แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น 08

ผูป
้ ระกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
฿
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างความสามารถ

ในการแขงขัน

“พั ฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น
“ผู้ประกอบการยุคใหม่”
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น (08)
ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ให้เป็น “ผูป้ ระกอบการยุคใหม่” ทีก่ า้ วทันและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความเข้มแข็ง

08

ของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันใน
ระดับเวทีการค้าโลกได้โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้อง
มี ทั ก ษะแห่ ง อนาคตที่ มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นทั ศ นคติ
ทักษะความสามารถ และความรู้ส�ำหรับการรับมือกับ
การแข่ ง ขั น ที่ จ ะรุ น แรงขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น
คื อ ผู ้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

080001
GPD ของ SMEs ปี 2557 - 2562 (Q3)
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
ล้านบาท
ร้อยละ
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ในการประเมิน
45
8.0
7.0
43.6
44
ผลลัพธ์การด�ำเนินการตามแผนแม่บทฯ ต้องพิจารณาจาก
43
6.0
43
42.4
5.0
41.9
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
42
4.0
41
41
ขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
3.0
39.8
40
2.0
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับภาพรวมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
39
1.0
ของ SME ในช่วงปี 2560 - 2562 มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
0.0
38
2557
2558
2559
2560
2561
2562
(9
เดื
อ
นแรก)
ต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บั น อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 43.6 ซึ่ ง ห่ า งจาก
ค่าเป้าหมายตามแผนทีก่ ำ� หนดให้บรรลุภายในปี 2565 อยูท่ ี่
ที่มา: สสว.
ร้อยละ 1.4 จากสถานการณ์และทิศทางการขยายตัวดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ทจี่ ะการบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้
ทีร่ อ้ ยละ 45 ในปี 2565 แต่อย่างไรก็ดี ยังมีองค์ประกอบอีกหลายด้านของ SME ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาและยกระดับ
เพือ่ เป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้

อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำ� เนินการแก้ไขนิยาม
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง จะ
ครอบคลุมผูป้ ระกอบการรายย่อย เพือ่ ให้สะท้อนถึงสภาพ
ความเป็นจริงของวิสาหกิจของประเทศได้อย่างชัดเจนมากขึน้
ท�ำให้เมือ่ มีการประกาศใช้นยิ ามดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
จะส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดย่อยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น

อันดับทีห่ นึง่ สูงกว่าผูป้ ระกอบการขยาดย่อมและขนาดกลาง
และยังส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางปรับตัวขึ้นไปเป็น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ส่งผลต่อโครงสร้างของ SME อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเร่งผลักดันการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการในทุกระดับผ่านการอ�ำนวยความสะดวกใน
การท�ำธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท�ำโครงการส่งเสริม
วิ ส าหกิ จ ในทุ ก ระดั บ ของภาครั ฐ ให้ มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น
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เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ที่สามารถขยายบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจและสามารถด�ำเนินธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นอย่าง
ยัง่ ยืน
แผนแม่บทฯ ประเด็น ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนแม่บทย่อย
สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้ 1) การสร้างความเข้มแข็ง
ผูป้ ระกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนา
ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกต่ า งและ
หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มี
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาเพิม่ มูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุม่ และ
สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 2) การสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนา
ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็น
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบการประเมิ น
ความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่
สะดวกมากขึน้ รวมทัง้ สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้า
ถึ ง บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น ด ้ ว ย ต ้ น ทุ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม
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3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผูป้ ระกอบ
การให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความส�ำคัญ
กับการผลิตโดยใช้ตลาดน�ำทีค่ ำ� นึงถึงความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดทีม่ มี ลู ค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึง
ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส�ำหรับสินค้าและบริการของไทย
ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส�ำหรับสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน รวมทัง้ ตลาดสินค้าส�ำหรับกลุม่ เฉพาะ
4) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้
เป็ น ระบบที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บู ร ณาการและต่ อ เนื่ อ ง
เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและ
พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการร่ ว มกั น ยกระดั บ บริ ก ารและ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพให้เอือ้ ต่อการประกอบธุรกิจ
และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทงั้ ในภาครัฐและ
เอกชน

080101

080102

080201

080202

080301

080302

080303

080401
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แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย

การขยายตัวของวิสาหกิจเริม
่ ต้น
้
ในประเทศไทยเพิ่ มขึน

080101

สะท้อนความต้องการเป็นผูป้ ระกอบการและความพร้อมในการก่อตัง้ ธุรกิจของบุคคลทัว่ ไปทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ เป็นผลจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐและศูนย์บม่ เพาะต่าง ๆ โดยการส่งเสริมดังกล่าวจะช่วยให้ผทู้ ตี่ อ้ งการเป็นผูป้ ระกอบการ
ได้รับการสนับสนุนเพียงพอพร้อมสู่การประกอบธุรกิจจริง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีจติ วิญญาณของผูป้ ระกอบการ และรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลือ่ นธุรกิจมากยิง่ ขึน้
โดยเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเตรียม
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจของเยาวชน และการสร้างตลาดส�ำหรับวิสาหกิจเริม่ ต้น

จ�ำนวนการก่อตัง้ วิสาหกิจเริม่ ต้น
90000
80000
70000
60000

76390
59011

59877

74376

64009

57608

50000
40000
2557

2558

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2562 เป็น ต.ค. 61 – ก.ย. 62
ที่มา: สสว.

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาอัตราการขยายตัวจ�ำนวนการก่อตัง้ วิสาหกิจเริม่ ต้น พบว่ามีการลดลงจาก
76,390 ราย ในปี 2560 เป็น 74,376 ราย ในปี 2561 หรือหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 2.64 และในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2562 มีการก่อตัง้ วิสาหกิจรวมทัง้ สิน้ 57,608 รายซึง่ มากขึน้ กว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน 1,337 ราย ดังนัน้
จึงคาดการณ์ได้วา่ จ�ำนวนการก่อตัง้ ธุรกิจเริม่ ต้นอาจขยายตัวขึน้ เล็กน้อยจากปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม ในการบรรลุเป้าหมาย
การขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 10 ในช่วงปี 2561-2565 ทีต่ งั้ ไว้ยงั คงมีความท้าทายอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุน
การก่อตั้งธุรกิจใหม่จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและยกระดับปัจจัยสนับสนุนที่จ�ำเป็นต่อการก่อตั้งธุรกิจ
และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการก่อตัง้ ธุรกิจ
221
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080101
การด�ำเนินการที่ผ่านมา พบว่า อัตราการขยายตัวของ
จ�ำนวนการก่อตั้งธุรกิจที่สูงขึ้นในปี 2559 และ 2560
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น
มาตรการส่งเสริม SME ในลักษณะบูรณาการท�ำให้มี
ทิศทางการส่งเสริมทีช่ ดั เจนและเป็นเอกภาพมากขึน้ โดยที่
ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญในการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการสร้าง
และพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการใหม่ ด ้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ยุคใหม่รวมทั้งสิ้น 38,999 ราย
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ หรือศูนย์บม่ เพาะได้รบั การพัฒนา
ทัง้ สิน้ 178 แห่งทัว่ ประเทศ
ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ ภาครัฐ
จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการก่อตั้งธุรกิจใหม่
เพิ่มมากขึ้น แต่จ�ำนวนการจัดตั้งกิจการของ SME ยังคง
ทรงตัว สะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนุนด้วยความรูพ้ นื้ ฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมในธุรกิจ ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย
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อื่นที่ส�ำคัญต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ แหล่งเงินทุน ตลาด
และการสนับสนุนเชิงลึกจากสถาบันเฉพาะทางตามกิจการ
เป้ า หมาย นอกจากนี้ ภาครั ฐ ยั ง ขาดการส่ ง ต่ อ กลุ ่ ม
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้เข้าถึงการพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นหรือความรู้เฉพาะทาง
รวมทัง้ ส่งต่อกลุม่ เป้าหมายไปยังการสนับสนุนในปัจจัยอืน่
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการก่อตัง้ ธุรกิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของจ�ำนวนการก่อตัง้ วิสาหกิจ
เริ่มต้นเพิ่มขึ้น ควรให้ความส�ำคัญกับส่งเสริมการเข้าถึง
ปัจจัยอืน่ ทีส่ ำ� คัญต่อการเริม่ ต้นธุรกิจ อาทิ การเพิม่ โอกาส
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ต ้ อ งการก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ
การสร้ า งตลาดรองรั บ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการรายใหม่
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ผ่านการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะและสถาบันเฉพาะทางให้
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่
หลากหลาย รวมทั้งควรให้ความส�ำคัญกับการส่งต่อกลุ่ม
เป้าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วให้เข้าถึงปัจจัยพืน้ ฐานอืน่
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการก่อตัง้ ธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถเริม่ ต้นธุรกิจได้
จริงและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
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แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เป้าหมาย

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
่ งมือและเทคโนโลยีดจ
เครือ
ิ ท
ิ ล
ั ดีขน
ึ้
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โดยการจัดอันดับดังกล่าวจัดท�ำขึ้นโดย IMD เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
เกีย่ วกับการเสริมสร้างความรูด้ า้ นดิจทิ ลั และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสร้างปัจจัยแวดล้อมทีส่ นับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี และความพร้อมทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในอนาคต ซึง่ การรูจ้ กั ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในธุรกิจและความพร้อมในการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในอนาคตจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
ตระหนั ก ในการใช้ ดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ให้ กั บ SME
และการประยุกต์ใช้ดจิ ทิ ลั ในการประกอบธุรกิจของ SME
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ของไทย พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 40 จากทัง้ หมด 63 ประเทศ ลดลงจากปีกอ่ น 1 อันดับ เนือ่ งจาก
อันดับย่อยด้านความพร้อมในอนาคต ลดลง 1 อันดับ อยู่ที่อันดับที่ 50 ในส่วนของอันดับย่อยด้านความรู้ด้านดิจิทัล
และด้านเทคโนโลยี ดีขนึ้ จากปีกอ่ น 1 อันดับ อยูท่ อี่ นั ดับ 43 และ 27 ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับประเทศในกลุม่ อาเซียนไทย
ยังคงเป็นรองมาเลเซีย และสิงคโปร์ เมือ่ พิจารณาเป้าหมายทีก่ ำ� หนดให้ไทยอยูใ่ น 36 อันดับแรก ยังคงเป็นความท้าทาย
ส�ำหรับประเทศไทยที่ต้องเร่งพัฒนาและยกระดับประเด็นที่เป็นข้อจ�ำกัด เช่น ทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัล
และการสร้างองค์ความรูผ้ า่ นระบบการศึกษาและฝึกอบรม เป็นต้น
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา พบว่าประเด็นด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และนวัตกรรมเป็นประเด็นทีภ่ าครัฐให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับต้น ๆ โดยผลักดันผ่านนโยบาย Thailand 4.0
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ บูรณาการการท�ำงานทุกภาคส่วนให้
ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่าง
ทั่วถึง ที่ผ่านมาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ SME
ได้มงุ่ เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม
แก่ ผู ้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสู่ระดับสากล โดยได้มีการด�ำเนินโครงการสร้าง
และพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการใหม่ ด ้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และโครงการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการ
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผูป้ ระกอบการ
ยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ในธุ ร กิ จ มากนั ก และการยกระดั บ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและ R&D มักใช้เงินทุนทีค่ อ่ นข้างสูง
ในด้านแรงงานยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับความ
สามารถด้วยความรูท้ างเทคโนโลยีใหม่ จึงมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในวงกว้าง นอกจากนี้ การจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ
ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งการศึกษา การบังคับใช้
กฎหมาย ความพร้อมของภาคเอกชน และการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ซึง่ บางปัจจัยใช้ระยะเวลานาน
ในการด�ำเนินการ ดังนั้น จ�ำเป็นต้องบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันให้อนั ดับดีขนึ้ พร้อมทัง้
คงอันดับในด้านทีไ่ ทยมีขดี ความสามารถสูงไปพร้อมกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีดขี นึ้ ควรให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานใน
วิสาหกิจให้เกิดการเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจต้นแบบที่ผ่านการ
ยกระดั บ ด้ ว ยเทคโนโลยี จ ากโครงการผู ้ ป ระกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ เป็นต้น รวมทัง้
ควรสนับสนุนให้ SME ลงทุนในนวัตกรรมและการวิจยั และ
พัฒนามากขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพือ่
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีตา่ ง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะและที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ และการออก
มาตรการเชือ่ มโยงภาคเอกชนรายใหญ่กบั SME เพือ่ ให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย

่ ธุรกิจรายใหม่ทไี่ ม่ใช่รายใหญ่
สินเชือ
้
่ ต่อปีเพิ่ มขึน
เฉลีย
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โดยมุง่ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (SME) รวมทัง้ ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันทางการเงินของไทย เนือ่ งจากแหล่งเงินทุน
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต่อความอยูร่ อดและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการสนับสนุนการเข้าถึง
สินเชือ่ และการประเมินความสามารถทีแ่ ท้จริงของ SMEs
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของสินเชือ่ ธุรกิจพบว่า ในปี 2559 - 2561 สินเชือ่
ธุรกิจ SME ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 1.8 2.0 และ 4.3 ตามล�ำดับ แต่เริม่
หดตัวในปี 2562 โดยมีอตั ราการหดตัวคิดเป็นร้อยละ 2.1
ซึง่ อาจสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินของ
SME ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่มีการจ�ำแนกข้อมูล
ของการให้ สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการใหม่ และ
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นระบบ แต่ทศิ ทางทีล่ ดลงของสินเชือ่
SME ในภาพรวม มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่ทรี่ อ้ ยละ 10 ในปี 2565 ดังนัน้ จึงเป็นความ
ท้าทายอย่างสูงของไทยในการด�ำเนินมาตรการเพือ่ ส่งเสริม
การเข้าถึงสินเชือ่ ของ SME รายใหม่
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา พบว่าในช่วงทีผ่ า่ นมารัฐบาลและ
กลุ่มผู้บริการทางการเงินได้ด�ำเนินมาตรการการส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs) อย่างต่อเนือ่ งใน
หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อกระตุ้นการเสริม
สภาพคล่ อ งให้ ธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ให้เดินหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจ SMEs ในรูปแบบของ
วงเงินกูร้ ะยะยาว และ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โครงการค�้ำ
ประกันสินเชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการระดับต่าง ๆ โดยบรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชือ่ Portfolio Guarantee Scheme ระยะต่าง ๆ และ
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ มาตรการ
สินเชือ่ พิเศษต่าง ๆ เช่น สินเชือ่ เศรษฐกิจฐานราก รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือกลุม่ ผูป้ ระกอบการเป้าหมายในการ
เพิ่มองค์ความรู้ในการท�ำธุรกิจ อาทิ การอบรมการจัดท�ำ
บัญชีและความรู้ในการท�ำแผนธุรกิจพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนขอสินเชือ่ และการวางแผนการบริหารเงิน
ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งการเงินและบัญชีเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ
ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการและกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ และการให้
ค�ำปรึกษาในการจัดท�ำแผนธุรกิจ นอกจากนี้รัฐบาลได้
ด�ำเนินการเร่งรัดการออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก
ภาคส่วนจะเร่งรัดการด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ หากแต่การ
ด�ำเนินการโครงการของภาครัฐยังคงให้ความช่วยเหลือได้
อย่างจ�ำกัดจึงยังมีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาและเตรียมความพร้อม ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่ ง เงิ น ทุ น จากสถาบั น การเงิ น ได้ นอกจากนี้ ด ้ ว ย
หลักเกณฑ์การประเมินความน่าเชือ่ ถือทางเครดิต และการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ ของธนาคาร
พาณิชย์ในปัจจุบันจึงส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของการอนุมัติ
สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่เป็นไปได้ยาก แม้จะมี
การผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ แก่ธนาคารพาณิชย์จาก
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยให้ พิ จ ารณาหลั ก ประกั น อื่ น
ทดแทนได้ ในส่วนของการพัฒนาการให้ความรู้ในเชิง
พื้นฐานหรือความรู้เบื้องต้นนั้นยังคงต้องมุ่งเน้นการขยาย
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การให้องค์ความรูผ้ า่ นรูปแบบการใช้สอื่ ออนไลน์ให้มากขึน้
ตลอดจนการปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน/นักลงทุน ของกลุม่ ผูป้ ระกอบการยุคใหม่
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย เพื่ อ สนั บสนุ น
การบรรลุ เ ป้ า หมายในการสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ควรให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการและ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
สินเชื่อได้มากขึ้นผ่านการเตรียมความพร้อมทางความรู้
พื้ น ฐาน การจั ด การบั ญ ชี และการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ การเร่งผลักดันให้มีการ
ประเมิ น ความสามารถที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ ป ระกอบการ
ยุคใหม่ด้วยการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน
รู ป แบบดิ จิ ทั ล เข้ า มาร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ทางเครดิ ต พั ฒ นาระบบการประเมิ นมู ลค่ า
ทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ ตลอดจนผ่อนคลายข้อจ�ำกัดและลดกระบวนการ
ที่ยุ่งยากในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสนับสนุน
การใช้ข้อมูลทางเลือก อาทิข้อมูลการใช้จ่าย และการ
จั ด อั น ดั บ ร้ า นค้ า เป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบ
การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต
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แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าหมาย

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการ
ทีเ่ ริม
้ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
่ ตัง
้
และขนาดย่อมเพิ่ มขึน
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เงินทุนถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจการและมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อความอยูร่ อดและการยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการยุคใหม่ซงึ่ ต้องเผชิญกับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ไม่เพียงแต่กบั คูแ่ ข่งขันภายในประเทศ
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงคูแ่ ข่งขันภายนอกอีกด้วย ดังนัน้ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ ป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการ SMEs ในแต่ละกลุม่
รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของ
ผูป้ ระกอบการ การประเมินความสามารถทีแ่ ท้จริงของ SMEs และการพัฒนาระบบการประเมินความน่าเชือ่ ถือทางเครดิต

Routes to Funding SMEs and Startups
บมจ.
บมจ. ขนาดกลาง / ขนาดใหญ่

ตลาดรอง

mai
SET

บจ.
บมจ.
ตลาดแรกการซือ้ ขายหุน้ / CD ของ บมก. บจก.
Traditional
- RO : ผูถ้ อื หุน้ เดิม
- PP :
> บจก. III, PE, VC, Anget ESOP,
RI ไม่เกิน 10 ราย/20 ล้านบาท
> บมจ. II, ผูล้ งทุนรายย่อย
(ไม่เกิน 50 ราย/ 20 ล้านบาท)

บมก. / บจก.
เช่น กิจการมีรายได้ 100-500 ล้านบาท
บมจ./ บจก. ทีม่ ี track record

ผลท.
ผูล้ งทุน : II, PE, VC, Angel, ESOP,
RI ทีม่ ี Professional license / โดย
มี port หุน้ เฉลีย่ > 5 ล้านบาท
ภายในรอบ 12 เดือน

บมจ.
ไม่จำ� กัดประเภทผูล้ งทุน

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�ำหรับเป้าหมายดังกล่าว ทีไ่ ด้กำ� หนดตัวชีว้ ดั คือ อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการทีเ่ ริม่ ต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทัง้ นีห้ ากเทียบเคียงข้อมูลจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) พบว่าในปี 2562 มีบริษทั จ�ำกัด (บจ.) เข้าร่วมการระดมทุนในตลาด mai จ�ำนวน 161 บริษทั มีการระดม
ทุนผ่านการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) มูลค่ารวมกว่า 56,162 ล้านบาท และการใช้เครือ่ งมือทางการเงิน
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เพือ่ ส่งเสริมการระดมทุนกว่า 74,204 ล้านบาท นอกจากนี้
ยังมีการเพิม่ ขึน้ ของอุตสาหกรรมการร่วมลงทุน (venture
capital) และการให้ บ ริ ก าร Crowdfunding ใน
ประเทศไทยซึ่งขยายตัวตามการเติบโตของกระแสการ
ริ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม Startup จะเห็ น ได้ ว ่ า
สถานการณ์การระดมทุนผ่านตลาดทุนมีทิศทางขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และส่งสัญญาณที่ดีต่อการเปิดโอกาสให้
กิจการผูป้ ระกอบการยุคใหม่รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินอืน่ ๆ หรือ ไม่สามารถเข้าระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสในการระดม
ผ่านตลาดทุนและเข้าถึงบริการทางการเงินต่าง ๆ มากขึน้
การด�ำเนินการที่ผ่านมา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน
มาตรการการส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น แก่ ก ลุ ่ ม
ผูป้ ระกอบการ SMEs อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การจัดท�ำแผน
พัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อยูร่ ะหว่าง
การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในวงกว้าง
(Crowdfunding) ของ SMEs ในขณะเดียวกันหลาย
ภาคส่วนเร่งด�ำเนินนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ผ่านกลไก Regulatory Sandbox โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ก ารทางการเงิ น น� ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ
และการให้บริการ ซึ่งท�ำให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง
นโยบายการส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)
หรือ โทเคนดิ จิ ทั ล (Digital Token) ของ กลต. และ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการออกประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัลต่าง ๆ
ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้นการลงทุน
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs)
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก
ภาคส่วนจะเร่งรัดการด�ำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs) แต่การ
ระดมทุ น ในตลาดทุ น ยั ง คงมี ห ลั ก เกณฑ์ พื้ น ฐาน อาทิ
หลักเกณฑ์วา่ ด้วยคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ mai ต้องมีทุนช�ำระแล้วขั้นต�่ำของ
หลักทรัพย์ในตลาด 40 ล้านบาท ซึ่งอาจยังเป็นข้อจ�ำกัด
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs) ซึง่ อยูใ่ นขัน้ เริม่ ต้น
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดสนับสนุน
การน�ำเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ มาใช้อ�ำนวยความ
สะดวกและพัฒนาการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้
แก่ผู้ประกอบการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการ
อ�ำนวยความสะดวก อาทิ National Crowdfunding
Funding Platform การสนับสนุนการขยายตัวของมูลค่า
การระดมทุนผ่านตลาดทุนของผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยุ ค ใหม่ (SMEs) โดยลด
หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนส�ำหรับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (SMEs) ในการเข้าร่วมการระดมในตลาดทุน mai
นอกจากนีค้ วรเร่งรัดด�ำเนินการเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การระดมทุนผ่านตลาดทุนให้แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่
ตลอดจนนักลงทุนและประชาชน รวมทั้งควรเร่งรัดการ
พั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ทาง
เครดิต รวมถึงระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในรูปแบบต่าง ๆ
เพือ่ ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตลอดจนลดกระบวนการ
ทีย่ งุ่ ยากในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
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มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
้
ประเทศเพิ่ มขึน

080301

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นผูข้ บั เคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศทีส่ ำ� คัญ ซึง่ การสนับสนุนให้วสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสเข้าถึงตลาดทัง้ ในและต่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จะส่งผลให้มลู ค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งสะท้อนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมของประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนตลาดและปัจจัยแวดล้อมด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วย : ล้านบาท
1,970,915.12
1,859,415.81

1,813,130.53

925,644.47
365,263.35
ปี 2558

376,083.60
ปี 2559
Enterprises

504,229.65

ปี 2560

607,026.21

ปี 2561P

SMEs

ที่มา: Value of e-Commerce Survey 2561, ETDA

229

08

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080301
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พบว่ามีการขยายตัวจาก
2,762,503 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 3,150,233 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยเมือ่ พิจารณามูลค่า
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จำ� แนกตามขนาดของธุรกิจพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการขยายตัวอยูท่ ี่ ร้อยละ 20
เติบโตจาก 504,230 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 607,026 ล้านบาท ในปี 2561 ซึง่ ยังห่างจากการบรรลุคา่ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ที่การขยายตัวเพิ่มขึ้น 1 เท่า ในช่วงปี 2561-2565 จึงจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เข้มข้นเพือ่ เพิม่ โอกาสให้สามารถบรรลุคา่ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา พบว่าทีผ่ า่ นมาภายใต้แผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มีโครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ SMEs สูผ่ ปู้ ระกอบการทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับ
SMEs ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมตลาด
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กว่า 54,403 ราย
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลือ่ นการเพิม่ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศยังขาด
ประเด็นขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ขาดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน แพลตฟอร์ม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มหี ลายหน่วยงานด�ำเนินการทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนท�ำให้ขาดเอกภาพ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและขาดความเข้าใจและกลยุทธ์ในการใช้
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะช่องทางการตลาด รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมเพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าถึงพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
เพิม่ ขึน้ รวมถึงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์จากช่องทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ควรให้ความส�ำคัญกับการเร่งรัดการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ บังคับใช้เป็นเครือ่ งมือในการก�ำหนด
ทิศทางในการขับเคลือ่ นการพัฒนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศ ภาครัฐและเอกชนควรบูรณาการกันในการสร้าง
แพลตฟอร์มที่เป็นเอกภาพ และเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตของผูป้ ระกอบการ และการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเพือ่ วิเคราะห์ตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
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ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขน
ึ้

080302

สภาวะทางเศรษฐกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของสถาบัน IMD
โดยปัจจัยย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศถือเป็นปัจจัยย่อยทีส่ ำ� คัญในการสะท้อนความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม
ของประเทศทัง้ ในด้านดุลบัญชีเดินสะพัด การน�ำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการและอัตราแลกเปลีย่ นโดยหากพัฒนาให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง
และสามารถส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านค้าระหว่างประเทศ โดยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของต่างประเทศ

อันดับ

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศ
1
6
11
16
21
26
31
ไทย		
สิงคโปร์
มาเลเซีย

3

6

2017		
3			
1			
26		

2018		
6			
2			
9		

6

2019
6
1
14

ที่มา: IMD
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ในกลุม่ อาเซียนในปี 2562 พบว่าไทยอยูใ่ นอันดับที่ 6 ซึง่ สูงกว่ามาเลเซียในอันดับที่ 14 แต่ยงั คงต�ำ่ กว่าสิงคโปร์ซงึ่ อยูใ่ น
อันดับที่ 1 และในช่วงปี 2560 - 2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 6 และ 6 ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2565 ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้สูงที่ไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา พบว่าทีผ่ า่ นมาภายใต้แผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 การส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล อาทิ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดสากล
ซึง่ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มขี ดี ความสามารถเพิม่ ขึน้ พร้อมแข่งขัน
กับสากล รวมทัง้ ภาครัฐยังมีการบูรณาการการขับเคลือ่ นตัวชีว้ ดั อันดับความสามารถในการแข่งขันอย่างสม�ำ่ เสมอจึงท�ำให้
เกิดเจ้าภาพและผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ชัดเจน ท�ำให้สามารถรักษาอันดับให้คงที่และเพิ่มโอกาสในการบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายได้
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพของสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในประเทศซึง่ เป็นปัจจัยทีย่ ากจะควบคุม อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการยังขาดการเตรียมความพร้อมและไม่ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากเท่าที่ควร รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนไป
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย เพือ่ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศดีขึ้น ควรให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการท�ำงานที่เข้มข้นมากขึ้นในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งควรส่งเสริมและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่
ผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและใช้ประโยชน์จาก
กรอบเสรีทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ภาครัฐควรอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
โดยการลดอุปสรรคทั้งในด้านภาษีและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดโลก
อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศในภาพรวม
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แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจ
้
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่ มขึน
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การส่งออกถือเป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการผลักดันภาพรวมการส่งออกของประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีศักยภาพย่อมสะท้อนถึง
เป้าหมายของแผนแม่บททัง้ ในระดับแผนหลักและแผนย่อย ซึง่ มีปจั จัยสูค่ วามส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การสร้างและขยาย
ช่องทางการตลาดต่างประเทศและการเพิ่มความสามารถด้านการส่งออกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ที่มา: สสว.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศ ในช่วง
2560 - 2561 รวมถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 พบว่าสามารถรักษาสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.8 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดให้ สั ด ส่ ว นของการส่ ง ออกของ SMEs ต่ อ การส่ ง ออกรวมทั้ ง ประเทศที่ ร ้ อ ยละ 25 ซึ่ ง ถื อ ว่ า
บรรลุเป้าหมายแล้ว
การด�ำเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่านมาการสนับสนุนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมจาก
ภาครัฐมาโดยตลอด โดยภายใต้แผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มีโครงการส่งเสริมการส่งออก
สินค้าและบริการสู่ตลาดต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ เช่น โครงการส่งเสริมและ
เพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการ SMEs สูต่ ลาดสากล และโครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ SMEs สูผ่ ปู้ ระกอบการทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรม (Smart Enterprise) ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมการขยายธุรกิจไปลงทุนใน
ต่างประเทศ จ�ำนวน 170 ราย และการเจรจาจับคูธ่ รุ กิจ 2,780 ราย จึงท�ำให้สามารถบรรลุคา่ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้อย่างน่าพอใจ
ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออก
รวมของประเทศจะอยู่ในระดับที่ดีตามค่าเป้าหมาย แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
อีกทั้งตลาดส่งออกที่ส�ำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว
ส่งผลกระทบต่อรายได้และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ส่งออกอย่างมีนัยส�ำคัญโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออก
สินค้าทีส่ ำ� คัญหลายรายการ ทัง้ ในส่วนของสินค้าเกษตรและสินค้าวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย เพือ่ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ นัน้ ควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการรับมือกับความเสีย่ งของสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยการให้ความรูแ้ ละเสนอช่องทางในการบริหารความเสีย่ งทางการค้า
แก่ผปู้ ระกอบการ รวมทัง้ เร่งรัดการด�ำเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ เตรียมความ
พร้อมและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงการเกิดมูลค่าทางการค้า ควบคูก่ บั การขับเคลือ่ นการให้ความรู้
เรือ่ งโอกาสและสิทธิประโยชน์จากกรอบการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์
และขยายโอกาสทางการตลาดไปสูต่ ลาดทีม่ ศี กั ยภาพอืน่ ได้
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แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย
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อันดับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากนโยบาย
ภาครัฐเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญในการสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐแก่ SMEs ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การเพิม่ บทบาทภาคเอกชนในการ
เป็นหน่วยให้บริการ SMEs และการบูรณาการข้อมูลและการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ ตี อ่ วิสาหกิจและผูป้ ระกอบการ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายในช่วงปี 2559 ถึง 2561 พบว่าประเทศไทยมีอนั ดับดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญคือ
จาก 34 เป็น 19 ซึง่ เป็นผลจากการทีภ่ าครัฐให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา SMEs และมีมาตรการส่งเสริมออกมาในหลาย
รูปแบบ ต่อมาในปี 2561 มีอันดับลดลงไปที่ 22 ซึ่งอาจเป็นผลจากนโยบายการส่งเสริม SMEs ที่อาจไม่ตรงกับความ
ต้องการ รวมทัง้ ขนาดและรูปแบบการท�ำธุรกิจของ SMEs ทีเ่ ปลีย่ นแปลง นอกจากนี้ เมือ่ เทียบกับประเทศในกลุม่ อาเซียน
นโยบายด้านการส่งเสริม SMEs ของไทย ยังถือว่าเป็นรองมาเลเซีย และอินโดนีเซียมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ในการบรรลุ
เป้าหมายทีอ่ นั ดับ 15 ภายในปี 2565 ยังเป็นความท้าทายส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายส่งเสริม SMEs ของไทยเป็นอย่างมาก
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ทีผ่ า่ นมาภาครัฐให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มีโครงการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการจากภาครัฐ เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลและสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs ซึง่ จะเป็นกิจกรรมทีก่ ำ� หนดแนวทางการพัฒนาระบบ
นิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะยาวอันจะส่งผลดีตอ่ อันดับ
นโยบายของภาครัฐทีม่ ตี อ่ วิสาหกิจและผูป้ ระกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายของประเทศให้
สามารถตอบตามค่าเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทได้
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้วา่ ในปี 2560 ประเทศไทยจะมีอนั ดับทีด่ ขี นึ้ แต่เนือ่ งด้วยจ�ำนวนของ
ประเทศทีถ่ กู จัดอันดับเปลีย่ นไปจากเดิมในปี 2559 รวมกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้
ท�ำให้ในปี 2561 อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ ตี อ่ วิสาหกิจและผูป้ ระกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของ
นโยบายมีอนั ดับต�ำ่ ลงและจ�ำเป็นต้องปรับปรุงเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ การจัดอันดับดังกล่าวได้ใช้แบบส�ำรวจผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นหนึง่
ในเครือ่ งมือชีว้ ดั ท�ำให้ภาครัฐจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำเสนอนโยบายและมาตรการทีจ่ ะเป็นประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการยุคใหม่
ทีแ่ ตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ๆ เพือ่ ให้สามารถสะท้อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและ
สร้างมาตรฐานการให้บริการของภาครัฐแก่ผปู้ ระกอบการ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มคี วามพร้อมและความ
เข้าใจต่อบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งควรมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนและเปิดโอกาสให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทในการจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้
ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนเพือ่ เพิม่ บทบาท
ภาคเอกชนในการเป็นหน่วยให้บริการ SMEs ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น
โดยภาครัฐควรให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายส่งเสริม SMEs
เพื่อประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการส่งเสริมที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในสายตาของ
ผูป้ ระกอบการอันจะน�ำมาซึง่ การสร้างระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อผูป้ ระกอบการอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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