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-๑- 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้าง
รายได้ เป็นแหล่งการจ้างงานที่ส าคัญ และยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ 
ที่ผ่านมาแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทยอยู่ที่ 
ร้อยละ ๓๒.๙ ในปี ๒๕๕๖ และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ในปี ๒๕๖๐ แต่ในการที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดให้สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีศักยภาพในการ
แข่งขันท้ังในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  
จ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ  โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต  
และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ 
โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ  
และความรู้ส าหรับการรับมือกับการแข่งขันท่ีจะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้  

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่าง
เข้มแข็งและเป็นกลไกส าคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย
โดยสรุป ได้แก่ 

๑)  การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย 
ของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ 
ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และทุนทาง
วัฒนธรรมในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

๒)  การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ 
ทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าท่ีสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  

๓)  การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส



 

-๒- 

ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการส าหรับการออกไปลงทุน 
ในต่างประเทศ 

๔)  การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้  สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน  บูรณาการและต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการ
ประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

-๓- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
๒.๑ บทน า 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ภาคการผลิตที่ลดและเลิกพ่ึงพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
อันส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้างการค้าที่ปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  
ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องล้มเลิกกิจการไป ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ปัจจุบัน “คน” จึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ   
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา เพ่ือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินและฐานข้อมูลที่ทันสมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต 

๒.๑.๑  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า 
๔.๑.๕  เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 



 

-๔- 

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.๔  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๑  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔.๔.๒  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน 

ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 

ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 



 

-๕- 

๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๑.๑  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 



 

-๖- 
 

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๘๐๐๐๑ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพ่ิมข้ึน   

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๕๐ 

 



 

-๗- 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

ผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ผู้ประกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี 
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิ ทัลเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ  
โดยมี ๔ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ 

ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย 
ของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

 



 

-๘- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๘๐๑๐๑ การขยายตัวของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมรายใหม่ 
(Early Stage) ในประ เทศ ไทย
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายใหม่ (Early Stage) 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๑๕* ร้อยละ ๒๒* ร้อยละ ๒๕* 

๐๘๐๑๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑ ใน ๓๐  
อันดับแรก** 

๑ ใน ๒๕  
อันดับแรก** 

๑ ใน ๒๐  
อันดับแรก** 

หมายเหตุ  *เทียบกับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของห้วงแผนก่อนหน้า 
 **ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน          



 

-๙- 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะ 
ในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริม 
การใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

๓) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ 
โดยให้สิทธิประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ 
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า  เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
  



 

-๑๐- 

๓.๒ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ให้ความส าคัญกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่  ๆ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จัก
ลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 

 
  



 

-๑๑- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่ราย

ใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี) 

ร้อยละ ๑๐* ร้อยละ ๑๐* ร้อยละ ๑๐* 

๐๘๐๒๐๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิ จกา รที่ เ ริ่ ม ตั้ ง ต้ นแล ะ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมข้ึน  

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี) 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๒* 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๔* 

ขยายตัว 
ร้อยละ ๑๖* 

 หมายเหตุ  *เทียบกับอัตราการขยายตัว/ มูลค่าเฉลี่ยของห้วงแผนก่อนหน้า 
  

    



 

-๑๒- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  
พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการ  
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาท ิกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทยที่มี 
ความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 

๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวก
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติ 
ด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน  ส่งเสริมการใช้
บริการทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของ  
ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และ
การก าหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการ
ทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน  และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 
  



 

-๑๓- 

๓.๓ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับ
การขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

  



 

-๑๔- 
 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
๐๘๐๓๐๑ มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(ในห้วง ๕ ปี) 

เพ่ิมข้ึน ๑ เท่า* เพ่ิมข้ึน ๑ เท่า* เพ่ิมข้ึน ๑ เท่า* 

๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้ าระหว่ างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD  

๑ ใน ๕  
อันดับแรก** 

๑ ใน ๕  
อันดับแรก** 

๑ ใน ๕  
อันดับแรก** 

๐๘๐๓๐๓ การขยายตัวการส่ งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๒๕ 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๓๐ 

 หมายเหตุ  *เพ่ิมขึ้น ๑ เท่า จากค่าเป้าหมายเฉลี่ยของห้วงแผนก่อนหน้า  
 **ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน 
         



 

-๑๕- 
 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 
๑) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด   

ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง    
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

๒) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการ
กระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

๔) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้าน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และ
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่  ตลอดจนส่งเสริมการค้า 
และการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
  



 

-๑๖- 

๓.๔ แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้าง

คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ 
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลย ี



 

-๑๗- 
 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๐๘๐๔๐๑ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ

วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
โดย IMD (ในห้วง ๕ ปี) 

๑ ใน ๑๕  
อันดับแรก* 

๑ ใน ๑๒ 
อันดับแรก* 

๑ ใน ๑๐ 
อันดับแรก* 

หมายเหตุ *ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน        



 

-๑๘- 
 

 
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถ
ด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็น
ระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้ าและบริการของ
วิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุน
กันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ
ทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓) สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น   
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน 
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
สินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็น 
ผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง  หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า รวมทั้งมาตรการกีดกัน 
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก



 

-๑๙- 

เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของ
ภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

๗) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 
โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และก ากับ
ดูแลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 


