
“พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” 
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

    ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 08

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ ประเด็น (08)  
ผู้ประกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย 
ให้เป็น “ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่” ทีก้่ำวทนัและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ  
โดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เนื่องจำก
กำรประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบกำรมีบทบำทส�ำคัญ 
ต่อกำรกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและควำมเข้มแข็ง

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขนยิำม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับใหม่ ซึ่งจะ
ครอบคลมุผูป้ระกอบกำรรำยย่อย เพือ่ให้สะท้อนถงึสภำพ
ควำมเป็นจริงของวสิำหกจิของประเทศได้อย่ำงชดัเจนมำกขึน้ 
ท�ำให้เมือ่มกีำรประกำศใช้นยิำมดงักล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร
จะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรขนำดย่อยมีจ�ำนวนเพ่ิมขึ้นเป็น

ของผู้ประกอบกำรจะช่วยให้ประเทศสำมำรถแข่งขันใน
ระดับเวทีกำรค้ำโลกได้โดยผู้ประกอบกำรยุคใหม่จะต้อง
มีทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนทัศนคติ 
ทักษะควำมสำมำรถ  และควำมรู้ส�ำหรับกำรรับมือกับ
กำรแข่งขันที่จะรุนแรงข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น 
คือ ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

อนัดบัทีห่นึง่ สงูกว่ำผูป้ระกอบกำรขยำดย่อมและขนำดกลำง
และยังส่งผลให้วิสำหกิจขนำดกลำงปรับตัวขึ้นไปเป็น 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ ส่งผลต่อโครงสร้ำงของ SME อย่ำง
มนียัส�ำคญั อย่ำงไรก็ตำม รฐับำลควรเร่งผลกัดนักำรพฒันำ
ผูป้ระกอบกำรในทกุระดับผ่ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรท�ำธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดท�ำโครงกำรส่งเสริม
วิสำหกิจในทุกระดับของภำครัฐให้มีศักยภำพมำกขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
080001

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ในกำรประเมิน
ผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทฯ ต้องพิจำรณำจำก 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับภำพรวมกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ในช่วงปี 2560 - 2562 มแีนวโน้มขยำยตวัอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู ่ที่ร ้อยละ 43.6 ซ่ึงห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนทีก่�ำหนดให้บรรลภุำยในปี 2565 อยูท่ี่ ที่มำ: สสว.

ร้อยละ 1.4 จำกสถำนกำรณ์และทิศทำงกำรขยำยตวัดงักล่ำวจงึมคีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้
ทีร้่อยละ 45 ในปี 2565 แต่อย่ำงไรกด็ ี ยังมอีงค์ประกอบอกีหลำยด้ำนของ SME ทีต้่องได้รบักำรพฒันำและยกระดับ 
เพือ่เป็นส่วนสนบัสนนุส�ำคญัในกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้
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เพ่ือพัฒนำให้เกิดผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมยุคใหม่ท่ีสำมำรถขยำยบทบำทต่อระบบ
เศรษฐกิจและสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำง
ยัง่ยนื

แผนแม่บทฯ ประเดน็ ผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 1)  การสร้างความเข้มแข็ง 
ผูป้ระกอบการอจัฉรยิะ โดยให้ควำมส�ำคญักับกำรจดักำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งพัฒนำ
ทักษะพื้นฐำนที่จ�ำเป็นและควำมถนัดที่แตกต่ำงและ 
หลำกหลำยของแรงงำนโดยเฉพำะที่ เกี่ยวข ้องกับ
เทคโนโลยี และพัฒนำผู้ประกอบกำรในทุกระดับให้ม ี
จิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม และควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำร
พฒันำเพิม่มูลค่ำธรุกิจ ตลอดจนส่งเสรมิกำรรวมกลุม่และ
สร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำร 2) การสร้างโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหำแหล่งเงินทุนและพัฒนำ 
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง พัฒนำ
ระบบประเมนิมลูค่ำทรพัย์สนิในรปูแบบต่ำง ๆ เพือ่ใช้เป็น
หลักประกันทำงธุร กิจ พัฒนำระบบกำรประเมิน 
ควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต และระบบกำรรู้จักลูกค้ำท่ี
สะดวกมำกขึน้ รวมท้ังสนบัสนนุให้ทกุภำคส่วนสำมำรถเข้ำ
ถึ ง บ ริ ก ำ รท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ด ้ ว ย ต ้ น ทุ น ท่ี เ หม ำ ะสม  

3) การสร้างโอกาสเข้าถงึตลาด โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบ
กำรให้มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำที่เด่นชัด ให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรผลติโดยใช้ตลำดน�ำทีค่�ำนงึถงึควำมต้องกำรของตลำด 
โดยเฉพำะตลำดทีม่มีลูค่ำสงู  ส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึตลำด 
จัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐได้มำกขึ้น มีแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึง 
ตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพส�ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 
ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำตลำดในประเทศส�ำหรับสินค้ำที่
มคีณุภำพมำตรฐำน รวมทัง้ตลำดสนิค้ำส�ำหรบักลุม่เฉพำะ  
4) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ พัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสนับสนุนและ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยกำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ สถิติ ผลกำรวิจัยและ
พัฒนำ ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรตลำดและนวัตกรรมให้
เป ็นระบบที่ เป ็นป ัจจุบัน บูรณำกำรและต ่อเ น่ือง  
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถงึและกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล
ในกำรสร้ำงโอกำสให้ภำคธุรกิจ รวมถึงสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครฐั ภำคเอกชน  ภำคกำรศกึษำ และสถำบัน
วิชำกำรทั้งในและระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำผู ้ประกอบกำรร่วมกัน  ยกระดับบริกำรและ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงคณุภำพให้เอือ้ต่อกำรประกอบธรุกจิ 
และกำรพัฒนำนวตักรรมและประยกุต์ใช้ท้ังในภำครัฐและ
เอกชน

080202080101

080301 080302 080303

080201080102

080401
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สะท้อนควำมต้องกำรเป็นผูป้ระกอบกำรและควำมพร้อมในกำรก่อต้ังธรุกจิของบคุคลทัว่ไปทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ซ่ึงเป็นผลจำกกำร
ส่งเสรมิและสนบัสนนุของภำครฐัและศนูย์บ่มเพำะต่ำง ๆ โดยกำรส่งเสริมดงักล่ำวจะช่วยให้ผูท้ีต้่องกำรเป็นผูป้ระกอบกำร
ได้รับกำรสนับสนุนเพียงพอพร้อมสู่กำรประกอบธุรกิจจริง และสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มจีติวญิญำณของผู้ประกอบกำร และรูจ้กัใช้เทคโนโลยี นวตักรรมและควำมคดิสร้ำงสรรค์เป็นตวัขบัเคลือ่นธรุกิจมำกยิง่ขึน้ 
โดยเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร กำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประกอบธรุกจิของเยำวชน และกำรสร้ำงตลำดส�ำหรบัวสิำหกจิเริม่ต้น

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิำรณำอตัรำกำรขยำยตัวจ�ำนวนกำรก่อตัง้วสิำหกจิเร่ิมต้น พบว่ำมกีำรลดลงจำก 
76,390 รำย ในปี 2560 เป็น 74,376 รำย ในปี 2561 หรือหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 2.64  และในช่วง 9 เดือนแรก  
ของปี 2562 มกีำรก่อตัง้วิสำหกจิรวมทัง้สิน้ 57,608 รำยซ่ึงมำกขึน้กว่ำปี 2561 ในช่วงเวลำเดียวกนั 1,337 รำย ดงัน้ัน 
จงึคำดกำรณ์ได้ว่ำจ�ำนวนกำรก่อตัง้ธรุกจิเริม่ต้นอำจขยำยตัวข้ึนเล็กน้อยจำกปีก่อน อย่ำงไรกต็ำม ในกำรบรรลเุป้ำหมำย
กำรขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ 10  ในช่วงปี 2561-2565 ทีต่ัง้ไว้ยงัคงมคีวำมท้ำทำยอย่ำงสงู โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรสนบัสนนุ
กำรก่อตั้งธุรกิจใหม่จำกภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง และกำรพัฒนำและยกระดับปัจจัยสนับสนุนที่จ�ำเป็นต่อกำรก่อตั้งธุรกิจ  
และสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรก่อต้ังธรุกจิ

หมำยเหต:ุ ข้อมลูปี 2562 เป็น ต.ค. 61 – ก.ย. 62

90000

80000

70000

60000

50000

40000

 2557       2558       2559       2560      2561        2562

59011

76390

59877

74376

64009

57608

จ�านวนการก่อตัง้วสิาหกจิเริม่ต้น

ที่มำ: สสว.



08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080101

222

การด�าเนินการท่ีผ่านมา  พบว่ำ อัตรำกำรขยำยตัวของ
จ�ำนวนกำรก่อตั้งธุรกิจที่สูงขึ้นในปี 2559 และ 2560  
ส่วนหนึ่งเป ็นผลมำจำกควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
มำตรกำรส่งเสริม SME ในลักษณะบูรณำกำรท�ำให้มี
ทศิทำงกำรส่งเสรมิทีชั่ดเจนและเป็นเอกภำพมำกขึน้ โดยที่
ผ่ำนมำภำครัฐได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำรใหม่อย่ำงต่อเน่ือง โดยสนับสนุนกำรสร้ำง
และพัฒนำผู ้ประกอบกำรใหม่ด ้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง โดยมีผู้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ยุคใหม่รวมทั้งสิ้น 38,999 รำย 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นและ 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ หรอืศนูย์บ่มเพำะได้รบักำรพฒันำ
ทัง้สิน้ 178 แห่งทัว่ประเทศ
ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำภำครฐั
จะให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรก่อตั้งธุรกิจใหม่
เพ่ิมมำกขึ้น แต่จ�ำนวนกำรจัดตั้งกิจกำรของ SME ยังคง
ทรงตวั สะท้อนให้เหน็ว่ำกำรสนบัสนนุด้วยควำมรูพ้ื้นฐำน
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวตักรรมในธรุกิจ ยงัไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำร
รำยใหม่ ซึง่จ�ำเป็นต้องได้รบักำรสนบัสนนุกำรเข้ำถงึปัจจัย

อื่นที่ส�ำคัญต่อกำรเริ่มต้นธุรกิจ อำทิ แหล่งเงินทุน ตลำด 
และกำรสนบัสนนุเชงิลึกจำกสถำบนัเฉพำะทำงตำมกิจกำร
เป้ำหมำย นอกจำกนี้ ภำครัฐยังขำดกำรส่งต่อกลุ ่ม 
เป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วให้เข้ำถึงกำรพัฒนำควำม
เป็นผู้ประกอบกำรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นหรือควำมรู้เฉพำะทำง 
รวมทัง้ส่งต่อกลุม่เป้ำหมำยไปยงักำรสนบัสนนุในปัจจยัอืน่
ทีจ่�ำเป็นต่อกำรก่อตัง้ธรุกจิ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรขยำยตัวของจ�ำนวนกำรก่อตัง้วสิำหกิจ
เร่ิมต้นเพิ่มขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับส่งเสริมกำรเข้ำถึง
ปัจจยัอืน่ทีส่�ำคญัต่อกำรเริม่ต้นธรุกจิ อำท ิกำรเพิม่โอกำส
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับผู ้ต ้องกำรก่อตั้งธุรกิจ  
กำรสร้ำงตลำดรองรับส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ 
รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
ผ่ำนกำรพัฒนำศูนย์บ่มเพำะและสถำบันเฉพำะทำงให้
สอดคล้องกบัรปูแบบธรุกิจและเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ท่ี
หลำกหลำย รวมท้ังควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งต่อกลุ่ม
เป้ำหมำยทีไ่ด้รบักำรพฒันำแล้วให้เข้ำถงึปัจจยัพืน้ฐำนอ่ืน
ทีจ่�ำเป็นต่อกำรก่อต้ังธรุกจิ เพือ่ให้สำมำรถเริม่ต้นธรุกจิได้
จรงิและบรหิำรจดักำรธุรกจิได้อย่ำงเข้มแข็งและยัง่ยืน
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

โดยกำรจัดอันดับดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นโดย IMD เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในภำพรวม
เกีย่วกบักำรเสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนดจิิทลัและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อมทีส่นบัสนนุกำร
พฒันำเทคโนโลย ีและควำมพร้อมท่ีจะน�ำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมำใช้ในอนำคต ซ่ึงกำรรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทัล
ในธุรกจิและควำมพร้อมในกำรน�ำเทคโนโลยใีหม่มำใช้ในอนำคตจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบกำรให้เป็น 
ผู้ประกอบกำรอัจฉริยะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้มำกยิ่งขึ้น โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือต่ำง ๆ ให้กับ SME  
และกำรประยกุต์ใช้ดจิทัิลในกำรประกอบธรุกิจของ SME 

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการใช้เครือ่งมือและเทคโนโลยี

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ของไทย พบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 40 จำกท้ังหมด 63 ประเทศ ลดลงจำกปีก่อน 1 อันดบั เนือ่งจำก
อันดับย่อยด้ำนควำมพร้อมในอนำคต ลดลง 1 อันดับ อยู่ที่อันดับที่ 50 ในส่วนของอันดับย่อยด้ำนควำมรู้ด้ำนดิจิทัล  
และด้ำนเทคโนโลย ีดีขึน้จำกปีก่อน 1 อนัดบั อยูท่ี่อนัดบั 43 และ 27 ตำมล�ำดบั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อำเซียนไทย
ยงัคงเป็นรองมำเลเซยี และสงิคโปร์ เมือ่พจิำรณำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้ไทยอยูใ่น 36 อนัดบัแรก ยงัคงเป็นควำมท้ำทำย
ส�ำหรับประเทศไทยที่ต้องเร่งพัฒนำและยกระดับประเด็นท่ีเป็นข้อจ�ำกัด เช่น ทัศนคติต่อกำรปรับตัวทำงดิจิทัล  
และกำรสร้ำงองค์ควำมรูผ่้ำนระบบกำรศกึษำและฝึกอบรม เป็นต้น 

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใช้ 
เครือ่งมอืและเทคโนโลยีดิจิทลัดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

080102

ที่มำ: IMD
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำประเด็นด้ำนเทคโนโลยี 
ดจิทิลั และนวัตกรรมเป็นประเดน็ทีภ่ำครฐัให้ควำมส�ำคญั
เป็นอนัดบัต้น ๆ โดยผลกัดนัผ่ำนนโยบำย Thailand 4.0 
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้บูรณำกำรกำรท�ำงำนทุกภำคส่วนให้
ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัลแก่ผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำง 
ทั่วถึง ที่ผ่ำนมำโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร SME  
ได้มุง่เน้นกำรส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยดีจิทัิลและนวตักรรม
แก่ผู ้ประกอบกำรทุกระดับ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสู่ระดับสำกล โดยได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรสร้ำง
และพัฒนำผู ้ประกอบกำรใหม่ด ้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้ำนรปูแบบธรุกจิ โครงกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย และโครงกำรจัดตั้งศูนย์
บ่มเพำะวิสำหกิจซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ สถำบันเฉพำะทำง และมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วม
โครงกำร

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ผูป้ระกอบกำร 
ยังไม ่ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในธุรกิจมำกนัก และกำรยกระดับธุรกิจด ้วย
เทคโนโลย ีนวตักรรมและ R&D มกัใช้เงนิทนุทีค่่อนข้ำงสงู 
ในด้ำนแรงงำนยังไม่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับควำม
สำมำรถด้วยควำมรูท้ำงเทคโนโลยใีหม่ จึงมคีวำมจ�ำเป็นท่ี
จะต้องสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์
กำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในวงกว้ำง นอกจำกนี ้กำรจัดอนัดบั
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ  
ซึ่งครอบคลุมหลำกหลำยมิติ ทั้งกำรศึกษำ กำรบังคับใช้
กฎหมำย ควำมพร้อมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดจิทิลั ซึง่บำงปัจจยัใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น จ�ำเป็นต้องบูรณำกำรควำม 
ร่วมมอืทกุภำคส่วนในกำรผลกัดนัให้อันดบัดขีึน้ พร้อมทัง้
คงอนัดบัในด้ำนท่ีไทยมขีดีควำมสำมำรถสงูไปพร้อมกนั

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนกำร
บรรลเุป้ำหมำยอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำร
ใช้เคร่ืองมอืและเทคโนโลยดีีขึน้ ควรให้ควำมส�ำคญักบักำร
สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำร และแรงงำนใน
วสิำหกจิให้เกดิกำรเรียนรู้และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทลั
มำกข้ึน เช่น ประชำสัมพันธ์วิสำหกิจต้นแบบที่ผ่ำนกำร 
ยกระดับด้วยเทคโนโลยีจำกโครงกำรผู ้ประกอบกำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้ำนรูปแบบธรุกิจ เป็นต้น รวมท้ัง
ควรสนับสนนุให้ SME ลงทนุในนวตักรรมและกำรวิจยัและ
พัฒนำมำกขึ้นเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกจิ นอกจำกนี ้ภำครฐัควรพฒันำปัจจยัแวดล้อมเพือ่
สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืทำงเทคโนโลยต่ีำง ๆ อำท ิกำรพัฒนำศกัยภำพ
ศูนย์บ่มเพำะและที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจ และกำรออก
มำตรกำรเชือ่มโยงภำคเอกชนรำยใหญ่กบั SME เพือ่ให้เกิด
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินเช่ือธุรกิจรำยใหม่ที่
ไม่ใช่รำยใหญ่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลอัตรำกำร
ขยำยตวัของสนิเช่ือธรุกจิพบว่ำ ในปี 2559 - 2561  สนิเชือ่
ธุรกิจ SME ยังคงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องโดยมีอัตรำ
กำรขยำยตวัร้อยละ 1.8  2.0 และ 4.3 ตำมล�ำดบั แต่เริม่
หดตวัในปี 2562 โดยมอีตัรำกำรหดตวัคดิเป็นร้อยละ 2.1 
ซึง่อำจสะท้อนถงึควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิของ 
SME ที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำไม่มีกำรจ�ำแนกข้อมูล
ของกำรให้สินเช่ือส�ำหรับผู ้ประกอบกำรใหม่ และ 
ผูป้ระกอบกำรท่ีอยูใ่นระบบ แต่ทศิทำงทีล่ดลงของสินเชือ่ 
SME ในภำพรวม มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยอัตรำกำรขยำยตัวของสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่
ไม่ใช่รำยใหญ่ท่ีร้อยละ 10 ในปี 2565 ดงัน้ันจงึเป็นควำม
ท้ำทำยอย่ำงสงูของไทยในกำรด�ำเนนิมำตรกำรเพือ่ส่งเสรมิ
กำรเข้ำถงึสนิเชือ่ของ SME รำยใหม่
 
การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่ำในช่วงทีผ่่ำนมำรฐับำลและ
กลุ่มผู้บริกำรทำงกำรเงินได้ด�ำเนินมำตรกำรกำรส่งเสริม
กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทุนแก่กลุม่ผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) อย่ำงต่อเน่ืองใน
หลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน เพื่อกระตุ้นกำรเสริม 
สภำพคล่องให้ธุรกิจของผู ้ประกอบกำรและวิสำหกิจ 

สนิเชือ่ธรุกจิรายใหม่ทีไ่มใ่ชร่ายใหญ่
เฉลีย่ต่อปีเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

080201

โดยมุง่สะท้อนให้เหน็ถงึควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุของผู้ประกอบกำรและวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ยคุใหม่ (SME) รวมทัง้ควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงินจำกสถำบันทำงกำรเงนิของไทย เนือ่งจำกแหล่งเงนิทุน
เป็นปัจจยัพืน้ฐำนส�ำคญัทีจ่�ำเป็นต่อควำมอยูร่อดและกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรและ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรสนบัสนนุกำรเข้ำถงึ
สนิเช่ือ และกำรประเมนิควำมสำมำรถทีแ่ท้จริงของ SMEs 

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ ให้เดินหน้ำได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ อำท ิสินเชือ่เพือ่ธรุกจิ SMEs ในรปูแบบของ 
วงเงนิกู้ระยะยำว และ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โครงกำรค�้ำ
ประกนัสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบกำรระดบัต่ำง ๆ โดยบรรษทั
ประกนัสนิเช่ืออตุสำหกรรมขนำดย่อม โครงกำรค�ำ้ประกนั
สนิเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะต่ำง ๆ และ
โครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อรำยย่อยสร้ำงอำชีพ มำตรกำร
สนิเชือ่พเิศษต่ำง ๆ เช่น สนิเชือ่เศรษฐกจิฐำนรำก รวมถงึ
กำรให้ควำมช่วยเหลือกลุม่ผูป้ระกอบกำรเป้ำหมำยในกำร
เพิ่มองค์ควำมรู้ในกำรท�ำธุรกิจ อำทิ กำรอบรมกำรจัดท�ำ
บัญชีและควำมรู้ในกำรท�ำแผนธุรกิจพื้นฐำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนขอสนิเชือ่ และกำรวำงแผนกำรบรหิำรเงนิ
ทนุอย่ำงมีประสทิธิภำพ กำรอบรมด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 
รวมทั้งกำรเงินและบัญชีเพื่อยกระดับควำมเป็นมืออำชีพ 
ให้กับผู ้ประกอบกำรและกลุ ่มวิสำหกิจ และกำรให  ้
ค�ำปรึกษำในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ นอกจำกน้ีรัฐบำลได้
ด�ำเนินกำรเร่งรดักำรออกกฎหมำยหลกัประกนัทำงธุรกจิ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภำคส่วนจะเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำร
เติบโตในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ หำกแต่กำร
ด�ำเนินกำรโครงกำรของภำครัฐยังคงให้ควำมช่วยเหลือได้
อย่ำงจ�ำกัดจึงยังมีผู้ประกอบกำรจ�ำนวนมำกที่ยังไม่ได้รับ
กำรพฒันำและเตรยีมควำมพร้อม ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถงึ
แหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินได้ นอกจำกนี้ด ้วย 
หลกัเกณฑ์กำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืทำงเครดติ และกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ ของธนำคำร
พำณิชย์ในปัจจุบันจึงส่งผลให้กำรเพิ่มขึ้นของกำรอนุมัต ิ
สินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบกำรยุคใหม่เป็นไปได้ยำก แม้จะมี
กำรผ่อนปรนกฎระเบียบต่ำง ๆ แก่ธนำคำรพำณิชย์จำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้พิจำรณำหลักประกันอื่น
ทดแทนได้  ในส่วนของกำรพัฒนำกำรให้ควำมรู้ในเชิง 
พ้ืนฐำนหรือควำมรู้เบื้องต้นนั้นยังคงต้องมุ่งเน้นกำรขยำย

กำรให้องค์ควำมรูผ่้ำนรปูแบบกำรใช้สือ่ออนไลน์ให้มำกขึน้ 
ตลอดจนกำรปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงนิทุน/นกัลงทุน ของกลุม่ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู ้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น ควรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรส ่งเสริมให ้ ผู ้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ให้เข้ำถึง 
สินเช่ือได้มำกขึ้นผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงควำมรู้
พื้นฐำน กำรจัดกำรบัญชี และกำรใช้ประโยชน์จำก
กฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ กำรเร่งผลักดันให้มีกำร
ประเมินควำมสำมำรถที่แท ้จริงของผู ้ประกอบกำร 
ยุคใหม่ด้วยกำรประเมินโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรเงินใน
รูปแบบดิจิทัลเข ้ำมำร ่วมติดตำมและประเมินควำม 
น่ำเชื่อถือทำงเครดิต พัฒนำระบบกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทำง
ธุรกิจ ตลอดจนผ่อนคลำยข้อจ�ำกัดและลดกระบวนกำร
ที่ยุ ่งยำกในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินและสนับสนุน
กำรใช้ข้อมูลทำงเลือก อำทิข้อมูลกำรใช้จ่ำย และกำร
จัดอันดับร้ำนค้ำเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนำระบบ
กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต
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เงนิทนุถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐำนส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิกจิกำรและมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อควำมอยูร่อดและกำรยกระดบัควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ซึง่ต้องเผชญิกบักำรแข่งขนัทีส่งูขึน้ ไม่เพยีงแต่กับคูแ่ข่งขันภำยในประเทศ
เท่ำน้ัน แต่ยงัรวมถงึคูแ่ข่งขันภำยนอกอกีด้วย  ดงันัน้ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำช่องทำงกำร
เข้ำถงึแหล่งเงินทนุทีเ่ป็นนวตักรรมรปูแบบใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำร SMEs ในแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งพัฒนำระบบประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทำงธุรกิจในกำรขอสินเช่ือของ 
ผูป้ระกอบกำร กำรประเมนิควำมสำมำรถทีแ่ท้จรงิของ SMEs และกำรพัฒนำระบบกำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืทำงเครดติ

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ส�ำหรบัเป้ำหมำยดงักล่ำว ทีไ่ด้ก�ำหนดตัวชีว้ดัคอื อตัรำมลูค่ำกำรระดมทนุผ่ำนตลำดทนุ
ของกิจกำรทีเ่ริม่ต้นและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ท้ังนีห้ำกเทยีบเคยีงข้อมลูจำกกำรระดมทนุในตลำดหลักทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai) พบว่ำในปี 2562 มบีรษิทัจ�ำกดั (บจ.) เข้ำร่วมกำรระดมทุนในตลำด mai จ�ำนวน 161 บรษิทั มีกำรระดม
ทนุผ่ำนกำรเสนอขำยหุน้ใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) มลูค่ำรวมกว่ำ 56,162 ล้ำนบำท และกำรใช้เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ

มลูค่าการระดมทนุผา่นตลาดทนุของกจิการ 
 ทีเ่ริม่ตัง้ตน้และวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึน้  

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
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Traditional
  - RO : ผู้ถอืหุน้เดิม
  - PP :
     > บจก. III, PE, VC, Anget ESOP,
        RI  ไม่เกิน 10 รำย/20 ล้ำนบำท
     > บมจ. II, ผูล้งทนุรำยย่อย
        (ไม่เกนิ 50 รำย/ 20 ล้ำนบำท)

         บมก. / บจก.

เช่น กจิกำรมีรำยได้ 100-500 ล้ำนบำท
     บมจ./ บจก. ทีม่ ีtrack record

 ผลท.

ผูล้งทนุ : II, PE, VC, Angel, ESOP,
RI ท่ีม ีProfessional license / โดย
ม ีport      หุน้เฉล่ีย >  5 ล้ำนบำท
ภำยในรอบ 12 เดอืน

บมจ.

 ไม่จ�ำกดัประเภทผูล้งทนุ

       บจ.             บมจ.

ตลำดแรกกำรซือ้ขำยหุน้ / CD ของ บมก. บจก.

ตลำดรอง mai

SET

                            บมจ.
บมจ. ขนำดกลำง / ขนำดใหญ่

Routes to Funding  SMEs and Startups

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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เพือ่ส่งเสรมิกำรระดมทุนกว่ำ 74,204 ล้ำนบำท นอกจำกนี้
ยงัมกีำรเพิม่ขึน้ของอตุสำหกรรมกำรร่วมลงทนุ (venture 
capital) และกำรให ้บริกำร Crowdfunding ใน
ประเทศไทยซึ่งขยำยตัวตำมกำรเติบโตของกระแสกำร
ริเ ร่ิมด�ำเนินธุรกิจของกลุ ่ม Startup จะเห็นได ้ว ่ำ
สถำนกำรณ์กำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนมีทิศทำงขยำยตัว 
อย่ำงต่อเนื่อง และส่งสัญญำณที่ดีต่อกำรเปิดโอกำสให้
กจิกำรผูป้ระกอบกำรยุคใหม่รวมทัง้ผูป้ระกอบกำรกจิกำร
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ท่ีไม่สำมำรถเข้ำถึง
บรกิำรทำงกำรเงินอืน่ ๆ หรอื ไม่สำมำรถเข้ำระดมทนุใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกำสในกำรระดม
ผ่ำนตลำดทนุและเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงนิต่ำง ๆ มำกขึน้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน
มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ ่ม 
ผูป้ระกอบกำร SMEs อย่ำงต่อเนือ่ง อำทิ กำรจดัท�ำแผน
พฒันำตลำดทนุไทย ฉบบัที ่3 และ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) อยูร่ะหว่ำง
กำรออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกำรระดมทุนในวงกว้ำง 
(Crowdfunding) ของ SMEs ในขณะเดียวกันหลำย 
ภำคส่วนเร่งด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรเงิน ผ่ำนกลไก Regulatory Sandbox โดยม ี
เป ้ำหมำยเพ่ือสนับสนุนให ้ผู ้บริกำรทำงกำรเงินน�ำ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มำช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินกำร
และกำรให้บริกำร ซ่ึงท�ำให้สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
นโยบำยกำรส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 
หรือโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ของ กลต. และ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ผ่ำนกำรออกประกำศหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัลตำ่ง ๆ 
ซ่ึงช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรกระตุ้นกำรลงทุน 
และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (SMEs)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภำคส่วนจะเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำร
เติบโตในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรและ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) แต่กำร
ระดมทุนในตลำดทุนยังคงมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐำน อำทิ  
หลกัเกณฑ์ว่ำด้วยคณุสมบตัขิองบรษัิททีจ่ะเข้ำจดทะเบยีน
ในตลำดหลักทรัพย์ mai ต้องมีทุนช�ำระแล้วขั้นต�่ำของ 
หลักทรัพย์ในตลำด 40 ล้ำนบำท ซึ่งอำจยังเป็นข้อจ�ำกัด
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่และวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) ซึง่อยูใ่นขัน้เริม่ต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดสนับสนุน
กำรน�ำเทคโนโลยีทำงกำรเงินใหม่ ๆ มำใช้อ�ำนวยควำม
สะดวกและพัฒนำกำรระดมทุนเพื่อสนับสนุนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้
แก่ผู้ประกอบกำรที่ดีขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบกำร
อ�ำนวยควำมสะดวก อำทิ National Crowdfunding 
Funding Platform กำรสนบัสนนุกำรขยำยตัวของมลูค่ำ
กำรระดมทนุผ่ำนตลำดทนุของผูป้ระกอบกำรและวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (SMEs) โดยลด 
หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมำะสมหรือข้ันตอนที่ซับซ้อนส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ยคุใหม่ (SMEs) ในกำรเข้ำร่วมกำรระดมในตลำดทนุ mai 
นอกจำกนีค้วรเร่งรัดด�ำเนนิกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกีย่วกบั
กำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนให้แก่ผู้ประกอบกำรยุคใหม่
ตลอดจนนักลงทุนและประชำชน รวมทั้งควรเร่งรัดกำร
พัฒนำระบบติดตำมและประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำง
เครดติ รวมถงึระบบประเมนิมูลค่ำทรพัย์สนิในรปูแบบต่ำง ๆ 
เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัทำงธรุกจิ ตลอดจนลดกระบวนกำร
ทียุ่ง่ยำกในกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงนิ
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วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมถอืเป็นผูข้บัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิของประเทศทีส่�ำคญั ซ่ึงกำรสนบัสนนุให้วสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมมโีอกำสเข้ำถงึตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์จะส่งผลให้มลูค่ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งสะท้อนกำร 
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมของประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ต้องให้
ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำผูป้ระกอบกำรพำณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ และกำรสนบัสนนุตลำดและปัจจัยแวดล้อมด้ำนพำณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์

หน่วย : ล้ำนบำท

ปี 2558

925,644.47

365,263.35

1,859,415.81 1,813,130.53

1,970,915.12

376,083.60
504,229.65

607,026.21

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

Enterprises SMEs

มลูค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของ
ประเทศเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080301

ที่มำ: Value of e-Commerce Survey 2561, ETDA 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พบว่ำมีกำรขยำยตัวจำก 
2,762,503 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 3,150,233 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือคดิเป็นร้อยละ 14 โดยเมือ่พิจำรณำมลูค่ำ
พำณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์จ�ำแนกตำมขนำดของธรุกจิพบว่ำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมกีำรขยำยตวัอยูท่ี ่ ร้อยละ 20 
เตบิโตจำก 504,230 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 607,026 ล้ำนบำท ในปี 2561 ซึง่ยงัห่ำงจำกกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้
ที่กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 1 เท่ำ ในช่วงปี 2561-2565 จึงจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรส่งเสริมจำกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
เข้มข้นเพือ่เพ่ิมโอกำสให้สำมำรถบรรลคุ่ำเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้

การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่ำทีผ่่ำนมำภำยใต้แผนบรูณำกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มโีครงกำร 
ส่งเสรมิกำรเข้ำถึงตลำดพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำร SMEs สู่ผู้ประกอบกำรทีข่บัเคล่ือน
ด้วยนวตักรรม (Smart Enterprise) ของกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำและกจิกรรมส่งเสรมิ พฒันำตลำดอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรับ 
SMEs ของกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่งส่งผลให้เกิดผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมตลำด
พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์กว่ำ 54,403 รำย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรขับเคลือ่นกำรเพิม่มูลค่ำพำณชิยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศยงัขำด
ประเด็นขับเคล่ือนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ขำดแผนปฏิบัติกำรในกำรขับเคลื่อนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน แพลตฟอร์ม
พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มหีลำยหน่วยงำนด�ำเนนิกำรท้ังภำครฐัและภำคเอกชนท�ำให้ขำดเอกภำพ ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยังขำดควำมรู้ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและขำดควำมเข้ำใจและกลยุทธ์ในกำรใช้
แพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐำนะช่องทำงกำรตลำด รวมถึงกำรส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็ให้ครอบคลุมเพือ่เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ผูป้ระกอบกำร

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
เพิม่ขึน้ รวมถงึผลกัดนัให้ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ประโยชน์จำกช่องทำงพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ควรให้ควำมส�ำคญักบักำรเร่งรดักำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรพำณชิย์อเิล็กทรอนกิส์เพ่ือบงัคบัใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรก�ำหนด
ทศิทำงในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศ ภำครฐัและเอกชนควรบูรณำกำรกนัในกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มที่เป็นเอกภำพ และเร่งสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็ของผูป้ระกอบกำร และกำรประยกุต์ใช้ข้อมลูเพือ่วเิครำะห์ตลำดทีมี่ศกัยภำพ  



08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

231

สภำวะทำงเศรษฐกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยในกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศของสถำบัน IMD  
โดยปัจจยัย่อยด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศถอืเป็นปัจจัยย่อยทีส่�ำคญัในกำรสะท้อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในภำพรวม
ของประเทศท้ังในด้ำนดุลบัญชีเดินสะพดั กำรน�ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำและบรกิำรและอตัรำแลกเปลีย่นโดยหำกพฒันำให้
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญเติบโตของธุรกิจให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภำพสูง
และสำมำรถส่งออกสินค้ำและบริกำรสู่ตลำดโลกได้ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อกำรขับเคลื่อนอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนค้ำระหว่ำงประเทศ โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสินค้ำและ
บรกิำรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของต่ำงประเทศ

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

1
6
11
16
21
26
31

ไทย         3           6   6
สิงคโปร์        1           2   1
มาเลเซยี       26          9          14

2017             2018              2019

อนั
ดบั

3
6 6

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการคา้
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080302

ที่มำ: IMD
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิำรณำอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศ
ในกลุม่อำเซยีนในปี 2562 พบว่ำไทยอยูใ่นอันดบัท่ี 6 ซึง่สงูกว่ำมำเลเซยีในอนัดบัที ่14 แต่ยงัคงต�ำ่กว่ำสงิคโปร์ซึง่อยูใ่น
อันดับที่ 1 และในช่วงปี 2560 - 2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3  6 และ 6 ตำมล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ให้ต้องมีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2565 ดังนั้นจึงมี 
ควำมเป็นไปได้สูงที่ไทยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำท่ีผ่ำนมำภำยใต้แผนบรูณำกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 กำรส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับสำกล อำทิ โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs สู่ตลำดสำกล  
ซึง่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มขีีดควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนพร้อมแข่งขนั
กบัสำกล รวมทัง้ภำครฐัยงัมกีำรบูรณำกำรกำรขบัเคลือ่นตวัชีว้ดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอย่ำงสม�ำ่เสมอจงึท�ำให้
เกิดเจ้ำภำพและผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ท�ำให้สำมำรถรักษำอันดับให้คงท่ีและเพ่ิมโอกำสในกำรบรรลุตำม 
ค่ำเป้ำหมำยได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรขับเคลื่อนอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยหลำยด้ำนทั้งภำวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภำพของสภำวะเศรษฐกิจและ
กำรเมอืงภำยในประเทศซึง่เป็นปัจจยัท่ียำกจะควบคมุ อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรยงัขำดกำรเตรยีมควำมพร้อมและไม่ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำกเท่ำที่ควร รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีควำมซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ ตำมสถำนกำรณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนอนัดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศดีขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนที่เข้มข้นมำกขึ้นในกำรขับเคล่ือนตัวชี้วัดและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค รวมทั้งควรส่งเสริมและให้องค์ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่ 
ผู้ประกอบกำรเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและใช้ประโยชน์จำก
กรอบเสรีทำงกำรค้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ภำครัฐควรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร 
โดยกำรลดอุปสรรคท้ังในด้ำนภำษีและกฎหมำยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในตลำดโลก
อันจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศในภำพรวม
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การขยายตวัการส่งออกของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080303

กำรส่งออกถือเป็นกิจกรรมหลักทำงเศรษฐกิจที่มีควำมส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศมำโดยตลอด โดยวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญในกำรผลักดันภำพรวมกำรส่งออกของประเทศ ดังนั้น 
กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมพร้อมและสำมำรถเข้ำถึงตลำดใหม่ที่มีศักยภำพย่อมสะท้อนถึง 
เป้ำหมำยของแผนแม่บททัง้ในระดบัแผนหลกัและแผนย่อย ซ่ึงมปัีจจัยสู่ควำมส�ำเร็จทีส่�ำคญั ได้แก่ กำรสร้ำงและขยำย 
ช่องทำงกำรตลำดต่ำงประเทศและกำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรส่งออกของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม 

ที่มำ: สสว.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนกำรส่งออกของ SMEs ต่อกำรส่งออกรวมทั้งประเทศ ในช่วง  
2560 - 2561 รวมถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 พบว่ำสำมำรถรักษำสัดส่วนประมำณร้อยละ 28.8 ซึ่งเม่ือพิจำรณำ 
เป้ำหมำยท่ีก�ำหนดให้สัดส่วนของกำรส่งออกของ SMEs ต่อกำรส่งออกรวมทั้งประเทศที่ร ้อยละ 25 ซึ่งถือว่ำ 
บรรลุเป้ำหมำยแล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ที่ผ่ำนมำกำรสนับสนุนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รับกำรส่งเสริมจำก 
ภำครฐัมำโดยตลอด โดยภำยใต้แผนบรูณำกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มโีครงกำรส่งเสรมิกำรส่งออก
สินค้ำและบริกำรสู่ตลำดต่ำงประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพ เช่น โครงกำรส่งเสริมและ 
เพ่ิมศกัยภำพผูป้ระกอบกำร SMEs สูต่ลำดสำกล และโครงกำรยกระดบัผู้ประกอบกำร SMEs สูผู่ป้ระกอบกำรทีข่บัเคลือ่นด้วย
นวัตกรรม (Smart Enterprise) ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพได้รับกำรส่งเสริมกำรขยำยธุรกิจไปลงทุนใน 
ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 170 รำย และกำรเจรจำจับคู่ธรุกจิ 2,780 รำย จงึท�ำให้สำมำรถบรรลคุ่ำเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้ได้อย่ำงน่ำพอใจ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำสัดส่วนกำรส่งออกของวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออก
รวมของประเทศจะอยู่ในระดับที่ดีตำมค่ำเป้ำหมำย แต่ด้วยสภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบวกกับค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น  
อีกทั้งตลำดส่งออกที่ส�ำคัญของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงกลุ่มประเทศอำเซียนยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว  
ส่งผลกระทบต่อรำยได้และศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ส่งออกอย่ำงมีนัยส�ำคัญโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในธุรกิจส่งออก
สินค้ำท่ีส�ำคญัหลำยรำยกำร ทัง้ในส่วนของสนิค้ำเกษตรและสนิค้ำวตัถดุบิในอตุสำหกรรม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยกำรขยำยตวักำรส่งออกของวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมให้เพ่ิมมำกย่ิงข้ึนนัน้ ควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรเตรียมควำมพร้อมผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในกำรรบัมอืกับควำมเสีย่งของสภำวะเศรษฐกจิโลกด้วยกำรให้ควำมรูแ้ละเสนอช่องทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงกำรค้ำ 
แก่ผูป้ระกอบกำร รวมทัง้เร่งรดักำรด�ำเนนิโครงกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดส�ำหรับผูป้ระกอบกำร SMEs เพ่ือเตรยีมควำม
พร้อมและให้ควำมช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรตัง้แต่ต้นทำงจนถึงกำรเกดิมูลค่ำทำงกำรค้ำ ควบคูก่บักำรขับเคลือ่นกำรให้ควำมรู้
เร่ืองโอกำสและสทิธปิระโยชน์จำกกรอบกำรค้ำเสรรีะหว่ำงไทยกับประเทศต่ำง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์
และขยำยโอกำสทำงกำรตลำดไปสูต่ลำดท่ีมศัีกยภำพอืน่ได้
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วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมถือเป็นผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกนโยบำย 
ภำครฐัเป็นแรงขบัเคลือ่นส�ำคญัในกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยปัจจยัสูค่วำมส�ำเรจ็ทีส่�ำคัญในกำรสนบัสนนุ
ผูป้ระกอบกำร ได้แก่ กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรให้บริกำรภำครัฐแก่ SMEs ท่ีมคีณุภำพ กำรเพิม่บทบำทภำคเอกชนในกำร
เป็นหน่วยให้บริกำร SMEs และกำรบรูณำกำรข้อมลูและกำรส่งเสริม SMEs ของภำครัฐ

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ต่ีอวสิาหกจิและ
ผูป้ระกอบการด้านการสนับสนนุและ 
ความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

080401

อนัดบันโยบายของภาครฐัทีมี่ต่อวิสาหกิจและผูป้ระกอบการ
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ที่มำ: Global Entrepreneurship Index
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำอันดับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
สนบัสนนุและควำมสอดคล้องของนโยบำยในช่วงปี 2559 ถึง 2561 พบว่ำประเทศไทยมอีนัดับดีข้ึนอย่ำงมนียัส�ำคญัคอื
จำก 34 เป็น 19 ซึง่เป็นผลจำกกำรทีภ่ำครฐัให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำ SMEs และมมีำตรกำรส่งเสรมิออกมำในหลำย 
รูปแบบ ต่อมำในปี 2561 มีอันดับลดลงไปท่ี 22 ซึ่งอำจเป็นผลจำกนโยบำยกำรส่งเสริม SMEs ที่อำจไม่ตรงกับควำม
ต้องกำร รวมทัง้ขนำดและรปูแบบกำรท�ำธุรกจิของ  SMEs ทีเ่ปลีย่นแปลง นอกจำกนี ้เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อำเซียน
นโยบำยด้ำนกำรส่งเสรมิ SMEs ของไทย ยงัถือว่ำเป็นรองมำเลเซยี และอนิโดนเีซียมำโดยตลอด อย่ำงไรกด็ ีในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยทีอ่นัดับ 15 ภำยในปี 2565 ยงัเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรบักำรด�ำเนนินโยบำยส่งเสรมิ SMEs ของไทยเป็นอย่ำงมำก

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ทีผ่่ำนมำภำครฐัให้กำรสนบัสนนุวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมำโดยตลอดอย่ำงต่อเนือ่ง
ผ่ำนแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้แผนบูรณำกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มีโครงกำร 
ทีเ่กีย่วข้องกับกำรพฒันำกำรให้บรกิำรและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูป้ระกอบกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรจดัท�ำแผนพฒันำ
ฐำนข้อมลูและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรส่งเสริม SMEs ซ่ึงจะเป็นกจิกรรมทีก่�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
นเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในระยะยำวอนัจะส่งผลดต่ีออนัดบั
นโยบำยของภำครฐัทีม่ต่ีอวสิำหกิจและผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรสนบัสนนุและควำมสอดคล้องของนโยบำยของประเทศให้
สำมำรถตอบตำมค่ำเป้ำหมำยย่อยของแผนแม่บทได้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำในปี 2560 ประเทศไทยจะมอีนัดับทีด่ข้ึีน แต่เนือ่งด้วยจ�ำนวนของ
ประเทศทีถ่กูจดัอันดบัเปลีย่นไปจำกเดมิในปี 2559 รวมกบัสภำพแวดล้อมในกำรประกอบธรุกจิทีม่คีวำมซบัซ้อนมำกขึน้
ท�ำให้ในปี 2561 อันดบันโยบำยของภำครัฐท่ีมต่ีอวสิำหกจิและผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรสนบัสนนุและควำมสอดคล้องของ
นโยบำยมีอนัดบัต�ำ่ลงและจ�ำเป็นต้องปรับปรงุเพ่ิมมำกขึน้ ทัง้น้ี กำรจดัอนัดบัดงักล่ำวได้ใช้แบบส�ำรวจผูเ้ชีย่วชำญเป็นหนึง่
ในเครือ่งมอืชีว้ดั ท�ำให้ภำครฐัจ�ำเป็นทีจ่ะต้องน�ำเสนอนโยบำยและมำตรกำรท่ีจะเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบกำรยคุใหม่ 
ทีแ่ตกต่ำงไปจำกรปูแบบเดมิ ๆ เพือ่ให้สำมำรถสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ให้เป็นทีป่ระจกัษ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยอันดับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีต่อวิสำหกิจและ 
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุนและควำมสอดคล้องของนโยบำยเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและ
สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บรกิำรของภำครฐัแก่ผูป้ระกอบกำร โดยเฉพำะกำรพฒันำบคุลำกรภำครฐัให้มีควำมพร้อมและควำม
เข้ำใจต่อบริบททำงธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่ำงสม�่ำเสมอ อีกท้ังควรมีกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนและเปิดโอกำสให้วิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมบีทบำทในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของภำครฐัเพิม่มำกขึน้ ทัง้นี้
ควรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงธรุกจิและส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงรฐัและเอกชนเพือ่เพิม่บทบำท
ภำคเอกชนในกำรเป็นหน่วยให้บริกำร SMEs ให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
โดยภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรกับผู ้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในนโยบำยส่งเสริม SMEs  
เพ่ือประสิทธิภำพของนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมท่ีเพิ่มมำกขึ้นและส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของภำครัฐในสำยตำของ 
ผูป้ระกอบกำรอนัจะน�ำมำซ่ึงกำรสร้ำงระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบกำรอย่ำงยัง่ยนืต่อไป


