภายในต้นปี 2565 และส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่  39 

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม 40 

ในการขยายเข้าสู่ตลาดทุน การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบัญชีและกฎหมายในการด าเนินกิจการ และมีหลักสูตร41 

เฉพาะส าหรับ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัทมุ่งสู่การจดทะเบียนใน SET และ mai โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2564  42 

มีการระดมทุน Crowdfunding ด้วยหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ส าเร็จ จ านวน 389.5 ล้านบาท รวม 60 บริษัท และการระดมทุน 43 

แบบ SME-PP ด้วยหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ส าเร็จรวมทั้งหมด 204.1 ล้านบาท รวม 10 บริษัท นอกจากนี้ ก .ล.ต.  44 

ได้ออกเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการจัดท าทรัสต์ 45 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REITs with buy back condition) เป็น REITs  46 

ที่เปิดให้เจ้าของทรัพย์สามารถกลับมาซื้อทรัพย์กลับในราคาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจ  47 

ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิเช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture 48 

Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) 49 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุน 50 
เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนมีความยุ่งยาก กฎระเบียบซับซ้อนมากกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร 51 

ที่มา: SET และ ก.ล.ต. 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้น 
1 เท่าตัว

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 พาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  (e-Commerce) เป ็นช ่องทางการซื้อขายรูปแบบใหม ่ที่ เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู ้บริโภค ด้วยการลดข้อจ�ากัดนานาประการ 
รวมถึงด้านพรมแดน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจ�ากัดด้านการแสวงหาและเข้าถึงตลาดในรูปแบบ 
การค้าขายแบบเดิม มีช่องทางการเข้าถึงผู ้บริโภคเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี  
แม้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและทั่วโลกจะมีการเติบโต 
ขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิต ตลอดจนรูปแบบการบริโภค 
ของผู้คน รวมถึงอิทธิพลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ การส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับ SME มีปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู ้ประกอบการที่จะต้องมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการเข้าถึงตลาด ระบบการซ้ือขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย 
อาทิ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย ระบบ e-Payment ที่น่าเชื่อถือ ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสภาพแวดล ้อมที่ เอื้ออ�านวย ท้ังกฎหมาย กฎระเบียบท่ีสนับสนุนคุ ้มครองผู ้ ซ้ือและผู ้ขาย 
อย่างเป็นธรรม รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการค้าที่ เอื้อให้การท�าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเติบโตพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี 2563 มีการขยายตัวเติบโต
เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัวจากปี 2559 ด้วยมูลค่ารวม 1,585,956 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 13.9 จากปี 2562  
ที่มีมูลค่ารวม 1,391,932 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ที่ช ่วยสนับสนุนให้ตลาดทางกายภาพในรูปแบบด้ังเดิมปรับเปล่ียนมาสู ่ระบบออนไลน์ท่ีไม ่จ�าเป็นต้องมี 
หน้าร้านมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู ้ประกอบการค้าปลีกและส่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม 
ผู ้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีแนวโน้มเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีข้อได้เปรียบในด้านท่ีต้ังและเงินทุน 
ในการประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ช ่วย 
ลดความเหลื่อมล�้าและข้อจ�ากัดในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ SME ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2564 จะมีมูลค่า 1,906,109 ล้านบาท หรือขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
จากป ี  2563 ในอัตราร ้อยละ 20 .2  ท� า ให ้ประ เทศไทยมีแนวโน ้มที่ จะสามารถบรรลุ เป ้ าหมาย 
มูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 1 เท ่าตัวในปี 2565 ได ้  
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C ของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ พบว ่า มูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์แบบ B2C ของไทย 
มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคต่อเนื่องติดต่อกันถึง 6 ปี

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย (ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 

ปี 2559 - 2563

 33 
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  36 
 37 

 38 
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 40 
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 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  47 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก ่48 
SME ในหลายมิติ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าโครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการเพิ่มขีด49 
ความสามารถทางการตลาด และโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด50 
กลางและขนาดย่อม ได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานัก51 
การค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โดยการให้ความรู้ที่จ าเป็นและบริการที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน า52 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท าตลาดออนไลน์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้า 53 
การเขียนแผนการตลาดและการสร้างร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยัง ได้พัฒนาต่อ54 
ยอดตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ Thaitrade.com ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ55 
ผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อทั่วโลก พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับการค้าออนไลน์อ่ืน 56 
รวมถึงส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างชาติในตลาดเป้าหมาย พัฒนาศูนย์กระจาย57 
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานกระจายในทุกภูมิภาค ตลอดจนบริการให้ค าปรึกษาและจับคู่เจรจาธุรกิจ58 
ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน์ ผ่าน MOC E-Commerce Center เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดรับกับ59 
พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคและแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ อีกทั้งจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 60 
(1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล61 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์  62 
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา หน่วยงานหลักที่ เกี่ยวข ้องได ้ เตรียมความพร ้อมและพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ SME ในหลายมิติ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท�าโครงการ 
เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด และโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจบริการท่ีมีมูลค่าสูง ขณะท่ีส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดท�าโครงการ 
เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู ้ประกอบการรายย่อยซ่ึงมุ ่งเน้นพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 
(Smart Trader Online) โดยการให้ความรู้ที่จ�าเป็นและบริการที่ปรึกษาให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท�าตลาดออนไลน์ โดยการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับสินค้า  
การเขียนแผนการตลาดและการสร้างร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้  
ยังได ้พัฒนาต ่อยอดตลาดกลางพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของประเทศ Thaitrade.com ให ้สอดคล ้อง 
กับความต้องการใช้งานของผู ้ประกอบการไทยและผู ้ซื้อท่ัวโลก พร้อมทั้งเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือระบบ 
ที่ให้บริการเก่ียวกับการค้าออนไลน์อ่ืน รวมถึงส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างประเทศ ในตลาดเป้าหมาย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานกระจาย 
ในทุกภูมิภาค ตลอดจนบริการให ้ค�าปรึกษาและจับคู ่ เจรจาธุรกิจผ ่านช ่องทางออนไลน์และออฟไลน ์ 
ผ่าน MOC E-Commerce Center เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม ่
ของผู้บริโภคและแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ อีกทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 
(1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนา 
และเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู ้พัฒนาแพลตฟอร์มและผู ้ค ้ารายใหญ่ 
ผ ่ านช ่องทางออนไลน ์ทั้ งที่ เป ็นผู ้ประกอบการในและต ่างประเทศเพิ่มสู งขึ้น  นับเป ็นความท ้าทาย 
ที่ผู ้ประกอบการ SME ไทย ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศที่มีราคาถูกซ่ึงสามารถเข้ามาครอง
ส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ ผู้ประกอบการ SME ไทยยังจ�าเป็น
ต้องพึ่งพาการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่ได ้รับความนิยมของต่างประเทศและต้องเสียค่า GP ราคาสูง  
ในขณะเดียวกันข้อมูลการซื้อขายสินค้าของผู ้ประกอบการไทยท้ังตลาดในและต่างประเทศยังเข ้าไปอยู ่
ในฐานข้อมูลของบริษัทเอกชนต่างประเทศที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
ไม ่สามารถน�าข ้อมูลมาใช ้วิ เคราะห ์ด ้านการตลาดเพื่อพัฒนาสินค ้าและบริการส�าหรับ SME อีกท้ัง  
ผู้ประกอบการ SME ไทยยังขาดทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ แม้ว่าภาครัฐ 
มีความพยายามในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายทั้งต่อการด�าเนินโครงการและการด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ  
จึงจ�าเป็นต้องปรับแนวทางและแผนงานให้สามารถด�าเนินการผ่านทางช่องทางออนไลน์ทดแทนการพบปะ 
และอบรมในสถานท่ีจริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควรเร ่งส ่งเสริมความรู ้และทักษะที่จ�าเป ็นในเชิงลึกให ้ 
ผู ้ประกอบการ SME ไทยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการค้าขายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ได้จริง อีกทั้งควรพัฒนา National Trading Platform ที่หลากหลายเพื่อให้ SME ทั่วไปสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการท�าการค้าได้ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง ควรเชื่อมโยงข้อมูลการค้าขาย 
ผ ่านแพลตฟอร ์มพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของผู ้ประกอบการเพื่อใช ้ประโยชน ์ ในการวิเคราะห ์ตลาด 
และพฤติกรรมของผู ้บริโภค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ startup ที่มีองค ์ความรู ้และเทคโนโลยี 
ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู ่ตลาดออนไลน์แก่ผู ้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจ
และมีศักยภาพในการต่อยอดกิจการ  ควบคู ่ไปกับการก�ากับดูแลสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่าง 
ผู ้ประกอบการที่เป็นผู ้ขายสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภายในและต่างประเทศ ตลอดจน 
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับ 
ที่ 1 ใน 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ค ้าระหว ่ างประเทศ ( Internat ional  Trade)  
เป ็นองค ์ประกอบหน่ึง ท่ี ใช ้ ในการจัดอัน ดับขีด 
ความสามารถ ในการแข ่ ง ขัน  ด ้ านสมรรถนะ 
ทาง เศรษฐกิ จ  ( Economic  Pe r fo rmance )  
ของประเทศต่าง ๆ ที่จัดท�าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ  ( I n t e rna t i ona l  I n s t i t u te  fo r  
Management Development: IMD) โดยมีเกณฑ์
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ สะท้อนขีดความสามารถในการเข้าถึง
ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย อาทิ การน�าเข้าส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว  
ในกรณีของ SME ภาครัฐมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้ประกอบการ SME เข้าสู ่ตลาด 
ต่างประเทศ ปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม SME ประกอบด้วย การสร้างความพร้อมให้ผู ้ประกอบการ  
โดยการส่งเสริมความรู ้และทักษะจ�าเป็น การพัฒนาสินค้าและบริการท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์ 
นวัตกรรมและความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาด  
สามารถเข้าถึงข้อมูลและตลาดผู ้ซื้อในต่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก มีการใช้สิทธิประโยชน์ 
ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือ/ความตกลงระหว่างประเทศตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 
อาทิ การส่งเสริมแหล่งทุนท่ี SME เข้าถึงได้ การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ การอ�านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า 
ให ้กับ SME ทั้ งนี้  ในช ่วงป ี  2563 - 2564 ทั่ วโลกได ้ประสบกับสภาวะวิกฤติจากการแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตของโลก ประเทศต่าง ๆ หันไปพึ่งพาการค้า 
และการบริโภคสินค้าภายในประเทศ ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย  

ที่มา: IMD

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ

จ.3
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ดังน้ัน การเตรียมพร ้อมในการพัฒนาความ สะดวกและแก้ไขป ัญหาอุปสรรคทางการค ้าให ้กับ SME  
ในระยะหลังจากนี้  จึงจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการควบคู ่ไปกับการเฝ ้าระวังและเสริมสร ้างความปลอดภัย 
ในด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับสินค้าและบริการของไทย และส่งเสริมให้การค้า
ระหว่างประเทศสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบร่ืนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเขต 
เศรษฐกิจทั่วโลก จ�านวน 63 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยมีอันดับลดลงมากถึง 16 อันดับ มาอยู ่ในอันดับท่ี 21 จากอันดับที่ 5  
ในป ี  2563 เนื่องจากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีส ่งผลกระทบต ่อการค ้าระหว ่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยในปี 2564 จากการประเมินของ IMD พบว่า การส่งออกสินค้าและบริการของไทยหดตัวลงร้อยละ 6.01  
และร้อยละ 61.57 ตามล�าดับ ท้ังนี้ หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยยังคงเป็นรองสิงคโปร์ (อันดับ 1) และลดลงมาอยู ่ต�่ากว่ามาเลเซีย  
(อันดับ 12) ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา โดยทั่วไปการเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศของ SME ต้องอาศัยต้นทุนและขั้นตอน 
การด�าเนินการจ�านวนมาก อีกทั้ งสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 วิกฤติยังซ�้ า เ ติมให ้ 
ผู ้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ยากขึ้น ภาครัฐจึงได้จัดท�าโครงการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู ้ประกอบการ SME ที่มีสินค้าคุณภาพและมีอัตลักษณ์ให้เข้าสู ่ตลาดต่างประเทศ อาทิ โครงการพัฒนา 
และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยซึ่งเป็นจุดเด่นของสินค้าไทย โดยเฉพาะผลไม้ไทย 
ที่ เป ็นท่ีช่ืนชอบของชาวต่างชาติ ด้วยการจับคู ่ธุรกิจ จัดคณะผู้แทนเพ่ือเจรจาการค้า และส�ารวจตลาด  
เพื่อให ้สินค้าไทยเป็นท่ีรู ้จักทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งส ่งเสริมให้ผู ้ประกอบการผลิตสินค้า 
และบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโลก อาทิ มาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกัน 
การค้าที่มิใช ่ภาษี และจากการแข่งขันที่รุนแรงของผู ้ส ่งออกทั่วโลก โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2564  
มีผู ้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนารวมท้ังส้ิน 1,368 ราย รวมมูลค่าการส่ังซ้ือผ่านโครงการ  
จ�านวน 14,550.19 ล้านบาท นอกจากน้ี ยังมีโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย 
สู่สากล ด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพาณิชย์ ด�าเนินการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเข ้าสู ่ตลาด 
มูลค่าสูง และสร้างศูนย์กลางองค์ความรู ้นวัตศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู ้เข ้าใช้องค์ความรู ้ด ้านงาน 
ศิลปหัตถกรรม จ�านวน 2.8 ล้านราย ผู ้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมที่ได้รับการต่อยอดสู ่เชิงพาณิชย ์
และเข้าสู่ตลาด จ�านวน 2,079 ราย มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้ารวม 120.35 ล้านบาท ถึงแม้ว่าอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่การด�าเนิน
โครงการในระยะที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังคงเร่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME ไทย
สามารถเข้าถึงและแข่งขันได้ในเวทีโลก
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  การค ้าระหว ่างประเทศในระยะที่ผ ่ านมาได ้ เผชิญ 
กับปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ อาทิ การผลิตแบบ Mass Production ของประเทศผู้ผลิตขนาดใหญ่ การกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช ่ภาษีโดยการเพิ่มข ้อจ�ากัดทางการค้าเพื่อปกป้องผู ้ผลิตและส่งเสริมสินค้าในประเทศ 
ของตนเอง การแข ่งขันที่ มีความรุนแรงในภาคการส ่งออก ประกอบกับสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ตลาดการค้าระหว่างประเทศซบเซา การส่งเสริมผู ้ประกอบการ SME ให้เข้าร่วม
นิทรรศการระดับโลกในประเทศต่าง ๆ และโปรโมทสินค้าและบริการของไทยเป็นไปได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ คือ การค้ารูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
เมื่อเทียบกับการค้าแบบดั้งเดิม แต่อาจเพิ่มการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสนับสนุนด้านตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ต่อจากนี้ จะต้อง 
มุ ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับตัวสอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้ม
อนาคต อาทิ การส่งเสริมผู ้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพและการออกสู ่ตลาดท่ีควบคู ่กันทั้งแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมท้ัง ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลตรงกับความต้องการ
เพื่อดึงดูดผู ้ซื้อสินค้าคุณภาพ ลดข้อจ�ากัดมาตรการทางภาษีและการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี รวมถึง
ด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ตลอดจนเร่งรัด 
การเจรจาความตกลงการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้าและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

351



080303

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศเป็นหน่ึงในโอกาสส�าคัญท่ีสนับสนุนการสร้างรายได้และยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ 
สู่ระดับสากล พร้อมท้ังเพิ่มบทบาทของ SME ให้เป็นจักรกลส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยผลักดันการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นอกเหนือจากความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู ้ประกอบการแล้วนั้น  
ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน หากผู ้ผลิตสามารถสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง 
ของผลิตภัณฑ์ผ ่านการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ได ้จะยิ่งเกิดเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู ่ไปกับ 
การส่งเสริมด้านแหล่งเงินทุน เครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สิทธิประโยชน์ทางการค้า  
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ตลอดจนพิธีการศุลกากรและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าท่ีเอื้อให้ SME แข็งแกร่ง 
และมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดโลก
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในระยะที่ผ่านมา
เป ้าหมายระดับแผนแม ่บทย ่อยนี้ ได ้ ใช ้ สัดส ่วน 
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต ่อการส ่งออกรวมของประเทศเพิ่มข้ึนไม ่ต�่ากว ่า 
ร้อยละ 25 โดยอ้างอิงนิยาม SME ตามกฎกระทรวง
ก�าหนดจ�านวนการจ ้างงานและมูลค ่าสินทรัพย ์ 
ถาวรของวิสาหกิจขนาดย ่อม พ.ศ. 2545 ซึ่ งใน 
ป ี  2563 ประเทศไทยบรรลุ เป ้ าหมายสัดส ่ วน 
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต ่อการส ่ งออกรวมของประเทศเพิ่ มขึ้ นมากถึ ง 
ร้อยละ 32.3 อย่างไรก็ดี ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อการส่งออกรวมของประเทศ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ปรับปรุงการจัดท�าข้อมูลมูลค่าการส่งออกของ SME โดยใช้นิยาม SME ใหม ่
ตามกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และประกาศส�านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เร่ืองการก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ท�าให้มูลค่า 
การส่งออกของ SME ต�่ากว่าข้อมูลตามนิยามเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ ณ ปี 2563 มีมูลค่ารวม 839,563 ล้านบาท 
สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมลดลงมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 11.69 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ส�าหรับปี 2564 การส่งออกของ SME มีมูลค่า 806,862 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.01 ของการส่งออกท้ังประเทศซึ่งมีมูลค่ารวม 6,202,170 ล้านบาท และมีสัดส่วนสูงขึ้นจากปี 2563 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐได ้ผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับการส่งออกของ SME  
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ผู ้ประกอบการการค้า 
ยุคใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ  มุ่งเน้น UpSkill & ReSkill จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู ้พ้ืนฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการต้นทุนทางการตลาด  
ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกส�าหรับผู ้ประกอบการเฉพาะราย พัฒนาศักยภาพด้านการท�าตลาดออนไลน์ สนับสนุน 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การทดสอบตลาด การแสดงสินค้า  
การจ�าหน่ายสินค้า การเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการใช้ Big Data  
Analytics นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน ด้านระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ และระบบ
บริหารคุณภาพ ในระดับสากลแก ่วิสาหกิจชุมชนและผู ้ประกอบการอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป 
ทางการเกษตร การเพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยสร้างเรื่องราวและตราสินค้า  
รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการ
เ ก่ียวกับความตกลงการค ้าเสรีและเศรษฐกิจการค ้าระหว ่างประเทศ การใช ้สิทธิประโยชน ์  โอกาส 
และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี รวมถึงความเคลื่อนไหวด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของทั้งไทย 
และประเทศคู ่ค ้า เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถใช้โอกาสและปรับตัวรองรับการเปิดตลาดสินค้า บริการ  
และการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 31 
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 40 

 41 

 42 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา 43 

ภาครัฐได้ผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการส่งออกของ SME ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง44 
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา45 
ศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ  มุ่งเน้น UpSkill 46 
& ReSkill จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการธุรกิจและการ47 
จัดการต้นทุนทางการตลาด ให้ค าปรึกษาเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการเฉพาะราย พัฒนาศักยภาพด้านการท าตลาด48 
ออนไลน์ สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การทดสอบตลาด การแสดง49 
สินค้า การจ าหน่ายสินค้า การเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ50 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการใช้ Big Data Analytics 51 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน ด้านระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารคุณภาพ ในระดับ52 
สากลแก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร การเพิ่มความโดดเด่นให้กับ53 
สินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยสร้างเร่ืองราวและตราสินค้า  รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP 54 
อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี และเศรษฐกิจการค้าระหว่าง55 
ประเทศ การใช้สิทธิประโยชน์ โอกาสและผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี รวมถึงความเคลื่อนไหวด้านนโยบายทาง56 
เศรษฐกิจของทั้งไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสและปรับตัวรองรับการเปิดตลาดสินค้า 57 
บริการ และการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 58 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 59 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สู ่ระดับสากลให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้มีประเด็นความท้าทายมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ประการแรก ตลาดโลกโดยเฉพาะภาคการส่งออกและน�าเข้าได้รับผลกระทบเนื่องจาก 
การชะงักงันของอุตสาหกรรมการขนส่ง ประการถัดมา วิถีการด�าเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในการบริโภค ซึ่งเป็นผลให้ฝ่ายผู ้ผลิตและให้บริการจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการบริโภคด้วยเช่นกัน อีกทั้ง นวัตกรรมที่รองรับวิถีการด�าเนินชีวิต 
แบบใหม่ อาทิ อุปกรณ์ป ้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข ้องกับการ Work From Home  
ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในตลาดสากล ขณะเดียวกันความนิยมในสินค้า 
บางประเภทอาจถดถอยลงเนื่องจากผู ้บริโภคเห็นว ่าไม ่ใช ่สิ่งจ�าเป ็นต่อการด�าเนินชีวิตอีกต ่อไป ดังน้ัน  
จึงควรมุ ่งเน้นการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence)  
เพื่อให ้ผู ้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและทิศทางตลาดระดับสากลได ้ 
อย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งพัฒนา Market Intelligence Center พร้อมทั้งให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพในการส่งออกให้มีทักษะในการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม 
ผู้บริโภค เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับสถาบันวิจัยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและมีมูลค่าสูง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบตลาด ตลอดจน 
เตรียมความพร้อมให ้ผู ้ประกอบการสามารถใช ้สิทธิประโยชน์ และยกระดับสินค้าและบริการเพ่ือลด 
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศในกรอบต่าง ๆ
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 นโยบายภาครัฐมีส่วนส�าคัญต่อการเร่ิมต้นและด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยนโยบายที่ด ี
และเหมาะสมจะเอื้อให้ผู ้ประกอบการสามารถเร่ิมต้นธุรกิจได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต พร้อมทั้ง 
สร้างการแข่งขันที่ เป ็นธรรมในตลาด ที่ผ ่านมาการวัดความส�าเร็จของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยนี ้
ใช ้อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต ่อวิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง 
ของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ใช้เกณฑ์การวัดด้านการส่งเสริม 
ความเป็นผู้ประกอบการและการอ�านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ ของ Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) เป็นตัวชี้ วัด แต่ในปี 2564 GEM ไม่ได ้จัดเก็บข้อมูลและจัดอันดับของประเทศไทย  
ท�าให ้ต ้องปรับเปลี่ยนมาใช ้อันดับความสามารถในการแข ่งขันท่ีจัดโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International Institute for Management Development: IMD) ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government 
Efficiency) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institutional Framework)  
และกฎหมายด ้านธุรกิจ  (Bus iness Leg is lat ion)  ซึ่ งสะท ้อนตัวชี้ วัดนโยบายภาครัฐที่ ใกล ้ เ คียง 
กับตัวชี้ วัดเดิม ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้อมูลเพื่อ 
การส่งเสริม SME ที่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของ SME การพัฒนาและใช้ SME Big Data และการขึ้นทะเบียน 
ผู ้ประกอบการ ระบบการส ่งเสริมท่ีมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนผู ้ ให ้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนที่มี 
ความเชี่ยวชาญ การให้สิทธิประโยชน์แก่ SME และระบบการประเมินศักยภาพ ตลอดจนการอ�านวย 
ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐ การบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและบริบทแวดล้อมภายนอก ที่ท�าให้ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ 

แผนแม่บทย่อย
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน 
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 15

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 IMD  
ได้จัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐของไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 20 สูงขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 23 ในปี 2563  
โดยปัจจัยย ่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน 
ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ และปัจจัยย่อยด้านกฎหมาย
ธุรกิจปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนพบว่า อันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐของไทยยังเป ็นรองสิงคโปร ์ 
(อันดับ 5) โดยตัวชี้วัดมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ที่มา: IMD

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ ที่จัดโดย IMD

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการจ�ากัดกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจเป็นระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อรายได้ของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต�่า บางธุรกิจต้องเร่ง 
ปรับตัวสู่โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอด ขณะท่ีธุรกิจอีกเป็นจ�านวนมากไม่สามารถปรับตัวและต้องปิดกิจการ
แบบถาวร ภาครัฐได ้เล็งเห็นความส�าคัญของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจและความเปราะบางของ SME  
ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ จึงเร ่งด�าเนินมาตรการและโครงการเพื่อช ่วยเหลือ SME ให้สามารถปรับตัว 
และฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพที่รับผิดชอบก�ากับดูแลนโยบายการส่งเสริม SME ได้ผลักดันมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเยียวยา 
ให้ผู ้ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจและฟื ้นตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการให้กลับมาด�าเนินกิจการและแข่งขันได้หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ส�าหรับมาตรการ/
โครงการที่ส�าคัญ อาทิ การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  
ถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2564 มีผู ้ประกอบการขึ้นทะเบียนจ�านวน 100,752 ราย สินค้าและบริการ 
จ�านวน 661,492 รายการ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME รวม 551,306 ล้านบาท ณ เดือนสิงหาคม 
2564 รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีที่ผู ้ขายสินค้าเป็น  
SME จากระยะเวลา 60 - 120 วัน เป็น 30 - 45 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้  
ยังได้ด�าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ซ่ึงเป็น 
โครงการที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางและโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงบริการและการให้ค�าปรึกษา
ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ด�าเนินการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ผลการด�าเนินโครงการ ณ ปี 2564  
มีผู้เข้ารับบริการ 196,331 ราย สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการได้รวม 127,613 ราย 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกว่า 226 หน่วยงาน และโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนี้เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 
เพื่อให้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู ้และบริการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ smeone.info โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 73 หน่วยงาน 
ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 971,560 ราย 

 33 
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 38 

 39 

 40 

 41 

การด าเนินงานที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น42 
ระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของภาคเศรษฐกิจ 43 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต่ า บางธุรกิจต้องเร่งปรับตัวสู่โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอด ขณะที่ธุรกิจ44 
อีกเป็นจ านวนมากไม่สามารถปรับตัวและต้องปิดกิจการแบบถาวร ภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของ SME ต่อระบบ45 
เศรษฐกิจและความเปราะบางของ SME ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ จึงเร่งด าเนินมาตรการและโครงการเพื่อช่วยเหลือ SME 46 
ให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะ47 
หน่วยงานเจ้าภาพที่ รับผิดชอบก ากับดูแลนโยบายการส่ง เส ริม SME ได้ผลักดันมาตรการ/โครงการ 48 
ช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจและฟื้นตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ49 
ของผู้ประกอบการให้กลับมาด าเนินกิจการและแข่งขันไดห้ลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ส าหรับมาตรการ/โครงการที่50 
ส าคัญ อาทิ การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 51 
2564 มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนจ านวน 100,752 ราย สินค้าและบริการจ านวน 661,492 รายการ โดยมีมูลค่าการ52 
จัดซื้อจัดจ้างจาก SME รวม 551,306 ล้านบาท ณ เดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้53 
สินเชื่อการค้า (Credit term) กรณีที่ผู้ขายสินค้าเป็น SME จากระยะเวลา 60-120 วัน เป็น 30-45 วัน โดยจะมีผลบังคับ54 
ใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service 55 
Center : OSS) ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางและโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงบริการและ56 
การให้ค าปรึกษาภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ด าเนินการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ผลการด าเนินโครงการ ณ ปี 2564  57 
มีผู้เข้ารับบริการ 196,331 ราย สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการได้รวม 127,613 ราย โดยมี58 
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกว่า 226 หน่วยงาน และโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการ59 
ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้เป็นช่องทางการ60 
เข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ smeone.com 61 
โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 73 หน่วยงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 971,560 ราย  62 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างโอกาสให้ผู้คน63 
สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของภาครัฐในการน า64 

ที่มา: IMD 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างโอกาส
ให้ผู ้คนสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างง่ายดายยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาส 
ของภาครัฐในการน�า เทคโนโลยีดิจิ ทัลมาปรับใช ้ ในนโยบายเ พ่ือการส ่ ง เสริม SME อย ่างไร ก็ตาม  
ความท้าทายที่ส�าคัญของเทคโนโลยีคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทัน 
ต่อสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ จากอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดโดย IMD สะท้อนให้เห็นว่ามีตัวช้ีวัด 
อีกจ�านวนหนึ่งท่ีประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลาง อาทิ ปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน มีตัวชี้วัด 
ด้านกรอบกฎหมายกฎระเบียบ (Legal and regulatory framework) ท่ีเอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของธุรกิจ (อันดับ 32) และการปรับตัวของนโยบายภาครัฐ (Adaptability of government 
policy) ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ (อันดับ 32) ซึ่งประเทศไทยควรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา
เนื่องจากจะน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงที่ เอื้อต่อการส่งเสริม SME ในด้านอื่นด้วย นอกจากนี้ ป ัจจัยย่อย 
ด้านกฎหมายธุรกิจยังชี้ให้เห็นว่ากฎหมายด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competition  
Legislation) มีประสิทธิภาพและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (อันดับ 46) ยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต�่า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย หน ่วยงานภาครัฐควรประยุกต ์ใช ้ข ้อมูลและเทคโนโลยีดิ จิ ทัล 
ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม 
โดยส่งเสริมผู ้ประกอบการข้ึนทะเบียนเข้าสู ่ระบบของภาครัฐ เร่งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยง
ข ้อมูล SME ระหว่างหน่วยงาน และใช ้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และและจัดท�ามาตรการ/โครงการ 
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ SME ที่ทันต่อสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการ 
ของ SME ที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ และประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญ 
ของผู ้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพและลดระยะเวลา/ข้ันตอนการให้บริการ 
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ SME เติบโต 
และแข่งขันได้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ 
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