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1.1 หลักการและเหตุผล 
 

วิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม (Micro/Small Enterprises: MSE) ตำมนิยำมส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ใหม่ ถือได้ว่ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำก 
เป็นวิสำหกิจที่มีจ ำนวนมำกที่สุด กระจำยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ และมีบทบำทส ำคัญต่อกำรจ้ำงงำน 
(วิสำหกิจรำยย่อยมีจ ำนวนถึง 2,644,5611 รำย คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของวิสำหกิจโดยรวมทั้งประเทศ  
สร้ำงกำรจ้ำงงำน 4,974,613 รำย คิดเป็นร้อยละ 30.5 ของกำรจ้ำงงำนรวม และในส่วนวิสำหกิจขนำดย่อม 
มีจ ำนวน 384,964 รำย หรือร้อยละ 12.5 ของวิสำหกิจทั้งหมด และสร้ำงกำรจ้ำงงำน 4,140,563 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 ของกำรจ้ำงงำนทั้งหมด) แต่อย่ำงไรก็ตำมวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมส่วน ใหญ่ 
ยังคงขำดศักยภำพและไม่สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยแวดล้อมภำยนอก จึงท ำให้  
ประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจหลำยด้ำน ดังนั้นภำครัฐจ ำเป็นต้องเร่งหำแนวทำงให้ควำมช่วยเหลือ 
และสนับสนุนวิสำหกิจในกลุ่มนี้ให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้อย่ำงเป็นมืออำชีพและมีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น 

 
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรช่วยเหลือและพัฒนำวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม (Micro/Small 

Enterprises) ของภำครัฐส่วนใหญ่ยังคงไม่ทั่วถึงและเพียงพอ อีกทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมยังขำดควำมยืดหยุ่น
และไม่สอดคล้องกับสภำพธุรกิจ ช่วงเวลำ และพ้ืนฐำนควำมรู้ของผู้ประกอบกำร รวมทั้งผู้ประกอบกำร
บำงส่วนยังขำดกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรโครงกำรและบริกำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของภำครัฐ ท ำให้
ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี้ยังเข้ำไม่ถึงกำรพัฒนำ โดยเฉพำะบริกำรที่จ ำเป็นเพ่ือกำรพัฒนำในระดับพ้ืนฐำน 
(Inclusive)  

 
ด้วยเหตุดังกล่ำวจำกกำรรวบรวมข้อมูลจ ำนวน MSE ที่มีศักยภำพสูง คือ มีเทคโนโลยี/องค์ควำมรู้สูง 

มีมูลค่ำเพ่ิมสูง (High Value Added) และมีศักยภำพที่จะขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วไปสู่องค์กรขนำดใหญ่ในไม่เกิน 
10 ปี ที่เรียกว่ำ Startup ในไทยจึงมีจ ำนวนเพียง 117 รำย น้อยกว่ำมำเลเซีย (250 รำย) และฟิลิปปินส์  
(255 รำย) เกือบ 2 เท่ำ และน้อยกว่ำสิงคโปร์ (778 รำย) และอินโดนีเซีย (2 ,199 รำย) หลำยเท่ำตัว  
ส่วนในกรณีระดับโลกที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม (Ecosystem)  
ที่ เ อ้ือต่อกำรพัฒนำ Startup มำกที่สุด คือ สหรำชอำณำจักร มีจ ำนวน Startup มำกถึง 5 ,384 รำย  
ทั้งท่ีมีประชำกรใกล้เคียงกับไทย (สหรำชอำณำจักรมีประชำกร 66.65 ล้ำนคน) 
  

                                                           
1 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม. (2562). รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2562. 
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ภาพที่ 1.1: จ านวน Startup ต่อประเทศ 
 

ที่มำ: startupranking.com 
 
ดังนั้น กำรมีปัจจัยแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อกำรพัฒนำวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม 

(Micro/Small Enterprises) อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ จึงเป็นกลไกขั้นพ้ืนฐำนที่ช่วยเ อ้ือให้
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม สำมำรถเข้ำถึงกำรพัฒนำของภำครัฐเพ่ิมมำกขึ้น 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) จึงได้ท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจรำยย่อย 
(Micro) และวิสำหกิจขนำดย่อม (Small) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำ (Roadmap)  
ปัจจัยแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสม และเอ้ือต่อกำรเข้ำถึงตำมควำมต้องกำรของแต่ละธุรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

 
เพ่ือให้ภำครัฐมีแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสมและเอ้ือต่อ 

กำรเติบโตของวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม (Micro/Small Enterprises) 
 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) น ำไปสู่กำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เหมำะสมและทันสมัยต่อวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจ 
ขนำดย่อม (Micro/Small Enterprises) 

2) ภำครัฐมีกลไกในกำรสนับสนุนและขับเคลื่อนส่งเสริมวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม 
(Micro/Small Enterprises) อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
ที่ปรึกษำต้องด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน หรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

กำรจ้ำง โดยค่ำใช้จ่ำยของที่ปรึกษำเองทั้งหมด ซึ่งต้องด ำเนินกิจกรรมอย่ำงน้อย ดังนี้ 
1) ศึกษำภำพรวมปัจจัยแวดล้อมของกำรส่งเสริมวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม 

(Micro/Small Enterprises Ecosystem) ของประเทศไทยในมิติต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเงิน  
ผ่ำนกองทุนร่วมทุน กำรค้ ำประกันสินเชื่อ สินเชื่อสถำบันกำรเงิน ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรม 
โดยเฉพำะกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ศูนย์ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ มำตรฐำน ด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร ศูนย์บ่มเพำะ Knowledge Center 
ระบบพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษำ กำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนต่ำง ๆ ศูนย์ให้บริกำรในแต่ละด้ำน  
ทั้ง Offline และ Online กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ มำตรกำรและนโยบำยกำรส่งเสริม
ช่วยเหลือ กฎหมำยและกฎระเบียบ เป็นต้น พร้อมทั้งก ำหนดกรอบขอบเขตกำรศึกษำ นิยำม 
และจัดกลุ่ม จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
วิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมให้ชัดเจน 

2) ศึกษำกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่ดีของต่ำงประเทศ (Best Practice) ไม่น้อยกว่ำ 3 ประเทศ
โดยคัดเลือกประเทศที่เป็นต้นแบบของกำรมีปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจ
รำยย่อมและวิสำหกิจขนำดย่อม โดยที่ปรึกษำจะต้องเสนอเกณฑ์ในกำรคัดเลือกประเทศ 
ที่จะด ำเนินกำรศึกษำให้ชัดเจน 

3) ศึกษำ ส ำรวจ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิจำกวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม 
(Micro/Small Enterprises) ด้วยกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่เก่ียวข้อง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
3.1) จัดท ำแบบส ำรวจ (Questionnaire) ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ

ส ำรวจ 2. ประเด็นปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินธุรกิจ 3.  รูปแบบ
ควำมช่วยเหลือและกำรบริกำรที่ต้องกำร เป็นต้น 

3.2) ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลจำกวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจ
ขนำดย่อม (Micro/Small Enterprises) ที่ครอบคลุมในมิติต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
(ตำมข้อ 1) จ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 1,300 รำย 

4) สัมภำษณ์เชิงลึกเพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ประกอบกำร (ผู้รับบริกำร) 
หน่วยงำนองค์กร สถำบัน (ผู้ให้บริกำร) ในกำรใช้ประโยชน์/กำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำธุรกิจ
จำกปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหำ-อุปสรรคของกำรใช้บริกำร/ให้บริกำร  
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ประเด็น 

5) จัดประชุมระดมควำมคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ครั้งละ
ไม่น้อยกว่ำ 20 คน 4 ภูมิภำคครอบคลุมในมิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตำมข้อ 1) เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและแนวทำงกำรพัฒนำและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่เหมำะสมกับประเทศไทยและ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลก 

6) จัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส ำคัญเพ่ือเป็นกลไก 
ในกำรพัฒนำธุรกิจของวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม (Micro/Small Enterprises) 
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7) จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนวิชำกำร  
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ครั้งละประมำณ 80 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงผลกำรศึกษำให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

8) กรณีกำรส ำรวจข้อมูล กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรประชุม หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
ในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด ที่ปรึกษำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ สสว. เช่น  
ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่ำที่พัก เป็นต้น เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนไม่เกิน 3 คน/ครั้ง  
อย่ำงละ 3 ครั้ง 

 
1.5 วิธีการศึกษา 

 
ในกำรศึกษำประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำ Ecosystem ของ MSE โดยทั่วไป (Generic) ว่ำมีองค์ประกอบด้ำนใดบ้ำง  

แต่ละด้ำนส่งผลเช่นไร 
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ 3 ประเทศที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ 

Ecosystem ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1  
ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำกรณีของประเทศไทยที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆ ของ Ecosystem  
ขั้นตอนที่ 4 แบบสอบถำม  
ขั้นตอนที่ 5 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
ขั้นตอนที่ 6 กำรศึกษำช่องว่ำงระหว่ำงกำรพัฒนำของต่ำงประเทศในขั้นตอนที่ 2 และกำรพัฒนำ  

ของไทยในขั้นตอนที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 5 เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำย ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว ก่อนที่จะท ำ
กำรร่ำงแผนพัฒนำฯ ในขั้นตอนที่ 7 

ขั้นตอนที่ 7 ร่ำงแผนพัฒนำ Ecosystem ของ MSE ของไทย ก่อนที่จะท ำกำรตรวจสอบด้วยประชุม
ระดมควำมคิดเห็นในขั้นตอนที่ 8 

ขั้นตอนที่ 8 กำรจัดท ำ Focus Group และ 
ขั้นตอนที่ 9 กำรจัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น 
รำยละเอียดของวิธีกำรศึกษำในแต่ละข้ันตอน มีดังนี้ 
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ภาพที่ 1.2: ผังวิธีการศึกษา 
 

ที่มำ: มูลนิธิ สวค. 
 
ขั้นตอนที่ 1: กำรศึกษำ Ecosystem ของ MSE โดยทั่วไป (Generic MSE Ecosystem) 
 

ในขั้นตอนนี้ (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 1) จะเป็นกำรศึกษำโดยอำศัยกำรท ำวรรณกรรม
ปริทัศน์ (Review Literatures) เป็นหลัก แต่จะเป็นกำรรวบรวมวิเครำะห์ ประเมินจำกข้อมูลหลำยแหล่ง 
เข้ำด้วยกันว่ำ Ecosystem ใดที่มีผลต่อกำรพัฒนำของ MSE บ้ำง มีผลในลักษณะใด และจะด ำเนินกำร 
ได้อย่ำงไร อำท ิ

 ด้ำนแหล่งเงิน ทั้งแหล่งเงินในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional) เช่น กำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน  
และแหล่งทุนสมัยใหม่ (Fintech) เช่น Angle Investor Crowd Funding Venture Capital 

 ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม Payment System Banking และเทคโนโลยีใหม่ 
ที่เป็น Platform E-Commerce/E-Wallet รวมทั้งกำรใช้พลังของข้อมูลผ่ำน Cloud Computing  
และ Machine Learning ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้ำ
และกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด กำรสื่อสำรกำรตลำดผ่ำน Social Media กำรเข้ำสู่ Platform 
Sharing Business 

 ด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและแรงงำน กำรเพ่ิมทักษะและกำรสร้ำงทักษะใหม่ (Reskill/Upskill) 
ให้ตรงกับงำนในอนำคต (Future of Works) และทักษะพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ (Basic Skill) 

 ด้ำนนโยบำยภำครัฐและกำรส่งเสริมทั้ งในเชิง พ้ืนที่  พ้ืนที่ส่ งเสริมพิเศษ เขตพัฒนำพิเศษ  
และในเชิงผลิตภัณฑ์ศักยภำพ Cluster 

 ด้ำนระบบคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ ในรูปกำรค้ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)  
กำรจัดส่งพัสดุ (Courier) และกำรจัดกำรคลังสินค้ำสมัยใหม่ 
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 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน กำรผลิต กำรเข้ำถึงและกำรจัดกำรวัตถุดิบ กำรก ำหนด
มำตรฐำน กำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรสร้ำงแบรนด์ 

 ด้ำนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบพิเศษ กำรจัดประชุมนิทรรศกำร กำร Road Show กำรจัดประกวด  
กำรสื่อสำรกำรตลำด กำรจับคู่ธุรกิจ Digital Marketing และ Social Enterprise 

 ด้ำนบทบำทและควำมร่วมมือของสถำบันกำรศึกษำ พันธมิตร หน่วยวิจัยธุรกิจของสถำบันกำรเงิน 
ศูนย์กำรบ่มเพำะธุรกิจ Co-working Space ในกำรส่งเสริม MSE 

 ด้ำนกำรตลำดและช่องทำงในกำรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ตลำดใหม่ (Emerging Market)  
ในต่ำงประเทศ รวมทั้งโอกำสทำงธุรกิจจำกมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
แห่งอนำคต (Circular Economy) 

 ด้ำนกำรประกันควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ระบบกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) กำรช ำระเงิน
ระหว่ำงประเทศ 

 
ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 1 นี้จะน ำมำซึ่งประเด็นทั้งหมดที่ครอบคลุมกำรพัฒนำ Ecosystem ที่มี 

ส่วนสนับสนุนกำรเติบโตของ MSE ซึ่งจะสำมำรถน ำผลของกำรศึกษำในส่วนนี้ไปพัฒนำและศึกษำต่อ 
ในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 2: กำรศึกษำกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ 

 
ในส่วนนี้ (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 2) จะท ำกำรเลือกประเทศท่ีเป็นตัวอย่ำงที่ดีและเหมำะสม

กับประเทศไทยมำท ำกำรศึกษำท้ังหมด 3 ประเทศ โดย 
 

 ศึกษำตำมโครงสร้ำง Generic Ecosystem ที่ก ำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ก่อนจะจัดท ำแผนภำพ 
ควำมเชื่อมโยง (Linkage) และวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่ประเทศดังกล่ำวท ำได้ส ำเร็จ พร้อมทั้งจัดหำค่ำดัชนี
ชี้วัดของประเทศเป้ำหมำยนั้นในประเด็นส ำคัญ เพ่ือจัดวำงไว้เป็น “หมุดเป้ำหมำย (Stepping 
Stone)” ในกำรพัฒนำของไทย 

 ประเทศที่เลือกในกำรศึกษำ เนื่องจำก เป้ำหมำยหนึ่งในกำรท ำแนวทำงพัฒนำ Ecosystem คือ  
กำรวำง Stepping Stone ในกำรพัฒนำ Ecosystem แก่ MSE ให้เป็นขั้นตอนที่สำมำรถพัฒนำไปได้จริง 
คือ “ไม่ก้ำวกระโดดจนเกินไปนัก ไม่ใช้เวลำนำนเกินไปนัก” สำมำรถจัดวำงแผนได้เป็น เป้ำหมำย 
และแผนงำน ทั้งในระยะสั้น กลำง ยำว จึงจ ำเป็นต้องวำงประเทศเป้ำหมำยออกเป็น 3 ระดับต่ำง ๆ  
คือ ระดับมำตรฐำน (Basic) คือประเทศที่ก้ำวหน้ำกว่ำไทยไม่มำกนัก ระดับดี (Good) คือ ประเทศ 
ที่มำตรฐำนสูงกว่ำประเทศไทยพอสมควร แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดของโลก และประเทศเป้ำหมำย  
ขั้นสุดที่ไทยต้องตั้งเป้ำหมำยไปให้ถึงสักวันหนึ่ง (Extreme Case) โดย เป้ำหมำยส ำหรับ Basic Case 
คือ เป้ำหมำยระยะสั้น (Short Run) เป้ำหมำยส ำหรับ Good คือ เป้ำหมำยระยะกลำง และเป้ำหมำย
ส ำหรับ Extreme Case ก็คือ เป้ำหมำยระยะยำวของประเทศ 
 
ในกำรเลือกประเทศจึงจะท ำกำรเรียงล ำดับประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับว่ำได้รับกำรพัฒนำสูง  

ด้ำนกำรสร้ำง Ecosystem ให้แก่ MSE ที่มีศักยภำพ (โดยใช้ Startup Ranking เป็น Proxy) 50 อันดับแรก
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ของโลกไว้ โดย ไทยอยู่ในล ำดับที่ 50 ส ำหรับ Most Startup Friendly Countries In The World 2019 
และอยู่ ในล ำดับที่  33 ของ Startup Ecosystem Rankings Report 2019 แต่เมื่อท ำกำรเฉลี่ยของ 2  
กำรจัดอันดับนี้ ไทยจะอยู่ 42 ของโลก ในกำรเลือกประเทศจึงจะเริ่มจำกกำรแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มก่อน คือ 
กลุ่ม Basic จะได้แก่ ประเทศในอันดับที่ 31 ถึง 50 ซึ่งไทยจะต้องพัฒนำเพ่ือกำรันตีว่ำจะไม่มีทำงตกจำก
อันดับ 50 ของโลกไปได้ กลุ่ม Good จะได้แก่ประเทศในอันดับ 11 ถึง 30 และกลุ่ม Extreme จะเลือกจำก
ประเทศ 1 ใน 10 ของโลก เป็นส ำคัญ 

 
ส ำหรับกำรเลือกประเทศตัวแทนกลุ่ม Basic Good และ Extreme นั้น จะพิจำรณำจำก ประเทศที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับไทย ไม่แตกต่ำงกับไทยมำกนัก เช่น พิจำรณำจำก ขนำดประชำกร ขนำดประเทศ  
ขนำดเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทำงธุรกิจ เป็นต้น ยกตัวอย่ำง เช่น ในกลุ่ม Good มี มำเลเซีย จีน และรัสเซีย 
อยู่ในกลุ่ม หำกต้องเลือกก็น่ำจะเลือกมำเลเซีย เนื่องจำกมีขนำดประชำกร ขนำดเศรษฐกิจที่ใกล้กับไทย 
นอกจำกนั้นยังมีวัฒนธรรมทำงธุรกิจต่ำง ๆ ที่ใกล้กับไทยด้วย เป็นต้น 

 
ผลกำรศึกษำจะน ำมำจัดท ำเป็นตำรำงสรุป เพ่ือสรุปควำมเข้ำใจ และเพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์

ช่องว่ำงกำรพัฒนำระหว่ำงไทย กับประเทศตัวอย่ำงทั้ง 3 ด้วย ดังแสดงตำมตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1: ตารางการวิเคราะห์ Ecosystem ของประเทศตัวอย่าง 
Cases Finance Technology Marketing Infrastructure … 

Extreme (top10) E1 E2 E3 E4 Ex 
Good (top30) G1 G2 G3 G4 Gx 
Basic (top50) B1 B2 B3 B4 Bx 

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.  
หมำยเหตุ: E = Extreme Case, G = Good Case, B = Basic Case 
 
ขั้นตอนที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 5: กำรศึกษำกรณีของประเทศไทยที่ครอบคลุมองค์ประกอบของ Ecosystem 

 
ในส่วนนี้ (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 3) ถึง 4) จะท ำกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำ Ecosystem 

ของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งระดับกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ควำมสำมำรถและควำมพึงพอใจของ  MSE 
รวมถึงระดับควำมต้องกำรของ MSE ในมิติที่แตกต่ำงกันไปด้วย โดยยึดตำมกรอบที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1  
และให้ผลกำรศึกษำที่ใกล้เคียงกับในขั้นตอนที่ 2 คือ ผลลัพธ์ของกำรศึกษำในส่วนนี้จะอยู่ในรูปของตำรำง  
ที่สำมำรถเทียบเคียงกับขั้นตอนที่ 2 ได้โดยสะดวก แต่ในส่วนที่แตกต่ำงจะเป็นวิธีกำรศึกษำกล่ำวคือ ในส่วนนี้
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 
 กำรศึกษำจำกข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท ำวรรณกรรมปริทรรศน์ 

โดยรำยละเอียดควำมครอบคลุมสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรขั้นตอนที่ 2 โดยผลลัพธ์ของโครงการ
คือ ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม MSE 

 กำรศึกษำด้วยแบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งจะท ำกำรตรวจสอบ/เพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำทุติยภูมิ โดยใช้แบบสอบถำมไม่น้อยกว่ำ 1 ,300 ชุดเพ่ือให้ครอบคลุม MSE ของประเทศ 



กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรเติบโตวิสำหกจิรำยย่อย (Micro) และวิสำหกจิขนำดย่อม (Small)  
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โดยผลลัพธ์ของกิจกรรมคือ ความต้องการของวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย MSE  
โดยกระจายไปยัง 5 ภูมิภาคตามจ านวน SME ส่วนบุคคล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 700 ตัวอย่าง 
เชียงใหม่ 200 ตัวอย่าง ขอนแก่น 150 ตัวอย่าง ชลบุรี 150 ตัวอย่าง และ สุราษฎร์ธานี 120 
ตัวอย่าง กระจายตามกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญของแต่ละภูมิภาค 

 กำรศึกษำด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ทั้ง  MSE ที่ดีและประสบผลส ำเร็จ ผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร  
และหน่วยงำนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท ำทั้งเพ่ือกำรส ำรวจตรวจสอบกำรศึกษำ และกำรสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของควำมต้องกำรในกำรพัฒนำในอนำคตด้วย  โดยผลลัพธ์ของกิจกรรมคือ 
ข้อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  (Roadmap) และยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ ส าคัญ 
(Ecosystem) ในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม 

 
ผลลัพธ์ของกำรศึกษำในส่วนนี้จะอยู่ในรูปแบบของตำรำงที่สำมำรถเทียบเคียงกับกำรศึกษำ 

ในขั้นตอนที่ 2 ดังแสดงตำมตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2: การวิเคราะห์ Ecosystem ของ MSE ประเทศไทยในปัจจุบัน 
Cases Finance Technology Marketing Infrastructure … 

Thailand T1 T2 T3 T4 Tx 
ที่มำ: มูลนิธิ สวค.  
หมำยเหตุ: T = Thailand Case 
 
ขั้นตอนที่ 6: กำรเปรียบเทียบช่องว่ำงกำรพัฒนำ (Gap Analysis) 
 

ในส่วนนี้ (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 6) จะน ำตำรำงผลลัพธ์ของกำรศึกษำในขั้นตอนที่ 2  
และขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 มำเปรียบเทียบเพ่ือหำช่องว่ำงกำรพัฒนำ โดยในส่วนนี้จะท ำกำรเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้  
ผลลัพธ์ 2 ด้ำน คือ ล ำดับขั้นกำรพัฒนำ (Stepping Stone) และกำรวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของไทย  
ซึ่งได้ข้อมูลจำกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรจัดประชุมกลุ่มย่อย กล่ำวคือ ด้ำนกำรวิเครำะห์ล ำดับ
ขั้นกำรพัฒนำ จะใช้ตำรำงเพ่ือวิเครำะห์ช่องว่ำงของไทยในประเด็นต่ำง ๆ ว่ำมีช่องว่ำงมำกน้อย ต้องเน้นพัฒนำ
มิติต่ำง ๆ อย่ำงไร ล ำดับก่อน/หลัง โดยอำศัยจำกตัวอย่ำง MSE ที่ดี กำรศึกษำ Case Study ว่ำในประเทศ
เป้ำหมำยใช้วิธีกำรใด กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรจัดท ำ Focus Group ได้ ช่องว่ำงเหล่ำนี้อีกนัยหนึ่งก็คือ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของไทยในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว ของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนหรือ
ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือยกระดับ MSE นั่นเอง ดังแสดงในตำรำงที่ 1.3 

 

ตารางท่ี 1.3: Gap Analysis 
Cases Finance Technology Marketing Infrastructure … 

Long Run Target E1-T1 E2-T2 E3-T3 E4-T4 Ex-Tx 
Medium Run Target G1-T1 G2-T2 G3-T3 G4-T4 Gx-Tx 
Short Run Target B1-T1 B2-T2 B3-T3 B4-T4 Bx-Tx 

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.  
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ส่วนด้ำนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของไทยนั้น จะพิจำรณำโดยหำกด้ำนใดไทยมีค่ำแนวโน้ม  
ในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Trend) ที่สูงกว่ำ เป้ำหมำยขั้นกลำง จะถือว่ำเป็นจุดแข็ง และค่ำแนวโน้มในเชิง
เปรียบเทียบใดต่ ำกว่ำเป้ำหมำยระยะสั้น จะถือว่ำเป็นจุดอ่อนของประเทศ ซึ่งจะน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์  
ในขั้นตอนที่ 7 ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 7: กำรจัดท ำแนวทำงพัฒนำ (Roadmap) แผนงำน โครงกำร ภำยใต้กำรสนับสนุน Ecosystem 
ของ MSE 

 
ส ำหรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ Ecosystem เพ่ือ MSE ของไทย (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 6) 

จะน ำข้อมูลที่ ได้จำกกำรศึกษำมำจัดท ำ SWOT/TOWS ส ำหรับ กำรออกแบบมำตรกำรที่ เหมำะสม  
และใช้ตำรำง GAP เพ่ือวำงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ในระยะที่แตกต่ำงกัน ในส่วนของกำรท ำ SWOT นั้น ที่มำ
ของกำรระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 2 วิธีกำรคือ กำรวิเครำะห์ 
S-W กับกำรวิเครำะห์ O-T กล่ำวคือ 
 

ด้ำนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของไทยนั้น จะพิจำรณำโดยหำกด้ำนใดไทยมีค่ำดัชนีสูงกว่ำ 
เป้ำหมำยขั้นกลำง จะถือว่ำเป็นจุดแข็ง (Strength = T > E) และค่ำดัชนีใดต่ ำกว่ำเป้ำหมำยระยะสั้น จะถือว่ำ
เป็นจุดอ่อนของประเทศ (Weakness = T < B) 
 

ด้ำนกำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Treat) จะใช้กำรรวบรวม Trend ที่ส ำคัญ
ของโลก ทั้งด้ำน กำรเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) สังคม (Social) 
วัฒนธรรม (Culture) สิ่งแวดล้อม (Environment) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) และ 
กำรพัฒนำเมือง (Urbanization) และองค์ควำมรู้ (Know How) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ Ecosystem 
ส ำหรับ MSE ของไทย โดยประเด็นใดที่ไทยสำมำรถรับมือและใช้ประโยชน์ได้จะได้รับกำรวิเครำะห์ว่ำเป็น
โอกำส ส่วนประเด็นใดที่ไทยไม่สำมำรถรับมือได้ หรือยังไม่มีมำตรกำรรับมือ จะถูกวิเครำะห์ว่ำเป็นอุปสรรค 

 
เมื่อได้ SWOT จึงจะน ำมำวิเครำะห์มำตรกำร/ยุทธศำสตร์ ด้วย TOWS Matrix คือ กำรพิจำรณำ 

แนวทำงกำรใช้ (1) สร้ำงมำตรกำรเชิงรุก โดยใช้ จุดแข็ง ร่วมกับโอกำส (2) จุดแข็ง แก้ไขอุปสรรค  
(3) ใช้โอกำส พลิกจุดอ่อน และ (4) มำตรกำรรองรับเยียวยำ หรือพลิกวิกฤติเป็นโอกำส จำกสถำนกำรณ์  
ที่อุปสรรค อำจขยำยจุดอ่อนได้ ดังแสดงในตำรำงที่ 1.4 

 
ตารางท่ี 1.4: การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 Strengths Weaknesses 
Opportunities สร้ำงมำตรกำรเชิงรุก ใช้โอกำส พลิกจุดอ่อน 
Threats จุดแข็ง แก้ไขอุปสรรค มำตรกำรรองรับเยียวยำ หรือพลิกวิกฤติเป็นโอกำส 

ที่มำ: มูลนิธิ สวค.  
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ขั้นตอนที่ 8: กำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 
หลังจำกที่ ได้  (ร่าง) แนวทางในการพัฒนา Ecosystem ส าหรับ MSE (MSE Ecosystem 

Roadmap) แล้วขั้นตอนนี้ (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 5) จะเป็นกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือท ำกำร
ปรับปรุง/แก้ไข (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรพัฒนำ Ecosystem ส ำหรับ MSE มำแล้ว โดยใช้กำรจัดประชุมกลุ่มย่อย
ทั้งหมด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 20 คน ในทั้งหมด 4 ภูมิภำค ประกอบด้วย เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ชลบุรี และสุรำษฎร์ธำนี ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้จะท ำให้ได้มำซึ่ง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรพัฒนำ 
Ecosystem ส ำหรับ MSE ฉบับสมบูรณ์ 
 
ขั้นตอนที่ 9 กำรจัดสัมมนำ 

 
หลั งจำกได้  (ร่ าง ) แนวทางในการพัฒนา Ecosystem ส าหรับ MSE (MSE Ecosystem 

Roadmap) ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้จำกกำรศึกษำ และปรับปรุงภำยใต้กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยแล้ว ในขั้นตอน
สุดท้ำย (ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อที่ 7) จะเป็นกำรตรวจสอบ (ร่าง) แนวทางในการพัฒนา Ecosystem 
ส าหรับ MSE (MSE Ecosystem Roadmap) ครั้งสุดท้ำยด้วยกำรจัดสัมมนำ โดยเชิญ หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และหน่วยงำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องประมำณ 80 คน เข้ำร่วมรับฟัง 
 
แผนรองรับเผื่อเหตุการณ์ Covid-19 
สถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง เข้ำใจและทรำบดีว่ำในกำรศึกษำหำกด ำเนินกำรตำมวิธีขนบนิยม
ทั่วไป (Conventional) จะให้ผลกำรศึกษำที่ดีกว่ำวิธีทำงเลือก อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ 
เช่น หำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เป็นไปอย่ำงรุนแรง มูลนิธิ สวค. มีวิธีกำรเตรียมกำรรองรับ ดังนี้ 
 

Conventional Methods Alternative Methods for Covid-19 
Desk Research - Work at Home 

- ส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์ 
Questionnaire - แบบสอบถำมออนไลน์ เช่น Google form 

- โทรศัพท์สัมภำษณ์/ติดตำม 
สัมภำษณ์เชิงลึก - โทรศัพท์สัมภำษณ์ หรือ 

- Video Conference Program เช่น MS Teams Zoom FB Line 
ประชุมภำยใน/Focus Group น้อยกว่ำ 20 คน Video Conference Program เช่น MS Teams Zoom FB Line 
สัมมนำ FB Live 

 

 
อนึ่งองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรวิจัยและจัดท ำแผนเกี่ยวกับ SME ในอดีต รวมทั้งกำรวิเครำะห์ 

ห่วงโช่มูลค่ำของอุตสำหกรรมและบริกำรให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง สสว. GISTDA กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กระทรวงแรงงำน ส ำนักงำนพัฒนำเขตพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (NESDC) จะน ำมำซึ่งเครือข่ำยและประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรสร้ำง Ecosystem ให้กับ MSE ต่อไป 
 
  



กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรเติบโตวิสำหกจิรำยย่อย (Micro) และวิสำหกจิขนำดย่อม (Small)  
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1.6 ผังการด าเนินงาน ส าหรับการจัดท า MSE Ecosystem Roadmap 
 

ภาพที่ 1.3: ผังการด าเนินงาน ส าหรับการจัดท า MSE Ecosystem Roadmap 
 

 
ที่มำ: มูลนิธิ สวค. 



กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรเติบโตวิสำหกจิรำยย่อย (Micro) และวิสำหกจิขนำดย่อม (Small)  
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1.7 ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 
โครงกำรฯ มีระยะเวลำด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 15 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563 โดยรำยละเอียดของแผนกำรด ำเนินงำน ปรำกฏดังนี้ 

 

 

 

1. จัดท ำแผนงำนกำรด ำเนนิโครงกำร &

2. ศึกษำ ทบทวน แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และเอกสำรที่เก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ
3. วิเครำะห์ Ecosystem ของ MSE โดยทั่วไป (Generic) และหนว่ยงำนที่ด ำเนนิกำร
เก่ียวข้องกับงบบูรณำกำร
ส่งมอบรายงานข้ันต้น (Inception Report) &

4. ศึกษำกรณีศึกษำของต่ำงประเทศ (Cases)

5. ออกแบบ Ecosystem แบบเฉพำะของไทย

6. ก ำหนดแนวทำง ออกแบบแบบสอบถำมและกำรส ำรวจภำคสนำม

7. สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) &

8. วิเครำะห์ Gap Analysis

9. (ร่ำง) แนวทำงในกำรพัฒนำ Ecosystem ส ำหรับ MSE (MSE Ecosystem Roadmap)

10. ลงพ้ืนที่จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

11. สัมมนำระดมควำมคิดเห็น

12. แนวทำงในกำรพัฒนำ Ecosystem ส ำหรับ MSE (MSE Ecosystem Roadmap) 
ตัวอย่ำงโครงกำร และข้อเสนอแนะพัฒนำ Ecosystem ของ MSE ฉบับสมบูรณ์
ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) &

W4 W2
กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 2563

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

W1 W2 W3 W4 W1 W3 W4

เมษายน

W1 W2 W3

สิงหาคม กันยายน

W3 W4 W1 W2 W1 W2 W3 W4W1 W2 W3 W4
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อม  
ในการสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 1) นิยามของวิสาหกิจ 
รายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro/Small Enterprises: MSE) 2) แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) 3) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม/ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของไทย
และต่างประเทศ และ 4) นิยามศัพท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
2.1 นิยามของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro/Small Enterprises: MSE) 
 

วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro/Small Enterprises: MSE) ตามนิยามส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไทย จากประกาศตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลาง ดังนี้ 

 
วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังนี้ 
(1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคนหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
(2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกินสามสิบคนหรือ 

มีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
 
วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังนี้ 
(1) กิจการผลิตสินค้าที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคนหรือมีรายได้ต่อปี

เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
(2) กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่าสามสิบคน  

แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนหรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสามร้อยล้านบาท 
 
จ านวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมาย

ก าหนด และจ านวนรายได้ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วย
การบัญชีก าหนดหรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้ ซึ่งในกรณีที่กิจการมีจ านวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของ
วิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ทั้งนี้ วิสาหกิจรายย่อยเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดย่อม 

 
  

2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง            2-2 

ภาพที่ 2.1: ลักษณะของ SME ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ SME พ.ศ. 2562 

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ส าหรับนิยาม Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) ของแต่ละประเทศมีเกณฑ์ที่ใช้ 
ในการก าหนดขนาดของวิสาหกิจแตกต่างกัน เช่น จ านวนการจ้างงาน ยอดขาย รายได้จากผลประกอบการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

นิยาม MSME ของประเทศสิงคโปร์ 
สิงคโปร์มีการก าหนดลักษณะของ SME ตามยอดขาย และจ านวนการจ้างงาน โดยธุรกิจทุกสาขา

ก าหนดให้มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน1 
 

ตารางท่ี 2.1: ลักษณะ MSME ของประเทศสิงคโปร์ 
ประเภทกิจการ ยอดขาย 

วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ยอดขายต่อปีไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ยอดขายต่อปีเกินกว่า 1 ล้านดอลลารส์ิงคโปร์ แต่ไมเ่กิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร ์
วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ยอดขายต่อปีเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ แตไ่ม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร ์

ที่มา: Iqbal, Badar & Rahman, Mohd. (2015).  
 
 
  

                                                           
1 ที่มา: https://grantportal.enterprisesg.gov.sg/spring/Pages/SME_Eligibility_Check.aspx 
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นิยาม MSME ของประเทศมาเลเซีย 
มาเลเซียมีการก าหนดขนาดวิสาหกิจตามยอดขาย หรือจ านวนลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
1) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ในภาคการผลิตมียอดขายน้อยกว่า 300,000 ริงกิตต่อปี หรือจ านวน

ลูกจ้างประจ าน้อยกว่า 5 คน และในภาคบริการมียอดขายน้อยกว่า 300,000 ริงกิตต่อปี หรือจ านวน
ลูกจ้างประจ าน้อยกว่า 5 คน 

2) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ในภาคการผลิตมียอดขายระหว่าง 300,000–15,000,000 ริงกิต 
ต่อปี หรือจ านวนลูกจ้างประจ าเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 75 คน และในภาคบริการมียอดขายระหว่าง 
300,000–3,000,000 ริงกิตต่อปี หรือจ านวนลูกจ้างประจ าเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน 

3) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ในภาคการผลิตมียอดขายระหว่าง 15,000,000–50,000,000 
ริงกิตต่อปี หรือจ านวนลูกจ้างประจ าเกินกว่า 75 คน แต่ไม่เกิน 200 คน และในภาคบริการมียอดขายระหว่าง 
1,000,000–5,000,000 ริงกิตต่อปี หรือจ านวนลูกจ้างประจ าเกินกว่า 30 คน แต่ไม่เกิน 75 คน 
 

ตารางท่ี 2.2: ลักษณะ MSME ของประเทศมาเลเซีย 
ประเภทกิจการ การผลิต การบริการและอื่น ๆ 

วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) 

ยอดขายน้อยกว่า 300,000 ริงกิต หรือลูกจ้างประจ าน้อยกว่า 5 คน 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) 

ยอดขายระหว่าง 300,000–15,000,000 ริงกิต 
หรือจ านวนลูกจา้งประจ าเกินกว่า 5 คน  

แต่ไมเ่กิน 75 คน 

ยอดขายระหว่าง 300,000–3,000,000 ริงกิต 
หรือจ านวนลูกจา้งประจ าเกินกว่า 5 คน  

แต่ไมเ่กิน 30 คน 

วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium) 

ยอดขายระหว่าง 15,000,000–50,000,000 ริงกิต 
หรือจ านวนลูกจา้งประจ าเกินกว่า 75 คน  

แต่ไมเ่กิน 200 คน 

ยอดขายระหว่าง 1,000,000–5,000,000 ริงกิต 
หรือจ านวนลูกจา้งประจ าเกินกว่า 30 คน  

แต่ไมเ่กิน 75 คน 
ที่มา: SME Corporation Malaysia. (2018) 
 

หากกิจการเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งส าหรับขนาดกิจการที่แตกต่างกัน ให้ยึดถือตามขนาด
กิจการที่เล็กกว่า ตัวอย่างเช่น หากยอดขายของกิจการเข้าเกณฑ์เป็นวิสาหกิจรายย่อย แต่การจ้างงานอยู่ใน
วิสาหกิจขนาดย่อมให้ถือว่าเป็นวิสาหกิจรายย่อย 

 
นิยาม MSME ของสหภาพยุโรป 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถูกก าหนดไว้ใน EU Recommendation 2003/361  

โดยเกณฑ์ในการจ าแนกประเภท SME ประกอบด้วย จ านวนลูกจ้าง และยอดขายหรืองบดุล  
1) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 10 คน และมียอดขายไม่เกิน 2 ล้านยูโร

ต่อปีหรือมีงบดุลไม่เกิน 2 ล้านยูโรต่อปี  
2) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน และมียอดขายไม่เกิน  

10 ล้านยูโรต่อปีหรือมีงบดุลไม่เกิน 10 ล้านยูโรต่อปี  
3) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 250 คน และมียอดขายไม่เกิน  

50 ล้านยูโรต่อปีหรือมีงบดุลไม่เกิน 43 ล้านยูโรต่อปี  
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ตารางท่ี 2.3: ลักษณะ MSME ของสหภาพยุโรป 
ประเภทกิจการ จ านวนการจ้างงาน ยอดขาย หรือ งบดุล 

วิสาหกิจรายย่อย (Micro) < 10 ≤ 2 ล้านยูโร ≤ 2 ล้านยูโร 
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) < 50 ≤ 10 ล้านยูโร ≤ 10 ล้านยูโร 
วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) < 250 ≤ 50 ล้านยูโร ≤ 43 ล้านยูโร 

ที่มา: European Commission. (2012).  
 

นิยาม MSME ของประเทศอินเดีย 
วิสาหกิจรายย่อย ขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSMEs) เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุด 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรมและการจ้างงาน MSME ยังมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
อินเดีย รัฐบาลอินเดียได้ออกพระราชบัญญัติ Micro, Small and Medium Enterprises Development 
(MSMED), 2006 โดยก่อนที่จะมีการออกพระราชบัญญัตินี้ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม 
วิ ส าหกิ จชุ มชนและ MSEs ใน อิน เดี ยถู ก เ รี ยกรวมกัน เป็ น  Small Scale Industries (SSIs) ภายใต้
พระราชบัญญัติ Industrial Development and Regulation (IDR), 1951 พระราชบัญญัติ MSMED, 2006 
ได้จัดท ากรอบทางกฎหมายส าหรับการระบุแนวคิดของ “วิสาหกิจ” ซึ่งรวมถึงหน่วยงานทั้งภาคการผลิตและ
ภาคบริการและได้แบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

 
ค าจ ากัดความของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small Scale Industries) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

เนื่องจากการจ าแนกประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือข้อก าหนดที่แตกต่างกัน เช่น ยอดขาย จ านวนการจ้างงาน 
เป็ นต้ น  ภาย ใต้พระราชบัญญัติ  Industrial Development and Regulation ( IDR), 1951  ซึ่ ง เป็ น
แนวความคิดของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในอินเดียในแง่ของจ านวนการจ้างงาน แต่ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจ านวน
การจ้างงานหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะจ าแนกประเภทด้วยเกณฑ์การลงทุนในโรงงานและเครื่องจักร/
อุปกรณ์ ในปัจจุบันการจ าแนกประเภทของ MSMEs จ าแนกตามการลงทุนในอาคารและเครื่องจักร/อุปกรณ์
ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ MSMED, 2006 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.4: ลักษณะของ MSME ของประเทศอินเดีย 

ประเภทกิจการ การผลิต (ลงทุนในโรงงานและเคร่ืองจักร) การบริการ (ลงทุนในอุปกรณ์) 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
ไม่เกิน 2.5 ล้านรปูีอินเดีย ไม่เกิน 1 ล้านรูปีอินเดีย 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) 

เกินกว่า 2.5 ล้านรูปีอินเดีย  
แต่ไมเ่กิน 50 ล้านรูปีอินเดยี 

เกินกว่า 1 ล้านรูปีอินเดยี  
แต่ไมเ่กิน 20 ล้านรูปีอินเดยี 

วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium) 

เกินกว่า 50 ล้านรูปีอินเดีย  
แต่ไมเ่กิน 100 ล้านรูปีอินเดีย 

เกินกว่า 20 ล้านรูปีอินเดีย  
แต่ไมเ่กิน 50 ล้านรูปีอินเดยี 

ที่มา: Reserve Bank of India. (2019).  
 
นิยาม MSME ของประเทศเกาหลีใต้ 
เกาหลีใตม้ีการก าหนดลักษณะของ SME ตามมาตรา 3 ของพระราชก าหนดการบังคับใช้กฎหมายของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามประเภทธุรกิจและยอดขาย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.5: ลักษณะของ MSME ของประเทศเกาหลีใต้ 

ประเภทกิจการหลัก 
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  
(ยอดขายเฉลี่ย) 

วิสาหกิจขนาดย่อม  
(ยอดขายเฉลี่ย) 

การผลิต  
(6 ประเภทกิจการ) 

การผลิตเสื้อผ้า อุปกรณ์การแต่งกายและ
ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากขนสตัว ์

150 พันล้านวอน 
หรือน้อยกว่า  

12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า การผลิตเครื่อง หนังกระเป๋าและรองเท้า 
การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภณัฑ์จาก

กระดาษ 
การผลิตโลหะเบื้องต้น 

8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การผลิตเฟอร์นเิจอร ์

เกษตรกรรม การท าป่าไม้และการประมง 

100 พันล้านวอน 
หรือน้อยกว่า 

8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การท าเหมือง 

การผลิต  
(12 ประเภท

กิจการ) 

การผลิตอาหาร 12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การผลิตยาสูบ 

8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การผลิตผลิตภณัฑ์สิ่งทอ  
(ไม่รวมการผลิตเสื้อผ้า) 

การผลิตผลิตภณัฑ์จากไม้และไม้  
(ไม่รวมการผลิตเฟอร์นิเจอร์) 

การผลิตถ่านและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส าเรจ็รูป 

12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี  

(ไม่รวมการผลิตยา) 
ยางและ การผลติผลิตภัณฑ์พลาสติก 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ (ไม่รวมการผลิต
เครื่องจักรและเฟอร์นเิจอร์) 

12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์ วิดโีอ เสียงและอุปกรณ์
สื่อสาร 

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อืน่ ๆ 
การผลิตรถยนต์และรถพ่วง 
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

ผลิตกระแสไฟฟ้า แก๊ส ไอน้ าแรงดนั เครื่องปรับอากาศ 12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
น้ าประปา 12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ก่อสร้าง 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

ธุรกิจค้าปลีกและคา้ส่ง 5 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
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ประเภทกิจการหลัก 
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  
(ยอดขายเฉลี่ย) 

วิสาหกิจขนาดย่อม  
(ยอดขายเฉลี่ย) 

การผลิต  
(6 ประเภทกิจการ) 

การผลิตเครื่องดื่ม 

80 พันล้านวอน 
หรือน้อยกว่า 

12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การพิมพ์และการผลิตสื่อ 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การผลิตวัสดุทางการแพทย ์
และเภสัชกรรม 12 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การผลิตผลิตภณัฑ์แร่ทีไ่ม่ใช่โลหะ 
การผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมอืวัด 

เลนส์ และนาฬิกา 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การผลิตผลิตภณัฑ์อื่น ๆ 

น้ า, น้ าเสียและการก าจัดของเสีย, การรีไซเคิล  
(ไม่รวมน้ าประปา) 

5 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การขนส่งและคลังสินค้า 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ข้อมูลและการสื่อสาร 5 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์อตุสาหกรรม 

60 พันล้านวอน 
หรือน้อยกว่า 

1 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
บริการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และบรกิารด้านเทคนิค 3 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ การสนับสนุนธุรกิจ
และบริการให้เช่า (ไมร่วมธรุกิจใหเ้ช่า) 

3 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

บริการดา้นสุขภาพและสวัสดิการสังคม 1 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ศิลปะ กีฬาและบริการสันทนาการ 3 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

การซ่อมแซมและบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ที่พักอาศัยและร้านอาหาร 

40 พันล้านวอน 
หรือน้อยกว่า 

1 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
การเงินและการประกันภัย 8 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

ธุรกิจอสังหารมิทรัพย ์ 3 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ธุรกิจสินเช่ือ 3 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 

บริการดา้นการศึกษา 1 พันล้านวอนหรือน้อยกว่า 
ที่มา: Ministry of SMEs and Startups.  
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2.2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) 
 
2.2.1 แบบจ าลอง Ecosystem ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 7 แบบจ าลอง

ดังนี้ 
 

ค าว่า Ecosystem (ปัจจัยแวดล้อมหรือระบบนิเวศ) ถูกเริ่มใช้นอกสาขาชีววิทยาโดย James Moore 
ในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Harvard Business Review ปี ค.ศ. 19932 กล่าวว่า บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยแวดล้อมธุรกิจ (Business Ecosystem) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยแวดล้อมธุรกิจนั้น จะท าให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่มีการเกื้อกูลและแข่งขันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเป็นวัฏจักรต่อไป 

 
จากผลงานวิจัยที่มากขึ้นท าให้หน่วยงานภาครัฐในหลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสนใจแนวคิด 

ในการสร้าง Ecosystem เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือให้
เข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) จากหลากหลายนักวิจัยและหน่วยงาน 
Manson C. และ Brown R. (2013) ได้ให้ค านิยามของปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการว่าเป็นกลุ่มของ 
“Entrepreneurial Actors” หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่มีศักยภาพ) “Entrepreneurial 
Organizations” หรือ องค์กรผู้ประกอบการ (เช่น บริษัท ผู้ร่วมทุน ตัวแทนธุรกิจ และธนาคาร) “Institutions” 
หรือ หน่วยงาน (เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน) และ “Entrepreneurial Processes” 
หรือ กระบวนการของผู้ประกอบการ (เช่น อัตราการเกิดของธุรกิจ จ านวนบริษัทที่เติบโตสูง และความต้องการ
ในการเติบโตของผู้ประกอบการ) ซ่ึงเชื่อมโยงกันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเชื่อมต่อเป็นสื่อกลาง
และควบคุมประสิทธิภาพการท างานภายในสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 

การศึกษาปัจจัยแวดล้อมของผู้ประกอบการนั้นถูกน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ MSME  
เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ าในหลายประเทศ และยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมเพ่ือวางแผนการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการประกอบกิจการ MSME 
ต่อไป โดยกรอบแนวคิดปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการมีหลายโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยแวดล้อม
ผู้ประกอบการควรประกอบด้วยปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ปัจจัยแวดล้อมประสบความส าเร็จ ซึ่งมีแบบจ าลอง 
ที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ/ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ มีดังต่อไปนี้ 

 
  

                                                           
2 Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75-86 
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1) แบบจ าลองบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ (The Entrepreneurial Personality Model)3  
กรอบแนวคิด “บุคลิกภาพของผู้ประกอบการ” กล่าวว่าปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  สภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบการมีอยู่  และสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น  
โดยผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในแนวคิดของ Valdez (1998) ถูกนิยามไว้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ 
ด้านการศึกษา มีความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงและมีความสามารถรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รู้จักการใช้
ประโยชน์จากโอกาสและทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่  กรอบแนวคิดนี้อ้างอิงไปถึงการศึกษาของ Bruno A. V. 
และ Tyebjee T. T. (1982) ซึ่งวางองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไว้ ดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางท่ี 2.6: องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ความพร้อมของเงินทุน สภาพความเป็นอยู่ท่ีน่าดึงดดู 
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิของผู้ประกอบการ ความใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย 
ก าลังแรงงานท่ีมีทักษะทางเทคนิค ความพร้อมของที่ดินและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การเข้าถึงผูผ้ลิตและจัดจ าหนา่ยสนิค้า การเข้าถึงระบบขนส่ง 
การเข้าถึงผู้บริโภค ประชากรที่พร้อมรับสิ่งใหม ่
นโยบายของรัฐที่เป็นประโยชน์ ความพร้อมของบริการสนับสนุน 

 
2) แบบจ าลองกระบวนการของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Process Model)4 
กรอบทฤษฎี “แบบจ าลองกระบวนการของผู้ประกอบการ” จ าแนกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น  

5 มิติ และเชื่อมโยงกับองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน โดย Gnyawali และ Fogel กล่าวว่าการประกอบกิจการ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ 

(1) นโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานของรัฐบาล 
(2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
(3) ทักษะการประกอบการและการประกอบธุรกิจ 
(4) ความช่วยเหลือทางการเงิน 
(5) ความช่วยเหลือนอกเหนือจากทางการเงิน  

 
 
  

                                                           
3 Valdez J., 1998; Bruno A. V. และ Tyebjee T. T., 1982 
4 Gnyawali และ Fogel. (1994) 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง            2-9 

ภาพที่ 2.2: แบบจ าลองกระบวนการของผู้ประกอบการ 

  
ที่มา: Gnyawali และ Fogel. (1994) . 
 

3) แบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem Model)5  
แบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Isenberg เป็นแบบจ าลองที่ได้รับการยอมรับและ

น ามาใช้ประกอบการพัฒนากิจการ SME ในประเทศมากที่สุด โดยได้น าเสนอปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ  
ประกอบด้วย 6 มิติ และ 12 องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังภาพที่ 2.3 และมีรายละเอียดในแต่ละมิติและ
องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.7  
 
 
  

                                                           
5 Isenberg D., (2010, 2011) 
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ภาพที่ 2.3: ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Isenberg 

 
ที่มา: Isenberg, D. (2011). 

 
ตารางท่ี 2.7: มิติหลักและความส าคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ 

มิติหลักและองค์ประกอบ ความส าคัญ 
ด้านนโยบาย  
(ความเป็นผู้น า, รัฐบาล) 

นโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะเร่งหรือ ชะลอ 
การเติบโตทางธุรกิจ โดยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ มิติน้ี
ประกอบด้วยนโยบายท่ีส่งเสริมการเริ่มต้นและด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์
ทางด้านภาษี ข้อกฎหมาย รวมไปถึงโครงสร้างทางกายภาพ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเข้าถึงได้ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบขนส่งท่ี
เกี่ยวข้อง 

ด้านการเงิน  
(เงินทุน) 

เงินทุนมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจจากการเป็นทรัพยากร
หลักท่ีใช้เพ่ือการจ้างงาน เช่าซ้ืออุปกรณ์ และเพื่อลงทุนด้านการตลาดและ
การขาย การมีเงินทุนท่ีมากพอจะท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้ใน
อนาคต แหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจมีหลายแห่ง เช่น จากครอบครัว 
นักลงทุน ภาคเอกชน การร่วมทุน และการกู้ยืม โดยยิ่งสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรทางการเงินได้มากเท่าไหร่ธุรกิจยิ่งมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น
เท่าน้ัน 
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง            2-11 

มิติหลักและองค์ประกอบ ความส าคัญ 
ด้านวัฒนธรรม  
(เรื่องราวความส าเร็จ, บรรทัดฐานทางสังคม) 

ปัจจัยแวดล้อมของผู้ประกอบการท่ีประสบผลส าเร็จน้ัน มักจะ
มีวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้าน เช่น การยอมรับ
ความเสี่ยงและความล้มเหลว ความต้องการเป็นเจ้าของกิจการ เรื่องราว
ความส าเร็จและต้นแบบการท าธุรกิจ รวมไปถึงมุมมองเชิงบวกต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ด้านปัจจัยสนับสนุน  
(โครงสร้างพื้นฐาน, ผู้ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ, 
หน่วยงานภาคเอกชน) 

ประกอบด้วยหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการตั้ง
และขยายธุรกิจ ให้ค าแนะน าเฉพาะทาง เช่นในด้านกฎหมาย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชี รวมไปถึง Incubators Accelerators 
และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

ด้านทุนมนุษย์  
(แรงงาน, สถาบันการศึกษา) 

มิติด้านทุนมนุษย์ให้ความส าคัญในด้านคุณภาพและปริมาณ
ของแรงงาน ส่วนประกอบของมิติน้ี ได้แก่ ความสามารถในการบริหาร
แรงงาน ความสามารถทางเทคนิค ประสบการณ์ และการเข้าถึงแรงงาน
ต่างชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเร็วในการเติบโตของธุรกิจ โดยในมิติน้ียัง
รวมไปถึงการศึกษาและการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ 

ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการเชื่อว่าการศึกษาจะส่งเสริมให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ และท าให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสและความท้าทาย
ในการด าเนินธุรกิจ การศึกษาน้ันแบ่งได้เป็นระดับเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย และโครงการฝึกอบรมเฉพาะทางของผู้ประกอบการ โดย
มหาวิทยาลัยนอกจากจะส่งเสริมวัฒนธรรมในการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 
ยังเป็นส่วนประกอบของปัจจัยแวดล้อมท่ีผลิตแรงงานท่ีมีศักยภาพ 

ด้านตลาด  
(กลุ่มลูกค้ารายแรก, เครือข่าย) 

มิติด้านตลาดประกอบด้วย ผู้บริโภคท่ีสนใจในผลิตภัณฑ์และ
บริการ ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีตลาดท่ีเข้าถึงได้จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้กว้าง
ขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติด้านการตลาด  ได้แก่  ตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ บริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงการท าธุรกิจกับรัฐบาล 

 
โดยแบบจ าลองดังกล่ าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ 

ที่ประสบผลส าเร็จของ World Economic Forum (WEF) ซึ่ งประกอบด้วย 6 มิติ  ได้แก่  ทุนมนุษย์   
การส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษาและการฝึกอบรม ตลาด มหาวิทยาลัย รัฐบาล เงินทุน และการก ากับ
ดูแล จึงท าให้งานวิจัยในหลายประเทศใช้โมเดลของ Isenberg และ WEF เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ออกแบบ และวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยแวดล้อมของ SME ในหลายประเทศ 

 
4) ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการที่มีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง  

(University-based Entrepreneurial Ecosystem)6 
กรอบแนวคิด “ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการที่มีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง” ถูกนิยามโดย Greene 

et al. (2010) ว่าเป็นวิสาหกิจที่ท าหน้าที่ในหลายมิติเพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีพ้ืนฐาน
จากการสอน การศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ ในขณะเดียวกัน Volkman (2009) ได้ให้ความคิดเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังที่จะต้องเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์แบบผู้ประกอบการ 
ผ่านกิจกรรมและการริเริ่มความคิดใหม่ ๆ ที่อาจจะเกินขอบเขตหน้าที่ที่วางไว้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก Fetters et al. (2010) ได้พัฒนา 
กรอบแนวคิดนี้โดยศึกษาใน 6 มหาวิทยาลัยที่สร้างปัจจัยแวดล้อมเพ่ือผู้ประกอบการ เช่น Babson College, 
                                                           
6 Greene et al., 2010; Volkman, 2009; Fetters et al., 2010 
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Singapore University และ Texas University โดยได้ข้อสรุปว่า  มหาวิทยาลัยที่ประสบความส าเร็จ 
ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้มีการสร้างปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการที่มีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง 
อย่างเต็มรูปแบบ  

 
5) แบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Koltai  

(Koltai’s Entrepreneurship Ecosystem Model)7 
กรอบแนวคิดถูกพัฒนาโดย Steven Koltai ซึ่ ง เป็นผู้ที่ สร้ างและด า เนินโครงการ Global 

Entrepreneurship ของกระทรวงการต่ างประเทศสหรั ฐ ฯ  โดยกรอบแนวคิ ดที่ ส ร้ า งขึ้ น เรี ยกว่ า  
“Six + Six Model” ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการในประเทศกานา โมเดล
ประกอบด้วย 6 เสาหลัก (factors) คือ Identify, Train, Connect & Sustain, Fund, Enable, Celebrate 
และ 6 ผู้แสดง (actors) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ NGOs, Foundation, 
Academia, Investors, Government และ Corporations โดยโมเดลปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ 
Koltai ต้องพ่ึงพาการปฏิสัมพันธ์ของ factors และ actors เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการ 

 
ภาพที่ 2.4: โมเดลปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Koltai 

 
ที่มา: Koltai, S. and Muspratt, M. (2016).   

                                                           
7 Koltai, S. and Muspratt, M. (2016).  
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6) แปดเสาหลักของแบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ 
(The Eight Pillars of Entrepreneurial Ecosystem Model)8 

แปดเสาหลักของแบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ มีองค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อม
ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้ 
 
ตลาดที่เข้าถึงได้  
(Accessible Market) 
ตลาดในประเทศ:  

- บริษัทขนาดใหญ่เป็นลูกค้า 
- บริษัทขนาดเล็กและกลางเป็นลูกค้า 
- รัฐบาลเป็นลูกค้า 

ตลาดต่างประเทศ 
- บริษัทขนาดใหญ่เป็นลูกค้า 
- บริษัทขนาดเล็กและกลางเป็นลูกค้า 
- รัฐบาลเป็นลูกค้า 

แหล่งทุนมนุษย์  
(Human Capital Source) 
ความสามารถในการจัดการ 

- ความสามารถทางเทคนิค 
- ประสบการณ์ของบริษัทผู้ประกอบการ 
- การจัดจ้างงานจากภายนอก 
- การเข้าถึงก าลังแรงงานต่างชาติ 

กองทุนและการเงิน  
(Funds and Finance) 

- เพื่อนและครอบครัว 
- Angle Investors 
- Private Equity 
- Venture Capital 
- การเข้าถึงเงินกู้ 

ระบบสนับสนนุและที่ปรึกษา  
(Support Systems and Mentors) 
ที่ปรึกษาและผู้ดูแล 

- ที่ปรึกษาเฉพาะทาง 
- Incubators/Accelerators 
- เครือข่ายผู้ประกอบการ 

รัฐบาลและกฎระเบียบ  
(Government and Regulation) 

- ความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ 
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- กฎหมายและนโยบายที่เป็นมิตรต่อการท าธุรกิจ 
- การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
- การเข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคม 
- การเข้าถึงระบบขนส่ง 

การศึกษาและการฝึกอบรม  
(Education and Training) 
ก าลังแรงงานระดับเตรียมอุดมศึกษา 

- ก าลังแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
- การฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 

มีมหาวิทยาลัยส าคัญเป็นตัวเร่ง  
(Major Universities as Catalysts) 

- ส่งเสริมและให้คณุค่าวัฒนธรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- มีบทบาทในการสร้างแนวคิดใหม่ในการธุรกิจ 
- การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะเรื่อง 

การสนับสนุนทางวัฒนธรรม  
(Cultural Support) 
ระดับการยอมรับความเสี่ยงและความล้มเหลว 

- ความชอบในการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- เรื่องราวความส าเร็จ /ตัวอย่างความส าเร็จ 
- วัฒนธรรมการวิเคราะห์และวิจัย 
- ภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
- การให้คุณค่ากับสิ่งท่ีค้นพบใหม่ (Innovation) 

  

                                                           
8 Foster et al., 2013 
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7) แบบจ าลองปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Stam 
(Stam’s Entrepreneurship Ecosystem Model)9 

ปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการที่ออกแบบโดย Erik Stam มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 
เงื่อนไขกรอบ (Framework Condition) เงื่อนไขของระบบ (System Condition) ผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์  (Outcome) ซึ่งองค์ประกอบหลักของปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) Framework 
Condition และ 2 )  System Condition โดย  1)  Framework Condition ประกอบด้ วย  4 ส่ วน  คือ  
ก) สถาบันที่เป็นทางการ ข) วัฒนธรรม ค) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และ ง) อุปสงค์ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (สินค้าและบริการ) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการสร้างมูลค่า
ในปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ  และ 2) System Condition ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดกิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ก) เครือข่ายผู้ประกอบการ ข) ความเป็นผู้น า ค) การเงิน  
ง) ความสามารถ จ) ความรู้ และ ฉ) บริการสนับสนุนหรือตัวกลาง โดยองค์ประกอบทั้งหมดประกอบกันท าให้
เกิดผลผลิตจากกิจกรรมที่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการ 

 
ภาพที ่2.5: องค์ประกอบการสร้างผลลัพธ์ผลกระทบปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของ Stam 

  
ที่มา: Stam A. (2015). 
 

จะเห็นได้ว่า แนวคิดทฤษฎี/แบบจ าลองดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ/ปัจจัยแวดล้อมผู้
ประกอบ โดยภาพรวม เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการประกอบกิจการ 
MSME ส าหรับแนวคิดท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ SME ในรูปแบบของคลัสเตอร์ และตัวอย่าง
ของประเทศโอมาน รวมทั้งปัจจัยธุรกิจในยุคดิจิทัล จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
  

                                                           
9 Stam, E. (2015). 
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2.2.2 แนวคิดและงานที่เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ SME ประกอบด้วย 2 แนวคิด ดังนี้ 
 

1) แนวคิดการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์10  
จากงานศึกษาของทีมวิจัย LEED ภายใต้ OECD ร่วมกับกระทรวงการเศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์  

(Dutch Ministry of Economic Affairs) โดยศาสตรจารย์คอลิน เมสัน (Prof. Colin Mason) และ ดร.รอส 
บราวน์ (Dr. Ross Brown) มีแนวคิดต่อการศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ือต่อ SMEs มาจากการรวมกลุ่ม
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการกระจุกตัวของผู้ประกอบการภายในห่วงโซ่มูลค่า
ธุรกิจ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกราย อาทิ ภาครัฐผู้ก าหนดนโยบาย สถาบันวิจัยผู้ช่วย  
ด้านการวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงงานฝีมือเข้าสู่คลัสเตอร์ เป็นต้น 
 

ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ SMEs เติบโต 
ผู้ก าหนดนโยบายไม่สามารถเป็นผู้สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้ SMEs เติบโตได้  

แต่สามารถเป็นผู้กระตุ้นและเตรียมการให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ล่วงหน้า (Pre-Conditions) เช่น การส่งเสริม 
การลงทุนในสาขาธุรกิจที่ต้องการให้เกิดเพ่ือเอ้ือต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ให้ภาคธุรกิจมีความแข็งแรงด้วยองค์ความรู้ บุคลากร และสามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง (Self-Sustain)  

 
ปัจจัยแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเติบโตของ SMEs มีความเฉพาะทางในแต่ละสาขาธุรกิจ และ 

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการศึกษานี้จึงไม่ได้ศึกษาเชิงลึก แต่ศึกษาอย่างครอบคลุมเพ่ือชี้ประเด็นส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการเติบโตของแต่ละลักษณะธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาเฉพาะเชิงลึกต่อไป 
 

ศาสตราจารย์คอลิน เมสัน และ ดร.รอส บราวน์ เน้นการศึกษากับธุรกิจที่มีการเติบโตสูง (High 
Growth Firms: HGFs) เพ่ือตอบโจทย์ของ OECD โดยพบว่าลักษณะ 6 ประการ ของ HGFs คือ 

1. HGFs ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
2. HGFs ไม่จ ากัดเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง 
3. มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดของ HGFs 
4. มี HGFs เพียงบางรายเท่านั้น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวม (Venture Capital-backed) 
5. การเติบโตของ HGFs ไม่คงเส้นคงวา การเติบโตมีการขาดช่วง (Episodic) 
6. HGFs ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง    

 
การสร้างระบบนิเวศเพื่อ SMEs กลุ่ม HGFs ของผู้ก าหนดนโยบายสามารถ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
1. การสร้างผู้ประกอบการภายในระบบนิเวศ (Entrepreneurial Actors within Ecosystems) 

การสร้างผู้ประกอบการแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การสร้างโดยรัฐบาล ผู้ก าหนดนโยบาย  
จะก าหนดว่าจะให้ธุรกิจใดเติบโตเพ่ือเตรียมการช่วงก่อน Startup ช่วง Startup และภายหลัง Startup  
โดยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ในการบ่มเพาะธุรกิจ ( Incubation) เช่น การให้ค าปรึกษา การสร้าง
เครือข่าย และการเงิน เป็นต้น และ 2) การสร้างโดยภาคเอกชน ซึ่งเน้นการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกัน 
  

                                                           
10 Mason, C.& Brown, R. (2013). 
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2. การสร้างทรัพยากรสนับสนุนผู้ประกอบการภายในระบบนิเวศ  
(Entrepreneurial Resource Providers within Ecosystems) 
การพัฒนาองค์กร/สถาบันต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเงิน 

ธนาคาร กลุ่มแองเจิล (Angel Group) และธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital Firms) ทั้งนี้มีข้อแตกต่างจาก
ส่วนแรกคือ เป็นการเงินเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งสร้างตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ หรือเป็นตัวกลาง (Deal-Maker) เพ่ือการร่วมลงทุน (Entrepreneurial Ventures) 

 
3. การสร้างการเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศ 

(Entrepreneurial Connectors within Ecosystems) 
ส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ

สร้ า งกิจกรรมเครื อข่ าย เช่น เครือข่ ายสถาบัน (Networking Organisations) สโมสรผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Clubs) กลุ่มธุรกิจภายในห่วงโซ่มูลค่า สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ หรือสมาคมวิชาการต่าง ๆ 
เป็นต้น 

 
4. การสร้างทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation with Ecosystems) 

ศาสตราจารย์คอลิน เมสัน และ ดร. รอส บราวน์ สรุปไว้ว่า วัฒนธรรม และปัจจัยเฉพาะบางอย่าง
ก็สามารถส่งผลต่อการสร้างผู้ประกอบการเช่นกัน เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม จากกรณีตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ 
มีค่านิยมในการท างานร่วมกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Large Multinationals) ผลลัพธ์คือ Startup  
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นของชาวต่างชาติ 

 
ปัจจัยที่เกื้อหนุนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจที่รัฐบาลส่งเสริม 

เช่น High Growth Start-Up Unit (HGSU) ประเทศสก็อตแลนด์ ซึ่งได้ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจทีมีศักยภาพสูงและ
อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่ง HGSU อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ เช่น ค าปรึกษา  
สร้างเครือข่าย แนะน านวัตกรรม และการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ส่งเสริมโดยใช้มหา วิทยาลัย 
เป็นศูนย์กลางประสานงาน และ 2) ธุรกิจที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเอง เป็นกลุ่มที่มีการกระจุกตัวของผู้ประกอบการ
ภายในห่วงโซ่มูลค่า เช่น ซิลิคอน วัลเลย์ (Start-up มากกว่า 500 ราย) Techstars เมืองบอสตัน และ  
NYC Seedstart เมืองนิวยอร์ค เป็นต้น ซึ่งการกระจุกตัวส่งผลต่อความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และการพัฒนาธุรกิจมากกว่าส่งผลต่อการช่วยเหลือด้านการเงินระหว่างกัน 

 
ศาสตราจารย์คอลิน เมสัน และ ดร. รอส บราวน์ ได้ให้ข้อพึงระวังว่าการศึกษาเป็นแบบคงที่ (Static) 

โดยไม่ได้พิจารณาที่มา (Origins) ตัวเร่ง (Stimulus) หรือการเติบโตที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเอง โดยมีข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการประเมินข้อดีและข้อเสียของแต่ละสาขาธุรกิจเป็นการเฉพาะ เพ่ือที่จะสามารถออกแบบนโยบาย
ส่งเสริม สามารถแทรกแซงได้อย่างเหมาะสม อออกแบบการติดตามและการวัดผลการด าเนินงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ บอกได้ว่าต้องวัดจากอะไร เครื่องมือและวิธีการอย่างไร และสามารถสืบข้อมูลได้ถึงระดับ
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมของสาขาธุรกิจ 
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2) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 

1. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่11 
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Ecosystems for the Digital Age) โดยกล่าวถึงการ

เกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น Advanced Robotics, 3D-Printing, Big Data และ Internet of 
Things ส่งผลให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานไปอย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมหรือการปฏิวัติ 4.0 การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ SMEs ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง หาก SMEs มีการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดิจิทัล (Physical and Digital Infrastructure) รวมถึงมีปัจจัยแวดล้อมที่ดีจึงจะช่วยให้สามารถแข่งขันได้
ในยุคดิจิทัล  
 
 

ภาพที่ 2.6: ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่ 

 
ที่มา: International Trade Centre. (2018). Business Ecosystem for the Digital Age. 

 
การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ12 เข้ามาใช้นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 3 ด้าน 

ได้แก่ ข้อมูล การเงิน และโลจิสติกส์ น าไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยอ านวย 
ความสะดวกให้ผู้ขายและผู้ซื้อติดต่อถึงกันได้ในหลายธุรกิจทั่วโลก ทั้งในการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ
แบบครบวงจร ปัจจัยส าคัญในการปฏิวัติหรือแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งก็คือ สื่อกลางออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ผลิต  
ผู้บริโภค และผู้ให้บริการ สามารถติดต่อเชื่อมโยงและได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถึงเครือข่าย เช่น  
การลดต้นทุนในการเก็บสินค้าและการจัดการข้อมูล ความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขายและการช าระเงิน  
ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที เป็นต้น โดยส่วนมากการที่ SMEs จะได้รับประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล จ าเป็นต้องมีเครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบการขนส่งที่ดี นั่นคือระบบ ICT และ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มที่เหมาะสมย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ อาจขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ 
ลูกค้าและสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น  

 
 

                                                           
11 The SME Competitiveness Outlook (SMECO). (2018) จาก International Trade Centre 
12 เช่น Advanced Robotics, 3D-Printing, Big Data และ Internet of Things เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.7: ปัจจัยส าหรับ Business Ecosystem 4.0

 
ที่มา: International Trade Centre. (2018). Business Ecosystem for the Digital Age. 
 

ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Ecosystem 4.0) ที่ SMEs จ าเป็นต้องค านึงถึง  
4 ประการ ได้แก่ 1) ให้ความส าคัญกับข้อมูลและเทคโนโลยี 2) สร้างพันธมิตรที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 3) ยอมรับ
ความเสี่ยงที่สามารถประเมินได้ 4) ท าให้เกิดความไว้วางใจ โดยแต่ละธุรกิจนั้นจะมีแพลตฟอร์มและแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจนั้น 

 
2. การพัฒนาธุรกิจ MSME โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (MSME’s Digitalization Journey) 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN) ได้มีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการ

สนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของ MSME โดยการศึกษาค้นพบว่าธุรกิจ MSME ใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ต่ า ร้อยละ 
56 ของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้เทคโนโลยีเบื่องต้น เช่นมีการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์ส่วนตัว สามารถใช้ 
Microsoft Office และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร้อยละ 34 อยู่ในระดับกลาง สามารถเข้าถึง Website 
Social media และ e-commerce มีเพียงร้อยละ 10 ของธุรกิจ MSME ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และน าระบบ
ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแผนหลักในการด าเนินธุรกิจ เช่น ERP Big Data การด าเนินธุรกิจออนไลน์เต็ม
รูปแบบ มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือใช้งานเครื่องอ่านบัตรเครดิต จากผลส ารวจท าให้ ASEAN ได้ทราบถึงปัญหา
และปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ MSME น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขัน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาและอุปสรรค ดังแสดงในภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8: MSME’s Digitalization Journey 

 
ที่มา: ASEAN. (2019). 
 

อุปสรรคในการผลักดันให้ MSME น าเทคโนโลยีมาช่วยในการประกอบกิจการนั้น แบ่งออกเป็น  
5 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้ด้านระบบดิจิทัลที่จ ากัด 
2. ความไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจ 
3. ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ด้านระบบดิจิทัล 
4. การท างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและแพลตฟอร์มดิจิทัล 
5. ความยากในการสื่อสารกับ MSME ที่ต้องการการสนับสนุน 
 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เสนอแนะให้หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน สนับสนุนการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่จะท าให้ธุรกิจ MSME เข้าถึงและน าเทคโนโลยีมาประกอบการ
ท าธุรกิจในอนาคต 

 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของผู้ประกอบการ สามารถ

สรุปได้ว่ามี 7 ประเด็นหลักที่จ าเป็นในปัจจัยแวดล้อม มีรายละเอียดและความส าคัญดังที่แสดงในตารางที่ 2.8 
โดยองค์ประกอบที่เหมาะสมในแต่ละประเด็นหลักจะแตกต่างกันออกไปตามประเภท รูปแบบ และช่วงอายุ
ของธุรกิจ ท าให้ต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องขององค์ประกอบที่เหมาะสมต่อปัจจัยแวดล้อมของ MSE  
ซึ่งจะมีการด าเนินการในขั้นตอนการศึกษาต่อไป 
 

ตารางท่ี 2.8: สรุปการทบทวนวรรณกรรมตามองค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ 
ล าดับ ประเด็นหลัก องค์ประกอบ 

1 

ด้านนโยบาย (Policy) 
นโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจัยที่จะเร่งหรือชะลอการเติบโต
ทางธุรกิจ โดยมีความส าคัญในการอ านวยความสะดวกและ
ผลักดันการประกอบธุรกิจ 

รัฐบาล (Government) อาท ิ
• หน่วยงานรัฐ 
• กรอบการก ากับดูแล 
• กฎหมาย 
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ล าดับ ประเด็นหลัก องค์ประกอบ 

2 

ด้านการเงิน (Finance) 
แหล่งเงินทุนมีความส าคัญในการเป็นทรัพยากรที่
ก าหนดการเขา้ถึงทรัพยากรหลักในการประกอบธุรกิจ  
เช่น ที่ดิน วัตถุดิบ รวมไปถึงทุนมนุษย์ 

เงินทุน (Financial Capital) อาท ิ
• Micro-loans 
• Angel investors 
• เงินทุนส่วนบุคคล 
• กองทุน/เงินให้กู้ยืม 

3 

ด้านทุนมนุษย ์(Human Capital) 
ด้านทุนมนุษย์มีความส าคัญในด้านคุณภาพและปริมาณ
ของแรงงานซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

แรงงาน (Labor) อาท ิ
• แรงงานที่มทีักษะ/ไม่มีทักษะ 
• การเขา้ถึงแรงงานต่างชาต ิ
สถาบันการศึกษา (Educational Institutions) เช่น 
• มหาวิทยาลัย 
• การฝกึอบรมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 

4 

ด้านปัจจยัสนับสนนุ (Support) 
ด้านปัจจัยสนับสนุน คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาท
สนับสนุนเฉพาะทาง ซ่ึงให้ความช่วยเหลือทั้งในด้าน 
การวิเคราะห์ธุรกิจ ให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา  
ถ่ายทอดความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 

หน่วยงานภาคเอกชน (Non-government Institutions) อาท ิ
• องค์กรส่งเสริมผู้ประกอบการที่ไมแ่สวงหาก าไร 
• สมาคม 
ผู้ให้การสนับสนุนเฉพาะทาง (Support Professions) อาท ิ
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
• ที่ปรึกษาด้านการบัญช ี
• Investment Banking  
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อาท ิ
• โทรคมนาคม 
• การขนส่ง/โลจิสตกิส ์
• คลัสเตอร์/Co-working space 

5 

ด้านวัฒนธรรม (Culture) 
บรรทัดฐานของสังคมเป็นส่วนหน่ึงที่ก าหนดการเติบโต 
ของธุรกิจ โดยธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ มักเกิดจาก
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
และทรัพยากร 

บรรทัดฐานของสังคม (Societal Norms) อาท ิ
• ระดับการยอมรับความเสี่ยง ความผิดพลาด และความล้มเหลว 
• ประสบการณ์ของผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาและการใช้

โอกาสให้เกิดประโยชน์ 

6 

ด้านตลาด (Market) 
ด้านการตลาดเป็นด้านที่มีความส าคัญจากการเป็นพื้นที่ 
ในการน าเสนอสินค้าที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้  
รวมไปถึงการท าธุรกิจระหว่างบริษัทรายใหญ่หรือรัฐบาล 
ที่ท าให้เกิดการเข้าถึงเงินทุนและห่วงโซ่มูลค่า 

กลุ่มลูกคา้รายแรก (Early Customers) อาท ิ
• ผู้ใช้เริ่มแรกที่ลองใช้สินค้า/บริการ 
• ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
• ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ 
เครือข่าย (Networks) อาท ิ
• เครือข่ายผู้ประกอบการ 
• บริษัทข้ามชาต ิ

7 

ด้านเทคโนโลย ี(Technology) 
ส่วนส าคัญของด้านเทคโนโลยี คือนวัตกรรมทีท่ าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางพฤตกิรรมของผู้บริโภค ส่งผลกระทบ
ต่อปัจจัยแวดล้อมในหลายส่วน รวมไปถึงการถา่ยทอดและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยี (Technology) อาท ิ
• การเขา้ถึงฐานขอ้มูล 
• การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 
• E-commerce 
• Website/Social Media 
• นวัตกรรม 

ที่มา: มูลนิธิ สวค.   
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จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีจากหลายงานวิจัยท าให้ เห็นว่าปัจจัยแวดล้อมที่จะสนับสนุน
ผู้ประกอบการ ต้องการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการวางแผนสร้างปัจจัยแวดล้อมนั้น 
หน่วยงานภาครัฐควรค านึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนร่วมด้วยเสมอ ทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นและ
สนับสนุนการให้ความรู้ค าแนะน า นักลงทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้
และสร้างวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มลูกค้า ซึ่งการสร้างองค์ประกอบด้านตลาดซึ่งมีกลุ่มลูกค้า 
เป็นศูนย์กลางนั้น จ า เป็นต้องมี การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครื อข่าย โดยต้องท าควบคู่กับ 
การสร้างวัฒนธรรมในการเปิดรับต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่  ๆ เพ่ือสร้างอุปสงค์และ 
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  

 
ส าหรับตัวอย่างปัจจัยแวดล้อม/ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของไทยและตัวอย่างต่างประเทศ 

ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ Ecosystem ทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ โดยจะกล่าวถึง 
ในส่วนถัดไป 

 
2.3 ปัจจัยแวดล้อม/ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของไทยและต่างประเทศ  

 
2.3.1 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม/ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เห็นความส าคัญว่า การพัฒนา 

ปัจจัยแวดล้อมท่ีดีจะเอ้ือให้ผู้ประกอบการนั้นมีความสามารถในการด าเนินธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น 
โดยได้มีการก าหนดไว้ในแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง 4 ซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) เน้นการพัฒนา

ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมส าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการค้าการลงทุนที่ทันสมัย การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะในการวิเคราะห์ทดสอบ
คุณภาพและการให้บริการเทคโนโลยี การตลาด การเงิน 2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบการให้บริการ
ภาครัฐเพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก มาตรฐานการบัญชี  และ  
3) การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน SME 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากข้ึน  

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นการพัฒนา

ปัจจัยเอ้ือเพ่ือมุ่งในการยกระดับผลิตภาพ ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น 
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบเครื่องมือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น ศูนย์บ่มเพาะ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ห้องวิเคราะห์ทดสอบให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการ การยกระดับทักษะความรู้
ผู้ประกอบการและพนักงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์และทันสมัย การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
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เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรค
และเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ การพัฒนาพ้ืนที่ประกอบการ เช่น การจัดตั้งพ้ืนที่ตามแนวชายแดนส าหรับ  
การผลิตสินค้า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตลอดจนการบริหารจัดการงานส่งเสริมจากแผนสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2559) ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการส่งเสริม SME การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และข้อมูลองคความรู การทบทวนปรับปรุงและผลักดันกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาษีและการให้สิทธิ
ประโยชน์ การยกระดับความรู้ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง  
ธรรมาภิบาลรวมทั้งทักษะความสามารถของบุคลากรและแรงงาน การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน อ านวย
ความสะดวกด้านการตลาดและโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การ เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วย
ให้บริการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และคุณภาพมาตรฐาน  

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) มีจุดเน้นให้

ความส าคัญใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ เช่น  
การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล SME (SME One Stop Service Center)  การจัดท า SME Web Portal และ
คู่มือการประกอบธุรกิจ (SME Toolkit) สนับสนุนให้ SME สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการทางธุรกิจ
ภาคเอกชน (Private Service Provider) พัฒนาระบบการให้บริการด้านพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา และนักวินิจฉัย 
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (SME Registration) ระบบประเมินศักยภาพธุรกิจ SME (SME Scoring) 
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการเข้าถึงบริการและการใช้สิทธิประโยชน์  ของ SME (SME Tracking 
System) ประเด็นที่สอง คือ การทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ เพ่ือเอ้ือและลด
อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME ส าหรับประเด็นที่สาม มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีศักยภาพสูง เช่น พัฒนาการศูนย์บ่มเพาะ ศูนย์ออกแบบและสร้างสรรค์ พัฒนาระบบการจดสิทธิบัตร 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านงานวิจัยและพัฒนาและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

 
โดยงานที่มีงานด าเนินงานด้านการพัฒนา Ecosystem ที่ส าคัญมีดังนี้ 
งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (SME Knowledge Center) 
การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม Ecosystem ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินงานพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุน SME และได้ด าเนินโครงการงานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME หรือ 
Knowledge Center ประจ าปี 2562 โดยเน้นการสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ 
ทุกภาคส่วน เ พ่ือต่อยอดความเข้าใจและเ พ่ิมศักยภาพของ SME ให้ก้าวสู่ความส าเร็จท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ หรือ “SPEED” ได้แก่ S – SMART 
ฉลาดรอบรู้  P – Proactive ท างานในเชิ งรุก  E – Efficiency ท างานมีประสิทธิภาพ E – Exclusive  
มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D – Digitalization กลยุทธ์ดังกล่าวคือการปรับกระบวนการท างานสู่ระบบดิจิทัล 
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการปรับเปลี่ยนตัวเอง ที่จะกระตุ้นให้ทันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยี  
การแข่งขัน องค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน 
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งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (SME Knowledge Center) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าองค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ SME เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น E-book 
Information Clip และ Easy Pocketbook เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
SME โดยด าเนินการแบบองค์รวมทั้งแบบออนไลน์ (Online) ที่กลุ่มผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ควบคู่
ไ ป กั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แบบออฟ ไลน์  ( Offline) หรื อ ก า ร ล ง พ้ื นที่ ด า เ นิ น ก า รอบรมความรู้ แ ก่ 
ผู้ประกอบทั่วประเทศ อย่างน้อย 4,000 ราย จ านวน 21 ครั้ง แบ่งเป็น 6 เขตทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น หนองคาย นครราชสีมา อุบลราชธานี   
ศรีสะเกษ) ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี) ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร อยุธยา สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก) 
 

งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (SME Knowledge Center) จะแบ่งออกเป็น 4 ด้านที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนี้  

1. คลังข้อมูล (Knowledge) องค์ความรู้แบ่งเป็น 8 โมดูล ประกอบด้วย ด้านดิจิทัล การบริการ 
การตลาด การค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษี บัญชีการเงิน และการจัดองค์ความรู้ เฉพาะกลุ่ม  
(Tailor Made) SME Knowledge Center ได้สรรหาเนื้อหาที่เจาะเฉพาะในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ 
ตั้ ง แ ต่  Micro, Early Stage/Startup, Small, และ  Medium Enterprises. ท า ใ ห้ ก า ร ไ ด้ รั บ
รายละเอียดในสิ่งที่ใช่ของแต่ละกลุ่มมีมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 8 เดือน SME Knowledge Center 
จะผลิตองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่กระชับและเข้าใจง่ายเพ่ือ SME แต่ละกลุ่ม  

2. การจัดตั้งส่วนบริการ (Physical Site) ที่จะมีการจัดที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาต่อสัปดาห์ หรือการให้
ความรู้เป็นกลุ่มย่อยตามเวลานัดหมาย โดยรูปแบบการน าเสนอ ประกอบด้วย กรณีศึกษา การบริหาร
จัดการความรู้ การท า Workshop ทดสอบศักยภาพ และการประชุมสัมมนา  

3. โซเชียลมีเดีย (Social Media) การประเมินความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจบนแพลตฟอร์ม เช่น เฟซบุ๊ค 
ไลน์ ยูทูบ ทั้งสามส่วนนี้ จะด าเนินการในเฟสแรก  

4. ระบบจัดการโครงสร้าง (System Infrastructure) เป็นการด าเนินงานในเฟสที่ 2 โดยด าเนินการ 
ทั้งการจัดการความเหมาะสมของผู้สอนต่อผู้ประกอบการนั้น การจัดการผู้ เรียน ระบบการติดตามผล 
และระบบจัดการหลักสูตร ที่จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ ว่าอยู่ในขั้นตอนการท าธุรกิจ
ระดับแรกเริ่ม ระดับปกติ หรือระดับเข้มแข็ง 
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ภาพที่ 2.9: SME Knowledge Center 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.13  
 

คลังข้อมูลองค์ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ หรือ SME Knowledge Center นี้ จะเป็นศูนย์รวม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้ค าปรึกษาธุรกิจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือด้านอ่ืน ๆ ที่มีความต้องการ โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 4,000 ราย และความรู้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 
จ านวนผู้เขา้ใช้บริการคลังข้อมูลองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้ง 
 
 
 

                                                           
13 อ้างอิงจาก http://www.smeknowledgecenter.com 
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ภาพที่ 2.10: แนวทางการพัฒนา Ecosystem ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2563). การจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลประจ าปีงบประมาณ. 

 
2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา Ecosystem ของผู้ประกอบการ 

เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.  2562-2564 โดยมีองค์ประกอบหลัก 
ใน 3 เรื่อง คือ การพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ครบวงจร การสร้างและพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน
และให้ผู้ใช้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบและวิธีการในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม เช่น การสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ  

 
กสอ. ได้มีการปรับปรุงและสร้างระบบ SMEs Ecosystem โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการเอ้ือให้

ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจและเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม  อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบ i-Industry ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน กสอ. 
มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกในระบบแล้วกว่า 400 ,000 ราย แบ่งเป็นรูปแบบบุคคลกว่า  
320,000 ราย และรูปแบบกิจการกว่า 93,000 ราย ส าหรับปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วม

Ecosystem 

Physical Infrastructure 
- พัฒนา Service Provider 
- ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรค
และอ านวยความสะดวก 

Knowledge Infrastructure SME Info & Service Center 

Startup 
• Entrepreneurship สร้างความ

พร้อมให้ผู้ประกอบการยคุใหม ่
• Incubator/Accelerator/ 

Mentor โครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการเติบโตของ
ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
และน างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย ์

• VC/Crowdfunding/Angel 
Investor แหล่งเงินทุนท่ี
หลากหลาย 

Micro 
• Management Skills ให้ความรู้ใน

การบริหารธุรกิจ 
• Frugal Technology  

เริ่มใช้เทคโนโลยีในธุรกจิ 
• Online Marketplace 
• คุณภาพและมาตรฐานสินค้า 
• การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา เช่น 

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ ์
• Financial Literacy/ 

Accounting/Micro Finance 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและ 
มีความรู้ทางการเงิน 

Small 
• Digitalization/Automation/ 

Technology/New business 
model เพื่อ Transform ธุรกิจ 

• Networking/Clustering  
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

• Branding การตลาด 
• Financial Literacy/Credit Risk 

Database เข้าถึงสินเช่ือธุรกิจ
ได้มากขึ้น หลักประกันทางธุรกิจ 
SME บัญชีเดี่ยว 

Financial Infrastructure 
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โครงการต่าง ๆ ไม่ต่ ากว่า 2,000 กิจการ และบุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 ราย 
ในขณะเดียวกันยังมีการใช้ระบบดิจิทัลในการก ากับติดตามการด าเนินงานส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เอสเอ็มอี โดยผู้ เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่าระบบ Self-Declare โดยจะมีการเช็คอิน  
(Check-in) การเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลแบบ Real Time 
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถประเมินผลการท างานของที่ปรึกษาได้ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ น าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในสถานประกอบการมากขึ้น 

กสอ. จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ เพ่ือให้เอสเอ็มอี  
ได้ลองเปิดใจเลือกใช้ Cloud Base Application ที่พัฒนาโดยสตาร์ทอัพไทย ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ง่ายต่อ 
การใช้ รวมถึงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับงานวิจัยที่มีอยู่จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและ
เอกชนกับเอสเอ็มอี เพ่ือน าไปต่อยอดธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
เอสเอ็มอีที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจ โดย กสอ. จะเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคาร 
หรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีรายนั้นได้อย่างเหมาะสม 

 
กสอ. ต้องมีการจัดทัพใหม่ในการปรับการให้บริการ โดยเน้นการใช้ Digital Platform เพ่ือสร้างระบบ

นิเวศให้ครบทั้งองคาพยพ ผลักดันให้เอสเอ็มอีเกิด Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน 
บุคลากรของ กสอ. จะต้องมีการ Transform ตนเอง ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
โดยจะมีการจัดอบรมเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพที่ 2.11: SMEs Ecosystem ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

ที่มา: สยามรัฐ. (2563). โมดิฟาย “กสอ.”สร้างระบบ SMEs Ecosystem ส่งเสริม-พัฒนา SMEs ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม.  

Cloud Base 
Application 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) 

i-Industry (Big Data) 

Startup 

แหล่งเงินทุน 
ข้อมูลธนาคาร/ 

แหล่งเงินกู ้

งานวิจัยจาก
สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานรัฐและเอกชน 

SME 
(Self-Declare) 
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นอกจากนี้ ยังรวมถึงการบริการที่รวดเร็วมากขึ้นและรองรับการเป็น Smart Office ขณะเดียวกัน  
ในส่วนของระบบหลังบ้านจะมีการปรับปรุงให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ กสอ.ได้เร่งด าเนินการเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการน าเทคโนโลยีดิ จิทัลไปใช้ 
ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุประทานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย  
Digital Transformation 
 

3) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ดูแลขับเคลื่อน  

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่ง สนช. ร่วมกับสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น 
ในประเทศไทย (สตาร์ทอัพ) จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ทั้งในและ
ต่างประเทศในประเด็นการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นนั้นควรเป็นอย่างไรและต้องการให้ภาครัฐส่งเสริม
และสนับสนุน ในประ เด็ น ใดบ้ า ง  ซึ่ ง ได้ จั ดท า เป็ นข้ อ เสนอ Thailand Towards Startup Nation  
เมื่อปี พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศสตาร์ทอัพ โดยได้ให้ประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องการ 
ให้ภาครัฐแก้ไข พัฒนา หรือสนับสนุนที่ครอบคลุมใน 7 มิติส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
1 ภาครัฐควรส่งเสริมให้การจัดตั้งและประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศนั้นเป็นไปอย่างสะดวก

และราบรื่น (Ease of Doing Business) โดยภาครัฐควรตั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิสาหกิจเริ่มต้น
โดยเฉพาะและจัดให้มีระบบศูนย์ข้อมูลและการให้บริการต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ OSS เพ่ือลดอุปสรรคในการติดต่อกับภาครัฐและเป็นตัวกลางติดต่อกับ
หน่วยงานต่างประเทศด้วย รวมทั้งรัฐควรแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและ
ลงทุนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบริษัทจ ากัดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของต่างด้าว 

2 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนทางการตลาด รวมไปถึงการขยายกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นไปยังต่างประเทศ 
(Market Innovation) โดยรัฐควรส่งเสริมการการขยายการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดภาครัฐ 
(B2G) ตลาดภาคเอกชน (B2B) และตลาดความร่วมมือระหว่างประเทศ (G2G) นอกจากนี้ภาครัฐควร
ให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือที่เรียกว่า 
คลัสเตอร์ (Cluster) ให้มารวมตัวด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน (Geographic Proximity)  
มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Synergy) รวมถึงการ
ส่งเสริมให้เกิดมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรม (Innovation District) เพ่ือดึงดูด
ผู้ประกอบการให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connecting) ของผู้คนและความคิด
ต่าง ๆ ในย่านโดยมีกลไกที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Co-Creation) แบ่งปันความรู้ระหว่าง 
(Knowledge Sharing) 

3 ภาครัฐความให้การสนับสนุนเพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงต่อระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในไทย 
(Talent Workforce) โดยอาจสนับสนุนในรูปแบบของการให้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเป็น
ค่าตอบแทนในการฝึกงานในวิสาหกิจเริ่มต้นนั้น หรือการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหรือการ
อ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานของบุคลากรที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ และภาครัฐ
สามารถเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมมากขึ้น 
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4 ภาครัฐควรสนับสนุน Deep Tech และ Sector ต่าง ๆ (Sectoral Strength) โดยควรให้การ
สนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการศึกษาที่คิดค้นนวัตกรรมศึกษา
ประเภทนี้ขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน นอกจากนั้นภาครัฐอาจจะจัดตั้งกองทุน
ส าหรับสนับสนุน Deep Tech โดยจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะและ
ควรส่งเสริมให้มีการร่วมมือและเปลี่ยนความรู้หรือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในด้านอ่ืน ๆ ที่อาจ
แตกต่างกันด้วย  

5 ภาครัฐควรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น  (Investment & 
Growth) โดยภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นและ
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยในส่วนภาครัฐอาจสนับสนุนโดยการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น โดยรัฐบาลอาจจัดให้มีการสนับสนุนเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 
เช่น การให้งบประมาณสนับสนุนการลงทุนวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านวิธีการ Matching Fund แก่วิสาหกิจ
เริ่มต้น ตั้งแต่ในระยะแรก (Early Stage Startup) ระยะการพัฒนาต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึก 
(Deep Tech Startup) ระยะทดสอบตลาด (Product Market Fit) และระยะบริษัท VC หรือ CVC 
ร่วมลงทุน เป็นต้น และท่ีส าคัญยิ่งไปกว่าการจัดตั้งกองทุน คือ ให้เกิดการลงทุนจริงในวิสาหกิจเริ่มต้น 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้และได้ยื่นรับการสนับสนุนแล้ว 

6 ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) โดยให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการรวมถึงสนับสนุนให้ผู้คนใน
ทุกช่วงอายุให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้โดยภาครัฐอาจสนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups Club) ห้องวิจัยนวัตกรรม ( Innovation Labs) หรือชมรม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur Club) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองเป็นผู้ประกอบการอย่าง
แท้จริง 

7 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง (Ecosystem Facilitation) โดยภาครัฐควรพิจารณาให้มีกฎหมายที่เอ้ืออ านวยให้เกิด 
การทดสอบและพัฒนานวัตกรรม และการมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น  
ในภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งควรจัดให้มี “ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ” ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
การติดต่อให้ข้อมูลและบริการ (Single Point of Contact) ภายในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น  
โดยมีการรวมศูนย์ข้อมูลหรือเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น 
บริษัท ร่วมลงทุน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลในการจัดต้ังวิสาหกิจเริ่มต้น การด าเนินการ  
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การออกสู่ตลาด การขออนุญาต รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 
ระบบนิเวศ 
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4) กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) มีภารกิจหลักในพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชน 

ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ดังกล่าวก็คือวิสาหกิจรายย่อย โดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ 
พ่ึงพาตนเองได้ กสก.จึงได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ
ขับเคลื่อนดังกล่าวก็คือ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัย

แวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1 การปรับปรุง ผลักดันกฎหมาย ระเบียบ มาตรการและสิทธิประโยชน์ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและ 

การด าเนินงานกิจการของวิสาหกิจชุมชน   
 ผลักดันให้มีการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ หรือขั้นตอน

ปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส และลดอุปสรรคในการส่งเสริมและด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 ผลักดันให้มีการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ระบบภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งควรมีความแตกต่างจากภาคเอกชนหรือธุรกิจขนาดใหญ่ 
หรือจัดเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายในอัตราต่ า เพ่ือจูงใจให้วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบภาษี 

 จัดท า รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ มาตรการ สิทธิประโยชน์แก่
วิสาหกิจชุมชน 

2 การสร้างระบบและเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 ให้มีการพัฒนาเครื่องมือหรือองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

โดยการพัฒนาหลักสูตรในการวางแผนทางด้านการเงิน การจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงิน 
หรือสนับสนุนซอฟต์แวร์ในการจัดท าบัญชี –งบการเงินแก่วิสาหกิจชุมชน 

 สร้างโอกาส เพ่ิมช่องทาง อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนรวมถึงให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งทุนกับโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การก าหนดเงื่อนไขพิเศษส าหรับการค้ าประกัน 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น 

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
 พัฒนาให้มีศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยระบบการ 

จดทะเบียน ข้อมูลศักยภาพพ้ืนฐานและแผนการพัฒนากิจการ ข้อมูลการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและ
สนับสนุนการบูรณาการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาและขยายช่องทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจชุมชน การเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ 
ได้อย่างสะดวก รวมถึงให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผล การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4 การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 พัฒนาความรู้ และทักษะในการเรียนรู้ความต้องการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน การท างาน

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งมีทักษะในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ื อให้ 
การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านแนวคิด ผลการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
ให้มีการประสานงานหน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะในการจัดท าหลักสูตรและแนวทางในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม 

 
ร่าง – ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2560-2579 
ก าหนดการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์  

โดยมีหลักการซึ่งยังคงมุ่งเน้น ใน 3 เรื่องหลัก คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบมาตรการให้เอื้อต่อการด าเนิน
กิจการของวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนต่ า เช่น กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน 
ต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูล  
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีประเด็นในการพัฒนาใหม่ 2 เรื่อง คือ การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ให้เข้มแข็งทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ และการบ่มเพาะให้เกิดวิสาหกิจชุมชน
ใหม ่โดยมุง่ให้เกิดวิสาหกิจชุมชนใหม่หรือทายาทวิสาหกิจชุมชน 

 
2.3.2 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม/ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของต่างประเทศ มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 
1) ประเทศโอมาน14 
จากการศึกษาของของยาห์ยา อัล อะบรี (M. Yahya. Al-Abri) และคณะผู้วิจัย (A. Abdul Rahim 

และ N.H. Hussain) พบว่า อุปสรรคต่อการประสบความส าเร็จของ SMEs มี 8 ประการ ได้แก่ 
1. ขาดความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจ 
2. ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และไม่สามารถการันตีต่อสถาบันทางการเงิน 
3. การลักลอบค้าขาย และหลีกเลี่ยงภาษี (Hidden Trade and Government Tax) สืบเนื่องจาก

การขาดกฎระเบียบและการจัดการ (Lack of Regulation and Administrative Burdens) 
4. ขีดจ ากัดสมรรถภาพในการเติบโต (ไม่ต้องการเติบโต) 
5. ขาดแรงผลักดันที่จะพัฒนาวิธีการท างานจากบุคลากรในการเริ่มใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ 
6. ขาดการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน 
7. ขาดการท างานเป็นเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจเดียวกัน 
8. ขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อก้าวข้ามข้อจ ากัด 
 

                                                           
14 Al-Abri, M. Y., Rahim, A. A., & Hussain, N. H. (2018). 
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ยาห์ยา อัล อะบรี และคณะผู้วิจัยจึงมีการก าหนดและสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อ SMEs ของประเทศโอมาน ดังภาพที่ 2.12 
 

ภาพที่ 2.12: ปัจจัยท่ีส าคัญต่อระบบนิเวศ SMEs ประเทศโอมาน 

 
ที่มา: M. Yahya. Al-Abri, A. Abdul Rahim Razak และ H. Hussain Razak (2018). 
 

จากภาพที่ 2.12 ปัจจัยที่ส าคัญต่อระบบนิเวศ SMEs ประเทศโอมาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ทุนมนุษย์: ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญของการเริ่มต้นและการเติบโตต่อระบบนิเวศ SMEs  

โดยผู้บริหารองค์กร/ธุรกิจ ให้ความเห็นว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานของโอมานควรมี
ความใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs ขาดความรู้พ้ืนฐาน
ซึ่งจ าเป็นต่อการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมีทักษะมากขึ้น เช่น การวางแผน การบัญชี  
การจัดการ การเงิน และวัฒนธรรมการแข่งขัน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่  
และแรงงานกว่าร้อยละ 70 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีทักษะพ้ืนฐานดังกล่าว 

2) รัฐบาล: ผู้บริหารองค์กร/ธุรกิจให้ความเห็นว่ากฎระเบียบของโอมานมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเติบโต
ของ SMEs น้อยมาก รวมถึงกฎระเบียบยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลต่อความยากในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ มีข้อแนะน าว่า
หน่วยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการระหว่างกัน โดยรวมบริการด้านต่าง ๆ ไว้ที่เดียวกัน  
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท าธุรกิจ  

3) การเงิน: การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นพ้ืนฐานต่อการเติบโตของ SMEs ซึ่งรัฐบาลควรให้การการันตี
สินเชื่อให้กับ SMEs เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับสถาบันทางการเงินในการปล่อยสินเชื่อ SMEs  
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4) การสนับสนุน: ร้อยละ 80 ของผู้บริหารองค์กร/ธุรกิจ กล่าวว่า การสนับสนุนเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ SMEs ทั้งนี้ การเริ่มต้นและเติบโตของ SMEs ได้รับ 
การสนับสนุนจากปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน อาทิ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
รัฐบาล หรือการสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) เป็นต้น 

5) เทคโนโลยี: ผู้บริหารองค์กร/ธุรกิจมองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญรวมไปถึงระบบฐานข้อมูล
และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จ าเป็นต่อการท างานประจ าวัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การลดขั้นตอน และสนับสนุนการติดต่อระหว่างผู้จัดหา (Supplier) 
กับผู้ประกอบการหรือระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าท่ัวโลก 

 
แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวถูกออกแบบเป็นกรอบแนวคิดหลัก 5 ประการ  

เพ่ือเป็นแนวทางพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังอยู่ในระดับเริ่มต้น และมีข้อจ ากัดหลายด้าน 
ในประเทศโอมาน และกลุ่มประเทศเอเชียกลางไปจนถึงเมดิเตอร์เรเนียนบางส่วน 

 
2) ประเทศฟินแลนด์ 
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้านของการเป็นแหล่งเงินทุนที่ดี มีการเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการวิจัย อบรม และส่งเสริมที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ การที่ให้อิสระกับหน่วยงานรัฐในการสนับสนุน โดยไม่มุ่งเน้น KPI 
เนื่องจากหน่วยงานรัฐจะต้องหารายได้ส่วนหนึ่งเอง ซ่ึงรายได้ของหน่วยงานรัฐมาจากความส าเร็จของ SME 
เช่น การถือหุ้นใน SME ผ่านการท า Venture Capital (VC) และ Crowdfunding (CF) และหน่วยงานรัฐของ
ประเทศฟินแลนด์มีความอิสระในการด าเนินงาน โดยหน่วยงานรัฐสามารถท าก าไร/รายได้จากการให้กู้ หรือ 
VC หรือ CF พร้อมทั้งไม่มีระบบราชการยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งหน่วยงานตรวจสอบของประเทศฟินแลนด์ไม่ได ้
มีวิสัยทัศน์ในการจับผิด และเพ่ิมกฎระเบียบเพ่ือลดการคอร์รัปชันแต่อย่างใด จึงท าให้ฟินแลนด์ประสบ
ความส าเร็จดี ส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และวัฒนธรรม (HRD, STI, and Culture) ฟินแลนด์
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กจึงไม่
สามารถก าหนดความต้องการในแต่อุตสาหกรรมของโลกได้มากนัก จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนระหว่างประเทศ ทั้งนี้  ฟินแลนด์ มีอุตสาหกรรมหลักเพียงไม่กี่ด้านเท่านั้น เช่น 
อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยฟินแลนด์มีการน าเทคโนโลยีของ
โนเกียมาต่อยอดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของโลกเท่าใดนัก  
จึงขาดอุตสาหกรรมหลักที่จะเชื่อมโยงได้ และท าให้ฟินแลนด์ต้องไปเชื่อมโยงกับด้านเทคโนโลยีกับต่างประเทศแทน  

 
จะเห็นได้ว่า แม้ฟินแลนด์จะประสบความส าเร็จในการเป็นแหล่งเงินทุนที่ดี และได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เมื่อท าการศึกษา 
Ecosystem ในแต่ละด้านของแต่ละประเทศที่จะมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับ 
Ecosystem ของไทยได้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องน าสิ่งที่ต่างประเทศประสบความส าเร็จมาปรับใช้ทั้งหมด เพียงน ามา
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทย และมีผลกระทบในวงกว้างมากที่สุดต่อไป 
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ตารางท่ี 2.9: ตัวอย่างสรุปการศึกษานโยบาย/มาตรการด้าน Ecosystem ในประเทศฟินแลนด์  
Policies Toward Success or Failure Key Success/Failure Factors 

Regulation 
   

Control/Ease ลดกระบวนการ แต่ป้องกันความ
ปลอดภัย จึงช้าตอนเตรยีมเอกสาร 

Failure ระบบเอกสารยุ่งยาก จึงอยูเ่พียงอันดับ 
20 ของโลก ทั้งที่น่าจะสูงกว่านี้ 

Integrated 
Policy 

ไม่มีหน่วยงานกลาง แต่ทุกหน่วยงานรู้จัก
กัน และมีระบบส่งผ่านท่ีด ี

Success ไม่มรีะบบราชการยุ่งยาก ได้ KPI  
(ส่วนแบ่งจากการส่งผ่าน/แนะน า) 

Market 
   

Domestic เน้นให้เป็นตลาดน าร่อง โดยคนฟนิแลนด์
ทุกคนเข้าถึงดิจิทัล 

Success เนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก  
จึงต้องเชื่อมกับตลาดต่างประเทศได้ดี  
ซึ่งคนฟินแลนด์มภีาษาอังกฤษดี และ 
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมสูง 

Global เชื่อมโยงกับบริษัทเล็กในประเทศ กับ
บริษัทใหญ่ระดับโลก เช่น การสรา้ง 
Platform 

Success 

Finance 
   

SME 
Affordability 

Soft Loan แบบถ้าตั้งใจท าแล้วยงั 
“เจ๊ง” อาจยกหนี้ให้ 

Success • ให้อิสระกับหน่วยงานรัฐ สามารถ
ท าก าไร/รายได้จากการให้กู้ หรือ 
VC หรือ CF 

• KPI มีไม่มาก เพราะ หน่วยงานรัฐ 
“ต้องท าก าไร และหารายได้เองด้วย” 

Type of 
Financing 

• Venture Capital (VC) 
• Crowd Fund (CF) 

Success เป็นประเทศแรก ๆ ที่เน้น VC และ CF 
ตั้งแต่ก่อนใช้ค าว่า Crowd Fund และ 
รัฐกล้าที่จะลงทุน ไม่มปีัญหา Mind set 
ของหน่วยงานตรวจสอบ 

Support 
   

Infrastructure “แม้ถนนลาดยาง ทางรถไฟไมม่ี แต่ ไอที 
ต้องเกิด” 

Success รัฐเน้นให้เอกชนด าเนินการ พื้นที่ไหน
สัมปทานได้ให้ท า พื้นที่ไหนไม่ได้ให้ใช้
งบประมาณ 

Academic 
Institute 

• อาจารย์ท าวิจัยแลกหุ้น 
• จ้างอาจารย์ท าวิจัย และอบรม ตาม

ความต้องการกองทุน 

Success • หน่วยงานรัฐที่ให้ทุน ได้รายได้จาก
หุ้นท่ี VC ไว้กับเอกชน จึงต้องเลือก
การวิจัยที่ท าก าไรได้จริง 

• กิจการที่ VC ไว้ล้วนเป็น Tech 
Base จึงต้องเน้นการวิจัยจริงจัง 

• อาจารย์ฟินแลนด์ไม่เน้นการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 

Support 
Industries 

ไม่เด่น Failure เป็นประเทศเล็ก อุตสาหกรรมหลกั คือ 
ไม้ กับพลังงาน และดิจิทัล จึงเชื่อมกับ 
SME ยาก จึงต้องโยงกับต่างประเทศ 

HRD, STI, and Culture 
  

HRD  จ้างอาจารย์อบรม ตามความต้องการ
กองทุน 

- • ส าเรจ็ระดับหนึ่ง แต่ไม่เท่าการให้
หุ้นอาจารย์ในการท าวิจยั  

• อาจารย์ฟินแลนด์ไม่เน้นการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 
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Policies Toward Success or Failure Key Success/Failure Factors 

STI • อาจารย์ท าวิจัยแลกหุ้น 
• น า patents ของ Nokia มาต่อ

ยอด 

Success 
Failure 

• ส าเรจ็ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แต่เนื่องจากประเทศเล็กจึงก าหนด
เทรนด์โลกไม่ได้มาก 

• เทคโนโลยีที่ Nokia พัฒนาไวไ้ม่ได้
ไปในทิศทางที่เปน็เทรนดโ์ลกเทา่ใดนัก 
จึงต่อยอดไดไ้มม่าก แม้จะมีมากกว่า 
1,000 ช้ิน 

Culture รัฐไมไ่ดส้่งเสริมนัก แต่ท าความเขา้ใจ
วัฒนธรรมเดิม และไม่ไดเ้ปลีย่นแปลง 

- มีวัฒนธรรมผู้ประกอบการแบบเกื้อกูลกัน 
คืออยู่เป็นกลุ่ม (Clan) มาแต่อดตี  
จึงเข้าใจการรวมกลุ่มแบบคลสัเตอร์  

 

ที่มา: ประมวลผลโดย มูลนิธิ สวค. 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตัวอย่างของการพัฒนา

ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และนิยามของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) และวิสาหกิจขนาดย่อม  
(Small Enterprise) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการศึกษา เพ่ือให้ภาครัฐมีแนวทาง
ในการออกแบบและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือและสนับสนุนต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยในเบื้องต้นสามารถ
จัดกลุ่มปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

- กฎระเบียบ (Regulation) ศึกษา 2 ด้าน คือ 1) กฎระเบียบที่เป็นไปเพ่ือการควบคุมหรือ
มาตรการผ่อนคลายในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดธุรกิจ การขอใบอนุญาต และภาษี เป็นต้น และ  
2) นโยบายด้านการบูรณาการที่มีความเชื่อมโยง Ecosystem ด้านต่าง ๆ  

- ตลาด (Market) คือ ตลาดในประเทศ เช่น ขนาด ราคา และแนวโน้ม และตลาดต่างประเทศ 
เช่น การส่งออก และการค้า เป็นต้น 

- การเงิน (Finance) ศึกษาทั้งระบบการเงินดั้งเดิม เช่น ระบบธนาคาร และระบบการเงิน
สมัยใหม่ อาทิ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) แองเจิลฟันด์ (Angel Fund) และเวนเจอร์ 
แคปิตอล (Venture Capital) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 

- ปัจจัยสนับสนุน (Support) ศึกษา 3 ด้าน คือ (1) โครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ เช่น ระบบ 
การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา และระบบไอซีที (2) สถาบันการศึกษา ทั้งในฐานะผู้ผลิต
บุคลากรใหม่ ผู้พัฒนาบุคลากรเดิม และผู้วิจัยและพัฒนา (R&D) และ (3) อุตสาหกรรมสนับสนุน 
เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ บริการดิจิทัลไอที และบริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น 

- ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และวัฒนธรรม (HRD, STI, and Culture) โดยด้านทรัพยากร
มนุษย์จะพิจารณา ทั้งเชิงปริมาณ (ก าลังแรงงาน) เชิงคุณภาพ (แรงงานทักษะ) และการจัดหา
แรงงาน ด้านองค์ความรู้ จะพิจารณาทั้งเทคโนโลยีองค์ความรู้หลักของประเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีทั้งด้านดิจิทัลและไม่ใช่ดิจิทัล ส่วนด้านวัฒนธรรมจะเน้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็นส าคัญ เช่น ทัศนคติต่อการท าธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ และระบบ
เครือข่าย (Networking) 
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ตารางท่ี 2.10: กรอบการศึกษาระบบและมาตรการพัฒนาระบบ Ecosystem ในประเทศตัวอย่าง 
Regulation Market Finance Support HRD, STI, and Culture 

Control/Ease Domestic Type of Financing Infrastructure HRD 
- Open - Price Interest Rate/NPL - Transport - Labor Forces 
- License - Taste and 

Trend 
SME Affordability - Utilities - Unskilled vs Skilled 

- Tax - Size Policy Toward - ICT - Seeking for Labor 
- Dispute - Policy 

Toward 

 
- Policy Toward - Policy Toward 

- Policy Trend 
Toward 

Global 
 

Academic Institute STI 

Integrated Policy - Export/Trade 
to GDP 

 
- for Human 

Resource 
- Hi-light on Tech 

Sectors 
- How Gov. 

Links all 
dimension 
Together 

- Policy 
Toward 

 
- for Post Grad 

Training 
- Digital Worker 

  
- for R&D - Digital Tech Dev   
- Policy Toward - Non Digital Worker   

Support Industries - Non Digital Tech Dev   
- Digital & ICT - Policy Toward   
- Logistics Culture   
- Media & 

Advertisement 
- Net Working 

  
- Legal, Engineering, 

Consults and 
other support 
Firms 

- Tech Transfer 

  
- Policy Toward - Business Attitude    

- Policy Toward 

 
ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือและพัฒนา

ของวิสาหกิจที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม จึงจะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโต
ได้อย่างแท้จริง 

 
ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวคิดของการส่งเสริม MSE จึงอาศัยตัวแบบวัฏจักรธุรกิจหรือวงจรธุรกิจ 

(Business Cycle Model) ในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ เหมาะสมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ 
การด าเนินธุรกิจ ที่มีช่วงระยะของการเติบโต ซึ่งแต่ละช่วงจะมีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย 

 
  1) Startup / Early Stage   ช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ 
  2) Growth / Rising Star   ช่วงธุรกิจรุ่งเรืองหรือข้ันของการเติบโต 
  3) Maturity   ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 
  4) Decline / Turn Around   ช่วงระยะถดถอยหรือพลิกฟืน้ธุรกิจ 
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รวมไปถึงการค านึงถึงความจ าเป็นเบื้องต้น ( Initial) และความจ าเป็นเฉพาะธุรกิจ (Specific)  
ที่ต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกันในมิติต่าง ๆ เช่น ระยะของการเติบโต ขนาดของวิสาหกิจ อีกทั้ง 
การก าหนดให้มีตัวเร่ง (Accelerator) จะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยเป็นปัจจัยผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโต
และเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
ทั้งนี้ การศึกษาทบทวนดังกล่าว จะน าไปใช้ก าหนดกรอบแนวความคิดและแนวทางในการด าเนินงาน 

รวมทั้งกรณีการศึกษาของต่างประเทศ (Case Study) และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการออกแบบและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) 
และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) แต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 

ภาพที่ 2.13: MSE Ecosystem 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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2.4 นิยามศัพท์ 
 
ส าหรับนิยามศัพท์ที่ใช้การศึกษาปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ของ MSE สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 MSE (Micro/Small Enterprises) หมายถึง M: Micro (รายย่อย) S: Small (ขนาดย่อม)  

E: Enterprises (ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ) 
 MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) หมายถึง M: Micro (รายย่อย) S: Small 

(ขนาดย่อม) M: Medium (ขนาดกลาง) E: Enterprises (ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ) 
 โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Physical Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

กายภาพซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถแสดงออกมาให้เห็น และ/หรือจับต้องได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งถูกสร้างโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบาย  
การสนับสนุน ระเบียบและกฎหมายการประกอบธุรกิจ ตลาดส าหรับการซื้อขาย การระบบ  
การจัดเก็บข้อมูล ระบบการช าระเงิน เครือข่ายการสื่อสาร Co-Working Space  

 โครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ (Knowledge Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านความรู้ที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทั่วไปตั้งแต่การเริ่ม
ธุรกิจจนถึงองค์ความรู้แบบเฉพาะเจาะจงส าหรับกลุ่มธุรกิจ อาทิ มหาวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะ 
กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร บริษัทที่ปรึกษา Youtuber  

 โครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน (Financial Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเงินที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับการจ้างงาน การลงทุน  
ในอุปกรณ์ เครื่องจักร ระบบต่าง ๆ ซึ่งแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีนโยบาย
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์  

 ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Ecosystem) หมายถึง ระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจ เป็นการรวมตัวกันของธุรกิจ บุคคลหรือสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินกิจกรรม
และเชื่อมโยงกันในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
เพ่ือส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) หมายถึง ระยะของการเริ่มต้นการด าเนินธุรกิจ เป็นช่วงที่
ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนก้อนแรกเพ่ือจัดตั้งกิจการ และน าทักษะความรู้ที่ผู้ประกอบการมี
อยู่มาใช้ด าเนินธุรกิจ เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการก าลังเริ่มเข้าสู่ตลาด  ต้องอาศัยการท า
การตลาดเข้ ามาช่ วยให้ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ เป็นที่ รู้ จั ก ในกลุ่ มผู้ บริ โภค ยอดขาย  
มีการเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ และยังไม่มีความมั่นคงในตลาด โอกาสในการเกิดผลก าไรยังอยู่ 
ในระดับต่ า 

 ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) หมายถึง ระยะที่ด าเนินธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว และกิจการ
ด าเนินไปได้ด้วยดี ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ธุรกิจมีรายได้และผลก าไร
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความต้องการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ เพราะเล็งเห็นโอกาสเติบโต
ต่อไปได้ในอนาคต 

 ช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) หมายถึง ระยะที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเริ่มมีการอ่ิมตัว 
ในตลาดแล้ว เป็นระยะที่มียอดขายและผลก าไรสูงสุดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือเพ่ิมก าลัง



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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การผลิต ในขณะที่ยอดขายมีโอกาสลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องอาศัยการท า
การตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้คงอยู่ ท าให้ผลก าไรที่ได้รับค่อย ๆ ลดลง 

 ช่วงการพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) หมายถึง ระยะที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจได้รับ
ความนิยมน้อยลงเรื่อย ๆ จึงท าให้ยอดขายและผลก าไรลดลง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ก็จะท าให้ธุรกิจนั้น
สามารถพลิกฟ้ืนกลับมาได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเกิดค่าใช้จ่ายในการท าตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ แต่หากเกิดกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปยังธุรกิจอ่ืนหรือ 
ออกจากตลาดไป 

 ความจ าเป็นเบื้องต้น ( Initial Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ 
การด าเนินธุรกิจในระดับเบื้องต้นในแต่ละช่วงธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจอาจมีความคล้ายคลึงกัน 
ในบางส่วน จึงสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้  

 ความจ าเป็นเฉพาะ (Specific Infrastructure) หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ 
การด าเนินธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละช่วงธุรกิจ และประเภทธุรกิจ 

 ตัวเร่ง (Accelerator) คือ ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง โดยแตกต่างกันในแต่ละช่วงธุรกิจ  

 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่เลือกมาศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมด โดยประชากรในการศึกษา คือ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจ 
ขนาดย่อม (Small)  

 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หมายถึง การซักถามพูดคุยกันอย่างละเอียดระหว่าง 
ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ (กลุ่มตัวอย่าง) เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ชัดเจนทุกประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) หมายถึง การจัดประชุมที่รวบรวมกลุ่มตัวอย่าง 
มาประชุมร่วมกัน เพ่ือช่วยกันระดมความคิดเห็นในประเด็นที่ถูกก าหนดขึ้นมา 

 แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง เครื่องมือการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรูปแบบค าถามที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากการส ารวจ 
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3.1 หลักเกณฑ์การก าหนดประเทศเป้าหมายเพื่อท าการศึกษา 

 
การก าหนดประเทศเป้าหมายเพ่ือท าการศึกษาจะแบ่งประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม  ตามล าดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้าน SME ของประเทศ คือ ประเทศที่อยู่ระดับสูงกว่าไทยมาก ประเทศที่อยู่
ระดับสูงกว่าไทย ประเทศที่อยู่ระดับใกล้เคียงกับไทย และประเทศที่อยู่ระดับต่ ากว่าไทย ส าหรับประเทศที่อยู่
ระดับต่ ากว่าไทยจะไม่น ามาท าการศึกษา ส่วนประเทศในแต่ละระดับจะคัดมาอย่างน้อย 1 ถึง 2 ประเทศ 
เพ่ือมาศึกษาให้เห็นถึงแนวทางข้ันการพัฒนา (Stepping Stone) ของไทย ดังนั้น ในส่วนของการเลือกประเทศ 
จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน SME ของแต่ละประเทศทั่วโลก 
และการแบ่งระดับชั้นออกเป็น 4 ชั้น และ (2) การหยิบยกประเทศจาก 3 ระดับชั้น เพ่ือมาท าการศึกษาเชิงลึก
ต่อไป ผลการศึกษาและการคัดเลือกปรากฏดังนี้ 
 

3.1.1 การจัดอันดับประเทศ 
 
แนวทางการจัดอันดับประเทศ ได้ใช้การจัดท าดัชนี โดยน ามิติ/ดัชนีย่อย ในดัชนีความสามารถ  

ในการแข่งขันของโลก (Global Competitiveness Index: GCI) ปี 2018 ที่จัดท าโดย World Economic Forum 
(WEF) มาจัดท าเป็นดัชนีใหม่ส าหรับ SME กล่าวคือ เลือกเฉพาะดัชนีย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME  
เป็นหลักมาใช้ในการชี้วัดเท่านั้น เหตุผลที่ดัดแปลง GCI มาพัฒนาเป็น SME Index เนื่องจาก GCI มีข้อมูล
ครบถ้วน รอบด้าน ครอบคลุม 139 ประเทศ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ จึงมีความสะดวก เหมาะสม และ
น่าเชื่อถือกว่าการใช้ดัชนีอื่น ๆ  

 
ส าหรับการปรับปรุงเป็นดัชนีส าหรับ SME นี้ เป็นลักษณะของดัชนีถ่วงน้ าหนักที่ท าการให้น้ าหนัก

แบบระดับชั้น (Hierarchical Weighted) กล่าวคือ ในระดับชั้นแรก ได้แก่ ด้านนโยบายภาครัฐ (Policy and 
Regulation) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ด้านระบบ
การเงิน (Financial System) ด้านขนาดตลาด (Market Size) และด้านนวัตกรรม และสภาพแวดล้อม 
ทางนวัตกรรม (Innovation and Ecosystem) จะมีน้ าหนักเท่ากันคือ 1/6 หรือ 0.17 เท่ากัน ส่วนมิติย่อย 
ในชั้นถัดไปจะถ่วงน้ าหนักลดหลั่นลงไป เช่น ในโครงสร้างพ้ืนฐานแบ่งออกเป็นระบบโลจิสติกส์กับ  
ระบบสาธารณูปโภค (Utilities) นั้น 2 ส่วนนี้จะได้ถ่วงน้ าหนักเท่า ๆ กัน คือ 1/2 หรือ 0.5 ของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน คือ 0.09 ในขณะที่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบ่งออกเป็น 3 มิติย่อย ในแต่ละมิติย่อยก็จะได้รับ  
การถ่วงน้ าหนักเท่ากันเช่นกัน นั่นคือ 1/3 ของ 0.09 เท่ากับ 0.03 นั่นเอง ทั้งนี้ มิติและดัชนีย่อยของดัชนี SME  
แสดงดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1:  มิติ และดัชนีย่อยของดัชนี SME 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ผลการจัดอันดับ พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 35 ของโลก โดยอันดับ 1 คือ สหรัฐฯ อันดับ 2 คือ เยอรมนี 
และอันดับ 3 คือ สิงคโปร์ ทั้งนี้ มิติที่ไทยมีคะแนนน้อย หรือ เห็นได้ชัดว่าเป็นจุดด้อยเมื่อเทียบกับด้านอ่ืน คือ 
ด้ า น น โ ยบา ย รั ฐ  ซึ่ ง ป ร ะก อบ ไป ด้ ว ย ดั ช นี ด้ า น  วิ สั ย ทั ศ น์ ร ะ ย ะย า ว  ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง เ อ ก ชน 
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คุณภาพขององค์กรสาธารณะ การไม่เป็นภาระของมาตรการรัฐ ความพร้อม  
ในการเปลี่ยนแปลงของรัฐ และการปฏิรูปกฎหมายสู่ระบบดิจิตัล ด้านระบบการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความพร้อมของระบบร่วมทุน (venture capital) การเงินส าหรับ SME และ ด้านนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านระบบนิเวศของนวัตกรรม ด้านการปรับตัวของภาคธุรกิจ และศักยภาพด้านนวัตกรรม 

 
ด้วยอันดับที่ 35 ของไทย จึงสามารถแบ่งระดับ 4 ระดับ ได้แก่  
 
(1) ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกว่าไทยมาก ได้แก่ ประเทศในล าดับที่ 1 ถึง 15 
(2) ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกว่าไทย ได้แก่ ประเทศในล าดับที่ 16 ถึง 25 
(3) ประเทศท่ีมีศักยภาพใกล้เคียงไทย ได้แก่ ประเทศในล าดับที่ 26 ถึง 34 
(4) ประเทศท่ีมีศักยภาพต่ ากว่าไทย ได้แก่ ประเทศในล าดับต่ ากว่า 35 
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ตารางท่ี 3.1: อันดับประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขัน SME มากที่สุดในโลก 40 อันดับแรก ปี 2018 
Rank Countries Policy Infrastructure HRD Finance Marketing Innovation SCORE 

1 United States 77.96 85.39 85.92 78.21 99.20 86.50 85.53 
2 Germany 69.54 85.79 87.48 69.38 85.82 84.55 80.43 
3 Singapore 80.07 81.84 82.02 65.92 71.05 74.84 75.96 
4 Japan 61.77 89.63 80.26 57.47 86.69 77.51 75.55 
5 Netherlands 67.06 88.36 87.23 56.47 73.95 78.91 75.33 
6 Switzerland 69.07 89.65 90.42 59.36 65.90 77.34 75.29 
7 United Kingdom 63.15 84.61 83.43 58.17 81.66 79.06 75.01 
8 Finland 71.36 78.57 89.61 68.16 57.39 77.31 73.73 
9 Sweden 65.12 82.15 87.19 61.80 65.07 79.81 73.52 
10 Hong Kong SAR 69.88 81.05 83.06 61.25 71.09 68.20 72.42 
11 China 59.63 75.33 69.41 57.07 100.00 64.51 70.99 
12 Malaysia 71.34 74.32 75.71 65.69 73.04 64.63 70.79 
13 Canada 57.35 75.93 85.06 52.26 76.71 75.50 70.47 
14 Israel 57.28 77.92 84.49 66.92 59.16 76.83 70.43 
15 Korea, Rep. 52.37 90.36 79.08 42.88 78.51 74.93 69.69 
16 France 51.81 85.56 79.17 46.93 81.46 72.73 69.61 
17 Denmark 60.17 83.56 86.82 48.36 59.55 77.25 69.29 
18 Norway 61.88 71.97 87.50 56.72 61.34 72.40 68.63 
19 Taiwan, China 52.10 71.06 80.05 57.67 74.16 76.56 68.60 
20 Luxembourg 73.67 80.66 80.08 60.15 49.95 66.99 68.58 
21 Australia 54.55 74.01 85.33 52.21 72.29 72.50 68.48 
22 United Arab Emirates 74.50 74.76 69.90 59.38 70.98 59.18 68.12 
23 Belgium 49.27 81.02 82.98 52.59 68.95 73.60 68.07 
24 New Zealand 67.57 72.48 86.34 59.31 53.79 68.90 68.07 
25 Austria 52.62 82.62 82.84 48.29 64.33 72.07 67.13 
26 Qatar 69.73 69.79 74.59 61.67 60.42 57.99 65.70 
27 Spain 41.51 85.39 78.00 45.42 76.69 64.56 65.26 
28 Ireland 57.16 72.32 83.54 41.74 64.03 71.99 65.13 
29 Saudi Arabia 68.25 70.45 75.09 49.78 76.26 49.30 64.85 
30 India 64.16 60.98 54.22 58.89 92.68 57.46 64.73 
31 Indonesia 59.00 63.32 65.08 53.28 81.62 53.05 62.56 
32 Czech Republic 39.19 78.41 76.81 51.01 64.57 63.74 62.29 
33 Oman 68.85 67.11 73.54 55.90 55.77 47.69 61.48 
34 Iceland 60.50 66.95 87.04 49.31 31.46 71.16 61.07 
35 Thailand 49.08 64.99 68.64 50.99 74.88 56.53 60.85 
36 Estonia 56.18 72.33 79.18 52.02 42.32 60.90 60.49 
37 Portugal 45.41 78.54 76.13 40.52 60.13 61.39 60.35 
38 Russian Federation 49.80 69.29 67.39 33.47 83.96 56.80 60.12 
39 Italy 31.84 77.32 77.35 27.28 79.08 65.57 59.74 
40 Azerbaijan 63.77 68.06 68.25 49.96 53.95 52.38 59.39 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. ข้อมูลจาก WEF. (2018).  
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3.1.2 การเลือกประเทศ 
 

ในการเลือกประเทศในแต่ละระดับนั้น จะไม่เลือกจากอันดับ เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ในแต่ละระดับ ประเทศในกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกัน คือ สูงกว่ากันไม่มากนัก นอกจากนั้น อาจสูง
กว่าเพียงบางมิติ และต่ ากว่าบางมิติก็ได้ ในการเลือกจึงจะเลือกจากความเหมาะสม คือ (1) มีความคล้ายคลึง
กับไทย ทั้งด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ทรัพยากรส าคัญ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น  และ (2) เป็นประเทศที่มี
ข้อมูลจ านวนมากเพ่ือให้ศึกษาเชิงลึกโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาสากล ผู้วิจัยจึงได้เลือกประเทศในแต่ละชั้น  
ที่ท าการศึกษา ชั้นละ 1-2 ประเทศและมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
(1) ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกว่าไทยมาก ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ 
(2) ประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกว่าไทย ได้แก่ ประเทศไต้หวัน 
(3) ประเทศท่ีมีศักยภาพใกล้เคียงไทย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
3.2 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศจีน 

 
กิจการขนาดย่อมและขนาดกลางของจีนมีบทบาทและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศเป็นอย่างมาก จากข้อมูลสถิติปี 2017 พบว่าในประเทศจีนมีธุรกิจดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 99 .6 
ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศจีน และเป็นแหล่งสร้างงานที่ส าคัญในกับคนในประเทศถึงร้อยละ 8 0  
มีการถือครองสิทธิบัตรถึงร้อยละ 70 สร้างรายได้ทางภาษีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากภาษี
ทั้งหมดของภาครัฐ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของ GDP1 

 
นิยามของ SME ในจีนตาม SME Promotion Law 2017 ระบุว่า SME คือ บริษัทซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก

ทั้งในด้านบุคลากรและขอบเขตธุรกิจ ส าหรับเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
ตามที่รัฐบาลของจีนก าหนด จะแบ่งกิจการออกเป็นวิสาหกิจรายย่อย ขนาดย่อมและขนาดกลาง ทั้งนี้  ขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่หลายหลาย อาทิ อุตสาหกรรมที่กิจการนั้นอยู่ ยอดขาย สินทรัพย์รวม และจ านวนลูกจ้าง  
และสามารถสรุปนิยามของ SME ในจีนตามประเภทอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจได้ดังตารางที่ 3.22 
 

ตารางท่ี 3.2: รายละเอียดนิยาม SME ของประเทศจีน 

ประเภทอตุสาหกรรม 
SME 

กิจการขนาดกลาง 
(Medium Business) 

กิจการขนาดย่อม  
(Small Business) 

กิจการรายย่อย 
(Micro-enterprises) 

จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 

เกษตรกรรม ป่าไม้ 
ประมงและสัตว์น้ า 

- ≤ 20 ล้าน - ≥ 5 ล้าน - ≥ 5 แสน - ≤ 5 แสน 

การผลิต < 1,000 คน ≤ 400 ล้าน ≥ 300 คน ≥ 20 ล้าน ≥ 20 คน ≥ 3 ล้าน < 20 คน ≤ 3 ล้าน 
การก่อสร้าง - ≤ 800 ล้าน - ≥ 60 ล้าน - ≥ 50 ล้าน < 10 คน ≤ 50 ล้าน 
ขายส่ง < 200 คน ≤ 400 ล้าน ≥ 20 คน ≥ 50 ล้าน ≥ 5 คน ≥ 10 ล้าน < 5 คน ≤ 10 ล้าน 

                                                           
1 EU SME Centre. (2019). SMEs in China: Policy Environment Report. 
2 OECD. (2016). Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboard. OECD Publishing: Paris, 
https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2016-en. 
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ประเภทอตุสาหกรรม 
SME 

กิจการขนาดกลาง 
(Medium Business) 

กิจการขนาดย่อม  
(Small Business) 

กิจการรายย่อย 
(Micro-enterprises) 

จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 
จ านวน
ลูกจ้าง 

ยอดขาย 

ขายปลกี < 300 คน ≤ 200 ล้าน ≥ 50 คน ≥ 5 ล้าน ≥ 10 คน ≥ 1 ล้าน < 10 คน ≤ 1 ล้าน 
ขนส่ง < 1,000 ≤ 300 ล้าน ≥ 300 คน ≥ 30 ล้าน ≥ 20 คน ≥ 2 ล้าน < 20 คน ≤ 2 ล้าน 
คลังสินค้า < 200 ≤ 300 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 10 ล้าน ≥ 20 คน ≥ 1 ล้าน < 20 คน ≤ 1 ล้าน 
ไปรษณีย์ <1,000 ≤ 300 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 10 ล้าน ≥ 20 คน ≥ 1 ล้าน < 20 คน ≤ 1 ล้าน 
โรงแรม/บริการจัด
เล้ียง 

< 300 ≤ 100 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 20 ล้าน ≥ 10 คน ≥ 1 ล้าน < 10 คน ≤ 1 ล้าน 

การส่งข้อมูลข่าวสาร < 2,000 ≤ 1,000 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 10 ล้าน ≥ 10 คน ≥ 1 ล้าน < 10 คน ≤ 1 ล้าน 
ซอฟต์แวร์/บริการ
ข้อมูล 

< 300 ≤ 100 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 10 ล้าน ≥ 10 คน ≥ 5 แสน < 10 คน ≤ 5 แสน 

อสังหาริมทรัพย ์ - ≤ 2,000 ล้าน - ≥ 10 ล้าน - ≥ 1 ล้าน - ≤ 1 ล้าน 
การจัดการ
อสังหาริมทรัพย ์

< 1,000 ≤ 50 ล้าน ≥ 300 คน ≥ 10 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 5 ล้าน 
< 100 

คน 
≤ 5 ล้าน 

เช่าซ้ือและบริการ < 300 ≤ 1,200 ล้าน ≥ 100 คน ≥ 80 ล้าน ≥ 10 คน ≥ 1 ล้าน < 10 คน ≤ 1 ล้าน 
ที่มา: มูลนิธ ิสวค. ประมวลผลจาก OECD. (2016).  
หมายเหตุ: จ านวนเงินมีหน่วยเป็นหยวน 
 

ธุรกิจ SME ยุโรปในประเทศจีน3 
SME ยุโรปในประเทศจีนต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดของธุรกิจ  

ซึ่งมีการแบ่งประเภทและนิยาม SME ที่แตกต่างจากในยุโรป และข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนา SME อาทิ แหล่งเงินทุน การจัดการทางด้านเอกสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การขาดแคลน
เทคโนโลยีหลักและทักษะในการบริหารจัดการ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้แบ่งกิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 

โดยใช้เกณฑ์จ านวนพนักงานหรือลูกจ้างและยอดขายเป็นตัวก าหนด โดย SME คือ กิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 
250 คน และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 50 ล้านยูโร หรือมีสินทรัพย์รวม 43 ล้านยูโร ซึ่งคล้ายกับจีน ธุรกิจ SME
เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในยุโรป โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99.8 ของธุรกิจทั้งหมดในยุโรป  
ท าให้เกิดการจ้างงานร้อยละ 66.4 และสร้างมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 56.8 ทั้งนี้ ร้อยละ 93.1 ของ SME ทั้งหมด คือ
กิจการรายย่อย (Micro Enterprises) 

 
จากการส ารวจของ The European Business in China Business Confidence Survey (BCS 2019) 

ได้ท าการส ารวจกิจการยุโรป 585 กิจการที่อยู่ในประเทศจีน พบว่ามีอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 52  
และครึ่งหนึ่งของกิจการดังกล่าวไม่ได้รับการให้บริการที่พึงพอใจจากรัฐบาลจีน 
 
 
  

                                                           
3 OECD. (2016). Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboard. OECD Publishing: Paris. 
https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2016-en. 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 3 การศึกษาปจัจัยแวดล้อมที่ดีของต่างประเทศ  3-6 

ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของ SMEs และผู้ประกอบการในจีน 
หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตของ SME โดยก าหนด

เป็นกฎหมายและกฎระเบียบส าหรับ SME โดยเฉพาะ และหนึ่งในกฎหมายดังกล่าว คือ กฎหมายส่งเสริม SME 
ฉบับใหม่ (SME Promotion Law) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับตลอดปี พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2562 มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความตึงเครียด  
ทางการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ทางธุรกิจในประเทศจีนมากขึ้น และนโยบายส าหรับ SME ในประเทศจีนดังกล่าว มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

1) ด้านนโยบาย/กฎระเบียบ 
มาตรการส าหรับขั้นตอนในการจัดการ (Administrative Procedures) ต้นทุนในการจัดการเป็นหนึ่ง

ในอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนา SME ในจีน โดยรัฐบาลจีนได้ก าหนดไว้ในกฎหมายส่งเสริม SME เกี่ยวกับ
ระบบการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัท โดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติ มีการพัฒนา
บริการ Online และมีระบบการประเมินผลการบริการของภาครัฐ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 

2) ด้านการตลาด 
รัฐบาลจีนมีการสนับสนุนการพัฒนาตลาด SME (SME Market Development) ผ่านกฎหมาย

ส่งเสริม SME โดยสนับสนุนการพัฒนา SME ในตลาดต่างประเทศผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การอ านวย 
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลดขั้นตอนส าหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้าออกประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนสถาบันการเงินโดยอิงนโยบายระดับชาติในการให้สินเชื่อการน าเข้าและส่งออก 

 
การแข่งขันและการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายส่งเสริม SME สนับสนุนให้ SME มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด

จ้างของภาครัฐได้ โดยมีงบประมาณในการจัดซื้อส าหรับ SME มากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงมีการผ่อนปรน
ข้อก าหนดมาตรฐานในการสั่งซื้อ การทบทวนการเสนอราคา และการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ นอกจากนี้
ภาครัฐยังสร้างความมั่นใจในการแข่งขัน โดยใช้หลักการ “Three Equalities” ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างส าหรับ SME ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
และขนาดย่อมด้วย 
 

3) ด้านการเงิน 
1. การจัดหาเงินทุน (Financing) โดยมีการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

• การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ ซึ่งเป็นแผนงาน 5 ปี ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนพิเศษ 
เพ่ือการพัฒนา SME มุ่งเน้นกิจการขนาดย่อมและรายย่อย (Micro and Small Enterprises)  

• การสนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากสถาบันการเงิน รวมถึงมีข้อก าหนดใหม่บางประการเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการเงิน 
โดยการสนับสนุนทางการเงินทางตรง ได้แก่ กฎหมายการส่งเสริมการค้า SME ได้ส่งเสริม 
ให้มีการพัฒนาระบบตลาดทุนหลายระดับ และตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนช่องทาง  
ในการระดมทุนทางตรงของ SME ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (National Equities 
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Exchange and Quotation: NEEQ) นอกจากนี้ รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการ Fast-Tracking 
ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ SME ซึ่ ง เป็นการกระตุ้นการจดทะเบียนของ SME  
ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ส่วนการสนับสนุนทางการเงินทางอ้อม ได้แก่ กฎหมายส่งเสริม SME 
อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และลูกหนี้เป็นหลักประกันในการจัดหาเงินทุนที่มี
หลักประกัน และยังส่งเสริมการค้ าประกันสินเชื่อ การส่งเสริมการใช้สังหาริมทรัพย์เป็นช่อง
ทางการระดมทุนส าหรับ SME อีกด้วย 

 
นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2561-2562 จีนยังมีการปรับอัตราเงินส ารองส าหรับธนาคารขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก เพ่ือท าให้ธนาคารสามารถปล่อยเงินกู้ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้แก่ SME 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 รวมถึงการขยายวงเงินสินเชื่อ Refinance หรือการปรับลดเพดานหนี้เสีย (NPL) โดยผลจาก
การส ารวจความพึงพอใจจากการใช้บริการหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายทางด้านสินเชื่อ พบว่า 

• ความง่ายในการขอสินเชื่อเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 57  
ในปี พ.ศ. 2562 

• ระยะเวลาในการรออนุมัติ จากเดิมมีอัตราการรอคอยนานอยู่ที่ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2561 ลดเหลือ
เพียงร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2562 

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง จากเดิมร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2561 เห็นว่าดอกเบี้ยสูงขึ้น ลดเหลือเพียง
ร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2562 
 

ส าหรับการพัฒนามาตรการในระดับประเทศส่งผลให้ SME ภายในประเทศกับ SME ต่างชาติ 
มีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่ากัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิของ SME และบริษัทที่มีมูลค่า
ตลาดปานกลาง (Midcaps) 

 
2. การลดภาระทางการ เ งิ น  (Reduction of Financial Burden) กฎหมายส่ ง เสริ ม  SME  

(SME Promotion Law) มีการผ่อนปรนทางด้านภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(VAT) และลดค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นการสนับสนุนกิจการขนาดย่อมและกิจการรายย่อย ดังนี้ 
• จากเดิม กิจการที่มียอดขายต่อเดือนระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 หยวน จะได้มีการยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 มีการขยายวงเงินเป็นยอดขายระหว่าง 
20,000 ถึง 100,000 หยวนต่อเดือน 

• SME ทีเ่สียภาษีไม่ถึง 1 ล้านหยวนต่อปี จะคิดภาษีจากรายได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น 
• การปรับลดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีนโยบาย “Zero 

Charges” เพ่ือเป็นการลดภาระทางการเงินได้อีกทางหนึ่ง 
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4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
จีนให้ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) โดยมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ

โดยใช้สิทธิบัตร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน SME มีการเพ่ิมความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และการพัฒนาความสามารถในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ SME เช่น การให้ค าแนะน า SME  
ใช้สิทธิบัตรในการจัดหาเงินทุนหรือขอเครดิตเงินกู้ เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของ SME และกลไกการก ากับดูแล ภายใต้กฎหมาย

ส่งเสริม SME มีกลไกตรวจสอบหน่วยงานของรัฐและองค์กรขนาดใหญ่ เพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของ SME 
ไปจนถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น อาทิ การละเมิดสัญญา การผิดนัดช าระเงิน การบังคับให้ SME เข้าร่วม
กิจกรรมที่ไม่ได้รับค าสั่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และมีการก าหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการให้เหมาะสมและไม่เอาเปรียบ SME เป็นต้น 
 

5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงานในประเทศจีน

นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่สร้างความกดดันให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ จีนได้มีการจัดการโดยกฎหมายส่งเสริม 
SME ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแนะแนวให้นักศึกษาจบใหม่ให้ท างาน 
ในกิจการ SME รวมถึงบ่มเพาะให้เกิดผู้ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยการฝึกอบรมและให้ความรู้
เฉพาะทาง และมีการให้ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการเข้าท างานกับ SME เช่น ค่าเล่าเรียน เงินอุดหนุน  
และสินเชื่อการศึกษา เป็นต้น 

 
การสนับสนุนนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ เป็นยุทธศาสตร์และวาระระดับชาติที่จีน 

ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้จีนเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจและเป็นคู่แข่งประเทศยักษ์ใหญ่  
อย่างสหรัฐอเมริกา จีนมีการส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยีของ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านมาตรการต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมให้บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่เผยแพร่แหล่งข้อมูลส าหรับ SME สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีไอทีสมัยใหม่กับการผลิต
แบบดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศเกาหลีใต้ 
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ประเทศเกาหลีใต้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและรายย่อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  

เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงานจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบ 
ที่ต้องการผลักดันให้บริษัทขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบัน
ประเทศเกาหลีใต้มีบริษัทขนาด MSE คิดเป็นร้อยละ 63 ของบริษัททั้งหมดในประเทศ มีอัตราการว่างงาน
ประมาณร้อยละ 3.8 โดยข้อได้เปรียบของปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการของประเทศเกาหลีใต้คือการสนับสนุน
จากภาครัฐในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของศูนย์บ่มเพาะ (Incubators และ 
Accelerators) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมส่วนต่าง ๆ ของปัจจัยแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้45 

 
1) ด้านนโยบาย/กฎระเบียบ 
ประเทศเกาหลี ใต้มีการออกกฎหมายเ พ่ือส่ง เสริมการพัฒนา MSE แยกออกมาจาก  SME 

โดยพระราชบัญญัติส าคัญ ได้แก่  Act on Special Measure for Development of Small Enterprise  
และในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการเพ่ิม Micro-Enterprise supporting Act เพ่ือเพ่ิมเติมวิสาหกิจรายย่อยเข้าไป 
ในพระราชบัญญัติเดิม จนในปี พ.ศ. 2558 มีการออก Act on the Protection of and Support for Micro 
Enterprises เพ่ือปกป้องและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยโดยเฉพาะ ท าให้งบประมาณในการส่งเสริมวิสาหกิจ
รายย่อยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีงบประมาณ 287.5  พันล้านวอน (7.56 พันล้านบาท ) เป็น  
1,555 พันล้านวอน (40.88 พันล้านบาท) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ได้มีการออกแผนสนับสนุนวิสาหกิจ 
รายย่อย (1st Basic Plan for Micro-Enterprise Support) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพท้ังด้านการเพ่ิมผลประกอบการ
และการด ารงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว 

 
2) ด้านการตลาด 
มีการสนับสนุนด้านการส่งออกผ่าน Export Marketing Program โดยหน่วยงานของรัฐ และผ่านทาง 

Incubators และ Accelerators ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
ต่างประเทศ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างจากรัฐบาล โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐ
และบริษัทเอกชนจัดซื้อเทคโนโลยีจากวิสาหกิจ SME ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล มีตัวอย่างโครงการดังต่อไปนี้ 

• การส่งเสริมการส่งออก ประเทศเกาหลีใต้มีโครงการสนับสนุนศูนย์บริการเอกชนในต่างประเทศ
โดยแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน 153 แห่งในเขตเศรษฐกิจส าคัญของโลก และมอบหมาย
หน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแล ให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ หน้าที่ของศูนย์ให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศยังรวมไปถึงการส ารวจตลาด จับคู่
นักธุรกิจ สร้างเครือข่ายทางการค้า และให้ค าแนะน าเฉพาะทาง เช่นด้านการเงิน กฎระเบียบ 
และกฎหมาย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2548 มีบริษัทท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 
จ านวน 752 ราย 

• โครงการตลาดต่างประเทศ เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2543 มีจุดประสงค์ในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการส่งออกของวิสาหกิจ SME วัตถุประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือวิสาหกิจ

                                                           
4 Seok-Il Hong (2017). The Development and Characteristics of Micro-Enterprise Policy in Korea. KIET Industrial Economic 
Review. KIET Industrial Economic Review July/August 2017 Vol. 22 No. 4 
5 Kim, J. Y. (2006). SME innovation policies in Korea. The Pacific Economic Cooperation Council 
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ขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัท 
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และรับเงินสนับสนุนในการด าเนินการบางส่วน 
จากทั้งรัฐบาลและบริษัทชั้นน า 

• โครงการรับประกันการซื้อเทคโนโลยีใหม่ โดยวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการว่าจ้างและ
ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  และสถาบันของรัฐ เช่น Korea Electric Power 
Corporation, Korea Gas Corporation, Korea Railroad Corporation และบริษัทเอกชน
ขนาดใหญอ่ื่น ๆ ซ่ึงมีการรับประกันว่าเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นข้ึนจะได้รับการซื้อจากผู้ว่าจ้าง 

 
3) ด้านการเงิน 
รัฐบาลเกาหลีใต้มีการสนับสนุนด้านการเงินต่อธุรกิจ SME ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสร้าง

เครอืข่ายการร่วมลงทุน (Venture Capital) และสินเชื่อค้ าประกันจากรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือ SME ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงเงินกู้ธนาคารจากการไม่มีสินทรัพย์ค้ าประกัน ทั้งยังให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยแบ่งตามระยะ 
การเติบโตของวิสาหกิจเพ่ือยกระดับการแข่งขันโดยหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง รวมไปถึงได้รับการสนับสนุน
จากนักลงทุนผ่านการส่งเสริมของ Incubators และ Accelerators โครงการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ด้านการเงินในการสนับสนุน SME เช่น กองทุนร่วมลงทุน (Venture Investment Fund) เ พ่ือสร้าง 
ความมั่นคงในการร่วมทุนเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ SME รัฐบาลเกาหลีใต้จึงมีการจัดตั้งกองทุนที่มีมูลค่ากว่า  
500 ล้านดอลลาห์สหรัฐ (15,760 ล้านบาท) ในกลางปี พ.ศ. 2549 โดยร่วมมือกับบริษัทร่วมลงทุน 102 แห่ง  
และหุน้ส่วน 366 คน เป็นต้น 

 
4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
หน่ วยงานหลักที่ รั บผิ ดชอบด้ าน MSEs ได้ แก่  Ministry of SMEs and Startups หรือ  MSS  

โดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมวิสาหกิจในทุกระยะของการเติบโตโดยการออกนโยบายสนับสนุนในหลายด้าน 
ดูแลและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ Startup รวมไปถึงวิสาหกิจรายย่อย โดย MSS จะท างานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดอีก 9 หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนเฉพาะทาง เช่น Small Enterprise and Marketing 
Service (SEMAS) ซึ่งช่วยเหลือในระดับภูมิภาค โดยมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือคือ Micro-Enterprise Support 
Center (MESC) และ Small Urban Manufacturer Support Center (SUMSC) ทั้งยังร่วมงานกับหน่วยงาน
ที่ มี การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เช่น Korea Institute of Start-up & Entrepreneurship 
Development (KISED) และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและข้อมูลเช่น Korea Technology and 
Information Promotion Agency for SMEs (TIPA) ร่ วมไปถึ ง อีกหลายหน่ วยงานที่ มี ก ารสนั บสนุน 
ด้านการเงินและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก นอกเหนือจากการสนับสนุนโดยภาครัฐ ธุรกิจ 
Startup และวิสาหกิจขนาดย่อมยังได้รับการสนับสนุนจาก Accelerators และ Incubators โดยอยู่ในรูปแบบ
ของโครงการส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยให้ความช่วยเหลือ 
ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ตัวอย่าง Accelerators ในประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ Softbank Ventures, 
Stonebridge Capital, Korea Investment Partners, MBK Partners และ Sparklabs 

• ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษา เช่น Korea SMEs and Startups 
Agency (KOSME) โดยมีบริการวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการแก้ไข 
ช่วย SMEs ออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างต้นแบบรวมไปถึงให้ค าปรึกษาด้านการตลาด และมี Korea 
Small Business Institution (KOSBI) หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและพัฒนา SMEs 
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• รัฐบาลเกาหลีใต้ได้มีการน าเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
(Business Incubators; BIs) ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย โดยผู้ได้รับผลประโยชน์หลักของ
โครงการคือ วิสาหกิจด้านเทคโนโลยี วิสาหกิจ Start-up และวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพ 
โครงการมีการจัดสรรพ้ืนที่ท าธุรกิจเป็นระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี  ให้ความช่วยเหลือในด้าน 
การบริหาร เทคโนโลยี บริการให้ค าปรึกษาด้านการตลาด รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ 
ในการจัดหาเงินทุน 

 
5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความส าคัญในการดูแลวิสาหกิจ SMEs ที่เป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรม  

โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ผลิต สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ส่งเสริม 
การพัฒนาเทคโนโลยเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนให้ภาครัฐใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวิสาหกิจ SME รวมไปถึงมีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในหลายโครงการ 

• โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี SME มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
โดยวิสาหกิจจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 จากรัฐบาลกลาง และร้อยละ 25  
จากรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อโครงการประสบผลส าเร็จรัฐบาลจะได้รับเงินคืนร้อยละ 30 ของ 
เงินสนับสนุนโดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีซึ่งสามารถผ่อนจ่ายได้ในระยะเวลา 5 ปี 

• โครงการสมาคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เป็นโครงการเพ่ือสนับสนุน SME 
ท้องถิ่นที่ขาดขีดความสามารถด้ านนวัตกรรม โดยเพ่ิมการเข้าถึงการ ใช้งานอุปกรณ์ 
และทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย วิสาหกิจจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 50 จากรัฐบาลกลาง และร้อยละ 25 จากรัฐบาลท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2547 มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ  
ยื่นขอสิทธบัตร 5,026 ชิ้น และมีต้นแบบเทคโนโลยีเกิดข้ึน 13,600 ชิ้นงาน 
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3.4 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศไต้หวัน 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไต้หวันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหากเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในหลายด้าน เช่น รัฐมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและให้อิสระ
ด าเนินกิจการ จึงเป็นสาเหตุให้โครงสร้าง SME ในประเทศไต้หวันมีความโดดเด่น ประเทศไต้หวันในอดีตผลิต
สินค้าประเภทมูลค่าเพ่ิมต่ าส าหรับการส่งออกและขายแรงงานให้แก่กิจการต่างประเทศ เป็นหลัก จึงขยาย 
การผลิตไปยังสินค้ามูลค่าเพ่ิมสูง รวมไปถึงภาคการบริการที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการผลิต
สินค้าประเภทเทคโนโลยีทั้งทางด้านการสื่อสารและการเกษตร กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะอยู่
ใกล้กัน ท าให้เกิดการแข่งขัน บริษัทส่วนใหญ่จึงเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับสากล จากการตรวจสอบความแตกต่างในการผลิตและเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้า  
กับบริษัทใกล้ เคียง ท าให้คุณภาพสินค้าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ราคาลดลง ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดเจน คือ  
อุตสาหกรรมชาใน Sun-Moon Lake ทีม่ีร้านชาอย่างน้อย 4 แบรนด์ในพื้นที่ใกล้กัน6  

 
รัฐบาลไต้หวันแบ่ง SMEs เป็น 2 ประเภท โดยแบ่งตามประเภทของสินค้า ยอดขายและจ านวนลูกจ้าง 

โดยประเภทแรก คือ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง เหมืองแร่ (อุตสาหกรรมหนัก) ซึ่งมียอดขายไม่เกิน  
80 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (86.4 ล้านบาท) และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ประเภทที่สอง คือ อุตสาหกรรม 
การบริการและด้านอ่ืน ๆ ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (108 ล้านบาท) และมีลูกจ้างไม่เกิน 
100 คน SMEs กว่าร้อยละ 79.98 อยู่ในอุตสาหกรรมการบริการ และร้อยละ 47.27 อยู่ในอุตสาหกรรมค้าส่ง 
และค้าปลีก ตามมาด้วยอุตสาหกรรมที่พักอาศัยและบริการด้านอาหาร ร้อยละ 11.16 สุดท้ายคืออุตสาหกรรม
การผลิต ร้อยละ 9.81 จากสถิติในปี 2018 พบว่า มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากถึง 1,466,209 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 97.64 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไต้หวัน น ามาซึ่งการจ้างงานกว่า 8 ,965,000 คน  
สร้างมูลค่ากว่า 12.64 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (13.6 ล้านล้านบาท) ในขณะเดียวกัน SMEs ในประเทศ
ไต้หวันก าลังเผชิญปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการขาดความพร้อมทางด้านข้อมูล แหล่งเงินทุน 
และทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการขาดความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น ไม่สามารถจัดท า 
งบการเงินแบบเบ็ดเสร็จส าหรับการจัดหาเงินทุนโดยตรง การกู้ยืมเงินจากสถาบันมีข้อจ ากั ดมากกว่า 
หากเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ รัฐบาลไต้หวันเล็งเห็นปัญหาในจุดนี้ จึงเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุน
ทางอ้อม เพ่ือช่วยยกระดับ SMEs ในประเทศ 
 

1) ด้านนโยบาย/กฎระเบียบ 
เกิดการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ SME โดยในอดีต SME  

ในไต้หวันต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับส่วนใหญ่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น เพ่ือขยายโอกาสในการเติบโตให้แก่ SME และลดความเหลื่อมล้ าทาง 
การด าเนินธุรกิจ รัฐบาลไต้หวันจึงมีการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ 
SME รวมถึ งมีการจัดท า  A Legal and Regulatory Adjustment Data Exchange Platform เ พ่ือ เป็น
ศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการ SME ต่อการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่าง ๆ  

                                                           
6 Tzong-Ru Lee and Irsan Prawira Julius Jioe. (2017). Taiwan’s Small and Medium Enterprises (SMEs). Contemporary 
Postcolonial Asia. 
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นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอ านาจสู่รัฐบาลในท้องถิ่น เนื่องจากรัฐบาลกลางเคยประสบปัญหา 
ความยากล าบากในการจัดสรรทรัพยากรให้ SME ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง  
กับความต้องการของภาคธุรกิจ รัฐบาลกลางจึงมอบอ านาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจาก 
มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมากกว่า 

 
2) ด้านการตลาด 
ประเทศไต้หวันมีการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมท้องถิ่นโดยการพัฒนาเชิงลึกและการขยาย

ตลาด ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาโดยการรรวมกลุ่มกันในท้องถิ่น  

 สร้างโอกาสในการจ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยสนับสนุนการสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรม
แบบการร่วมกลุ่มกันในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. ช่วยให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นมีความสามารถในการแข่งขัน 
 สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นผ่านสินค้า OTOP (One Town One Product)  

เพ่ือไปร่วมในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ สร้างความน่าสนใจให้แต่ละท้องถิ่น 
3. การจับคู่ทางธุรกิจและการขยายตลาดการส่งออก 

 มีการใช้การตลาดสมัยใหม่ผ่านช่องทาง E-commerce เพ่ือให้ SMEs ขยายฐานไปสู่
ตลาดสากล 

 การใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยในการพัฒนา SMEs ให้สร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น
และน าเสนอโมเดลธุรกิจแบบนวัตกรรม เพ่ือเชื่อมตลาดภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน 
และร่วมกันสร้างความสามารถในการส่งออก 

 
3) ด้านการเงิน 

1. การสนับสนุนทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
 จัดตั้งศูนย์ SME Instant Solution Service Center เพ่ือให้ค าปรึกษาของแต่ละธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ เช่น ด้านความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ หรือด้านการเงิน 
เพ่ือบริหารความเสี่ยง 

 จัดท า Platform เพ่ือให้ง่ายต่อการท าธุรกรรม น ามาสู่ความชัดเจนและโปร่งใส 
เพ่ือให้สถาบันการเงินง่ายต่อการตัดสินใจในการกู้ยืม 

 ออกนโยบาย เ งิ นกู้ ทั้ งทางตรงและทาง อ้อมโดย ร่ วมมื อกับสถาบันการ เงิน  
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า อีกทั้งยังมีการสนับสนุน 
การพัฒนาได้ระยะยาวโดยจัดโครงการ “Small and Startup Enterprise Financing 
Special Award” เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการเงินในประเทศ สนับสนุนเงินกู้ให้ SMEs  

 ช่วยเหลือด้านการเงินผ่านการค าประกันสินเชื่อ เพ่ือให้ง่ายต่อการได้รับเงินทุนเพ่ือที่จะ
น าไปพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับท้ังในภาค SMEs และภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ไต้หวัน 

  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 3 การศึกษาปจัจัยแวดล้อมที่ดีของต่างประเทศ  3-14 

2. การสร้างความเข้มแข็งในการลงทุนให้ SMEs 
 มี การจั ดตั้ ง  “Investment and Trust Account for Incubation and Start-up of 

SMEs” โดยมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื ออ านวยความสะดวกต่ อ การลงทุน ใน  SMEs 
ภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาและการแข่งขันระดับ
นานาชาติของอุตสาหกรรมไต้หวัน 

 เพ่ิมการลงทุนในด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่าในตลาด 
ให้สูงขึ้น 

 จัดตั้ง Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการระดมทุน หรือช่วยให้ SMEs ที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีศักยภาพ  
แต่ยังไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 
4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
รัฐบาลต้องการยกระดับความสามารถในการพัฒนาผ่านนวัตกรรมโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์

พ้ืนที่สีเขียว การใช้พลังงาน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมนวัตกรรมและการท า R&D เพ่ือพัฒนาภาพรวมของ SMEs 
จนสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

1. การใช้มาตรการที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการ Actual/Virtual และเครือข่ายแอปพลิเคชัน 
 การใช้เครือข่ายดิจิตอลในการท างานร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเผยแพร่

นวัตกรรมดิจิตอลในชนบท 
 ให้ความส าคัญกับการช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล และการตลาดในการดึงดูดผู้บริโภค 

2. การยกระดับ R&D และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 จัดท าโครงการ Small Business Innovation Research Program (SBIR) เพ่ือช่วยให้ 

SMEs สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันมีการร่วมมือกับนโยบาย 
5+2 อุตสาหกรรม7  โดย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) เครื่องจักรกลอันชาญฉลาด (Smart Machinery) 
2) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพ่ือเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย 
3) พลังงานสีเขียว (Green Energy) 
4) อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech Pharmaceutical Industry) 
5) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Industry) 
และ 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
1) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
2) การเกษตรสมัยใหม่ (New Agriculture) 

 ใช้วิธีการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคนิคในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมผ่านโครงการต่าง ๆ  
ซึ่งร่วมบูรณาการโดยสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  

                                                           
7 IDB. (2019). Important Policies. From https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?PRO=english.rwdAbout02&lang=1 
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3. การร่วมกันของระบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือสร้างระบบนิเทศที่เหมาะสมกับการบ่มเพาะ
นวัตกรรม 
 สนับสนุนการบูรณาการโครงสร้างของแพลทฟอร์มการให้บริการ ในระบบนิเวศการลงทุน

ของไต้หวัน โดยการสนับสนุนที่ปรึกษาการลงทุนและแพลทฟอร์มที่แนะน าข้อมูล 
 มีการส่งเสริมการและพัฒนาออนไลน์แพลทฟอร์มอย่างครบถ้วนแบบ One-Stop Service 
 กระจายความช่วยเหลือผ่าน Start-up Hubs อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 
5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ Start-ups กลไกการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต 

1. การเพ่ิมบทบาทสถานศึกษาให้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะ SME 
 SME Development Fund ได้ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถานศึกษาและ

สถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะ  
 ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจแก่ SME โดยจัดให้มีหลักสูตรส าหรับ 

การเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ  
 การมีสมาคมผู้ประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจและท าให้โอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีจ านวนและประสิทธิผลมากขึ้น 
2. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบบ่มเพาะ 

 มี การก่ อตั้ ง  The Great Entrepreneurship Academy สนับสนุน ในด้ านข้ อมู ล  
ให้ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งผ่านระบบ 
e-learning และแบบปกติ (face-to-face) 

 มีโครงการช่วยส่งเสริม Start-up ในระยะต่าง ๆ และครอบคลุมคนหลาย ๆ กลุ่ม เช่น 
Women’s Entrepreneurship Flying Geese Program, Angel Investor Program, 
U-start Innovation and Startup Program, Lean Startup Guidance Program  

3. กลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานให้ทัดเทียมนานาชาติ 
 มีการให้วีซ่าส าหรับนักลงทุน เพ่ือดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น โครงการนี้  

เรียกว่า The Taiwan Innovation City Project  
4. มี ก า ร จั ด ตั้ ง  “National Award of Outstanding Small and Medium Enterprises”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือก SMEs ที่มีความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการ 
นวัตกรรม  คุณภาพ รวมไปถึงภาพลักษณ์ที่เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม โดยจะได้รับ 
การยกย่องจากสาธารณะ และถือเป็นต้นแบบของ SMEs ที่จะให้กิจการอื่น ๆ เรียนรู้แนวทาง
การประสบความส าเร็จ หรือได้รับแรงบันดาลใจในการน าไปพัฒนากิจการของตนเอง  
มีตัวอย่างรางวัล ดังนี้ 
- National Award of Outstanding Small and Medium Enterprises 
- Rising Star Award 
- SMEs Innovation Award 
- Business Startup Awards 
- Model of Entrepreneurs Award  
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3.5 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

ประเทศอินโดนีเซียได้มีการวางแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเสริมสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายนโยบายเศรษฐกิจใหม่ 
ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมด้านการลงทุน ด้านการเงิน และ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในประเทศ ทั้งยังมีการอนุมัติกฎหมาย SME  
ซึ่งนิยามและวางขอบเขตต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐและธนาคาร 
แห่งประเทศ โดยนิยามไว้ดังต่อไปนี้ 

 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro-Enterprise) : 
 วิสาหกิจที่มีสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านรูเปียห์ (107,500 บาท)8 โดยไม่รวมมูลค่าของอาคาร 

และท่ีดินที่ใช้ประกอบกิจการ หรือ 
 วิสาหกิจทีม่ีรายได้ต่อปีจากการท าการค้าไม่เกิน 300 ล้านรูเปียห์ (645,100 บาท) 
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) : 
 วิสาหกิจที่มีสินทรัพย์มากกว่า 50 ล้านรูเปียห์ (107,500 บาท) แต่น้อยกว่า 500 ล้านรูเปียห์ 

(1.07 ล้านบาท) โดยไม่รวมมูลค่าของอาคารและที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ หรือ 
 วิสาหกิจที่มีรายได้ต่อปีจากการท าการค้าไม่เกิน 300 ล้านรูเปียห์ (645,100 บาท) แต่น้อยกว่า 

2.5 พันล้านรูเปียห์ (5.37 ล้านบาท) 
วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) : 
 วิสาหกิจที่มีสินทรัพย์มากกว่า 500 ล้านรูเปียห์ (1.07 ล้านบาท) แต่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านรูเปียห์ 

(21.5 ล้านบาท) โดยไม่รวมมูลค่าของอาคารและที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการ หรือ 
 วิสาหกิจทีม่ีรายได้ต่อปีจากการท าการค้าไม่เกิน 2.5 พันล้านรูเปียห์ (5.37 ล้านบาท) แต่น้อยกว่า 

5 หมื่นล้านรูเปียห์ (107.5 ล้านบาท) 
 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ SMEs และผู้ประกอบการของอินโดนีเซีย 
MSME ในประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 99 ของวิสาหกิจในประเทศ และสร้างการจ้างงาน

มากกว่า 99 ล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ 97 ของตัวเลขการจ้างงานรวม รวมไปถึงคิดเป็นร้อยละ 57  
ของ GDP ประเทศ โดยประเทศอินโดนี เซียมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ เ อ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 
ของผู้ประกอบการ SME ประกอบด้วย จ านวนประชากรของประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตลาดในประเทศ 
ที่มีขนาดใหญ่ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เสถียรภาพทางการเมือง กรอบนโยบายการคลัง 
ที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง 

 
 

  

                                                           
8 ตัวเลขโดยประมาณ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย เท่ากับ 0.0022 บาทไทย 
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1) ด้านนโยบาย/กฎระเบียบ 
ในด้านกฎระเบียบการด าเนินธุรกิจ การจัดอันดับของ OECD ในเรื่องดัชนีข้อบังคับตลาดผลิตภัณฑ์

แสดงให้เห็นว่าประเทศอินโดนีเซียมีระดับอุปสรรค  (Barrier to entry) ในการเป็นผู้ประกอบการ การค้า 
และการลงทุนอยู่ในระดับต่ า โดยท าได้ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ เช่น บราซิล จีน และอินเดีย ทั้งยังพัฒนา 
อย่างมากในด้านความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ (จากอันดับที่ 120 ในปี ค.ศ. 2015 เป็นอันดับที่ 72  
ในปี ค.ศ. 2018)9 ในทางกลับกัน ระบบการจดทะเบียนวิสาหกิจ และการขอใบอนุญาติมีความซับซ้อน ท าให้ 
เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้  รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ 
ที่เข้ามาเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ คือระบบ One Single Submission (OSS) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ศูนย์กลางระบบการจดทะเบียนวิสาหกิจและบริการที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของหน่วยงานรัฐ 

 
2) ด้านการตลาด 
จากวิสาหกิจ SME ทั้งหมดในประเทศอินโดนีเซีย มีเพียงร้อยละ 18 ที่เข้าถึ ง E-commerce  

ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 9 ที่มีกลยุทธ์การค้า
ออนไลน์ที่มีศักยภาพ รัฐบาลได้มีการออกแผนการพัฒนา E-commerce เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง E-commerce 
ของ SMEs แผนการพัฒนาประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ SME Go Online (2) โครงการ  
One Million id. Domain (3) โครงการ 1,000 Digital Start-up โดย 2 โครงการแรกสร้างการเข้าถึงตลาด
และสร้างการมีอยู่ของ SMEs บนสื่อออนไลน์ ในขณะที่โครงการที่ 3 เสริมสร้างการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ของธุรกิจ Start-ups 

 
3) ด้านการเงิน 
ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายการจัดเก็บภาษีแบบพิเศษส าหรับวิสาหกิจขนาดเล็กที่มี

รายได้ต่อปีไม่เกิน 4.8 พันล้านรูเปียห์ (10.5 ล้านบาท) โดยเก็บภาษีเงินได้ที่ร้อยละ 0.5 ของรายได้ต่อเดือน  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้วิสาหกิจนอกระบบเปลี่ยนเป็นวิสาหกิจในระบบ และเพ่ิมมูลค่าภาษี  
ที่จัดเก็บได้ของประเทศ ท าให้ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนวิสาหกิจในระบบ 1.5 ล้านรายชื่อ จากที่มีอยู่เดิม 1.2  
ล้านรายชื่อในปี พ.ศ. 2560 
 

นโยบายภาษีแบบพิเศษสามารถพบได้ในหลายประเทศก าลังพัฒนาที่มีจ านวนวิสาหกิจนอกระบบ
จ านวนมาก โดยส าหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น เพดานรายได้ในการเข้ารับการการสนับสนุนทางภาษี 
อยู่ในระดับที่สูง ท าให้รัฐบาลอินโดนีเซียอาจเสียโอกาสในการเก็บภาษีที่ส าคัญจากวิสาหกิจขนาดเล็กจ านวนมาก 
โดย OECD ได้ให้ค าแนะน าว่าสามารถลดเพดานการเข้ารับการสนับสนุนลง และเพ่ิมเติมโครงการสนับสนุน
จากรัฐบาลในด้านอื่น ๆ ขึ้นทดแทน 

 
ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประเทศอินโดนีเซียมีการปฏิรูปข้อบังคับที่ส าคัญเพ่ือให้วิสาหกิจ 

ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2015 มีวิสาหกิจของอินโดนีเซียเพียงร้อยละ 27.4  
ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐบาล และมีเพียงร้อยละ 12.8 ของการลงทุนท าธุรกิจที่ใช้เงินกู้ของธนาคาร 

                                                           
9 OECD. (2018). SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship.  
OECD Publishing: Paris. 
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รัฐบาลอินโดนีเซียจึงสร้างมาตราการที่จะเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs โดยออกข้อบังคับให้ธนาคาร
จัดสรรเงินร้อยละ 20 ของเงินกู้เพ่ือท าธุรกิจให้แก่วิสาหกิจ SMEs อีกทั้งยังมีโครงการ People’s Business 
Credit (Kredit Usaha Rakyat, KUR) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบเครดิตบูโร ระบบทะเบียนหลักประกัน 
และการให้ความรู้ด้านการเงินที่จ าเป็นต่อผู้ประกอบการ ตัวอย่างโครงการสนับสนุนด้านการเงินมีดังต่อไปนี้ 

 โครงการ Kredit Usaha Rakyat (KUR) เป็นโครงการสนับสนุนด้ านการเงินของ SME  
โดยเป็นโครงการจัดสรรไมโครเครดิต (Microcredit) เพ่ือธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เงินกู้ค้ าประกัน 
(Loan guarantee) และเงินอุดหนุนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Subsidy) เพ่ือให้ธนาคาร
สามารถให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ SMEs ได้ โดยโครงการ KUR และนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ท าให้
เจ้าของธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดการจ้างงาน รวมไปถึงสร้าง 
การเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันจากการที่โครงการ KUR เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ
มากที่สุดในโครงการสนับสนุน SME จึงท าใหเ้กิดประเด็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความยั่งยืนของ
โครงการ (นโยบายการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยในปี 2015 ท าให้ต้องใช้เงินทุนมากขึ้นถึง 10 เท่า ) 
จ านวนธุรกิจที่สามารถด าเนินการได้หลังจากที่ไม่ได้รับการสนับสนุน และปัญหาการใช้เงินกู้ 
ของโครงการไม่ตรงจุดประสงค์ ที่จ าเป็นต้องได้รับการติดตามประเมินผล 

 การสนับสนุนการเข้าถึงเงินกู้ขนาดเล็ก เช่น โครงการสนับสนุนด้านการเงินขนาดเล็ก 
ให้แก่วิสาหกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการ KUR ของกระทรวงการคลัง และการจัดสรรเงินกู้ 
ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ โดยส านักงานจัดการกองทุนหมุนเวียน รวมไปถึงโครงการผู้ประกอบการ
เริ่มต้น ที่ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีจ านวนผู้ได้รับผลประโยชน์เฉลี่ย 2,000 ราย
ต่อปี 

 
4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ (Business Incubators) ของประเทศอินโดนีเซียยังต้องได้รับการพัฒนา 

เพ่ือสนับสนุน SME ของประเทศ โดยศูนย์บ่มเพราะส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (ดูแลธุรกิจจ านวน 3-5 ธุรกิจ)  
และไม่ได้มีการสนับสนุนที่ครบวงจรในด้านการเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนเฉพาะทาง และเชื่อมโยงไปถึง
แหล่งเงินทุน ท าให้มีเพียงร้อยละ 10-20 ของธุรกิจในโครงการที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองหลังจบ 
การสนับสนุน รัฐบาลได้ออกแผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2557–2572 เพ่ือเพ่ิมจ านวนและศักยภาพ เป้าหมายคือการมีศูนย์บ่มเพาะฯ 732 แห่ง  
ในปี พ.ศ. 2572 จาก 75 แห่งในปี พ.ศ. 2557 ประมาณการจากแผนการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 100 แห่ง รวมไปถึงมีการด าเนินการสร้างมาตรฐานและการออกใบอนุญาตให้แก่ศูนย์บ่มเพาะ 

 
รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Communication Technology, ICT) และการบูรณาการ ICT ในการท าธุรกิจ สังเกตได้ 
จากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์ และการด าเนินแผนงาน E-commerce ซึ่งด าเนินงานร่วมกัน 
ในหลายกระทรวงและหน่วยงานของภาครัฐ  อย่างไรก็ตามในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development; R&D) ยังไม่ได้รับความสนใจและสนับสนุนเท่าที่ควร โดยการใช้จ่ายในด้าน R&D คิดเป็น 
ร้อยละ 0.08 ของ GDP ในประทศ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ทั้งนี้การสนับสนุน R&D 
สามารถท าได ้โดยการมอบทุนวิจัย และให้สิทธิพิเศษทางภาษี  
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5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
ประเทศอินโดนีเซียจ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะทักษะและศักภาพ  

ของแรงงานในประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 27 ของก าลังแรงงานจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา  
และร้อยละ 17 ไม่ได้เข้ารับการศึกษาหรือไม่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อี กทั้งแรงงานนอกระบบ 
ยังคิดเป็นร้อยละ 70 ของการจ้างงานรวมในประเทศ และร้อยละ 58 เป็นการจ้างงานที่ไม่มั่นคง 10  
(เช่น ผู้ใช้แรงงานที่ท างานโดยไม่มีสัญญาจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยมิได้รับค่าจ้าง) 

 หน่วยงานหลักของรัฐที่ดูแลด้านการฝึกอบรมแรงงาน ได้แก่กระทรวงก าลั งคนและเคลื่อนย้าย
ก าลังคน ซึ่งบริหาร SME Productivity Centers 22 แห่ง ให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม
และเพ่ิมศักยภาพของแรงงาน อีกทั้งยังมีโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการบริหาร 
กว่า 100 โครงการ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยบางครั้งเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการประเมินประสิทธิผล และผลลัพท์จากการ  
เข้าร่วมโครงการ 

 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีโครงการสนับสนุนการศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ด าเนินการ  
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม และกระทรวงการศึกษา 
และวัฒนธรรม โดยมีการจัดตั้ง Entrepreneurship Campus Centers (Pusat Kewirausahaan 
Kampus) ที่บริการให้ค าปรึกษา และการบรรยายเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ มีโครงการ 
Student Entrepreneurial (Programme Mahasiswa Wirausaha) ที่ ใ ห้ เ งิ น สนั บ ส นุ น แ ก่
นักเรียนที่มีแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนา
โครงการ Entrepreneurship Lecture และ โครงการ Business Lecture ซึ่งเป็นโครงการ
เสริมสร้างทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการและการน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานจริง 

 
  

                                                           
10 OECD. (2018). SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship.  
OECD Publishing: Paris. 
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3.6 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศไทย 
 

แนวคิดเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises หรือ SMEs) เป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความส าคัญ  
ในการส่งเสริม SMEs ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ และ 
เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยที่ส าคัญ เนื่องจากร้อยละ 99.79 ของวิสาหกิจไทยนั้นเป็น SMEs  
ท าให้เกิดการจ้างงานในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85.47 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ และมีสัดส่วนของ GDP 
ที่มาจาก SMEs คิดเป็นถึงร้อยละ 43 ของ GDP ประเทศ ซึ่งเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ต่อปี11 

 
รัฐบาลไทยเริ่มด าเนินนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน SME อย่างจริงจังหลังจากวิกฤตทางการเงิน 

ในปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐคาดหวังให้ SME เป็นช่องทางในการสร้างรายได้และสร้างงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
และเชื่อว่า SMEs จะเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ
ฐานราก ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งแรก  
ในปี พ.ศ. 2543 โดยมีนิยามตามนิยามส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไทย จากประกาศ 
ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดลักษณะ 
ของวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลาง ตามจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนรายได้แบ่งตามประเภท
กิจการผลิตสินค้าและกิจการให้บริการ 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น  

เพ่ือท าหน้าที่ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน SME 
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. 2543 และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยฉบับแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 
และในปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -2564)  
โดยมีเป้ายุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ส่งเสริม และพัฒนา SMEs รายประเด็น 2) เสริมสร้างขีดความสามารถ SMEs 
เฉพาะกลุ่ม และ 3) พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ โดยสสว.ได้ด าเนินงาน 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสว. (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2562-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  
ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายระดับประเทศต่อไป 
 

จากการศึกษานโยบายแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและสนับสนุน 
SME ไทย จะเห็นว่าหนึ่งในปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุน SME ให้สามารถด าเนิน
ต่อไปได้คือการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยหน่วยงานหลักท่ีสนับสนุน SME ในแต่ละช่วงของการด าเนิน
ธุรกิจสรุปได้ ดังนี้12

                                                           
11 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. (2562). รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี2562. 
12 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปว๋ย อึ๊งภากรณ์. (2562) นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถงึสิ่งที่คาดหวังหรือยัง 
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ตารางท่ี 3.3: หน่วยงานหลักท่ีสนับสนุน SME ในแต่ละช่วงของการด าเนินธุรกิจ 
การสนับสนุน หน่วยงาน รายละเอียด 

ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 บริการแนะน า ส่งเสรมิ และเผยแพร่มาตรฐานในการจัดท าบัญชแีก่ผู้ประกอบธรุกจิ ให้ค าปรึกษาขอ้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 

ขั้นตอนและวิธกีารจดทะเบียนหรือการขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ 
 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในปัจจุบันสามารถจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ 

กรมทรพัย์สินทางปัญญา 
 พัฒนาระบบคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา เสริมสร้างความรู้ และส่งเสริมการใชป้ระโยชนท์รัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  
 การจดทะเบียนคุ้มครองและป้องกันสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ 
 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได ้

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

 ส่งเสริมการลงทนุทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมงานวจิัยและพัฒนา การสร้างนวตักรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และส่งเสริม SME  

 สิทธิประโยชนท์างด้านภาษี (ขึน้กับประเภทกจิการและเงื่อนไข) ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสุงสุด 13 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 
50% 5 ปี (เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทนุ) ยกเวน้อากรขาเข้าเครือ่งจกัร/ วัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก/ อากรขาเข้าส าหรับของ 
ที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

 สิทธิประโยชนท์ี่ไม่เกี่ยวกับภาษี ได้แก่ อนญุาตต่างชาตถิือหุ้น 100% (ตามเงือ่นไข) อนุญาตให้ถอืครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิ อนุญาต 
ให้ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการเข้ามาท างาน 

การน าเข้าและส่งออก 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
 กิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นเพือ่ช่วยเหลอื SME เช่น งานสัมมนา อบรมหรอืเทรดแฟร์ต่าง ๆ  
 เว็บไซต์ Thaitrade.com รวบรวมขอ้มูลสนิค้าไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ และสามารถซื้อขายผ่านเว็บไซต์ได้ 
 มีระบบ E-Learning ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก และขอ้มูลตลาดต่างประเทศ 

หอการค้าไทย 
 ให้บริการจับคู่ธรุกิจ (Business Matching) กับประเทศที่สนใจ  
 ให้ข้อมูลเศรษฐกิจ การคา้ของแต่ละประเทศในการสง่ออก 
 ให้บริการออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ยืนยันแหล่งผลติเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ในสนิค้า 

กรมศุลกากร 
 บริการให้ค าปรกึษาและข้อมูลออนไลน์แก่ผูป้ระกอบการน าเข้าส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเรือ่งกฎหมายศุลกากร 
 ให้บริการออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการน าเข้าส่งออก สมัครเป็นตัวแทนออกของ เป็นต้น 
 ส่งเสริมและสนับสนนุการผลิตและการส่งออก ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกไทยให้มีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมและการผลิต 

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
 ให้บริการปรกึษาผ่านหน่วยงาน Business Service Center (BSC) เช่น การบริหารจัดการ การผลิต เทคโนโลยี การเงนิการบัญชี 

ให้ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การลงทนุ โอกาสทางธรุกิจแก่ผู้ประกอบการธรุกิจอตุสาหกรรม 
 สัมมนาที่ให้ความรู้แก่ SME 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
 ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรับรองคุณภาพให้กับองคก์รต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO, OHS, HACCP ฯลฯ  

เพื่อเพิม่ความน่าเชือ่ถอืให้อุตสาหกรรม 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 ให้การรับรองธรุกจิทีท่ าผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับอาหาร ยา เครือ่งส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทางการ

สาธารณสขุ) หรือวตัถุเสพติด 
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การสนับสนุน หน่วยงาน รายละเอียด 

แหล่งความรู้และท่ีปรึกษา 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ให้บริการ one-stop service เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ SME ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เครอืข่ายธุรกิจ  
 โครงการ/งานสัมมนา เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนความรู้ในด้านต่าง ๆ และกิจกรรม นิทรรศการ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

โดย สสว.เป็นผู้สนับสนนุค่าใช้จ่าย 

สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)  
 พัฒนาผู้ประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการฝกึอบรม สัมมนา เรียนรูท้างไกล  
 ให้ค าปรึกษาในการเริ่มตน้กจิการ พัฒนาสมรรถนะธุรกิจ พฒันาธรุกิจต่างประเทศและการตลาด ปรับปรุงกิจการ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต การวัดระดับผลิตภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิต การบริหารระบบ การบ ารุงรักษา 
การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารเพื่อเพิม่ผลิตภาพ และการจัดการองคก์ร 

สถาบันอาหาร 
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารด้านมาตรฐานการผลิต การวจิัยและขอ้มูล การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (Lab)  

การฝกึอบรม และการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร  
 เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ฉพาะทางเกี่ยวกับอาหาร (Thai Food Heritage) 

สถาบันพลาสตกิ   ส่งเสริมอุตสาหกรรมในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการผลิต พัฒนาบุคลากร
ส าหรับอุตสาหกรรมพลาสตกิ 

แหล่งเงินทุน 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 สนับสนุนทุนในการท าวิจัยให้ธุรกิจที่อยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร่วมงานกับภาคเอกชนในการจัดการแข่งขัน โดยมีทนุรางวัลให้ในโครงการต่าง ๆ เชน่ โครงการ Young Entrepreneur โครงการ 

Startup Voucher เป็นตน้ 
 มีสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การขยายไปตลาดต่างประเทศ โอกาสในการออกบูธงานนทิรรศการต่าง ๆ การจับคู่

ธุรกจิ และการประสานแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ า รวมถงึได้รับค าปรึกษาจากที่ผู้เชียวชาญโดยตรงในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด 
การเงิน กฎหมาย เป็นต้น 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(NIA)  
 ให้การสนับสนุน SME และ Startup ที่มีธรุกิจเชิงนวตักรรม  
 ให้เงินทนุสนับสนุน (เงนิให้เปล่า) เชน่ โครงการ Open Innovation  
 ให้สิทธิพิเศษแก่ธรุกจิที่ไดร้ับการรับรองจาก NIA ในการกู้เงนิในอัตราดอกเบ้ียต่ า 

บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เป็นสถาบันในการค้ าประกัน ท าให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึน้ 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) 

 สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลอืและส่งเสรมิ SME โดยให้บริการทางการเงินและบรกิารอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของ SME ไทย 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2562) 
 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาต่าง ๆ มีเป็นจ านวนมาก หน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นหน่วย งานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มูลนิธิ สถาบันอิสระ ตลอดจนสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและผลักดันการด าเนินธุรกิจของ SME ให้เป็นไปอย่างมั่นคง 
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จากผลส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการศึกษาด้านโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีนัยยะต่อ
การด าเนินนโยบาย13 ซึ่งมีการส ารวจ SME กว่า 2,400 รายทั่วประเทศในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 พบว่า 
SME ไทยเผชิญกับ 2 ปัญหาส าคัญคือ 1) ปัญหาต้นทุนสูง โดยนอกจากจะมีภาระต้นทุนธุรกิจที่สูงแล้ว  
ยังต้องเผชิญกับต้นทุนแฝงที่เกิดจากความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐอีกด้วย 2) การแข่งขันรุนแรงที่มาจาก 
รอบด้าน ทั้งจากคู่แข่งที่เป็น SME ด้วยกันเอง การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ และจากการแข่งขันกับธุรกิจ  
E-commerce ที่ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 

อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ SME ไทย คือ ความยุ่งยากในการติดต่อ
กับภาครัฐและสถาบันการเงินที่เกิดจากขั้นตอนที่ซับซ้อน มีเงื่อนไขและใช้เอกสารมาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายแฝง 
อาทิ ค่าประเมินหลักประกันที่ซ้ าซ้อน ส่งผลให้ภาระต้นทุนในการด าเนินธุรกิจสูงและท าให้ SMEs บางกลุ่ม 
เสียโอกาสทางการค้าดังนั้น การจะสนับสนุนให้ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และกลายให้เป็น
ฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจไทย จึงต้องพ่ึงพาความร่วมมือและการปรับตัวของ 3 ภาคส่วนส าคัญที่มีบทบาท
แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SME เอง จากการศึกษาภาพรวมปัจจัย
แวดล้อมของการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro/Small Enterprises Ecosystem) 
ของประเทศไทยสามารถวิเคราะห์และสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

1) ด้านนโยบาย/กฎระเบียบ 
จากการศึกษานโยบายและมาตรการส่งเสริม SME ที่ส าคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแผนการ

ส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของ สสว.  ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.  2545 จนถึงปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีที่ส าคัญและการสนับสนุนทางด้านกฎระเบียบ ดังนี้ 

1. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมลดอัตราภาษีส าหรับ SME ในส่วนก าไรสุทธิไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ปรับเป็นไม่เกิน 150,000 บาท และในปัจจุบันปรับเป็นยกเว้นภาษีส าหรับ SME  
ในส่วนก าไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท และมีการปรับลดอัตราภาษีในหลายช่วง 
ฐานรายได้ และปรับนิยาม SME ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้แคบลง รวมถึงสนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม่ โดยยกเว้นภาษีให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอนุญาตให้น ารายจ่าย
จากการจดทะเบียนจัดตั้ง ค่าท าบัญชี ค่าสอบบัญชี มาหักรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า 
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการจัดท าบัญชีชุดเดียวของ SME โดยลดและยกเว้นภาษี
ในช่วงต้น 

 ภาษีเงินได้อ่ืน ๆ มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชน และเพ่ิมเติม
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์  
จากการโอนทรัพย์สินบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่ 
นิติบุคคล 

2. มาตรการลดอัตราหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมสินทรัพย์ ก าหนดให้หักค่าเสื่อมทรัพย์สิน
ประเภทอาคาร เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ในอัตราพิเศษ และเพ่ิมเติมทรัพย์สินประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอัตราพิเศษด้วย 

                                                           
13 ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562) ปลดล็อก SMEs ไทยปรับตวัอย่างไรให้เติบโต 
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3. มาตรการสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้ 
 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  
 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทที่น าหลักทรัพย์ มาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่  
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเพ่ือการลงทุนหรือขยายซึ่งทรัพย์สิน  

และเงินได้จากการขายเครื่องจักรเก่าเพ่ือซื้อเครื่องจักรใหม่  
 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนสาธารณะ และเพ่ือช่วย

สนับสนุนการจัดตั้งและการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล/บุคคลธรรมดา เพ่ือส่งเสริมกิจการเงินร่วมทุน (Venture 

Capital) และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ และบริษัท

การค้าระหว่างประเทศ 
4. มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา มีการให้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้าง

เพ่ือการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีได้ 3 เท่า 
5. มาตรการปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าที่ พักและค่าอาหารในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  

ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 

นอกจากนี้ ในแผนการส่งเสริมฯในฉบับหลัง มีการเน้นเรื่องการท าให้เป็นทางการ (Formalization) 
มากขึ้น มีการจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau) เพ่ือพัฒนา credit scoring  
โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีการสนับสนุนให้ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามาจดทะเบียนนิติบุคคล  
และพยายามผลักดันให้ SME ท าบัญชีเดียวเพ่ือลดปัญหาความคลุมเครือของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันบัญชี  
ที่ธุรกิจยื่นขอสินเชื่อและยื่นสรรพากรมักจะเป็นคนละบัญชี รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมาย เช่น  
พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2559 เพ่ือช่วยให้ SME ที่ประสบปัญหาฟื้นฟูกิจการได้ เป็นต้น 
 

2) ด้านการตลาด 
ประเทศไทยเร่งพัฒนาศักยภาพของ SME โดยเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ 

และวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประเทศให้เข้าสู่ความเป็นสากลผ่านการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทย ได้มีช่องทางการ
ท าธุรกิจไปยังต่างประเทศจนถึงระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคและในระดับโลกได้  
หรือที่เรียกว่าการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติหรือ “SMEs Internationalization” ภายใต้ สสว. โดยมีแนวทาง 
การปฏิบัติครอบคลุมไปถึงด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการที่เป็นระบบสากล การน าเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ดีกว่าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ การแสวงหาและใช้แหล่งวัตถุดิบใหม่ การตลาดและการส่งออก  
(Export Market) อาทิ การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้า International Trade Fair การลงทุน (Investment) 
การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมในการท าธุรกิจระดับสากล (International Business Culture)  
 

ส าหรับการพัฒนาทางด้านช่องทางการตลาด สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นในการพัฒนา อาจยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มผู้ซื้อมากนัก รวมทั้งยังไม่มีช่องทางการตลาด  
และการจ าหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้า ภายใต้แผนการส่งเสริม SME จึงมีแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่  
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สร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้านวัตกรรมของ SME ผ่านการจัดกิจกรรม/งานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
นวัตกรรม การจัด Online Exhibition ตลอดจน Technology E-Marketplace การสนับสนุนให้ธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ซื้อสินค้านวัตกรรมของ SME โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่เพ่ือจูงใจ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมของ SME มากขึ้น  

 
ในปัจจุบันการค้าขายในตลาดออนไลน์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการ SME 

หลายรายหันมาท าธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME ไทย
สามารถต่อยอดธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่สูงได้ ยกตัวอย่างเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีนโยบาย  
ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ปี 2562 ด้วยแนวคิด “การตลาดน าการผลิต” ซ่ึงนโยบายดังกล่าวมุ่งให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบารสามารถปรับตัวได้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการท าตลาดออนไลน์ หรือการตลาดดิจิทัล ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการช่วยขับเคลื่อนการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการลดต้นทุน การสร้างความได้เปรียบทางด้านข้อมูล 
และการเชื่อมโยงผู้บริโภคจากทั่วโลก 

 
ส าหรับแนวโน้มการตลาดผ่ านช่องทางดิจิทัล  ทางกรมส่ ง เสริม อุตสาหกรรมยั งส่ ง เสริม 

ให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวในเรื่องส าคัญ ได้แก่ การสร้างเรื่องราวของแบรนด์ (Content Marketing)  
การเลือกใช้ช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการจ าหน่าย การให้ความส าคัญกับข้อมูล (Big Data) ให้ความส าคัญ
กับความรวดเร็ว และเตรียมก าลังคนให้พร้อมกับทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศและภาคเอกชนจัดการอบรมสัมมนา เพ่ือให้ความรู้ทางด้านการตลาดแก่ SME ไทย  

 
3) ด้านการเงิน 
จากการศึกษามาตรการทางการเงิน มีการส่งเสริม SME ทั้งทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ด้านสินเชื่อแหล่งเงินทุนที่เป็นทางเลือก รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจทั้งหมด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้14 

1. แหล่งเงินทุนด้านสินเชื่อ 
1.1. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการ 

ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
นวัตกรรมที่ ไม่มีดอกเบี้ย โครงการ 1 ต าบล 1 SME เกษตร โครงการสินเชื่อ 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง เป็นต้น 

1.2. การค้ าประกันสินเชื่อ (Loan Guarantee) อาทิ การประกันสินเชื่อในลักษณะ 
รั บ ค ว าม เ สี่ ย ง ร่ ว มกั น  ห รื อ  Risk Participation Scheme (พ . ศ .  2547-2551)  
การค้ าประกันสินเชื่อแบบ Individual Guarantee (พ.ศ. 2534-2546) Portfolio 
Guarantee Scheme (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน) Package Guarantee (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) 

1.3. การเพ่ิมช่องทางบริการทางการเงิน แผนส่งเสริมฯแต่ละฉบับได้ปรับเปลี่ยนและ 
เพ่ิมมาตรการส่งเสริม SME มากมาย อาทิ  

                                                           
14 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปว๋ย อึ๊งภากรณ์. (2562) นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถงึสิ่งที่คาดหวังหรือยัง. 
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o ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุมัติให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
พาณิชย์รายย่อยเพ่ิมรวม 9 แห่ง  

o ธปท.อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการทางการเงินในรูปแบบ Leasing ได้  
o ธปท.ออกแนวนโยบายสินเชื่อ Microfinance 
o มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 

(สินเชื่อ Nano-Finance) 
o การด าเนินการอ่ืน ๆ อาทิ ธปท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุน โดยปรับ

ลดน้ าหนักความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อแก่ SME มาตรการส่งเสริมให้ SME ป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนฟ้ืนฟูผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (สสว.) 

2. แหล่งเงินทุนที่เป็นทางเลือก (Alternative Financing) 
 การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai  โดยมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์การจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยให้มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทข้ึนไป 
 กองทุนร่วมของทั้งรัฐและเอกชน ในช่วงแผนส่งเสริมฯ ฉบับแรก มีกองทุน อาทิ  

กองทุนรวมเพ่ือร่วมลงทุนใน SME (บลจ.วรรณ) กองทุนร่วมลงทุนเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย (สสว.) กองทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม (สนช.) 
ต่อมาในช่วงแผนส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3 จึงมีกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME (SMEs 
Private Equity Trust Fund) (ธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจทั้งหมด 

มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการช าระเงิน อาทิ PromptPay หรือ QR Code ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละมาตรการจะมีกลุ่ม SME เป้าหมายที่ต่างกันไป บางโครงการให้เฉพาะ
นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท เช่น โครงการค้ าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee 
Schemes ของ บสย. บางโครงการเน้นให้สินเชื่อกับรายย่อยหรือบุคคลธรรมดา เช่น โครงการสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือสร้างอาชีพ และโครงการสินเชื่อ Nano-finance เป็นต้น 
 

4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ SME มีการปรับตัว 

และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยต้นทุนที่ต่ าลง โดยการจัดท าหรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการจัดท า
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เช่น Cloud, Software ส าเร็จรูป หรือ Web Service และโครงการให้ความรู้
และทักษะที่จ าเป็นแก่ผู้ประกอบการให้มีความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยียุคใหม่  
พร้อมทั้งการฝึกอบรมแรงงาน โดยเฉพาะทักษะที่ขาดแคลน อาทิ ทักษะทางภาษา การใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
และการใช้และซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 
ได้แก่ ระบบการจดสิทธิบัตร ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และมีการพัฒนาตลาดสินทรัพย์  
ทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสริมสร้างให้ SME สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น 

 
การส่งเสริม SME จะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อมีความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาในพ้ืนที่ เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งความรู้ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 จึงมีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ 
(Academic-SME Linkage) การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันอาชีวศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ SME  
ในการยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น  
การส่งเสริมการน าสิทธิบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ  
และสนับสนุนให้มีการสืบค้นข้อมูลของสิทธิบัตรที่หมดอายุแล้ว รวมไปถึงสิทธิบัตรที่ยังไม่มีการคุ้มครอง 
ในประเทศ เพ่ือเผยแพร่ให้ SME สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงการก าหนดสัดส่วน
งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาสม 
 

นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME โดยมีแนวทางการด าเนินการ 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรของ SME ให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ ICT และการจัดกิจกรรมจับคู่เพ่ือเชื่อมโยง 
SME กับผู้ให้บริการด้าน ICT เพ่ือให้ SME สามารถเลือกใช้ระบบ ICT ที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ เช่น 
ระบบจัดท าบัญชีและบริหารการเงิน ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การใช้ Cloud Technology เป็นต้น 
นอกจากนี้ สสว. ยังมีการพัฒนา Application SME Connect และฐานข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์กลาง (Web Portal) 
ภายใต้ชื่อ “SMEONE” ซึ่งรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเชื่อมต่อบริการ กิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุน SME ของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง 
 

5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 
ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 มีการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ SME ได้แก่ สนับสนุน

ให้มีการบริการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบวงจรแก่ SME เช่น จากเดิมการทดลองผลิตในห้องทดลอง 
(Lab Scale) ให้ขยายกิจกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercialization Scale) มากขึ้น และการให้
ค าปรึกษาแนะน า การมีระบบพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการยกระดับเทคโนโลยี 

 
การสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย SME ไทยมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการ

ให้กับ SME เน้นกลุ่มเครือข่ายที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ SME Cluster 2019 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในปี พ.ศ. 2560 ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มซึ่งเป็น 
เครือข่ายใหม่ให้สามารถรวมกลุ่มและได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์  
ให้มีมูลค่ามากข้ึน ในอันที่จะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ SME นอกจากจะพ่ึงพิงการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ยังต้องพ่ึงพาวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักรู้และมีการเตรียม
ความพร้อมให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงาน
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ตารางท่ี 3.4: ปัจจัยแวดล้อมที่ดขีองต่างประเทศและปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญของประเทศไทย 
ประเทศ 

ปัจจัยแวดล้อม 
นโยบาย/กฎระเบียบ การตลาด การเงิน ปัจจัยสนับสนุน ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 

จีน 

• SME Promotion Law มีการก าหนด
ระบบการพิจารณาอนุมัติจัดต้ังบริษัท  
โดยลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นลดระยะเวลา 
ในการอนุมัติ การพัฒนาบริการ Online 
ระบบการประเมินผลการบริการของ
ภาครัฐ 

• ก าหนดให้ทุกองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม SME ต้องให้บริการข้อมูลที่
จ าเป็นและเหมาะสม รวมไปถึงให้
ค าปรึกษาแก่ SME 

• การพัฒนา SME Market Development 
เช่น อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ลดข้ันตอนตรวจคนเข้า
ออกประเทศ ให้สินเชื่อน าเข้าส่งออก 

• การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ที่มีงบประมาณกว่าร้อยละ 30  

• การผ่อนปรนข้อก าหนดมาตรฐาน 
ในการสั่งซื้อ  

• หลักการ Three Equalities  
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่าง SME 

• กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนา SME 
• ส่งเสริมระบบตลาดทุนหลายระดับ ตลาด

ตราสารหนี้ ช่องทางในการระดมทุนทางตรง
ของ SME ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศจีน (NEEQ) 

• มาตรการ Fast-tracking ในการเสนอขาย
หุ้น IPO 

• ปรับอัตราเงินส ารองธนาคารขนาดกลาง
และเล็ก 

• ขยายวงเงิน Refinance ปรับลดเพดาน NPL  
• ผ่อนปรนทางด้านภาษี ลดค่าธรรมเนียม 

• มาตรการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้สิทธิบัตร/
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดหา
เงินทุน 

• คุ้มครองสิทธิ SME มีการตรวจสอบ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรใหญ่ ไม่ให้มี
การละเมิดสิทธิ SME 

• ก าหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียม 
ในการด าเนินการให้เหมาะสม 

• แนะแนวนักศึกษาจบใหม่ให้ท างานใน
กิจการ SME  

• บ่มเพาะให้เกิดผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรม 

• ให้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ 
ในการเข้าท างานกับ SME เช่น  
ค่าเล่าเรียน เงินอุดหนุน  
สินเชื่อการศึกษา 

• ส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยีของSME 
• ส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยี 

ไอทีสมัยใหม่กับการผลิตแบบด้ังเดิม 

เกาหลีใต้ 

• ปี พ.ศ. 2543 มีการออก Act on the 
Protection of and Support for Micro 
Enterprises เพื่อป้องกันและสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดย่อยโดยเฉพาะ 

• ปี พ.ศ. 2559 มีการออกแผนสนับสนุน
วิสาหกิจรายย่อย (1st Basic Plan for 
Micro-Enterprise Support) เพื่อเพิ่ม 
ผลประกอบการและความอยู่รอดของ
ธุรกิจ 

• โครงการสนับสนุนศูนย์บริการเอกชน 
ในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือดูแล 
และให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจ SME  
ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า 

• โครงการตลาดต่างประเทศช่วยเหลือ
วิสาหกิจ SME โดยร่วมมือกับบริษัท 
รายใหญ่ 

• สินเชื่อค้ าประกันจากรัฐบาล 
เพื่อช่วยเหลือ SME ที่ไม่สามารถเข้าถึง
เงินกู้ธนาคารจากการไม่มีสินทรัพย์ค้ า
ประกัน 

• กองทุนร่วมลงทุน (Venture Investment 
Fund) 

• สนับสนุนด้านการเงิน โดยแบ่งตาม 
ระยะการเติบโตของวิสาหกิจ โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

• จัดต้ังหน่วยงานให้ค าปรึกษา เช่น Korea 
SMEs and Startups Agency (KOSME) 
โดยมีบริการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือ 
แบบครบวงจร 

• สนับสนุนการจัดต้ังและด าเนินการศูนย์บ่ม
เพาะธุรกิจ (Business Incubators; BIs)  
ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

• สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้ผลิต สถาบันการศึกษา  
และสถาบันวิจัย 

• จัดอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะการเป็น
ผู่ประกอบการในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยมีการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

ไต้หวัน 

• ปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 

• จัดท า A Legal and Regulatory 
Adjustment Data Exchange 
Platform เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การรับฟังข้อคิดเห็นจากมุมมอง
ผู้ประกอบการ SME ต่อการออกกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ 

• มอบอ านาจแก่รัฐบาลท้องถ่ิน 
ในการสนับสนุน เนื่องจาก 
มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ 

• ส่งเสริมการพัฒนาโดยการรรวมกลุ่มกัน 
ในท้องถ่ิน 

• สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ินผ่านสินค้า 
OTOP (One Town One Product)  
เพื่อไปร่วมในงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

• ใช้การตลาดสมัยใหม่ผ่านช่องทาง  
E-commerce เพื่อให้ SMEs ขยายฐาน
ไปสู่ตลาดสากล 

 

• จัดต้ังศูนย์ SME Instant Solution 
Service Center เพื่อให้ค าปรึกษาครบ
วงจร 

• จัดต้ัง Go Incubation Board for 
Startup and Acceleration Firms 
(GISA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุน 

• จัดโครงการ “Small and Startup 
Enterprise Financing Special Award” 
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินในประเทศ 
สนับสนุนเงินกู้ให้ SMEs 

• การใช้เครือข่ายดิจิตอลในการท างาน
ร่วมกัน อ านวยความสะดวกในการเผยแพร่
ดิจิตอลในชนบท 

• ให้ความส าคัญกับการช าระเงินโดยใช้ระบบ
ดิจิทัล 

• จัดท าโครงการ Small Business 
Innovation Research Program (SBIR) 
เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

 

• SME Development Fund ได้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่สถานศึกษา 
และสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศ  
เพื่อเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง 
การบ่มเพาะ  

• การก่อต้ัง The Great Entrepreneurship 
Academy สนับสนุนในด้านข้อมูล  
สนองความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ประเทศ 
ปัจจัยแวดล้อม 

นโยบาย/กฎระเบียบ การตลาด การเงิน ปัจจัยสนับสนุน ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 

อินโดนีเซีย 

• ระบบการจดทะเบียนวิสาหกิจ  
และการขอใบอนุญาติเป็นอุปสรรค 
ต่อการท าธุรกิจจึงมีการพัฒนาระบบ  
One Single Submission (OSS)  
เพื่ออ านวยความสะดวก 

• แผนการพัฒนา E-commerce  
เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ของ SMEs  
แผนการพัฒนาประกอบด้วย 3 โครงการ 
ได้แก่  
(1) โครงการ SME Go Online 
(2) โครงการ One Million id. Domain 
(3) โครงการ 1,000 Digital Start-up 

• นโยบายการจัดเก็บภาษีแบบพิเศษส าหรับ
วิสาหกิจขนาดเล็ก 

• โครงการ Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
เพื่อให้ธนาคารสามารถออกเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ าให้แก่ SMEs 

• แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ  
มีระยะเวลาด าเนินการระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2557-2572 เพื่อเพิ่มจ านวน 
และศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะ 

• SME Productivity Centers 22 แห่ง  
ให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม 
และเพิ่มศักยภาพของแรงงาน 

• จัดต้ัง Entrepreneurship Campus 
Centers ให้ค าปรึกษา และการบรรยาย
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

• โครงการ Student Entrepreneurial  
ที่ให้เงินสนับสนุนแก่นักเรียนที่มีแผนธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

ไทย 

• มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
• มาตรการลดอัตราหักค่าสึกหรอ 

และค่าเสื่อมสินทรัพย์ 
• สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) 
• มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ให้มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้าง 
เพื่อท า R&D ได้ 3 เท่า 

• สนับสนุนให้ SME ท าบัญชีเดียว 
• ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ล้มละลาย 

• SME Internationalization เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ SME สู่นานาชาติ 

• ส่งเสริมการสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้านวัตกรรม 

• Online Exhibition 
• Technology E-Marketplace 
• โครงการ “การตลาดน าการผลิต”  

เน้นการตลาดดิจิทัล 

• มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft loan)  
• การค้ าประกันสินเชื่อ (Loan Guarantee) 
• การเพิ่มช่องทางการบริการทางการเงิน เช่น 

Microfinance สินเชื่อ Nano-Finance 
• การปรับปรุงกฎเกณฑ์การจดทะเบียน 

ผ่าน mai 
• กองทุนร่วมทุน เช่น บลจ.วรรณ SMEs 

Private Equity Trust Fund 

• Academic-SME Linkage ร่วมกับสถาบัน
อาชีวศึกษา 

• กิจกรรมจับคู่เชื่อมโยง SME กับ 
ผู้ให้บริการด้าน ICT 

• Web Portal “SMEONE” 
• Application SME Connext 

• ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ให้ SME เช่น การทดลองผลิตใน
ห้องทดลองสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

• การสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย SME  
ผ่าน SME Cluster 2019  

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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3.7 บทสรุปปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญของแต่ละประเทศ 
 

ภาคธุรกิจหรือ SME มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต 
การจ้างงงาน การลงทุน และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งการด าเนินธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
แวดล้อมที่ส าคัญหลายด้าน อาทิ นโยบายและกฎระเบียบ การตลาด การเงิน ปัจจัยสนับสนุน ทรัพยากรมนุษย์ 
และองค์ความรู้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตและสามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้  
การส่งเสริม SME ของแต่ละประเทศมีจุดแข็งที่ส าคัญแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ส าหรับ SME ที่ส าคัญของแต่ละประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมส าหรับ 
MSE ของไทยได้ ดังนี้ 
 

3.7.1 ประเทศจีน 
 
 ประเทศจีนให้ความส าคัญกับเรื่องของกฎระเบียบเป็นอย่างมาก โดยมีการบังคับใช้ SME Promotion 
Law หรือ พรบ.ส่งเสริม SME มาตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งนอกจากมาตรการลดขั้นตอนในการอนุมัติต่าง ๆ และ 
สิทธิพิเศษทางภาษีแล้ว ยังมีการก าหนดให้ทุกมณฑลจัดตั้งสถาบันค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SME เพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนการลงทุนในภาค SME ทั้งท่ีเป็น High-tech และ Labor-intensive 
 
 รัฐบาลจีนพยายามปรับจากการเป็น Bank-based มาเป็น Capital-based โดยมีการสนับสนุน 
ให้ธุรกิจสามารถระดมผ่านตลาดหลักทรัพย์ NEEQ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจลดการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชย์ลดลง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงมากขึ้น ส่วนด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาดของจีน  
มีจุดเด่น คือ มีการใช้ Platform ที่ช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนผันมาตรฐานในการสั่งซื้อและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยก าหนดภาครัฐมีการจัดซื้อ
จากภาคธุรกิจที่เป็น SME มากขึ้น ในด้านปัจจัยสนับสนุน จีนให้ความส าคัญกับการปกป้องทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ตั้งแต่ต้นน้ า คือการจัดหาวัตถุดิบ จนกระท่ังปลายน้ า คือ สินค้าออกมาสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค  
 
 ส าหรับด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้นั้นจีนมีการส่งเสริมในลักษณะ Salary-based โดยให้
ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการเข้าท างาน รัฐบาลมีการ subsidy เพ่ือให้นักศึกษาที่จบใหม่ท างานในองค์กร 
ที่มีขนาดเล็กและมีการให้รางวัลตอบแทน เช่น หากสามารถท างานให้บริษัทหรือกิจการเติบโตจนเข้าสู่  
ตลาดหลักทรัพย์ได้ จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิ์ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น 
 

3.7.2 ประเทศเกาหลีใต้ 
 
 ประเทศเกาหลีใต้ มีปัจจัยแวดล้อมที่นับเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมภาคธุรกิจในประเทศ คือ การจัดตั้ง
กระทรวง SMEs และ Startups (The Ministry of SMEs and Startups-MSS) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวางแผน
และติดตามผลการด าเนินนโยบาย โดยนับตั้งแต่การจัดตั้งกระทรวงในปี 2560 การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ 
SME ในประเทศเกาหลีใต้ สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการก าหนดนโยบาย
ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน (Targeted Policy) ท าให้สามารถผลักดันและแก้ไขปัญหาให้แก่ SME ได้
อย่างตรงจุด  
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 ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME 
และ Startup คือ วัฒนธรรมในบริหารประเทศของภาครัฐที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
(Institution-based) ซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทขนาดใหญ่หลายราย อาทิ ฮุนได ซัมซุง LG ที่ค่อนข้างมีอิทธิพล
ต่อภาครัฐ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในประเทศมีการสนับสนุนโดยบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ นอกจากนี้ 
เกาหลีใต้ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม Chaebol (แชโบล) หรือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ทรงอิทธิพลทางการค้า 
และการลงทุนในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มแชโบลได้กลายเป็นก าลังหลักในการผลักดันและ 
เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจในประเทศไปแล้ว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเปรียบเสมือนทฤษฎีหัวรถจักร  
หากบริษัทขนาดใหญ่มุ่งเน้นไปทางใด SME ก็จะได้รับการส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างการสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมในภาคธุรกิจเดียวกัน เช่น การตั้งบริษัทผลิตรถยนต์ ท าให้เกิดบริษัทผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ 
บริษัทโลจิสติกส์ที่มาสนับสนุนการผลิต ที่จะท างานในลักษณะเป็นพาร์ทเนอร์กัน ท าให้มีการพัฒนาและเติบโต
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ส่วนปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือ เกาหลีใต้มีการจัดตั้งหน่วยงานให้ค า ปรึกษา  
Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) และการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ (Business Incubator) ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศเช่นกัน 
  
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันเกาหลีใต้มีนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) ที่ได้ประกาศ
ขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นนโยบาย  
ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย และอาเซียน เนื่องจากเกาหลีใต้มีความสามารถในการผสมผสานพลัง  
ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างเศรษฐกิจชองประเทศให้เติบโตไ ด้ 
อย่างก้าวกระโดด  ขณะที่ผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมทั้ง Startups ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม 
ที่โดดเด่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคต่อไป 
 

3.7.3 ประเทศไต้หวัน  
  
 รัฐบาลประเทศไต้หวันเล็งเห็นถึงความจ าเป็นของการปฏิรูปการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวกับ SME 
โดยเฉพาะการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ่งความส าเร็จที่ท าให้ SME ในไต้หวันมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น  
ส่วนใหญ่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ การปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การเติบโตของ SME โดยมีการจัดท า A Legal and Regulatory Adjustment Data Exchange Platform 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการ SME ต่อการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ การเพ่ิมบทบาทสถานศึกษาให้เป็นกลายเป็นศูนย์บ่มเพาะ SME และการกระจายอ านาจ 
สู่รัฐบาลในท้องถิ่น ซึ่งท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ One town one 
product คล้ายกับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ของไทย แต่ผลิตภัณฑ์ของไต้หวันมีเอกลักษณ์ 
และเข้มแข็งกว่าเนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การด าเนินการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ  
จึงมีความรวดเร็วและปฏิบัติได้ทันที 
  

ไต้หวันมีการส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันโดยใช้เครือข่ายดิจิทัล มีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิผลและการสร้างผลประโยชน์สูงสุดจากห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการสนับสนุนให้มีการประยุกต์ 
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การใช้ความรู้ทางการจัดการเพ่ือลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างอุตสาหกรรมต่าง  ๆ และการสร้างระบบข้อมูล
ทางธุรกิจแบบบูรณาการที่ช่วยต่อความสามารถในการตัดสินใจและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 นอกจากนี้  นโยบายภาครัฐของไต้หวันมีการจัดตั้ ง National Development Fund กองทุน 
เพ่ือการเริ่มต้นธุรกิจ การสนับสนุนเงินกู้เพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ และการประกันเงินกู้ การระดมทุนในตลาดทุน GISA 
ตลอดจนการร่วมทุน ซึ่งปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบริษัทต่าง ๆ ในไต้หวันได้รับ
การสนับสนุนภายใต้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนากระบวนการสะสมทุนของ
บริษัทเอกชน การสร้างนวัตกรรม และการสร้างกระบวนการเรียนรู้จนท าให้สามารถผลิตสินค้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน โดยมีการพัฒนาทั้งทุนมนุษย์และทุนทาง
กายภาพอย่างเข้มข้น จนท าให้เศรษฐกิจไต้หวันสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่  ซึ่งมีพ้ืนฐาน 
ทีค่ล้ายคลึงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน 

 
3.7.4 ประเทศอินโดนีเซีย 

 
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี เกาะหลัก 5 เกาะ คือ เกาะนิวกินี 

เกาะชวา เกาะกาลีมันตัน เกาะซูลาเวซี และเกาะสุมาตรา ซึ่งเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะสุมาตรา และ 
เป็นประเทศที่มีภาษาท้องถิ่นจ านวนมาก  

 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีการกระจุกในเกาะหลัก และกระจายไปยังเกาะต่าง ๆ  

ทั้งเกาะที่มีขนาดใหญ่และเกาะที่มีขนาดเล็ก เช่น เกาะชวา และเกาะบาหลี เป็นต้น ในลักษณะเช่นเดียวกับ
ไทยที่มีการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจังหวัดข้างเคียง  รวมทั้งจังหวัด 
ในแต่ละภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และนครราชสีมา เป็นต้น อินโดนีเซีย มีการสนับสนุนและพัฒนา SMEs 
ในประเทศ โดยการพัฒนาระบบ One Single Submission (OSS) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ SME  
ในอินโดนีเซีย ภายใต้ความพยายามส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออก  
เพ่ือลดการน าเข้าวัตถุดิบ รวมถึงเหล็กและเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  และมี SME Productivity 
Centers จ านวน 22 แห่ง ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพของแรงงาน รวมทั้ง  
มีการจัดตั้ง Entrepreneurship Campus Centers เพ่ือให้ค าปรึกษา และการบรรยายเพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Student Entrepreneurial ที่ให้เงินสนับสนุนแก่นักเรียนที่มี 
แผนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

 
ประธานาธิบดี Joko Widodo ของอินโดนีเซีย มีแผนย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยัง 

เกาะกาลิมันตัน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ความเสี่ยงการเป็นเมืองจมน้ า รวมถึงความแออัดของ
ประชากรในตัวเมืองหลวง โดยเลือกจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมัน
ตันในภาษาอินโดนีเซีย เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศ และเริ่มผลักดันปฏิรูปโครงสร้างรวมถึง 
การปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคและสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความไม่สมดุลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของอินโดนีเซียกับประเทศอ่ืน ๆ และเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน  
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4.1 หลักเกณฑ์การส ารวจข้อมูล ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 
 

4.1.1 การจัดท าแบบส ารวจ (Questionnaire) 
 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับการส ารวจข้อมูลความต้องการของวิสาหกิจขนาดย่อม

และวิสาหกิจรายย่อย (MSE) โดยวิธีการจัดท าแบบส ารวจ (Questionnaire) ในแต่ละภูมิภาคมีเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกเบื้องต้น ดังนี้ 

1. ขนาดเศรษฐกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจ  
2. โครงสร้างพื้นฐาน  
3. จ านวนผู้ประกอบการส่วนบุคคลและอ่ืน ๆ  
 
ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค โดยกระจายการเก็บข้อมูลจ าแนกตาม 

ขนาดธุรกิจในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา  
 

ตารางท่ี 4.1: จ านวนผู้ประกอบการส่วนบุคคลและอื่น ๆ จ าแนกตามขนาดธุรกิจ ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัด 
รายย่อย 
(Micro) 

ขนาดย่อม 
(Small) 

ขนาดกลาง 
(Medium) 

จ านวนผู้ประกอบการรวม 

ทั่วประเทศ 2,169,924 113,273 3,129 2,286,326 
กรุงเทพมหานคร 256,789 20,170 451 277,410 
เชียงใหม ่ 72,017 3,922 96 76,035 
ขอนแก่น 56,438 1,988 71 58,497 
ชลบุร ี 52,616 4,874 238 57,728 
สงขลา 44,385 1,869 77 46,331 
รวม 5 จังหวัด 482,245 32,823 933 516,001 

ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  

4 
การส ารวจ และรวบรวมข้อมูล 
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ตารางท่ี 4.2: จ านวนผู้ประกอบการส่วนบุคคลและอื่น ๆ จ าแนกตามภาคธุรกิจ ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัด ภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการผลิต 
ภาค 

ธุรกิจการเกษตร 
จ านวน 

ผู้ประกอบการรวม 
ทั่วประเทศ 1,035,799 851,228 399,299 - 2,286,326 
กรุงเทพมหานคร 129,930 116,278 31,202 - 277,410 
เชียงใหม ่ 33,224 29,697 13,114 - 76,035 
ขอนแก่น 26,604 21,153 10,740 - 58,497 
ชลบุร ี 29,029 25,554 3,145 - 57,728 
สงขลา 24,890 17,637 3,804 - 46,331 
รวม 5 จังหวัด 243,677 210,319 62,005 - 516,001 

ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

ในการส ารวจมีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) รวมทั้งหมด 1,320 ตัวอย่าง โดยเบื้องต้นก าหนดให้วิสาหกิจขนาดย่อม ต้องมีสัดส่วนตัวอย่าง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากตัวอย่างทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในการส ารวจจะพบวิสาหกิจรายย่อยได้มากกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อม ดังนั้น สัดส่วนดังกล่าวจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จ านวนตัวอย่าง 
ในการส ารวจของแต่ละพ้ืนที่ดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3: จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ 
จังหวัด จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 

กรุงเทพมหานคร 700 
เชียงใหม่ 200 
ขอนแก่น 150 
ชลบุร ี 150 
สงขลา 120 
รวม 5 จังหวัด 1,320 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิจากแบบส ารวจ (Questionnaire) ของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Micro/Small Enterprises) จากกลุ่มตัวอย่างที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน1 ดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 21 ข้อ เช่น เพศ อายุ รายได้ เป็นต้น 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE จ านวน 7 ข้อ เช่น รูปแบบกิจการ ศักยภาพของธุรกิจ ผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
3. ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE จ านวน 5 ข้อ เช่น ปัญหา อุปสรรค และความช่วยเหลือ 

ในการประกอบธุรกิจใน 5 ประเด็น คือ  
 
 

                                                           
1 รายละเอยีดของแบบส ารวจ (Questionnaire) ปรากฏดังภาคผนวก ค 
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1) ด้านกฎระเบียบ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบ ระบบภาษี การลดหย่อน มาตรการ 
ที่เก่ียวข้อง  

2) ด้านการตลาด อาทิ การเพ่ิมช่องทางการขาย การส่งออก การจับคู่ธุรกิจ 
3) ด้านการเงิน อาทิ แหล่งเงินกู้ การพักช าระหนี้ เงินอุดหนุน 
4) ด้านปัจจัยสนับสนุน อาทิ เทคโนโลยี ระบบการช าระเงิน โลจิสติกส์ 
5) ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ อาทิ การบริการข่าวสาร การอบรมทักษะ  

การจัดการทรัพยากร 
4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการรับบริการ จ านวน 8 ข้อ เช่น การเข้าร่วมโครงการ/ 

การรับบริการจากภาครัฐ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม เป็นต้น 
 

4.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็น 
 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง 

ของผู้ประกอบการ (ผู้รับบริการ) หน่วยงานองค์กร สถาบัน (ผู้ให้บริการ) ในการใช้ประโยชน์/การให้บริการ  
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหา-อุปสรรคของการใช้บริการ/ให้บริการ 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ การพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบ 
Offline และ Online การตลาด การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  
เป็นต้น 

 
ส าหรับการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 คน 4 ภูมิภาค (ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา) 
ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อม  
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก  
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4.2 การส ารวจปัจจัยแวดล้อมของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม 
 

4.2.1 การส ารวจโดยการใช้แบบส ารวจข้อมูล (Questionnaire)  
 
ในการส ารวจปัจจัยแวดล้อมของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (MSE) จากแบบส ารวจ

ข้อมูล (Questionnaire) ในแต่ละพ้ืนที่ มีการด าเนินการโดยการแบ่งทีมส ารวจออกเป็น 5 ทีมตามพ้ืนที ่ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4: แผนด าเนินการส ารวจข้อมูล 
พ้ืนที่ ช่วงเวลา 

กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 
เชียงใหม ่ 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม2563 
ขอนแก่น 17 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 
ชลบุรี 15 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 
สงขลา 13 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้ การส ารวจข้อมูลใน 5 พื้นที่เป้าหมาย เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจ านวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 
1,336 ตัวอย่าง มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 1,320 ตัวอย่าง ซึ่งแสดงรายละเอียดในบทที่ 5 และเอกสาร
ประกอบผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 
4.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ได้ท าการสัมภาษณ์ใน 5 พ้ืนที่เป้าหมาย  

มีจ านวนรวมทั้งหมด 21 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 
1. กรุงเทพมหานคร 
ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 10.00 น. 

คุณวรพล พรวาณิชย์  
(Founder & CEO) 

2 สมาพันธ์ SME ไทย 8 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.00 น. 

1. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ  
(ประธานสมาพันธ์ SME ไทย) 

2. คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช  
 (รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย)  

3. คณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ 
3 สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (ISMED) 
8 กรกฎาคม 2563 

เวลา 13.30 น. 
1. คุณธนนนทน์ พรายจันทร์  

(ผอ.สถาบัน) 
2. ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร  

(ผอ.ฝ่ายพัฒนาธรุกิจต่างประเทศและ
การตลาด) 
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ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
4 หอการค้าไทย-จีน 16 กรกฎาคม 2563 

เวลา 14.00 น. 
1. คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี  

(ประธานคณะกรรมการ) 
2. คณะกรรมการและสมาชิก 

5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 24 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.00 น. 

คุณวุฒิชัย ประชาพร  
(ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ
อุตสาหกรรม) 

6 กรมส่งเสริมการเกษตร 4 สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. 

คุณวชิรา ไฝเจริญมงคล 
(ผอ.กองส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน  
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

 
2. จังหวัดชลบุรี 
ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 13 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.30 น. 

1. คุณวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ  
(ผอ.กลุ่มบริการธรุกิจอุตสาหกรรม
และผูป้ระกอบการ) 

2. คุณภารดี เสมอกิจ  
(ผอ.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธรุกิจ
อุตสาหกรรม) 

3. คุณนุจรี ผลบุญ  
(ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภูมิภาค) 

2 สมาคมนกัธุรกจิและการท่องเท่ียว
เมืองพัทยา 

13 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 น. 

คุณเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์  
(นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว
เมืองพัทยา) 

3 ร้านอาหารชายทะเลบางพระ 13 กรกฎาคม 2563 
เวลา 16.30 น. 

คุณวิทิต ศรรีะกิจ 
(เจ้าของร้านอาหาร) 

4 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

14 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.30 น. 

ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ าปา  
(คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) 

 
3. จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ขอนแกน่ 

20 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.30 น. 

1. คุณอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ  
(ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น)  

2. คณะอาจารย ์
2 บริษัทลัลนล์ลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จ ากดั 

(ผลิตภัณฑ์ ProteGo) 
20 กรกฎาคม 2563 

เวลา 10.45 น. 
สพญ.ลลันล์ลติ สุคนธรตันสุข  
(ผู้บริหาร) 

3 บริษัทฟาสเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 20 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.30 น. 

คุณณัฐภร เจริญชีวะกลุ  
(ผู้บริหาร) 

4 สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
(ATSME) 

21 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 น. 

คุณประกิต ทองแท่งไทย  
(เลขาธิการนายกสมาคม และประธาน 
บริษัทในเครือเทพประทานพร กรุป๊) 
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4. จังหวัดสงขลา 
ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 ร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 เกาะยอ 9 สิงหาคม 2563  
เวลา 10.00 น. 

คุณชัยยุทธ์ เชี่ยวช านาญ 
(ผู้จัดการร้าน) 

2 วิสาหกิจชมุชนผลิตภัณฑ์ยางพารา 
กองทุนหมู่บ้านบ้านไทรครอบประชารัฐ 

10 สิงหาคม 2563  
เวลา 14.00 น. 

คุณส าราญ วะสีคง  
(ประธานวิสาหกจิชุมชน) 

3 ศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา  10 สิงหาคม 2563  
เวลา 15.30 น. 

คุณลดัดา พูลภิญโญ (ประธาน) 
คุณประพัทธ์ พูลภิญโญ (รองประธาน) 

 
5. จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าดับ หน่วยงาน วันและเวลา สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 บริษัท ศูนย์ท าร่ม (1978) จ ากัด 16 สิงหาคม 2563  
เวลา 13.00 น. 

คุณกัณณิกา บัวจีน  
(กรรมการผู้จดัการ) 

2 Good Memories Café & Camp 17 สิงหาคม 2563  
เวลา 10.00 น. 

คุณขวัญชนก จารุจรัสวงศ์  
(เจ้าของร้าน) 

3 Ladyfirst Carrent 17 สิงหาคม 2563  
เวลา 14.00 น. 

คุณณฎัฐ์ชุดา ธณฤทธิ์พงศ์  
(ผู้บริหาร) 

4 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

31 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 น. 

คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธ์ิ 
(รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

 
4.2.3 การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

 
ในการประชุมระดมความคิดเห็น ได้ด าเนินการใน 4 พ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้2 
 

1. จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
สถานที ่ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
จ านวนผู้เข้าร่วม 27 คน 

 
2. จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
สถานที ่ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 
จ านวนผู้เข้าร่วม 31 คน 

 
  

                                                           
2 รายละเอียดการประชุมระดมความคิดเห็น ปรากฏดังภาคผนวก จ 
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3. จังหวัดสงขลา 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.  
สถานที ่ โรงแรมบุรี ศรีภู อ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 11 คน 
  
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. 
สถานที ่ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น จังหวัดสงขลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 27 คน 

 
4. จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. 
สถานที ่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 20 คน 

 
4.2.4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30- 13.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 102 คน 3 

 
 
 

                                                           
3 รายละเอยีดการประชุมสัมมนา ปรากฏดังภาคผนวก ฉ 
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 การส ารวจข้อมูลความต้องการของวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย (MSE) โดยวิธีการจัดท า
แบบส ารวจ (Questionnaire) ได้ท าการส ารวจข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 1,336 ตัวอย่าง1 ซึ่งสามารถสรุปผล 
การส ารวจจากแบบสอบถามได้เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1 ) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE 3) ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE 4) ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
และ การรับบริการ และ 5) สรุปผลการส ารวจข้อมูล ดังนี้ 
 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
5.1.1 จ านวนตัวอย่างในการส ารวจ 
 
การด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) ใน 5 จังหวัด จ านวนตัวอย่างรวม 1,336 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 

ภาพที่ 5.1: จ านวนตัวอย่างในการส ารวจ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
  

                                                           
1 ก าหนดไวข้ั้นต้นจ านวน 1,320 ตัวอย่าง แต่ด าเนินการเก็บจริงจ านวน 1,336 ตัวอยา่ง 

5 
ผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 5.1: จ านวนตัวอย่างในการส ารวจ 
จังหวัด ภาพรวม วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 716  53.59 505 54.59  211  51.34  
เชียงใหม ่ 200  14.97  135  14.59  65  15.82  
ขอนแก่น 150  11.23  104  11.24  46  11.19  
ชลบุร ี 150  11.23  104  11.24  46  11.19  
สงขลา 120  8.98   77  8.32  43  10.46  

รวม 1,336  100.00  925  100.00  411  100.00  
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ จ านวนตัวอย่างรวม 1,336 ตัวอย่าง แบ่งเป็นวิสาหกิจรายย่อย (Micro) 

จ านวน 925 ตัวอย่าง (ร้อยละ 69.24) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.76)  
ดังภาพที่ 5.2  

 
ภาพที่ 5.2: จ านวนตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัดและวิสาหกิจ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.1.2 ช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 
 
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 397 ตัวอย่าง (ร้อยละ 29.72) 

รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 391 ตัวอย่าง (ร้อยละ 29.27) และหากจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่า
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี จ านวน 281 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
30.38)  รองลงมาอยู่ ในช่วง 31 – 40 ปี  จ านวน 255 (ร้อยละ 27.57)  วิสาหกิจขนาดย่อม (Small)  
กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี จ านวน 142 ตัวอย่าง (ร้อยละ 34.55) รองลงมาอายุอยู่ในช่วง  
41 – 50 ปี จ านวน 110 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.76) 
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ส าหรับ พ้ืนที่กรุ ง เทพฯ และเชียงใหม่  กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ ในช่วง 31 - 40 ปี   
ส่วนขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี  
 

ภาพที่ 5.3: สัดส่วนของช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.1.3 ช่วงอายุกิจการ 
 
ในภาพรวม กิจการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวน 498 ตัวอย่าง  

(ร้อยละ 37.28) รองลงมาอายุกิจการน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 492 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.83) ซึ่งอยู่ในสัดส่วน 
ที่ใกล้เคียงกัน และหากจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า  
5 ปี จ านวน 386 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41.73) รองลงมาอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวน 336 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
36.32) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) กิจการมีอายุอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวน 162 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
39.42) รองลงมาอายุกิจการน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 106 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25.79)  

 
ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ สงขลา และชลบุรี กิจการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี ส่วนเชียงใหม่ 

และขอนแก่น กิจการส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี  
 

ภาพที่ 5.4: สัดส่วนของช่วงอายุกิจการ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.  
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5.1.4 ลักษณะท่ีตั้งกิจการ 
 
ในภาพรวมลักษณะที่ตั้งกิจการส่วนใหญ่ เป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์ จ านวน 481 ตัวอย่าง  

(ร้อยละ 36.00) รองลงมาเป็นตลาดนัด/หาบเร่-แผงลอย จ านวน 449 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.61) และ 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ส่วนใหญ่เป็นตลาดนัด/หาบเร่-แผงลอย จ านวน 378 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 40.86) รองลงมาเป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์ จ านวน 294 (ร้อยละ 31.78) และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small) ส่วนใหญ่เป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์ จ านวน 187 ตัวอย่าง (ร้อยละ 45.50) รองลงมาเป็น
บ้านเดี่ยว/ทาวเฮ้าส์/ทาวน์โฮม/อพาร์ทเมนท/์แฟลต/คอนโดมิเนียม จ านวน 81 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.71)  

 
ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และสงขลา ส่วนใหญ่เป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์ ในขณะที่เชียงใหม่ 

และขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นตลาดนัด/หาบเร่-แผงลอย  
 

ภาพที่ 5.5: สัดส่วนของลักษณะที่ตั้งกิจการ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.1.5 รูปแบบของกิจการ 
 
ในภาพรวมกิจการส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จ านวน 1,074 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80.39) 

รองลงมาเป็นแบบบุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 127 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.51) และหากจ าแนก
ตามขนาดกิจการ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา จ านวน 821 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
88.76) รองลงมาเป็นแบบบุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 85 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.19) และ
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา จ านวน 253 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.56) รองลงมา 
เป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 69 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.79)  โดยทั้ง 5 จังหวัด ส่วนใหญ่มีลักษณะการด าเนินธุรกิจ
แบบบุคคลธรรมดา รองลงมาเป็นแบบบุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ 
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ภาพที่ 5.6: สัดส่วนของรูปแบบของกิจการ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.1.6 การจ้างงาน 
 
ในภาพรวมมีการจ้างงาน จ านวน 844 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.17) และเป็นลักษณะเจ้าของคนเดียว  

ไม่มีการจ้างงาน จ านวน 492 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.83) และเมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่าวิสาหกิจ 
ขนาดย่อม (Small) มีสัดส่วนการจ้างงานมากกว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ดังภาพที่ 5.7 โดยกรุงเทพ และ
ชลบุรี มีสัดส่วนการจ้างงานมากกว่าเจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน ในขณะที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
สัดส่วนของเจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงานมากกว่ามีการจ้างงาน  

 
ภาพที่ 5.7: สัดส่วนการจ้างงาน 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
  

n = 1,336 

n = 411 

n = 925 
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ภาพที่ 5.8: สัดส่วนรูปแบบการจ้างงาน 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ภาพที่ 5.8 แสดงกลุ่มตัวอย่างที่มีการจ้างงาน พบว่า มีการจ้างงานในรูปแบบของพนักงานประจ า  

ร้อยละ 59.37 โดยวิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ้างพนักงานประจ าเฉลี่ย 1.73 คนต่อกิจการ และลูกจ้างรายวัน
เฉลี่ย 1.44 คนต่อกิจการ ขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ้างพนักงานประจ าเฉลี่ย 5.11 คนต่อกิจการ 
และลูกจ้างรายวันเฉลี่ย 5.34 คนต่อกิจการ 

 
5.1.7 แหล่งเงินทุน 
 
ในภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด จ านวน 1,005 ตัวอย่าง (ร้อยละ75.22) 

รองลงมา คือ ใช้ทุนส่วนตัวร่วมกับกู้ธนาคาร จ านวน 237 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.74) และเม่ือจ าแนกตามขนาด
กิจการ พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีสัดส่วนการใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดมากกว่าวิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) ดังภาพที่ 5.9 โดยทั้ง 5 จังหวัด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด 

 
ภาพที่ 5.9: สัดส่วนแหล่งเงินทุน 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.  

n = 1,336 

n = 411 

n = 925 
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5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE 
 

5.2.1 ภาคธุรกิจ 
 

ในภาพรวมกิจการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้า จ านวน 633 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.38) 
รองลงมา คือ ภาคการบริการ จ านวน 499 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.35) และหากจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่า
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีสัดส่วนใกล้เคียงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ภาพรวม ดังภาพที่ 5.10 โดยทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งอยู่ในภาคการค้ามากที่สุด รองลงมา คือ ภาคการบริการ 
เช่นเดียวกันกับในภาพรวม 

 
ภาพที่ 5.10: สัดส่วนของภาคธุรกิจ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.2.2 ศักยภาพของธุรกิจ (ช่วงของธุรกิจ) 
 
ในภาพรวมกิจการของกลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี ช่วงธุรกิจอยู่ ในช่วงการพลิกฟ้ืนธุ รกิจ  

(Turn Around) จ านวน 488 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.53) รองลงมา คือ ช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) จ านวน 485 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.30) ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) จ านวน 244 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 18.26) และช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) มีเพียงจ านวน 119 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.91) เท่านั้น  
ดังภาพที่ 5.11 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ส่วนใหญ่มีศักยภาพอยู่ในช่วงการพลิกฟ้ืน

ธุรกิจ (Turn Around) รองลงมา คือ ช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่วิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small) ส่วนใหญ่มีศักยภาพอยู่ในช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) รองลงมา คือ ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 
(Turn Around) 

 

n = 1,336 

n = 411 

n = 925 
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นอกจากนี้ เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าเชียงใหม่และขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการพลิกฟ้ืน
ธุรกิจ (Turn Around) ในขณะที่กรุงเทพฯ สงขลา และชลบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) และ
ทั้ง 5 จังหวัด มีสัดส่วนของช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) น้อยที่สุด  

 
ภาพที่ 5.11: สัดส่วนศักยภาพของธุรกิจ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
เมื่อพิจารณาถึงขนาดกิจการและภาคธุรกิจในแต่ละช่วงของธุรกิจ พบว่าภาคการค้ามีสัดส่วน 

มากที่สุดในทุกช่วงธุรกิจยกเว้นภาคการบริการในช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) มีสัดส่วนมากที่สุด จ านวน 56 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.19) เมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิต การค้า และการเกษตร ดังตารางที่ 5.2 
  

n = 1,336 

n = 411 

n = 925 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ตารางท่ี 5.2: สัดส่วนของขนาดกิจการและภาคธุรกิจในแต่ละช่วงธุรกิจ 
ช่วงธุรกิจ วิสาหกิจรายย่อย  

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวมท้ังหมด 

1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 20.86 12.41 18.26 
1. การผลติ 0.86 2.68 1.42 
2. การค้า 11.03 5.11 9.21 
3. การบริการ 8.32 3.89 6.96 
4. การเกษตร 0.65 0.73 0.67 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 7.14 12.90 8.91 
1. การผลติ 0.76 1.70 1.05 
2. การค้า 3.14 4.62 3.59 
3. การบริการ 3.24 6.33 4.19 
4. การเกษตร 0.00 0.24 0.07 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 35.03 39.17 36.30 
1. การผลติ 3.24 8.27 4.79 
2. การค้า 17.41 14.36 16.47 
3. การบริการ 12.97 13.38 13.10 
4. การเกษตร 1.41 3.16 1.95 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 36.97 35.52 36.53 
1. การผลติ 3.35 7.54 4.64 
2. การค้า 18.59 17.03 18.11 
3. การบริการ 14.38 10.22 13.10 
4. การเกษตร 0.65 0.73 0.67 

รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้  หากพิจารณาถึงขนาดกิจการและอายุกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ พบว่าทุกช่วงธุรกิจ 
มีสัดส่วนอายุกิจการอยู่ในช่วง 5-10 ปี มากที่สุด ยกเว้นช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) ส่วนใหญ่มีอายุกิจการ
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 201 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.04) แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในช่วงธุรกิจอ่ิมตัว 
(Maturity) และช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) จะเห็นสัดส่วนอายุกิจการที่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
อยู่ใน 2 ช่วงนี้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างกับ 2 ช่วงธุรกิจแรก ดังตารางที่ 5.3 
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ตารางท่ี 5.3: สัดส่วนของขนาดกิจการและอายุกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ  
วิสาหกิจรายย่อย  

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวมท้ังหมด 

1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 20.86 12.41 18.26 
น้อยกว่า 5 ปี 17.73 9.00 15.04 
5-10 ปี 3.03 2.68 2.92 
11-20 ปี 0.00 0.73 0.22 
21-30 ปี 0.00 0.00 0.00 
มากกว่า 30 ปี 0.11 0.00 0.07 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 7.14 12.90 8.91 
น้อยกว่า 5 ปี 2.81 2.43 2.69 
5-10 ปี 3.46 7.30 4.64 
11-20 ปี 0.65 1.95 1.05 
21-30 ปี 0.22 0.97 0.45 
มากกว่า 30 ปี 0.00 0.24 0.07 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 35.03 39.17 36.30 
น้อยกว่า 5 ปี 9.30 8.03 8.91 
5-10 ปี 13.73 15.09 14.15 
11-20 ปี 7.14 8.27 7.49 
21-30 ปี 3.46 5.84 4.19 
มากกว่า 30 ปี 1.41 1.95 1.57 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 36.97 35.52 36.53 
น้อยกว่า 5 ปี 11.89 6.33 10.18 
5-10 ปี 16.11 14.36 15.57 
11-20 ปี 6.16 8.76 6.96 
21-30 ปี 1.62 3.89 2.32 
มากกว่า 30 ปี 1.19 2.19 1.50 

รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.2.3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จ านวน 1,212 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.02) จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง และเมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) ได้รับผลกระทบ จ านวน 859 ตัวอย่าง (ร้อยละ 92.86) ขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ได้รับ
ผลกระทบ จ านวน 357 ตัวอย่าง (ร้อยละ 86.86) 

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าชลบุรี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

มากที่สุด รองลงมา คือ เชียงใหม่ กรุงเทพ สงขลา และขอนแก่น ตามล าดับ   
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ภาพที่ 5.12: สัดส่วนการได้รับผลกระทบจาก Covid-19 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 1,212 ตัวอย่าง พบว่าลักษณะผลกระทบ 3 อันดับแรก 

ของกลุ่มตัวอย่าง คือ รายได้ลดลง จ านวน 1,191 ตัวอย่าง (ร้อยละ 97.94) รองลงมา คือ มีปัญหาสุขภาพ และ
หนี้สินเพ่ิมขึ้น มีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ 223 และ 220 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.34 และ 18.09) ตามล าดับ  
ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ อาทิ พ้ืนที่ค้าขายเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง และต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่   
ดังภาพที่ 5.13 
 

ภาพที่ 5.13: สัดส่วนของลักษณะผลกระทบจาก Covid-19 

 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,212 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
นอกจากนี้ ในภาพรวม กิจการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ส่วนใหญ่มีแผนที่จะปรับตัว 

โดยการด าเนินตามธุรกิจปกติ แต่มีการปรับเปลี่ยนสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น จ านวน 
904 ตัวอย่าง (ร้อยละ 74.34) รองลงมา คือ ปรับลดขนาดธุรกิจ จ านวน 185 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.21) และ
อ่ืน ๆ อาทิ เพ่ิมช่องทางการขาย เน้นการขาย/การให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้น และประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเล็งเห็นช่องทาง ดังภาพที่ 5.14 

 

n = 1,336 

n = 411 

n = 925 
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เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้ง 5 จังหวัด ส่วนใหญ่มีแผนที่จะด าเนินธุรกิจปกติ แต่จะมี 
การปรับเปลี่ยนสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ส่วนในอันดับรองลงมา คือ กรุงเทพ และ
ขอนแก่น จะปรับลดขนาดธุรกิจเช่นเดียวกับภาพรวม ในขณะที่เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี ต้องการเพ่ิม 
ช่องทางการขาย เน้นการขาย/การให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้น 

 
ภาพที่ 5.14: สัดส่วนแผนการปรับตัวจากผลกระทบของ Covid-19 

 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,212 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
5.3 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE 

 
การส ารวจปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงความช่วยเหลือที่ต้องการ แบ่งเป็น  

5 ด้าน คือ 1. ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 2. ด้านการตลาด 3. ด้านการเงิน 4. ด้านปัจจัยสนับสนุน และ  
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้  ซ่ึงในแต่ละด้านประกอบไปด้วยปัญหาและอุปสรรค และ 
ความช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการ 

 
ภาพที่ 5.15: ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา MSE 

 
ที่มา: UNITED NATIONS and The World Economic Forum ประมวลผลโดย มูลนิธิ สวค.  
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5.3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
 
ในภาพรวม กิจการพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดมากที่สุด จ านวน 1,078 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 80.69) รองลงมาพบปัญหาด้านการเงิน จ านวน 740 ตัวอย่าง (ร้อยละ 55.39)  
ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ จ านวน 165 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.35) ด้านปัจจัยสนับสนุน จ านวน 139 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.40) และด้านกฎระเบียบเป็นด้านที่พบปัญหาน้อยที่สุด จ านวน 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
2.47) ดังภาพที่ 5.16 

 
ภาพที่ 5.16: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ
ด้านการตลาดมากที่สุด จ านวน 757 ตัวอย่าง (ร้อยละ 81.84) รองลงมาพบปัญหาด้านการเงิน จ านวน 540 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 58.38) ขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหาเช่นเดียวกันกับวิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) คือ พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดมากที่สุด จ านวน 321 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
87.10) รองลงมาพบปัญหาด้านการเงิน จ านวน 200 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48.66) ซ่ึงทั้ง 2 ด้านนี้มีสัดส่วน 
มากกว่า 3 อันดับสุดท้ายอย่างชัดเจน 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้งหมดพบปัญหาเช่นเดียวกันกับภาพรวม คือ พบปัญหา 
ด้านการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบเป็นด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด
เช่นกัน โดยสงขลา เป็นจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาด้านกฎระเบียบ ดังภาพที่ 5.17 
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ภาพที่ 5.17: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามจังหวัด 

 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ตารางท่ี 5.4: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร
มนุษย์และองค์

ความรู้ 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

ด้านกฎระเบียบ 

ภาพรวม  จ านวน 1,078 740 165 139 33  
ร้อยละ 80.69 55.39 12.35 10.40 2.47 

Micro  จ านวน 757 540 95 82 15  
ร้อยละ 81.84 58.38 10.27 8.86 1.62 

Small  จ านวน 321 200 70 57 18  
ร้อยละ 78.10 48.66 17.03 13.87 4.38 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 544 417 71 79 16  

ร้อยละ 75.98 58.24 9.92 11.03 2.23 
เชียงใหม ่ จ านวน 196 130 42 22 10  

ร้อยละ 98.00 65.00 21.00 11.00 5.00 
ขอนแก่น จ านวน 121 39 26 15 4  

ร้อยละ 80.67 26.00 17.33 10.00 2.67 
สงขลา จ านวน 83 59 10 14 -  

ร้อยละ 69.17 49.17 8.33 11.67 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 134 95 16 9 3  

ร้อยละ 89.33 63.33 10.67 6.00 2.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.1.1 ด้านการตลาด 
ด้านการตลาดเป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจมากที่สุด จ านวน 1,078 ตัวอย่าง2 

จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง โดยในภาพรวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิก 
ค าสั่งซื้อมากที่สุด จ านวน 984 ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.28) รองลงมา คือ ช่องทางการขายไม่เพียงพอ จ านวน 
126 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.69)  

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหา

และอุปสรรคเช่นเดียวกับในภาพรวมและมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ด้านการตลาด ในเรื่องยอดขายลดลง/
ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องช่องทางการขายไม่เพียงพอ  

 
ภาพที่ 5.18: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านการตลาด 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 757 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 321 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,078 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้งหมดพบปัญหาเช่นเดียวกันกับภาพรวม คือ 
ยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อมากที่สุด รองลงมา กรุงเทพฯ ขอนแก่น และสงขลา พบปัญหาเรื่อง 
ช่องทางการขายไม่เพียงพอ เชียงใหม่ พบปัญหาเรื่องขาดแผนการตลาด ชลบุรี พบปัญหาเรื่องไม่มีเครือข่าย
ทางธุรกิจ และการส่งเสริมการขายไม่ประสบผลส าเร็จเท่า ๆ กัน 
  

                                                           
2 คิดเป็นร้อยละ 80.69 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.5: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้านการตลาด 
จังหวัด/ขนาดกิจการ ยอดขายลดลง/

ลูกค้ายกเลกิ
การสั่งซื้อ 

ช่องทางการ
ขายไม่เพียงพอ 

ขาดแผนการ
ตลาด 

ไม่มีเครือข่าย
ทางธุรกิจ 

การส่งเสริมการ
ขายไม่ประสบ

ผลส าเร็จ 
ภาพรวม จ านวน 984 126 85 30 24 

 ร้อยละ 91.28 11.69 7.88 2.78 2.23 
Micro จ านวน 690 91 58 22 10 

 ร้อยละ 91.15 12.02 7.66 2.91 1.32 
Small จ านวน 294 35 27 8 14 

 ร้อยละ 91.59 10.90 8.41 2.49 4.36 
รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 466 89 35 7 17 

 ร้อยละ 85.66 16.36 6.43 1.29 3.13 
เชียงใหม ่ จ านวน 188 26 46 15 5 

 ร้อยละ 95.92 13.27 23.47 7.65 2.55 
ขอนแก่น จ านวน 114 8 4 5 0 

 ร้อยละ 94.21 6.61 3.31 4.13 0.00 
สงขลา จ านวน 82 2 0 1 0 

 ร้อยละ 98.80 2.41 0.00 1.20 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 134 1 0 2 2 

 ร้อยละ 100.00 0.75 0.00 1.49 1.49 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 757 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 321 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,078 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.1.2 ด้านการเงิน 
ด้านการเงิน เป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคเป็นอันดับที่ 2 มีผู้ตอบจ านวน 740 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง3 โดยในภาพรวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด จ านวน 
668 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.27) รองลงมา คือ เรื่องธุรกิจขาดทุน จ านวน 98 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.24) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหา

และอุปสรรคเช่นเดียวกับในภาพรวมและมีสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน คือ เรื่องขาดเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด 
รองลงมา คือ เรื่องธุรกิจขาดทุน  
  

                                                           
3 คิดเป็นรอ้ยละ 55.4 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ภาพที่ 5.19: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านการเงิน 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 540 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 200 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

740 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้งหมดพบปัญหาเช่นเดียวกันกับภาพรวม คือ  

ขาดเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด รองลงมา กรุงเทพฯ และชลบุรี พบปัญหาเรื่องธุรกิจขาดทุน เชียงใหม่ และ
ขอนแก่น พบปัญหาเรื่องไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนสงขลา พบปัญหาเรื่องธุรกิจขาดทุน และไม่มี 
ความสารถในการช าระหนี้ ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 

 
ตารางท่ี 5.6: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้านการเงิน 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
ขาดเงินทุน
หมุนเวียน 

ธุรกิจขาดทุน 
ไม่มีความสามารถ
ในการช าระหนี ้

ขาดความ
น่าเชื่อถือ/เครดิต 

ภาพรวม จ านวน 668 98 73 44 
 ร้อยละ 90.27 13.24 9.86 5.95 

Micro จ านวน 483 71 63 39 
 ร้อยละ 89.44 13.15 11.67 7.22 

Small จ านวน 185 27 10 5 
 ร้อยละ 92.50 13.50 5.00 2.50 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 365 63 40 38 

 ร้อยละ 87.53 15.11 9.59 9.11 
เชียงใหม ่ จ านวน 124 11 15 3 

 ร้อยละ 95.38 8.46 11.54 2.31 
ขอนแก่น จ านวน 32 6 8 1 

 ร้อยละ 82.05 15.38 20.51 2.56 
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จังหวัด/ขนาดกิจการ 
ขาดเงินทุน
หมุนเวียน 

ธุรกิจขาดทุน 
ไม่มีความสามารถ
ในการช าระหนี ้

ขาดความ
น่าเชื่อถือ/เครดิต 

สงขลา จ านวน 59 1 1 0 
 ร้อยละ 100.00 1.69 1.69 0.00 

ชลบุร ี จ านวน 88 17 9 2 
 ร้อยละ 92.63 17.89 9.47 2.11 

หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 540 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 200 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 
740 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.1.3 ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ เป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคเป็นอันดับที่ 3 มีผู้ตอบจ านวน 

165 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง4 โดยในภาพรวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดแคลน
พนักงานทั่วไป/ขาดพนักงานที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานที่มีทักษะมากที่สุด จ านวน 67 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
40.61) รองลงมา คือ ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี จ านวน 53 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.12) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) พบปัญหาเรื่องไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี 

มากที่สุด จ านวน 36 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.89) ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหาเรื่องขาดแคลน
พนักงานทั่วไป/ขาดพนักงานที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานที่มีทักษะ จ านวน 43 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.43)  

 
ภาพที่ 5.20: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 

 
หมายเหตุ:  1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 95 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 70 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

165 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 2. ปัญหา 4 อันดับแรก จากท้ังหมด 6 ข้อ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.  

                                                           
4 คิดเป็นร้อยละ 12.35 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ทั้งนี้ หากจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพ ขอนแก่น และชลบุรี พบปัญหาเรื่องขาดแคลน
พนักงานทั่วไป/ขาดพนักงานที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานที่มีทักษะมากที่สุด เชียงใหม่ พบปัญหาเรื่อง 
ขาดการฝึกอบรม พัฒนาทักษะมากที่สุด และสงขลา  พบปัญหาเรื่องการขาดเทคโนโลยีมาช่วย 
ในการด าเนินงานมากที่สุด  

 
ตารางท่ี 5.7: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
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ภาพรวม จ านวน 67 53 32 26 17 12 
 ร้อยละ 40.61 32.12 19.39 15.76 10.30 7.27 

Micro จ านวน 24 36 20 15 10 8 
 ร้อยละ 25.26 37.89 21.05 15.79 10.53 8.42 

Small จ านวน 43 17 12 11 7 4 
 ร้อยละ 61.43 24.29 17.14 15.71 10.00 5.71 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 33 24 9 7 5 3 

 ร้อยละ 46.48 33.80 12.68 9.86 7.04 4.23 
เชียงใหม ่ จ านวน 9 16 17 10 9 3 

 ร้อยละ 21.43 38.10 40.48 23.81 21.43 7.14 
ขอนแก่น จ านวน 9 8 5 2 1 5 

 ร้อยละ 34.62 30.77 19.23 7.69 3.85 19.23 
สงขลา จ านวน 3 3 0 5 2 0 

 ร้อยละ 30.00 30.00 0.00 50.00 20.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 13 2 1 2 0 1 

 ร้อยละ 81.25 12.50 6.25 12.50 0.00 6.25 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 95 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 70 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 165

ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.1.4 ด้านปัจจัยสนับสนุน 
ด้านปัจจัยสนับสนุน มีผู้ตอบจ านวน 139 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง5 โดยในภาพรวม 

พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องในเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ผลิตสินค้ามากที่สุด จ านวน 114 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 82.01) รองลงมา คือ ปัญหาด้านการขนส่ง จ านวน 44 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31.65) และหากจ าแนกตาม
ขนาดกิจการ พบว่า วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีปัญหาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับภาพรวม  

                                                           
5 คิดเป็นร้อยละ 10.40 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ภาพที่ 5.21: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านปัจจัยสนับสนุน 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 82 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 57 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 139

ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้งหมดพบปัญหาเช่นเดียวกันกับภาพรวม คือ ขาดแคลนวัตถุดิบ 

จากผู้ผลิตสินค้ามากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องมีปัญหาด้านการขนส่ง 
 

ตารางท่ี 5.8: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้านปัจจัยสนับสนุน 
จังหวัด/ขนาดกิจการ ขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ผลิตสนิค้า มีปัญหาด้านการขนส่ง 

ภาพรวม จ านวน 114 44 
 ร้อยละ 82.01 31.65 

Micro จ านวน 72 20 
 ร้อยละ 87.80 24.39 

Small จ านวน 42 24 
 ร้อยละ 73.68 42.11 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 67 21 

 ร้อยละ 84.81 26.58 
เชียงใหม ่ จ านวน 16 8 

 ร้อยละ 72.73 36.36 
ขอนแก่น จ านวน 14 1 

 ร้อยละ 93.33 6.67 
สงขลา จ านวน 9 9 

 ร้อยละ 64.29 64.29 
ชลบุร ี จ านวน 8 5 

 ร้อยละ 88.89 55.56 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 82 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 57 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 139

ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.  
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5.3.1.5 ด้านกฎระเบียบ 
ด้านกฎระเบียบเป็นด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด มีผู้ตอบจ านวน 33 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง6 

โดยในภาพรวม พบว่ามีปัญหาในเรื่องกฎระเบียบไม่เ อ้ือต่อการท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุ รกิจ 
มากที่สุด จ านวน 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.76) รองลงมา คือ เรื่องความซ้ าซ้อนของขั้นตอน จ านวน 8 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 24.24) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหา

เรื่องกฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุ รกิจมากที่สุดเช่นเดียวกับในภาพรวม จ านวน  
11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.33) ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบปัญหาเรื่องกฎระเบียบไม่เ อ้ือต่อ 
การท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจมากที่สุดเช่นกัน จ านวน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 77.78) และรองลงมา คือ 
ปัญหาความซ้ าซ้อนของขั้นตอน และความล่าช้าในการด าเนินการมีสัดส่วนเท่ากัน 

 
ภาพที่ 5.22: สัดส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านกฎระเบียบ 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 15 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 18 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 33

ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

หากพิจารณาจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มีปัญหาเรื่องกฎระเบียบไม่เอ้ือต่อ
การท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจมากที่สุด ขอนแก่น มีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการด าเนินการ 
มากที่สุด ชลบุรี มีปัญหาเรื่องกฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจมากที่สุด ส่วนสงขลา 
กลุ่มตัวอย่างไม่พบปัญหาในด้านกฎระเบียบ 
  

                                                           
6 คิดเป็นร้อยละ 2.47 จากกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.9: ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ด้านกฎระเบียบ 
จังหวัด/ขนาดกิจการ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการท า

ธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ 
ความซ้ าซ้อนของ

ขั้นตอน 
ความล่าช้าในการ

ด าเนินการ 
ภาพรวม จ านวน 25 8 7  

ร้อยละ 75.76 24.24 21.21 
Micro จ านวน 11 3 2  

ร้อยละ 73.33 20.00 13.33 
Small จ านวน 14 5 5  

ร้อยละ 77.78 27.78 27.78 
รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 14 2 0  

ร้อยละ 87.50 12.50 0.00 
เชียงใหม ่ จ านวน 8 4 3  

ร้อยละ 80.00 40.00 30.00 
ขอนแก่น จ านวน 0 2 3  

ร้อยละ 0.00 50.00 75.00 
สงขลา จ านวน 0 0 0  

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 3 0 1  

ร้อยละ 100.00 0.00 33.33 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 15 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 18 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 33

ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.2 ความต้องการความช่วยเหลือ 
 
ในภาพรวม ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือในด้านการเงินมากที่สุด จ านวน 886 ตัวอย่าง 

(ร้อยละ 66.32) รองลงมาต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาด จ านวน 877 (ร้อยละ 65.64) ซึ่งอันดับที่ 1 
และ 2 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ด้านปัจจัยสนับสนุน จ านวน 298 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.31) ด้านทรัพยากรมนุษย์
และองค์ความรู้ จ านวน 280 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.96) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านกฎระเบียบ จ านวน 182 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.62) ดังภาพที่ 5.23 
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ภาพที่ 5.23: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ 

 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ

ด้านการเงินมากที่สุด จ านวน 646 ตัวอย่าง (ร้อยละ 69.84) รองลงมา คือ ต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านการตลาด จ านวน 611 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.05) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบว่าต้องการ 
ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจด้านการตลาดมากที่สุด จ านวน 266 ตัวอย่าง (ร้อยละ 64.72) รองลงมา 
คือ ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน จ านวน 240 ตัวอย่าง (ร้อยละ 58.39) ซึ่งวิสาหกิจรายย่อย (Micro) 
และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความแตกต่างกันในอันดับที่ 1 และ 2  

 
ภาพที ่5.24: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ จ าแนกตามจังหวัด 

 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ภาพที่ 5.24 เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพฯ และขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือ 
ในการประกอบธุรกิจด้านการเงินมากที่สุด และรองลงมาต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาด ในขณะที่ 
เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี ต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านการเงิน   
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ตารางท่ี 5.10: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด 
ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

ด้านทรัพยากร
มนุษย์ องค์ความรู้ 

ด้านกฎระเบียบ 

ภาพรวม  จ านวน 886 877 298 280 182  
ร้อยละ 66.32 65.64 22.31 20.96 13.62 

Micro  จ านวน 646 611 175 164 98  
ร้อยละ 69.84 66.05 18.92 17.73 10.59 

Small  จ านวน 240 266 123 116 84  
ร้อยละ 58.39 64.72 29.93 28.22 20.44 

รายจังหวัด 
 กรุงเทพฯ จ านวน 512 433 138 118 93  

ร้อยละ 71.51 60.47 19.27 16.48 12.99 
เชียงใหม ่ จ านวน 121 169 80 85 45  

ร้อยละ 60.50 84.50 40.00 42.50 22.50 
 ขอนแก่น จ านวน 73 59 29 27 15  

ร้อยละ 48.67 39.33 19.33 18.00 10.00 
สงขลา จ านวน 60 81 12 9 2  

ร้อยละ 50.00 67.50 10.00 7.50 1.67 
ชลบุร ี จ านวน 120 135 39 41 27  

ร้อยละ 80.00 90.00 26.00 27.33 18.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.2.1 ด้านการเงิน 
ด้านการเงิน เป็นด้านที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับที่ 1 มีจ านวน 886 ตัวอย่าง7 

จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง โดยในภาพรวม พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องขาดเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด 
จ านวน 668 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.27) รองลงมา คือ เรื่องธุรกิจขาดทุน จ านวน 98 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.24) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) พบว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง 

แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ามากที่สุด จ านวน 407 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.00) รองลงมา คือ ต้องการสินเชื่อ
ไม่มีหลักค้ าประกัน จ านวน 310 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.99) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ต้องการ 
ความช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ามากที่สุด เช่นเดียวกับวิสาหกิจรายย่อย (Micro)  
จ านวน 149 ตัวอย่าง (ร้อยละ 62.08) รองลงมา คือ ต้องการสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว จ านวน 97 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 40.42)  
  

                                                           
7 คิดเป็นร้อยละ 66.32 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ภาพที่ 5.25: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือ ด้านการเงิน 

 
หมายเหตุ: 1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 646 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 240 ตัวอย่าง  

รวมทั้งหมด 886 ตัวอย่าง และผูต้อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
2. ความช่วยเหลือของภาพรวม 5 อันดับแรก จากท้ังหมด 8 ข้อ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ต้องการความช่วยเหลือ 
เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ามากที่สุด สงขลา และชลบุรี ต้องการความช่วยเหลือเรื่องจ่ายเงินอุดหนุน
แก่นายจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เละขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือ 
เรื่องสินเชื่อไม่มีหลักค้ าประกันมากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.11: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน  

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
แหล่งเงินกู้/สินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ า 
สินเชื่อที่ไม่มี

หลักค้ าประกัน 
จ่ายเงินอุดหนุน

แก่นายจ้าง 
สินเชื่อเงินกู้
ระยะยาว 

การพักช าระหนี้
และดอกเบี้ย/
ขยายเวลาการ

ช าระหนี ้

มีหน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษาด้าน
การเงิน เพ่ือเข้ามา
ช่วยฟ้ืนฟูกิจการ  

มีแหล่งเงินทุน
จากกองทุน
ร่วมลงทุน 

มีแหล่งเงินทุนจาก
นักลงทนุที่น าเงิน

มาร่วมลงทุน 

ภาพรวม จ านวน 556 401 320 318 293 116 25 18 
 ร้อยละ 62.75 45.26 36.12 35.89 33.07 13.09 2.82 2.03 

Micro จ านวน 407 310 233 221 210 73 16 10 
 ร้อยละ 63.00 47.99 36.07 34.21 32.51 11.30 2.48 1.55 

Small จ านวน 149 91 87 97 83 43 9 8 
 ร้อยละ 62.08 37.92 36.25 40.42 34.58 17.92 3.75 3.33 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 349 234 153 173 173 75 5 4 

 ร้อยละ 68.16 45.70 29.88 33.79 33.79 14.65 0.98 0.78 
เชียงใหม่ จ านวน 86 65 18 69 64 24 10 9 

 ร้อยละ 71.07 53.72 14.88 57.02 52.89 19.83 8.26 7.44 
ขอนแก่น จ านวน 23 38 13 16 10 3 7 1 

 ร้อยละ 31.51 52.05 17.81 21.92 13.70 4.11 9.59 1.37 
สงขลา จ านวน 29 27 41 24 13 3 1 2 

 ร้อยละ 48.33 45.00 68.33 40.00 21.67 5.00 1.67 3.33 
ชลบุร ี จ านวน 69 37 95 36 33 11 2 2 

 ร้อยละ 57.50 30.83 79.17 30.00 27.50 9.17 1.67 1.67 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 646 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 240 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 886 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.2.2 ด้านการตลาด 
ด้านการตลาดเป็นด้านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับที่ 2 จ านวน 877 ตัวอย่าง8 จากทั้งหมด 

1,336 ตัวอย่าง โดยในภาพรวม พบว่ากิจการต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบ 
Online มากที่สุด จ านวน 478 คน (ร้อยละ 54.50) รองลงมา คือ เรื่องท าการตลาดโดยใช้ Social Media, 
Platform Sharing Business จ านวน 345 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.34) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) พบว่ากิจการต้องการความช่วยเหลือเรื่อง 

เพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบ Online มากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องจัดหาตลาด พ้ืนที่ขายของที่มีศักยภาพ 
ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบ 
Online มากที่สุดเช่นกัน และรองลงมา คือ เรื่องท าการตลาดโดยใช้ Social Media, Platform Sharing 
Business 
 

ภาพที่ 5.26: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือ ด้านการตลาด 

 
หมายเหตุ: 1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 611 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 266 ตัวอย่าง  

รวมทั้งหมด 877 ตัวอย่าง และผูต้อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
2. ความช่วยเหลือของภาพรวม 5 อันดับแรก จากท้ังหมด 8 ข้อ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพ เชียงใหม่ และสงขลา  ต้องการความช่วยเหลือ 
เรื่องเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบ Online มากที่สุด ส่วนชลบุรี ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องท าการตลาด
โดยใช้ Social Media, Platform Sharing Business มากที่สุด และขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือ 
ในเรื่องจัดหาตลาด พ้ืนที่ขายของที่มีศักยภาพมากท่ีสุด  

                                                           
8 คิดเป็นร้อยละ 65.64 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.12: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ ด้านการตลาด  

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
เพ่ิมช่องทางการ
ขายในรูปแบบ 

Online 

ท าการตลาดโดยใช้ 
Social Media, 

Platform Sharing 
Business 

จัดหาตลาด 
พ้ืนที่ขายของ
ที่มีศักยภาพ 

มีหน่วยงานช่วยเหลือ
ประชาสัมพันธ ์

ใหผ้ลิตภัณฑ์/บริการ
เป็นที่รู้จัก 

มีหน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษา
ด้านแผนการ

ตลาด 

การจัดประชุม
เครือข่ายธุรกิจ
และงานแสดง/

ขายสินค้า 

จัดหาตลาด
ส่งออกใน
ประเทศ 

การจับคู่ธุรกิจ 
Business 
matching 

ภาพรวม จ านวน 478 345 309 227 142 64 55 31 
 ร้อยละ 54.50 39.34 35.23 25.88 16.19 7.30 6.27 3.53 

Micro จ านวน 323 225 244 147 100 34 34 20 
 ร้อยละ 52.86 36.82 39.93 24.06 16.37 5.56 5.56 3.27 

Small จ านวน 155 120 65 80 42 30 21 11 
 ร้อยละ 58.27 45.11 24.44 30.08 15.79 11.28 7.89 4.14 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 247 187 142 87 34 33 23 8 

 ร้อยละ 57.04 43.19 32.79 20.09 7.85 7.62 5.31 1.85 
เชียงใหม่ จ านวน 91 64 60 72 60 22 22 18 

 ร้อยละ 53.85 37.87 35.50 42.60 35.50 13.02 13.02 10.65 
ขอนแก่น จ านวน 91 64 60 72 60 22 22 18 

 ร้อยละ 53.85 37.87 35.50 42.60 35.50 13.02 13.02 10.65 
สงขลา จ านวน 50 8 5 34 10 0 0 0 

 ร้อยละ 61.73 9.88 6.17 41.98 12.35 0.00 0.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 78 79 61 31 31 8 8 4 

 ร้อยละ 57.78 58.52 45.19 22.96 22.96 5.93 5.93 2.96 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 611 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 266 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 877ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.2.3 ด้านปัจจัยสนับสนุน 
ด้านปัจจัยสนับสนุนเป็นด้านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับที่ 3 จ านวน 298 ตัวอย่าง 9  

จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง โดยในภาพรวม พบว่ากิจการต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการน าเทคโนโลยี 
มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/บริการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานมากที่สุด  จ านวน 107 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 35.91) รองลงมา คือ มีหน่วยงานที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบที่ขาดแคลน จ านวน 96 ตัวอย่าง (ร้อยละ 32.21) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่า วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)  

มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นไปในลักษณะใกล้เคียงกับภาพรวม คือ กิจการต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านปัจจัยสนับสนุนในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/บริการ เพ่ือให้ได้
มาตรฐานมากที่สุด รองลงมา คือ มีหน่วยงานที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบที่ขาดแคลน ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

 
ภาพที่ 5.27: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือ ด้านปัจจัยสนับสนุน 

 
หมายเหตุ:  1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 175 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 123 ตัวอย่าง  

รวมทั้งหมด 298 ตัวอย่าง และผูต้อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
2. ความช่วยเหลือของภาพรวม 5 อันดับแรก จากท้ังหมด 11 ข้อ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพ และขอนแก่น  ต้องการความช่วยเหลือ 
เรื่องมีหน่วยงานที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบที่ขาดแคลนมากที่สุด เชียงใหม่ ต้องการเรื่องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  
น าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในธุรกิจมากที่สุด สงขลา ต้องการมีระบบการขนส่งโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ขนส่งได้ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และชลบุรี ต้องการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/
บริการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานมากที่สุด  

                                                           
9 คิดเป็นร้อยละ 22.30 จากกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.13: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ ด้านปัจจัยสนับสนุน 
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ภาพรวม จ านวน 107 96 63 61 59 57 46 37 37 24 19 
 ร้อยละ 35.91 32.21 21.14 20.47 19.80 19.13 15.44 12.42 12.42 8.05 6.38 

Micro จ านวน 67 59 33 33 34 25 23 21 15 9 13 
 ร้อยละ 38.29 33.71 18.86 18.86 19.43 14.29 13.14 12.00 8.57 5.14 7.43 

Small จ านวน 40 37 30 28 25 32 23 16 22 15 6 
 ร้อยละ 32.52 30.08 24.39 22.76 20.33 26.02 18.70 13.01 17.89 12.20 4.88 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 57 60 31 23 28 19 8 6 9 10 5 

 ร้อยละ 41.30 43.48 22.46 16.67 20.29 13.77 5.80 4.35 6.52 7.25 3.62 
เชียงใหม่ จ านวน 27 12 17 17 16 28 32 16 18 7 13 

 ร้อยละ 33.75 15.00 21.25 21.25 20.00 35.00 40.00 20.00 22.50 8.75 16.25 
ขอนแก่น จ านวน 8 11 1 8 3 4 3 1 2 0 0 

 ร้อยละ 27.59 37.93 3.45 27.59 10.34 13.79 10.34 3.45 6.90 0.00 0.00 
สงขลา จ านวน 1 2 4 1 0 0 0 7 1 5 0 

 ร้อยละ 8.33 16.67 33.33 8.33 0.00 0.00 0.00 58.33 8.33 41.67 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 14 11 10 12 12 6 3 7 7 2 1 

 ร้อยละ 35.90 28.21 25.64 30.77 30.77 15.38 7.69 17.95 17.95 5.13 2.56 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 175 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 123 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 298 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.2.4 ด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ มีผู้ตอบจ านวน 280 ตัวอย่าง10 จากทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง 

ในภาพรวมต้องการความช่วยเหลือเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจ ทั้ง Offline และ 
Online มากที่สุด จ านวน 116 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41.43) รองลงมา คือ การอบรมความรู้ด้านการบริหาร
การตลาดและการขาย การสร้างแบรนด์ จ านวน 87 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31.07) 

 
หากพิจารณาตามขนาดกิจการ พบว่ามีความแตกต่างกัน คือ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ต้องการ

ความช่วยเหลือเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจฯ มากที่สุด รองลงมา คือ การอบรมความรู้
ด้านการตลาดและการขาย การสร้างแบรนด์ วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจฯ มากที่สุด รองลงมา คือ การอบรมทักษะฟ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
ท าธุรกิจ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับอันดับรองลงมา  

 
ภาพที่ 5.28: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ 

 
หมายเหตุ: 1.วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 164 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 116 ตัวอย่าง  

รวมทั้งหมด 280 ตัวอย่าง และผูต้อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
2. ความช่วยเหลือของภาพรวม 5 อันดับแรก จากท้ังหมด 8 ข้อ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพฯ และชลบุรี ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการบริการข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจฯ มากที่สุด เชียงใหม่ ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการอบรมความรู้การตลาด
และการขาย การสร้างแบรนด์มากที่สุด ขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเพ่ิมทักษะ การวางแผน
การผลิต การควบคุมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการมากที่สุด และสงขลา ต้องการความช่วยเหลือ
เรื่องการเพ่ิมทักษะและการสร้างทักษะใหม่ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และระบบเครือข่าย และ
เรื่องการเพ่ิมทักษะด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ  
มากที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากัน  
                                                           
10 คิดเป็นร้อยละ 20.69 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.14: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ 
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ภาพรวม จ านวน 116 87 72 69 60 58 36 22 
 ร้อยละ 41.43 31.07 25.71 24.64 21.43 20.71 12.86 7.86 

Micro จ านวน 67 53 38 44 23 30 19 14 
 ร้อยละ 40.85 32.32 23.17 26.83 14.02 18.29 11.59 8.54 

Small จ านวน 49 34 34 25 37 28 17 8 
 ร้อยละ 42.24 29.31 29.31 21.55 31.90 24.14 14.66 6.90 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 52 30 32 19 12 18 7 1 

 ร้อยละ 44.07 25.42 27.12 16.10 10.17 15.25 5.93 0.85 
เชียงใหม่ จ านวน 29 41 21 33 30 18 15 17 

 ร้อยละ 34.12 48.24 24.71 38.82 35.29 21.18 17.65 20.00 
ขอนแก่น จ านวน 3 7 8 9 1 13 8 2 

 ร้อยละ 11.11 25.93 29.63 33.33 3.70 48.15 29.63 7.41 
สงขลา จ านวน 1 0 3 3 1 3 0 0 

 ร้อยละ 11.11 0.00 33.33 33.33 11.11 33.33 0.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 31 9 8 5 16 6 6 2 

 ร้อยละ 75.61 21.95 19.51 12.20 39.02 14.63 14.63 4.88 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 164 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 116 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 280 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.2.5 ด้านกฎระเบียบ 
ด้านกฎระเบียบเป็นด้านที่ต้องการความช่วยเหลือน้อยที่สุด มีผู้ตอบจ านวน 182 ตัวอย่าง 11 จาก

ทั้งหมด 1 ,336 ตัวอย่าง โดยในภาพรวม พบว่ากิจการต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการลดหย่อน 
ค่าสาธารณูปโภคมากที่สุด จ านวน 106 ตัวอย่าง (ร้อยละ 58.24) รองลงมา คือ เรื่องการลดหย่อนภาษี 
จ านวน 67 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.81) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)  

ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะใกล้เคียงกันกับภาพรวม คือ การลดหย่อนค่าสาธารณูปโภคมากที่สุด 
รองลงมา คือ การลดหย่อนภาษี แต่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีสัดส่วนความต้องการให้ลดสัดส่วน 
การสมทบเงินประกันสังคมของลูกจ้างสูงกว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจ้างงานมากกว่า 

 
ภาพที่ 5.29: สัดส่วนความต้องการความช่วยเหลือ ด้านกฎระเบียบ 

 
หมายเหตุ: 1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 98 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 84 ตัวอย่าง  

รวมทั้งหมด 182 ตัวอย่าง และผูต้อบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
2. ความช่วยเหลือของภาพรวม 5 อันดับแรก จากท้ังหมด 8 ข้อ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายจั งหวัด  พบว่ากรุง เทพฯ ต้องการความช่วยเหลือด้านการลดหย่อน 
ค่าสาธารณูปโภคมากที่สุด เชียงใหม่ และชลบุรี ต้องการความช่วยเหลือด้านการลดหย่อนภาษีมากที่สุด 
ขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือด้านการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจมากที่สุด และสงขลา ต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านการลดหย่อนภาษี และมีมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) ของธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ า-ปลายน้ าในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ เห็นได้ว่าความต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎระเบียบ 
ส่วนใหญ่ มีความต้องการให้ปรับกฎหมาย/กฎระเบียบในเรื่องการลดหย่อนทั้งค่าสาธารณูปโภค ภาษี และ 
การสมทบเงินประกันสังคม เพ่ือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับกิจการ  
                                                           
11 คิดเป็นร้อยละ 13.62 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
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ตารางท่ี 5.15: ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ ด้านกฎระเบียบ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
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ภาพรวม จ านวน 106 67 42 35 10 8 7 5 
 ร้อยละ 58.24 36.81 23.08 19.23 5.49 4.40 3.85 2.75 

Micro จ านวน 62 32 24 11 3 5 2 0 
 ร้อยละ 63.27 32.65 24.49 11.22 3.06 5.10 2.04 0.00 

Small จ านวน 44 35 18 24 7 3 5 5 
 ร้อยละ 52.38 41.67 21.43 28.57 8.33 3.57 5.95 5.95 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 67 17 12 19 3 2 2 1 

 ร้อยละ 72.04 18.28 12.90 20.43 3.23 2.15 2.15 1.08 
เชียงใหม่ จ านวน 23 31 13 8 5 4 4 4 

 ร้อยละ 51.11 68.89 28.89 17.78 11.11 8.89 8.89 8.89 
ขอนแก่น จ านวน 1 2 11 3 1 0 0 0 

 ร้อยละ 6.67 13.33 73.33 20.00 6.67 0.00 0.00 0.00 
สงขลา จ านวน 0 1 0 0 1 0 0 0 

 ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 15 16 6 5 0 2 1 0 

 ร้อยละ 55.56 59.26 22.22 18.52 0.00 7.41 3.70 0.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 98 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 84 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 182 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.3.2.6 ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ แบ่งตามช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือในภาพรวม แบ่งตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างในช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี ช่วงอายุ 21-30 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปี ต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านการตลาดมากที่สุด ในขณะที่ช่วงอายุ 41-50 ปี ช่วงอายุ 51-60 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านการเงินมากที่สุด ทั้งนี้ จากผลการส ารวจสังเกตได้ว่าในทุกช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
ต้องการความช่วยเหลือในอันดับที่ 1 และ 2 มีเพียง 2 ด้านเท่านั้น คือ ด้านการเงินและด้านการตลาด  

 
ตารางท่ี 5.16: ความต้องการความช่วยเหลือ แบ่งตามช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง 

ช่วงอายุของกลุม่ตัวอย่าง 
ด้าน

การเงิน 
ด้าน

การตลาด 
ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์
และองค์ความรู้ 

ด้าน
กฎระเบียบ 

รวม
จ านวน 

น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 9 10 2 1 0 22 
  ร้อยละ 40.91 45.45 9.09 4.55 0.00  100.00 
21-30 ปี จ านวน 128 141 63 49 40 421 
  ร้อยละ 30.40 33.49 14.96 11.64 9.50 100.00  
31-40 ปี จ านวน 262 266 95 95 62 780 
  ร้อยละ 33.59 34.10 12.18 12.18 7.95   100.00 
41-50 ปี จ านวน 268 256 83 72 44 723 
  ร้อยละ 37.07 35.41 11.48 9.96 6.09   100.00 
51-60 ปี จ านวน 158 146 36 43 23 406 
  ร้อยละ 38.92 35.96 8.87 10.59 5.67   100.00 
มากกว่า 60 ปี จ านวน 61 58 19 20 13 171 
  ร้อยละ 35.67 33.92 11.11 11.70 7.60   100.00 

รวมจ านวน  886 877 298 280 182 2,523 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ทั้งนี้ หากพิจารณาด้านปัจจัยสนับสนุน และทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ พบว่า ช่วงอายุ 31-40  

เป็นช่วงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือทั้ง 2 ด้านนี้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุอ่ืน ๆ แสดงถึง   
ช่วงอายุนี้เห็นความส าคัญถึงปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้  

 
5.3.2.7 ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ แบ่งตามช่วงอายุของกิจการ 
เมื่อพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือในภาพรวม แบ่งตามช่วงอายุของกิจการ พบว่าอายุกิจการ 

น้อยกว่า 5 ปี อายุกิจการ 5-10 ปี และอายุกิจการ 11-20 ปี ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินมากที่สุด 
และช่วงอายุกิจการ 21-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ต้องการความต้องการช่วยเหลือทางด้านการตลาดมากท่ีสุด 
แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของด้านการเงิน และด้านการตลาดในแต่ละช่วงอายุมีความใกล้เคียงกันมาก แสดงว่า
ในทุกช่วงอายุกิจการให้ความส าคัญท้ัง 2 ด้านเท่า ๆ กัน 
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บทที่ 5 ผลการส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม  5-36 

ตารางท่ี 5.17: ความต้องการความช่วยเหลือ แบ่งตามช่วงอายุของกิจการ 
ช่วงอายุของกิจการ 

  
ด้าน

การเงิน 
ด้าน

การตลาด 
ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์
และองค์ความรู้ 

ด้าน
กฎระเบียบ 

รวม
จ านวน 

น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 340 328 112 100 67 947 
  ร้อยละ 35.90 34.64 11.83 10.56 7.07 100.00 
5-10 ปี จ านวน 334 333 101 96 60 924 
  ร้อยละ 36.15 36.04 10.93 10.39 6.49 100.00 
11-20 ปี จ านวน 134 132 49 56 35 406 
  ร้อยละ 33.00 32.51 12.07 13.79 8.62 100.00 
21-30 ปี จ านวน 55 57 22 17 13 164 
  ร้อยละ 33.54 34.76 13.41 10.37 7.93 100.00 
มากกว่า 30 ปี จ านวน 23 27 14 11 7 82 
  ร้อยละ 28.05 32.93 17.07 13.41 8.54 100.00 

รวมจ านวน 886 877 298 280 182 2,523 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.3.2.8 ความต้องการความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ แบ่งตามช่วงธุรกิจ 
เมื่อพิจารณาความต้องการความช่วยเหลือในภาพรวม แบ่งตามช่วงธุรกิจ พบว่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 

(Early Stage) และช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการตลาดมากที่สุด 
เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ธุรกิจมีโอกาสเติบโต จึงให้ความส าคัญกับการมีตลาดเป็นอันดับแรก ส่วนช่วงธุรกิจอ่ิมตัว 
(Maturity) และช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเงินมากที่สุด  
แสดงถึงผู้ประกอบการทั้ง 2 ช่วงธุรกิจนี้ ต้องการการสนับสนุนทางการเงินอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกิจการ
เหล่านี้ก าลังประสบภาวะการชะลอตัวของกิจการ ดังตารางที่ 5.18 
 

ตารางท่ี 5.18: ความต้องการความช่วยเหลือ แบ่งตามช่วงธุรกิจ 

ช่วงธุรกิจ 
ด้าน

การเงิน 
ด้าน

การตลาด 
ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

ด้านทรัพยากรมนุษย์
และองค์ความรู้ 

ด้าน
กฎระเบียบ 

รวม 

1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ 
(Early Stage) 

จ านวน 159 190 55 66 33 503 
ร้อยละ 31.61 37.77 10.93 13.12 6.56 100.00 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง  
(Rising Star) 

จ านวน 67 94 32 37 35 265 
ร้อยละ 25.28 35.47 12.08 13.96 13.21 100.00 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว  
(Maturity) 

จ านวน 321 302 107 100 66 896 
ร้อยละ 35.83 33.71 11.94 11.16 7.37 100.00 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 
(Turn Around) 

จ านวน 339 291 104 77 48 859 
ร้อยละ 39.46 33.88 12.11 8.96 5.59 100.00 

รวม 886 877 298 280 182 2,523 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ. 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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ตารางท่ี 5.19: ความต้องการความช่วยเหลือ แบ่งตามขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ 

ความช่วยเหลือ 
1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ 

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

ด้านการเงิน จ านวน 128  31 45 22 224 97 249 90 886 
 ร้อยละ 32.57 28.18 32.61 17.32 37.52 32.44 43.99 30.72 
ด้านการตลาด จ านวน 155 35 55 39 212 90 189 102 877 
 ร้อยละ 39.44 31.82 39.86 30.71 35.51 30.10 33.39 34.81 
ด้านปัจจัยสนับสนุน จ านวน 40 15 13 19 62 45 60 44 298 
 ร้อยละ 10.18 13.64 9.42 14.96 10.39 15.05 10.60 15.02 
ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์
ความรู้ 

จ านวน 47 19 14 23 58 42 45 32 280 
ร้อยละ 11.96 17.27 10.14 18.11 9.72 14.05 7.95 10.92 

ด้านกฎระเบียบ จ านวน 23 10 11 24 41 25 23 25 182 
 ร้อยละ 5.85 9.09 7.97 18.90 6.87 8.36 4.06 8.53 
รวม จ านวน 393 110 138 127 597 299 566 293 2,523 
 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการส ารวจด้านความต้องการความช่วยเหลือ แบ่งตามขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ ในตารางที่ 5.19 พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และ
วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) และช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดมากที่สุดเหมือนกัน และ
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 ขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ ส่วนวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ในช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) และช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around)  
มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินมากที่สุดเหมือนกัน ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ในช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) ต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านการตลาดมากที่สุด และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าผู้ประกอบการในช่วงธุรกิจทั้ง 2 ช่วงนี้ ต้องการความช่วยเหลือด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้มากกว่า 
ช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) และช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 
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เมื่อท าการจ าแนกผลการส ารวจแต่ละด้านเป็นความต้องการความช่วยเหลือรายประเด็น พบว่าในภาพรวมของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ และด้านกฎระเบียบ มีความต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกในเรื่องเดียวกัน ยกเว้นด้านปัจจัย
สนับสนุนที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในบางช่วงธุรกิจ คือ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) ทุกช่วงธุรกิจต้องการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/
บริการ เพ่ือให้ได้มาตรฐานมากที่สุด ยกเว้นช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) ต้องการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ติดตามสถานะได้ทุกเวลามากที่สุด ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงธุรกิจ อาทิ ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) เส้นทางคมนาคม 
ที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการขนส่งมากที่สุด ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) และช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) ต้องการมีระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สะดวกมากท่ีสุด และช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) ต้องการมีหน่วยงานที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบที่ขาดแคลนมากที่สุด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

  
ตารางท่ี 5.20: ความต้องการความช่วยเหลือจ าแนกรายด้าน แบ่งตามขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ 

ความช่วยเหลอื 
1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรอืง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

การเงิน           

1. แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า จ านวน 82 18 31 15 123 52 171 64 556 
ร้อยละ 28.28 24.66 37.35 30.61 25.68 25.12 27.23 26.89   

2. การพกัช าระหน้ีและดอกเบี้ย/ขยายเวลาการ
ช าระหน้ี 

จ านวน 33 10 12 6 63 31 102 36 293 
ร้อยละ 11.38 13.70 14.46 12.24 13.15 14.98 16.24 15.13   

3. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว จ านวน 46 18 14 10 65 26 96 43 318 
ร้อยละ 15.86 24.66 16.87 20.41 13.57 12.56 15.29 18.07   

4. สินเชื่อทีไ่ม่มีหลักค้ าประกัน จ านวน 66 11 17 3 103 38 124 39 401 
ร้อยละ 22.76 15.07 20.48 6.12 21.50 18.36 19.75 16.39   

5. จ่ายเงินอุดหนุนแก่นายจ้าง จ านวน 42 9 5 8 93 37 93 33 320 
ร้อยละ 14.48 12.33 6.02 16.33 19.42 17.87 14.81 13.87   

6. มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านการเงิน เพื่อเขา้มา
ช่วยฟื้นฟูกิจการ แกไ้ขปญัหาการเงนิโดยเฉพาะ 

จ านวน 13 4 2 6 27 19 31 14 116 
ร้อยละ 4.48 5.48 2.41 12.24 5.64 9.18 4.94 5.88   
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ความช่วยเหลอื 
1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรอืง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

7. มีแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนที่น าเงินมาร่วมลงทุน จ านวน 3 2 1 1 2 1 4 4 18 
ร้อยละ 1.03 2.74 1.20 2.04 0.42 0.48 0.64 1.68   

8. มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนร่วมลงทุน จ านวน 5 1 1  0 3 3 7 5 25 
ร้อยละ 1.72 1.37 1.20 0.00 0.63 1.45 1.11 2.10   

รวม จ านวน 290 73 83 49 479 207 628 238 2047 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

การตลาด                     
1. เพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online จ านวน 99 23 31 27 98 50 95 55 478 

ร้อยละ 29.29 27.38 32.29 30.68 28.49 29.94 27.22 29.73   
2. ท าการตลาดโดยใช้ Social Media, Platform 
Sharing Business 

จ านวน 82 21 19 28 60 37 64 34 345 
ร้อยละ 24.26 25.00 19.79 31.82 17.44 22.16 18.34 18.38   

3. จัดหาตลาด พื้นทีข่ายของที่มีศักยภาพ จ านวน 65 9 26 10 88 21 65 25 309 
ร้อยละ 19.23 10.71 27.08 11.36 25.58 12.57 18.62 13.51   

4. จัดหาตลาดส่งออกในประเทศ จ านวน 12 6 5 4 7 9 10 2 55 
ร้อยละ 3.55 7.14 5.21 4.55 2.03 5.39 2.87 1.08   

5. การจัดประชุมเครือข่ายธุรกิจและงานแสดง/ 
ขายสินค้า 

จ านวน 11 10  0 9 8 4 15 7 64 
ร้อยละ 3.25 11.90 0.00 10.23 2.33 2.40 4.30 3.78   

6. การจับคู่ธุรกิจ Business matching จ านวน 9 3 1 1 5 4 5 3 31 
ร้อยละ 2.66 3.57 1.04 1.14 1.45 2.40 1.43 1.62   

7. มีหน่วยงานช่วยเหลือประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
ให้ผลิตภัณฑ์/บริการเป็นที่รู้จักในช่องทางตา่งๆ 

จ านวน 29 7 7 5 51 24 60 44 227 
ร้อยละ 8.58 8.33 7.29 5.68 14.83 14.37 17.19 23.78   

8. มีหน่วยงานใหค้ าปรึกษาด้านแผนการตลาด จ านวน 31 5 7 4 27 18 35 15 142 
ร้อยละ 9.17 5.95 7.29 4.55 7.85 10.78 10.03 8.11   

รวม จ านวน 338 84 96 88 344 167 349 185 1651 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
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ความช่วยเหลอื 
1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรอืง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

ทรัพยากรมนุษยแ์ละองคค์วามรู ้                     
1. การบริการขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัการท าธุรกิจ 
ทั้ง Offline และ Online 

จ านวน 19 8 7 11 21 16 20 14 116 
ร้อยละ 19.19 17.02 26.92 22.92 25.30 20.78 25.00 23.33   

2. การอบรมทกัษะพื้นฐานที่ส าคัญนการท าธุรกิจ จ านวน 11 8 1 8 4 11 7 10 60 
ร้อยละ 11.11 17.02 3.85 16.67 4.82 14.29 8.75 16.67   

3. การเพิ่มทกัษะและการสร้างทกัษะใหม่ จ านวน 15 5 7 9 8 10 8 10 72 
ร้อยละ 15.15 10.64 26.92 18.75 9.64 12.99 10.00 16.67   

4. การอบรมความรู้ด้านการบริหารการตลาดและ
การขาย การสร้างแบรนด์ 

จ านวน 17 10 3 7 18 10 15 7 87 
ร้อยละ 17.17 21.28 11.54 14.58 21.69 12.99 18.75 11.67   

5. การฝึกอบรมพัฒนาทกัษะของพนักงาน  
ผ่านศูนย์เพาะบ่ม 

จ านวน 5 4 2 1 7 6 5 6 36 
ร้อยละ 5.05 8.51 7.69 2.08 8.43 7.79 6.25 10.00   

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ และระบบ
เครือข่าย 

จ านวน 13 5 5 6 11 9 15 5 69 
ร้อยละ 13.13 10.64 19.23 12.50 13.25 11.69 18.75 8.33   

7. การเพิ่มทกัษะด้านการวางแผนการผลิต การ
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 

จ านวน 12 4 1 5 13 14 4 5 58 
ร้อยละ 12.12 8.51 3.85 10.42 15.66 18.18 5.00 8.33   

8. ความรู้ในการจัดการทรัพยากร จ านวน 7 3  0 1 1 1 6 3 22 
ร้อยละ 7.07 6.38 0.00 2.08 1.20 1.30 7.50 5.00   

รวม จ านวน 99 47 26 48 83 77 80 60 520 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

ปัจจัยสนับสนนุ                     
1. มีหน่วยงานที่ช่วยจัดหาวัตถุดิบที่ขาดแคลน จ านวน 9 3 2 4 24 17 24 13 96 

ร้อยละ 11.11 8.57 9.09 9.76 24.74 18.09 18.18 12.50   
2. มีศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีนวัตกรรมในด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริการ 

จ านวน 7 4 1 2 12 9 14 10 59 
ร้อยละ 8.64 11.43 4.55 4.88 12.37 9.57 10.61 9.62   
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ความช่วยเหลอื 
1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรอืง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

3. มีหน่วยงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนในการท าธุรกิจ จ านวน 9 4 3 1 4 14 17 9 61 
ร้อยละ 11.11 11.43 13.64 2.44 4.12 14.89 12.88 8.65   

4. การน าเทคโนโลยีมาชว่ยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์/บริการ เพื่อใหไ้ด้มาตรฐาน 

จ านวน 13 4 3 8 24 13 27 15 107 
ร้อยละ 16.05 11.43 13.64 19.51 24.74 13.83 20.45 14.42   

5. มี Co-working space จ านวน 4 1  0  0 3 2 6 3 19 
ร้อยละ 4.94 2.86 0.00 0.00 3.09 2.13 4.55 2.88   

6. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี น าระบบดิจิทัล 
เข้ามาช่วยในธุรกิจ 

จ านวน 9 4 1 2 6 4 7 13 46 
ร้อยละ 11.11 11.43 4.55 4.88 6.19 4.26 5.30 12.50   

7. มีระบบช าระเงินอิเล็กทรอนกิส ์ จ านวน 8 3 2 8 4 5 11 16 57 
ร้อยละ 9.88 8.57 9.09 19.51 4.12 5.32 8.33 15.38   

8. มีระบบการจัดการคลังสินค้า การบริหารสินค้า
คงคลัง 

จ านวน 2 1 2 3 3 6 2 5 24 
ร้อยละ 2.47 2.86 9.09 7.32 3.09 6.38 1.52 4.81   

9. มีโปรแกรมจัดการธุรกิจ การขาย บัญชีส าเร็จรูป จ านวน 4 3 2 5 3 9 6 5 37 
ร้อยละ 4.94 8.57 9.09 12.20 3.09 9.57 4.55 4.81   

10. มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก รวดเร็ว  
ลดระยะเวลาในการขนส่ง 

จ านวน 9 5 2 5 11 11 11 9 63 
ร้อยละ 11.11 14.29 9.09 12.20 11.34 11.70 8.33 8.65   

11. มีระบบการขนส่งและโลจิสตกิส์ที่ทันสมัย ขนส่ง
ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ติดตามสถานะได้
ทุกเวลา 

จ านวน 7 3 4 3 3 4 7 6 37 
ร้อยละ 8.64 8.57 18.18 7.32 3.09 4.26 5.30 5.77   

รวม จ านวน 81 35 22 41 97 94 132 104 606 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
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ความช่วยเหลอื 
1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ  

(Early Stage) 
2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรอืง 

(Rising Star) 
3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 

(Maturity) 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ 

(Turn Around) รวม 
Micro Small Micro Small Micro Small Micro Small 

กฎระเบียบ                     
1. ปรับปรุงกฏระเบียบเพื่อลดขั้นตอน ลด
ระยะเวลา และลดความซ้ าซอ้นในการท าธุรกิจ 

จ านวน  0 1  0 1  0  0  0 3 5 
ร้อยละ 0.00 6.67 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 6.98   

2. ปรับปรุงกฏระเบียบ ลดข้อจ ากดั ให้เอื้อต่อการ
ท าธุรกิจมากขึ้น 

จ านวน 1  0 1 1  0  0 3 2 8 
ร้อยละ 2.70 0.00 6.67 2.56 0.00 0.00 8.33 4.65   

3. ปรับปรุงระบบภาษี น าเข้า-ส่งออก จ านวน 1  0 1 1  0 1  0 3 7 
ร้อยละ 2.70 0.00 6.67 2.56 0.00 2.27 0.00 6.98   

4. ลดสัดส่วนการสมทบเงินประกันสังคมของลูกจ้าง จ านวน 6 2  0 8 3 9 2 5 35 
ร้อยละ 16.22 13.33 0.00 20.51 5.88 20.45 5.56 11.63   

5. ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค จ านวน 13 4 7 17 28 14 14 9 106 
ร้อยละ 35.14 26.67 46.67 43.59 54.90 31.82 38.89 20.93   

6. การลดหย่อนภาษี จ านวน 6 2 2 6 14 14 10 13 67 
ร้อยละ 16.22 13.33 13.33 15.38 27.45 31.82 27.78 30.23   

7. มีมาตรการนโยบายส่งเสริมช่วยเหลือการ
รวมกลุ่ม Cluster ของธุรกิจ 

จ านวน 2 3  0 1  0 1 1 2 10 
ร้อยละ 5.41 20.00 0.00 2.56 0.00 2.27 2.78 4.65   

8. มีการประกันความเสี่ยงทางธุรกจิที่ได้รับความ
เสียหายในการด าเนินนโยบาย 

จ านวน 8 3 4 4 6 5 6 6 42 
ร้อยละ 21.62 20.00 26.67 10.26 11.76 11.36 16.67 13.95   

รวม จ านวน 37 15 15 39 51 44 36 43 280 
ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.4 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการรับบริการ 
 

5.4.1 การเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ 
 
ในภาพรวมมีผู้ประกอบการเพียง 104 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.78) เท่านั้น ที่เคยเข้าโครงการของภาครัฐ  

เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) เคยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 69 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
7.46) ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) เคยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.52) ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าขอนแก่น เคยเข้าร่วมโครงการมากที่สุด รองลงมา คือ  สงขลา 

ชลบุรี เชียงใหม่ ตามล าดับ และกรุงเทพฯ เคยเข้าร่วมโครงการน้อยที่สุด  
 

ภาพที่ 5.30: การเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ส าหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 7.78 เคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุนทางการเงิน 

มากที่สุดจ านวน 64 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.54) รองลงมา คือ โครงการด้านการตลาด จ านวน 18 คน (ร้อยละ 
17.31)  
 

เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) เคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุน 
ทางการเงินมากท่ีสุด จ านวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 65.22) รองลงมา คือ โครงการด้านมาตรฐานสินค้า จ านวน 
9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13.04) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) เคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุน 
ทางการเงินมากที่สุด จ านวน 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 54.29) รองลงมา คือ โครงการด้านการตลาด จ านวน 12 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 34.29)   

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด  กรุงเทพฯ และขอนแก่น เคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุน 

ทางการเงินมากที่สุด สงขลา เข้าร่วมโครงการด้านการตลาดมากที่สุด ชลบุรี เข้าร่วมโครงการด้านมาตรฐาน
สินค้ามากที่สุด และเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการด้านการตลาด และด้านการให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ  
มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.21: โครงการที่เคยเข้าร่วม จ าแนกตามขนาดกิจการและจังหวัด 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
การสนับสนุน
ทางการเงิน 

การตลาด 
การให้ความรู้
เพ่ือการพัฒนา

ธุรกิจ 
มาตรฐานสินค้า 

การพัฒนาองค์
ความรู้ การเงิน  
การบริหารธุรกิจ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ 

การพัฒนา
ผลิตภาพ
แรงงาน 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/ 
บรรจุภัณฑ์  

การออกแบบ 
ภาพรวม จ านวน 64 18 16 13 7 4 2 2 

 ร้อยละ 61.54 17.31 15.38 12.50 6.73 3.85 1.92 1.92 
Micro จ านวน 45 6 8 9 3 2 2 1 

 ร้อยละ 65.22 8.70 11.59 13.04 4.35 2.90 2.90 1.45 
Small จ านวน 19 12 8 4 4 2 0 1 

 ร้อยละ 54.29 34.29 22.86 11.43 11.43 5.71 0.00 2.86 
รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 14 4 5 1 2 1 2 0 

 ร้อยละ 58.33 16.67 20.83 4.17 8.33 4.17 8.33 0.00 
เชียงใหม่ จ านวน 0 4 4 2 1 0 0 2 

 ร้อยละ 0.00 44.44 44.44 22.22 11.11 0.00 0.00 22.22 
ขอนแก่น จ านวน 48 4 5 1 3 1 0 0 

 ร้อยละ 88.89 7.41 9.26 1.85 5.56 1.85 0.00 0.00 
สงขลา จ านวน 2 4 1 1 0 1 0 0 

 ร้อยละ 22.22 44.44 11.11 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 0 2 1 8 1 1 0 0 

 ร้อยละ 0.00 25.00 12.50 100.00 12.50 12.50 0.00 0.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 69 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 35 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 104 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
 



โครงการจ้างที่ปรกึษาเพือ่ด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:  
การศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดลอ้มที่สนับสนุนการเติบโตวสิาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าโครงการ 
ของภาครัฐ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนก 
ตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าโครงการของภาครัฐ มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.34  

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าสงขลา มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ขอนแก่น ชลบุรี 

กรุงเทพ ตามล าดับ และเชียงใหม่ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 

ตารางท่ี 5.22: ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามขนาดกิจการและจังหวัด 
จังหวัด/ขนาดกิจการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ภาพรวม 4.00 มาก 
Micro 3.83 มาก 
Small 4.34 มากที่สุด 
รายจังหวัด   
กรุงเทพฯ 3.79 มาก 
เชียงใหม ่ 3.33 ปานกลาง 
ขอนแก่น 4.19 มาก 
สงขลา 4.22 มากที่สุด 
ชลบุร ี 3.88 มาก 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ส าหรับสาเหตุที่ผู้ประกอบการ จ านวน 1,232 ตัวอย่าง ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ 
ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการมากที่สุด จ านวน 861 ตัวอย่าง (ร้อยละ 69.89) รองลงมา คือ ไม่มี
เวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวกเรื่องเวลา จ านวน 240 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.48) เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจ
รายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีลักษณะเหมือนกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าโครงการ 
ของภาครัฐ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการ รองลงมา คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวก 
เรื่องเวลา 

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ให้เหตุผลว่าไม่ทราบ 

ว่ามีการจัดโครงการมากที่สุด ส่วนชลบุรี ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวกเรื่องเวลามากที่สุด  
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ตารางท่ี 5.23: สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
ไม่ทราบว่ามี 

การจัดโครงการ 

ไม่มีเวลาเข้าร่วม/
ไม่สะดวก 
เร่ืองเวลา 

ไม่ตรง 
ความต้องการ 

ไม่สะดวก 
เร่ืองการ
เดินทาง 

สมัครเข้าร่วม
แต่ไม่ผ่านการ

คัดเลือก 
ภาพรวม 
ภาพรวม จ านวน 861 240 151 66 17 

 ร้อยละ 69.89 19.48 12.26 5.36 1.38 
Micro จ านวน 610 156 95 38 16 

 ร้อยละ 71.26 18.22 11.10 4.44 1.87 
Small จ านวน 251 84 56 28 1 

 ร้อยละ 66.76 22.34 14.89 7.45 0.27 
รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 553 102 66 26 5 

 ร้อยละ 79.91 14.74 9.54 3.76 0.72 
เชียงใหม ่ จ านวน 160 32 2 6 0 

 ร้อยละ 83.77 16.75 1.05 3.14 0.00 
ขอนแก่น จ านวน 37 8 34 10 8 

 ร้อยละ 38.54 8.33 35.42 10.42 8.33 
สงขลา จ านวน 56 32 23 8 2 

 ร้อยละ 50.45 28.83 20.72 7.21 1.80 
ชลบุร ี จ านวน 55 66 26 16 2 

 ร้อยละ 38.73 46.48 18.31 11.27 1.41 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 856 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 376 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,232 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.4.2 การเข้ารับบริการจากภาครัฐ 
 
ในภาพรวมมีผู้ประกอบการเพียง 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.37) เท่านั้น ที่เคยเข้ารับบริการจากภาครัฐ 

และเมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) เคยเข้ารับบริการ จ านวน 21 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
2.27) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) เคยเข้ารับบริการ จ านวน 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.84) 
 

ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าขอนแก่น เคยเข้ารับบริการมากที่สุด รองลงมา คือ กรุงเทพฯ 
สงขลา เชียงใหม่ ตามล าดับ และชลบุรี ไม่เคยเข้ารับบริการเลย 
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ภาพที่ 5.31: การเข้ารับบริการจากภาครัฐ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ส าหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.37) เคยเข้ารับบริการด้านการให้

ความรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจมากที่สุด จ านวน 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.56) รองลงมา คือ บริการด้าน 
การสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ 
ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน จ านวน 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.89) 

 
เมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) เคยเข้ารับบริการด้านการสนับสนุน 

ทางการเงินมากที่สุด จ านวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.33) รองลงมา คือ บริการด้านการให้ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ จ านวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.81) ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) เคยเข้ารับบริการ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การออกแบบมากที่สุด จ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 50.00) รองลงมา 
คือ บริการด้านการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ จ านวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 45.83) 

 
ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่ากรุงเทพ เคยเข้าบริการด้านการสนับสนุนทางการเงิน 

มากที่สุด  ขอนแก่น เข้ารับบริการด้านการให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจมากที่สุด ส่วนเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับ
บริการเพียง 1 ตัวอย่าง และเข้ารับทุกบริการในทุกข้อ จึงมีสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากันทุกด้าน และสงขลา  
เข้ารับบริการการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาองค์ความรู้ การเงิน การบริหารธุรกิจ และการพัฒนา
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกอบธุรกิจเท่ากัน เนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการเพียง 2 ตัวอย่าง และเข้ารับ
บริการรวมทั้งหมด 3 ข้อ จึงมีสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันทั้ง 3 ข้อ 
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ตารางท่ี 5.24: โครงการที่เคยเข้ารับบริการ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
การให้ความรู้
เพ่ือการพัฒนา

ธุรกิจ 

การสนับสนุน
ทางการเงิน 

การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/ 
บรรจุภัณฑ์  

การออกแบบ 

การพัฒนาองค์
ความรู้ การเงิน  
การบริหารธุรกิจ 

มาตรฐานสินค้า การตลาด 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพและ

มาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ 

ภาพรวม จ านวน 16 13 13 13 8 3 4 6 
 ร้อยละ 35.56 28.89 28.89 28.89 17.78 6.67 8.89 13.33 

Micro จ านวน 5 7 4 1 2 1 0 2 
 ร้อยละ 23.81 33.33 19.05 4.76 9.52 4.76 0.00 9.52 

Small จ านวน 11 6 9 12 6 2 4 4 
 ร้อยละ 45.83 25.00 37.50 50.00 25.00 8.33 16.67 16.67 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 2 9 2 2 2 0 2 1 

 ร้อยละ 15.38 69.23 15.38 15.38 15.38 0.00 15.38 7.69 
เชียงใหม่ จ านวน 1 1 1 1 1 1 1 0 

 ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 
ขอนแก่น จ านวน 13 2 10 10 4 2 1 4 

 ร้อยละ 44.83 6.90 34.48 34.48 13.79 6.90 3.45 13.79 
สงขลา จ านวน 0 1 0 0 1 0 0 1 

 ร้อยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 
ชลบุร ี จ านวน 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 21 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 24 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 45 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการ 
ของภาครัฐ มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อจ าแนก 
ตามขนาดกิจการ วิสาหกิจรายย่อย (Micro) กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการของภาครัฐ มีความพึงพอใจ 
ในการเข้ารับบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.42 

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าขอนแก่น มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ สงขลา กรุงเทพฯ 

ตามล าดับ และเชียงใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 
ตารางท่ี 5.25: ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ภาพรวม 4.31 มากที่สุด 
Micro 4.19 มาก 
Small 4.42 มากที่สุด 
รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ 3.54 มาก 
เชียงใหม ่ 2.00 น้อย 
ขอนแก่น 4.72 มากที่สุด 
สงขลา 4.50 มากที่สุด 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
ส าหรับสาเหตุที่ผู้ประกอบการ จ านวน 1,291 ตัวอย่าง ไม่เคยเข้ารับบริการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ 

ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการมากที่สุด จ านวน 966 ตัวอย่าง (ร้อยละ 74.83) รองลงมา คือ ไม่มี
เวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวกเรื่องเวลา จ านวน 198 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.34) และเมื่อจ าแนกตามขนาดกิจการ 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีลักษณะเหมือนกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย 
เข้ารับบริการของภาครัฐ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการ รองลงคือไม่มีเวลาเข้าร่วม/ 
ไม่สะดวกเรื่องเวลา  

 
เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่าทั้ง 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และชลบุรี 

ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการมากที่สุด   
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ตารางท่ี 5.26: สาเหตุที่ไม่เคยเข้ารับบริการ จ าแนกตามจังหวัดและขนาดกิจการ 

จังหวัด/ขนาดกิจการ 
ไม่ทราบว่ามี

การจัด
โครงการ 

ไม่มีเวลาเข้าร่วม/
ไม่สะดวกเร่ือง

เวลา 

ไม่ตรงความ
ต้องการ 

ไม่สะดวก
เร่ืองการ
เดินทาง 

สาเหตุอื่นๆ 

ภาพรวม จ านวน 966 198 132 82 2 
 ร้อยละ 74.83 15.34 10.22 6.35 0.15 

Micro จ านวน 691 125 89 46 2 
 ร้อยละ 76.44 13.83 9.85 5.09 0.22 

Small จ านวน 275 73 43 36 0 
 ร้อยละ 71.06 18.86 11.11 9.30 0.00 

รายจังหวัด 
กรุงเทพฯ จ านวน 557 109 69 26 1 

 ร้อยละ 79.23 15.50 9.82 3.70 0.14 
เชียงใหม ่ จ านวน 178 19 2 4 0 

 ร้อยละ 89.45 9.55 1.01 2.01 0.00 
ขอนแก่น จ านวน 74 4 10 32 1 

 ร้อยละ 61.16 3.31 8.26 26.45 0.83 
สงขลา จ านวน 64 30 23 6 0 

 ร้อยละ 54.24 25.42 19.49 5.08 0.00 
ชลบุร ี จ านวน 93 36 28 14 0 

 ร้อยละ 62.00 24.00 18.67 9.33 0.00 
หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 904 ตัวอย่าง วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 387 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 

1,291 ตัวอย่าง และผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
5.5 สรุปผลการส ารวจข้อมูล 
 

การส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)  
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE 3. ปัจจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE และ 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการรับบริการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
5.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,336 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ จ านวน 716 

ตัวอย่าง เชียงใหม่ 200 ตัวอย่าง ขอนแก่น 150 ตัวอย่าง ชลบุรี 150 ตัวอย่าง และสงขลา 120 ตัวอย่าง 
แบ่งเป็นวิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.27: สรุปจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ 
ขนาดกิจการ/ จังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหม ่ ขอนแกน่ ชลบุร ี สงขลา รวม 

วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro) 

จ านวน 505 135 104 104 77 925 
ร้อยละ 54.59 14.59 11.24 11.24 8.32 100.00 

วิสาหกิจขนาด
ย่อม (Small) 

จ านวน 211 65 46 46 43 411 
ร้อยละ 51.34 15.82 11.19 11.19 10.46 100.00 

รวม จ านวน 716 200 150 150 120 1,336 
ร้อยละ 53.59 14.97 11.23 11.23 8.98 100.00 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ภาพที่ 5.32: สรุปจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ จ าแนกตามขนาดกิจการ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ในภาพรวมช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 397 ตัวอย่าง  

(ร้อยละ 29.72) รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 391 ตัวอย่าง (ร้อยละ 29.27) โดยอายุกิจการส่วนใหญ่ 
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 5-10 ปี จ านวน 498 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.28) และรองลงมาอายุกิจการน้อยกว่า  
5 ปี จ านวน 492 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.83) ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

 
ลักษณะที่ตั้งกิจการส่วนใหญ่อยู่เป็นตึกแถว/อาคารพาณิชย์ จ านวน 481 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.00) 

รองลงมาเป็นตลาดนัด/หาบเร่-แผงลอย จ านวน 449 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.61) โดยกิจการส่วนใหญ่ 
ด าเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา จ านวน 1,074 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80.39) รองลงมาเป็นแบบบุคคลธรรมดา  
จดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 127 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.51) 

 
ด้านการจ้างงาน มีการจ้างงานจ านวน 844 ตัวอย่าง (ร้อยละ 63.17) และเป็นลักษณะเจ้าของ 

คนเดียว ไม่มีการจ้างงาน จ านวน 492 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.83) และด้านเงินทุนมีผู้ประกอบการจ านวน 
1,005 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75.22) ที่ใช้ทุนส่วนตัวในการประกอบกิจการ และใช้ทุนส่วนตัวร่วมกับกู้ธนาคาร 
จ านวน 237 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17.74) 
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ตารางท่ี 5.28: สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดกิจการ 

ผลการส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ช่วงอายุกลุ่ม
ตัวอย่าง* 

41 – 50 ปี  281 30.38 31 - 40 ปี 142 34.55 
31 - 40 ปี 255 27.57 41 - 50 ปี  110 26.76 

ช่วงอายุกิจการ* น้อยกว่า 5  ปี 386 41.73 5 - 10 ปี 162 39.42 
5 - 10 ปี 336 36.32 น้อยกว่า 5  ปี 106 25.79 

ลักษณะทีต่ั้ง
กิจการ* 

ตลาดนดั/หาบเร่-
แผงลอย  

378 40.86 ตึกแถว/ 
อาคารพาณิชย์  

187 45.5 

ตึกแถว/อาคาร
พาณิชย์  

294 31.78 บ้านเดี่ยว/ 
ทาวเฮ้าส/์ 
ทาวน์โฮม/ 
อพาร์ทเมนท์/
แฟลต/
คอนโดมิเนยีม  

81 19.71 

รูปแบบที่ตั้ง
กิจการ* 

พื้นที่เช่า 612 66.16 พื้นที่เช่า 233 56.69 
พื้นที่ของตนเอง 234 25.30 พื้นที่ของตนเอง 171 41.61 

รูปแบบของ
กิจการ* 

บุคคลธรรมดา  821 88.76 บุคคลธรรมดา  253 61.56 
แบบบุคคลธรรมดา 
จดทะเบียนพาณิชย์  

85 9.19 บริษัทจ ากัด  69 16.79 

การจ้างงาน ไม่มีการจ้างงาน 441 47.68 ไม่มีการจ้างงาน 51 12.41 
มีการจ้างงาน 484 52.32 มีการจ้างงาน 360 87.59 

แหล่งเงินทุน* ใช้ทุนส่วนตัว 
ทั้งหมด 

746 80.65 ใช้ทุนส่วนตัว 
ทั้งหมด 

259 63.02 

ทุนส่วนตัวและ 
กู้ธนาคาร 

115 14.43 ทุนส่วนตัวและ 
กู้ธนาคาร 

122 29.68 

หมายเหตุ: 1. จ านวน 1,336 ตัวอย่าง 
 2. * คือ 2 อันดับแรกจากผลการส ารวจ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE 
 
ในภาพรวมกิจการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้า จ านวน 633 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.38) 

รองลงมา คือ ภาคการบริการ จ านวน 499 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.35)  
 
ด้านศักยภาพของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) จ านวน 488 ตัวอย่าง  

(ร้อยละ 36.53) รองลงมา คือ ช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) จ านวน 485 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.30) ซึ่งมีสัดส่วน 
ที่ใกล้เคียงกัน และช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) จ านวน 244 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18.26) และช่วงธุรกิจ
รุ่งเรือง (Rising Star) มีเพียงจ านวน 119 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.91) เท่านั้น  
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ภาพที่ 5.33: สรุปผลศักยภาพของธุรกิจ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
เมื่อสอบถามถึงผลกระทบจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พบว่า จ านวน 

1,212 (ร้อยละ 91.02) ได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
อ่ืน ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแผนที่จะปรับตัวโดยการด าเนินธุรกิจปกติ แต่มีการปรับเปลี่ยนสินค้า/บริการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น 

  
ตารางท่ี 5.29: สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ MSE จ าแนกตามขนาดขนาดกิจการ 

ผลการส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาคธุรกิจ* การค้า 464 50.16 การค้า 169 41.12 
การบริการ 360 38.92 การบริการ 139 33.82 

ศักยภาพของธุรกิจ
(ช่วงของธุรกิจ) 

ช่วงการพลิกฟื้น
ธุรกิจ  
(Turn Around) 

342 36.97 ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 
(Maturity) 

161 39.17 

ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 
(Maturity) 

324 35.03 ช่วงการพลิกฟื้น
ธุรกิจ  
(Turn Around) 

146 35.52 

ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
(Early Stage) 

193 20.86 ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง 
(Rising Star) 

53 12.9 

ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง 
(Rising Star) 

66 7.14 ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
(Early Stage) 

51 12.41 

ผลกระทบจาก 
Covid-19 

ได้รับผลกระทบ 859 92.86 ได้รับผลกระทบ 357 86.86 

หมายเหตุ: 1. จ านวน 1,336 ตัวอย่าง 
 2. * คือ 2 อันดับแรกจากผลการส ารวจ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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5.5.3 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE 
 
ในการส ารวจปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MSE ได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ กฎระเบียบ การตลาด 

การเงิน ปัจจัยสนับสนุน และทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ โดยส ารวจใน 2 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ และความต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในมิติเชิงพ้ืนที่รายจังหวัดและมิติของขนาด
กิจการ พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.30: สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ และความต้องการความช่วยเหลือ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้าน/ปัญหา ร้อยละ ด้าน/ความช่วยเหลือ ร้อยละ 

1. ด้านการตลาด 80.69 1. การเงิน 66.32 
1) ยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิกการสัง่ซื้อ 
2) ช่องทางการขายไม่เพียงพอ 

91.28 
11.69 

1) แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
2) ต้องการสินเช่ือไม่มีหลักค้ าประกัน 

62.75 
45.26 

2. การเงิน 55.39 2. ด้านการตลาด 65.64 
1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
2) ธุรกิจขาดทุน 

90.27 
13.24 

1) เพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online  
2) ท าการตลาดโดยใช้ Social Media, 

Platform Sharing Business  

54.50 
39.34 

3. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 12.35 3. ปัจจัยสนบัสนนุ 22.31 
1) ขาดแคลนพนักงานท่ัวไป/ขาดพนักงาน

ที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ 
2) ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลย ี

40.61 
 

32.12 

1) การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์/บริการ เพือ่ให้
ได้มาตรฐาน 

2) มีหน่วยงานท่ีช่วยจัดหาวัตถดุิบที่ขาด
แคลน 

35.91 
 
 

32.21 

4. ปัจจัยสนบัสนนุ 10.40 4. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 20.96 
1) ขาดแคลนวัตถดุิบจากผู้ผลิตสินค้า 
2) การขนส่ง 

82.01 
36.65 

1) การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจ ท้ัง Offline และ Online  

2) การอบรมความรูด้้านการบริหาร
การตลาดและการขาย การสร้างแบรนด์  

41.43 
 

31.07 

5. กฎระเบียบ 2.47 5. กฎระเบียบ 13.62 
1) กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการท าธรุกิจ/

ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ 
2) ความซ้ าซ้อนของขั้นตอน 

75.76 
24.24 

1) ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค 
2) การลดหย่อนภาษี  

58.24 
36.81 

หมายเหตุ: 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 2. ผลการส ารวจ 2 อันดับแรกของแต่ละดา้น 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาดมากที่สุด แต่ในด้านของ
ความช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินมากที่สุด ร้อยละ 66.32 ซึ่งใกล้เคียง 
กับด้านการตลาด ร้อยละ 65.64 เมื่อพิจารณาจากผลส ารวจในภาพรวม การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และการมี
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ยังคงเป็นส่วนส าคัญในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องเงินทุน
หมุนเวียน ประกอบกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้เกิดภาวะยอดขายลดลง  
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินและการตลาดอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงการลดต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจอ่ืน ๆ อาทิ ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภคมากท่ีสุด การลดหย่อนภาษ ี

 
หากพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่าทั้ง 2 ประเภท 

มีปัญหาและอุปสรรคที่เหมือนกัน ยกเว้นในด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ และส่วนของความต้องการ
ความช่วยเหลือ จ าแนกตามขนาดกิจการ พบว่าทั้ง 2 ประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกันใน 2 ด้านแรก คือ 
ด้านการเงิน และด้านการตลาด รายละเอียดดังตารางที่ 5.31  
 

ตารางท่ี 5.31: สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามขนาดกิจการ 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

ด้าน/ปัญหา ร้อยละ ด้าน/ปัญหา ร้อยละ 
1. ด้านการตลาด 81.84 1. ด้านการตลาด 87.10 

1) ยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิกการสัง่ซื้อ 
2) ช่องทางการขายไม่เพียงพอ 

91.15 
12.02 

1) ยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิกการสัง่ซื้อ 
2) ช่องทางการขายไม่เพียงพอ 

91.59 
10.90 

2. การเงิน 58.38 2. การเงิน 48.66 
1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
2) ธุรกิจขาดทุน 

89.44 
13.15 

1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
2) ธุรกิจขาดทุน 

92.50 
13.50 

3. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 10.27 3. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู ้ 17.03 
1) ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลย ี
2) ขาดแคลนพนักงานท่ัวไป/ขาดพนักงาน

ที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ 

37.89 
25.26 

1) ขาดแคลนพนักงานท่ัวไป/ขาดพนักงาน
ที่มีความสามารถ/ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ 

2) ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลย ี

61.43 
 

24.29 
4. ปัจจัยสนบัสนนุ 8.86 4. ปัจจัยสนบัสนนุ 13.87 

1) ขาดแคลนวัตถดุิบจากผู้ผลิตสินค้า 
2) การขนส่ง 

87.80 
24.39 

1) ขาดแคลนวัตถดุิบจากผู้ผลิตสินค้า 
2) การขนส่ง 

73.68 
42.11 

5. กฎระเบียบ 1.62 5. กฎระเบียบ 4.38 
1) กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการท าธรุกิจ/

ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ 
2) ความซ้ าซ้อนของขั้นตอน 

73.33 
 

20.00 

1) กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการท าธรุกิจ/
ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ 

2) ความซ้ าซ้อนของขั้นตอน และความ
ล่าช้าในการด าเนินงาน* 

77.78 
 

27.27 

หมายเหตุ:  1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 2. ผลการส ารวจ 2 อันดับแรกของแต่ละดา้น  
 3. * คือ ความซ้ าซ้อนของขั้นตอน และความล่าช้าในการด าเนินงาน มีสัดส่วนเท่ากัน 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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ตารางท่ี 5.32: สรุปความต้องการความช่วยเหลือ จ าแนกตามขนาดกิจการ 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

ด้าน/ความช่วยเหลือ ร้อยละ ด้าน/ความช่วยเหลือ ร้อยละ 
1. การเงิน 69.84 1. ด้านการตลาด 64.72 

1) แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
2) ต้องการสินเช่ือไม่มีหลักค้ าประกัน 

63.00 
47.99 

1) เพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online  
2) ท าการตลาดโดยใช้ Social Media, 

Platform Sharing Business  

58.27 
45.11 

2. ด้านการตลาด 66.05 2. การเงิน 58.39 
1) เพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online  
2) จัดหาตลาดพื้นท่ีขายของที่มีศักยภาพ  

52.86 
39.93 

1) แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
2) สินเช่ือเงินกู้ระยะยาว 

62.08 
40.42 

3. ปัจจัยสนบัสนนุ 18.92 3. ปัจจัยสนบัสนนุ 29.93 
1) การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์/บริการ เพือ่ให้ได้
มาตรฐาน 

2) มีหน่วยงานท่ีช่วยจัดหาวัตถดุิบที่ขาด
แคลน 

38.29 
 
 

33.71 

1) การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์/บริการ เพือ่ให้ได้
มาตรฐาน 

2) มีหน่วยงานท่ีช่วยจัดหาวัตถดุิบที่ขาด
แคลน 

32.52 
 
 

30.08 

4. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 17.73 4. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู ้ 28.22 
1) การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

การท าธุรกิจ ท้ัง Offline และ Online  
2) การอบรมความรูด้้านการบริหาร

การตลาดและการขาย การสร้างแบ
รนด ์

40.85 
 
 

32.32 

1) การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การท าธุรกิจ ท้ัง Offline และ Online  

2) การอบรมทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญ 
ในการท าธุรกิจ  

42.24 
 
 

31.09 

5. กฎระเบียบ 10.59 5. กฎระเบียบ 20.44 
1) ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค  
2) การลดหย่อนภาษี  

63.27 
32.65 

1) ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค  
2) การลดหย่อนภาษี  

52.38 
41.67 

หมายเหตุ:  1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 2. ผลการส ารวจ 2 อันดับแรกของแต่ละดา้น 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.5.4 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการเข้ารับบริการ 
 
จากการส ารวจตัวอย่างจ านวน 1,336 ตัวอย่าง พบว่ามีผู้ประกอบการ 104 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.78)  

ที่เคยเข้าโครงการของภาครัฐ ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุนทางการเงินมากที่สุด รองลงมา 
คือ โครงการด้านการตลาด และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.00  
อยู่ในระดับพอใจมาก  
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ภาพที่ 5.34: สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ และการรับบริการ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ด้านการเข้ารับบริการจากภาครัฐ มีผู้ประกอบการเพียง 45 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.37) เท่านั้นที่เคย 

เข้ารับบริการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการด้านการให้ความรู้เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจมากที่สุด รองลงมา คือ บริการด้านการสนับสนุนทางการเงิน  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน และ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ ในสัดส่วนที่เท่ากันทั้ง 3 ด้าน 
 

สาเหตุหลักที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการและเข้ารับบริการ คือ ไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการมากที่สุด และ
รองลงมา คือ ไม่มีเวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวกเรื่องเวลา ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการมากขึ้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนให้แพร่หลาย และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ 
ที่เติบโตและเขม้แข็งได้ต่อไป 
 

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการส ารวจในมิติของขนาดกิจการและช่วงธุรกิจเป็นหลัก สามารถสรุปผล 
การส ารวจที่ส าคัญได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 5.33: สรุปการเข้าร่วมโครงการและการเข้ารับบริการ จ าแนกตามขนาดกิจการ 

ผลการส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) กลุ่มตัวอย่าง 
วิสาหกิจขนาด
ย่อม (Small) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเข้าร่วมโครงการ เคยเข้าร่วมโครงการ 69 7.46 เคยเข้าร่วมโครงการ 35 8.52 
โครงการที่เคยเข้าร่วม* การสนับสนุนทางการเงิน 45 65.22 การสนับสนุนทางการเงิน 19 54.29 

มาตรฐานสินค้า 9 13.04 การตลาด 12 34.29 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.83 (มาก) ค่าเฉลี่ย 4.34 (มากที่สุด) 
การเข้ารับบริการ เคยเข้ารบับริการ 21 2.27 เคยเข้ารบับริการ 24 5.84 
โครงการที่เคยเข้าร่วม* การสนับสนุนทางการเงิน 7 33.33 การพัฒนาผลิตภณัฑ/์ 

บรรจภุัณฑ์ การออกแบบ 
12 50.00 

การให้ความรูเ้พื่อการ
พัฒนาธุรกิจ 

5 23.81 การให้ความรูเ้พือ่การ
พัฒนาธุรกิจ 

11 45.83 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.19 (มาก) ค่าเฉลี่ย 4.42 (มากที่สุด) 
หมายเหตุ:  1. ผู้ตอบแบบสอบถาม 1,336 ตัวอย่าง และ 1 ตัวอย่าง  
 2. * คือ 2 อันดับแรกจากผลการส ารวจ และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

5.5.5 สรุปผลการส ารวจที่ส าคัญในมิติของขนาดกิจการและช่วงธุรกิจ 
 
จากผลการส ารวจที่สรุปไว้ข้างต้น เห็นได้ว่าด้านศักยภาพของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการพลิกฟ้ืน

ธุรกิจ (Turn Around) และช่วงธุรกิจอ่ิมตัว (Maturity) ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด แสดงถึงผู้ประกอบการก าลังประสบภาวะเสี่ยงต่อการปิดกิจการในอนาคต ซึ่งผลส ารวจนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสนับสนุนผู้ประกอบการในอนาคต โดยผลส ารวจที่ส าคัญของวิสาหกิจ 
รายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ในแต่ละช่วงธุรกิจ แสดงในตารางที่ 5.35 
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ตารางท่ี 5.34: สรุปผลการส ารวจที่ส าคัญในมิติของขนาดกิจการและช่วงธุรกิจ 

ผลการส ารวจ 

1. ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage) 2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 

  
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

จ านวนตัวอย่าง 193 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20.86) 51 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.41) 66 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.14) 53 ตัวอย่าง (ร้อยละ 12.90) 
ช่วงอายุกิจการ - น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 17.73 

- 5-10 ปี ร้อยละ 3.03 
- อื่น ๆ ร้อยละ 0.11 

- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 9.00 
- 5-10 ปี ร้อยละ 2.68 
- อื่น ๆ ร้อยละ 0.73 

- 5-10 ปี ร้อยละ 3.46 
- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 2.81 
- อื่น ๆ ร้อยละ 0.86 

- 5-10 ร้อยละ 7.30 
- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 2.43 
- อื่น ๆ ร้อยละ 3.16 

การจ้างงาน - ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 11.24 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 9.62 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 11.24 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 9.62 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 2.59 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 4.54 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 0.49 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 12.41 

ภาคธุรกิจ - การค้า ร้อยละ 11.03 
- การบริการ ร้อยละ 8.32 
- อื่น ๆ ร้อยละ 1.51 

- การค้า ร้อยละ 5.11 
- การบริการ ร้อยละ 3.89 
- อื่น ๆ ร้อยละ 3.41 

- การบริการ ร้อยละ 3.24 
- การค้า ร้อยละ 3.14 
- อื่น ๆ ร้อยละ 0.76 

- การบริการ ร้อยละ 6.33 
- การค้า ร้อยละ 4.62 
- อื่น ๆ ร้อยละ 1.95 

ผลกระทบจาก Covid-19 - ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 18.70 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 2.16 

- ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 9.73 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 2.68 

- ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 6.05 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.08 

- ไดร้ับผลกระทบ ร้อยละ 9.73 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.16 

ความช่วยเหลือที่ต้องการ 1. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขายใน
รูปแบบออนไลน์  
2. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 

1. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขายใน
รูปแบบออนไลน์  
2. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 

1. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขายใน
รูปแบบออนไลน์  
2. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 

1. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องท าการตลาดโดยใช้ 
Social Media, Platform Sharing 
Business 
2. ด้านกฎระเบียบ 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 
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ผลการส ารวจ 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 4. ในช่วงการพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) 

  
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

จ านวนตัวอย่าง 324 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.03) 161 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.17) 342 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36.97) 146 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.52) 
ช่วงอายุกิจการ - 5-10 ปี ร้อยละ 13.73 

- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 9.30 
- อื่น ๆ ร้อยละ 12.00 

- 5-10 ปี ร้อยละ 15.09 
- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 8.03 
- อื่น ๆ ร้อยละ 16.06 

- 5-10 ปี ร้อยละ 16.11 
- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 11.89 
- อื่น ๆ ร้อยละ 8.97 

- 5-10 ปี ร้อยละ 14.36 
- น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 6.33 
- อื่น ๆ ร้อยละ 14.84 

การจ้างงาน - ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 17.84 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 17.19 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 3.16 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 36.01 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 16.00 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 20.97 

- ไม่มีการจ้างงาน ร้อยละ 7.06 
- มีการจ้างงาน ร้อยละ 28.47 

ภาคธุรกิจ - การค้า ร้อยละ 17.41 
- การบริการ ร้อยละ 12.97 
- อื่น ๆ ร้อยละ 4.65 

- การค้า ร้อยละ 14.36 
- การบริการ ร้อยละ 13.38 
- อื่น ๆ ร้อยละ 11.44 

- การค้า ร้อยละ 18.59 
- การบริการ ร้อยละ 14.38 
- อื่น ๆ ร้อยละ 4.00 

- การค้า ร้อยละ 17.03 
- การบริการ ร้อยละ 10.22 
- อื่น ๆ ร้อยละ 8.27 

ผลกระทบจาก Covid-19 - ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 31.68  
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 3.35 

- ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 33.82 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 5.35 

- ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 36.43 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 0.54 

- ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 33.58 
- ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 1.95 

ความช่วยเหลือที่ต้องการ 1. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 
2. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขาย 
ในรูปแบบออนไลน์  

1. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 
2. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขาย 
ในรูปแบบออนไลน์  

1. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 
2. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขาย 
ในรูปแบบออนไลน์ 

1. ด้านการตลาด 
อันดับท่ี 1 เรื่องแหล่งเงินกู้/สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ า 
2. ด้านการเงิน 
อันดับท่ี 1 เรื่องเพิ่มช่องทางการขาย 
ในรูปแบบออนไลน์ 

หมายเหตุ: 1. วิสาหกิจรายย่อย (Micro) จ านวน 925 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) จ านวน 411 ตัวอย่าง (ร้อยละ 100) รวมทั้งหมด 1,336 ตัวอย่าง 
2. จ านวนตัวอย่าง, ช่วงอายุกิจการ, การจ้างงาน, ภาคธรุกิจ และผลกระทบจาก COVID-19 มีจ านวนเต็มร้อยละ 100 ในแต่ละขนาดกจิการ 
3. ผลการส ารวจช่วงอายุกิจการ, การจ้างงาน, ภาคธุรกิจ และผลกระทบจาก COVID-19 รายละเอยีดเพิ่มเตมิในภาคผนวก ช  

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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และรวบรวมข้อมูล 
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ส าหรับในบทนี้ เป็นการสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การประชุมระดมความคิดเห็น  
(Focus Group) และการสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ดีของต่างประเทศ  
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) ต่อไป 

 
6.1 สรุปผลส ำรวจข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรระดมควำมคิดเห็น และ 

กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น 
 
ผลส ารวจข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การประชุมระดมความคิดเห็น 

(Focus Group) และการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกในพ้ืนที่ 5 จังหวัด จ านวน 21 ตัวอย่าง 
 การระดมความคิดเห็นในพ้ืนที่ 4 จังหวัด (ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา) จ านวน

ผู้เข้าร่วม 116 คน 
 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการ 

ที่เก่ียวข้อง จ านวน 102 คน 
 

 จากกระบวนการศึกษาข้างต้น มีประเด็นหลักในการศึกษา คือ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
และปัจจัยแวดล้อมทั้ง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 2) ด้านการตลาด 3) ด้านการเงิน 
4) ด้านปัจจัยสนับสนุน และ 5) ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจจาก  
3 กลุ่มตัวอย่างข้างต้น ในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้1 
 
 
   

                                                           
1 รายละเอยีดผลการส ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ ปรากฏดังภาคผนวก จ และ ฉ 

6 

สรุปผลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ที่ได้จำกกำรศึกษำ กำรส ำรวจ  
และรวบรวมข้อมูล 
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ภำพที่ 6.1: พื้นที่เป้ำหมำยในกำรส ำรวจข้อมูล 
 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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ตำรำงท่ี 6.1: สรุปผลและกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม จำกกำรส ำรวจข้อมูลเชิงคุณภำพ 
จังหวัด กฎระเบียบ/นโยบำย กำรตลำด กำรเงิน ปัจจัยสนับสนุน ทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ 

กรุงเทพฯ 

- ศูนย์ Legal Help ให้ข้อมูล 
ด้านกฎหมายกฎระเบียบ 
ส าหรับ MSE ท่ีมีปัญหา NPL 
หรือต้องการฟื้นฟูกิจการ 
- การปรับปรุงระบบราชการ  

เน้นการส่งเสริมมากกว่าก ากับ
และควบคุม ให้บริการแบบ  
one stop service โดยมี
หน่วยงานเดียวท่ีดูแลและ
รวบรวมข้อมูล ลดการท างาน
ซ้ าซ้อนของหน่วยงาน 
- การกระจายอ านาจในหน่วยงาน

ท้องถิ่นและมี KPI ระดับท้องถิ่น
เอง เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการในเชิงพื้นท่ี 
- นโยบายการส่งเสริม SME  

ทุกโครงการควรมีความต่อเน่ือง
และติดตามผลอย่างจริงจัง 
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

ต่อจ านวนของวิสาหกิจชุมชน
หรือเกษตรกร ท่ีต้องเสียภาษี 
เพื่อลดความกังวลและภาระงาน
ในการจัดการบัญชี และเน้น
ส่งเสริมในสิ่งจ าเป็นก่อน 
- มาตรการผ่อนคลายทางด้านภาษี 

ปรับขั้นของรายได้ธุรกิจ 

- สร้างแพลตฟอร์มในการ ซ้ือขาย
สินค้าท้ังในและต่างประเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
- การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร
ซ่ึงเป็นจุดแข็งของไทย 
- การสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นไทย
ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ  
E-commerce โดยเน้นน าเสนอ
เอกลักษณ์และความเป็นไทย 
ในแต่ละพื้นท่ี (Individual/ 
Area-based Product) 
- การรวมกลุ่มธุรกิจ และการท า 
Data Analytics การแบ่งปัน
ข้อมูลกัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า 

- กองทุนฟื้นฟู NPL เพื่อการพัฒนา 
MSMEs 
- กองทุนบัณฑิตพัฒนาเศรษฐกิจ

บ้านเกิด ให้ทุนบัณฑิตและ
อาชีวศึกษากลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านใน
อนาคต 
- หลักเกณฑ์ในการคัดกรอง MSE  
ท่ีมีคุณภาพส าหรับนักลงทุน เช่น 
Credit Scoring และ Risk 
Assessment 
- การท า Digital Lending การให้
กู้ยืมโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 
 

- นโยบายส่งเสริม Digital Factory 
หรือ OEM Solution Platform 
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และ
สร้าง OEM-Thai Brand 
- การสนับสนุนการท า Business 
Matching และการรวมกลุ่ม
เครือข่ายระยะยาวและมีความ
ต่อเนื่อง 
- การจ าลองวงจรธุรกิจขนาดใหญ่
เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการ
บริหารจัดการ MSE 
- สร้างกระบวนการคัดกรองและ
กลไกในการเลือกผู้ประกอบการ
เข้าโครงการ เพื่อเพิ่มจ านวน 
Success Case 
- การสร้างฐานข้อมูลการ
พัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน 
- สร้าง Pilot Project รัฐให้
งบประมาณในการน าร่องและ 
ปูพรมเพื่อสานต่อ 

- การพัฒนาผู้ประกอบการระดับ 
Micro OTOP โดยกระจาย
อ านาจให้การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การสร้างระบบพี่เล้ียงส าหรับ 

ห้องเรียนออนไลน์ ให้ค าปรึกษา
และติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
- สร้างปัจจัยแวดล้อมโดยเน้น 

การปลูกฝังให้ผู้ประกอบการ 
ไม่มองแต่ก าไรสูงสุด เน้นการ
กระจายงานและรายได้ เช่น  
การรวมกลุ่มและแบ่งปันทุนกัน 
- นโยบายสร้างงานเน้น 

การสร้างงานใน MSME  
และมีการดูแลท้ังวงจรธุรกิจ 
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ชลบุรี 

- ระบบอ านวยความสะดวก 
และร่นระยะเวลาการจดทะเบียน
ผู้ประกอบการและการรับรอง
มาตรฐาน อาทิ การจดทะเบียน
พาณิชย์ นิติบุคคล อย. และ GMP 

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
และให้ค าปรึกษาด้านการส่งออก
สินค้าท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เชิงพื้นท่ี 
- แพลตฟอร์มเชื่อมต่อ
ผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้า 
- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือพัฒนา 
แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ ให้
ค าแนะน าและสร้างแรงจูงใจ 
ในการค้ากับตลาดต่างประเทศ 
รวมไปถึงสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการออกแสดง
สินค้า 
- ศูนย์วิเคราะห์สถิติพฤติกรรม
นักท่องเท่ียว โดยร่วมมือกับ
แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ 
ต่าง ๆ 
- แพลตฟอร์มน าเสนอสินค้าของ 
คนไทยเพื่อคนไทย 
- งบประมาณสนับสนุนให้กับ
ผู้ประกอบการที่เดินทางไปงาน
แสดงสินค้าต่างประเทศ 

- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าตามช่วงอายุ
กิจการ 
- แผนมาตรการช่วยเหลือ 
เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระยะสั้น
และระยะยาว 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาเฉพาะทาง อาทิ 
การบริหารเงินทุน กฎหมาย และ 
การเสียภาษี 
- ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
- หน่วยงานให้ความช่วยเหลือใน
การเข้าถึงเทคโนโลยี และR&D
ผ่านการระดมทุนหรือผ่าน
สถาบันการศึกษา 
- แพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่าย
ผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์
บริการของภาครัฐ 
- เครือข่าย SME เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแนวคิดการประกอบธุรกิจท่ี
ทันต่อสถานการณ์ 
 

- ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
ท่ีค านึงถึงความรู้พื้นฐานและ
ทัศนคติในการประกอบธุรกิจ 
- เครื่อข่ายวิสาหกิจขนาดเล็กท่ีมี
ประเภทธุรกิจเดียวกันหรืออยู่ใน
หัวโซ่อุปทานเดียวกัน 
- ศูนย์ให้ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ครบวงจรเช่นความรู้ด้านดิจิทัล  
E-commerce รวมไปถึง 
การส ารวจข้อมูลสถิติเพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์  
และมีการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ 
- ศูนย์พัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
- ศูนย์บริการชาวต่างชาติ ท้ังด้าน
ท่องเท่ียวและแรงงาน 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ขอนแก่น 

- ระบบอ านวยความสะดวก 
และลดขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับ SME ในระดับท้องถิ่น 
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นธุรกิจ เช่น  
การจดทะเบียนธุรกิจ 
- ปรับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
เกี่ยวกับภาษี การกู้ยืมเงิน หรือ
สินเชื่อ ส าหรับ SME ท่ีได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด เพื่อให้
สามารถด ารงกิจการได้ 
- กระจายอ านาจด้านกฎระเบียบ 
สู่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลอื SME ได้ตรง 
ความต้องการ 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SME 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภคและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ผู้ประกอบการ SME 

- ฐานข้อมูลการสนับสนุนด้าน
การตลาดของ SME ท้ังในด้าน
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้าน
วิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- แพลตฟอร์มการตลาดแบบ
ออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงธุรกิจ 
ท่ีก าลังเติบโต และการตลาดแบบ
ออฟไลน์ โดยเฉพาะตลาดชุมชน  
- Platform ออนไลน์ ท้ังตลาด 
ในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาด
ใหม่ 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน
ส าหรับ SME ระดับท้องถิ่น 
- ระบบการค้ าประกันเงินกู้ 
และเงินช่วยเหลือ ส าหรับ SME 
- งบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือ 
SME ควรได้รับอย่างต่อเนื่อง  
และให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะ SME  
ท่ีอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 
- Model ธุรกิจ ส าหรับ SME  
ในการลดต้นทุนการด าเนินงาน  
- ระบบการช าระเงินส าหรับ SME 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีพ 
ท่ีรองรับ/เกิดขึ้นในอนาคต  
การให้บริการและความช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พร้อมพ่ีเลี้ยงและผู้ให้ความรู้ 
- สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโครงการอบรมให้ความรู้
และความช่วยเหลือต่าง ๆ  
แก่ผู้ประกอบการ ท้ังในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์  
ผ่านเครือข่าย สมาคม องค์กร 
- ศูนย์ทดลองการเป็น
ผู้ประกอบการในสถานศึกษา  
และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ SME 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต 
- ควรมีตัวแทนหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ SME 
- แพลตฟอร์มข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
เช่น การท าธุรกิจ ข้อมูลการตลาด 
เครือข่าย คลัสเตอร์ ผู้รับจ้างผลิต
สินค้า (OEM) และด้านอื่น ๆ ท่ี
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจของ MSE 
และเกษตรกร 

- หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ 
ในทุกช่วงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
ท้ังด้านเทคโนโลยี ระบบคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ การทดสอบตลาด 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การอบรมให้ความรู้ในด้าน 
การบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยเฉพาะด้านการเงินการบัญชี 
- ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) 
ส าหรับ SME ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเน้นการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่าย คลัสเตอร์ เพื่อให้เกิด
การแบ่งปันข้อมลูความรู้กัน
ระหว่างกลุ่ม ท้ังต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า 
- สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
(New Generation) ท าให้คนรุ่น
ใหม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และ
สามารถคงวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ 
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สงขลำ 

- มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ
กิจการท่ีสามารถเปิดเผยได้  
เพื่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  
- มาตรการสร้างแรงจูงใจ 
(Incentive) ให้ผู้ประกอบการเข้า
สู่ระบบภาษีให้มากขึ้น เพื่อ
ประโยชน์แก่ภาครัฐและ
ผู้ประกอบการในการขอรับ 
การสนับสนุน 

- มีช่องทางการขาย Online 
Platform ท่ีเป็นของไทยเอง  
ผู้ซ้ือและผู้ขายเข้าถึงได้ง่าย  
และมีค่าธรรมเนียมการขายต่ า
กว่าของต่างชาติ 
- มีหน่วยงานช่วยดูแลและให้
ค าปรึกษาด้านการตลาด 
อย่างต่อเนื่อง (ไม่อยู่ภายใต้
งบประมาณรายปีของภาครัฐ 
เพราะท าให้ขาดความต่อเนื่อง) 
- นโยบายสนับสนุนให้ร้านสะดวก
ซ้ือในพื้นท่ีรับสินค้าภายในชุมชน
หรือจังหวัดเข้าไปจ าหน่าย  
เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย 
- ระบบการสนับสนุน/ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่เดินทางไปงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศ 

 

- เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า และ
มาตรการขยายระยะเวลา 
พักช าระหน้ี 
- สินเชื่อเงินกู้ท่ีผ่อนคลายเงื่อนไข
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ปัญหาเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
และเครดิตบูโรโดยเฉพาะ 
- มาตรการหรือแผนฟื้นฟูการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้กับ
ผู้ประกอบการที่มีปัญหาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนด
วงเงินสินเชื่อของ SME Bank  
โดยพิจารณาเป็นรายกิจการ ไม่ใช่
รายบุคคล หรือคณะกรรมการ 

- นโยบายการสนับสนุนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการ และมีศูนย์
ให้บริการครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และค่าใช้จ่ายต่ า 
- มี Big Map หรือ One Stop 
Service ท่ีรวบรวมหน่วยงานและ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน 
- แนวทางการสนับสนุนการ
รวมกลุ่ม (Cluster)  
และสร้างเครือข่าย (Network) 
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
- แนวทางการบูรณาการหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจน 
ในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา MSE 
ในทิศทางเดียวกัน 
- ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า/
บริการ เช่น อย., มอก. ISO  
ท่ีสะดวกและรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
- ระบบการคมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ในการเดินทางระหว่าง
เมืองและพื้นท่ีท่องเท่ียว 
นอกเขตเมือง 

- มีกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) 
ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจ (Early 
Stage) 
- หลักสูตรการส่งเสริมการท าบัญชี
แบบลีน (Lean Accounting) 
และให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุน
ของธุรกิจ 
- หลักสูตรการตลาดออนไลน์ ท่ี
มุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจโดยเฉพาะ 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
- มีโครงการเพิ่มทักษะและสร้าง
ทักษะใหม่ (Upskill & Reskill) 
ในสาขาอาชีพท่ีส าคัญ 
อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐ 
ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
ผู้ประกอบการบางส่วน 
- กระบวนการเสริมสร้างความรู้
และทักษะให้กับผู้ปฎิบัติงานใน
พื้นท่ี (ข้าราชการและพนักงาน
ธนาคารของรัฐ) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ในแต่ละพื้นท่ีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
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เชียงใหม่ 

- ระบบอ านวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ 
ในทุกช่วงอายุของกิจการ 

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
ในการทดสอบและการเข้าถึง
ตลาด 
- แพลตฟอร์มผู้ประกอบการ 
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการแก่ลูกค้า 
- หน่วยงานให้การสนับสนุน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
เชิงพื้นท่ี อาทิ ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด 
- แพลตฟอร์มเชื่อมโยงตลาด 
และแหล่งผลิตสินค้า 
- แพลตฟอร์มเชื่อมต่อผู้ซ้ือและ
ผู้ขายโดยมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ 

- แหล่งเงินทุนส าหรับ
ผู้ประกอบการตามช่วงอายุ 
และสภาวะของกิจการ 

- ศูนย์ให้ค าปรึกษาเฉพาะทาง อาทิ 
การท าบัญชี และขั้นตอนการ
ด าเนินธุรกิจ 
- แพลตฟอร์มประชาสัมพันธ์
มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 
- หน่วยงาน R&D พัฒนาเทคโนโลยี 
และเครื่องจักรเพื่อผู้ประกอบการ 
- หน่วยงานบูรณาการเทคโนโลยี
และหัตถกรรม เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ 
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์บริการของ
ภาครัฐ 

- ระบบพัฒนาผู้ประกอบการท่ีมี
ความต่อเนื่องและมีตัวชี้วัดด้าน
ความยั่งยืน 
- สมาคมหรือคลัสเตอร์ในกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจ
ชุมชน 
- ศูนย์พัฒนาแรงงานพื้นบ้านด้าน
หัตถกรรม โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถานศึกษา 
- ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแรงงานไทย 
และเงินสนับสนุนค่าแรงตาม
วิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญ 
- การประกวดธุรกิจเพื่อน าเสนอ
แผนธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ 
- ระบบการให้ความรู้และสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ทาง
ธุรกิจ การตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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บทที่ 6 สรุปผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจขอ้มูล  6-8 

จากสรุปผลการส ารวจข้อมูลในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 5 จังหวัดข้างต้น มีประเด็นที่ส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
1) ด้ำนกฎระเบียบ/นโยบำย  
ผู้ประกอบการต้องการให้มีศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ือช่วยอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเป็น  
การช่วยลดระยะเวลาและความซ้ าซ้อนต่าง ๆ ในการติดต่อกับหน่วยงานได้มากขึ้น  และควรมีการกระจาย
อ านาจไปสู่ภูมิภาค/ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการส่งเสริมผู้ประกอบการและเป็นการสนับสนุน 
ให้บุคลากรในท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการมากกว่า 
การรับนโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในปัจจุบันทาง สสว. มีการด าเนินการศูนย์ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service หรือ OSS) ในทุกจังหวัด แต่อาจมีการพัฒนาในส่วนของการสร้าง
การรับรู้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับทราบอย่างทั่วถึงว่ามีศูนย์ที่ให้บริการแบบ 
ครบวงจร รวมถึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส าหรับ
ผู้ประกอบการอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

 
นอกจากนี้ ควรมีศูนย์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีปัญหา NPL  

(Non-Performing Loan) หรือผู้ประกอบการที่ต้องการฟ้ืนฟูกิจการ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ เปราะบาง 
ทางธุรกิจ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินของสถาบันการเงินได้ ดังนั้น หากมีการช่วยเหลือในส่วนนี้ จะช่วยให้ 
MSE กลุ่มนี้สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ  

 
ในส่วนของนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการ ภาครัฐควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ

การสนับสนุนระยะยาว ซึ่งในบางกรณีเป็นเพียงการสนับสนุนในลักษณะโครงการระยะสั้น ท าให้ เกิด 
ความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม ผู้ประกอบการไม่ได้รับการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบ และไม่สามารถ
ติดตามและประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

 
2) ด้ำนกำรตลำด  
การน า Digital Platform เข้ามาพัฒนาทางการตลาด อาทิ มีแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์เข้าถึง

ได้ง่ายทั้งจากไทยและต่างประเทศ มีการสร้างแพลตฟอร์มการซื้อและขายออนไลน์ที่เป็นของประเทศไทยเอง 
เพ่ือให้ผู้ขายมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ รวมทั้ งช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ในด้านค่าธรรมเนียมการขายได้ นอกจากนี้ ควรมีการสร้างฐานข้อมูลที่จ าเป็นทางด้านการตลาดและฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยระบบดิจิทัล เพ่ือเป็น  
การแบ่งปันข้อมูลที่ส าคัญในเครือข่าย หรือการสร้างกิจกรรมทางการตลาด  
 

ควรมีรูปแบบการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น การสนับสนุนให้ร้านค้า
สะดวกซื้อน าสินค้าในท้องถิ่นเข้าไปขายร่วมด้วย มีแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ชุมชน หรือการมีหน่วยงาน  
ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและท าในวงกว้าง 

 
ควรมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางการตลาด เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการท าการตลาด  

การทดสอบตลาด การเข้าถึงตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ  
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มีความเข้าใจในการตลาดของสินค้าหรือบริการของตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจประสบ
ความส าเร็จได้ดียิ่งข้ึน 

 
3) ด้ำนกำรเงิน  
เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้ผู้ประกอบการมากกว่า

ร้อยละ 90 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ดังนั้น ในด้านการเงิน จึงให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูทางการเงิน
ของกิจการ เนื่องจากการฟ้ืนฟูกิจการต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
โดยตรง และภาครัฐควรมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า และผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายกว่าในปัจจุบัน  หรือ 
มีเงื่อนไขที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงระบบการค้ าประกันเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากโครงการสินเชื่อ
ต่าง ๆ ในขณะนี้ ยังมีหลายเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกู้ยืมได้ และควรมีแผนรองรับ
การช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งระยะสั้น และระยะยาวเมื่อเกิดวิกฤติขึ้นอีกในอนาคต เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 

 
ควรมีแหล่งเงินทุนหรือกองทุนส าหรับผู้ประกอบการในแต่ละช่วงธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการ 

ในแต่ละช่วงมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่เหมาะสม
กับช่วงธุรกิจจึงสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น 

 
นอกจากนี้  ควรมีศูนย์ให้ค าปรึกษาทางการเงินส าหรับธุรกิจในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้ 

และให้ค าปรึกษาทางด้านการเงินตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ หรือให้ความช่วยเหลือธุรกิจตั้งแต่เริ่มป ระสบปัญหา 
ทางการเงินในระยะแรก รวมทั้งวิธีการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับกิจการ 

 
4) ด้ำนปัจจัยสนับสนุน  
ประเด็นปัจจัยแวดล้อมด้านปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนให้เกิดฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 

ผู้รับจ้างผลิต (OEM) และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วน
ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และเกิด Digital Factory 
หรือ OEM Solution ตามท่ีผู้ประกอบการต้องการให้เกิดข้ึนได้ง่ายมากข้ึน 

 
ควรมีหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค เนื่องจาก

ยังมีปัญหาว่าหน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอยู่แต่เฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นอุปสรรค  
ต่อการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ควรมีการขยายหน่วยงานเหล่านี้ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในต่างจังหวัด  
มากขึ้น และควรมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ 
โครงการอบรมให้ความรู้ สินเชื่อจากภาครัฐ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 

 
 
 
5) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้  
มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้ ให้ผู้ประกอบการ  อาทิ การมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  

โดยมีการแบ่งผู้ประกอบการออกเป็นแต่ละช่วงธุรกิจ เพ่ือการส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการ  
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แต่ละราย รวมทั้งการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยในการติดตามและให้ค าปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) ส าหรับ SME ที่มีอยู่เดิม 

หรือจัดตั้งขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกระจายอ านาจให้ถึงระดับ
ท้องถิ่น และควรมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึง เน้นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย  
คลัสเตอร์ เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้กันระหว่างกลุ่ม ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  

 
ในด้านอบรมและส่งเสริมความรู้ที่ส าคัญ คือ ควรมีศูนย์การพัฒนาบุคลากร แรงงานในทักษะที่ส าคัญ  

โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทักษะของบุคลากร 
รวมทั้งหลักสูตรความรู้ทางเทคโนโลยี และบัญชี เป็นความรู้ที่ส าคัญที่ควรส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ 

 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลจากการส ารวจทั้ง 5 ด้านข้างต้น จะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและ 

การบูรณาการจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากต้องเริ่มจากการมีนโยบาย มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และ  
ส่งต่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานตั้งแต่ส่วนกลางลงไปยังส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานสนับสนุน ต้องร่วมมือกันเพ่ือเป็นแรงผลักดันหรือเป็นตัวเร่งให้ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้เกิดข้ึนได้จริง  

 
6.2 กำรวิเครำะห์แนวปฏิบัติที่ดีส ำหรับวิสำหกิจรำยย่อย วิสำหกิจขนำดย่อม และวิสำหกิจ

ขนำดกลำง (MSME Best Practices) ของกลุ่มประเทศตัวอย่ำงและประเทศไทย  
 
รัฐบาลไทยในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมามีการก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 

และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และจากข้อมูลจ านวน SME ในปี 2561 แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการสร้างโอกาสในการจ้างงานที่สูงถึงร้อยละ 85.472 ของการจ้างงานรวมของประเทศ 
ภาครัฐจึงมีความพยายามในการด าเนินนโยบาย การจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการมากมาย รวมถึง 
มีการก าหนดนิยามใหม่ให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ทั้งนี้  รัฐคาดหวังให้วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม  
และวิสาหกิจขนาดกลาง (MSME) เป็นช่องทางในการสร้างรายได้และก่อให้เกิดการสร้างงานเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายในทางปฏิบัติกลับไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร  
ความช่วยเหลือค่อนข้างกระจุกตัวและไม่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง  MSME ไทยก็ยังไม่อาจมี
การพัฒนาศักยภาพได้ตามที่รัฐคาดหวังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจ 
ขนาดย่อม (MSE) ให้มีความมั่นคงก้าวหน้า ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สามารถส่งไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ
ได้ ในขณะที่ภาคเอกชนของไทยมีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าประเทศอ่ืน ๆ มากนัก ซึ่งสาเหตุหลักที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนา MSME ไทย ส่วนใหญ่มาจากการด าเนินนโยบายและมาตรการขับเคลื่อน MSME  
ของภาครัฐและปัญหาในการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในด้านอ่ืน ๆ โดยสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค 
ในภาพรวมของการพัฒนาธุรกิจ SME ได้หลายประการ อาทิ  

 
                                                           
2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2562). 
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 นโยบายของภาครัฐยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงยังไม่มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

 การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ 
มีการท างานที่ซ้ าซ้อน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างท าหน้าที่ของตนไม่ได้ร่วมมือกันอย่างแท้จริง 

 การขาดฐานข้อมูลเชิงลึกของ MSME ทั่วประเทศ และมี MSME นอกระบบภาษีจ านวนมาก 
 ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างยากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างสูง 
 การกระจายอ านาจของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่กระจายไปสู่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึง

การด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ เน้นการก ากับควบคุมมากกว่าการดูแล 
และส่งเสริม 

 
ทั้งนี้ การน าเอาแบบอย่างนโยบายการส่งเสริม MSME ของต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ 

มาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทาง นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ MSME ไทย  
และสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจรากฐานได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรปรับเปลี่ยนนโยบายและก าหนด
มาตรการส่งเสริม MSME ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการน านโยบายส่งเสริมที่เคยมีการด าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์
ผลมาแล้วในต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างในการสร้างนโยบายส่งเสริมภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม  
และวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมภาคธุรกิจ SME ไทยให้สามารถโดดเด่นในเวที
การค้าระดับโลกต่อไป 
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ตำรำงท่ี 6.2: ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรส่งเสริม MSME ของกลุ่มประเทศตัวอย่ำง เปรียบเทียบกับแนวทำงของประเทศไทย 
ปัจจัยแวดล้อม ประเทศ Best Practices รำยละเอียด หน่วยงำนของไทย ตัวอย่ำงแนวทำงหรือโครงกำร 
กฎระเบียบ/

นโยบำย 

 

มาตรการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริม 
SME  
(SME Promotion Law) 

กฎหมายก าหนดให้องค์กรภาครัฐทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริม SME ต้องให้บริการข้อมูลท่ีจ าเป็นและให้ค าปรึกษาแก่ 
SME และเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

สสว. และ สวทช. 

 พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ 
จุดเดียว (One Stop Service 
Center) 

หลักการ Three Equalities สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่าง SME N/A N/A 
 

A Legal and Regulatory Adjustment 
Data Exchange Platform 

ศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการ SME  
ต่อการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่าง ๆ 

สสว. และ สวทช. 
ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service Center) 

กำรตลำด 

 

SME Market Development อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการน าเข้าส่งออก พณ. N/A 
Government Procurement Law 
and other laws and regulations 

ก าหนดให้รัฐบาลท่ีต้องการจัดซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  
จากภาคเอกชน ต้องพิจารณาจัดซ้ือจาก SME ก่อนธุรกิจขนาดใหญ่ 

N/A N/A 

China International SMEs Fair 
สนับสนุนให้กิจการขนาดใหญ่ร่วมมือกับ SME จัดงานแสดงสินค้า 
ในต่างประเทศ เพื่อให้ SME เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล 

N/A N/A 

 

การสนับสนุนการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศ 

ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ 
โดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียง 
รวมถึงแต่งตั้งบริษัทท่ีปรึกษาภาคเอกชน 153 แห่งในเขตเศรษฐกิจ
ส าคัญของโลก และมอบหมายหน้าท่ีให้ช่วยเหลือดูแล ให้ค าแนะน า
เฉพาะทางแก่วิสาหกิจ SME ท่ีต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า 

สกท./พณ./ 
สค./กสอ. 

N/A 

 

One Town One  Product 
การพัฒนาอุตสาหกรรมพิเศษในท้องท่ีให้ปลุกระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อไปร่วมในงานแสดงสินค้าท้ังใน 
และต่างประเทศ 

พช. 
 หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(One Tambon One 
Product) 

Corporate Identification System 
(CIS) 

ช่วย SME ในการพัฒนาตรายี่ห้อและความสามารถในการท าตลาด 
ในต่างประเทศ การวางโฆษณาในสื่อต่างประเทศ การพัฒนาช่องทาง
จัดจ าหน่ายในต่างประเทศ  การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 

สสว. 

 โครงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 
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ปัจจัยแวดล้อม ประเทศ Best Practices รำยละเอียด หน่วยงำนของไทย ตัวอย่ำงแนวทำงหรือโครงกำร 
กำรเงิน 

 

มาตรการขจัดปัญหาทางการเงิน 

 ก าหนดให้ทุกมณฑลจัดต้ังสถาบันค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SME 
 ส่งเสริมช่องทางการระดมทุนทางตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์ 

NEEQ 
 มาตรการ Fast-tracking ในการเสนอขาย IPO 
 เน้นการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ChiNext 

ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ/บสย. 

N/A 

Made in China 2025 
ภาครัฐให้เงินสนับสนุนโครงการท่ีได้รับคัดเลือกและสอดคล้องกับ
นโยบาย โดยได้รับเงินร้อยละ 30-50 ของการลงทุนท้ังหมด 

N/A N/A 

 

กองทุนร่วมลงทุน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันคงในการร่วมทุนเพื่อสนับสนุน
วิสาหกิจ SME  ด าเนินการโดยร่วมมือกับบริษัทร่วมลงทุน 
และห้างหุ้นส่วน 

กค./ธพว. N/A 

กองทุนค้ าประกันสินเชื่อเกาหลี 
(KCGF) 

สินเชื่อค้ าประกันจากรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือ SME ท่ีไม่สามารถเข้าถึง
เงินกู้ธนาคารจากการไม่มีสินทรัพย์ค้ า 

บสย. N/A 

การสนับสนุนการลงทุนโดยตรง 
จากตลาดการเงิน 

สนับสนุนช่องทางการระดมเงินทุน เช่น ตลาด Venture Capital 
และตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

N/A 

บรรษัทเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก  
(Small Business Corporation) 

สนับสนุนด้านการเงินให้กับวิสาหกิจท่ีอยู่ในระยะตั้งต้น วิสาหกิจ 
ท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี และวิสาหกิจท่ีเตรียมปรับโครงสร้าง
องค์กร 

ธพว. N/A 

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี R&D  

รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันให้แก่ SME จึงก าหนดให้เป็นนโยบายหลักของ
กระทรวง SMEs และ Startups และจัดให้มีโครงการความช่วยเหลือ
ท่ีหลากหลาย 

ธพว. N/A 

 

มาตรการสนับสนุนทางการเงินและการ
ค้ าประกันสินเชื่อ เพื่อการท านวัตกรรม
และการเริ่มธุรกิจใหม่ 

การเพิ่มแหล่งเงินทุนแก่การท านวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงโอกาส 
การเริ่มธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการรวมแหล่งเงินทุน
ภายนอก เสริมเข้ากับ credit guarantees ของ SME Credit 
Guarantee Fund เพื่อให้ SME มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น 

สสว./บสย./ธพว. N/A 

Go Incubation Board for Startup 
and Acceleration Firms (GISA) 

สนับสนุนการระดมเงินทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม สวทช./สนช. N/A 
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ปัจจัยแวดล้อม ประเทศ Best Practices รำยละเอียด หน่วยงำนของไทย ตัวอย่ำงแนวทำงหรือโครงกำร 

 

โครงการ Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) 

โครงการจัดสรรไมโครเครดิต (Microcredit) เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก  
โดยใช้เงินกู้ค้ าประกัน (Loan guarantee) และเงินอุดหนุน 
อัตราดอกเบี้ย (Interest rate subsidy) เพื่อให้ธนาคารสามารถ 
ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ SME ได้ 

ธพว. N/A 

ปัจจัยสนับสนุน 

 

มาตรการสนับสนุนยกระดับและปรับ
โครงสร้างกิจการ SME 

การลงทุนในส่วนวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
และการพัฒนาคุณภาพสินค้าในภาคการผลิต 

สนช./สวทช./กสอ. N/A 

มาตรการพัฒนาระบบบริการทางสังคม 
ให้ค าแนะน าและสนับสนุนตัวแทนภาคบริการเพื่อให้ข้อมูล การฝึกอบรม 
การลงทุน การตรวจสอบคุณภาพและการบริหารจัดการให้ SME 

สสว. N/A 

 

แผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ 
รัฐบาลได้ออกแผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ปี 2557-2572 เพื่อ
เพิ่มจ านวนและศักยภาพ เป้าหมายคือมีศูนย์บ่มเพาะ 732 แห่งในปี 
2572 

สวทช./กสอ. N/A 

 
 

Ministry of SMEs and Startups 
(MSS)  
 

ก าหนดนโยบายและมีหน่วยงานในระดับภูมิภาค ประสานด้าน 
การส่งเสริมระหว่างหน่วยงานและองค์กร ช่วยเหลือ SME เฉพาะทาง
ท่ีมีความซ้ าซ้อนน้อย มีภารกิจท่ีชัดเจน  

สสว. N/A 

 

SME Development Fund 
เพิ่มบทบาทสถานศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
ให้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะ SME 

สสว. 
ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service Center) 

การจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะแห่งภูมิภาค
ส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ช่วยให้ศูนย์บ่มเพาะสามารถบรรลุผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรือ Industry Clusters 

N/A N/A 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
องค์ควำมรู้ 

 

นโยบายให้เงินอุดหนุน SME ท่ีให้
โอกาสแรงงานได้ท างานในกิจการ 

สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในกิจการ SME โดยให้ค่าตอบแทน  
ช่วยผ่อนภาระให้แก่วิสาหกิจ และช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน 

N/A N/A 

 

SME Online College 
การด าเนินการในเชิงรุกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังการสรร
หาบุคลากรจากต่างประเทศ เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาบุคลากร 

N/A N/A 

SME Startup Accelerator 
บริษัทใหญ่ให้ความช่วยเหลือ SME ให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพของ 
SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

N/A N/A 

หมายเหตุ: กค. คือ กระทรวงการคลัง    กสอ. คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ธพว. คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
บสย. คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   พช. คือ กรมการพัฒนาชุมชน    พณ. คือ กระทรวงพาณิชย์   
สกท. คือ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สค. คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   สวทช. คือ ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สนช. คือ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   สสว. คือ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม N/A คือ Not Applicable (ไม่ระบุ) 
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6.3 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรส่งเสริม MSME ของกลุ่มประเทศตัวอย่ำง 
 
 จากการศึกษากรณศีึกษาของต่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practices ในการสนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนา MSME ในกลุ่มประเทศตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้  
และอินโดนีเซีย และสามารถสรุป Best Practices ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
 

1) ด้ำนกฎระเบียบ/นโยบำย 
  ประเทศที่มีจุดเด่นในการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ คือประเทศจีน  
โดยรัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-Sized 
Enterprises Promotion Law) บทบาทส าคัญของภาครัฐจึงเน้นการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริม SME  
โดยมีการด าเนินการตามนโยบายปรับปรุงและก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ SME การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการพัฒนา SME การเพ่ิมระดับความช่วยเหลือ การสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การจัดโครงสร้างภาคการผลิตของ SME ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ Three 
Equalities สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่าง SME และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน รวมถึงมีกฎหมาย
ก าหนดให้องค์กรภาครัฐทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ต้องให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นและ 
ให้ค าปรึกษาแก่ SME และเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้สามารถพัฒนา SME ได้อย่างทั่วถึง 
  
 อีกหนึ่งประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมทางด้านนโยบายและกฎระเบียบ คือ
ไต้หวันซึ่งเดิม SME ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ  
เอ้ือต่อธุรกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลไต้หวันจึงการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ของ SME รวมถึงมีการจัดท า A Legal and Regulatory Adjustment Data Exchange Platform เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการรับฟังข้อคิดเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการ SME ต่อการออกกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและขยายโอกาสในการเติบโตให้แก่ SME  
 

2) ด้ำนกำรตลำด 
 ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการตลาดที่น่าสนใจคือประเทศจีน ซ่ึงมีการสนับสนุนทางด้านการตลาด
ระหว่างประเทศผ่านนโยบาย SME Market Development ช่วยเหลือ SME อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ 
การน าเข้าส่งออก China International SMEs Fair สนับสนุนให้กิจการขนาดใหญ่ร่วมมือกับ SME จัดงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศ เพ่ือให้ SME เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล รวมถึงด้านการจัดซื้อ มีการบังคับใช้
กฎหมาย Government Procurement Law and other laws and regulations ซึ่ งก าหนดให้รั ฐบาล 
ที่ต้องการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ จากภาคเอกชน ต้องพิจารณาจัดซื้อจาก SME ก่อนการพิจารณาจัดซื้อ
จากธุรกิจขนาดใหญ่ 
 
 ส่วนเกาหลีใต้ มีการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กให้สามารถ
เข้าถึงตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงแต่งตั้ง
บริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน 153 แห่งในเขตเศรษฐกิจส าคัญของโลก และมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูแล  
ให้ค าแนะน าเฉพาะทางแก่ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า 
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 อีกหนึ่งประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทย รวมถึงมีแนวทางที่สามารถน ามา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของไทยได้ คือ ไต้หวัน โดยไต้หวันให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
พิเศษในท้องที่ให้ปลุกระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (One Town One Product) 
เพ่ือไปร่วมในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคล้ายคลึงกับ OTOP หรือหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
ไทย แต่สินค้าของไต้หวันนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และที่ส าคัญคือมีมาตรฐานสามารถยกระดับไปสู่สากลได้ 
นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือ SME ในการพัฒนาตรายี่ห้อและความสามารถในการท าตลาดในต่างประเทศ
ผ่านระบบ Corporate Identification System (CIS) รวมถึงการวางโฆษณาในสื่อต่างประเทศ การพัฒนา
ช่องทางจัดจ าหน่ายและการจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
 

3) ด้ำนกำรเงิน 
 จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์โลก ควรน าแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศจีน ซึ่งก็คือการปฏิรูปภาคการเงิน มาเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนทางการเงินส าหรับ MSME โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศ ซึ่งการปฏิรูปภาคการเงินนั้น จะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตาม  
ความเคลื่อนไหวและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าวเพ่ือน ามาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และให้ความช่วยเหลือ MSME ต่อไป นอกจากนี้ จีนยังมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในการส่งเสริม
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา SME ในด้านการเงิน รัฐบาลจีนได้ด าเนินมาตรการขจัดปัญหาทางการเงิน
ในหลายด้าน ได้แก่ การก าหนดให้ทุกมณฑลจัดตั้งสถาบันค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SME การส่งเสริมช่องทาง
การระดมทุนทางตรงผ่านตลาดหลักทรัพย์ NEEQ การเสนอขาย IPO โดยใช้มาตรการ Fast-tracking  
เพ่ือการระดมทุนท่ีสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ChiNext เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการระดมทุนส าหรับ SME และล่าสุดจีนได้ประกาศนโยบาย Made in China 2025 โดยมี
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 18 อุตสาหกรรม ซึ่งภาครัฐจะให้เงินสนับสนุนโครงการที่ได้รับคัดเลือก 
และสอดคล้องกับนโยบาย โดยได้รับเงินร้อยละ 30-50 ของการลงทุนทั้งหมด 
 
 นโยบายที่น่าสนใจในการส่งเสริม SME ด้านการเงินของเกาหลีใต้ นอกจากกองทุนร่วมทุนและการค้ า
ประกันสินเชื่อแล้ว อีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจคือ การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี R&D 
ส าหรับ SME เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน
ให้แก่ SME จึงก าหนดให้เป็นนโยบายหลักของกระทรวง SMEs และ Startups และจัดให้มีโครงการ 
ความช่วยเหลือที่หลากหลาย ได้แก่  The SMEs Technological Innovation Programme โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของ R&D เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในทาง
ปฏิบัติ และผลักดันให้สินค้าหรือบริการที่พัฒนาขึ้นสามารถซ้ือขายได้ภายใน 3 ปี  
 
 ส าหรับไต้หวันมีการสนับสนุน SME ผ่านมาตรการสนับสนุนทางการเงินและการค้ าประกันสินเชื่อ 
เพ่ือการท านวัตกรรมและการเริ่มธุรกิจใหม่ มีการเพ่ิมแหล่งเงินทุนแก่การท านวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงโอกาส
การเริ่มธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการรวมแหล่งเงินทุนภายนอก เสริมเข้ากับ Credit Guarantees  
ของ SME Credit Guarantee Fund เพ่ือให้ SME มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน 
การระดมเงินทุนผ่านองค์กรที่มีชื่อว่า Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA) 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอีกด้วย  
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 นอกจากนี ้อินโดนีเซีย ยังมีแนวทางการส่งเสริมด้านการเงินที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือการจัดท าโครงการ 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านการเงินของ SME โดยเป็นโครงการจัดสรรไมโคร
เครดิต (Microcredit) เพ่ือธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เงินกู้ค้ าประกัน (Loan Guarantee) และเงินอุดหนุนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Subsidy) เพ่ือให้ธนาคารสามารถให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ SME ได้ โดยโครงการ KUR 
และนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ ท าให้เจ้าของธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น ท าให้เกิดการจ้างงาน 
รวมไปถึงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การที่โครงการ KUR มีการใช้งบประมาณมากที่สุดใน
โครงการสนับสนุน SME จึงท าให้เกิดประเด็นเก่ียวกับความคุ้มค่าและความยั่งยืนของโครงการอีกด้วย 
 

4) ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
 การพัฒนา SME ของจีนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนได้เห็นความส าคัญเพ่ือให้เป็นรากฐานของ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมและปกป้องการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงกว่าได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้จีนมีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
 ส าหรับการพัฒนา SME ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จีนเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวสู่การเป็นผู้น า
อันดับต้นของโลกโดยเฉพาะด้านธุรกิจการค้าบนสื่อออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ส่งผลให้ตลาดมีการ
ขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลจีนยังให้ความส าคัญกับการปกป้อง SME 
โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติในเชิงกีดกันและลดความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขันของ SME ทั้งทางตรง 
และทางอ้อมจากนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้าไปท าธุรกิจในประเทศจีน อาทิ มาตรการกีดกันทางการค้า 
ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) และการมีกฎระเบียบของแต่ละเมืองและมณฑล เป็นต้น3 
 
 ส าหรับด้านปัจจัยสนับสนุนในอินโดนีเซีย ภาครัฐได้ออกแผนพัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2557–2572 เพ่ือเพ่ิมจ านวนและศักยภาพ เป้าหมายคือการมีศูนย์บ่ม
เพาะฯ 732 แห่ง ในปี พ.ศ. 2572 จาก 75 แห่งในปี พ.ศ. 2557 ประมาณการจากแผนการสร้างอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 แห่ง รวมไปถึงมีการด าเนินการสร้างมาตรฐานและการออกใบอนุญาตให้แก่
ศูนย์บ่มเพาะ 
 
 ไต้หวันนั้น ไต้หวันให้ความส าคัญกับการเพ่ิมบทบาทของสถานศึกษาให้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะ SME 
โดยมีการจัดตั้ง SME Development Fund ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถานศึกษาและสถาบันวิจัย 
ทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะ ส่งเสริม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด าเนิน
ธุรกิจแก่ SME โดยจัดให้มีหลักสูตรส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ การ
มีชมรมผู้ประกอบการเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่มีจ านวนและประสิทธิผลมากข้ึน 
 
 

                                                           
3 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน. (2562) 
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 เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ MSME  
โดยการจัดตั้ งกระทรวง SMEs และ Startups (The Ministry of SMEs and Startups: MSS) เ พ่ือเป็น
ศูนย์กลางการวางแผนและติดตามผลการด าเนินนโยบาย โดยนับตั้งแต่การจัดตั้งกระทรวงในปี 2560 ที่ผ่านมา 
การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ SME ในประเทศเกาหลีใต้ สามารถด าเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมีการก าหนดนโยบายที่ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน (Targeted Policy) ท าให้สามารถผลักดัน
และแก้ไขปัญหาให้แก่ SME ได้อย่างตรงจุด 
 

5) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และองค์ควำมรู้ 
 เมื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ SME และสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพและช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ ประเทศที่เล็งเห็น
ความส าคัญในด้านการพัฒนาแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ไทยสามารถน ามาเป็น
แนวทางได้ คือประเทศจีน ซึ่งมีมาตรการให้เงินอุดหนุน SME ที่ให้โอกาสแรงงานได้ท างานในกิจการ  
โดยภาครัฐจะให้ค่าตอบแทนแก่ SME ซึ่งเป็นการช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของ SME สนับสนุนให้เกิดการ 
จ้างงานและช่วยแก้ปัญหาการว่างงานอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ จีนยังมีมาตรการพัฒนาระบบบริการสังคม  
โดยการให้ค าแนะะน าและสนับสนุนตัวเเทนภาคบริการเพ่ือให้ข้อมูล การฝึกอบรม การลงทุน การตรวจสอบ
คุณภาพและการให้บริการด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ SME ด้วย 
  
 ส่วนไต้หวัน มีการด าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา 
โดยมีการจัดตั้ง SME Online College เพ่ือบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความรู้ให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ได้สะดวกและทั่วถึง รวมถึงมีการสรรหาบุคคลากรจากต่างประเทศ เพ่ือเร่งกระบวนการพัฒนาบุคลากร
และผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญ่ในไต้หวันยังให้ความช่วยเหลือ SME โดยมีการจัดตั้ง 
SME Startup Accelerator เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
  
 ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มประเทศตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประเทศไทยอาจน านโยบายหรือ
มาตรการบางส่วนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจของประเทศได้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินโครงการที่มีอยู่เดิม ซึ่งไทยมีโครงการสนับสนุน MSME มากมาย ทั้งที่
เกิดจากการจัดสรรงบประมาณภาครัฐและการร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีตัวอย่าง
โครงการหลัก ๆ ที่สนับสนุน MSME ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 ถึง 2563 ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี 6.3: ตัวอย่ำงโครงกำรของไทยท่ีสนับสนุน MSME ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2563 
ตัวอย่ำงโครงกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
- โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 
- ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารบับริการ 
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่SME Startup 
- โครงการพัฒนาสู่สดุยอดเอสเอ็มอจีังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards 
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ตัวอย่ำงโครงกำร 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
- โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสูต่ลาดสากล (ด้าน Shelf life/Design/Packaging) 
- โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) 
- โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 
- งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 
- โครงการ SMEONE 
- โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและการตลาด (TOMMI) 
- โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน 
- โครงการ TRAIN THE COACH/ Train the Coach : Accelerator 4.0 
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพือ่สร้างความเขม้แข็งแก่ธุรกิจชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 
- โครงการปั้นดาว 
- กิจกรรมเจรจาสร้างเครือข่าย SMEs ไทย-ตุรกี & พบปะ Importer ตุรก ี
- THAI AIM 2018 : Thai Access to International Markets Competition 
- ทวีคูณโอกาสไปกับองค์การสภาพฒันาการค้าฮ่องกง 
- SME IDOL 2019 
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่(Early-Stage) ปี 2562 
- การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งท่ี 3 
- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกจิอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ปี 2562 
- โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า ปีงบประมาณ 2562 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
- เงินอุดหนุนเพื่อการใช้บริการที่ปรกึษาทางธุรกิจ (Consulting Subsidy) 50% 
- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (Loan Subsidy) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และวิจัยพัฒนา 
- กองทุนเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (STI) 

สสว.และสวทช. 
- ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสรจ็จุดเดียว (One Stop Service Center) เช่น สวทช. และ iTAP และศูนย์บรกิารของ สสว. 

ศูนย์ลงทุนสวทช. และกองทุนสสว. 
- การร่วมลงทุน (Venture Capital) 

สวทช.และกรมสรรพำกร 
- การลดหย่อนภาษี (Tax Cut) การวิจัยพัฒนา (R&D) 200%  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
- การยกเว้นภาษี (Tax Exemption) เงินได้นิติบคุคล (สูงสุด 8 ปี) และอากรวตัถุดิบเพื่อการส่งออก 

 
 จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการส่งเสริม MSME ของกลุ่มประเทศตัวอย่าง
ส าหรับตัวอย่างข้างต้น และโครงการที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ไทยสามารถด าเนินการจัดท า  
ความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และไต้หวันได้ โดยน าแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มาปรับใช้เพ่ือลดช่องว่าง 
(GAP) และอุปสรรคในการด าเนินงานของ สสว. ในปัจจุบัน ดังตัวอย่างเช่น 
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 ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวัน ได้แก่ 1) การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น หรือหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เข้มแข็ง โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไต้หวัน มาให้ค าแนะน า
และร่วมพัฒนาสินค้าท้องถิ่นของไทยให้มีมาตรฐานและศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล 2) การน า
แนวคิดของไต้หวันเกี่ยวกับ One Town One Product มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่ของ
ไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนารูปแบบสินค้า และการส่งเสริมการตลาด 
เพ่ือยกระดับสินค้าไทยให้มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ควรท าให้ไต้หวันตระหนักว่า 
SME ไทยเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีจ านวนมากและมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง  
ยังสามารถขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและระดับภูมิภาคต่อไปได้ 3) การร่วมเป็นพันธมิตรร่วมทุนกัน 
(Venture Capital) โดยใช้จุดแข็งทางด้านวัตถุดิบของไทย เป็นต้น  
 
 ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ของไทยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถเติบโตได้ กระทั่งสามารถยกระดับสินค้าให้มีศักยภาพ 
และสามารถแข่งขันได้ โดยควรสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การอบรมให้ความรู้ 
การให้เงินทุนสนับสนุน โดยการเป็นคู่ค้าหรือการร่วมทุน การส่งเสริมการตลาด การร่วมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาดในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ด้วยวัฒนธรรมของเกาหลีใต้อาจ
เป็นไปได้ยากที่จะท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกาหลีใต้สู่ไทย 2) การพัฒนา Smart City ในไทย  
โดยใช้จุดแข็งของเกาหลีใต้ทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบผังเมือง โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญของเกาหลีใต้
มาอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่คนไทยในการท า Smart City เป็นต้น 
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6.4 บทวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพของ MSME ไทย (SWOT Analysis) 
 
 จากการศึกษาข้อมูลการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมส าหรับ MSME ไทย ทั้งการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ
และข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็น 
สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพ  
ของวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม โดยมีรายละเอียดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในภาพรวม  
ดังภาพที่ 6.2 
 

ภำพที่ 6.2: สรุปกำรวิเครำะห์ SWOT 

 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 MSME ของไทย มีจุดเด่นที่ส าคัญคล้ายคลึงกับวิสาหกิจในประเทศต่าง ๆ เนื่องด้วยขนาดของธุรกิจ  
ที่ไม่ใหญ่และโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จึงท าให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สามารถ
ปรับตัวได้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะงานฝีมือและงานบริการ ท าให้วิสาหกิจเหล่านี้มีความสามารถในการผลิต
สินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ อาทิ  
สินค้าหัตถกรรมและบริการของไทย อาหารไทย และการบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจที่มีศักยภาพเหล่านี้ สามารถส่งเสริมและผลักดันให้ขยายไปสู่ตลาดในระดับสากลได้  
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 จุดอ่อน (Weakness) 
 เนื่องจากปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการฐานข้อมูล 
และการปรับตัวต่อเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้และขาดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่ทั่วถึง จึงส่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจ การบริหารการเงินและการบัญชี และการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการใช้บริการจากภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมลดลง ตลอดจนการขาดการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลทางด้าน
การตลาด ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 นอกจากนี้ วิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมของไทยที่อยู่ภาคการผลิตส่วนใหญ่ มีลักษณะรับจ้างผลิต 
(OEM) และยังไม่มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตนเอง จึงมีข้อเสียเปรียบทางด้านต้นทุนและไม่สามารถยกระดับ  
ขีดความสามารถได้ ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ อาทิ การด าเนินธุรกิจที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นฐาน  
ในการแข่งขัน ท าให้ไม่มีความตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีเท่าที่ควร และไม่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อจ ากัดทางด้านเงินทุนเพ่ือการออกแบบ 
ทดสอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น 
 

 โอกำส (Opportunity) 
 ระบบการค้าเสรี ท าให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออก อาทิ การท าข้อตกลง FTA ท าให้ SME ได้รับ
ผลประโยชน์จากการค้าภายในกลุ่มข้อตกลง และกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนที่ให้ความส าคัญกับสินค้าของไทยมากขึ้น 
ในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางของอาเซียน และเป็นประเทศผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญสู่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงกับประเทศจีนและอินเดียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ทั้งด้านการค้า การบริการและการลงทุน  
  
 แนวโน้มการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ที่หลากหลายรูปแบบนั้นเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจไทย 
เช่น  การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) การจัดซื้อแบบ Global Outsourcing หรือการกระจายงาน
ที่ไม่ใช่กิจกรรมของธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจในลักษณะของผู้รับช่วงการผลิต  
(Sub-Contracting) รวมถึงการท าธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย อันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยและกระแสความนิยมของผู้บริโภค ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจเป็นเครือข่ายใช้ทรัพยากร  
ในท้องถิ่นที่มีอยู่ เดิม ผสมผสานกับรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ าและบริการ เช่น 
แพลตฟอร์มสินค้าท้องถิ่นเพ่ือท้องถิ่น เป็นต้น 
  
 นอกจากนี้ วิสาหกิจไทยยังได้รับโอกาสจากนโยบายรัฐที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย
และขนาดย่อมซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการจ้างงาน การสร้างรายได้ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ 
รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงหน่วยงานปฏิบัติการต่าง ๆ 
ย่อมต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมมากขึ้น   
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 อุปสรรค (Threats) 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า นอกจากจะเป็นโอกาสที่ท าให้ธุรกิจมีการเติบโต
และขยายตัวได้มากขึ้นแล้ว ยังถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากก่อให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ  
การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงและรุนแรงได้ รวมถึงการมีข้อตกลงทางการและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาด
ต่างประเทศนั้น ยังท าให้ระบบการค้าโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น สาเหตุจากความแตกต่างกันของข้อตกลง 
และกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ท าให้ธุรกิจเอกชนต้องปรับตัวและต้องมีการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ครบถ้วน  
และเหมาะสม ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ โดยการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ คือสามารถให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ กระแส 
โลกาภิวัตน์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Economy และมาตรฐานของสินค้า ยังเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ประกอบการในหลายธุรกิจ อาทิ ผู้ผลิตสินค้าต้องตระหนักถึง
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ธุรกิจผลิตสินค้าบางประเภทต้องลงทุนกับเทคโนโลยีหรือวัตถุดิบที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดภาระต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนทั้งในส่วนกระบวนการผลิต และการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น 
 
6.5 แนวทำงกำรสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมส ำหรับวิสำหกิจรำยย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม 

ส ำหรับประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมีการสนับสนุน MSE ในด้านต่าง ๆ หลายแนวทางซึ่งใกล้เคียงกับกรณีของประเทศกลุ่ม
ตัวอย่าง Best Practices แต่ยังไม่มีการสนับสนุนในบางด้านอย่างเป็นรูปธรรม หรือยังไม่มีหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน ท าให้มีการท างานทับซ้อนกัน การช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นไปตามงบประมาณ  
ที่ได้รับ ซึ่งบางครั้งส่งผลให้ไม่มีความต่อเนื่องในการสนับสนุน รวมถึงการติดตามและประเมินผลหลังจากให้
ความช่วยเหลือนั้นเน้นการวัดผลในเชิงปริมาณ แต่ยังไม่เห็นผลในเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน ท าให้ไม่สามารถหา
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
 

จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมของต่างประเทศ และการวิเคราะห์
ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของ MSE ไทยแล้ว นอกจากปัญหาที่เกิดจากข้อจ ากัดของผู้ประกอบการเอง  
ยังเกิดจากปัจจัยอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความท้าทาย 
และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจหลายประการ ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริม MSE ตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดีของต่างประเทศ สามารถน ามาก าหนดทิศทางและนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยและขนาดกลาง  
ของประเทศไทย โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของไทยจากภาครัฐด้วย ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้ 
 

1. การสนับสนุนทางด้านกฎระเบียบและนโยบาย โดยมีการปรับแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  
บางประการ เพ่ือลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการใช้บริการภาครัฐ และมีการบังคับใช้
กฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจังและท่ัวถึง 
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2. การจัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและเป้ าหมายของประเทศ  
โดยการสนับสนุนนั้นควรมีความต่อเนื่องและเหมาะสม จัดให้มีหน่วยงานบริหารจัดการที่มี
บทบาทชัดเจน ลดการท างานทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน   

3. การบูรณาการข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ ทั้งในด้านองค์ความรู้ 
กฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงการให้บริการและนโยบายความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

4. การให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารกา รเงิน  
การอ านวยความสะดวกในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ และการเพ่ิมช่องทางในการระดม
ทุนหรือ Venture Capital Fund  

5. การยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร เพ่ิมความแข็งแกร่งในด้านการตลาด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการจัด
จ าหน่าย ขยายตลาดในต่างประเทศ สร้างสื่อกลางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน 
การสนับสนุนให้ภาครัฐอุดหนุนสินค้าและบริการของ MSE เป็นต้น 

6. การส่งเสริมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงการสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือปกป้องสิทธิของ MSE และเสริมสร้าง
ให้ MSE มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ 

7. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ และผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
8. การกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และสนับสนุนเงินทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และการบ่มเพาะทางธุรกิจ 
9. การสนับสนุนทางด้านแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะ 

และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill & Reskill) เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพและการขาดแคลนแรงงาน 
10. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ MSE สถาบันวิจัย 

สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ จากปัจจัยแวดล้อมของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะเทคโนโลยี ความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจ และยังเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการสนับสนุนและการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐและเหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัจจัยจากตัวผู้ประกอบการเองก็เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีทัศนคติ  
ความเป็นผู้ประกอบการ และทักษะพ้ืนฐานที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เพ่ือยกระดับธุรกิจเป็น Smart 
MSE ที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 7 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาและยกระดับปัจจัยแวดล้อม 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

รายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม มี 4 ประเด็นหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) กลไกการขับเคลื่อน Ecosystem 
ส าหรับ MSE 2) การสร้าง Digital Platform ของ MSE Ecosystem และ 3) การก าหนดเป้าหมาย 
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 4) แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน MSE โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
7.1 กลไกการขับเคลื่อน Ecosystem ส าหรับ MSE  
 

ภายใต้แนวคิด “การฟ้ืนฟูและการเติบโตที่เต็มศักยภาพ” (Full Potential Revival and Growth) 
เพ่ือน าความเป็นไปได้ที่บุคคล กิจการ สถาบัน รัฐบาล ที่ไม่เคยใช้มาก่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ หลังจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ซึ่งในแต่ละภาคส่วนมีมุมมองและประสบการณ์ร่วมที่แตกต่างกัน  
แต่ทุกคนต้องการวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้และกระบวนการเตรียมความพร้อม  
ที่น าไปสู่การฟ้ืนฟูและการคิดค้นใหม่ โดยข้อปฏิบัติที่มีเป้าหมายให้การเติบโตเกิดขึ้นอย่างจริงจังในระยะกลาง
ถึงระยะยาวต้องอาศยัวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อม (MSE) เป็นกลไกส าคัญ 

 
 ในระยะสั้นทุกกลุ่มทุกภาคส่วนและทุกพ้ืนที่มีความตระหนักว่า วิกฤตินี้  หากสามารถฟ้ืนฟูได้ 

อย่างรวดเร็วและการเติบโตที่ดีจะตามมา 
 การจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ องค์กรทุกภาคส่วนและ MSE จะขับเคลื่อนไปได้ ต้องฟ้ืนฟูได้เร็วขึ้น 

ท าให้เศรษฐกิจมีความครอบคลุมมากขึ้นและบรรลุศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในระยะกลาง 
 “ความคิดที่เต็มไปด้วยศักยภาพ” จะต้องมีแนวทางการด าเนินการที่ท างานร่วมกัน องค์กรและสังคม 

โดยใช้เทคโนโลยีคิดใหม่และก าหนดค่าใหม่ส าหรับความส าเร็จระยะยาว 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
ปัจจัยแวดล้อมทีส่ าคัญในการด าเนินธุรกิจ
ของวสิาหกิจรายยอ่ยและวสิาหกิจขนาดย่อม  
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ภาพที่ 7.1: House of MSE Ecosystem Mechanism 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
1. การสร้างข้อมูลและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Data and Technology Platform) และการสร้างศูนย์ข้อมูล

กลางหนึ่งเดียว (Dashboard) ภายใต้การบูรณาการข้อมูล MSE อย่างเป็นระบบของ สสว. ท าให้เห็น 
การเข้าและออก (Flow) การเปลี่ยนแปลงของ MSE คงค้าง (Stock) การจัดการข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MSE ในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลเดียวกัน ที่ส าคัญ
การสร้างวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลให้มีชีวิต (Updating) จะช่วยให้การด าเนินงานเห็นพัฒนาการ 
และการเปลี่ยนแปลงของ MSE อย่างเป็นระบบ 

1.1 การจัดการ Data Engineering ให้เป็นระบบ เพ่ือท าให้สามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่   
ในมิติต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

1.2 การจัดการ Open Source ให้สถาบันการศึกษา Startup และหน่วยวิจัยและพัฒนาสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในวงกว้าง 

1.3 การเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการรับรู้ (Perception) และการเตรียมความพร้อม 
(Readiness) ให้กับผู้ประกอบการ MSE ในฐานข้อมูลกลางหนึ่งเดียว ทั้งในลักษณะ Online  
และ Offline 

1.4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยการถอดบทเรียนจาก  
การด าเนินงานที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้าง เพ่ือเป็นต้นแบบและ /หรือปรับปรุง 
ในเหมาะสมกับศักยภาพและพ้ืนที่ 

1.5 การลดต้นทุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล (B2B) ของ Startup เพ่ือให้มีระยะเวลาการฟักตัวเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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2. การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Driven) ให้ความส าคัญกับการเลือกสาขาการผลิตและ/หรือบริการ 
ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญกับการเคลื่อนที่และหมุนเวียนสับเปลี่ยนกิจกรรม
ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการส่งต่อสินค้าและบริการ 
กับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มการค้ามาร์เก็ตเพลส (Market Place) สมัยใหม่ 
รวมทั้ง Social Media และการขนส่งพัสดุด่วน (Courier) ระหว่างภูมิภาค ความส าคัญของการขนส่ง
และโลจิสติกส์รวมทั้งระบบการช าระเงินสมัยใหม่ (E-Wallet) 

2.1 การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน (การดึงทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการใช้จ่าย 
เ พ่ือการบริ โภคในประเทศมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของ GDP ดังนั้น  การเ พ่ิมขึ้นของ 
ความต้องการจับจ่ายใช้สอยภาคเอกชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ  
มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ก็จะช่วยให้มีอุปสงค์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีกฎระเบียบต่อการบริโภคสินค้าและบริการในประเทศมากขึ้น 

2.2 การออกมาตรการกระตุ้น (Stimulus) ในระยะสั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับผู้ประกอบการ 
MSE ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางมีความจ าเป็นจะต้องได้รับ 
การเยียวยา โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่ายคงที่และสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ มาตรการ
กระตุ้นในระยะกลางจากภาครัฐจะเป็นเครื่องจูงใจพฤติกรรมของผู้ประกอบการ MSE ให้มี 
การปรับสินค้าและบริการให้เป็นไปในแนวทางที่สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมหรือบริการที่แข่งขันได้ 
ผ่านทางมาตรการการกระตุ้นรูปแบบพิเศษเฉพาะเรื่อง ตามเป้าหมายการส่งเสริมของภาครัฐ 
ส าหรับในระยะยาวการกระตุ้นอุปสงค์ที่มีลักษณะที่เน้นให้เกิดการพัฒนาทักษะของแรงงาน  
และเทคโนโลยี 

2.3 การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทั้งในแง่ของทางด้านกายภาพ (Physical)  
และความรู้ (Knowledge) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์มวลรวมในปีแรกที่มีการลงทุนหรือมีการใช้
จ่ายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หลังจากนั้นก็จะก่อให้เกิดการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ  
ที่เอ้ือส าหรับผู้ประกอบการ MSE โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ในระยะกลางและระยะยาว 

2.4 การกระจายอ านาจ (Decentralization) การมอบหมายหน้าที่และอ านาจให้กับส่วนราชการ
ท้องถิ่นในการด าเนินการกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ MSE ซึ่งลักษณะเด่น
ของท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอ านาจคือ ความเข้าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่  
การมีองค์ความรู้ในศักยภาพของวิถีชุมชน การเข้าถึงทรัพยากร และเครือข่ายการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานราก วิสาหกิจชุมชน การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบผสมผสาน  
ทั้งการท่องเที่ยวและการเกษตรแปรรูป 

2.5 การสร้างแพลตฟอร์มตลาดใหม่ (Emerging Market) ในประเทศก าลังพัฒนาที่รายได้ก าลัง 
ก้าวกระโดด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSE ที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงตลาดที่ก าลัง 
เติบโตสูงแต่ระดับรายได้ต่ ากว่าประเทศไทย โดยเฉพาะใน CLMV บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย 
ปากีสถาน และอิหร่าน เป็นต้น เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังมีความต้องการสินค้าและบริการ
คุณภาพจากประเทศไทยในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ 
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3. การบริหารทรัพยากร (Resource) ในมิติของการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ MSE ที่มีความหลากหลาย 
และมีแหล่งของความคิด จุดก าเนิดของสินค้าและบริการ รวมถึงการประกอบกิจการที่แตกต่างกัน  
อย่างไรก็ตาม การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการ MSE ล้วนแล้วแต่อยู่บนพ้ืนฐานที่ส าคัญของทุน 
(Resources Capital) ซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันการครอบครองและการจัดการข้อมูลที่ดี  
มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถน าไปวิเคราะห์ขั้นตอนการเกิดขึ้นของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ได้จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากข้อมูล (Data) จะสามารถท าให้เกิดเป็นสารสนเทศ (Information)  
และสารสนเทศจะน ามาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge) และความรู้ที่บูรณาการด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
จะเกิดเป็นปัญญา (Wisdom) ดังประโยคที่ว่า Data is a new oil1 หรือ ข้อมูลคือแหล่งน้ ามันหรือ
ขุมทรัพย์แห่งใหม่ 

3.1 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (National Resources Capital) การที่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หนึ่งสามารถใช้หรือมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ได้เปรียบ อย่างไรก็ตามทรัพยากรธรรมชาติมีการหมดสิ้นและมีการเสื่อมสลาย ซึ่งจะท าให้  
การพ่ึงพาทุนทรัพยากรธรรมชาติ เ พียงอย่างเดียวกันนั้น เป็นความเสี่ยงแล ะไม่ยั่ งยืน  
การให้ความรู้ผู้ประกอบการ MSE ในการเตรียมความพร้อมและการรับรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องให้การสนับสนุนรักษาและยกระดับ รวมทั้ง
ค านวณต้นทุนผลกระทบและค่าเสียโอกาสในการก าหนดราคาขายและบริการ การสร้างเสาหลัก
ที่ยั่ งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญอย่างยิ่ ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมาย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก การก าหนดพ้ืนที่พิเศษด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานท้องถิ่นที่บูรณาการ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพและปริมาณ 
จึงมีความส าคัญ 

3.2 ทุนการเงิน (Financial Capital) ความส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพ (Physical 
Capital) ของภาครัฐซึ่งจะต้องควบคู่กับการสะสมทุนในภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ แม้ว่า
ผู้ประกอบการ MSE จะไม่มีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) มากนักเมื่อเทียบ
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญกับเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมี  
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันรูปแบบทั้งการช่วยเหลือ การอุดหนุน ทั้งกลไกปกติและกลไก
พิเศษ ผ่านสถาบันการเงินของทั้งภาครัฐและเอกชนท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง  
“แหล่งเงินทุน” ได้ในระดับดีมากส าหรับผู้ประกอบการ MSE ที่อยู่ในระบบบันทึกและมีแผนงาน
ที่ชัดเจน โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านสถาบันการเงินและองค์กรรัฐเฉพาะกิจ ในการให้
ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการระดมทุนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น ในระบบปกติ 
และระบบจัดการจับคู่ระหว่างแหล่งเงินทุนกับผู้ต้องการใช้เงินทุน ในรูปแบบของ Startup ยังมี
ความส าคัญ ในการมีเวทีประกวด การบ่มเพาะ และการส่งต่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้ง
กฎหมายที่เอ้ือต่อการระดมทุน การขายและควบรวมกิจการ การสร้างระบบ Mentor เป็นต้น 

3.3 ทุนข้อมูล (Data Capital) ความส าคัญของข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพ
การผลิต การเก็บรวมรวมข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้าและการขาย น ามาซึ่งการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ด้านการตลาด การน าข้อมูลใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและแหล่งเงินทุน ข้อมูล
นอกจากจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจแล้ว ข้อมูลจะบ่งบอกถึงความสามารถในการพัฒนา 

                                                           
1 Clive Humby 2016 
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และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส าหรับการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตและการตลาด  
ในปัจจุบัน แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้อกับการตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ได้จาก
ฐานข้อมูลรูปแบบการช าระเงินสมัยใหม่ (E-Wallet) และ/หรือระบบสมาชิก แต่ส าหรับ
ผู้ประกอบการ MSE การเก็บข้อมูลในลักษณะดิจิทัลต้องอาศัยเครื่องมือและการสนับสนุน 
จากภาครัฐ ที่ต้องสร้างแพลตฟอร์มการช าระเงินดิจิทัล ให้สามารถเก็บข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ 
MSE ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ได้มากยิ่งขึ้น 

3.4 ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) การสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการ MSE บนฐานของ
วัฒนธรรมไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารไทยกับ
ต่างชาติ (Fusion) ท าให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การสร้างมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน
ด้านผู้ประกอบการ MSE ที่สามารถใช้วัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าบนสินค้าและบริการสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างความทันสมัย (Modern) กับความเป็นเอกลักษณ์ (Unique)  
ทุนทางวัฒนธรรมสามารถปรับเข้ากับเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่  และทุนทรัพยากรธรรมชาติได้ 
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการท าภูมิทัศน์วัฒนธรรมทั้งศิลปะ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม งานจักสาน ท าให้
เกิดการส่งต่อของฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและฐานรากที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ 
งานแสดง การละเล่น รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
ในช่วงที่ผ่านมาการเก็บบันทึกข้อมูลการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมมีน้อยมาก ท าให้การพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็น MSE ท าได้น้อยมาก
เนื่องจากขาดฐานข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดท าภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)  
ที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ MSE ในเชิงพ้ืนที่จึงควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

3.5 ทุนมนุษย์ (Human Capital) หลังจากที่มีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการ MSE ในรูปแบบ Dashboard แล้ว การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในการวางแผนระยะยาวการสร้างแนวความคิด   
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Mindset) จะต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว 
และต่อเนื่องมายังสถาบันการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับทักษะพ้ืนฐาน  (Basic Skill) 3 อย่าง 
คือ 1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 2) การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) 
3) ทักษะด้านการเงิน (Financial Skill) ทั้งนี้ทักษะพ้ืนฐานจะต้องมีการด าเนินการสร้าง 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ Online และ Offline การน ากรณีศึกษา การสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ การมีพ้ืนที่ทดลอง รวมทั้งการให้ความส าคัญกับเครือข่ายทักษะแรงงานจึงเป็น
เรื่องส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องมีการฝึกทักษะ /ยกระดับทักษะ 
(Reskill/Upskill) ควรด าเนินการต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของทุนและเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 
4. การจัดการด้านอุปทาน (Supply Created) การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เ พ่ือให้ เติบโตได้ 

เต็มประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ผลิต
ในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างทันท่วงที การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการมี
นวัตกรรมท าให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ผู้ผลิตที่มีความสามารถในการสร้างแบรนด์ห รือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนสามารถเป็นเครื่องมือในการกีดกันคู่แข่ง (Barrier to Entry) จนท าให้มีค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) ที่สามารถตั้งราคาและแยกตัวออกมาจากการแข่งขันอย่างดุเดือดได้ 
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รวมถึงการจัดท ามาตรฐานการผลิตและการสร้างคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล ะปฏิบัติได้จริง 
มีความจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ MSE ในทางปฏิบัติเมื่อมีการน าหน่วยงานรัฐและหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นจึงควรมีเจ้าหน้าที่ “นักจัดการอุปทาน” หรือ “นวัตกรชุมชน” ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การผลิตหรือแนะน าเชื่อมโยง/จับคู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการ MSE 

4.1 การยกระดับการท างาน (Shift in Operating Model) ในกระบวนการผลิตในยุคปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
การแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในการบริหารจัดการด้านอุปทาน ความสามารถ
ในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยี  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
การมีพ้ืนที่ทดลองและหน่วยงานพ่ีเลี้ยงที่คอยสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยี ตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปบนแพลตฟอร์ม Online จึงมีความส าคัญ อีกทั้งการยกระดับ 
การท างาน การผลิต การบริการ จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่ตื่นตัวตลอดเวลา เพ่ือสนับสนุนทั้งการฟ้ืนฟู
และการเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.2 การจัดล าดับห่วงโซ่อุปทานใหม่ (Supply Chain Rearrangements) การให้ความส าคัญกับ 
การวิเคราะห์และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นใหม่โดยความตั้งใจ เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้าและบริการ
ใหม่ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การอธิบายและน าเสนอรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน  
ต้องเชื่อมโยงความต้องการและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ MSE ในการเข้าสู่ 
ห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง การมีเครื่องมือ พันธมิตร Supplier และลูกค้าเป็น 
สิ่งไม่ยั่งยืน การน าเสนอแนวทางที่อยู่บนระเบียงของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Corridor)  
ท าให้เข้าใจถึงมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการที่เป็น MSE 
จะต้องเข้าใจสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง และหากมีความเป็นไปได้ภาครัฐต้องมีตัวเร่ง 
(Accelerator) ทั้ งทางด้านการเงินและทางด้านความรู้ ให้ เข้ามาสู่กระบวนการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานใหม่ตลอดเวลา 

 
5. กลไกทางด้านสถาบัน (Institution Mechanism) จัดเป็นรากฐานที่ส าคัญของที่สุดของการสร้างกลไก 

การขับเคลื่อนปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ของ MSE เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
และชี้แนะ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ให้โอกาสและเป็นผู้สร้างอุปสรรคในการด าเนินงานของผู้ประกอบการ MSE 
หากกลไกรัฐหรือกลไกสถาบันมีบทบาทมากเกินไปและมีหลายหน่วยงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ย่อมยุ่งยากหรืออาจจะซับซ้อน ในบางครั้ งอาจจะต้องปล่อยให้กลไกตลาดหรือกลไกของภาคเอกชน 
ท าหน้าที่แทน เพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยกลไก
สถาบันอาจจะท าหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ คือ 

5.1 การรื้อระเบียบกติกาที่ล้าหลัง การปฏิรูปกฎหมายให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ
การท างานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล  การแข่งขันที่ เป็นธรรม (Reform and Governance)  
การเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรภาครัฐ/งบประมาณมีประสิทธิภาพและกระจายลงตามพ้ืนที่ 
อย่างเหมาะสม ตามความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ โดยค านึงถึงการฟ้ืนฟูในระยะสั้น  
การด ารงและด าเนินธุรกิจอยู่ได้ในระยะปานกลาง และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

5.2 การสร้างกลไกความยั่งยืนทางธุรกิจ (Business Sustainability) การสร้าง Know-How ที่ริเริ่ม
จาก Ecosystem และการส่งเสริมจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ MSE มีความสามารถในการปรับตัว 
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และกลายเป็น Smart Entrepreneur จนสามารถมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจสามารถล้มและลุกขึ้น
อย่างรวดเร็ว (Resilience) ซึ่งระบบการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจจะต้องได้รับการสนับสนุน 
จากกลไกรัฐทั้งในระดับส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 
7.2 การสร้าง Digital Platform ของ MSE Ecosystem 

 
การสร้าง Digital Platform ของ MSE Ecosystem เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้งบประมาณ 

และทรัพยากรของกลไกรัฐที่มีอยู่อย่างจ ากัด การอาศัย Digital Platform เพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อมและขนาดย่อยจึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น (Necessary Condition) ในการอ านวย
ความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และยังต้องสร้างการรับรู้และการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการ MSE ในการเข้าสู่ธุรกิจที่ก าลังเติบโตและแข่งขันได้ในอนาคต 
 

ภาพที่ 7.2: การเชื่อมโยง Ecosystem MSE บน Digital Platform 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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การออกแบบ Ecosystem ของ MSE ให้สอดคล้องกับภาคส่วนที่ส าคัญทั้ งภาครัฐ  รวมถึง
สถาบันการศึกษาและประชาชน ทั้งระบบจะต้อง Transform เข้าสู่ Digital Platform เพ่ือให้การเชื่อมโยง
การด าเนินงานและการส่งต่อข้อมูลท าได้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในแง่ของบทบาทภาครัฐ 
(Government) จะต้องมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานและสามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ภายนอกได้
อย่างทันท่วงที การด าเนินนโยบายและโครงการสนับสนุนจะต้องมีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพสูง  
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการ MSE และประชาชน การเป็นรัฐที่เปิดกว้างและสร้างโอกาสง่าย 
ต่อการเข้าถึงในทุกช่องทาง ให้ความส าคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent) และตระหนักถึงหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรภาครัฐและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับภาคสังคมโดยรวม  

 
ส าหรับด้านผู้ประกอบการรายย่อมและขนาดย่อย (MSE)  ต้องเข้าใจในเรื่ องความเสี่ ยง 

และความสามารถในการรับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน 
ที่ เหมาะสมกับกิจการ การมีทางออกของปัญหาโดยมีผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า  
โดยผู้ประกอบการ MSE จะต้องให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
สมัยใหม่ การให้บริการที่มากกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค นอกจากนี้  ยังต้องให้ความร่วมมือกับกลไกรัฐ 
ในการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งอยู่ในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ MSE ของภาครัฐ และ
ส าหรับประชาชน (Citizen) ใน Digital Platform ซึ่งจะเป็นได้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ MSE ในอนาคต 
จ าเป็นจะต้องมีทักษะขั้นพ้ืนฐาน การใช้เทคโนโลยีและการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเข้าถึง
ข้อมูลและบริการภาครัฐ รวมทั้งโอกาสในการก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบรายย่อมและขนาดย่อย (MSE) 
 
7.3 การก าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

การเติบโตในเชิงปริมาณส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ MSE ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติ 
Covid-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ระดับร้อยละ 4.9 ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ GDP ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.8  
ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดส่วนของการการเติบโตพบว่าการเติบโตยังคงกระจุกตัวอยู่กับ  
ภาคการผลิตแบบดั้งเดิม การบริการที่อาศัยชั่วโมงการท างานในระดับสูง ขาดซึ่งการเติบโตด้วยธุรกิจที่เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท าให้ในเชิงคุณภาพแล้วการเติบโตของ MSE ในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า  
ดังนั้นการก าหนดเป้าหมายให้มีความท้าทายเป็นหนึ่งใน Ecosystem ที่ส าคัญของกลไกรัฐ เพ่ือให้เกิด 
แรงขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เกิดข้ึนจริง โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงปี ดังนี้ 
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ภาพที่ 7.3: การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการขับเคลื่อน Ecosystem ของ MSE 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
*หมายเหตุ: MSME GDP มาจากการก าหนดนิยามใหม ่
 

ในปี พ.ศ. 2563 เกิดการหดตัวของมูลค่าเพ่ิม ยอดขาย และการจ้างงานอย่างรุนแรง ซึ่งคาดว่า 
จะท าให้ GDP ของ MSME หดตัวลงกว่าร้อยละ 10 ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการและความสามารถ 
ในการช าระหนี้ กลไกของรัฐที่ออกแบบโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมต้องให้ความส าคัญกับการเยียวยา เพ่ือรองรับ
ผลกระทบเป็นส าคัญ โดยการตั้งรับในแง่ของการผ่อนคลายกฎระเบียบ รวมทั้งการเพ่ิมเติมสภาพคล่อง 
ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าน่าจะเป็นปีที่เป็นจุดต่ าสุดของผลกระทบ ท าให้สามารถประเมินความเสียหาย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการทดสอบความแข็งแกร่ง (Stress Test) แก่ MSE ซึ่งกิจการที่อยู่รอดต้องพร้อม
ส าหรับการปรับโครงสร้างทั้งทางด้านปัจจัยการตลาดและการเงิน การจ้างงาน เพ่ือรองรับการกลับมาฟ้ืนฟูใหม่
อีกครั้งหลังจากการซ่อมแซม (Repair) 

ปี พ.ศ. 2565-2566 การเติบโตของ MSE จะกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง กิจการที่จะอยู่รอดต้องปรับ
กระบวนการคิดใหม่ (Rethink) โดยภาครัฐยังคงต้องออกแบบ Ecosystem ที่ผ่อนคลายและลดภาระของ 
MSE เพ่ิมเติมเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก ลดข้อจ ากัดในการสร้างการเติบโตใหม่อีกครั้ง  เพ่ือลดแรง
เสียดทานหรืออุปสรรค (Remove Frictions) ทั้งนี้การตั้งเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาและยกระดับ MSE 
(Reconfigure) ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Increase Productivity) โดยการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ MSE ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ปี พ.ศ. 2567-2568 ต้องเป็นช่วงเวลาที่สร้างการเติบโตใหม่ (New S-Curve) ที่อัตราการเติบโตของ 
MSE ภายใต้ New Ecosystem ใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นจาก Data Platform ที่มีความทันสมัยมีความเป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลาและใช้ร่วมกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของหน่วยงานหลักอย่าง สสว.  
เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อ MSE อย่างแท้จริง ซึ่งจะลดผลกระทบและค่าเสียโอกาสที่สูญเสียไป 
ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2566 ให้ MSE มีความพร้อมทั้ง New Ecosystem ที่ดี มีความสามารถในการรองรับ
ความเสี่ยงในอนาคตที่อาจจะผันผวนได้ตลอดเวลาและสามารถเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Full Potential)  
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7.4 แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน MSE 
 
ในการจัดท าปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) และกลไกการขับเคลื่อนของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) 

และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) (Micro and Small Enterprises: MSE) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม  
น าไปปฏิบัติได้จริง และยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small) รวมทั้งแนวทาง โครงการ งบประมาณ ช่วงเวลา หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ ผู้ชี้น าในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSE สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 
บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSE ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ MSE สามารถ

เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ 
เชื่อมโยงการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม  และสร้างกลไกเพ่ือขับเคลื่อน  MSE ให้ เติบโต  และ 

มีความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล  
 
เป้าหมาย 
1) มีฐานข้อมูล MSE ทั้ง 4 ช่วง (Early, Rising Star, Maturity และ Turn Around)  
2) จ านวน MSE ที่เป็น Early และ Rising Star ให้เติบโต และเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
3) มี MSE Data Platform ที่ Active และใช้งานร่วมกันทุกหน่วยงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม MSE 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความทันสมัยและครอบคลุม MSE ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 

บูรณาการด้วยการมีศูนย์กลางเพียงหนึ่ งเดียว (Micro/Small Business Data Platform)  
สร้างปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ทางด้านข้อมูลของ MSE ทั้งระบบให้มีศูนย์กลางเพียง 
หนึ่งเดียว (Micro/Small Business Data Platform) 

2) สร้างปัจจัยแวดล้อมทางด้านนโยบาย/กฎระเบียบ และด้านการเงินโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของ MSE และกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและบังคับอย่างจริงจัง 
 

แผนงาน/โครงการ 
1) ระบบฐานข้อมูล MSE ที่บูรณาการและสามารถใช้งานได้จริง  
2) ศูนย์กลางการรับฟังความคิดเห็นของ MSE ต่อกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ รวมถึงการปกป้อง

สิทธิ เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม 
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3) ศูนย์กลางให้ค าปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ รวมถึงจัดตั้งกองทุน
ทรหด (Resilience Fund) กองทุนปรับสมดุล (Rebalance Fund) และกองทุนฟ้ืนฟูธุรกิจ 
(Revival Fund) ให้เหมาะสมกับช่วงธุรกิจ 

4) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government/Corporate Procurement)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากลไกส่งเสริม MSE และเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูง 
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย MSE เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงพ้ืนที่/อุตสาหกรรม  
2) พัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพ่ือ MSE โดยเฉพาะ  
3) สร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมของ MSE และวิสาหกิจชุมชน ในด้านกฎระเบียบ การเงิน 

การตลาด เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ MSE    
4) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเชิงลึกส าหรับ MSE อย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน/โครงการ 
1) แพลตฟอร์มการรวมกลุ่มเครือข่าย MSE เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงพ้ืนที่/อุตสาหกรรม 
2) แพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์กลางให้มีพลวัต (Dynamic E-Commerce Platform) 
3) ศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานสมัยใหม่ของ MSE (Productivity Center) และเชื่อมโยงข้อมูล 

ด้วยแพลตฟอร์มแรงงานระดับชาติ (National E-Job Platform) 
4) สถาบันด้ านวิชาการของผู้ ประกอบการ MSE (Entrepreneurship Academy/Campus 

Center) เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้ 
5) ระบบวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของ MSE ด้าน OKRs (Objective 

and Key Results) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับ MSE ให้เติบโตและก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
2) ผลักดันให้ MSE ตระหนักและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ ส่งเสริม 

ด้านการตลาดและสินค้าชุมชน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
3) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรชุมชน เพ่ือยกระดับ MSE สู่สากล 
 
แผนงาน/โครงการ 
1) ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

(Technology Digital Innovation OSS)  
2) ศูนย์บริการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Transformation Business Service Center)  
3) ศูนย์บริการการรับรองมาตรฐานส าหรับ MSE แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
4) แพลตฟอร์มสินค้าท้องถิ่น เพ่ือท้องถิ่น  
5) ศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรชุมชน และ Smart MSE Factory 
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ตารางท่ี 7.1: แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน MSE 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 1. ระบบฐานข้อมูล MSE ที่บูรณาการและสามารถใช้งานได้จริง 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ MSE ให้บูรณาการ และมีความเชื่อมโยงกัน 
โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เป็นผู้ดูแลระบบ และเป็น
ระบบที่ทุกหน่วยงานรัฐร่วมกันอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
และสามารถดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีและสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างตรงจุด 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
การเกษตร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนจังหวัด 100 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ 1: พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย
และครอบคลุม MSE ด้วย
เทคโนโลยดีิจิทัล และ
บูรณาการด้วยการมี
ศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว 
(Micro/Small Business 
Data Platform) 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. การบูรณาการและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 
MSE ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ความซ้ าซ้อนในการ
ท าข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน 

แผนงาน/โครงการ: 2. ศูนย์กลางการรับฟังความคิดเห็นของ MSE ต่อกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ รวมถึงการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา 
จัดตั้งศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นของ MSE เกี่ยวกับกฎหมาย/
กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค รวมถึงให้ 
ความคุ้มครอง MSE ไม่ให้ถูกธุรกิจชนาดใหญ่เอาเปรียบและแข่งขัน
อย่างไม่เป็นธรรม โดยให้อ านาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือ 
MSE 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ส่วนท้องถิ่น 10 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ 2: สร้างปัจจัย
แวดล้อมทางด้านนโยบาย/
กฎระเบียบ และด้าน
การเงินโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมของ MSE 
และกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

ด้านนโยบาย/
กฎระเบียบ 

1. กฎหมาย/
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ต่าง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. สิทธิและทรัพย์สิน
ทางปัญญา ของ MSE  

 
 
 
 
 

       

https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/
https://www.sme.go.th/


การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-13 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 3. ศูนย์กลางให้ค าปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ รวมถึงจัดตั้งกองทุนทรหด (Resilience Fund) กองทุนปรับสมดุล (Rebalance Fund) และกองทุนฟื้นฟูธุรกิจ  
(Revival Fund) ให้เหมาะสมกับช่วงธุรกิจ 
จัดตั้งศูนย์กลางให้ค าปรึกษาทางการเงินครอบคลุมนวตักรรมทาง
การเงินสมัยใหม่ เช่น การใช้ระบบการช าระเงินออนไลน์ ส่งเสริม 
ให้เกิด Cashless เป็นต้นจัดตั้งกองทนุให้การสนับสนุนทางด้ 
านการเงินเพ่ือช่วยเหลือ MSE ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงธุรกิจ ได้แก่  
1) กองทุนทรหด (Resilience Fund) ส าหรับธุรกิจในช่วงเร่ิมต้น 
มีทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ สามารถปรับตัว
และแก้ปัญหาได้ ลักษณะคล้าย Angel Fund 2) กองทุนปรับสมดุล 
(Rebalance Fund) ส าหรับธุรกิจในช่วงรุ่งเรืองและช่วงอิ่มตัว 
โดยให้ทุนสนับสนุนบางส่วนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและ
แข่งขันได้ 3) กองทุนฟ้ืนฟูธุรกิจ (Revival Fund) ส าหรับธุรกิจที่อยู่
ในช่วงพลิกฟ้ืนธุรกิจ โดยการให้เงินสนับสนุนเพ่ือเยียวยาธุรกิจให้อยู่
รอด ผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับ NPL  
ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า ยืดระยะเวลาการช าระหนี้ 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
ออมสิน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส่วนกลาง
และ 
ส่วน

ภูมิภาค 

20 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ 2: สร้างปัจจัย
แวดล้อมทางด้านนโยบาย/
กฎระเบียบ และด้าน
การเงินโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมของ MSE 
และกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น 

ด้านการเงิน 1. การเงินของ MSE  
ในแต่ละช่วงธุรกิจ 
2. การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และการใช้
นวัตกรรมทางการเงิน
สมัยใหม่  
3. ต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ: 4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government/Corporate Procurement) 
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย 
และถูกต้องครบถ้วน ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจาก MSE มากข้ีน  
ซึ่งเป็นการกระตุ้นทางอ้อมให้ MSE ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ดีขึ้น 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: 
กรมบัญชีกลาง  

ส่วนกลาง 5 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ 3: พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
บังคับอย่างจริงจัง 

ด้านการตลาด 1. ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐและ 
MSE 
2. การแข่งขันที่เป็น
ธรรม 

 
 
 
 
 

       



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-14 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 5. แพลตฟอร์มการรวมกลุ่มเครือข่าย MSE เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงพื้นที่/อุตสาหกรรม 
สร้างแพลตฟอร์มกลางหรือแบบอย่างในการรวมกลุ่มเครือข่าย MSE 
ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน Know-how รวมถึงทุนหรือ
ทรัพยากรต่าง ๆ และน าแพลตฟอร์มดังกล่าวกระจายไปยังท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี และควรมีการเชื่อมโยงกันระหว่างแพลตฟอร์ม
เพ่ือให้องค์กรอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อได้ 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ส่วน
ภูมิภาค 

10 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มเครือข่าย 
MSE เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเชิงพ้ืนที่/
อุตสาหกรรม 

ด้านทรัพยากร
มนุษย์ และ 
องค์ความรู้ 

1. การรวมกลุ่ม
เครือข่าย MSE  
ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกลุ่ม
อุตสาหกรรม 
2. การถ่ายทอด 
องค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยน Know-
How และทุนหรือ
ทรัพยากรต่าง ๆ  

แผนงาน/โครงการ: 6. แพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์กลางให้มีพลวัต (Dynamic E-Commerce Platform)   
สร้างแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานได้จริง เข้าถึงง่าย 
ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้าแบรนด์ไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องมีหน่วยงานกลางในการดูแลระบบ
และรวบรวมข้อมูลสินค้าและผู้ซื้อผู้ขาย สามารถน าไปข้อมูลไป
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพ่ือส่งเสริมการตลาดต่อไปได้ 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง 20 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ 2: พัฒนาระบบ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทย เพ่ือ MSE โดยเฉพาะ 

ด้านการตลาด 1. แพลตฟอร์มการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
แหล่งรวบรวมสินค้าของ 
MSE ไทย 
2. การกระจายรายได้ 
สู่ท้องถิ่น ด้วยการ
สนับสนุนสินค้าแบรนด์
ไทย 
3. ฐานข้อมูลที่สามารถ
น าไปวิเคราะและ 
ใช้ประโยชน์ได ้

 
 
 
 
 
 

       



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-15 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 7. ศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานสมัยใหม่ของ MSE (Productivity Center) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มแรงงานระดับชาติ (National E-Job Platform) 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของแรงงานสมัยใหม่  
เพ่ือเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill & Reskill) ของแรงงาน 
ใน MSE รวมถึงมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านการเงิน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ โดยการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและสถานศึกษา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
หรืออาจท าในลักษณะ Co-working Space มีการแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ และควรมีการเก็บฐานข้อมูลการเรียนรู้และเชื่อมโยง
ข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มด้านแรงงานโดยเฉพาะ 

1. หน่วยงานหลัก: กระทรวง
แรงงาน ส านักงานสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 
2. หน่วยงานร่วม: กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค 

30 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ 3: สร้างการรับรู้
และเตรียมความพร้อมของ 
MSE และวิสาหกิจชุมชน 
ในด้านกฎระเบียบ การเงิน 
การตลาด เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจการของ 
MSE    

ด้านทรัพยากร
มนุษย์ และ 
องค์ความรู้ 

1. การยกระดับทักษะ
และปรับเปลี่ยนทักษะ 
(Upskill & Reskill) 
แรงงานของ MSE ให้มี
ประสิทธิภา 
2. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ทักษะความเชี่ยวชาญ
ของแรงงานทั้งหมด  
3. การจับคู่คนไม่ตรงกับ
งานและส่งเสริมให้เกิด
จ้างงานของ MSE 

แผนงาน/โครงการ: 8. สถาบันด้านวิชาการของผู้ประกอบการ MSE (Entrepreneurship Academy/Campus Center) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ 
จัดตั้งสถาบันวชิาการส าหรับผู้ประกอบการ MSE ให้มีองค์ความรู้ 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและมีทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน โดยมีหลักสูตรทั้งระยะยาวและระยะสั้นให้เหมาะสมกับ 
แต่ละช่วงธุรกิจ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการแนะค าและให้ค าปรึกษา
ตลอดเวลา และมีความต่อเนื่อง 

1. หน่วยงานหลัก: กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวง
แรงงาน  
2. หน่วยงานร่วม: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ส่วนจังหวัด 10 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ 3: สร้างการรับรู้
และเตรียมความพร้อมของ 
MSE และวิสาหกิจชุมชน 
ในด้านกฎระเบียบ การเงิน 
การตลาด เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจการของ 
MSE    

ด้านทรัพยากร
มนุษย์ และ 
องค์ความรู้ 

1. องค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ MSE 
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
ในแต่ละช่วง 
2. ผู้เชี่ยวชาญในการให้
ค าปรึกษาของ MSE  
ให้มีความต่อเนื่อง 

        



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-16 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 9. ระบบวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของ MSE ด้าน OKRs (Objective and Key Results) 
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลส าหรับ MSE โดยใช้ OKRs  
หรือระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดตัวชี้วดัหลักที่แม่นย า 
และเชื่อถือได้ และควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประเมินถึง
ความส าคัญของความต่อเนื่องในการตดิตามและประเมิน MSE 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง 15 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ 4: พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล 
เชิงลึกส าหรับ MSE  
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. ระบบติดตามและ
ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 
2. ข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
3. การแก้ปัญหาหรือให้
ความช่วยเหลือได้อย่าง
ตรงจุดและทันเวลา 

แผนงาน/โครงการ: 10. ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (Technology Digital Innovation OSS) 
จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้และค าปรึกษา MSE ในการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปปรับใช้ในทุก ๆ ช่วงธุรกิจ 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม, กระทรวง
แรงงาน, ส านักงานสง่เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล, ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 
สถานศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง 
และส่วน
ภูมิภาค 

10 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล นวัตกรรม 
และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. การให้ค าแนะน า
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและแนะน า
แหล่งเงินทุน 
ในการต่อยอดพัฒนา
สินค้าและบริการ 
2. ผู้ประกอบการ MSE 
มีพ้ืนที่ในการท าวิจัยและ
พัฒนา 
3. การยกระดับและ
ผลักดันสินค้านวัตกรรม
ไปสู่เชิงพาณิชย์ 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-17 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 11. ศูนย์บริการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ (Transformation Business Service Center) 
จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ประกอบการ MSE ที่อยู่ในช่วงอิ่มตัว
หรือช่วงพลิกฟ้ืนธุรกิจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สามารถอยู่
รอดหรือไปต่อได้ โดยมีหน่วยงานกลางในการรับเร่ืองและพิจารณาตาม
เกณฑ์และส่งเร่ืองต่อไปยังหน่วยงานทีม่ีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
ต่อไป 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง 15 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล นวัตกรรม 
และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. การให้ค าแนะน า
ปรึกษาส าหรับ
ผู้ประกอบการ MSE  
ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ 
2. การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
MSE  
ที่ประสบปัญหาหรือ
ต้องการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

แผนงาน/โครงการ: 12. ศูนย์บริการการรับรองมาตรฐานส าหรับ MSE แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
จัดตั้งศูนย์กลางในการให้บริการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว โดยมีหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยง
ข้อมูลบนแพลตฟอร์มเดียวกัน 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: สถาบัน
รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่วนกลาง 5 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 2: ผลักดันให้ MSE 
ตระหนักและเข้าสู่
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
ส่งเสริมด้านการตลาดและ
สินค้าชุมชน เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. ผู้ประกอบการ MSE 
มีสินค้าและบริการที่มี
การรับรองมาตรฐาน 
2. ระยะเวลาและการ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการขอ
มาตรฐานต่าง ๆ 
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ส าหรับ MSE  
3. ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ MSE 

 
 
 
 
 

       



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนินธุรกจิของวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม   7-18 

แนวทาง: ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่

เป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(ปี) 

ความสอดคล้องนโยบาย/
ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
กับประเด็น 

การประชมุ FG 

ความสอดคล้องกับ
ปัญหา 

แผนงาน/โครงการ: 13. แพลตฟอร์มสินค้าท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น 
จัดท าแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าในแต่ละท้องถิ่น รวมถึง 
การส่งเสริมทางด้านการตลาดให้มีการเข้าถึงสินค้าท้องถิ่น 
และสินค้าแบรนด์ไทยได้มากข้ึน 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
การเกษตร, กรมการพัฒนา
ชุมชน 

ส่วนกลาง 
และ 

ส่วนท้องถิ่น 

15 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 2: ผลักดันให้ MSE 
ตระหนักและเข้าสู่
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
ส่งเสริมด้านการตลาดและ
สินค้าชุมชน เพ่ือให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล 

ด้านการตลาด 1. การยกระดับสินค้า
ท้องถิ่นเข้าสู่การค้า
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
สร้างมาตรฐานสนิค้า
ท้องถิ่น 
2. การกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น และระบบ
เศรษฐกิจฐานราก 

แผนงาน/โครงการ: 14. ศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรชุมชน และ Smart MSE Factory 
จัดตั้งศูนย์บม่เพาะ เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ MSE 
และจัดตั้งหน่วยงานในภูมิภาคมีหน้าทีเ่สมือนนวัตกรชุมชน ส าหรับให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในภาคการผลิตให้น าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

1. หน่วยงานหลัก: ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
2. หน่วยงานร่วม: กรมส่งเสริม
การเกษตร, กรมการพัฒนา
ชุมชน 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต,ิ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต,ิ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนท้องถิ่น 30 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ 3: พัฒนาศูนย์ 
บ่มเพาะ นวัตกรชุมชน  
เพ่ือยกระดับ MSE สู่สากล 

ด้านปัจจัย
สนับสนุน 

1. ผู้ประกอบการ MSE 
มีพ่ีเลี้ยงและผู้ให้
ค าแนะน า ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในทุกช่วงธุรกิจ 
2. ผู้ประกอบการ MSE 
ในภาคการผลิตมีการใช้
เทคโนโลยีในการลด
ต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  
3. ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ MSE 

หมายเหตุ: ระยะเวลาด าเนินงานโครงการเป็นโครงการต้นแบบในการด าเนินงาน และหลังจากโครงการต้นแบบเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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7.5 แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่
สนับสนุน MSE 
 
แผนการด าเนินงาน (Roadmap) ตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 13 แผนงาน จ าแนกตาม 

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินงาน ได้แก่ แผนงานระยะเร่งด่วน แผนงานระยะปานกลาง และ
แผนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7.2: แผนการด าเนนิงาน (Roadmap) ตามแผนปฏิบัติการ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีที่) 

ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะต่อเนื่อง 
1 2 3 4 5 6 

ยุทธศาสตร์ที ่1: บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริม MSE 
1 ระบบฐานข้อมูล MSE ท่ีบูรณาการและสามารถใช้งานได้จริง             
2 ศูนย์กลางการรับฟังความคิดเห็นของ MSE ต่อกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ รวมถึงการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา        
3 ศูนย์กลางให้ค าปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ รวมถึงจัดต้ังกองทุนทรหด (Resilience Fund) 

กองทุนปรับสมดุล (Rebalance Fund) และกองทุนฟื้นฟูธุรกิจ (Revival Fund) ให้เหมาะสมกับช่วงธุรกิจ 
            

4 ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (Government/Corporate Procurement)              
ยุทธศาสตร์ที ่2: พัฒนากลไกส่งเสริม MSE และเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพสูง 

5 แพลตฟอร์มการรวมกลุ่มเครือข่าย MSE เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงพื้นท่ี/อุตสาหกรรม             
6 แพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์กลางให้มีพลวัต (Dynamic E-Commerce Platform)             
7 ศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานสมัยใหม่ของ MSE (Productivity Center) และเชื่อมโยงข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มแรงงานระดับชาติ 

(National E-Job Platform) 
            

8 สถาบันด้านวิชาการของผู้ประกอบการ MSE (Entrepreneurship Academy/Campus Center) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้             
9 ระบบวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของ MSE ด้าน OKRs (Objective and Key Results)             

ยุทธศาสตร์ที ่3: ยกระดับ MSE ให้เติบโตและก้าวสู่สากล 
10 ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (Technology Digital Innovation OSS)             
11 ศูนย์บริการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Transformation Business Service Center)              
12 ศูนย์บริการการรับรองมาตรฐานส าหรับ MSE แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)              
13 แพลตฟอร์มสินค้าท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น              
14 ศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรชุมชน และ Smart MSE Factory             

หมายเหตุ:        ระยะเวลาในการด าเนินโครงการซึ่งเป็นต้นแบบในการด าเนินงาน และหลังจากโครงการต้นแบบเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน นโยบาย และงบประมาณบูรณาการของ สสว. 

 
ส าหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกิจรายย่อย (Micro) 

และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ต้องมีการศึกษาทบทวนและความเชื่อมโยงของแผนการด าเนินงานด้าน 
การส่งเสริม SME เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายของการด าเนินงานตั้งแต่ระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทหรือแผนการส่งเสริม รวมทั้งงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และในระดับหน่วยงาน เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียด
ของการทบทวนและความเชื่อมโยง มีดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย  

ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก (Master Plan) ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
โดยมีวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทย 
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะน ามาใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ความมั่นคง 
2) สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

  

ก 
ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นหลัก ซึ่งประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง คือ  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบไปด้วย 

- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
- สร้างโอกาสเข้าถึงบริการการเงิน 
- สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างต้นมาสู่

แผนการพฒันาในระยะ 5 ปี ซึ่งก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะด้านได้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ที่เก่ียวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้  

วัตถุประสงค์ :  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมาย :  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวชี้วัด :  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 
ทั้งนี้ มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 แนวทาง ดังนี้ 
1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อม
และศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็น  
ผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ 
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ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ  

2. สร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึง
ข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้ง ก าหนด
มาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย 
และพัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้  

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า
และการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ
โดยการก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุน  
ในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ได้ก าหนดแผนรองรับเพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนาข้างต้นให้เกิดความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งแผนรองรับที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง คือ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4  
(ปี 2560-2564) 

 
 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) 

 

วิสัยทัศน์ : “SMEs ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อเป็นพลังส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 

 

พันธกิจ ประกอบไปด้วย 3 ข้อ คือ  
1. พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ SME  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ SME ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ 

การแข่งขันอย่างมืออาชีพ  
3. เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEเพ่ือสร้างมูลค่า ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย  

 
จากพันธกิจในข้อที่ 1 แสดงให้เห็นได้ว่าแผนการส่งเสริมฯ ได้ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจอย่างชัดเจน โดยต้อง
ด าเนินงานให้มีหน่วยงานให้บริการความช่วยเหลือที่ครบถ้วน การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก และการติดต่อกับ
ภาครัฐที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน และรวดเร็ว การมีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจสิ่งต่าง ๆ  
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ทั้งนี้ แผนการการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา SME ในการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมให้ SME มีส่วนช่วยในการกระจาย
รายได้และลดความเหลื่อมล้ า โดยเป้าหมายสูงสุดของแผนการส่งเสริมฯ คือ การเพิ่มสัดส่วน SME GDP ต่อ 
GDP รวมของประเทศ ให้สูงข้ึนเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ทั้งนี้ การด าเนินงานภายใต้แผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย 3 เป้ายุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริม และพัฒนา SMEs รายประเด็น 
กลยุทธ์ 1 ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาด และการออกสู่สากล 
กลยุทธ์ 4 พัฒนา และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างขีดความสามารถ SMEs เฉพาะกลุ่ม 
กลยุทธ์ 1 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SMEs 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์ 1 พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 2 ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพ่ือเอ้ือ และลดอุปสรรคต่อ 
การด าเนินธุรกิจของ SME 
 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง  

3 แผน พบว่า การด าเนินการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่  
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ลงมาถึง 
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ (3) แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 4 
ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงความเชื่อมโยงในภาพที่ ก.1 
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ภาพที่ ก.1: ความเชื่อมโยงของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค.

ยุทธศาสตร ์
1. ความม่ันคง 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการการเงิน 
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
(1) สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ 
(2) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท าธุรกิจ 
(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับท่ี 12  
(ปี 2560-2564) 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสรมิและพัฒนา SME รายประเด็น 
กลยุทธ ์1 ยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
กลยุทธ ์2 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล 
กลยุทธ ์4 พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม 
กลยุทธ ์1 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมลูค่าสูง 
กลยุทธ ์2 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทาง

ธุรกิจของ SME  
กลยุทธ ์3 พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME 
อย่างเป็นระบบ  

กลยุทธ ์1 พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธภิาพ 
กลยุทธ์ 2 ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์

เพื่อเอื้อ และลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) 
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 แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) 
 
ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) มีกระบวนการ

ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนการส่งเสริมที่เก่ียวข้องกับ SME ดังนี้1  

 
 

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้ชี้น าการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ Micro และ SME สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ : บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม Micro และ SME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้ Micro และ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 แผนยุทธศาสตร์ สสว.ฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 4 เป้ายุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro และ SME ของประเทศ ด้วย BIG DATA 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม Micro 
และ SME ของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ Micro และ SME BIG DATA 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทาง เศรษฐกิจด้าน Micro และ SME 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง Micro และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ Micro และ SME 
กลยุทธ์ 2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโต และก้าวสู่สากล  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม Micro และ SME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization) 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี ดิจิทัล และ การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
  

                                                           
1 แผนยุทธศาสตร์ สสว. ป ี2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) โดย ฝ่ายกลุยุทธอ์งค์กร ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
- แผนปฏิรูปประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561  
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
- นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม Micro และ SME  
- SDGs  
- แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)  
- พ.ร.บ. ส่งเสริม SME (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ของ สสว. 

แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 
(ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ์ 1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  
กลยุทธ์ 2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office  
กลยุทธ์ 3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  

 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) ในฉบับนี้ ได้มีการ

กล่าวถึงการส่งเสริม Micro ควบคู่กับ SME ซึ่งต่างจากแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 ที่มีการกล่าวถึง
เพียง SME เท่านั้น นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ แสดงถึงความต้องการที่จะพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ จนไปถึงการพัฒนาสู่ระดับสากล ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายขององค์กรที่ต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละช่วง 
การเติบโตของประเทศไทย 
 

 งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ

จ าแนกแผนบูรณาการออกได้เป็น 6 ด้าน คือ  
1. ด้านความมั่นคง   
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
5. ด้านการจัดการนาและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ

การส่งเสริม SME จึงได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพของงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชนและพัฒนา SME สู่สากล ภายใต้แผนบูรณาการที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยกระดับเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุน  

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
1) สนับสนุนการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการ SME รายใหม่ด้านเทคโนโลยีและ

ทั้งในเรื่องศูนย์บ่มเพาะ และการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ  
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2) ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SME ให้มีศักยภาพและผลิตภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการธุรกิจ การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e – commerce) การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์  

3) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการสู่ระดับสากล 
การสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศ 

4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) ให้กับ SME รวมถึง 
การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการ
ข้อมูล การสนับสนุน SME ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน  

5) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงองค์กรเกษตรและสหกรณ์ 
ส่งเสริม การจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน 

6) ส่งเสริมและพัฒนาการต่อยอด ขยายผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชน 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

7) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริม
ธุรกิจขนาดเล็กของชุมชน 

 
การพัฒนา Ecosystem ที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจได้ถูกก าหนดไว้ในนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
และส่งเสริม SME ให้บรรลุเป้าหมายในทุกข้อได้นั้น ต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นส าคัญ  
โดยหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับ สสว. ในการด าเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ประกอบด้วย2  
9 กระทรวง 23 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนหมุนเวียน ดังภาพที่ ก.2 

 
ทั้งนี้ จากแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2562-2564) และแผนงาน 

บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SME สู่สากล ได้ถูกผนวกเข้าด้วยกันจนเกิด
เป็นแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562 ดังภาพที่ ก.3 จะเห็นได้ว่าแนวทางที่ส าคัญต่อการพัฒนาและ
ส่งเสริม SME คือ แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบการธุรกิจและการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ สสว.ฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 4 

 
 

  

                                                           
2 คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เร่ืองแผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ภาพที่ ก.2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ SME พ.ศ. 2562 

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
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ภาพที่ ก.3: แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562 

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 
ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Ecosystem) เช่น HUAWEI 

Ecosystem การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีของระบบขนส่ง (Transportation) Apple Ecosystem Amazon 
Ecosystem และ AIS Ecosystem ตัวอย่างผู้ประกอบการดังกล่าวต่างใช้ Ecosystem ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการใช้ดิจิทัลในการประกอบกิจการ เพ่ือให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากที่สุด สะดวก และรวดเร็ว  
ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 
1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ของภาครัฐ1 
การสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย 

(Micro, Small and Medium Enterprise: MSME) ในภูมิภาคอาเซียนก็เป็นหนึ่งในความท้าทายและโอกาส
ของผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ทั้งนี้ จ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย (MSME) ในอาเซียนรวมกันมากกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนวิสาหกิจที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ  
โดยไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ให้การส่งเสริม MSME เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สอดคล้องกับ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนมุ่งผลักดันให้ส าเร็จ 

 
แนวทางการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยในอาเซียน เป็นการแนะแนวทางให้  

ผู้ก าหนดนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเน้นในเรื่องการสนับสนุน  
การเข้าสู่ระบบและการใช้ดิจิทัลในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งแนวทางส าหรับภาครัฐในการใช้
ดิจิทัลในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ โดยเสนอให้ก าหนดนโยบายในอาเซียนควรช่วยให้ผู้ประกอบการ 
มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและเข้าสู่ตลาดใหม่ได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้ ทั้งนี้ ภาครัฐควรใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ 
ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการเข้าสู่ระบบโดยใช้ดิจิทัล โดยเชื่อว่าระบบดิจิทัลมีบทบาทในการลดจ านวนของธุรกิจ
นอกระบบได้ ทั้งนี้ ในอาเซียนมีธุรกิจจดทะเบียนอย่างถูกต้องประมาณ 10.04 ล้านราย ซึ่งธุรกิจ 
ที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการสร้างงานมากกว่า 72 ล้านต าแหน่ง อาเซียนพยายามสนับสนุนให้
วิสาหกิจรายย่อยจดทะเบียนเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ระบบ และลดขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบ  
เพ่ือการอ านวยความสะดวกให้วิสาหกิจรายย่อยเติบโต ให้ภาครัฐสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อม  
ทางธุรกิจที่เท่าเทียม และท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน 

                                                           
1 กระทรวงการต่างประเทศ (2562). ASEAN MSMEs in the Digital Era: Challenges and Opportunities. เข้าถึงได้จาก
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/108673-ไทยพร้อมร่วมผลักดัน-MSME-อาเซียน-มุ่งสู่ยุคดิจิทัล.html.  

ข 
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2. ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจรายย่อย
ในการเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพ่ิมผลิตภาพและมีความมั่นคงมากข้ึน 

3. ภาครัฐควรส่งเสริมการเข้าถึงบริการในการพัฒนาธุรกิจ ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จ านวนมาก
บริการพัฒนาธุรกิจยังค่อนข้างขาดแคลน อาจหมายถึงการมีหน่วยงานจ านวนไม่มากที่สามารถ
เชื่อมต่อความรู้ ไปยังผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ภาครัฐจะต้องพิจารณาถึง  
การกระจายเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ การริเริ่ม
เครือข่ายชุมชนเทคโนโลยี หรือแรงจูงใจในการถ่ายโอนความรู้ 

4. ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับประชาชนเพ่ือช่วยในการใช้ดิจิทัล 
เนื่องจากประชาชนที่ต้องการใช้ดิจิทัลจะต้องมีทักษะที่ต่างออกไป การส่งเสริมทักษะดิจิทัล  
ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวม
ของการใช้เครื่องมือดิจิทัลและบริการดิจิทัลในสังคม 

 
การแก้ปัญหาและการส่งเสริม MSME เป็นเรื่องที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องด าเนินการร่วมกัน 

เนื่องจาก ผู้ประกอบการ MSME เป็นปัจจัยส าคัญต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
กิจการเหล่านี้มีเป็นจ านวนมาก และกระจายตัวกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาค หากภาครัฐสามารถดูแลกิจการเหล่านี้ 
ได้อย่างทั่วถึง จะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ า อันเป็นปัญหาที่ส าคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างมาก 
นอกจากการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในประเทศ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นตัวอย่างการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ในต่างประเทศ และตัวอย่างของประเทศฟินแลนด์ที่ประสบความส าเร็จในด้านของ
การเป็นแหล่งเงินทุนที่ด ี 

 
ส าหรับตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Ecosystem) ของหน่วยงาน

ภาครัฐ และผู้ประกอบการของไทยและต่างประเทศ มีดังนี ้
 
2) SME 360o Ecosystem ของกรมสรรพากร 
กรมสรรพากรมีการจัดท า Ecosystem ส าหรับ SME แบบครบวงจร ในรูปแบบ SME 360o 

Ecosystem เป็นการจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางด้านการเงิน แหล่งเงินทุน และองค์กรที่สนับสนุน 
SME ภายใต้กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งทางด้าน
บริการและการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง มีโปรแกรมบริหารจัดการบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
SME ในลักษณะ Online หรือ Could-based Solutions 
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ภาพที่ ข.1: SME 360o Ecosystem ของกรมสรรพากร 

 
ที่มา: กรมสรรพากร. (2563). 
 

จะเห็นได้ว่า ทั้งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) และกรมสรรพากร ต่างก็มีการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยมี Ecosystem ที่มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งเป็นความท้าทายของภาครัฐในการสนับสนุน พัฒนา และสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการเพ่ือเป็นโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ 

 
3) ตัวอย่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ (Business Ecosystem) 
3.1) HUAWEI Ecosystem (Huawei Mobile Services: HMS) 
นายจาง ผิงอัน ประธานกลุ่มธุรกิจ Huawei Consumer Cloud Services กล่าวว่า หัวใจส าคัญของ 

HUAWEI Ecosystem คือ Huawei Mobile Services (HMS) ซึ่ ง เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่ รวบรวม
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ไว้ในนั้นทั้งหมด และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายมาก
ขึ้น ทั้งนี้ทาง Huawei ยังให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก GAPP (The Open GApps 
Project), GDPR (General Data Protection Regulation) และกฎระเบียบตามแต่ละภูมิภาค 
 

โดยสมาร์ทโฟนจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางตามหลักการของกลยุทธ์ ‘1+8+N’ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ของ Huawei จะเข้าถึงผู้ใช้ได้ผ่านอุปกรณ์ของ Huawei จ านวน 8 กลุ่มเพ่ือสร้างระบบ Internet of Things 
(IoT) ที่ทุกอุปกรณ์เชื่อมโยงกันและรองรับบริการต่าง ๆ ได้หลากหลาย นอกจากนี้ HMS จะสามารถช่วยให้
แนวคิดการใช้ชีวิตโดยมี AI เป็นองค์ประกอบส าคัญในทุกขณะเป็นจริงได้เมื่อใช้งานร่วมกับเครือข่าย 5G  
ที่ท างานโดยใช้อุปกรณ์ระบบของ Huawei รวมไปถึงระบบที่มี AI ในการควบคุมและ Cloud computing 
solution ซ่ึง HUAWEI Ecosystem เป็นระบบนิเวศท่ีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของ HMS ในตลาดโลก  
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ภาพที่ ข.2: HUAWEI Ecosystem (Huawei Mobile Services: HMS)

 
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ. (2562). “หัวเว่ย”ประกาศสรา้งอีโคซิสเต็มส์ก้าวสู่ยุค AI. 
 
 ปัจจุบันมีผู้ใช้ HMS กว่า 570 ล้านคนใน 170 ประเทศท่ัวโลก ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 บริการ 
HUAWEI AppGallery มีผู้ใช้งานรายเดือน ทะลุ 390 ล้านคนและมียอดดาวน์โหลดรวมถึง 180,000 ล้านครั้ง
ภายใน 1 ปีหลังจากเปิดบริการสู่ผู้ใช้ทั่วโลกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา 
 

3.2) การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีของระบบขนส่ง (Transportation) 
การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีโดยการใช้แนวคิด Mobility as a Service (MaaS) ซึ่งก็คือแนวคิด

เกี่ยวกับระบบการเดินทางที่รวบรวมการบริการทุกอย่างในด้านการขนส่งมาไว้ในพ้ืนที่ที่อ านวยความสะดวก  
ให้คนได้มากที่สุด ซึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจและวางแผนการเดินทาง
ของตนเองในรูปแบบที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด และพึงพอใจที่สุดได้ 
 

ภาพที่ ข.3: Mobility Landscape 

 
ที่มา: Frost & Sullivan. (2014). Future of Integrated Mobility.   
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3.3) Apple Ecosystem 
Steve Jobs มีแนวคิดในการน าเสนอสินค้าและบริการที่ครบถ้วน ครบวงจร หรือที่เรียกว่า End-to-

End ภายใต้แบรนด์ Apple ที่บริษัทได้เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนท าให้ลูกค้าที่ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้น เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนของ Apple ด้วย เนื่องจาก
ระบบ Ecosystem ทีเ่ชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท  

 
ภาพที่ ข.4: Apple Ecosystem 

 
ที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน). (2555). Ecosystem.  
 

3.4) Amazon Ecosystem 
Amazon พยายามใช้กลยุทธ์สร้าง Ecosystem เช่นกัน แต่อาจจะแตกต่างกับ Apple โดยรายได้หลัก

ของ Amazon นั้นมาจากการขายหนังสือ และต่อมาจึงขยายไปในส่วนของภาพยนตร์และเพลงมากขึ้น ดังนั้น 
Amazon จึงสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Kindle ที่เป็น E-book Reader คุณภาพดี หรือ Fire ที่
เป็น Tablet ราคาไม่สูงมาก ซึ่งเจตนาหลักของ Amazon นั้นไม่ต้องการก าไรจากอุปกรณ์เหล่านี้ เพียงแต่เมื่อ
ใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้ว จะอ่านหนังสือ ดาวน์โหลดหนัง ฟังเพลง ต้องท าผ่าน Amazon เท่านั้น ซึ่งระบบ 
Ecosystem ของ Amazon คือเมื่อซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Amazon แล้ว ก็ท าให้ต้องซื้อหนังสือ หนัง เพลง 
เกม จาก Amazon ด้วย 
 

ภาพที่ ข.5: Amazon Ecosystem 

 
ที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน). (2555). Ecosystem.   
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ภาคผนวก ข  ข-6 

3.5) AIS Ecosystem 
หนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่พยายามสร้างระบบ Ecosystem ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารแบบบูรณาการในลักษณะ
ของ Total Communication 
 

ภาพที่ ข.6: AIS Ecosystem 

 
ที่มา: บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน). (2555). Ecosystem.   
 

ส าหรับองค์ประกอบของ AIS Ecosystem นั้น แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
1. อุปกรณ์ (Device) โดยการน าเอาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาร่วมบูรณาการ ในการน าเสนอสินค้า

และร่วมให้บริการลูกค้า เช่น การซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต แล้วสมัครโปรโมชั่นกับบริษัทแล้วจะ
ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  

2. ผู้ให้บริการคอนเท็นท์ (Content Partners) โดยการร่วมมือกับบริษัทผู้สร้างคอนเท็นท์ เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกสบายกับลูกค้ามากขึ้น มีapplication ที่ไม่สามารถหาที่อ่ืนได้ เช่น AIS Book Store  

3. ผู้พัฒนาโซลูชั่นส์ (Solutions Partners) การที่ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนั้น 
ท าให้บริษัทได้มีการคิดค้นโปรโมชั่นต่าง ๆที่ ให้เหมาะสมกับ Lifestyle ของลูกค้าแต่ละคน เช่น 
ส าหรับลูกค้าที่ชอบเกาะติดสถานะการณ์ข่าวสาร AIS ก็มีบริการ SMS ข่าวที่สามารถท าให้ลูกค้า
ติดตามข่าวสารได้ตลอด 24 ชม.  

4. พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) เป็นการร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดส าหรับการให้บริการ 

5. ช่องทางการให้บริการลูกค้า (Customer Assistance) เป็นช่องทางส าหรับให้บริการลูกค้าตลอด 
24 ชั่วโมง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะ AIS ถือว่าการให้บริการลูกค้าคือเป็น
หัวใจที่ส าคัญที่สุดของบริษัท เช่น Call Center ที่เมื่อลูกค้ามีปัญหาด้านข้อมูลต่าง ๆ สามารถโทร
ไปสอบถามได้ ทางบริษัทก็จะช่วยแก้ปัญหาและหาค าตอบให้แก่ลูกค้า 
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แบบส ำรวจ (Questionnaire)  

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ส ารวจขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
เพื่อผลประโยชน์ในการจัดท าการศึกษาคร้ังนี้ แบบสอบถามนี้ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาที  

ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม ถือเป็นควำมลับ และจะไม่ถูกน ำไปอ้ำงอิง เป็นรำยบุคคล ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  
โดยจะน าเสนอผลการตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมเทา่นัน้ 

------------------------------------- 
สถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง (สวค.) 

โทร. 0-2587-9788 ต่อ 301-315 
© สงวนลิขสิทธิ์  

 
ค ำชี้แจง 

1. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Small) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่มี
ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 
(Micro/Small Enterprises) (MSE) 

2. เนื้อหาแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน จ านวน 10 หน้า คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 21 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE จ านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ปจัจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ MSE จ านวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและการรับบริการ 9 ข้อ 

  

ค 
ภำคผนวก 

 

รหัสชุด    -  
         จังหวัด  เลขที่แบบสอบถาม 
 
 

แบบส ำรวจ โครงกำรจ้ำงที่ปรกึษำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม: กำรศึกษำแนวทำง
กำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรเติบโตวิสำหกิจรำย
ย่อย (Micro) และวิสำหกิจขนำดย่อม (Small) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน โดยผล
การศึกษาจะน าไปใช้ในในการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ MSE ต่อไป  

1.1 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………………………….………….....……………......……................... 

1.2 อำย.ุ............................................................ป ี

1.3 ต ำแหน่ง…………………………………………………………………………………………........…………..........………..………… 

1.4 เบอร์โทรส่วนตัว............................................................................................................................................. 

1.5 ชื่อกิจกำร/บริษัท/ร้ำนค้ำ.............................................................................................................................. 

1.6 อำยุกิจกำร/บริษัท/ร้ำนค้ำ........................................................................ป ี

1.7 เบอร์โทรศัพท์กิจกำร/บริษัท/ร้ำนค้ำ............................................................................................................ 

1.8 ที่อยู่กิจกำร/บริษัท/ร้ำนค้ำ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

1.9 Email.………………………………………………………...………………………………………………………......…..........…….... 

1.10 Website/Facebook กิจกำร………………………............................................................................................. 

1.11 เพศ   1) ชาย  2) หญิง 

1.12 ระดับกำรศึกษำ 
 1) ต่ ากว่าประถมศึกษา   2) ประถมศึกษา   3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.   5) ปวส. / อนุปริญญา      6) ปริญญาตร ี
 7) ปริญญาโท    8) สูงกว่าปริญญาโท 

1.13 ลักษณะท่ีต้ังกจิกำร  
 1) ตลาดนัด/หาบเร่-แผงลอย     2) ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์   
 3) พาหนะเคลื่อนที่/Food Truck     4) โรงงาน 
 5) บ้านเดี่ยว/ทาวเฮ้าส/์ทาวนโ์ฮม/อพาร์ทเมนท์/แฟลต/คอนโดมิเนียม  
 6) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

1.14 ลักษณะของสถำนประกอบกำร 
 1) ประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว    2) ประกอบธุรกิจและอยู่อาศยั 
 3) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 

1.15 รูปแบบของท่ีต้ังกิจกำร  
 1) พื้นที่เช่า     2) พื้นที่สาธารณะ   3) พื้นที่ของตนเอง 
 4) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค  ค-3 

1.16 นอกเหนือจำกกำรเป็นเจ้ำของกจิกำรแล้ว ท่ำนประกอบอำชีพอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
 1) นักเรียน/นักศึกษา   2) ข้าราชการ   3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 4) พนักงานบริษัท   5) เกษตรกร   6) รับจ้างท่ัวไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
 8) ไม่มี 

1.17 รูปแบบกิจกำรของท่ำน   
 1) บุคคลธรรมดา     2) บริษัทจ ากัด   
 3) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       4) คณะบุคคล   
 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................   

1.18 ในกำรด ำเนินธุรกิจของท่ำน มีกำรรวมกลุ่มในรูปแบบใด 
 1) วิสาหกิจชุมชน     2) กลุ่ม OTOP  
 3) เครือข่าย (Cluster)     4) สมาคม/ สมาพันธ์    
 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................... 
 6) ไม่มีการรวมกลุ่ม 

1.19 กำรจ้ำงงำนในกิจกำรของท่ำน 
 1) เจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน   
 2) มีการจ้างงาน  

2.1) พนักงานประจ า.......................... คน 2.2) ลูกจ้างรายวัน.......................... คน 

1.20 แหล่งเงินทุน 
 1) ทุนส่วนตัว.......................................%  2) กู้ธนาคาร ................................... % 
 3) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 

1.21 รำยได้ของกิจกำรโดยเฉลี่ยต่อปี 
 1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท   2) 50,001 – 100,000 บาท 
 3) 100,001 – 500,000 บาท   4) 500,001 – 1,800,000 บาท 
 5) 1,800,001 – 5,000,000 บาท   6) 5,000,001 – 10,000,000 บาท 
 7) 10,000,001 – 20,000,000 บาท  8) 20,000,001 – 30,000,000 บาท 
 9) 30,000,001 – 50,000,000 บาท  10) 50,000,001 – 100,000,000 บาท 
 11) มากกว่า 100,000,000 บาท  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ MSE 
 

ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
โดยผลการศึกษาจะน าไปใช้ในในการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ MSE ต่อไป  

2.1 กิจกำรของท่ำนอยู่ในภำคธุรกิจใด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อที่ตรงกับธุรกิจท่ำนมำกที่สุด) 
 1) การผลิต      

(ระบุลักษณะการด าเนินธรุกิจ).............................................................................. 
 2) การค้า        

(ระบุลักษณะการด าเนินธรุกิจ)..............................................................................  
  3) การบริการ   

(ระบุลักษณะการด าเนินธรุกิจ)..............................................................................  
  4) การเกษตร   

(ระบุลักษณะการด าเนินธรุกิจ)..............................................................................   
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2.2 กิจกำรของท่ำนอยู่ในประเภทธุรกิจใด 
 1) เกษตรกรรม  การป่าไม้  และการประมง  12) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์
 2) การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน  13) กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง

วิชาการ 
 3) การผลิต  14) กิจการการบริหารและบริการสนับสนุน 
 4) ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไอน้ า  และระบบปรบัอากาศ  15) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ

การประกันสังคมภาคบังคับ 
 5) การจัดหาน้ า  การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึง

กิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
 16) การศึกษา 

 6) การก่อสร้าง  17) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์
 7) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยนต ์
 18) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 

 8) การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า  19) กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 
 9) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  20) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการ

ผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน 

 10) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  21) กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคี
สมาชิก 

 11) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  22) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
................................................ 

2.3 ท่ำนคิดว่ำศักยภำพของธุรกิจของท่ำนอยู่ในช่วงใด ในช่วงที่ 1-4 
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 1) ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ  

(Early Stage)  
 

ระยะของการเริ่มต้นการด าเนินธุรกิจ เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนก้อนแรกเพื่อ
จัดตั้งกิจการ และน าทักษะความรู้ที่ผู้ประกอบการมีอยู่มาใช้ด าเนินธุรกิจ เป็นช่วงที่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการก าลังเริ่มเข้าสู่ตลาด  ต้องอาศัยการท าการตลาดเข้ามาช่วยให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ยอดขายมีการเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ และ
ยังไม่มีความมั่นคงในตลาด โอกาสในการเกิดผลก าไรยังอยู่ในระดับต่ า 

 2) ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง 
(Rising Star) 

 

ระยะที่ด าเนินธุรกิจมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว และกิจการด าเนินไปได้ด้วยดี ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคแล้ว ธุรกิจมีรายได้และผลก าไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เกิดความต้องการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพราะเล็งเห็นโอกาสเติบโตต่อไปได้ในอนาคต 

 3) ช่วงธุรกิจอิ่มตัว 
(Maturity) 

 

ระยะที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเริ่มมีการอิ่มตัวในตลาดแล้ว เป็นระยะที่มียอดขาย
และผลก าไรสูงสุดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มก าลังการผลิต ในขณะที่ยอดขายมี
โอกาสลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องอาศัยการท าการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้คงอยู่ ท าให้ผลก าไรที่ได้รับค่อย ๆ ลดลง 

 4) ช่วงกำรพลิกฟ้ืนธุรกิจ 
(Turn Around) 

 

ระยะที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อย ๆ จึงท าให้ยอดขายและ
ผลก าไรลดลง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ก็จะท าให้ธุรกิจนั้นสามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ ซึ่งใน
ส่วนนี้จะเกิดค่าใช้จ่ายในการท าตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่หากเกิดกรณีไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปยังธุรกิจอื่นหรือออกจากตลาดไป 

2.4 ท่ำนได้รับผลกระทบจำก Covid-19 หรือไม่  
 1) ได้รับ  (ตอบข้อ 2.5)     2) ไม่ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 2.7)  

2.5 ท่ำนได้รับผลกระทบจำก Covid-19 อย่ำงไร 
 1) รายได้ลดลง     2) หนี้สินเพิ่มขึ้น 
 3) ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง  4) ปัญหาสุขภาพ (ร่างกาย, จติใจ) 
 5) เปลี่ยนอาชีพใหม่    6) พื้นที่ค้าขายเปลี่ยนไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. 

2.6 ท่ำนมีกำรวำงแผนในอนำคต/กำรปรับตัวจำกผลกระทบ Covid-19 อย่ำงไร 
 1) ด าเนินธุรกิจตามปกติ แต่มกีารปรับเปลี่ยนสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับสถานการณม์ากขึ้น 
 2) ปรับลดขนาดของธุรกิจ 
 3) ประกอบธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเห็นช่องทาง (ธุรกิจเดิมยังคงด าเนินอยู่) 
 4) เปลี่ยนไปท าธุรกิจอื่นแทนธุรกิจเดมิ 
 5) เพิ่มช่องทางการขาย เน้นการขาย/การให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้น  
 6) ขายบัตรของขวัญ (Voucher) ล่วงหน้า เพ่ือให้ลูกค้าน ากลับมาใช้ในอนาคต 
 7) ยุติธุรกิจ 
 8) อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................   

2.7 ท่ำนคิดว่ำเทคโนโลยีเป็นปัญหำหรือโอกำสส ำหรับธุรกิจของท่ำน 
 1) ปัญหา เนื่องจาก............................................................................................................. 
 2) โอกาส เนื่องจาก............................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกับ MSE 
 
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
โดยผลการศึกษาจะน าไปใช้ในในการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ MSE ต่อไป  

3.1 ท่ำนพบปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
1)   ด้ำนกฎระเบียบ  

(กฎหมาย กฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ, การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT),  ภาษีเงินได้นิติบุคคล,  
การเปิดร้านค้าออนไลน์, ใบอนุญาตต่าง ๆ  
เป็นต้น) 

 1.1) กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการท าธุรกิจ/ข้อจ ากัดในการท าธุรกิจ   
 1.2) ความซ้ าซ้อนของขั้นตอน 
 1.3) ความล่าช้าในการด าเนินการ 
อธิบายปัญหา.................................................................................... 
.......................................................................................................... 

2)   ด้ำนตลำด 
(กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซ้ือและขายสินค้า  
และบริการของธุรกิจ เช่น การประชาสมัพันธ์ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ 
สถานที่ในการขาย เป็นต้น) 

  2.1) ยอดขายลดลง/ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ 
  2.2) ไม่มีเครือข่ายทางธุรกิจ 
  2.3) ขาดแผนการตลาด 
  2.4) ช่องทางการขายไม่เพียงพอ 
  2.5) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ไม่ประสบผลส าเร็จ 
อธิบายปัญหา.................................................................................... 

 .......................................................................................................... 
3)   ด้ำนกำรเงิน 

(กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารเงินของธุรกิจ เช่น 
เงินทุนหมุนเวียน การกู้เงิน การช าระหนี้ เป็นต้น) 

  3.1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
  3.2) ขาดความน่าเช่ือถือ/เครดิต 
  3.3) ไม่มีความสามารถในการช าระหนี ้
 3.4) ธุรกิจขาดทุน 
อธิบายปัญหา.................................................................................... 
.......................................................................................................... 

4)   ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
(กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นส่วนส่งเสริม 
ในการประกอบธุรกจิให้เป็นไปด้วยดยีิ่งขึ้น) 

  4.1) ขาดแคลนวัตถุดิบจากผูผ้ลิตสินค้า (Supplier) 
  4.2) มีปัญหาด้านการขนส่ง 
อธิบายปัญหา.................................................................................... 

 .......................................................................................................... 
5)   ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้  

(บุคลากรหรือแรงงานของธุรกจิ ที่ต้องม ี
การพัฒนาองค์ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  
เพื่อน ามาใช้ในการท างาน)  

 5.1) ขาดแคลนพนักงานท่ัวไป/ขาดพนักงานท่ีมีความสามารถ/
ขาดแรงงานท่ีมีทักษะ 

 5.2) ขาดเทคโนโลยีที่มาช่วยในการด าเนินงาน 
 5.3) ขาดการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ 
 5.4) ไม่มีความรูเ้รื่องบัญชีและกฎหมาย 
 5.5) ไม่มีความรูเ้รื่องเทคโนโลยี 
 5.6) ไม่มีประสบการณ์ในธุรกจิ/ขาดความน่าเชื่อถือเพราะไมม่ี

ประสบการณ ์
อธิบายปัญหา.................................................................................... 
.......................................................................................................... 

6)   ปัญหำอ่ืนๆ             6.1) (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 
6.2) (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 

7)    ไม่ประสบปัญหำ 
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3.2 ท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรประกอบธุรกิจของท่ำนในด้ำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
1) ด้ำนกฎระเบียบ 

(กฎหมาย กฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกับ
การด าเนินธุรกจิ เช่น การจดทะเบยีน
ธุรกิจ, การจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT),  ภาษีเงินได้นิติบุคคล, การเปิด
ร้านค้าออนไลน์, ใบอนุญาตตา่ง ๆ  
เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1) ปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และ 
ลดความซ้ าซ้อนในการท าธุรกจิ  
ระบุรายละเอียด......................................................................... 
.................................................................................................... 

1.2) ปรับปรุงกฎระเบยีบ ลดข้อจ ากดั ให้เอื้อต่อการท าธุรกิจมากข้ึน 
ระบุรายละเอียด......................................................................... 
.................................................................................................... 

1.3) ปรับปรุงระบบภาษี น าเข้า-ส่งออก 
ระบุรายละเอียด......................................................................... 
.................................................................................................... 

1.4) ลดสดัส่วนการสมทบเงินประกันสงัคมของลูกจ้าง 
1.5) การลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค (น้ าประปา/ไฟฟ้า) 
1.6) การลดหย่อนภาษี เช่น ภาษเีงินไดน้ิติบุคคล ภาษีน าเข้า ภาษี

เครื่องจักร ภาษีบุคคลธรรมดา 
1.7) มีมาตรการ นโยบายส่งเสริมช่วยเหลือการรวมกลุม่คลสัเตอร์ 

(Cluster) ของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ า-ปลายน้ า 
1.8) มีการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจที่ได้รับความเสียหายในการด าเนิน

นโยบาย 
2) ด้ำนกำรตลำด  

(กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซ้ือและขาย
สินค้า และบริการของธุรกจิ เช่น  
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา  
การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ 
สถานที่ในการขาย เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1) เพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบ Online  
2.2) ท าการตลาดโดยใช้ Social Media, Platform Sharing Business 

เช่น Grab, Airbnb เป็นต้น 
2.3) จัดหาตลาด พื้นที่ขายของที่มีศักยภาพ  
2.4) จัดหาตลาดส่งออกในต่างประเทศ   
2.5) การจัดประชุมเครือข่ายธุรกิจและงานแสดง/ขายสินค้า 
2.6) การจับคู่ธุรกิจ Business Matching 
2.7) มีหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมใหผ้ลติภณัฑ์/บริการ 

เป็นที่รู้จักในช่องทางต่าง ๆ 
2.8) มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านแผนการตลาด การผลติ/การบริการ  

เพื่อเพิ่มยอดขาย 
3) ด้ำนกำรเงิน 

(กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารเงินของ
ธุรกิจ เช่น เงินทุนหมุนเวยีน การกู้เงิน 
การช าระหนี ้เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1) แหล่งเงินกู้/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
3.2) การพักช าระหนี้และดอกเบี้ย/ ขยายเวลาการช าระหนี ้
3.3) สินเช่ือเงินกู้ระยะยาว 
3.4) สินเช่ือท่ีไม่มหีลักค้ าประกัน 
3.5) จ่ายเงินอุดหนุนแก่นายจ้าง เพื่อให้กิจการด าเนินได้ต่อไป 
3.6) มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านการเงิน เพื่อเข้ามาช่วยฟ้ืนฟูกิจการ 

แก้ไขปัญหาการเงินโดยเฉพาะ 
3.7) มีแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนที่น าเงินมาร่วมลงทุน (Angel Investor)/

การระดมทุน (Crowdfunding) 
3.8) มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) 
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4) ด้ำนปัจจัยสนับสนุน 
(กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นส่วนส่งเสริม 
ในการประกอบธุรกจิให้เป็นไปด้วยดี
ยิ่งขึ้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) มีหน่วยงานท่ีช่วยจัดหาวัตถดุิบที่ขาดแคลน 
4.2) มีศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีนวตักรรมในด้านผลติภณัฑ์ บริการ   
4.3) มีหน่วยงานวิจัยท่ีให้การสนับสนุนในท าธุรกิจ 
4.4) การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันาผลติภณัฑ์/บรรจภุัณฑ์/บริการ 

เพื่อให้ได้มาตรฐาน 
4.5) มี Co-working Space (พื้นที่ให้เช่าส าหรับท างานช่ัวคราว) ส าหรับ

การประชุม ติดต่อธุรกิจ 
4.6) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี น าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในธุรกิจ เช่น  

E-Commerce/ E-Wallet Platform 
4.7) มีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ที่ปลอดภัย  
4.8) มีระบบการจัดการคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง  
4.9) มีโปรแกรมการจัดการธุรกิจ การขาย บัญชีส าเร็จรูป 
4.10) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการขนส่ง  
4.11) มีระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทีท่ันสมัย ขนส่งได้ทั้งภายในและ

นอกประเทศ ตดิตามสถานะได้ทุกเวลา  
5) ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ 

(บุคลากรหรือแรงงานของธุรกจิ 
ที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อน ามาใช ้
ในการท างาน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1) การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าธุรกิจ ทั้ง Offline  
และ Online 

5.2) การอบรมทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญในการท าธุรกิจ เช่น บัญชี ภาษี 
กฎหมาย เป็นต้น 

5.3) การเพิ่มทักษะและการสรา้งทักษะใหม่ (Reskill/Upskill) ของ
พนักงานให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจมากขึ้น 

5.4) การอบรมความรูด้้านการบริหารการตลาดและการขาย  
การสร้างแบรนด์  

5.5) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะของพนักงาน ผ่าน ศูนย์บ่มเพาะ 
Knowledge Center ระบบพี่เลีย้ง ท่ีปรึกษา การสนับสนุน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตา่ง ๆ  

5.6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ และระบบเครือข่าย 
(Networking) เพื่อน ามาต่อยอดธรุกิจได ้

5.7) การเพิ่มทักษะดา้นการวางแผนการผลิต การควบคุมมาตรฐาน 
และคณุภาพผลติภณัฑ์และบริการ 

5.8) ความรู้ในการจดัการทรัพยากร เชน่ ระบบช่วยวางแผนและจัดการ
องค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) 

6) อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

3.3 ท่ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรประกอบธุรกิจด้ำนใด  
(กรุณาเรียงล าดับ 1 – 5 โดย 1 ต้องการมากท่ีสุด และ 5 ต้องการนอ้ยท่ีสุด) 
................ 1) ด้านกฎระเบียบ 
................ 2) ด้านการตลาด 
................ 3) ด้านการเงิน 
................ 4) ด้านปัจจัยสนับสนุน 
................ 5) ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู ้
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ภาคผนวก ค  ค-9 

3.4 หากท่านได้รับความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจจากประเด็นขา้งต้น ท่ำนคิดว่ำธุรกิจของท่ำนจะมีพัฒนำกำร
เป็นอย่ำงไรต่อไป 
 1) ขนาดกิจการอยู่ในระดับเดมิ แต่ยอดขายเพิ่มขึ้น  
 2) ขยายขนาดกิจการ และยอดขายเพิ่มขึ้น 
 3) ลดขนาดกิจการ แตย่อดขายเพิ่มขึ้น 
 4) ไม่เปลี่ยนแปลง (ขนาดกิจการอยู่ในระดับเดมิ ยอดขายเท่าเดิม) 
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................... 

3.5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1) .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
3) .......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและกำรรับบริกำร 
 

กำรเข้ำร่วมโครงกำร กำรเข้ำรับบริกำร 
4.1) ท่ำนเคยเข้ำร่วมโครงกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ธุรกิจของภำครัฐหรือไม่  (เช่น โครงการประชารัฐเพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน, โครงการ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0) 
 1. เคย (ตอบข้อ 4.2)   
 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 4.4)  

4.5) ท่ำนเคยเข้ำรับบริกำรในกำรพัฒนำธุรกิจจำกภำครัฐ
หรือไม่ (เช่น การขอค าปรึกษาทางธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะ
ทางธุรกิจ, การตลาดจาก สสว. ศนูย์ OSS Center) 
 1. เคย (ตอบข้อ 4.6)   
 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 4.8) 

4.2) ท่ำนเคยเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของภำครัฐในกิจกรรมใดบ้ำง 
 1) การสนับสนุนทางการเงิน    
 2) การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
 3) การตลาด     
 4) การพัฒนาองค์ความรู้ การเงิน  

การบริหารธุรกิจ  
 5) มาตรฐานสินค้า     
 6) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน   
 7) การพัฒนาผลิตภัณฑ/์บรรจุภัณฑ์  

การออกแบบ  
 8) การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจ 
 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

4.6) ท่ำนเคยเข้ำรับบริกำรฯ จำกภำครัฐในกิจกรรมใดบ้ำง 
 1) การสนับสนุนทางการเงิน    
 2) การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
 3) การตลาด    
 4) การพัฒนาองค์ความรู้ การเงิน  

การบริหารธุรกิจ  
 5) มาตรฐานสินค้า    
 6) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน   
 7) การพัฒนาผลิตภัณฑ/์บรรจุภัณฑ์  

การออกแบบ  
 8) การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจ 
 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................. 

4.3)  ควำมพึงพอใจโดยรวมของท่ำนในกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ของภำครัฐ 

ระดับ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

     
 

4.7) ควำมพึงพอใจโดยรวมของท่ำนในกำรเข้ำรับบริกำรฯ 
จำกภำครัฐ 

ระดับ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

     
 

4.4)  ท่ำนไม่เคยเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของภำครัฐเพรำะเหตุผล
ใด 
 1) ไม่ทราบว่ามีการจัดโครงการฯ   
 2) ไม่มีเวลาเข้าร่วม/ไม่สะดวกเรื่องเวลา 
 3) ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง   
 4) ไม่ตรงความต้องการ 
 5) สมัครเข้าร่วม แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก 
 6) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

4.8) ท่ำนไม่เคยเข้ำรับบริกำรฯ จำกภำครัฐ เพรำะเหตุผลใด 
 1) ไม่ทราบว่ามีการให้บริการ  
 2) ไม่มีเวลาเข้ารับการบริการ 
 3) ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง 
 4) ไม่ตรงความต้องการ 
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 

 
4.9) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กำรบริกำรของภำครัฐ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 ขอขอบคุณที่ท่ำนสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม  
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ประเด็นในการสัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น 
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ประเด็นในการสัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น 

 
ประเด็นหลักในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก (ทั่วไป) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ เช่น วัฏจักรของธุรกิจ ประเภทของกิจการ รายได้ การจ้างงาน เป้าหมาย 

องค์ความรู้ จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ เป็นต้น  
 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง จุดอ่อนและจุดแข็งเชิงพื้นที่ เป็นต้น 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบริการของภาครัฐ 

(ผู้รับบริการ)  
3. ความพร้อมและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน

สนับสนุนต่าง ๆ (ผู้ให้บริการ)  
4. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการใช้บริการและการให้บริการ  
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Roadmap) และยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
6. ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา MSE ในมิติต่าง ๆ ได้แก ่

 ด้านการเงินและแหล่งเงิน  
 ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงาน  
 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบพิเศษ  
 ด้านบทบาทและความร่วมมือของสถาบันการศึกษา  
 ด้านการตลาด ช่องทางการตลาด การจัดจ าหน่าย 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ  

  

ง 
ภาคผนวก 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก ง  ง-2 

ประเด็นหลักในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก (สถานศึกษา) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา เช่น หลักสูตร/โครงการอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน 

MSE (Micro/Small Enterprises) เป็นต้น  
 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการสนับสนุน MSE เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง จุดอ่อนและจุดแข็งเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือบุคคล

ทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ 
3. การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมส าหรับ MSE เช่น การก าหนดนโยบาย

และมาตรการต่าง ๆ การอบรมบุคลากรเพ่ือเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ  
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 

4. แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSE 
5. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการหรือสนับสนุน MSE 
6. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Roadmap) และยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
7. ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา MSE ในมิติต่าง ๆ ได้แก ่

 ด้านการเงินและแหล่งเงิน  
 ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงาน  
 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
 ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
 ด้านกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบพิเศษ  
 ด้านบทบาทและความร่วมมือของสถาบันการศึกษา  
 ด้านการตลาด ช่องทางการตลาด การจัดจ าหน่าย 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ  

 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก ง  ง-3 

ประเด็นหลักในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาเมือง จุดอ่อนและจุดแข็งเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 

2. ความพร้อมในการด าเนินงานและสนับสนุนเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  
(ผู้ให้บริการ) 

3. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการสนับสนุนจากภาครัฐ (ผู้รับบริการ)  
4. ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา MSE ในมิติต่าง ๆ ของแต่ละช่วงธุรกิจ ได้แก่ 

 ด้านกฎระเบียบ  
(กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ, การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT),  ภาษีเงินได้นิติบุคคล , การเปิดร้านค้าออนไลน์ , ภาษีน าเข้า-ส่งออก 
ใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น) 

 ด้านการตลาด  
(กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการซื้อและขายสินค้า และบริการของธุรกิจ เช่น การประชาสัมพันธ์  
การโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ สถานที่ในการขาย เป็นต้น) 

 ด้านการเงิน 
(กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารเงินของธุรกิจ เช่น เงินทุนหมุนเวียน การกู้เงิน การช าระหนี้ เป็นต้น) 

 ด้านปัจจัยสนับสนุน 
(กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยี 
นวัตกรรม แพลตฟอร์ม โปรแกรมระบบการจัดการต่าง ๆ การรวมกลุ่ม Cluster ระบบ 
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ระบบการช าระเงิน เป็นต้น ) 

 ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้  
(บุคลากรหรือแรงงานของธุรกิจ ที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้  
ในการท างาน เช่น การสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และสร้างทักษะใหม่ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เป็นต้น) 

5. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ 
6. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา (Roadmap) และยกระดับปัจจัยแวดล้อมท่ีส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

 
 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็น  

(Focus Group) 
  





 
 

 

ภาคผนวก จ  จ-1 

 
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

 
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก กรุงเทพมหานคร 

 
1. บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณวรพล พรวาณิชย์ (Founder & CEO) 

 

 
 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)  
มีแพลตฟอร์มผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (Funding Portal) ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเป็นผู้เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุน เจ้าของธุรกิจสามารถ
ขอระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือการท ารีไฟแนนซ์ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมิน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ เพ่ือให้นักลงทุนสามารถรับกระแสเงินสดอย่างสม่ าเสมอพร้อมกระจายความเสี่ยง  
ในการลงทุน 

 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ Service Business เช่น Logistics, E-commerce และบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างที่ท า Infrastructure ให้ภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่ไม่ได้รับการตอบรับจากธนาคารในการกู้เงิน เนื่องจาก
ไม่มีหลักทรัพย์ค  าประกัน ส่วนผู้ลงทุนใน Crowdfunding ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไป (Individual) ที่มีความรู้
และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูง  

 

จ 
ภาคผนวก 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก จ  จ-2 

ปัญหาและอุปสรรคหลักของ SME คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความไม่รู้ และไม่ได้รับความไว้ใจ 
จากผู้ลงทุน บริการของบริษัทจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ต้องการเงินเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ น  
เป็นการปิดช่องว่างในเรื่องดอกเบี ย เนื่องจากดอกเบี ยต่ ากว่าการกู้จากธนาคาร รวมถึงมีการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ SME และช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน 

 
การเพ่ิมขนาด (Upscale) ส าหรับธุรกิจ SME ควรสนับสนุน 3 ด้านคือ 1) Demand 2) Supply และ  

3) Support Infrastructure ซึ่งภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับธุรกิจ ผู้ต้องการกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ 
ซึ่งมีเจตนาที่จะน าเงินไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจจริง ส่วนเงินทุนที่น ามาปล่อยให้ผู้กู้ที่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก 
Covid-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจมาก นักลงทุนมีความกลัว ไม่กล้าที่จะลงทุน ควรมีงบอัดฉีดเพ่ือช่วยตัวกลาง  
มีการท า Credit Rating เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ตลอดจนการสนับสนุนโครงสร้างพื นฐานที่ช่วย
อ านวยความสะดวก อาทิ Digital Lending การให้กู้ยืมโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล Block chain/Marketing 
Platform/Data Platform การได้มาซึ่ งข้อมูล การน าข้อมูลมาเ พ่ือวิ เคราะห์พฤติกรรมลูกค้า  และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งความท้าทายคือข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์  

 
สิ่ งส าคัญในการสร้ า ง  Platform ส าหรับ Crowdfunding คือ  ความไว้วางใจ  (Trust)  และ 

ความปลอดภัย (Security) เช่น การการันตี การมีหนังสือรับรอง (Certificate) ส าหรับ SME ที่ต้องการ 
ระดมทุน ภาครัฐอาจช่วยเพ่ิมความมั่นใจโดยการการันตีผลตอบแทนขั นต่ าที่นักลงทุนจะได้รับ หรือมีกองทุน
เพ่ือช่วยสร้าง Trust & Liquidity หากมีสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นก็จะช่วยให้ Scale up ขึ นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การจัดท าเกณฑ์คัดกรอง Micro และ SME ที่ดีมีคุณภาพและเชื่อถือได้ มีการท าจัดอันดับ (Ranking)  
เพ่ือจับคู่หานักลงทุน (Investor) มาลงทุน โดยมีเกณฑ์ในการลงทุน เช่น อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
หรือก าลังเติบโต มีสิทธิบัตร (Patent) เป็นต้น อาจมีการแบ่งล าดับโดยการให้ดาวธุรกิจ บริษัท  
4-5 ดาวต้องมีความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น คุณภาพของ 
การให้บริการ และมีการท า Credit Scoring และ Risk assessment อย่างต่อเนื่อง 

 การสร้างปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูล แต่ต้องมีการเชื่อมต่อ (Connectivity)  
ที่ดีด้วย ต้องมีการสร้าง Platform ที่เหมาะสมกับแต่ละ SME ควรสร้างการรับรู้ ให้ความรู้ และความ
ช่วยเหลือ SME ที่ล้มเหลว ควรมี Ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลส าหรับ SME ที่ประสบปัญหา 
เช่น Legal Help ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ส าหรับการฟ้ืนฟูกิจการที่ก าลัง 
จะล้มละลาย หรือประสบปัญหา ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่ามีช่องทางให้ด าเนินกิจการ 
ต่อไปได้ เป็นต้น 

 หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ SME ที่ล้มเหลว ไม่ใช่ล้มแล้วไม่สามารถ 
กู้เงินหรือเข้าระบบได้อีก ควรมีการปรับเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน SME ที่ประสบปัญหา 

 ควรมีการสร้างทัศนคติหรือ mindset เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังตั งแต่เด็กจากครอบครัวและสถานศึกษา 
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 ส าหรับ SME เองควรมี Platform ในการ Trade เช่น ขายสินค้าในหรือต่างประเทศ เลียนแบบ 
Alibaba ใช้ Digital Coin ปรับ mindset ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
ก าหนดกรอบในการท าธุรกิจให้ไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป ต้องเสี่ยงบ้างและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
2. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ 1. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ (ประธานสมาพันธ์ SME ไทย) 

2. คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช (รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย)  
3. คณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ 
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สมาพันธ์ฯ ก่อตั งเป็นนิติบุคคลมาประมาณ 5 ปี มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ส่วน
ภูมิภาค 2) ส่วนกลาง และ 3) เครือข่าย โดยการท างานจะเน้นที่จุดอ่อน (Pain point) ของ SME คือ  
(1) การเงิน (2) เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการท าโครงการต่าง ๆ และเรื่องความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เช่น เรื่องการท าบัญชี ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับทราบ และ  
(3) การตลาด ที่ต้องมีการบูรณาการกัน ความคาดหวังของสมาพันธ์ คือ ต้องการให้ เกิด Ecosystem  
ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการมากที่สุด 

 
ปัญหาที่ผ่านมาสาเหตุที่ท าให้ SME ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ คือ การเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 

โดยเฉพาะขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งเกิดความเหลื่อมล  า เกิดการกู้นอกระบบ  
การจ าน าที่ดิน ซึ่งดอกเบี ยสูงมาก ซึ่งเป็นการปล่อยให้เกิดช่องว่าง ดังนั นจึงต้องมีแพลตฟอร์มที่ต้องช่วยให้
ผู้ประกอบการหลุดออกจากปัญหาหนี นอกระบบนี  และต้องมีรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มนี ให้ออกจากหนี  
นอกระบบให้ได้ เพราะกลุ่มนี สามารถจ่ายหนี นอกระบบได้ ก็น่าจะมีความสามารถในการจ่ายหนี ในระบบได้
และต้องมีกระบวนการในการสร้างการรับรู้ด้วย นับเป็น Ecosystem ที่จะมาช่วยเหลือกลุ่ม NPL ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ 1.กองทุนเพ่ือพัฒนา SME และ 2.กองทุนฟ้ืนฟู NPL โดยกองทุนเพ่ือพัฒนา SME  
จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต้นทุนต่ าได้ คนที่มีโอกาสน้อยต้องมีโอกาสได้รับแต้มต่อ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล  า มีหลักการคือ ความเสี่ยงสูง ดอกเบี ยต่ า ต่างจากธนาคารทั่วไปที่ให้กับกลุ่มคนที่รับ
ดอกเบี ยปกติได้ ซึ่งเป็นการวิธีการสอนให้รู้จักการใช้เงิน การวางแผนธุรกิจ แต่กองทุนฟ้ืนฟู NPL เป็นกองทุน 
ที่ช่วยเหลือ NPL แต่ควรมีการช่วยเหลือตั งแต่เริ่มมีความเสี่ยง (เริ่มขาดทุน) ในขณะที่สถาบันการเงินไทย  
มีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ รอให้เกิดหนี เสียแล้วจึงมีการปรับโครงสร้าง ดังนั น กองทุนฟ้ืนฟู NPL จึงมี 
Ecosystem ในการลดภาระในการช าระหนี  และการด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน บัญชี และคดีความ  
มีการวางแผนกลยุทธ์ฟ้ืนฟู และการน าสินทรัพย์มาพัฒนาทางการตลาด เป็นการช่วยบริหารสินทรัพย์ของ
ลูกหนี  และหลังจากแก้ NPL จะมีการติดตามผลว่าเป็นอย่างไร ทั งหนี ส่วนบุคคลและกิจการ แต่กองทุนฟ้ืนฟู  
ที่มีอยู่ทั่วไป เป็นการฟ้ืนฟูสถาบันการเงิน ไม่ใช่ลูกหนี  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
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การเกิดปัญหาหนี  NPL เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ ท าได้โดยมีระบบ  

ที่ปรึกษา การลงทะเบียนและสร้างเครือข่าย และน ากลุ่มนี มาถอดบทเรียน ให้เป็น Ecosystem อย่างหนึ่ง 
เพ่ือให้เห็นถึงบทเรียนของความล้มเหลว ความผิดพลาดในแต่ละธุรกิจ 

 
Ecosystem ในการขยายก าลังการผลิต หรือการเพ่ิมขนาดของ SME (Upscale) ปัจจุบัน กรอ. ก าลัง

ทดลองท าตลาดหลักทรัพย์ SME แต่เล็กว่า MAI นักลงทุนที่ต้องการลงทุน จะมีตลาดดังกล่าวเป็นตัวรองรับ  
ซ่ึง SME ที่ลงทุนน่าจะเป็น SME ขนาดกลาง 
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ในขณะนี  Ecosystem ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันส าหรับ SME นั น เป็นเพียงลักษณะของการให้
ความรู้เบื องต้น (Introduction) ซึ่ง Ecosystem ที่ดีควรมีการให้มืออาชีพ หรือนักธุรกิจจริงมาให้ความรู้  
ให้ค าแนะน า เนื่องจากเป็นการสอนจากผู้มีประสบการณ์จริง การเป็นหุ้นส่วนที่ดี ควรเข้ามาเติมในส่วนที่
ผู้ประกอบการขาดไป ในขณะนี มีหลักสูตรการอบรมมากมาย แต่บางโครงการอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ
อย่างแท้จริง 

 
การไปออกบูธที่ต่างประเทศ ควรให้พื นที่กับ SME รายเล็กมากขึ น และลดขนาดของรายใหญ่ลง 

เพ่ือให้รายเล็กเข้าถึงโอกาสได้มากขึ น หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ควรมีกฎระเบียบที่เอื อ
ต่อการสนับสนุนให้รายเล็กไปต่างประเทศได้ง่ายขึ น 

 
การส่งเสริม SME ต้องมีการบูรณาการให้ เกิด PPP คือ Public Private Partnership โดยให้

ท าการศึกษา E-Commerce ของแจ๊คหม่าในการท าการค้าออนไลน์ มีแพลตฟอร์มในการท าอย่างไร  
ซึ่งการด าเนินงานของไทยในปัจจุบันเป็นลักษณะต่างคนต่างท า โดยมีความร่วมมือ หรือการบูรณาการกัน
ระหว่างกระทรวง ดังนั นหากมีการด าเนินงานให้มี National Platform ที่มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพราะ
การท าออนไลน์ต้องอาศัย Big Data และทรัพยากรอื่น ๆ จ านวนมาก ซึ่งจะสามารถช่วย SME ได้ดียิ่งขึ น 

 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับ Micro เข้ามาสู่ Platform ควรมีการสนับสนุนเชิงพื นที่ก่อน 

และใช้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาช่วยเหลือ แบ่งเป็นกลุ่มตามระดับ อาทิ ก าหนดให้ระดับ A ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นต้นแบบ ให้กับระดับที่ต่ ากว่า เป็นต้น 

 
การปกครองระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ส่วนใหญ่มีบทบาทในเรื่องการสร้างสาธารณูปโภค เช่น 

ถนน ซึ่งความจริงแล้วกลุ่มนี เข้าถึงชุมชนได้ง่ายมาก แต่ก็ไม่มีบทบาทตรงนี  แม้ว่าจะมีกฎหมายระบุให้
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน แต่ไม่ชัดเจนว่าควรท าอย่างไร จึงควรมีการก าหนดบทบาทการส่งเสริมให้ชัดเจน 

 
การค้าชายแดน พบว่า มีความส าคัญมาก มีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท ตอนนี มีปัญหาเรื่อง 

การส่งออกสินค้าชายแดน การตรวจโรค ตรวจคัดกรอง ควรมีโกดังหรือการล าเลียงสินค้าที่ลดการสัมผัสกัน 
และลดขั นตอน/เอกสาร การส่งออกให้เกิดความคล่องตัวมากขึ น และระบบการจัดส่งสินค้าผ่านแดน ควรมี
คลังสินค้าชายแดน เพ่ือให้เกิด Logistic ที่ง่ายขึ น รวมทั งการสั่งซื อสินค้าในพื นที่ชายแดน ควรมี Platform 
รวบรวมการส่งสินค้าให้ง่ายและรวดเร็วมากขึ น ประกอบกับต้องมีระบบการช าระเงินร่วมกันระหว่างชายแดน 
ที่น่าเชื่อถือมากขึ น เพราะปัจจุบันต่างคนต่างกลัวว่าจะไม่ได้รับการช าระเงิน รวมทั งปัญหาเรื่องสกุลเงิน  
ที่แตกต่างกัน ซึ่งควรมีการร่วมมือกันพัฒนาตรงส่วนนี  จะช่วยการค้าชายแดนท าได้สะดวกมากขึ น 

 
ช่องทางการยกระดับ SME ในปัจจุบันมีการแก้กฎหมายหลายส่วน และมีการวางเป้าหมายให้เป็น 

Digital Ecosystem การติดต่อสื่อสารหลักจะผ่าน Smart Phone การใช้คอมพิวเตอร์จะเริ่มน้อยลง  
ดังนั น ต้องมีการวางรากฐานผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจต่อ Digital Ecosystem เพ่ือรองรับระบบ Digital 
ในอนาคต ต้องปรับรูปแบบให้เข้าสู่ Mobile Application ให้ได้ เพราะถ้าในวันนี ท าไม่ชัดเจน ในอนาคตจะท า
ต่อไปได้ยาก  
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ส่วนการเตรียมความพร้อมให้ SME ในระดับมหภาค ต้องเข้าสู่ พื นฐานของ Technology คือ 

Hardware Software และ Peopleware เข้าสู่การเป็น Digital Transformation และเปลี่ยนจาก Offline 
เป็น Online แต่ในปัจจุบันระบบการช าระเงิน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เป็น Cashless และภาครัฐ 
ไม่สามารถบังคับให้ใช้ได ้ในขณะที่ภาครัฐต้องการให้เป็นสังคมแบบ Cashless แต่กลับออกกฎหมายตรวจสอบ
การโอนเงิน ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันเอง ท าให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการตรวจสอสบ   
 
ข้อเสนอแนะ 

 สสว. ควรมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มที่เกิดปัญหาหนี  NPL และต้องมีการปรับโครงสร้าง  
มีพ่ีเลี ยงคอยดูแล หลังจากนั นควรมีทุนให้ส่วนหนึ่งเพ่ือไปเริ่มธุรกิจใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหา 
เริ่มต้นใหม่ได้ยาก รวมทั งการติดเครดิตบูโร เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ละธนาคาร  
มีดุลยพินิจของตัวเอง จึงไม่ปล่อยกู้ แม้ว่าจะผ่านมานานแล้ว ดังนั นต้องมีกระบวนการดูแลกลุ่มนี  

 ควรมี Digital Factory หรือ OEM Service Solution Platform จะช่วยให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการในการผลิตแบบ OEM ได้ดีขึ น และจัดให้มีการขึ นทะเบียนผู้ผลิต OEM ที่ได้มาตรฐาน  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งผลิตได้ เนื่องจากปัญหาหนึ่งของการผลิตแบบ OEM ในภูมิภาค คือ 
หาผู้รับจ้างผลิตไม่ได้ เนื่องจากไม่มีทุน และขาดความรู้ระบบการบริหารจัดการ (Knowhow) 

 ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย การท า Business Matching และการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ในระยะ
ยาว ไม่ใช่การอบรมในระยะสั น 1-2 วัน ซึ่งอาจท าให้ไม่เห็นผล  

 ควรมีการจัดงาน International Trade อาทิ THAIFEX ในประเทศไทยให้มากขึ น และภาครัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักธุรกิจจากต่างประเทศบางส่วน เพ่ือชักจูงให้นักธุรกิจเข้ามาในประเทศ 

 ก าหนดบทบาทของการปกครองท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการระดับ Micro OTOP 
วิสาหกิจให้ชัดเจนขึ น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศราฐกิจชุมชน 

 ควรมีตัวแทนของผู้ประกอบขนาดเล็ก เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็น กรอ. จังหวัด เพ่ือสะท้อนปัญหา
ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปัญหาที่ตรงจุดได้มากขึ น 
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3. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ 1. คุณธนนนทน์ พรายจันทร์ (ผู้อ านวยการสถาบัน) 

2. ดร.ธนันธน ์อภิวันทนาพร (ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 
และการตลาด)  
 

 
 
ISMED มีบทบาทในการพัฒนา SME และมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ 

SME เติบโตต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการแต่ละระดับจะมีรูปแบบการส่งเสริมที่แตกต่างกันไป แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1) Firm level สร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน และจะมีเรื่องขนาดเข้ามาเกี่ยวข้อง  
ถ้าเป็นรายเล็ก จะเป็นเรื่องการผลิต การขาย ถ้าเป็นขนาด S ขึ นไป ถึง M ระดับต้น จะดูเรื่องระบบ  
การบริหาร และระดับ M ขึ นไป จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพ การต่อยอดขึ นไป และกลุ่ม M เป็นกลุ่มที่ขาดทุน
มากที่สุด จึงต้องหาธุรกิจใหม่ ๆ เข้ามา 2) Ecosystem มองในเชิง Supply Chain และ Network ลักษณะ
ธุรกิจของไทยส่วนใหญ่จะแยกตัว แต่คนที่มาเข้าโครงการกลุ่มนี จะมีความกระตือรือร้นสูง อยากมีเครือข่าย  
3) พื นที่ ในการท าโครงการต้องพ่ึงพาความพิเศษของพื นที่  
 

ตอนนี มีโครงการการสร้าง Coach 4.0 และค้นพบไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในระดับไหนต้องมีลมใต้ปีก  
ซึ่ง McKinsey ประเมินว่าตอนนี โลกก าลังเข้าสู่ Ecosystem ยุคใหม่ ธุรกิจทุกขนาดต้องวิ่งไปคู่กัน แต่ในขณะ
นี ก็ยังไม่ชัดเจนว่าลมใต้ปีกคืออะไร ส่วนเรื่อง Covid-19 อุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 30-40 จะหายไป  
ซึ่งขณะที่สิงคโปร์ก าลังพูดถึงเรื่อง Next wave ที่ไปไกลกว่า New normal แล้ว ที่ก าลังกล่าวถึงว่าเทคโนโลยี
จะไปทางไหน และธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องมุ่งไปทางนั นด้วย ก็จะสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งถือเป็นลมใต้ปีกอย่างหนึ่ง 
และเม่ือธุรกิจขนาดใหญ่เคลื่อนตัว ธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องเคลื่อนตัวไปได้ด้วย 

 
ธุรกิจขนาดเล็ก คาดว่าจะเป็นผู้ตอบสนอง New Consumption ในขณะที่ขนาดกลางยังเป็น  

Old Consumption ดังนั น ต้องมีการปรับตัวให้ไปสู่ New Consumption ให้ได้ เพ่ือไม่ให้ต่างประเทศเข้ามา
ปิดช่องว่างตรงนี แทน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ว่า New Consumption คืออะไร แต่มีการคาดการณ์ว่าจะเป็น 
Landscape Consumption เช่น นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย ที่มีก าลังซื อท่ีจะเข้ามาเที่ยวมากขึ น ส่วนด้านสินค้า
และการผลิตท้ายที่สุดก็ต้องมีการปรับตัวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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CLMV เกิดเป็นตลาดแน่นอน สินค้ากลุ่ม Micro จะขายได้ยาก แต่กลุ่มนี จะซื อสินค้าระดับ S ขึ นไป 
โจทย์นี ต้องแก้ไขให้ได้ ตอนนี ปัญหาที่เจอ คือ ธุรกิจขนาดเล็กจะมีปัญหา Economy of Scale ท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยแพง ขาดเงินทุนไปพัฒนาด้านอื่น ๆ แต่ ขนาด S และ M จะมีทุนท าการตลาดและการพัฒนาสินค้า 

 
การค้าออนไลน์ ผู้ขายติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง ท าให้สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะขายสินค้านั น

เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ ในวันนี ผู้ขายต้องพ่ึง Social Commerce ให้ได้มากที่สุด และต้องส่งเสริม 
ให้ผู้ขายเก็บข้อมูลลูกค้า เพ่ือเอามาท าการตลาดให้ได้ ตอนนี ทางเมืองจีนท าการผลิตตามความต้องการ  
ของลูกค้า (Demand) หรือท าสินค้าขึ นมาเป็น Prototype ก่อน ไม่ได้ท าการผลิตก่อนแล้วค่อยเอามาขาย  
จึงไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ได้ จึงอยากให้เกิดแบบนี กับไทย 

 
ตอนนี ทั่วประเทศไทยมีการท า Class Online ประมาณร้อยละ 95 แต่หลังจากเรียนแล้วง ไม่ทราบว่า

จะต้องท าอย่างไรต่อ เพราะขาดข้อมูล จึงต้องมีการส่งเสริมให้เข้าถึง Data Platform ปัญหาหนึ่งคือ บุคลากร
ที่จะเข้ามาท าตรงนี มีไม่มาก หรือมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ส่วน OEM ระดับ SME จะไม่มีข้อมูลของลูกค้า 
ซึ่งต้องข้ามผ่านจุดนี ให้ได้ และระดับ Micro จะต้องเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิด Smart Business ให้ได้ ในการเริ่ม
เก็บข้อมูลต้องมีการเก็บข้อมูลในโครงการต่าง ๆ ให้กลับมารวมศูนย์ และสินค้าที่ขายไปต้องมีการเก็บข้อมูล
จากการยิง QR Code ของผู้บริโภค  

 
ข้อมูลจะช่วยเกิดการบริหารจัดการการผลิตได้ง่ายขึ น อาทิ การผลิตสินค้าเพ่ือมาขายแบบ Flash 

Sale จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าสินค้าจะขายได้หรือไม่ หรือต้องผลิตมาเพ่ือขายให้กลุ่มไหน ปริมาณเท่าไหร่ 
ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องท าแบบสอบถาม ในตอนนี ส่วนใหญ่จะเป็น Digital trend สามารถค้นหาได้จาก
อินเทอร์เน็ต 

 
ระบบการช าระเงินออนไลน์ในประเทศไทยยังมีข้อจ ากัด เรื่องการบังคับใช้ ซึ่งธุรกิจขนาด Micro 

น่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ได้ง่ายที่สุด มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ร้านอาหาร
ตามสั่ง ร้านกาแฟ และกลุ่มนี มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วง Covid-19 มีการเปลี่ยนรูปแบบการขายไปยัง
รูปแบบออนไลน์มากขึ น 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Data Platform เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถเอาข้อมูลไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจได้ 

 ควรแบ่งกลุ่ม SME และ MSE เป็นระดับต่าง ๆ และเอาผู้ประกอบการมาท าการอบรม สอน
กระบวนการต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละกลุ่ม   
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4. หอการค้าไทย-จีน 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ 1. คุณจิตติ ตั งสิทธิ์ภักดี (ประธานคณะกรรมการ) 

2. คณะกรรมการและสมาชิก 
 

 
 

บทบาทส าคัญของหอการค้าไทย-จีนคือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ในปัจจุบัน 
มีสมาชิกกว่า 800 ราย มีทั งองค์กร สมาคม สมาพันธ์และบริษัทต่าง ๆ หอการค้ามีอายุประมาณ 110 ปี  
ในปัจจุบันอยู่ในสมัยที่ 27 เน้นการท ากิจการการค้าระหว่างไทยและจีนเป็นหลัก แนวทางการบริหารของ
หอการค้าคือมีการส ารองเงินทุนส่วนหนึ่งเก็บไว้  
 

องค์กรภาครัฐมีมิติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างไทยและจีนคือ ไทยเน้นการก ากับ ควบคุม ดูแล 
แต่จีนเน้นการส่งเสริม สนับสนุน เช่น SME ไทยจ านวนไม่มากที่ทราบเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การค้า การท าบัญชีให้เป็นระบบ การจัดการต้นทุน และความรู้เรื่องกฎหมาย ภาครัฐของจีน มีการช่วยเหลือ 
SME ในแต่ละ Cluster ค่อนข้างมาก ทั งในเรื่องการใช้เทคโนโลยี เน้นการสร้าง ABC (AI, Big Data, Cloud) 
และการช่วยเหลือทางการเงิน มีส่วนช่วยให้ SME สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ น ตลอดจน 
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ นด้วย 
 

ประเทศจีนมีระบบการเงินสมัยใหม่ SME ส่วนใหญ่ใช้ Platform การช าระเงินออนไลน์มากกว่าใช้เงิน
สด มีต้นทุนในการจัดการต่ า มีการไหลของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ง่าย การเข้าสู่  Cashless Society  
จึงช่วยส่งเสริม SME จีนได้ค่อนข้างมาก การใช้ Digital Currency ช าระเงินโดยตรงต่อไปอาจไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านตัวกลางอย่างเช่น Alipay แล้ว ท าให้ไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งประเทศไทยก าลังพัฒนาในส่วนนี   
ส่วนการเชื่อมต่อการช าระเงินระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านยังคงต้องใช้เวลา เนื่องจากกฎระเบียบของ  
กรมศุลกากร การรับรองจาก อย. หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ยังมีข้อก าหนดค่อนข้างมาก ดังนั น เพ่ือให้เป็น 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าภาครัฐจึงควรแก้กฎหมายในการน าเข้าส่งออกสินค้าก่อนอันดับแรก  
จึงจะสามารถพัฒนาส่วนอื่นต่อไปได้ 
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ปัญหาหลักเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในไทย คือ กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการบริหารและนโยบาย
ภาครัฐต่าง ๆ เช่น ภาครัฐให้สิทธิพิเศษบางอย่างแก่คนจีนมากกว่าคนไทย การน าเข้าอะไหล่มาเพ่ือผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรต้องเสียภาษี ธุรกิจบางรายจึงต้องน าเข้าเครื่องจักรทั งเครื่อง การวางผังเมือง  
จัดพื นที่ในประเทศไทยไม่เหมาะสม เช่น บางประเทศมีพื นที่การเกษตรติดกันเป็นหมื่นไร่ สะดวกในการบริหาร
จัดการ แต่พื นที่ทางการเกษตรของไทยค่อนข้างกระจัดกระจาย เป็นต้น นอกจากนี  ยังมีปัญหาหนี สินของธุรกิจ 
SME ในไทย เกิดเนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถกู้เงินผ่านระบบได้ จึงต้องกู้เงินนอกระบบ ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาหนี สินเพิ่มขึ น 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ในปัจจุบันหากเกิดวิกฤติในประเทศ SME ขนาดใหญ่เท่านั นที่จะอยู่รอด เนื่องจากอยู่ใน Supply 
chain ของธุรกิจขนาดใหญ่ สสว. จึงต้อง Think Small Think Micro เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่ 
มีเกราะป้องกันอยู่แล้ว 

 ควรจ าลองวงจรธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ตั งแต่การผลิต การตลาดและการส่งถึงผู้บริโภค เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการบริหารจัดการเพ่ือให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรายย่อยสามารถอยู่รอดได้
ในยามวิกฤติ  

 นโยบายเน้นการสร้างงานในประเทศของภาครัฐไม่จ าเป็นต้องเน้นที่บริษัทขนาดใหญ่เสมอไป เช่น  
การใช้ Automation ช่วยให้โรงงานลดคนงานลง แต่ท าให้คนว่างงานเพ่ิมขึ น ทั งนี  อาจเปลี่ยนมาเน้น
การสร้างงานใน SME แทน เนื่องจากการลงทุนใน Automation ทุก ๆ 1 ล้านบาทเทียบเท่ากับ 
การสร้างงานได้ 3 – 4 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทใหญ่ที่ใช้ Automation จะสร้างงานได้ลดลง  
ในขณะที่การสร้างงานยังสามารถเติมเต็มได้โดย SME ทั งนี  การสร้างงานใน SME ควรมีการดูแล 
ทั งวงจรของธุรกิจ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั งธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานในระดับอ าเภอ  
และจังหวัด รวมถึงการสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ส าหรับธุรกิจ SME ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม 
ให้วงจรธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ นได้  

 ภาครัฐควรเน้นที่จุดแข็งของไทย คือการส่งเสริมการเกษตร โดยส่งเสริมให้คนว่างงานไปท างาน 
ด้านการเกษตรแทน เช่น สหกรณ์ผลไม้ ท าให้เข้มแข็งขึ น สร้าง SME ทางด้านนี ให้แข็งแกร่งขึ น เป็นต้น 

 ภาครัฐไม่ควรแก้ปัญหาการได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โรคระบาดด้วยการให้ เงินเยียวยา 
เพียงอย่างเดียว ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตัวเองของ SME ด้วย 

 ควรเน้นการอบรมให้ความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ในการกระจายสินค้ามากขึ น 
 ส าหรับการแก้ปัญหาการกู้เงินนอกระบบของ SME อาจมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั งสหกรณ์  

เพ่ือช่วยเหลือกันภายในกลุ่มสมาชิก หรือส่งเสริมให้เกิดการออมร่วมกัน เช่น ตลาดสดอาจมีการออก
นโยบายว่าทุกรายการช าระเงินต้องท าผ่านระบบออนไลน์ และมีการหักค่าธรรมเนียมเข้าเป็นกองทุน 
เพ่ือเป็นการระดมทุนไว้ส าหรับช่วยเหลือ SME ต่อไป 

 ภาครัฐควรเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนมากกว่าการก ากับและควบคุม และควรมีการปรับปรุง
ระบบราชการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น การน าเข้าส่งออกสินค้า ควรมีการปรับปรุงระบบราชการ 
เพ่ือให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ การให้บริการภาครัฐจึงควรเป็นแบบ one stop service ควรมี
หน่วยงานเดียวในการดูแล ตรวจสอบสินค้าที่น าเข้าและส่งออกให้จบในที่เดียวเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว 
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 ควรมีการกระจายอ านาจให้ Local Government มากขึ น คล้ายกับประเทศจีนที่มีนโยบาย 
การท างานให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจ และมี KPI ของระดับท้องถิ่นเอง เพ่ือช่วยให้
การส่งเสริมธุรกิจในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 การสนับสนุน SME โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ควรมีความต่อเนื่อง มีการพัฒนาทักษะของความเป็นผู้น า
และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

 ภาครัฐควรผ่อนคลายเรื่องภาษี ปรับขั นของรายได้ธุรกิจในการเสียภาษี ลดความกังวลและภาระงาน
ในการจัดการบัญชี แล้วเน้นส่งเสริมในสิ่งที่ SME จ าเป็นต้องมีก่อน 

 ควรส่งเสริมจุดแข็งของ SME ไทยให้เข้มแข็งก่อน เช่น ผลไม้ไทยตามฤดูกาล เป็นต้น 
 
5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณวุฒิชัย ประชาพร  

(ผู้อ านวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม) 
 

 
 

บทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้แก่ การพัฒนา SME 
โดยในช่วงแรกเน้นการส่งเสริมภาคการผลิต แต่ในปัจจุบันมีการส่งเสริมภาคบริการและการค้ามากขึ น  
โดยมีการแบ่งช่วงในการพัฒนาออกเป็น 2 แบบ คือ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการเดิม ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup มีการส่งเสริม 3 ด้าน (NEC) คือ  
New, Entrepreneur และ Creation โดย กสอ. จะดูแลผู้ประกอบการที่ก่อตั งไม่เกิน 3 ปี เพ่ิงเริ่มต้นกิจการ 
ต้องการเงินทุนและเทคโนโลยี และส าหรับผู้ประกอบการเดิมที่เป็น SME แล้ว จะอยู่ในความดูแลของ 
กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ Regular, Strong และ Global  
ซึ่ง กสอ. จะพัฒนามาตรฐานการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพ (productivity) การพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) สร้างเครือข่ายในแต่ละพื นที่หรือ การรวมกลุ่ม Cluster ทั งนี  ทาง กสอ. จะมีศูนย์พัฒนาในพื นที่
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
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ส าหรับปัจจัยแวดล้อมที่ทางกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมมีการส่งเสริมการพัฒนา  
ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น SP (Service Provider) ทั งภาครัฐและเอกชน  
และ BDSP (หน่วยธุรกิจภาคเอกชนและรัฐ) โดยมีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ (หรือการพัฒนา
ทางด้าน Supply Side) การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา เช่น บริษัท consult สถานศึกษา Regional 
Industry Service Provider พัฒนาฝั่ง Supply Side 11 ด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในแต่ละด้าน
ช่วยให้ค าแนะน าเบื องต้นไปถึงค าแนะน าเชิงลึก รวมถึงมีวิทยากรให้ความรู้เฉพาะด้าน 
 

ส่วน Demand Side มีการพัฒนาระบบรับเรื่องวินิจฉัยและส่งต่อ ซึ่งส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านนี 
ขึ นอยู่กับทัศนคติ (Mindset) ของผู้ประกอบการหรือความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รวมถึง 
การปรับใช้เทคโนโลยีด้วย ทาง กสอ. มีการพัฒนา Platform ในการให้บริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของ SME และประชาชนทั่วไปที่อยากมีธุรกิจ โดยสามารถผ่านกระบวนการบ่มเพาะ ส่งเสริม 
ให้เกิดความเข้มแข็งผ่านการวิเคราะห์ Gap ก่อนและจึงมาพัฒนาในส่วนที่ขาดต่อไป รวมถึงการส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ น โดยกสอ.ได้รับงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) เน้นพัฒนาในเชิงการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมหรือ 
Ecosystem นั นยังแยกพัฒนาเป็นส่วน ๆ ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ 
 

การพัฒนา Onsite/Offline Service ในช่วง Covid-19 นั นท าได้ยาก ทาง กสอ. มีการปรับตัว 
โดยให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบ Online มากขึ น และเกิด New normal คือมีการให้บริการแบบผสมผสาน 
ทั ง Online และ Offline Service  
 

ข้อจ ากัดในการพัฒนาคือ งบประมาณที่ได้เป็นแบบรายปี ท าให้พัฒนาได้ไม่ต่อเนื่อง  การพิจารณา
งบประมาณควรแบ่งแยกหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานซ  าซ้อน รวมถึงการบริการแบบออนไลน์ 
ท าให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ น และสามารถเข้าถึงในส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธี  
ในการแก้ไขปัญหางบประมาณ 
 

มาตรฐาน กฎระเบียบและกลไกภาครัฐ เอื อหรือเป็นอุปสรรคต่อ SME แตกต่างกันไปตามลักษณะ 
ของธุรกิจ Pain Point ของ SME ส่วนใหญ่คือเรื่องมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ถ้าเป็น 
การรับจ้างผลิต (OEM) ต้องมีมาตรฐานการผลิต ส่วนผลิตภัณฑ์ต้องดูปลายทางที่จ าหน่ายว่าจ าเป็นต้องมี
มาตรฐานระดับใด ทั งนี  ขึ นกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น เครื่องมือแพทย์ ต้องมีมาตรฐานทางการแพทย์ 
การเข้าถึงผู้ใช้ (User) ก็เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจาก SME มีจ านวนมาก หน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลทั งหมดได้ทั่วถึง การพิจารณา
งบประมาณให้แต่ละหน่วยงานจึงควรแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละด้าน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การท างานซ  าซ้อน ยกตัวอย่างเช่น กสอ. เน้นส่งเสริมด้านการผลิต ส่วน สสว. เน้นส่งเสริมด้าน 
การบริการ โดยท างานในลักษณะ Partner มีการแบ่งปันข้อมูลและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น 
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 ส าหรับผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จหรือ Success Case ส่วนหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญอยู่ที่ตัว SME 
เองด้วย เนื่องจากการผลักดันคนที่ไม่พยายามเดินเองให้เดินนั นเป็นเรื่องยากกว่าคนที่มีความพยายาม 
ดังนั น การเลือกคนที่ใช่เข้ามาให้ได้รับการส่งเสริม โอกาสในการเป็น Success Case ย่อมสูงกว่า 

 กลไกในการเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการใช้สิทธิ First Come First Serve ซ่ึงในอนาคตควรมี
กระบวนการคัดกรอง เพ่ือเพ่ิมจ านวน Success Case โดยมีระดับในการคัดกรองเพ่ืออบรมความรู้ 
ได้ตรงกับคุณสมบัติ และเพ่ือให้ผู้ที่เหมาะสมเข้าถึงทรัพยากรซึ่งมีจ ากัดได้มากกว่าคนทั่วไป 

 ปัญหาส่วนใหญ่ที่ SME ต้องเผชิญคือเงินทุน แต่หากธุรกิจมีรายได้ต่อเนื่อง ก็ไม่จ าเป็นต้องมีเงินทุน 
ดังนั น SME ควรปรับตัว สร้างศักยภาพให้เข้มแข็ง เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เช่น Covid-19  
จึงจะสามารถประคับประคองธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤติได้ เงินทุนจึงยังไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่สุด แต่ต้อง
เป็นศักยภาพและความเข้มแข็งจากภายในของ SME เอง 

 การรวมกลุ่มธุรกิจ การท า Data Analytics การแบ่งปันข้อมูลกัน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ หาก SME สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เช่น การรวมกลุ่มแบบ Food Truck สินค้าต่างกัน แต่น าเสนอจุดแข็งของแต่ละรายมารวมกัน  
ใช้รูปแบบการจ่ายเงินแบบสมัยใหม่ร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข้งให้กลุ่ม Food Truck ด้วยกันเอง 

 การแข่งขันกับต่างประเทศ ทั งประเทศจีนและอินเดีย เป็นสองประเทศที่มีประชากรรวมกัน 
เกือบครึ่งโลก ซึ่งมีอิทธิพลมากและมีจุดแข็งกว่าประเทศไทยในหลายด้าน เช่น การแข่งขันทางด้าน
ราคา SME ไทยไม่ควรแข่งขันกับจีนในด้านราคาใน E-Marketplace เนื่องจากต้นทุนของไทยสูงกว่า 
ดังนั น จึงควรใช้จุดแข็งอ่ืนในการแข่งขัน ต้องพิจารณาว่าสินค้าจีนที่ขายในไทยได้อยู่ ประเภทใด  
และสินค้าไทยที่ยังขายได้อยู่ในประเภทใด และเน้นการส่งเสริมให้ตรงจุด เช่น ไทยมีจุดเด่นเรื่องผลไม้
ที่สามารถแข่งขันกับจีนได้ หรืออาจเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และคุณภาพ  
ให้เหมาะสมกับราคา หรือการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นไทยผ่าน Social หรือ E-Commerce โดยเน้น
น าเสนอเอกลักษณ์และความเป็นไทยในแต่ละพื นที่ลงไป (Individual/ Area-based Product) 

 สิ่งส าคัญที่สุดของการสร้างปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน  SME และธุรกิจ Micro คือ หน่วยงาน
ส่วนกลาง หรือสสว.ควรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและท าการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และแบ่งปันข้อมูลกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน 
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6. กรมส่งเสริมการเกษตร 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณวชิรา ไฝเจริญมงคล  

(ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 

 
 

บทบาทหลักของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร คือการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน โดยมี 3 บทบาทหลัก ดังนี  

1. การขึ นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยมีหน่วยงานระดับพื นที่ เกษตรอ าเภอเป็นนายทะเบียน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร จึงจะได้รับการส่งเสริม 

2. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สลคช.) มี 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับประเทศ ขึ นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี และระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน และเกษตรอ าเภอเป็นคณะอนุกรรมการ ท าหน้าที่ในการชับเคลื่อนวิสาหกิจ
ชุมชน น าเสนอนโยบายให้คณะรัฐมนตรี ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้
วิสาหกิจชุมชนด าเนินการได้ 

3. บทบาทตามภารกิจหลัก คือสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้
และพ่ึงพาตนเองได้ 

 
ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริม 1,700 กลุ่ม ตามงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี  ยังมี 

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมขนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ยังไม่ใช่ Startup โดยมีการสร้างการรับรู้และ 
ความเข้าใจ มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือให้มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี สมาชิกแต่ละกลุ่มีจ านวนตั งแต่ 7 คนขึ นไป 
ร่วมกันบริหารจัดการ แบ่งปันข้อมูลและความรู้ภายในกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน แต่ไม่เน้นรายได้สูงสุด 
มีการปลูกฝังให้ท างานอย่างเป็นระบบ ตั งแต่โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่ม การให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการบริหาร การจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ การจัดการเงินทุน และระดมทุนภายในกลุ่ม โ ดยให้สมาชิก 
มีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ซึ่งมีการแบ่งปันทุนทั ง 3 ประเภท คือ ทุนทางการเงิน  
ทุนภูมิปัญญา และทุนที่เป็นทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้นการรักษาสภาพแวดล้อม ทั งนี  ส่วนหนึ่งของทุนที่สมาชิก
น ามาร่วมแบ่งปันกัน จะจัดสรรให้เป็นสวัสดิการส าหรับสมาชิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าคลอด ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น และค่าท าศพ เป็นต้น 
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การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เน้นการปลูกฝังแนวคิดให้รุ่นลูกรุ่นหลาน  
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีทักษะในการบริหารจัดการ การตลาด และ  
การใช้เทคโนโลยี จึงมองเห็นโอกาสที่จะกลับมาพัฒนากิจการด้านการเกษตรของบ้านเกิด  

 
การวัดผลและประเมินศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการประเมินศักยภาพทั งก่อนและหลัง  

เข้าร่วมโครงการ แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับคือ ดี ปานกลาง ปรับปรุง โดยมีการประเมินทั งหมด 7 หมวด ได้แก่ 
ผู้น าและการบริหารวิสาหกิจชุมชน การวางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน การบริหารตลาด การจัดการ
ความรู้และข้อมูล การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน การจัดการสินค้าหรือบริการ และผลลัพธ์การด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน 

 
กิจกรรมและโครงการที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดขึ นนั น เป็นการเริ่มท าตั งแต่ต้นน  า และกลางน  า 

แต่ในส่วนปลายน  ายังท าได้ไม่มาก เนื่องจากปัญหางบประมาณและความต่อเนื่องของงบประมาณ ไม่เหมาะสม
กับจ านวนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมีจ านวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับ  
มีจ ากัด ทางกองส่งเสริมจึงไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรที่สนับสนุนนั น  
จะเน้นการลดต้นทุน เพ่ิมศักยภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิต โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การแปรรูป
สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวการเกษตร ซึ่งทางกองส่งเสริมจะดูแลในส่วนต้นน  า เช่น การอบรมให้ความรู้
เป็นหลัก แต่ในส่วนปลายน  า เช่น เรื่องการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย จะดูแลบางส่วนเท่ านั น  
ทั งนี  ในด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการจัดตั งตลาดเกษตรกร ในปัจจุบันมี 6 จังหวัดเท่านั นที่
ด าเนินการถาวร  
 

ทางกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีการปรับตัวในช่วงวิกฤติโควิด คือมีการท าตลาดเกษตรกร  
ออนไลน์ขึ น โดยการน าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย และให้ลูกค้า
สามารถติดต่อกับเกษตรกรหรือผู้ขายได้โดยตรง ซึ่งการจัดท าตลาดเกษตรกรออนไลน์นั นไม่มีงบประมาณ 
ในการสนับสนุน ทางกองส่งเสริมฯได้จัดท าเอง มีการประสานงานกับทางไปรษณีย์ เพ่ือขนส่งและกระจาย
สินค้า ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติอย่างมีประสิทธิผล 

 
ปัญหาหลักในปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนคือ ปัญหาด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างยาก 

ส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่มีปัญหาการจัดท าบัญชี การช่วยเหลือจากกองส่งเสริมในเรื่องการเชื่อมโยงวิสาหกิจ  
กับแหล่งเงินทุน ขึ นอยู่กับโครงการ ซึ่งหลายโครงการมีสถาบันการเงินเข้ามาร่วมโครงการด้วย รวมถึงนโยบาย
รัฐบาลและกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั งนี  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนขึ นอยู่กับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนด้วย 
นอกจากนี  ยังมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้ายังไม่ครบและระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถยกระดับไปเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจ านวนของวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกร เนื่องจาก

วิสาหกิจกลุ่มนี มีจ านวนมาก เครือข่ายหรือโครงการบางประเภทจ าเป็นต้องใช้ เวลานานถึง 3 ปี  
จึงจะมีประสิทธิผล ท าให้ไม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงความต่อเนื่อง 
ของงบประมาณควรให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดเริ่มต้น 
และรากฐานที่ส าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 นโยบายของกระทรวงมีการก าหนดให้จัดตั งตลาดเกษตรกรในทุกจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติมีเพียงแค่  
6 จุดทั่วประเทศ การก ากับดูแลบางจังหวัดกรมดูแล แต่บางจังหวัดเป็นกระทรวงดูแล การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเปิดให้ครบตามนโยบายได้ จึงควรก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และด าเนินการวัดผลอย่างจริงจัง 

 ในปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลการพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากงบประมาณไม่ผ่าน 
ฐานข้อมูลในส่วนนี จึงมีค่อนข้างน้อย หากภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี จะเป็นประโยชน์  
ในการพัฒนาและติดตามผลการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก  

 ภาครัฐอาจก าหนดแพลตฟอร์มในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากส่วนกลางขึ นมา และให้แต่ละพื นที่
น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

 การสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญคือ ปัจจุบันเน้นการปลูกฝังการบริหารวิสาหกิจโดยไม่ได้มองเฉพาะ
ก าไรสูงสุด แต่เน้นการกระจายงานและกระจายรายได้เป็นหลัก มีการรวมกลุ่มและแบ่งปันทุนที่เป็น
เงินทุน ทุนทรัพยากร และทุนภูมิปัญญา และมีการคืนประโยชน์ให้ชุมชน 5% เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่าย
งานบุญประเพณี ทุนการศึกษาเด็ก และสวัสดิการสมาชิก  

 การท าโครงการน าร่องหรือ Pilot Project เมื่อภาครัฐให้งบประมาณในการน าร่องแล้ว  ควรมี
งบประมาณเพ่ือปูพรมให้สามารถสานต่อได้ด้วย เพ่ือให้ทางกองส่งเสริมสามารถดูแลวิสาหกิจได้ตั งแต่
ต้นน  าให้มีความเข้มแข็งก่อน เนื่องจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเปรียบเสมือนครูประถม และ  
สสว. เปรียบเสมือนครูมัธยม สามารถสานต่อการดูแลวิสาหกิจชุมชนที่จะยกระดับไปเป็นวิสาหกิจ  
ขนาดย่อมต่อไปได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก จ  จ-18 

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก จังหวัดชลบุร ี
 

1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
วันที่  13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ (ผอ.กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ) 

  คุณภารดี เสมอกิจ (ผอ.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม) 
  คุณนุจรี ผลบุญ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค) 

 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (ศูนย์ส่งเสริมฯ) ได้รับมอบหมายในการพัฒนาผู้ ประกอบการ  

โดยให้การสนับสนุนแบบครบวงจรทั งในด้านมาตรฐาน การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การน านวัตกรรมเข้ามาช่วย
ในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมศัยภาพผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านการเงิน
โดยกองทุนหมุนเวียน และมี Creative Industry Village ซ่ึงบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกและพัฒนา SMEs  
 

โครงการอบรมของศูนย์ส่งเสริมฯ มีการติดตามงานของที่ปรึกษาโดยการสอบถามผู้ประกอบการ  
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆ ไป ปัญหาหลักระยะยาวในการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมฯ  
ในการพัฒนา SMEs คือ การเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจใหม่ ซึ่งอาจไม่ทราบถึงบริการและโครงการของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม หรืออาจไม่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณที่จ ากัดท าให้  
ไม่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการได้ทุกราย ศูนย์ส่งเสริมฯ ได้ให้ข้อมูลวิสาหกิจตามระยะการด าเนินธุ รกิจ 
ดังต่อไปนี  

 
วิสาหกิจขั นเริ่มต้นเป็นวิสาหกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีวงจรธุรกิจที่สั น ในด้านของแหล่ง

เงินทุนส่วนใหญ่ไม่ขอทุนจากภาครัฐ แต่จะใช้การกู้เงินจากธนาคารเพ่ือน ามาลงทุน วิสาหกิจขั นต้น  
เป็นวิสาหกิจที่พ่ึงพาตนเองสูง มองหาการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยและเน้นเรียนรู้ด้วยตนเอง วิสาหกิจขั นต้น
เข้ารับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมฯ ในสองกรณี คือ ได้รับการแนะน าจากคนรู้จัก หรือภาครัฐบังเอิญไปเจอ
และแนะน าให้ความช่วยเหลือ ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญส าหรับวิสาหกิจในขั นนี  คือ  เครือข่ายผู้ประกอบการ  
ผู้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา รวมไปถึงทัศนคติการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการพยายามท าแพลตฟอร์มข้อมูล
เครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย    
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กลุ่มวิสาหกิจช่วงรุ่งเรืองเป็นกลุ่มที่ก าลังขยายธุรกิจ ท าให้ใบรับรองมาตรฐานและ ใบอนุญาตต่าง ๆ 
เข้ามามีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในกลุ่มวิสาหกิจช่วงอ่ิมตัวและช่วงพลิกฟ้ืน ศูนย์ส่งเสริมฯ จะให้ค าแนะน าในด้านผลิตภัณฑ์ และ 
การตลาดเป็นหลัก รวมไปถึงมีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินกิจการ ความยากของการด าเนินงานคือ 
วิสาหกิจไม่มองหาการช่วยเหลือจากรัฐบาล อาจด้วยความไม่รู้ว่าศูนย์ส่งเสริมฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ  
ในด้านได้บ้าง หรือไม่อยากติดต่อภาครัฐเพราะมองว่ามีความซับซ้อนและใช้เวลามาก โดยศูนย์ส่งเสริมฯ 
ด าเนินการเพ่ิมการรับรู้ของผู้ประกอบการด้านบริการและ โครงการสนับสนุนโดยการเพ่ิมช่องทางการรับรู้ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้ประกอบการกระจายข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ แนะน า และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญของวิสาหกิจ คือ เครือข่ายวิสาหกิจและหน่วยงานแนะแนวทางและให้
ค าปรึกษา โดยทั งสองปัจจัยท าหน้าที่เป็นตัวเร่งการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจ จากการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การรวมกลุ่มวิสาหกิจยังเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ
เครื่องมือที่มีมูลค่าสูงโดยการระดมทุนและน าเครื่องมือมาใช้ร่วมกันเพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุน 

 อุปสรรคในการสนับสนุนวิสาหกิจ คือ การเข้าถึงผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
ไม่ทราบถึงบริการ การสนับสนุน รวมไปถึงบางส่วนที่ไม่อยากขอความช่วยเหลือหรือเข้าร่วมโครงการ
ของภาครัฐ วิธีการแก้ไขคือการเพ่ิมการรับรู้ของผู้ประกอบการ โดยการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้เกิด 
การแนะน าบริการและโครงการ ระหว่างผู้ประกอบการ 
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2. สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
วันที่   13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ (นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา) 

 
สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก จะได้รับผลกระทบหนักมาก 

เพราะนักท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้ามา แต่ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนไทยก็จะเริ่มกลับมา
ฟ้ืนตัวได้เร็ว การคาดการณ์อนาคตท าได้ยากมาก เพราะเหตุการณ์เปลี่ยนเร็วมาก จากที่เคยคาดการณ์ว่า  
จีนจะเข้ามา ก็ไม่เป็นไปตามนั นแล้ว โดยตลาดหลักของพัทยา คือ จีน รัสเซีย อินเดีย เกาหลี ก็ยังมีปัญหา
ทั งหมด ตอนนี ผู้ประกอบการกลัวว่าจะเกิดการระบาดระลอก 2 เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาวะ 
การหยุดกิจการได้อีกแล้ว เนื่องจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีลูกชาติทั งหมด 

 
รายได้จากการท่องเที่ยวของพัทยาปีละประมาณ 2 แสนล้านบาท และคนไทยใช้จ่ายแค่ประมาณ  

1 ใน 4 นักท่องเที่ยวหายไปเกินครึ่ง ดังนั น Ecosystem ที่จะรองรับความเสี่ยง หากเกิดการระบาดรอบที่ 2 
หรือกรณีเช่นนี อีก คือภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเรื่องการจัดการต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  อาทิ  
1) ต้นทุนหลักของภาคท่องเที่ยว คือ คน และเมื่อเกิด Covid-19 ประกันสังคมมีการลดเงินสมทบลงเหลือ 
ร้อยละ 2.5 แต่ขณะนี สิ นสุดลงแล้ว และธุรกิจจ าเป็นต้องเปิดเพ่ือให้มีรายได้เข้ามา แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่  
จึงต้องการให้ประกันสังคมช่วยเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานให้ครึ่งหนึ่ง เพราะหากผู้ประกอบการประคอง
กิจการไม่ได้ ก็อาจต้องลดพนักงาน หรือลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งพนักงานจะได้รับผลกระทบหนัก เป็นภาระ
ของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐก็ต้องให้ความช่วยเหลือ เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือในขั นตอนไหน  
ถ้าช่วยตั งแต่ขั นแรกธุรกิจจะอยู่ได้ พนักงานอยู่ได้ ก็จะช่วยประคองกันไปได้ แต่ถ้าช่วยในช่วงหลังธุรกิจ  
ก็ไปไม่รอด พนักงานก็ไม่รอดเช่นกัน 2) ค่าไฟ กรณีโรงแรมจะต้องมีค่าไฟขั นต่ าในแต่ละเดือน แม้ว่าจะไม่มี
ลูกค้า เช่น ปกติจ่ายเดือนละ 100,000 บาท มีขั นต่ าคือร้อยละ 70 ดังนั นต้องจ่ายค่าไฟขั นต่ าที่เดือนละ 
70,000 บาท รวมกับค่าแรงพนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง โดยตอนนี นโยบายการลดค่าไฟจบลงแล้ว 

 
เรื่องการสนสับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ปัญหาอยู่ที่คนจะเที่ยวแค่วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ไม่ได้

มีนักท่องเที่ยวทุกวัน หรือการสนับสนุนงบท่องเที่ยวให้ อสม. มูลค่าที่ให้มา 2,000 บาท/คน ไม่ได้มากพอ  
ที่จะไปเที่ยวไกล ๆ ได้ และโรงแรมต้องลดค่าห้องลง เพราะต้องการให้มีลูกค้า แต่ก าไรที่ได้ก็ไม่มาก ส่วนธุรกิจ
อ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องยอมลดราคา เพ่ือให้รายได้เข้ามาบ้าง ซึ่งเงิน 2,000 บาท ไม่ได้มากพอที่จะช่วยให้



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก จ  จ-21 

ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติไปได้ และถ้าเกิดวิกฤติเช่นนี อีก ผู้ประกอบการต้องประคองต้นทุนตัวเอง แต่ภาครัฐ 
ก็ต้องช่วยเรื่องนี ด้วย ถ้าภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ต้องกระต้นให้นักท่องเที่ยวมีรายได้เพ่ือให้เกิด  
การท่องเที่ยวได้ด้วย กรณีการไปจัดงานที่ต่างประเทศ ขนมเรกก็จได้เรทราคาเท่าที่ไทย คือ 50 บาท/คน  
ซึ่งทางผู้จัดงานเองก็ต้องมีงบประมาณส่วนตัวที่ต้องเอาสนับสนุนกันเอง   
 

ตอนนี พัทยาก าลังมีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะกับเด็ก และครอบครัวมากขึ น และการเล่น
กีฬารูปแบบต่าง ๆ มากขึ น การคัดกรองตลาดนักท่องเที่ยวมากขึ น ซึ่งทีการปรับตัวจากก่อนหน้านี มาก  
และจากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบกรุ๊ปทัวร์ ก็เปลี่ยนเป็นแบบ FIT ดังนั นการคมนาคมต้องสะดวกกว่านี  
ขณะนี การเดินทางโดยรถโดยสารอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าห้องพัก จึงควรมีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื นฐาน
ให้รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ดีขึ น และควรมีการจัดระบบการให้เช่ารถมอร์เตอร์ไซ ให้มีระเบียบ
มากขึ น ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั งดูแลระบบการจราจรให้มีระเบียบวินัยมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้เกิด
อันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

 
ทางด้านการเงิน เมื่อเกิดวิกฤติ ธนาคารขอ OD คืน เนื่องจากไม่มีรายได้ ธนาคารกลัวการเกิด NPL 

ซึ่งผู้ประกอบการที่ใช้เงินกู้จะล าบากมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรให้ส่วนราชการออกมาท ากิจกรรมที่มีการค้างคืนพักโรงแรมมากขึ น และมีการกระจายที่พัก 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ส่วนขนมเบรคและอาหารตามเรทราคาราชการ ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้แล้ว 
ควรมีทบทวนเรทราคาที่เหมาะสมใหม่ 

 การสลับวันหยุด ให้มีการหยุดในวันธรรมดาบ้าง เพ่ือให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในวัน
ธรรมดาบ้าง ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในวันหยุด 

 ควรมีศูนย์บริการที่ส าคัญต่าง ๆ ส าหรับชาวต่างชาติ เนื่องจากศูนย์เหล่านี มีความส าคัญกับพื นที่มาก 
เพราะต้องดูแลทั งเรื่องการท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าว ซึ่งในพื นที่พัทยา มีการแรงงานต่างด้าว
จ านวนมาก 

 ททท. เคยมีโครงการที่เอางบประมาณมาช่วยเหลือการท่องเที่ยว โดยผ่าน Market Place Shopee 
ถือว่าประสบความส าเร็จ โดยมีการเช็คสถิติว่านักท่องเที่ยวจะซื อ Voucher โรงแรมก่อน และซื อตั๋ว
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งโครงการเช่นนี สามารถช่วยผู้ประกอบการได้ดี 
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3. ร้านอาหารชายทะเลบางพระ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณวิทิต ศรีระกิจ (เจ้าของร้านอาหาร) 

 

 
 
ร้านอาหารเปิดด าเนินการมานานกว่า 35 ปี มีทั งพนักงานประจ าและพนักงานพาร์ทไทม์ แรงงานส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานไทย มีแรงงานต่างด้าวประมาณร้อยละ 40 ปัจจุบันมีเพียงแรงงานไทยเท่านั น มีลักษณะการ
ท างานแบบครอบครัว ไม่ใช่รูปแบบของบริษัทฯ เคยมีคนมาขอชื่อไปใช้เปิดที่อ่ืน ๆ เช่น สาขารามอินทรา 
สาขาที่ภาคใต้ แต่จริง ๆ  ปัจจุบันมีเพียงที่บางพระที่เดียวเท่านั น ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จของร้านอาหาร คือ 
ความตั งใจของคนท างาน 

 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และลูกค้าที่มาทานอาหารแบบครอบครัว มีกลุ่มนักท่องเที่ยว

บางส่วน ลูกค้าทั่วไปบางส่วน และกลุ่มลูกค้าของบริษัทเอกชนในพื นที่บางส่วนเท่านั น เนื่องจากรถบัสขนาด
ใหญ่เข้าพื นที่ค่อนข้างล าบาก จึงมีเพียงกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยรถตู้ เป็นกลุ่มขนาดเล็ก  

 
วัตถุดิบในการท าอาหาร ทางร้านจะด าเนินการไปซื อวัตถุดิบด้วยตนเอง คัดสรรเองทั งหมด เพ่ือให้ได้

ของที่สดใหม่ และรสชาติคงที่ ซึ่งยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรับออเดอร์ หรือการบันทึกข้อมูลลูกค้า  
มีเพียงการจดบันทึกเท่านั น  

 
สมัยก่อนร้านอาหารเคยได้ออกประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ อาทิ รายการบ้านเลขที่ 5  

ท าให้เป็นที่รู้จักเรื่อยมา ซึ่งทางร้านไม่ได้ให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ร้านมากนัก อาศัยลูกค้าเก่า 
และการบอกต่อกันของลูกค้า โดยเน้นลูกค้าที่ต้องการมาทานอาหารที่ร้าน เพราะชื่นชอบในรสชาติอาหาร  
ของร้าน เนื่องจากร้านอาหารมีบรรยากาศทั่วไป ไม่ได้ปรับปรุงร้านให้สวยงาม เพราะขายความเป็นธรรมชาติ
และรสชาติอาหารเท่านั น ไม่เน้นตามสมัยนิยมที่ต้องมาเพ่ือถ่ายรูปหรือบรรยากาศสวยงาม 
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ร้านอาหารมีการบริการลูกค้าผ่านทาง Line application โดยมีระบบการช าระเงินมีทั งการโอนผ่าน
ธนาคาร QR Code Credit Card และเงินสด ทางร้านไม่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม เช่น Grab Foodpanda เป็นต้น 
เนื่องจากมีค่าบริการร้อยละ 30 ซึ่งเป็นต้นทุนของร้าน (ร้านไม่สามารถเพ่ิมราคาอาหารได้) ปัจจุบันลูกค้าลดลง
จ านวนมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยปกติลูกค้าทานอาหาร 1 ครั ง/
สัปดาห์ ปรับเปลี่ยน 1 ครั ง/สองสัปดาห์  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในด้านการพักช าระหนี ให้นานกว่านี  เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถตั งหลัก
ได้ก่อนในช่วงวิกฤติ และการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี ยต่ าให้กับผู้ประกอบการ 

 ควรให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารมากกว่าการเข้ามา
ตรวจสอบในด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ 

 
4. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่  14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ าปา (คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) 

 

 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในปริญญาตรี  มีหลักสูตรการจัดท าแผนธุรกิจ  

และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการด้วยการมีศูนย์บ่มเพาะ และโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ  
โดยโครงการอบรมมีการพัฒนาหลักสูตรให้สั นและใช้เวลาในการเรียนการสอนน้อยลง รวมไปถึงปรับเปลี่ยน
หัวข้อให้ทันต่อกระแสและความต้องการมากขึ น ในขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนท าให้การอบรม 
มีความฉาบฉวยด้วยระยะเวลา และการจ ากัดความรู้พื นฐานที่มีความส าคัญในระยะยาวออก การใช้
งบประมาณกับโครงการเดิม ๆ มักไม่ได้รับการสนันสนุน ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่มีผลกระทบทั งในด้านบวก
และด้านลบ 
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แก่นความรู้ (Core business/ Core wisdom) ของผู้ประกอบการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
โดยผู้ประกอบการควรมีทัศนคติที่มองว่าแก่นในการด าเนินธุรกิจมีความส าคัญ การวางแผนธุรกิจต้องเป็นขั น
เป็นตอนและมีความต่อเนื่อง ให้ความส าคัญต่อองค์ความรู้ในทุกด้านโดยไม่ค านึงถึงความสนุกและความชอบ
เท่านั น การเลือกโครงการที่เข้าอบรมควรค านึงถึงความรู้พื นฐานที่มีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ วัฒนธรรม
หรือทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการคือการเรียนรู้ในทุกโอกาส ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้  
จากความผิดพลาด 

 
นอกจากทักษะความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการแล้วนั น ปัจจัยแวดล้อมท่ีดีควรมีการพัฒนา Soft skill 

หรือทักษะทางด้านอารมณ์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการท าธุรกิจร่วมกัน โดยในทางทฤษฎี ผู้ประกอบการเป็น  
ผู้ที่บริหารทรัพยากร อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ  และเครื่องจักร โดยไม่แสวงหาก าไร 
เป็นที่ตั ง สร้างการแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน โดยของที่มีคุณค่าเทียบเท่ากัน 

 
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการควรมีความถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ดี  

จะช่วยเหลือวิสาหกิจให้เติบโตได้มั่นคงยิ่งขึ น รวมไปถึงการสร้างภาคี เครือข่าย โดยไม่แบ่งตามห่วงโซ่มูลค่า 
 ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันในองค์รวม โดยการเชื่อมต่อที่มีในปัจจุบัน  
มีปัญหาคือเป็นเครือข่ายที่ไม่มีการเชื่อมโยง เป็นการรวมตัวกันโดยมีจุดประสงค์ในการเข้ามารับผลประโยชน์
เป็นหลัก จึงควรมีการผลักดันเครือข่ายแบบการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน (Synergy) ซึ่งเป็นการรวมกัน 
ของทักษะ พลังงานและความสามารถของคน ๆ หนึ่งกับที่คนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในองค์รวม 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีโครงการที่ให้ความรู้พื นฐานในการประกอบธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อ ง  
และควรให้ความส าคัญกับการบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการมีความเป็นผู้ประกอบการที่ดี  

 มีระบบฐานข้อมูลที่มีการอัพเดทอยู่เสมอ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการน าข้อมูลมาช่วยในการประกอบ
ธุรกิจในมิติต่าง ๆ ได้ รวมทั งสร้างการรวมกลุ่มให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดเครือข่ายในการสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันทั งต่อตนเองและสังคม 
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สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก จังหวัดขอนแก่น 
 

1. ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
วันที่  20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ (ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น)  

และคณะอาจารย์ 

 
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (ศูนย์บ่มเพาะฯ) เป็นหน่วยงานที่จัดตั งในสถานศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ
ความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยศูนย์บ่มเพาะจะมีอ านาจในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความเหมาะสม 
และมีตัวอย่างโครงการวิสหกิจที่เป็นตัวอย่างของนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วม ผู้ฝึกอบรมความรู้ของ  
ศูนย์บ่มเพาะฯ มีทั งครูผู้สอนประจ าและผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีโครงการเพ่ือจบการศึกษา ซึ่งเพ่ิมความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการก่อนที่ผู้ศึกษาจะน าความรู้ไปใช้งานจริง 

 
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นยังมีทวิภาคีเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท

ต่าง ๆ สาขาที่การเรียนรู้ที่รองรับนักศึกษามีทั ง บัญชี อาหาร วิศวะ การโรงแรม และสาขาใหม่  ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาเพ่ิมขึ นในทุกๆ ปี การเรียนการสอนเน้นทั งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ รวมไปถึงจรรยาบรรณ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการจริงผ่านกิจกรรมของ
วิทยาลัย ซึ่งมีการบูรณาการทักษะของทุกสาขาเข้าด้วยกัน ผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
และการแข่งขันที่จัดขึ นของภายนอก มีการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านการร่วมมือกับ อบจ. 
ผลประเมินการท างานของวิทยาลัยมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ท าให้ศูนย์บ่มเพาะฯ มีแรงผลักดัน  
ในการพัฒนาหลักสูตรและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทั งครูผู้สอนและผู้เข้ารับการศึกษา 

 
การท างานร่วมกับเอกชนควรมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่  

โดยจากการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้กับบริษัทชั นน า มีทั งนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จแต่เป็นส่วนน้อย 
ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่รับหน้าที่เป็นแรงงานทั่วไป ซึ่งการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ 
กับบริษัทเอกชนควรเป็นตัวเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการและเป็นช่องทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของนักศึกษา 
ท าให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของปัจจัยแวดล้อมผู้ประกอบการ 
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ปัญหาในการพัฒนาแรงงานของศูนย์บ่มเพาะ คือการที่นักศึกษาเลือกสาขาที่ เข้าเรียนจากอิทธิพล 
ของครอบครัวหรือสังคมรอบข้างเป็นหลัก โดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดหรือความชอบที่แท้จริง  
ของตนเอง ท าให้ทักษะที่มีความต้องการในตลาดสูงขาดแคลนแรงงาน  จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ 
แนะแนวทางรวมไปถึง ให้ความรู้ ในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของสา ยงานที่มีความต้องการ 
เพ่ือใหน้ักศึกษามั่นใจว่าจะมีงานที่มั่นคงรองรับหลังจบการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการให้ความรู้ ในและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการตั งแต่ เริ่มการศึกษา และควรมี 
การสนับสนุน/บังคับให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ  
เมื่อจบการศึกษา วิธีการสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะฯ คือการทดลองเป็นผู้ประกอบการโดยมีชั่วโมง  
ที่นักศึกษาจะได้พบปะและได้รับการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงมีการท าโครงการจบการศึกษา
ในทุกชั นปี ได้แก่ ชั น ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเป็น
ผู้ประกอบการ ปัญหาหลักของการทดลองเป็นผู้ประกอบการคือด้านงบประมาณของศูนย์บ่มเพาะฯ 
ซึ่งงบประมาณที่ไม่มากพอ ท าให้โครงงานที่สนับสนุนได้มีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา 

 ควรเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์สายงานที่รองรับนักศึกษาสายอาชีวะ เพ่ือสร้างให้เกิดแรงจูงใจ 
ในการดึงนักเรียนมาสู่สายอาชีวะมากขึ น เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนไม่ทราบถึงแนวทางอาชีพ  
ที่รองรับในอนาคต 

 ตัวเร่งการพัฒนาที่ส าคัญของผู้ประกอบการคือเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มข้อมูล โดยตัวอย่าง 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในปัจจุบันคือการตลาดดิจิทัล ซึ่งมีการอบรมที่จัดขึ นโดยภาคเอกชนและ 
ผู้ประสบความส าเร็จ แต่มีค่าเล่าเรียนที่สูง จึงควรมีการสนับสนุนการเรียนการสอนเทคโนโลยี  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ทั งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เป็น
ภาระทางการเงิน 
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2. บริษัทลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จ ากัด (ผลิตภัณฑ์ ProteGo) 
  
 

 

 
 

คุณลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ได้รับทุนวิจัยให้ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมัน ขณะที่ก าลังรอศึกษาต่อ  
จึงท าอาชีพเสริมด้วยการท าฟาร์มจิ งหรีดขนาดเล็ก เพ่ือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง
เป็นค่าใช้จ่ายในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ และมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจจิ งหรีด ดังนั น เพ่ือให้สินค้า  
มีมาตรฐาน และได้จิ งหรีดเป็นอาหารที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค จึงมีการแปรรูปจิ งหรีดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จิ งหรีดแช่แข็ง (Frozen cricket) แป้งโปรตีนจิ งหรีด (Cricket powder) และจิ งหรีดอัดเม็ด (Protego Cricket 
Protein Tablets)  

 
การสนับสนุนจากภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้

ได้รับค าแนะน าจากผู้ที่มีความเฃี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ ผู้ที่มีความรู้เรื่องโรค มาตรฐานฟาร์ม และผู้ดูแล
ฟาร์มอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจิ งหรีดเป็นแมลงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง ไขมันน้อย มีธาตุเหล็ก  
และแคลเซียมสูง และก าลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศแถบยุโรป ส าหรับฟาร์มแห่งนี เป็นฟาร์มเลี ยงจิ งหรีด
ที่เป็นระบบปิด และได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่า จิ งหรีด 
ที่ส่งไปขายนั นได้มาตรฐานเเละมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศ ญี่ปุ่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา และผู้ที่รักการออกก าลังกาย  

 
ปัจจุบันได้รับความร่วมมือกับเกษตรในพื นที่จังหวัดขอนแก่นที่เป็นลูกฟาร์มและให้ความร่วมมือ 

ในการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้สะอาด ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และก าลังพัฒนา
กระบวนการผลิตเพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน GMP พร้อมทั งจัดท าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และประชาชน
ทั่วไปให้สามารถได้เรียนรู้การท าฟาร์มจิ งหรีดให้ได้มาตรฐาน ท าให้เกษตรกรในพื นที่ได้มีอาชีพและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ จนน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน 
 
 
 
  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.45 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ สัตวแพทย์หญิงลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข (ผู้บริหาร) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสนับสนุนและแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื นที่ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ น และมีสินค้าท่ีมีคุณภาพได้รับมาตรฐาน  
 ต้องมีการสร้างการรับรู้ให้คนไทยเปิดใจยอมรับในผลิตภัณฑ์จากจิ งหรีดเพ่ิมขึ น และสร้างการเรียนรู้

เกี่ยวกับจิ งหรีด เพ่ือให้เห็นคุณค่าของโปรตีนจากจิ งหรีด เนื่องจากจิ งหรีดมีโปรตีนสูงและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการที่ดี 

 ต้องมีการสนับสนุนด้านการตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันโปรตีน
จิ งหรีดจะอยู่ตลาดที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม จึงต้องการหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 

 
3. บริษัทฟาสเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณณัฐภร เจริญชีวะกุล (ผู้บริหาร) 

 

 
 

บริษัทฯ เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการด้านขนส่งที่ครบวงจร  
เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าชาวขอนแก่น โดยใช้รถ ตุ๊ก ตุ๊ก และรถจักรยานยนต์ในการให้บริการ 
พร้อมทั งมีรถตู้ระดับวีไอพี และบริการรถยนต์ส่วนบุคคลให้เช่า เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มผู้บริหาร
และแขกคนพิเศษ ลักษณะของการให้บริการ เช่น บริการแบบเดลิเวอรี่ ในการจัดส่งอาหาร เอกสาร  
รับไปท าบุญตักบาตรตอนเช้า สังฆทาน รับ-ส่งตามตารางนัดหมาย (ส่งลูกของลูกค้าไปโรงเรียน) ฝากซื อของ 
ที่ตลาด  

 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น  บริษัทฯ รับคนเข้าท างานโดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

เน้นประสบการณ์มากกว่า และมีสวัสดิการที่ดี มีประกันสุขภาพ มีค่าคอมมิชชั่น เพ่ือให้พนักงานมีความสุขกับ
งานที่ท า ทั งนี  บริษัทฯ มีเพียงพนักงานประจ าเท่านั น ไม่มีพนักงานพาร์ทไทม์ (ท างานนอกเวลา) ส าหรับ 
การอบรมพนักงาน มีการอบรมภายในองค์กรเท่านั น  

 
ระบบการช าระเงิน มีหลายช่องทาง โดยผ่านช่องทางการช าระเงินของธนาคาร เงินสด และช าระเงิน

ล่วงหน้า ซึ่งการด าเนินงานโดยปกติ ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ และช าระเงิน หรือวางมัดจ าล่วงหน้า  
แต่ลูกค้าบางท่านมีความประสงค์ที่จะฝากเงินไว้ล่วงหน้า (ช าระเงินล่วงหน้า/เติมเงินไว้) ก่อนรับบริการ ท าให้
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บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ในส่วนของความแม่นย าของ
สถานที่ บริษัทฯ ใช้ Google map และโทรศัพทม์ือถือของพนักงานขับรถ พร้อมทั งมีการก าชับกับพนักงานขับ
รถเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของสถานที่ หากมีปัญหาลูกค้าจะแจ้งกลับที่ Call center ของบริษัทฯ  

 
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ และก าลังทดสอบระบบการท างานที่แม่สาย (ท่าขี เหล็ก) ซึ่งอยู่ในขั นตอน

การอบรมพนักงาน พร้อมทั ง มีระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ในทุก ๆ 14 วัน เพ่ือน ามาใช้ 
ในการปรับโมเดลธุรกิจ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และปรับการท างานของพนักงาน  
เดิมท างาน 2 ช่วงเวลา ปัจจุบันมีการปรับให้เป็นการท างาน 3 ช่วงเวลา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด 

 
บริษัทฯ จะเร่งขยายฐานการให้บริการในกลุ่มลูกค้ ารถตู้หรูส าหรับผู้บริหารและแขกคนพิเศษ 

ครอบคลุมพื นที่ขอนแก่น และขยายไปที่อุดรธานี และบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 3 คัน และจะขยายธุรกิจการบริการ
แบบเดลี่เวอรี่ไปยังนครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีรายได้สูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ภาครัฐควรมีการนโยบายเรื่องการันตีหรือการค  าประกันการกู้สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการอย่างชัดเจน 
เนื่องจากปัญหาหลักการขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค  าประกัน เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น 

 ควรมีโครงการอบรมผู้ประกอบการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ท าโครงการขึ น
มาแล้วจบไป เพราะจะไม่เห็นผลอย่างแท้จริง 
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4. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณประกิต ทองแท่งไทย  

เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย (ATSME) 

 

 
 

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางประมาณร้อยละ 90 จะใช้เงินทุนจากสถาบันการเงิน ดังนั น ช่วงนี ที่ยัง
ด าเนินธุรกิจอยู่ได้ เพราะยังเป็นช่วงที่ได้รับการพักช าระหนี  แต่ปลดจากระยะนี เมื่อไหร่ ธุรกิจจะเข้าสู่ช่วงปิด
ตัว เพราะไม่มีรายได้เข้ามาแต่มีรายจ่าย และต้องจ่ายหนี ด้วย ซึ่งจะเป็นผลให้คนตกงานจ านวนมาก เพราะ
ธุรกิจระดับ SME มีมากกว่าครึ่งประเทศ แตกต่างกับส่วนราชการที่ยังอยู่ได้ แต่เอกชนต้องการเงินหมุนเวียน  

 
สถานการณ์ในขณะนี ต้องมีการปรับตัว โดยเน้นที่การขายออนไลน์เป็นหลัก เพราะระบบโลจิสติกส์

ยังคงปกติอยู่ แต่การขายหน้าร้านยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ยอดขายยังไม่กลับมาเหมือนเดิม ดังนั นสิ่งที่จะช่วยพยุง
ให้อยู่รอดได้ในตอนนี  คือการสนับสนุนเรื่องเงินทุนช่วยเหลือ เช่น เงินกู้ดอกเบี ยพิเศษ และสนับสนุนหลักการ
ตลาดแบบใหม่ เพราะธุรกิจ SME ยังคงด าเนินธุรกิจแบบเดิม ไม่มีการปรับตัวจากที่ผ่านมามากนัก รวมทั ง ไม่มี
สินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพราะคนต่างกลัวสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ โดย เฉพาะ 
การท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด  
 

สมาชิกของสมาคมส่วนใหญ่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว อาหาร โรงงานอุตสาหกรรม และการสร้าง
นวัตกรรม ที่กระทบหนัก คือ ภาคบริการ โดยทุกกิจการพยายามประคองธุรกิจตัวเอง และที่ผ่านมาคือ  
การปรับตัวไม่ทัน ไม่คิดว่าว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยและกระทบทั่วโลก ซึ่งภาครัฐต้องเข้ามาช่ วยเหลือ 
ให้ธุรกิจอยู่ไปได้ ถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลายและยุติการพักช าระหนี  คาดว่าธุรกิจจะอยู่ได้ไม่เกินอีก 2 เดือน 
โดยสัญญาณแรกที่เห็นได้ คือ การปลดพนักงาน หลังจากนั นจะปิดกิจการตามมา 
 

มาตรการภาครัฐที่ออกมา มีขั นตอนซับซ้อนและไม่เอื อต่อผู้ประกอบการที่มีปัญหา เนื่องจากติดเรื่อง
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงินทุนหมุนเวียน เครดิตบูโร เป็นต้น ท าให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเข้าถึง  
การช่วยเหลือยากมาก ไม่สามารถกู้ได้ ดังนั น ควรมีการผ่อนปรนเงื่อนไขส่วนนี  และมองว่าการเหลือที่ได้  
ผลจริง คือ พิจารณาทะเบียนการค้า การเสียภาษี หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่าท าธุรกิจจริง ก็สามารถอนุมัติ 
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ให้สินเชื่อได้เลย ซึ่งการสนับสนุนในปัจจุบันจะเอื อให้รายใหญ่ได้สินเชื่อก้อนนี ไป เกิดความเหลื่อมล  าระหว่าง
รายเล็กและรายใหญ่ คนที่กู้ได้จะสบายเพราะยังไม่ต้องส่งดอกเบี ย แต่คนที่กู้ไม่ได้จะล าบากมาก  
 

การสื่อสารจากภาครัฐโดยตรงมายังผู้ประกอบการ ยังท าได้ไม่ดีนัก อาจต้องมีการผ่านตัวกลาง อาทิ 
หน่วยงานและสมาคมต่าง ๆ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการ ด้วยการเรียกประชุมหรือสื่อสาร
ด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วท าให้เกิดเป็น One Stop Service ช่วยเหลือได้ประมาณร้อยละ 70-80 ก็ถือว่าดีมากแล้ว 
แต่ถ้าให้ผู้ประกอบการเข้าไปที่ธนาคารเอง บางครั งพนักงานมีความรู้ไม่พอ ไม่สามารถตอบได้ 
 

การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการเกิดความ
เข้มแข็งยังสามารถอยู่ได้ เช่น การรวมกลุ่มกันเพ่ือเอาสินค้าต่าง ๆ ในพื นที่ส่งไปขายต่างประเทศ ช่วยกันหา
ตลาด เพราะตลาดในประเทศซบเซามาก แต่พบว่าปัญหาหลัก ยังคงเป็นเรื่องเงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยที่
ต้องใช้ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ได้ 
 

การประสานงานกับภาครัฐส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ จะติดต่อกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการอบรม 
ให้ความรู้ และการขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสกัดสาร เครื่องอัดแคปซูล เพ่ือให้ทดลอง  
ท าสินค้า แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยทางกรมส่งเสริมฯ ช่วยเหลือตลอดอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  
ในการเริ่มต้นกระบวนการเหล่านี ต้องอาศัยเงินทุน ซึ่งหากไม่มีเงินทุน ผู้ประกอบการจะเกิดการกู้นอกระบบ 
ท าให้การท าธุรกิจอยู่ได้ยาก 
 
 

ที่ผ่านมาทางสมาคมเคยมีการเสนอนโยบายต่าง ๆ ไปให้กับทางภาครัฐ แต่ไม่ได้รับความสนใจ  
ซึ่งขณะนี ต้องการงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐ เพ่ือน ามาท าการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 
และสินเชื่อ รวมทั งการตลาดแบบออนไลน์ การท า Market Place โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือให้เกิดการร่วมมือ
ระหว่าง Lazada, Shopee, Alibaba เพ่ือให้เกิดการต่อยอดทางการตลาดเลย แต่ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนา
สินค้า เพ่ือให้เข้าแข่งขันในตลาดได้  
 

สิ่งที่ส าคัญที่ของธุรกิจที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้ อันดับแรก คือ เงินทุน อันดับที่สอง คือ ทักษะของ
ผู้ประกอบการ และอันดับที่สาม คือ การตลาด ซึ่งการปรับตัวของผู้ปรกอบการเป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กัน  
ในบางธุรกิจหากพบว่าสินค้าไปต่อไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องไปเริ่มธุรกิจใหม่ เพราะบางธุรกิจไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
เนื่องจากติดเรื่องข้อกฎหมาย สัมปทาน รายใหญ่ของพื นที่ สิ่งที่ช่วยได้ คือ การให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุน 
และการหาแหล่งเงินกู้ โดยส่วนใหญ่ กลุ่ม SME เป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินทุน จึงควรสนับสนุนเรื่องเงินทุนและ
ดอกเบี ยต่ า มีระยะเวลาผ่อนยาว รวมทั งให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ลดภาระของ
ภาครัฐในอนาคต 
 

ความช่วยเหลือของธนาคารระหว่างรัฐและเอกชน มีความแตกต่างกัน ธนาคารของรัฐจะเข้าถึงช้า  
ไม่ท างานเชิงรุก แต่ถ้าธนาคารพาณิชย์จะติดต่อได้รวดเร็ว เข้าถึงได้สะดวก ให้ค าปรึกษากันได้ตลอดเวลา  
ส่วนใหญ่ธุรกิจจะใช้เงินกู้ แล้วเอารายได้มาเลี ยงตัวมันเอง น้อยมากท่ีจะใช้เงินสดของตัวเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรผ่อนคลายกฎระเบียบการปล่อยกู้สินเชื่อและการพักช าระหนี ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย  

ในช่วงที่ยังมีการระบาดของ Covid-19 เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบ
แม้ว่าจะคลายล็อคดาวน์แล้ว เพราะก าลังซื อท่ัวไปลดลง และนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเข้ามาไม่ได้ 

 ควรมีโครงการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด 
บุคลากร และอ่ืน ๆ เนื่องจากการพัฒนาในทุกด้านจะต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เงินทุนเป็นสิ่งตั งต้น จึงจะ
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

 ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้และความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้มากขึ น รวมทั งการส่งข่าวสารผ่านเครือข่าย สมาคม องค์กรเพ่ือให้เกิด 
การสื่อสารไปยังผู้ประกอบการได้ในวงกว้างกว่าในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันจะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ
บางกลุ่มเท่านั น  

 ส่งเสริมการหาตลาดในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั งแต่การให้ความรู้ กระบวนการส่งออก 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็น การตลาด จนถึงการส่งออกและระบบการช าระเงิน ซึ่งปัจจุบันในกลุ่ม 
มีการด าเนินการกันเอง แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะมีอุปสรรคในหลายด้าน 

 ภาครัฐควรสนับสนุนและสร้างโมเดลในการช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุน เช่น ภาษีเงินได้ 
ค่าธรรมเนียม ค่าสาธรณูปโภค เป็นต้น เนื่องจากรายได้น้อยลง จึงต้องมีการลดค่าใช้จ่าย เพ่ือที่จะ
ด าเนินธุรกิจต่อไป 
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สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก เชียงใหม่ 
 

1. บริษัท ศูนย์ท าร่ม (1978) จ ากัด 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณกัณณิกา บัวจีน (กรรมการผู้จัดการ) 

 

 
 
 ร่มบ่อสร้างเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชอบงาน
หัตถกรรมที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะไปที่อ าเภอสันก าแพง เพ่ือชมและเลือกซื อร่มบ่อสร้างเป็น 
ที่ระลึก ซึ่งนับเป็นสินค้าพื นเมืองที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน และญี่ปุ่น  
หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั นตอนการผลิต ก็สามารถชมได้ที่ศูนย์ท าร่ม 
  
 ชาวบ่อสร้างทั งต าบลรวมไปถึงอีก 8 หมู่บ้านในต าบลใกล้เคียงของพื นที่อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอ
ดอยสะเก็ดในเชียงใหม่ล้วนแต่เป็นแหล่งผลิตร่มด้วยกันทั งสิ น เพียงแต่ว่างานท ามือของชาวบ้านได้กลายเป็น
โรงงานขนาดย่อมที่ครอบคลุมพื นที่อ าเภอประกอบไปด้วยหลายร้อยครัวเรือนในหลายหมู่บ้าน การผลิต
ชิ นส่วนร่มเป็นหน้าที่ของแรงงานที่เป็นชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านตั งแต่รุ่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าลงมาจนถึงคนหนุ่มสาว 
ดังนั น บ่อสร้างจึงเป็นเพียงหมู่บ้านประกอบร่มโดยมีชิ นส่วนต่าง ๆ ของร่มเดินทางมาจากต่างหมู่บ้าน  
ซึ่งส่วนประกอบของร่มที่เกิดจากแรงงานใต้ถุนบ้านและกระจายกันอยู่ทั่วไปก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่ เป็น  
จุดสุดท้าย 
 

ส าหรับปัญหาทางด้านงานหัตถกรรมในปัจจุบัน โดยภาพรวมแล้วมีปัญหาด้านการส่งออก และการค้า
ระหว่างประเทมาโดยตลอด และยังมีปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ปัญหาแรงงานหัตถกรรมหรือแรงงานฝีมือลดน้อยลง ทัศนคติเกี่ยวกับงานหัตถกรรม คนส่วนใหญ่มองว่า  
เป็นสินค้าล้าสมัย ท ายาก ไม่ยั่งยืน การผลักดันคนรุ่นใหม่ค่อนข้างยาก ครอบครัวต้องการให้ลูกเป็นแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมใหญ่มากกว่าท าหัตถกรรม ซึ่งส่งผลให้ก าลังแรงงานด้านนี ขาดแคลน ตลอดจนปัญหาทางด้าน
การตลาดซึ่งยังไม่มีตลาดรองรับที่มากพอ นอกจากนี  ภาพลักษณ์ของสันก าแพงที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื นที่ค่อนข้างมาก จากเดิมที่สันก าแพงเป็นแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กลายเป็น
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แหล่งช้อปปิ้ง นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโดยอาศัยทุนทางหัตถกรรมของพื นที่ ส่งผลให้สินค้าและอาชีพ
หลายอย่างหายไป เช่น เครื่องเคลือบ ช่างตีเหล็ก หล่อพระ ดุลโลหะ ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม เป็นต้น 
 

ในปัจจุบันทางศูนย์ท าร่มมีการร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรม 
ทั งด้านการอบรมพัฒนาคนและด้านการตลาด อาทิ การอบรมให้ความรู้ในด้านการออกแบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากญี่ปุ่น ผลักดันให้แรงงานสร้างนวัตกรรม คิดและท าในสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยท า เพ่ือยกระดับสินค้าพื นบ้าน 
สร้างการรับรู้ให้คนเปลี่ยนทัศนคติว่าสินค้าเหล่านี ไม่ใช่สินค้า Low Class แต่เป็นสินค้าของคนชั นสูง โดยท า
การตลาดและวางต าแหน่งของสินค้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาคนและวิธีการคิด พัฒนาทักษะแรงงาน สร้าง
โอกาสในการท างานหัตถกรรมและส่งเสริมด้านการตลาด ทั งนี  ในด้านเทคโนโลยี กลุ่มชาวบ้านที่ท าหัตถกรรม
ยังไม่มีความรู้มากพอ การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ยังต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญและตัวกลางในการท าการตลาด
ออนไลน์ และจัดการข้อมูล แต่ตลาดออนไลน์และตลาดในประเทศค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่เน้นการส่งออก  
เป็นหลัก 
 

จากปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทางศูนย์ท าร่มมีแนวคิดว่า
ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ควรเน้นพัฒนาภาคท่องเที่ยวและบริการในพื นที่ โดยมีการฟื้นฟูสันก าแพงขึ นด้วย
เรื่องราวประวัติศาสตร์ สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้สื่อโซเชียลในการน าทาง เน้นการท่องเที่ยวแบบ Educate 
ให้ท่องเที่ยวเอง ซึ่งโครงสร้างพื นฐานทางด้านเทคโนโลยีมีความจ าเป็นที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา  
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการพัฒนาแรงงานด้านหัตถกรรม ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
สถานศึกษาหรือสมาคมต่าง ๆ ร่วมกันจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการขึ น หรือมีการเพ่ิมวิชาเข้าไปใน
หลักสูตรพื นฐานเช่น เพ่ิมวิชาหัตถกรรมในคณะคหกรรม เป็นต้น 

 ด้านการศึกษาในปัจจุบันควรมองในมิติการเรียนรู้ที่บ้าน หรือ Home School มากขึ น เพ่ือไม่ให้
เยาวชนถูกปิดกั นจินตนาการ กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ น อาจมีการท า Home School ส าหรับ
ชุมชนขึ น คล้ายกับโรงเรียนกวดวิชาส าหรับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้งานด้านหัตถกรรมเข้า
ไปด้วย รวมถึงปรับทัศนคติครอบครัวให้ยอมรับคุณค่าของการท าร่มว่าสามารถสร้างอาชีพได้ 

 ส าหรับด้านการผลิต หากผลิตสินค้าออกไปแต่ไม่มีตลาดรองรับก็ไม่สามารถต่อยอดได้ ดังนั น ภาครัฐ
ควรกระตุ้นให้เกิดก าลังซื อมากขึ น เพ่ือสินค้าท่ีผลิตไปขายได้ ชาวบ้านมีรายได้น าไปต่อยอดได้ 

 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ท่องเที่ยวภายในประเทศเป็น
โครงการที่ดี แต่เป็นการกระตุ้นที่กระจุกตัว เฉพาะในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเท่านั น ในส่วนของ
ที่ระลึกยังไม่ได้รับประโยชน์ ดังนั น ภาครัฐจึงควรเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ไม่กระจุกตัวแค่ภาค
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ควรท าให้เกิดการกระจายรายได้  

 ควรมีการเชื่อมโยงตลาดและแหล่งผลิต โดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมและศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมในการท า Business Matching กันภายในประเทศ เช่น รวมกลุ่มธุรกิจสปา น  าผึ ง และ
กาแฟ มีผู้ประกอบการ 30-50 รายจากหลายสมาคมมาจับคู่กัน และสนับสนุนกัน ซึ่งในปัจจุบันก าลัง
ท าโครงการน าร่องในเชียงใหม่ 
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 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันคือเรื่องการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการต้องการเงินทุน
เพ่ือใช้ในการพยุงไม่ให้ต้องปิดกิจการ และลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงมีการลดขนาดกิจการ  
โดยลดจ านวนคนงานลง 

 การใช้งบประมาณในการอบรมควรลดลง เนื่องจากสิ นเปลืองให้น าเงินส่วนนี ไปส่งเสริมทางด้าน
การตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดก าลังซื อ จึงจะท าให้กิจการอยู่รอด 

 ส าหรับด้านกฎระเบียบ นโยบายภาครัฐเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหรือออกกฎใหม่  
ได้ทันกับปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงควรส่งเสริมให้คนในชุมชน  
อยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ในอาชีพท้องถิ่น และส่งเสริมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและสามารถ
ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดและขายได้  

 การรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนมีความส าคัญและสามารถช่วยกันสนับสนุนภายในกลุ่ม  ควรส่งเสริม
สินค้าท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื อ เน้นการท าการตลาด 
พัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจและน่าเชื่อถือ 

 ควรมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับงานหัตถกรรม เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม เช่น งานแกะสลักด้วย
การใช้เลเซอร์ หรือเอาเครื่องมาช่วยในการทอผ้าในบางช่วง เป็นต้น ทั งนี  การใช้เทคโนโลยีสามารถ  
ให้คนรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมาช่วยต่อยอดจากคนรุ่นเก่า แบ่งเบาภาระ ใช้เครื่องจักรมา
ช่วยทุ่นแรง และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ 

 การบูรณาการทางด้านการศึกษากับการอยู่ในโลกความเป็นจริง เช่น การฝึกงาน อาจเริ่มตั งแต่ปี 1  
ถ้าหากไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนสายได้ทัน  

 การส่งเสริมหรืออบรมภายใต้โครงการใดก็ตาม หากต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก แล้วส่งผลให้
แรงงานไทยตกงาน อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ภาครัฐควรส่งเสริมอาชีพให้กับ
แรงงานภายในประเทศให้มากขึ น นอกจากนี  ยังควรพัฒนาทักษะแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่สอง 
ทั งนี  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและรองรับการลดจ านวนแรงงานของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 การอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานต่าง ๆ ควรมีการบันทึกข้อมูลแรงงานไว้ และภาครัฐสนับสนุน
ค่าแรงงานตามวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรม เพ่ือจูงใจให้แรงงานภายในประเทศเกิด
การพัฒนาตนเอง 
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2. Good Memories Café & Camp 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณขวัญชนก จารุจรัสวงศ์ (เจ้าของร้าน) 

 

 
 

เริ่มจากเข้ามาเช่ากิจการต่อจากคนเก่า ประมาณช่วงเดือนมกราคม 2563 ระยะเวลาเช่า 3 ปี และ
เริ่มท าการปรับปรุงร้านและพื นที่ แต่พอดีมาเจอช่วง Covid-19 จึงท าให้การเปิดล่าช้าออกมามาก ขณะนี ร้าน
เปิดในส่วนคาเฟ่อย่างเดียว อีกส่วนหนึ่งคือแคมป์ ซึ่งตอนนี ยังปรับปรุงไม่เสร็จ ร้านเปิดมาได้ 2 เดือน มีลูกค้า
ใหม่เข้ามาตลอด ส่วนใหญ่เห็นมาจากทาง Social ส่วนลูกค้าเก่ามีเข้ามาบ้าง 

 
ตอนนี มีโครงการที่จะท าเพ่ิม คือ การท าแปลงดอกไม้ เพ่ือให้ลูกค้าได้เข้ามาถ่ายรูปในช่วงท่องเที่ยว 

แต่ต้องจ้างให้คนที่รับจ้างปลูกมาประเมินราคา เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านนี  รวมทั งมีบริษัทมาขอเช่าพื นที่
เป็นจุดขึ นลงบอลลูนด้วย แต่การติดต่อขออนุญาตทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการเอง นอกจากนี มีคนมาขอใช้
พื นที่เพ่ือบินโดรนเก็บภาพมุมสูงในพื นที่ แต่ส่วนนี ไม่ได้อนุญาต เนื่องจากไม่ทราบข้อกฎหมายว่าสามารถท าได้
หรือไมไ่ด้อย่างไร  

 
จากเดิมเคยมีร้านกาแฟที่กรุงเทพ จึงน าความรู้ที่เคยท าร้านที่กรุงเทพมาปรับใช้ได้ แต่ก็จะมีปัญหา

ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอมาเลย อาทิ  
- สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอยู่ติดทางน  าไหลที่มาจากน  าตกแม่สา ถ้าฝนตกหนัก จะเกิดน  าป่าไหล

ลงมา ซึ่งต้องคอยสังเกตว่าจะขึ นถึงร้านหรือแคมป์หรือไม่ แต่จะมีชาวบ้านในชุมชนช่วยแจ้งข่าว
ผ่าน Line ให้ทราบตั งแต่ฝนเริ่มตกหนัก  

- แคมป์ที่จะเปิดให้พัก ยังไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากเมื่อเต้นท์ถูกความชื นจะขึ นรา จึงต้องมี 
การแก้ไข ซึ่งจะใช้เงินมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

- พิกัดร้านใน Google Map ผิด ท าให้ลูกค้าไปผิดร้าน จึงต้องมีการประสานไปยัง Google เพ่ือให้
แก้ไขพิกัดที่ผิดพลาด ซึ่งเรื่องนี ส าคัญมาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ Google Map น าทาง  
เมื่อพิกัดผิดจะท าให้เสียลูกค้าไปได ้
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พนักงานเป็นคนในพื นที่ทั งหมด ซึ่งบางคนจะเป็นพนักงานเดิมของร้านอยู่แล้ว และบางส่วนได้มาจาก
การประกาศรับสมัครจาก Facebook หางานของเชียงใหม่ และคนในพื นที่ช่วยบอกต่อกัน ซึ่งการสอนงาน 
ในร้านจะสอนเองทั งหมด เพราะเคยมีประสบการณ์จากร้านที่กรุงเทพมาแล้ว แต่บางเรื่ องจะต้องไปเรียนเพ่ิม
เองเพ่ือมาสอนพนักงานต่อ เป็นคอร์สส าหรับการท าร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร เช่น การจัดเตรียมและเก็บรักษา
เครื่องปรุงอาหารบางประเภทส าหรับการท าร้านที่แตกต่างจากการท าอาหารทานเองแบบปกติ โดยหาข้อมูล
ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามีท่ีไหนที่น่าสนใจบ้าง 

 
การที่ร้านจะเป็นที่รู้จักหรือลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านหรือไม่ สื่อออนไลน์เป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการซื อ

โฆษณาบน Facebook เพราะสังเกตุได้ว่าหากช่วงไหนที่มีการซื อโฆษณา ลูกค้าจะลดลงเพราะลูกค้าไม่เห็น  
เพจของร้านและร้านคาเฟ่ในเชียงใหม่มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั น การตลาดบน Facebook จึงส าคัญ 
มากในตอนนี  ซึ่งต้องไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ เพ่ือน าใช้ท าการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ น เพราะ
ความรู้ทั่วไปที่มีอยู่อาจจะไม่พอแล้ว นอกจากนี มีการท าการตลาดผ่านการรีวิวร้านด้วย Blogger บ้าง มีบาง
กรณีที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางกรณีจะมี Blogger มารีวิวให้เองโดยไม่ได้แจ้งว่ามารีวิว แต่ในส่วนของที่ร้าน
เห็นว่าการใช้ Blogger ไม่ได้มีผลต่อยอดขายของร้านมากนัก ทั งนี  ในแต่ละช่วงเวลากลุ่มลูกค้าจะต่างกัน เช่น 
ในช่วงที่มีน  า สามารถลงเล่นน  าได้ ลูกค้าจะเป็นกลุ่มครอบครัวมากขึ น ซึ่งตรงนี ขึ นอยู่กับการสื่อความโฆษณา
ใน Facebook ว่าต้องการพุ่งไปที่ลูกค้ากลุ่มไหน  

 
การจัดเตรียมวัตถุดิบในร้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลเอง แต่จะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ น คือ 

รสชาติของผลไม้ที่ขายทั่วไปอาจไม่ได้มาตรฐาน ต้องซื อจากร้านประจ าเท่านั น เพ่ือให้ได้รสชาติที่คงที่ ซึ่งตรงนี 
เป็นปัญหาที่ไม่เคยคิดมาก่อน รวมทั งต้องคาดการณ์ลูกค้าในแต่ละช่วงให้แม่นย าด้วย เพราะถ้าคาดการณ์
พลาดต้องทิ งวัตถุดิบทั งหมด ซึ่งเป็นต้นทุนของร้าน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวทั งพื นที่แม่ริม เช่น การจัดงานเทศกาลดอกไม้ โดยให้สถานที่
ท่องเที่ยวในพื นที่ปลูกดอกไม้ เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเที่ยวพักผ่อนและถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยว
ในพื นที่มากขึ น และควรมีการให้ความรู้ด้านการปลูกดอกไม้ หรือการท าฟาร์มเกษตรส าหรับ
ผู้ประกอบการคาเฟ่ที่สนใจจะท าไว้ที่ร้าน  

 ภาครัฐควรเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และคอร์สการอบรมต่าง ๆ ในวงกว้างให้มากขึ น 
อาทิ ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานเอกชน และ Social Media เนื่องจากผู้ประกอบการอาจมี 
การรับรู้แค่กลุ่มเล็ก ๆ ไม่สามารถกระจายไปถึงผู้ประกอบการกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับภาครัฐ 
เป็นประจ าได ้

 ต้องการให้มีการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการปลูกดอกไม้ 
บางชนิด เนื่องจากในช่วงเทศกาลมีบางกลุ่มกักตุนเมล็ดพันธุ์ ท าให้หาได้ยากและมีราคาสูง 
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3. Ladyfirst Carrent 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณณัฎฐ์ชุดา ธณฤทธิ์พงศ์ (ผู้บริหาร) 

 

 
 

กลุ่มบริษัทรถเช่าเป็นภาคธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวที่มักจะถูกมองข้ามจากการที่ทั งภาครัฐและ
เอกชนมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจอ่ืนในภาคการท่องเที่ยวเช่นที่พักและร้านอาหาร บริษัท เลดี เฟิร์ส คาร์เร้นท์ 
เป็นบริษัทให้บริการเช่ารถในจังหวัดเชียงใหม่ โดยร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการคือนักท่องเที่ยวและอีกร้อยละ 10 
เป็นกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท าสัญญาเช่าเป็นรายเดือน 

 
จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัท เลดี เฟิร์ส คาร์เร้นท์  

และบริษัทเช่ารถส่วนใหญ่ขาดรายได้เกือบทั งหมดจากการปิดประเทศ และนโยบายสนับสนุนให้งดการเดินทาง 
ทั งนี  ภาครัฐมีการออกนโยบายเงินกู้เพ่ือ SME เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่วิสาหกิจ แต่นโยบายมีความไม่ทั่วถึง
และบริษัทส่วนใหญ่ในสมาคมรถเช่าไม่สามารถกู้เงินจากธนาคาร SME ได้ด้วยหลายสาเหตุ เช่น ในบริษัทท่ีเข้า
ร่วมการพักช าระหนี ในหลายธนาคารจะอยู่ในสถานะค้างช าระ ท าให้ต้องช าระเงินกู้ให้เป็นปกติก่อนจึงจะ
สามารถกู้เงินจากธนาคาร SME ได้ทั งที่ก่อนเข้ารวมโครงการพักช าระหนี มีการให้ข้อมูลว่าไม่มีผลกระทบต่อ
เครดิตของผู้กู้ รวมไปถึงเงื่อนไขและข้อมูลต่าง  ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการที่ไม่ชัดเจนท าให้ 
ความช่วยเหลือไม่ถึงผู้ประสบปัญหา บริษัท เลดี เฟิร์ส คาร์เร้นท์ มีการด าเนินการเพ่ิมสภาพคล่องโดยการลด
วันท างานของพนักงาน และใช้วิธีสลับจ่ายเงินรายวัน จากพนักงาน 3 อัตรา มีแผนที่จะลดลงเหลือเพียง  
2 อัตรา มีการขายรถเช่าออกไป จาก 20 คันในช่วงปกติ เหลือเพียง 15 คัน และวางแผนหาลูกค้ารายเดือน 
ที่เช่าเพ่ือให้บริการรับส่ง และขนส่งสินค้า เพ่ือให้รายได้ต่อเดือนที่มั่นคงมากกว่าจากค่าเช่ารายวันที่ลดลง  
กว่าร้อยละ 50 

 
บริษัท เลดี เฟิร์ส คาร์เร้น มีการประชาสัมพันธ์และการท าการตลาดผ่านทางเว็ปไซต์ google  

และเป็นสมาชิกของสมาคมรถเช่า โดยบริษัทรถเช่าหลายรายเคยเข้าร่วมแพลตฟอร์มเช่ารถ แต่ประสบปัญหา
ด้านราคากลางของตลาดที่ถูกกดลง รวมไปถึงการหักส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 25 ให้แพลตฟอร์ม ท าให้บริษัท  
รถเช่ามีรายได้ลดลงและค่าใช้จ่ายสูงขึ น สมาคมรถเช่าจึงถูกจัดตั งขึ นมา เพ่ือให้บริษัทที่ให้บริการเช่ารถมีราคา
กลางร่วมกัน โดยมีสมาชิกในปัจจุบัน 70-80 ราย นอกจากนั น สมาคมรถเช่ายังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างบริษัท รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญร่วมกัน การรวมตัวกันเป็นสมาคม 
ท าให้วิสาหกิจมีอ านาจในการต่อรองมากขึ นกว่าการเป็นบริษัทเดียว เช่น การต่อรองกับบริษัทรถยนต์ 
ในเรื่องการขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการช าระค่างวดในช่วงวิกฤต มีการระดมทุนเพ่ือจ้างทนายความ  
และการมีต ารวจเข้ามาดูแลรับเรื่องเมื่อเกิดปัญหา สมาคมรถเช่ามีการสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ที่รับรองมาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของวิสาหกิจในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั งการจัดอบรม  
เพ่ือเข้าการรับรองและให้ความสนับสนุนด้านการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 โครงการต่ าง  ๆ  ของภาครั ฐและเอกชนที่ ให้ความช่วย เหลือวิสาหกิจขนาด เล็ ก  ควร มี 
การประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและชัดเจน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากโครงการมากเท่าที่
ประเมินผลกระทบไว้ การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการ ทั งในด้าน
การรับรู้การมีอยู่ของโครงการช่วยเหลือ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ชัดเจนท าให้
ผู้ประกอบการเสียสิทธ์ในการเข้าร่วมจากปัญหาด้านเอกสาร 

 การมีสมาคมเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างวิสาหกิจประเภท เดียวกัน  
ถือว่ามีความส าคัญต่อการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจเป็นอย่างมาก ภาครัฐควรส่งเสริม 
การมีกลุ่ม สมาคม หรือคลัสเตอร์ในทุกกลุ่มวิสาหกิจย่อย ซึ่งสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการและความช่วยเหลือจากภาครัฐที่วิสาหกิจรายย่อยสามารถเข้าถึงง่ายที่สุดอีกด้วย 
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4. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

   
 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ด าเนินการสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ได้แก่ 
 

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวัสดุต่าง ๆ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี 

 
นอกจากนี  สวทช. มีหน่วยงานที่มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ ในการน าผลงาน 

การค้นพบและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
แบบครบวงจร (One Stop Service) คือ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AIMI) ตามล าดับ โดยใช้ ITAP1 เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการเทคโนโลยี สวทช. จึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการวิจัย
และพัฒนา และให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน พร้อมทั งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ให้มีการสร้างนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยให้วงเงินสนับสนุนส าหรับผู้ประกอบการ SME ในสัดส่วน 50:50 (สวทช. : ผู้ประกอบการ) 
สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนวงเงินในสัดส่วน 80:20 (สวทช. : วิสาหกิจ
ชุมชน) สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ SME เนื่องจาก สวทช. มองว่ากลุ่มวิสาหกิจ
                                                           
1 ITAP (Innovation and technology assistance program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ITAP คือ การสร้างกลไกเช่ือมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลย ี(Technology Users)  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งเท่า SME และช่วยลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ขึ นทะเบียน
เท่านั น โดยมี CTAP2 เป็นกลไกในการด าเนินงาน เพ่ือช่วยในการพัฒนาและยกระดับให้กับวิสาหกิจชุมชน 

 
CTAP และ ITAP สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชมุชน/เกษตรกร ทั งห่วงโซ่คุณค่า  

ซึ่งในแต่ละกิจการ จะช่วยเหลือในแต่ละด้านตามความสามารถและความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น  
บางกิจการ จะช่วยเหลือในด้านวิทยาศาสตร์และโนโลยี (Science and Technology: S&T) บางกิจการ 
ช่วยเหลือในด้านการตลาด เช่น ดิจิทัล การท าตลาดออนไลน์  
  

สวทช. มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้เข้ารับ
บริการ/ผู้ใช้บริการ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และต้องเป็นการท างานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยี  
ในบางครั งเทคโนโลยีและนวัตกรรมบางอย่างสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ 
  

การด าเนินงานของ สวทช. จะใช้ Google Forms ในการสอบถามความต้องการ/ความสนใจ ของ 
ผู้เข้ารับบริการก่อนเสมอ หากเรื่องไหนมีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด จะพิจารณาและด าเนินการเป็นอันดับแรก 
ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับผู้ที่สนใจ/ผู้เข้ารับบริการ เช่น  
ผู้เข้ารับบริการสนใจการแปรรูปข้าวมากที่สุด สวทช. จะท าการศึกษาและด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
อย่างทันท่วงที หากเป็นเรื่องใหม่ เช่น โปรตีนจากจิ งหรีด จะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เบื องต้น โดยอาศัย  
ความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั งภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการ SMART TAMBON MODEL เป็นโครงการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนทั ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการบริการ สวทช. จะด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค  
ความต้องการ ตามขั นตอนการประเมินในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของ สวทช. ทั งการสัมภาษณ์ การประเมิน  
และการติดตาม เพ่ือสนับสนุนได้ตรงเป้าหมาย/ความต้องการของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด ทั งนี  ทาง สวทช. 
จะมีการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ/เข้ารับการบริการ เช่น หลังจากเข้ารับการสนับสนุนแล้ว มีรายได้
เพ่ิมขึ นจากเดิมหรือไม่ หรือสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ นไหม เป็นต้น ทั งของ startup/วิสาหกิจ/เกษตรกร ที่เข้า
ร่วมโครงการ/เข้ารับการบริการ โดยระยะเวลาที่ติดตามนานที่สุด 5 ปี ซึ่ง สวทช. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับมาตรฐานสินค้า เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคมากขึ น นอกจากนี 
ยังเห็นว่าในการใช้เทคโนโลยี สื่อโซเชียล ส าหรับการสร้างเรื่องราว (Story) เป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินกิจการ
ของผู้ประกอบการ SME/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร 
 

ด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และบุคลากรมีจ านวนจ ากัด จึงต้องมีกลไก  
ในการท างานร่วมกับพันธมิตร (หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น) ส าหรับกลไก  
ในการท างาน อาทิ การท า MOU รายโครงการ หรือ MOU ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture)  
ซึ่ง MOU บางโครงการอาจไม่เกิดขึ นเป็นกิจลักษณะ ทั งนี  หากมีการด าเนินการก่อนการท า  MOU อาจมี
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากกว่า  
                                                           
2 โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology and innovation Assistance 
Project: CTAP) มุ่งน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความ
เหลื่อมล  า เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
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กลไกการท างานของภาครัฐไม่เอื อต่อการด าเนินงานในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมการท างาน
ของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะกฎระเบียบ/การใช้งบประมาณของภาครั ฐ และนโยบายที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากนโยบายของภาครัฐในแต่ละปีไม่มี  
ความต่อเนื่อง   
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ ท าให้ลดขั นตอนการท างาน และไม่ต้องเริ่มด าเนินการจัดเก็บข้อมูลใหม่ทั งหมดในแต่ละครั ง
ที่ท าการศึกษา แม้ว่าในแต่ละพื นที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ก็จัดเก็บข้อมูล ใหม่เพียงบางส่วน
เท่านั น และให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลกับเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ เพ่ือให้ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริง และทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากที่สุด ทั งนี  หากมี
การจัดเก็บข้อมูลไว้บางส่วนแล้ว ควรน าข้อมูลที่มีการจัดท ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (ควรมีโครงการในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยกัน และมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านข้อมูลช่วยเหลือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกร เห็นความส าคัญของข้อมูล ซึ่งบางพื นที่ยังไม่มีฐานข้อมูลใน
การน าไปวิเคราะห์ช่วยเหลือได้ และข้อมูลในพื นท่ีที่แตกต่างกันไม่สามารถทดแทนกันได้) จะเห็นได้ว่า 
ข้อมูลที่มีปริมาณที่ไม่มากพอส าหรับ Artificial Intelligence (AI) ในการประมวลผล หากใช้ AI  
ในการประมวลผล สภาพแวดล้อมต้องเหมือนกัน หรือหากสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันต้องมี
การปรับตัวแปร/บริบท ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ท าการศึกษา 

 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ/การสนับสนุนจากภาครัฐ และจัดกลุ่ม 
SME ในลักษณะของขนาด สถานะ การเข้ารับการบริการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ  าซ้อนในการสนับสนุน 
ผู้ที่รับเข้ารับการบริการของแต่ละหน่วยงาน 

 ควรมีการอบรม/เรียนรู้ ข้อมูลพื นฐานก่อนเข้ารับการบริการจาก สวทช. โดยเฉพาะบริบทของชุมชน 
การสร้างสภาพแวดล้อม (ecosystem) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 ควรมีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละพื นที่ เช่น พริก ปลูกที่จังหวัดไหนมากที่สุด 
โรคที่พบคืออะไร สายพันธุ์ไหนเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอีกด้วย 

 ควรมีการเพ่ิมทักษะด้านการตลาด และทบทวนปัญหาที่เกิดขึ น ส่วนส าคัญส าหรับธุรกิจ/กิจการ  
เพ่ือลดต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิต ตั งแต่ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า โดยเฉพาะในส่วนปลายน  าที่มี
ต้นทุนสูง 

 ควรมีการติดตามผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการ อย่างต่อเนื่อง แลให้ความใส่ใจ  
การแก้ปัญหา การต่อยอด SME ซึ่งบางส่วนสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ แต่ในสัดส่วน 
ที่ไม่สูงมากนัก 

 ควรมีนวัตกร/ปราชญ์ชาวบ้าน/แกนน า ที่มีความเข้มแข็งในแต่ละชุมชน เช่น ชาวนาวันหยุด  ที่มี 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท านา เป็นต้น เพ่ือกระจายข่าวในสิ่งที่ท าอยู่/รับข่าวสารจากภาครัฐ  
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน ซึ่งเป็นการกระจายข่าวสารให้กับคนเป็นจ านวนมาก 
ในเวลาที่กระชับ สั น และทันต่อเหตุการณ์ และควรมีการจัดท าสื่อโซเชียล YouTube หรือคู่มือ 
ในลักษณะอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ต่างกันไป 
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 ควรสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาของพืช (Plant physiology) เนื่องจาก
ข้อมูลด้านพืชมีจ านวนไม่มากนัก และผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาต้องมีความเข้าใจศาสตร์ในหลายมิติ 
เช่น ความชื นสัมพัทธ์  แสง สภาพแวดล้อม และข้อมูลหลังการเก็บเก่ียวของพืช เป็นต้น 

 ควรมีการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้มีความชัดเจนในแต่ละด้าน เพ่ือยกระดับวิสาหกิจ 
รายย่อยเป็นฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ  
ควรส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการน าเข้าเครื่องจักรกล
การเกษตร เพราะสภาพแวดล้อมภายในประเทศมีลักษณะที่แตกต่างจากต่างประเทศ หรือมี 
การเปลี่ยนวัสดุในการผลิต และควรมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในประเทศ  
โดยระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดี จะท าให้ไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินกิจการ 
ของผู้ประกอบการ พร้อมทั ง นักวิจัยต้องมีส่วนร่วมและคลุกคลีกับสภาวะความเป็นจริงให้มากกว่า
การท างานด้วยเอกสาร (Paper) และสิ่งที่ท าการศึกษาไว้บางส่วนไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาวะความเป็นจริง ซี่งต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรม (Culture) ในการท างาน 
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สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก สงขลา 
 

1. ร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 เกาะยอ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณชัยยุทธ์ เชี่ยวช านาญ (ผู้จัดการร้าน) 

 

 
 

ร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 เป็นร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอเกาะยอ โดยเกาะยอนั นมีการเริ่ม
กิจการทอผ้าประมาณปี พ.ศ. 2220 ซึ่งใช้วิธีทอผ้าแบบดั งเดิมคือใช้กี่ทอมือ โดยลายผ้าทอที่พบในปัจจุบัน  
มีทั งแบบโบราณและแบบประยุกต์ มีลายที่ภาคภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์คือ “ลายราชวัตถ์” โดยเป็นชื่อ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2575 มีชื่อเดิมคือลายขนคอนกเขา จนในปี 
พ.ศ. 2482 มีการน ากี่กระตุกเข้ามาใช้ในการผลิต พร้อมกับการน าเข้าผ้าพิมพ์ลาย ท าให้ในเวลาต่อมาธุรกิจค้า
ผ้าของผ้าทอเกาะยอซบเซา ต่อมาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
สาขาจังหวัดสงขลา ซึ่งมีคุณหญิงชื่นจิตต์ สุขุม เป็นนายกสมาคมเข้ามาฟ้ืนฟูการทอผ้าโดยสนับสนุน 
การรวมกลุ่มและให้ความรู้ ทั งการย้อมสีและการเปลี่ยนมาใช้เส้นใยสังเคราะห์แทนการใช้ผ้าฝ้าย 
 
 ในปัจจุบันร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 มีช่างทอผ้าประมาณ 10 คน สามารถทอได้คนละ 2-3 หลาต่อวัน 
ในช่วงแรกด าเนินการทอเป็นกลุ่มที่ศูนย์ทอผ้าแล้วจึงเปลี่ยนให้น ากี่ไปทอที่บ้านในเวลาต่อมา โดยร้านเมืองใต้ 
ป้าลิ่ม 2 มีสถานะเป็นหน้าร้านและเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงช่างทอผ้า ช่างเย็บผ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การแปรรูปอื่นๆ คุณชัยยุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการร้าน ได้ให้ข้อมูลว่าร้านป้าลิ่มมีการเข้าร่วมโครงการของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมงานกับเทคโนโลยีราชมงคล และสถานศึกษา
ต่าง ๆ ในการพัฒนาผ้าทอและคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับผ้าทอหรือวัสดุจากธรรมชาตินอกเหนือจากเส้นใยที่ใช้
อยู่ทั่วไปในตลาดเช่นใยฝ้าย หรือเส้นใยสังเคราะห์  โดยจากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื นที่ได้มีการพัฒนา
เส้นใยที่ท าจากเกล็ดปลา ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ระบายอากาศ ถนอมผิว ป้องกันแสง UV และป้องกันกลิ่น  
รวมไปถึงมีการพัฒนาลวดลาย  
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ปัญหาของการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงหน่วยงานรัฐคือ โครงการมีระยะเวลาที่จ ากัด  
และไม่สนับสนุนอย่างเต็มวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้โครงการไม่มีผลสัมฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น โครงการ
พัฒนาเส้นใยจากเกล็ดปลา มีระยะเวลาการด าเนินโครงการ 1 ปี และส่งเสริมการพัฒนาเส้นใยและการพัฒนา
ลวดลาย ไม่รวมการสนับสนุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด อีกหนึ่งโครงการตัวอย่าง  คือ โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีผลผลิต  
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ไม่ได้ต่อยอดให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด ท าให้เมื่อวิสาหกิจไม่มีเงินทุนในการผลิต
จึงไม่มีการด าเนินการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด 

 
ร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 ยังได้มีการเข้าร่วมโครงการนิทรรศการ และการออกบูทสินค้ารวมกับหน่วยงาน

ภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน โดยปัญหาคือโครงการส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการจัดสรรพื นที่เท่านั นแต่ไม่ได้  
ให้การสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ทั งในด้านค่าเดิน ทางค่าที่พัก และเบี ยเลี ยง โดยร้านค้ามีโอกาสในการขาย  
ที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงสถานที่ในบางครั งไม่เอื ออ านวยเช่นการเอาร้านค้าที่มีการจัดแสดงทอผ้าไปไว้ส่วนท้าย
ของพื นที ่

 
ข้อเสนอแนะ 

 ภาครัฐควรสนับสนุนวิสาหกิจให้ครบกระบวนการ ตั งแต่การวิจัยพัฒนาวัตถุดิบ แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ไปจนถึงความช่วยเหลือด้านการตลาด และควรเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการให้ค าแนะน าและติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการสนับสนุนแบบครบวงจร 

 ควรมีการสนับสนุนด้านการเงินแบบปลอดดอกเบี ย เพ่ือลดภาระทางการเงินของวิสาหกิจที่ ต้องการ
พัฒนากิจการของตนเอง ท าให้ผู้ประกอบการสนใจการเติบโตของธุรกิจมากยิ่งขึ น 

 ต้องการความช่วยเหลือในการลดอุปสรรคในการเข้าถึงวัตถุดิบ เช่น ในกรณีของร้านเมืองใต้ ป้าลิ่ม 2 
เกาะยอ ไม่สามารถเข้าถึงโรงงานผลิตใยผ้าฝ้ายได้โดยตรง ต้องด าเนินการผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้
ราคาวัตถุดิบและต้นทุนสูงขึ น อาจต้องมีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือมีการรวมกลุ่มที่ใหญ่
ขึ นเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองในการเข้าถึงและราคาของวัตถุดิบ 
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2. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ยางพารา กองทุนหมู่บ้านบ้านไทรครอบประชารัฐ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณส าราญ วะสีคง (ประธานวิสาหกิจชุมชน) 

 

 
 

 ตามนโยบายของรัฐบาลให้มีการจัดตั งกองทุนหมู่บ้านในปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านมีการรวมตัวกัน 
และปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ได้เงินรางวัล 1 แสนบาท จากนั น 
ในปี พ.ศ. 2548 ได้ยกฐานะกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนแห่งแรกของสงขลา โดยได้เงินสมทบอีก 
1 ล้านบาท มาเป็นต้นทุนในการซื อที่ดิน สร้างอาคาร และมีการกู้เงินจากธนาคารออมสินเพ่ื อต่อยอด 
การด าเนินงานต่อไป และในปี 2562 ได้ยกฐานะเป็นวิสาหกิจชุมชน ในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 500 กว่าคน 
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านทั งหมด  
 
 วิสาหกิจชุมชมเริ่มผลิตภัณฑ์สินค้าในปี 2560 และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รัฐบาล 
ให้เงินสนับสนุนเพ่ือมาจัดตั งวิสาหกิจชุมชนและด าเนินการเรื่องเงินทุน เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
โดยกองทุนต้องมีการบริหารจัดการดี และน าเงินอุดหนุนที่ได้จากรัฐบาลไปปล่อยกู้ต่อได้ โดยมีหลักเกณฑ์คือ
ต้องเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน 
 
 การด าเนินงานในวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้มแข็ง การด าเนินงานต่าง ๆ 
ต้องผ่านมติที่ประชุม โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์คือน  าดื่มและผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางพารานั นมีวัตถุดิบ
คือน  ายางสด ซึ่งน  ายางที่รับซื อภายในหมู่บ้านไม่สามารถน ามาแปรรูปได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องปั่น จึงจ าเป็นต้อง
รับซื อน  ายางจากภายนอกเพ่ือมาท าผลิตภัณฑ์ และน าน  ายางที่ได้ไปขายต่อ ซึ่งหากมีเครื่องจักรที่มาปั่นน  ายาง
จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี ได้ ปัจจุบันมีเครื่องจักร มีผู้ผลิตเข้ามาเสนอและสอนวิธีการใช้งาน โดยสามารถ
ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราได้ 32 ใบต่อวัน 
 
 กองทุนหมู่บ้าน มีการปล่อยสินเชื่อให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่กู้เงินเพ่ือไปท าการเกษตร โดยมีระยะเวลา
ในการกู้ยืมและผ่อนช าระเป็นรายเดือน ส่วนการบริหารจัดการกองทุน มีการท าบัญชี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก
ธนาคารออมสินมาสอนท า โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการจัดท า ปัจจุบันไม่มีหนี เสีย 
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 สิ่งส าคัญของการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน คือ ต้องมีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ 
ข้อดีคือมีเงินทุนส าหรับเป็นสวัสดิการให้แก่ชาวบ้าน อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต 
ทุนการศึกษา และปัญหาในปัจจุบันคือ คนรุ่นใหม่ไม่นิยมกลับมาท างานที่บ้าน และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 
 โครงสร้างการบริหารสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านไทรครอบ มีผู้น าหรือประธานกรรมการเป็น
นักวิชาการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีการสอน
ท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากและมีผลต่อการออมทรัพย์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มากท่ีสุดของชาวบ้าน
คือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูก จึงจ าเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้ในการวางแผนและการบริหารการเงิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การอบรมให้ความรู้ในด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งส าคัญมาก ภาครัฐควรท าอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับด้านผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้หมู่บ้าน คือ หมอนยางพารา ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วย

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
 โครงการที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน คือ การส่งเสริมอาชีพ และการท าการตลาดออนไลน์  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด เนื่องจากในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขายทางตรง การขาย
ออนไลน์ยังมีไม่มาก การขายส่วนใหญ่มีการตกลงซื อขายกันล่วงหน้า เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยง 

 นอกจากผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้ว ชาวบ้านยังมีอาชีพอ่ืน ๆ อาทิ การปลูกพืช ผลไม้ และการเลี ยงผึ ง 
ส าหรับการปลูกพืชมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช ซึ่งก็คือกระรอก ชาวบ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  
แต่ไม่มีความรู้ในการจัดการ จึงต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะน า อบรมและให้ความรู้ในการจัดการ
ปัญหาดังกล่าว 

 ภาครัฐควรเน้นการสร้างการรับรู้มากขึ น มีผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ทางด้านการตลาด การใช้
เทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต การขายออนไลน์ และการจัดการกองทุนและการให้สวัสดิการชาวบ้าน 
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3. ศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา  
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ คุณลัดดา พูลภิญโญ (ประธาน) 

คุณประพัทธ์ พูลภิญโญ (รองประธาน) 
 

 
 

คุณลัดดาและคุณประพัทธ์ เป็นอดีตข้าราชการครู มีความรู้ทางด้านช่างสิบหมู่  และศิลปะ  
และเมื่อเกษียณอายุราชการจึงจัดตั งกลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา มาตั งแต่ปี 2548 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 
12 คน โดยเริ่มจากการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานประดิษฐ์แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โมบายปลา  
และโคมไฟที่ท าจากขวดนมพลาสติก รวมทั งสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากกะลามะพร้าว และตุ๊กตาวัวที่ท าจาก  
ลูกส าโรง ซึ่งรับซื อจากชุมชนต่าง ๆ แล้วน ามาคัดเลือกเฉพาะที่ใช้ได้อีกครั ง  

 
การขายมีทั งการขายปลีกในงานต่าง ๆ และการขายที่ร้านของฝากในจังหวัดสงขลา รวมทั งผลิตตาม

ค าสั่ง (Made to order) แต่เนื่องจากงานแต่ละชิ นท ามาจากวัสดุเหลือใช้ จึงต้องมีการวางแผนว่าจะหาวัสดุ  
มาได้อย่างไรบ้าง รวมทั งต้องใช้ความช านาญและเวลาในการท าด้วย ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดในด้านจ านวนการ
ผลิตอยู่บ้าง นอกจากนี  มีปัญหาเรื่องการหาวัสดุตกแต่ง ซึ่งต้องมาเลือกและซื อด้วยตัวเองที่ส าเพ็ง เนื่องจาก
วัสดุที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ได้มีขายอย่างต่อเนื่อง  

 
สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักจากการจ าหน่ายในงานต่าง ๆ และหลังจากนั นจึงมีแนวคิดใหม่ ๆ ตามมา  

ซึ่งการมีไอเดียหรือการออกแบบจะใช้เวลาไม่มาก เนื่องจากมีพื นฐานทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์และความชอบ
อยู่แล้ว ทั งนี  ต้องมีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องไม่หยุดนิ่ง เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าสนใจอยู่เสมอ 
และส าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับใส่ตุ๊กตาวัว เคยได้รับรางวัลรองอันดับที่ 3  การประกวดบรรจุภัณฑ์จาก 
จุฬาฯ ซึ่งมีหน่วยงานมาช่วยเป็นผู้ช่วยออกแบบ  

 
กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา มีการขอค าปรึกษาจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาค 11 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และหลังจากนั นมาก็จะได้รับข่าวสารผ่านหน่วยงานเหล่านี  
ทั งทางตรงและออนไลน์ นอกจากนี ยังมีโอกาสได้เป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ เพ่ืออบรมการท าสิ่งประดิษฐ์ 
รวมทั งเปิดสอนให้กับผู้สนใจทั่วไป  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก จ  จ-49 

ส่วนการออกงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ได้เดินทางไปที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งได้รับการตอบรับ  
เป็นอย่างดี แต่การเดินทางไปต่างประเทศต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางส่วน ถือเป็นการเปิดตลาดต่างประเทศ  
แต่ปัญหา คือ ต่างประเทศจะขอราคาซื อขายของไทย ซึ่งไม่สามารถให้ได้ เพราะในการส่งออกจะมีขั นตอนมาก 
มีความยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายสูง  

 
ลูกค้าส่วนใหญ่จะได้มาจากการออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนช่องทางออนไลน์จะมีไม่มาก เนื่องจาก

ยังไม่มีการท า Platform ออนไลน์อย่างจริงจัง เพราะไม่มีความรู้ทางด้านนี  ต้องอาศัยรุ่นลูก หรือเด็กรุ่นใหม่ 
ในการช่วยด าเนินการ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการขายออนไลน์ในกลุ่มคนสูงอายุ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การให้ความรู้และมีพ่ีเลี ยงช่วยเหลือด้านการตลาดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ตั งแต่การให้ความรู้เบื องต้น 
จนถึงขั นตอนการขาย เพราะหากเป็นการอบรมเบื องต้นเพียงอย่างเดียว โดยที่ปราศจากการปฏิบัติ
ร่วมด้วย จะท าได้ยากในผู้กลุ่มคนสูงอายุ 

 การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีขั นตอนและระเบียบมาก และค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการช่ วยเหลือ 
เรื่องการส่งออกให้ง่ายขึ น และลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ส่งออก ในสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มาก เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การเปิดตลาดต่างประเทศ 

 ควรมีการส่งเสริมค่านิยมเรื่องการน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ เนื่องจากค่านิยมของคนไทย  
ยังมองว่าสิ่งเหล่านี เป็นขยะ แต่ต่างชาติกลับมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
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สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 
 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) จ านวน 5 ครั ง ในพื นที่จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาและยกระดับปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี  

ครั งที่ 1 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี 

ครั งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 
ครั งที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมบุรี ศรีภู อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น  
จังหวัดสงขลา 

ครั งที่ 4 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์  
จังหวัดเชียงใหม่ 
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สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จังหวัดชลบุรี  
 

การประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 27 คน สามารถสรุปความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมประชุมได ้5 ด้าน ดังนี  

 
1. ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าการจดทะเบียนผู้ประกอบการทั งทะเบียนพาณิชย์ วิสาหกิจ  
นิติบุคคล ส าหรับสินค้าเพียงอย่างเดียวมีความซ  าซ้อน ภาครัฐขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

 กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐไม่เอื อต่อการด าเนินการส าหรับวิสาหกิจรายใหม่ ทั ง Micro และ SME 
รวมไปถึงการขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั ง อย. และ GMP มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ซับซ้อน 

 การทดสอบสินค้าและการทดลองตลาด เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ ควรมีการปรับลดกระบวนการ 

 มีข้อเสนอแนะในรูปแบบของการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ 
ครบวงจร ซึ่งให้การช่วยเหลือทั งในด้านความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบและที่ปรึกษาที่ดูแลธุรกิจ  
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ในรูปแบบที่ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 

 การด าเนินโครงการการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือโครงการอ่ืน ๆ ขาดความต่อเนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านการปิดงบประมาณตามปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถวัดผลลัพธ์หลังจบโครงการได้ 
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2. การตลาด 
 ทางด้านการตลาดผู้เข้าประชุมมีความคิดเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 

เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP และคลัสเตอร์ของ SME อย่างทั่วถึง โดยเริ่มด าเนินการจากการเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนในการสนับสนุน เช่น  โครงการกิจกรรม 
การน าเสนอและจ าหน่ายสินค้า โดยควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ ค านึงถึง
ผู้ประกอบการเป็นส าคัญ 

 ควรมีโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าในหลายช่องทางทั งในด้านของการจัดสรร
พื นที่ค้าขาย รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในการท ารายการส่งเสริมการขายทั งในและนอก
แพลตฟอร์มออนไลน์  

 ควรมีโครงการสนับสนุนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งและได้มาตรฐาน และมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
โดยผู้ประกอบการควรได้เข้าถึงตลาดที่มีนักธุรกิจต่างประเทศเข้าถึง เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ และมีทีมที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตลาดที่มีโอกาสและ 
การแข่งขันท่ีสูงขึ น 

 สนับสนุนและให้ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ในการจัดกลุ่มลูกค้า  
และการท าการตลาดสมัยใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ 

 ควรส่งเสริมการใช้สินค้าของไทย เพ่ือเพ่ิมความรับรู้และเพ่ิมยอดขายของตลาดในประเทศ 
 ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับผู้ประกอบการที่ไปออกงานแสดงสินค้า  

ที่ต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการจ านวนมากมีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนในการเข้าถึงตลาด โดยมี
หน่วยงานให้ค าปรึกษาใกล้ชิดในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อมูลพื นฐานที่ควรรู้ เช่น วิธีการช าระเงิน
ของกลุ่มลูกค้าในประเทศท่ีไปออกงาน เรื่องของภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการ
พบปัญหา  

 
3. การเงิน 

 ปัญหาหลักด้านการเงินในผู้ประกอบการรายย่อยคือเงินทุน โดยมีความคิดเห็นว่าภาครัฐคว รมี 
การสนับสนุนเงินทุนและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและมีเงื่อนไขที่เหมาะสม
กับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นท าธุรกิจจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร
พาณิชย์ได้ยากจากการขาดความน่าเชื่อถือและขาดความสามารถในการค  าประกัน  

 การสนับสนุนจากภาครัฐที่ผู้ประกอบการต้องการยังรวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการเงินและภาษี  
จึงควรมีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ การมีความรู้และมีผู้ดูแล 
ให้ค าปรึกษาใกล้ชิดจะท าให้ผู้ประกอบการบริหารเงินก้อนแรกที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
รู้ความต้องการของตลาดจากผลประกอบการที่เป็นปัจจุบัน ค านวณต้นทุนที่ถูกต้องและสามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจได้ทันท่วงที  

 มีความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่จะขาดการวางแผน โดยด าเนิน
กิจการแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่แยกเงินทุนของตนเองออกจากเงินก าไรจากธุรกิจ ท าให้ 
วางแผนด้านการเงินผิดพลาดหรือด าเนินธุรกิจแบบไม่มีการเติบโต คือด ารงอยู่ได้ด้วยการเพ่ิมเงินทุน
ส่วนตัวเพ่ือประคองธุรกิจจนหมดเงินทุน จึงควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการท าบัญชี 
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เพ่ือให้วิสาหกิจสามารถรับรู้สถานะทางการเงินของตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ และ
สามารถช าระภาษีได้อย่างถูกต้องตรงเวลา และไม่เสียค่าปรับภายหลัง 

 ควรมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย และให้ความรู้ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน 
และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 

 
4. ปัจจัยสนับสนุน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าควรมีหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เข้าถึง  
ได้ง่าย และเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ประกอบการ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการเน้นช่วยเหลือตัวเอง 
โดยไม่มองหาความช่วยเหลือจากภาครัฐ จากการมีทัศนคติที่ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการท างาน 
ที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก 

 ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านความช่วยเหลือในการเข้าถึงเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายเล็กจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีที่จะเร่งการขยายตัวของธุรกิจได้ โดยภาครัฐอาจให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นตัวกลาง 
ในการระดมทุนจัดซื อ หรือเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเข้ากับสถาบันการศึกษาซึ่งมีเทคโนโลยี
และองค์ความรู้เข้ามาช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจ 

 ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนช่วยในการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่ขาดเงินทุน
และองค์ความรู้แต่มีแนวคิดและศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีแนวโน้มที่ธุรกิจจะประสบ
ผลส าเร็จในอนาคตซึ่งสามารถสนับสนุนได้หลายรูปแบบ 

 ควรมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ให้ค าแนะน าในเรื่องการท าสัญญากับบริษัทคู่ค้า และคอยให้ค าแนะน า
ในเวลาที่เกิดปัญหาการผิดสัญญา เช่น เกิดการค้างหรือผิดนัดช าระ 

 
5. ทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ 

 ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย ที่ด าเนินธุรกิจในประเภทธุรกิจเดียวกันหรืออยู่ ใน 
ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องกันเพ่ือช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
ความช่วยเหลือของภาครัฐที่วิสาหกิจขนาดเล็กสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ควรมีการให้ความรู้ในการด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจรในทุกระยะของการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการ
ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ที่ เข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจ เช่น  ความรู้ด้านดิจิทัล  
E-Commerce รวมไปถึงการส ารวจข้อมูลสถิติเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และมีการติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือหลังจบโครงการ 

 ปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ โดยสอนให้มองหาโอกาสจากช่องทางการตลาดในยุค
ปัจจุบัน แสวงหาความรู้ใหม่ๆในการท าธุรกิจ ปรับตัวตามกระแสและพฤติกรรมของผู้บริโภค วางแผน
ธุรกิจทั งระยะสั นและระยะยาว ท าธุรกิจหลายประเภทที่เชื่อมโยงกันเพ่ือกระจายความเสี่ยง 

 ควรมีโครงการ SME เพ่ือ SME เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการประกอบธุรกิจ และเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
รู้ถึงสภาวะการแข่งขัน นวัตกรรม และตลาดเป้าหมายใหม่ 
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 ควรเพ่ิมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพ่ือให้ทราบถึงและสามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานได้ ท าให้มองเห็นความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการท างาน ส่งผลให้มีการปรับปรุงการ
บริหารธุรกิจ ท าให้เกิดการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
 
ส าหรับตัวเร่งที่สามารถท าให้ SME ด าเนินธุกิจต่อไปได้ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ใน 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน และองค์ความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี  
 

การเงิน 
 ระบบช าระเงินแบบไม่มีค่าธรรมเนียม การเข้ามามีบทบาทของเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน 

(Financial Technology) 
 แหล่งเงินทุนดอกเบี ยต่ า และแหล่งเงินทุนพิเศษอ่ืน ๆ จากทั งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการ

รายเล็กสามารถเข้าถึงได้และมีเงื่อนไขการช าระหนี ที่เหมาะสม ค านึงถึงวงจรรายรับรายจ่ายของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก 

 สินเชื่อดอกเบี ยต่ าส าหรับผู้ประกอบการในทุกระยะที่มีตลอดปี ไม่ใช่ในรูปแบบของโครงการภาครัฐ  
ที่ขึ นอยู่กับปีงบประมาณ 

 สื่อดิจิทัลที่อ านวยความสะดวกในการประกอบการ ทั งในรูปของตลาดออนไลน์ และแพลตฟอร์ม
ข้อมูลผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

 
องค์ความรู้ 
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ควรมีงานวิจัยเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ได้รับรู้ หรือผู้ที่ด าเนินกิจการในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
 รายการให้ความรู้เพ่ือผู้ประกอบการ และศูนย์รวมแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
 หลักสูตรการทดลองเป็นผู้ประกอบการ 
 ภาษาต่างประเทศ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก จ  จ-55 

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จังหวัดขอนแก่น  
 

การประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 31 คน สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมได ้5 ด้าน ดังนี  
 

  

  
 
1. ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 

 กฎระเบียบและขั นตอนในการจดทะเบียนธุรกิจ ควรมีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกันทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ 

 กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินค่อนข้างยุ่งยาก ท าให้ผู้ประกอบการรายเล็ก 
มีปัญหาในการเริ่มต้นธุรกิจ และภาครัฐควรปรับหลักเกณฑ์ทางการเงิน งดเว้นภาษีอาการบางประการ
หรือการมีสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้ เกิดรายได้  (Non-Performing Loan: NPL) ที่สามารถผ่อนคลาย 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 

 ระบบราชการและหน่วยงานไม่เอื ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และส านักงานพัฒนาชุมชน 

 ภาครัฐควรอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจ และผ่อนคลายกฎระเบียบด้านภาษีน าเข้า
และส่งออก 

 การแบ่งประเภทของวิสาหกิจในการเสียภาษีเงินได้  ควรมีกฎเกณฑ์ที่เอื อต่อการพัฒนาวิสาหกิจ 
รายย่อย 

 ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ ให้กับผู้ประกอบการ
ระดับฐานรากในชุมชนเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที 
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 ภาครัฐควรปรับกรอบนโยบายของแต่ละกระทรวงและกระจายอ านาจลงมาสู่ส่วนภูมิภาค  
และประชาชนมากขึ น 

 
2. ด้านการตลาด 

 ควรมีโครงการที่สนับสนุนด้านการตลาดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั งในด้านผลิตภัณฑ์  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 ควรส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ทุกช่วงและเน้นในช่วงธุรกิจก าลังเติบโต โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ส่งเสริมผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มตั งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออก 
รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านการตลาด  

 ควรเน้นการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้ผู้ประกอบการ SME 

 สร้างการรับรู้ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและช่องทางการตลาด เช่น การตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็น  
การปรับตัวให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ เช่น ช่วง Covid-19 เป็นต้น 

 เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมด้านการตลาด การขายสินค้าและบริการ สนับสนุนตลาด
ชุมชนให้มากขึ น  

 ภาครัฐควรช่วยเหลือด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ 
 
3. ด้านการเงิน 

 ผู้ประกอบการที่เป็นชาวบ้าน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่มีปัญหา
เรื่องเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และต้องการมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ภาครัฐควรให้
ความรู้ในการจัดการบริหารการเงินเพ่ือเข้าสู่กระบวนการกู้เงิน/ความรู้ในการด าเนินธุรกิจด้าน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และควรสนับสนุนช่วยเหลือให้ SME/ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี ยต่ า เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นเป็นไปได้
ยาก ขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินไม่เอื อต่อผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั ง
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นไม่เป็นที่รู้จัก ท าให้รายได้ในช่วงแรกน้อย 
ซ่ึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ น  

 งบประมาณที่ได้รับไม่มีความต่อเนื่อง และควรให้ท้องถิ่นดูแลงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการที่
คล่องตัวกว่า ดังนั นภาครัฐจึงควรให้งบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ 

 สสว. อาจเป็นผู้ดูแลเงินทุนและปล่อยสินเชื่อให้ SME เอง โดยให้มี สสว. ประจ าจังหวัดเป็นผู้ดูแล 
เพ่ือให้สามารถดูแล SME ได้อย่างทั่วถึง 

 ควรมีการปรับโครงสร้าง แหล่งเงิน ระบบกองทุน สหกรณ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ น เพ่ือช่วยเหลือ
ด้านการเงินต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย  

 
4. ด้านปัจจัยสนับสนุน 

 สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการทราบถึงการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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 เนื่องจากหน่วยงาน สสว.เป็นหน่วยงานที่วิสาหกิจคาดหวัง มีความรู้รอบด้าน และทราบความต้องการ
ของชุมชน สสว. จากส่วนกลางจึงควรลงมาช่วยเหลือชุมชนเองโดยไม่ผ่านหน่วยงานที่เป็นตัวกลาง 

 การสนับสนุนโครงการควรท าอย่างต่อเนื่องและกระจายให้ทั่วถึงไม่กระจุกเฉพาะธุรกิจหรือท าได้แล้ว
หยุดชะงักไปกลางคัน 

 ควรมี สสว. ประจ าอ าเภอหรือที่ปรึกษาระดับอ าเภอ ช่วยให้ค าแนะน า และก าหนดกฎระเบียบ 
ให้ท้องถิ่นจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจโดยเฉพาะ 

 ควรมีการประเมินศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับด้านการสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจราย
ย่อยและขนาดย่อม 

 ภาครัฐควรมีตัวแทนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ SME 
โดยตรงและเป็นหน่วยงานที่ลงไปปฏิบัติงานจริงไม่ใช่เพียงแค่ขับเคลื่อนนโยบายและควบคุมก ากับ
เท่านั น ทั งนี  หน่วยงานภาครัฐต้องส่งเสริมมากกว่าการควบคุมก ากับ และควรมีพ่ีเลี ยง/ผู้ให้ความรู้ 
เรื่องเงินทุน การตลาด ต้นทุน การพัฒนาคน การจัดการการขาย ตั งแต่เริ่มธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนการ ให้ค าแนะน า และการแก้ปัญหาที่ถูกต้องกับระดับชุมชน/วิสาหกิจ 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากบางครั งการได้งบประมาณมาจะแก้ปัญหาได้
เพียงบางส่วน เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 

 ผู้ประกอบการระดับรากหญ้าและระดับชุมชนท้องถิ่นยังขาดโอกาสและการถ่ายทอดความรู้  
ในการพัฒนาธุรกิจ ภาครัฐจึงควรมีแพลตฟอร์มส่วนกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท าธุรกิจ เนื่องจากภาครัฐมีบุคลากรจ ากัด ไม่เพียงพอจึงท าให ้
ไม่สามารถทราบความต้องการของผู้ประกอบการได้ในทุกพื นที่ ดังนั น ภาครัฐควรสร้างความเข้มแข็ง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงแหล่งทุน และการศึกษา ให้กับผู้ประกอบการ 

 
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 

 ควรมีโครงการหรือหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการในทุกช่วงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 ต้องการให้ภาครัฐ และ สสว. เข้ามาช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ และรูปแบบ

ของการเริ่มต้นธุรกิจให้มากขึ น  
 การมีศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ มีพ่ีเลี ยงในลักษณะ 

พ่ีสอนน้องให้ท าธุรกิจ 
 ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจควรเน้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่าย 

และเข้าถึงง่าย 
 ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา  

ทั งด้านเทคโนโลยี การทดสอบตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอบรมให้ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการเงินการบัญชี 

 ภาครัฐควรสนับสนุนให้ความรู้ในการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างรายได้ 
และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายในชุมชน และควรมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน/หมู่บ้าน 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกันในการประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจ ก่อให้เกิด  
ความเข้มแข็งสามัคคีกันภายในชุมชน ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจมีความพยายามในการปรับตัวและพัฒนาคน
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ภายในชุมชน ดังนั น การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ 
และระดับชาติ รวมถึงมีการเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถ
แข่งขันได้ ทั งนี  หน่วยงานหรือพ่ีเลี ยงที่เข้ามาช่วยดูแล อบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 
ควรมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น 

 ควรมีแพลตฟอร์มข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น การท าธุรกิจ ข้อมูลการตลาด เครือข่าย  คลัสเตอร์  
ผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และด้านอ่ืน ๆ ที่เอื อต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย ขนาด
ย่อมและเกษตรกร 

 เน้นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย คลัสเตอร์ เพ่ือให้ เกิดการเอื อกันระหว่างกลุ่ม ทั งต้นน  า กลางน  า  
และปลายน  า มีการหมุนเวียนสินค้า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั งห่วงโซ่อุปทาน  

 สภาพสังคมไทย เกิดความเหลื่อมล  า ความยากจน ปัญหาหนี สิน แก้ไขได้ยาก และเป็นอุปสรรค  
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงควรเร่งให้มีการแก้ไขในประเด็นเหล่านี  และควรมีการพัฒนาเพ่ือกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ท าให้คนกลับสู่บ้านเกิด คงวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้  

 
ส าหรับตัวเร่งที่สามารถท าให้ SME ด าเนินธุกิจต่อไปได้ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ใน 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน และองค์ความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี  
 
การเงิน 
 ส าหรับธุรกิจที่ก าลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ควรมีเงินทุนเพ่ือมาเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจไปต่อได้ เช่น 

สินค้าแปรรูปเกษตร เป็นต้น 
 ส าหรับผู้ประกอบการที่ก าลังประสบปัญหา คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ในการขอสินเชื่อ ภาครัฐควรมี

เงินทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี  เพ่ือกระตุ้นให้กลับมาด าเนินธุรกิจได้อีกครั ง 
 

องค์ความรู้ 
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนมากเกิดจากการปฏิบัติตาม  

กันมา ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จึงควรมีหน่วยงานส่วนกลางอบรมถ่ายทอดความรู้ตั งแต่
เริ่มต้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการให้ความรู้และสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีให้กับ
ระดับชุมชน/ชาวบ้านให้มากขึ น 

 แรงงานและผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาความรู้ สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และเพ่ิมทักษะ 
(Upskill) และการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

 หลักสูตรอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการช่วงพลิกฟ้ืนธุรกิจและการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤติ 
 ควรพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้ SME ในช่องทางต่าง ๆ ในการเรียนรู้ และมีพื นทีส่ าหรับการเรียนรู้  

และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือให้ SME สามารถเข้าถึง 
องค์ความรู้ได้ง่ายขึ น 
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สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จังหวัดสงขลา 
 
การประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  

ณ โรงแรมบุรีศรีภู  จังหวัดสงขลา และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น  
จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจ านวน 38 คน สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมได้ 5 ด้าน 
ดังนี  

 
 
1. ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 

 ควรมีการปรับปรุงขั นตอนการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้มีความสะดวกเอื อต่อการประกอบธุรกิจ
มากขึ น เนื่องจากปัจุบันยังมีความซับซ้อนในการด าเนินการ อาทิ อย., ISO, สินค้านวัตกรรม, 
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

 ก าหนดเกณฑ์การเข้าแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ น และสามารถเข้าถึงได้ง่าย อาทิ  
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP), สินค้าแชมป์เปี้ยน  

 ควรมีระบบการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูล  โดยทั่วไป 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ง่าย และเช็คประวัติหรือความน่าเชื่อถือของธุรกิจนั นได้ 

 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลกับผู้ประกอบการ
และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ น 
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2. การตลาด 
 จัดหาตลาดที่มีศักยภาพ หรือ Online Platform ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและลูกค้าเข้าถึงกันได้ 

มากขึ น  
 ควรมีหน่วยงานของภาครัฐเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการตลาดโดยเฉพาะ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

ขาดความต่อเนื่องเมื่อสิ นสุดปีงบประมาณ  
 จัดท า Package การท่องเที่ยวที่มีการสนับสนุนทั งจังหวัด ไม่ใช่แค่พื นที่ใดพื นที่หนึ่ง เนื่องจากแต่ละ

พื นที่มีเอกลักษณ์ที่ต่างกัน และสนับสนุนการกระจายรายได้ให้กับทุกพื นที่ในจังหวัด โดยอาจท าเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยว ที่เหมาะกับกลุ่มคนต่าง ๆ อาทิ คู่รัก ครอบครัว  

 ร้านสะดวกซื อในแต่พื นที่ ควรมีนโยบายการรับสินค้าของชุมชนเข้าไปจ าหน่ายด้วย เพ่ือเป็นช่อง
ทางการขายหนึ่งให้กับสินค้าของชุมชน 

 ประเทศไทยควรมีตลาด Online Platform เป็นของตัวเอง เพ่ือลดการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูง
ให้กับ  Online Platform ต่างประเทศ รวมทั งช่วยเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการ 
เนื่องจากไม่ต้องรอการจ่ายเงินในระบบเครดิตระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน 
 

3. การเงิน 
 ควรปรับเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการให้สินเชื่อกับธุรกิจรายย่อย (Micro) และขนาดย่อม (Small)  

ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ น เพ่ือให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐได้ง่ายมากขึ น ซึ่งจะเป็น
การช่วยภาคธุรกิจแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง อาทิ หลักทรัพย์ค  าประกัน เครดิตบูโร 

 มีแผนการช่วยเหลือทางการเงินและทักษะการบริหารเงินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถตั งหลักและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ง่ายมากขึ น 

 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี ยต่ า หรือปลอดดอกเบี ยให้กับผู้ประกอบการในช่วงเวลาฉุกเฉิน  
 วงเงินกู้จาก Soft Lone ที่ ได้รับไม่ เ พียงพอที่จะน าไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ เช่น มีวงเงิน  

500,000 บาท แต่เมื่อกู้จริงได้ไปแค่ 150,000 บาท จึงควรมีการปรับหลักเกณฑ์ให้เ อื อต่อ
ผู้ประกอบการมากขึ น 

 ควรมีการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นเครดิตในการขอสินเชื่อ และมีการแบ่งเกรดของผู้ประกอบการ  
ในการขอสินเชื่อ แบบเกรด ABC โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าที่มีโมเดลธุรกิจที่ดี 

 ภาครัฐควรสนับสนุนให้ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโตให้ได้รับสินเชื่อ โดยธนาคารของรัฐเป็น 
ผู้พิจารณาและติดตามอย่างใกล้ชิด 

 ส่งเสริมการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) และการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ โดยการ 
จัดอบรมและสร้างค่านิยมให้ผู้ประกอบการน าไปใช้การประกอบธุรกิจ เนื่องจากการเสริมสภาพคล่อง
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 

 SME Bank ควรเพิ่มวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากจ านวนธุรกิจ ไม่ใช่รายชื่อกรรมการ
และผู้ถือหุ้นที่ขอกู้ นั่นคือ กรณีผู้ประกอบการมีธุรกิจหลายแห่ง แต่วงเงินที่ได้รับจะรวมเป็นเงิน 
เพียงก้อนเดียว ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งวงเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะบริหารธุรกิจหลายแห่งพร้อมกัน  
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4. ปัจจัยสนับสนุน 
 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการ เช่น มีห้องปฏิบัติการและ

เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์ในด้านที่ส าคัญ (เช่น อาหาร เครื่องส าอาง) ช่วยให้ค าปรึกษาและความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในพื นที่ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายไม่สูง เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ น 

 ควรพัฒนาให้มีระบบโทรคมนาคม การสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื นที่และมีราคาไม่แพง เนื่องจากในบาง
พื นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง เพราะอยู่ในพื นท่ีอับสัญญาณ อาจท าให้ท าธุรกรรมออนไลน์ไม่ได้ 

 สนับสนุนการรวมกลุ่ม (Cluster) และสร้างเครือข่าย (Network) ให้ผู้ประกอบการตั งแต่ต้นน  าจนถึง
ปลายน  า เพ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือและความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ 

 ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

 การขาดฐานข้อมูลของธุรกิจระดับ Micro และ Small ท าให้การพิจารณาสินเชื่อและการสนับสนุน 
ในด้านอ่ืน ๆ ท าได้ยาก ดังนั น ถ้ามีการเก็บข้อมูลของกลุ่มนี การสนับสนุนจะง่ายมากขึ น 

 ขาดความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และธนาคาร ท าให้การท างานไม่ไป  
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งควรมีการแก้ปัญหาตั งแต่ระดับสายบริหารลงมาสู่สายปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 
การท างานเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

 ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทางการเงินและนวัตกรรม ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานไหนให้ความ
ช่วยเหลือบ้าง รวมทั งไม่ทราบว่ารูปแบบการช่วยแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองที่สุด ต้องใช้วิธี
สอบถามและปรึกษากันเอง ดังนั น จึงควรมี Big Map หรือ One Stop Service โดยรวบรวม
หน่วยงานและความช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการขอ
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการสูงอายุ ที่มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีและการปรับตัว  
ทางธุรกิจ 

 ภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถความร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ 
SME โดยผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจมีก าลังและ
ความสามารถไม่พอที่จะช่วยภาคธุรกิจได้ 

 ต้องพัฒนาระบบการคมนาคม รถโดยสารสาธารณะ เพ่ือเอื อให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้รถโดยสารไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองหรือการเข้าถึงชุมชน และเพ่ิมสถานที่จอดรถให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ น 
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถมาเอง 

 
5. ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 

 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นท าธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย (Micro) เข้าสู่กระบวนการ 
บ่มเพาะธุรกิจ และรู้จักการท าแผนธุรกิจ เพ่ือให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ทางธุรกิจ เช่น กลุ่มเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์ การตลาด เป็นต้น 

 มีหลักสูตรการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจโดยเฉพาะเพ่ือน าไปปรับใช้ได้ เนื่องจากกลุ่มนี  
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอยู่จ านวนมาก จึงไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  
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 จัดโครงการอบรมและเพ่ิมทักษะเฉพาะทางให้กับแรงงานในสายอาชีพที่ส าคัญ เพ่ือให้แรงงานมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญมากขึ น โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจหรือ 
สถานประกอบการส่งแรงงานมาเพ่ิมทักษะมากขึ น 

 กลุ่มผู้ประกอบการระดับ Micro ส่วนมากยังขาดความรู้ การศึกษาหาข้อมูล นิยมท าตาม ๆ กันไป  
ท าให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสบความส าเร็จได้ยาก ดังนั น ควรสนับสนุนให้กลุ่มนี ได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 เจ้าหน้าที่ของภาครัฐในพื นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในพื นที่ 
ดังนั น จึงควรให้เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพหรือส่วนกลางมามาช่วยให้ความรู้ด้วย และควรเป็นการท า
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

 ความรวดเร็วในการให้บริการและทักษะของพนักงานสินเชื่อธนาคารของรัฐต่างจากธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

 
ส าหรับตัวเร่งที่สามารถท าให้ SME ด าเนินธุกิจต่อไปได้ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  

ใน 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน และองค์ความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี  
 

การเงิน 
 ในระยะสั น ควรให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก 

Covid-19 ก่อนในระยะแรก และหลังจากนั น ระยะกลาง จึงควรมีการเพ่ิมทักษะ (Upskill) ให้กับ
ผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาดออนไลน์ การเงิน โดยอาจท าโครงการต้นแบบขึ นมา  
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการคนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 ภาครัฐควรมีระบบ POS Platform ที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นของตัวเอง และต้องมีการสร้างจูงใจ
ทางภาษีหรือมาตรการอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่างชะดเจน เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้  
ซึ่งจะท าให้รัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลการขายของธุรกิจได้ 

 
องค์ความรู้ 
 ภาครัฐควรสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้  เ พ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์  

ต่อผู้ประกอบการในภาพรวม และผู้ประกอบการทั่วไปสามารถน าไปใช้ประโยขน์ต่อได้ โดยไม่มีปัญหา
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  

 ควรมีศูนย์การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค เพ่ือให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ที่มีองค์ความรู้ 
อยู่แล้วร่วมกับผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางธุรกิจ จะสามารถช่วยกันพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ได้  

 สร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดึงความสามารถ ทักษะของตนเองออกมาใช้ได้อย่างตรง
จุดและรวดเร็ว 

 ควรมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ มาร่วมกันฝึกและพัฒนาการเป็นโค๊ช
หรือพ่ีเลี ยงให้กับผู้ประกอบการ โดยอาจเริ่มจากกลุ่มขนาดเล็กและขยายไปสู่กลุ่มขนาดใหญ่มากขึ น  

 ควรมีการจัดท า Landmark ของพื นที่สงขลาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ ายและเป็นพื นที ่
ที่มีความปลอดภัยสูง  
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สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จังหวัดเชียงใหม ่
 

การประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน สามารถสรุปความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมได ้5 ด้าน ดังนี  

 

 
 
1. ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย 

 ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นท าธุรกิจอย่างถูกต้องตั งแต่จดทะเบียนการค้า โดยมี
กระบวนการในการท าธุรกิจตั งแต่ต้นจนจบให้ชัดเจน เช่น แนะน าการเริ่มต้นธุรกิจ แหล่งเงินกู้ 
การตลาดออนไลน์ เป็นต้น ในท านองเดียวกันภาครัฐควรมีทางเลือก/สนับสนุน กลุ่มผู้ประกอบการ
รายย่อยและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าสู่ระบบ เช่น การจดระเบียบที่ถูกต้องที่หน่วยงานไหน  
ทั งในขั นตอนของผลิตภัณฑ์ ทุน กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่ผู้บริโภค เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่ทราบรายละเอียดในแต่ละขั นตอน ซึ่งการสนับสนุนด้านกฏระเบียบในแต่ละช่วง  
จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความช านาญเพ่ิมมากขึ น  

 ควรมีพ่ีเลี ยงแนะน าและให้ค าปรึกษา (Mentor/Coach) ในการเริ่มต้นทุกธุรกิจให้กับนักเรียน
นักศึกษา และสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกช่วงธุรกิจ และมีพ่ีเลี ยงให้ค าปรึกษาในช่วงกลางน  า  
และปลายน  า ด้วย 
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 ภาครัฐมีกฎระเบียบค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือมีการส่งเสริมเพียงบางกลุ่ม
เท่านั น เนื่องจากภาครัฐมีภารกิจและหน้าที่เป็นของแต่ละหน่วยงานเอง จึงไม่สามารถส่งเสริมธุรกิจ 
SME ไปจนสุดทาง  

 กฎระเบียบในการขอใบรับรองหรือมาตรฐานต่าง ๆ ควรผ่อนคลายมากกว่านี เพ่ือให้ธุรกิจ SME 
สามารถแข่งขันได ้

 โครงการที่ภาครัฐสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่มีผู้สนใจเข้าร่วม จึงจะประสบผลส าเร็จ 
 
2. ด้านการตลาด 

 ควรมีคนมาช่วยสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการเริ่มต้นท าธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(SWOT Analysis) หรือการทดสอบตลาด (Market Validation) เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบว่าธุรกิจ
ของตนเองอยู่ในตลาดกลุ่มไหน คู่แข่งเป็นอย่างไร  

 สินค้าของชุมชนเข้าไม่ถึงตลาดในระดับบน ส่วนตลาดระดับล่างมีก าลังซื อค่อนข้างต่ า 
 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหายอดขายลดลง เนื่องจากไม่มี 

ผู้ซื อ ไม่มีสถานที่ให้ขายสินค้า บางร้านจึงจ าเป็นต้องปิดกิจการ 
 ภาครัฐสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดและการท าการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น กลุ่ม Rising 

star สนับสนุนให้สามารถสร้างราคาได้ ขณะที่ก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเพ่ิมช่องทางการขาย  
อ่ืน ๆ อาทิ Lazada ถ้าท ากระบวนการได้ กลุ่มผู้ประกอบการ อาจมีการให้ช าระเงินผ่าน QR code 
ได้ โดยไม่ต้องจดบันทึกรายรับรายจ่าย เพราะมีการจ่ายผ่านระบบ  

 
3. ด้านการเงิน 

 ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
 การสนับสนุนของภาครัฐส่วนใหญ่สนับสนุนเฉพาะกลุ่มที่เข้มแข็งแล้ว ส าหรับกลุ่มที่ อ่อนแอ  

ยังให้การสนับสนุนไม่ท่ัวถึง 
 ธุรกิจที่อยู่ในช่วง Turn Around ของผู้สูงอายุมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือกลับมาเริ่มต้น

ธุรกิจใหม่ รวมถึงต้องการผู้สืบทอดมารับช่วงต่อกิจการ 
 ภาครัฐควรให้ค าปรึกษาแนะน าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย  

ทั งนี  หากผู้ประกอบการมีหลักทรัพยืไม่เพียงพอ ทาง บสย. จะเป็นผู้ค  าประกันให้เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถกู้เงินได้ และผู้ประกอบการต้องมีแหล่งที่มาทางการเงินชัดเจน 
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4. ด้านปัจจัยสนับสนุน 
 ควรมีทีมงานท่ีช่วยสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจทุกช่วง 
 การร่วมมือกันท างานแบบบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน เช่น ทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศ ร่วมกับ

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกันและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ซื อและผู้ขาย  

 ความเข้าใจและทัศนคติของผู้เริ่มต้นธุรกิจ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อได้ 

 คนในชุมชนมีภูมิปัญญาและความรู้ ซึ่งผู้ประกอบการบางส่วนอยากถ่ายทอด/สอน ธุรกิจให้กับคนรุ่น
หลัง แต่ไม่ทราบขั นตอน/กระบวนการในการถ่ายทอด มีเพียงผลิตและให้คนรุ่นใหม่น าไปจ าหน่าย
เท่านั น ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนในส่วนนี ด้วย และคนรุ่นใหม่ไม่นิยมสืบทอดธุรกิจที่ด าเนินการ
อยู่เดิม  

 ภาครัฐควรมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยน าใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์  
มาปรับใช้ให้มากขึ น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 

 ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยควรเข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้ เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจพื นที่และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ด ี

 ควรมีเวทีให้ผู้ประกอบการใหม่ในการน าเสนอไอเดีย (Pitching) และประกวดธุรกิจและมีการให้ทุน
สนับสนุนในการด าเนินธุรกิจต่อไป  

 ควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรให้มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องจักรขนาด
ใหญ่หรือเทียบเท่า เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดย่อม รวมทั งขนาดเล็ก สามารถจับต้องได้ 

 สนับสนุนมาตรฐานสินค้า เช่น องค์การอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
 
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ 

 ภาครัฐควรมีการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ มีที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้ประกอบการ และมีทีมงาน
สนับสนุน ในด้านความรู้เบื องต้น (Basic Knowledge) ทักษะในการแก้ปัญหา และมีทบทวน หรือ
ทดสอบในทุกช่วงธุรกิจ 

 สังคมผู้สูงอายุไม่มีความคล่องตัว/ปรับตัวได้ช้า 
 เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจสินค้าพื นบ้าน เนื่องจากมองว่ารายได้น้อย 
 แรงงานควรมีการเปลี่ยนทักษะ (Reskill) และเพ่ิมทักษะ (Upskill) 
 การให้ความรู้ผู้ประกอบการในด้านการวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้สามารถด าเนินการขอกู้เงินจาก

ธนาคารได้ 
 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ในเรื่องการน าทฤษฎี   

และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนเข้ามาประยุกต์ใช้ 
 ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และท าเป็นสินค้าตัวอย่าง  

แต่สินค้าต้องเป็นทีต่้องการและแข่งขันได้ 
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ส าหรับตัวเร่งที่สามารถท าให้ SME ด าเนินธุกิจต่อไปได้ โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
ใน 2 ด้าน คือ ด้านการเงิน และองค์ความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี  
 

การเงิน 
 การสนับสนุนให้มี Angel Investor และสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการใหม่ได้เข้าถึงและมีช่องทาง

การติดต่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ น 
 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนโดยผู้ลงทุนช่วยสนับสนุนเงินทุน ร้อยละ 80 และผู้ประกอบการ

ลงทุนเอง ร้อยละ 20 
 

องค์ความรู้ 
 ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอบรมความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน หลังจากผ่านกระบวนการอบรม

ต่าง ๆ แล้วก็จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและปฏิบัติตามขั นตอนในการขอกู้เงินจาก
ธนาคารได้อย่างถูกต้องและได้รับอนุมัติง่ายขึ น 
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การสัมมนารับฟังความคิดเห็น  

“แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโต
ของวิสาหกิจรายย่อย (Micro)  

และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)” 
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การสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

“แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของ 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)” 

 
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น “แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตของ 

วิสาหกิจรายย่อย  (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)” เมื่อวันอังคารที่  15 กันยายน 2563  
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

 
ก าหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

“แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Ecosystem) ที่สนับสนุนการเติบโต 
ของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small)” 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม Ballroom 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน  

โดย นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ 
รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

09.30 – 10.30 น.  น าเสนอความเป็นมาและผลการศึกษาของโครงการ  
โดย นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่สนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) 

12.30 – 13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
 
หมายเหตุ:  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  

ฉ 
ภาคผนวก 
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กล่าวเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น  
โดย ดร.วิมลกานต์ โกศุมาส  

รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
 
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ภาพของสถานการณ์ไทยเริ่มจะชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับเศรษฐกิจโลก  

ทางสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางส่งเสริม MSME ทั่วโลก โดยผู้แทนทั่วโลก 
ต่างลงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ Private Sector ของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย MSME หรือผู้ประกอบการ 
รายย่อย ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ ทั้ งนี้  ทั่วโลกมี MSME อยู่ประมาณ 80% ดังนั้น  
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า มีการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น Sector ที่ต้อง
เติบโตคือ MSME เนื่องจากเป็นผู้จ้างงานที่ส าคัญ โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการจ้างงานโดยธุรกิจ MSME 
ประมาณ 70% และประมาณ 60% ในประเทศทีก่ าลังพัฒนา 
 

ในประเทศไทยผู้ประกอบการ MSME ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนิยามใหม่ของ MSME 
วิสาหกิจขนาดกลางมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กมีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท  
และวิสาหกิจรายย่อยที่แจ้งรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ซึ่งมีประมาณเกือบ 80% ของ MSME ทั้งหมด  
และในปัจจุบันมี MSME ที่ขึ้นทะเบียนกับทางส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ  
3 ล้านราย โดยวิสาหกิจรายย่อยคิดเป็น 2.6 ล้านราย และในอนาคตการก าหนดมาตรการ Ecosystem  
ที่จะมาช่วยสนับสนุนจะต้องมีการออกแบบเฉพาะ (Tailor-made) ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มตามขนาด เช่น 
วิสาหกิจขนาดกลางอาจมีความต้องการวงเงินกู้หลายร้อยล้านบาท ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมอาจต้องการ
วงเงินกู้เพียง 10 ล้านบาท และวิสาหกิจรายย่อยอาจต้องการวงเงินกู้เพียง 50,000 – 1 ล้านบาทเท่านั้น 
รวมถึงการมีระบบพ่ีเลี้ยงที่จะเข้าไปดูแล MSME ระบบการบริการ การท ามาตรฐาน ตลอดจนความต้องการ
เฉพาะของวิสาหกิจแต่ละขนาดทีแ่ตกต่างกัน 
 

จากจ านวน MSME ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 3 ล้านรายนั้นอยู่ในระบบ แต่ยังมี MSME อีกจ านวนมาก 
ที่อยู่นอกระบบ ซึ่งหากประเมินแล้วจะรวมกันไม่ต่ ากว่า 10 ล้านราย เพราะฉะนั้น ความช่วยเหลือของภาครัฐ
ในเรื่องของโครงการ การฝึกอบรม การส่งพ่ีเลี้ยงไปดูแล จึงไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง หากยังใช้วิธีการ 
และระบบแบบเดิม ดังนั้น โจทย์ที่ส าคัญคือท าอย่างไร MSME จะสามารถเข้าถึง Ecosystem Infrastructure 
ในการส่งเสริม MSME ได้ทั่วถึงในเวลาเดียวกัน ปัจจัยส าคัญท่ีสามารถน ามาช่วยได้ คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาผนวกกับบริการภาครัฐ เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการท า Knowledge Platform 
(SME365) ที่ ส ามารถอบรมผู้ ป ร ะกอบการ ได้  365 วั นต่ อปี  ส าห รั บผู้ ป ร ะกอบการที่ ต้ อ งการ 
องค์ความรู้ ก็สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ส่วนระบบพ่ีเลี้ยง ในปัจจุบันมีพ่ีเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนอยู่ไม่ถึง  
10,000 ราย ในขณะที่มี MSME 10 ล้านรายที่อาจมีความต้องการระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยสนับสนุน ซ่ึงในอนาคต
อันใกลก้ารจัดการโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

ปัจจุบัน Ecosystem เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด แต่ยังขาดความพร้อมและผู้ประกอบการ 
มีความกังวล โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิดปัจจัยที่มีความน่ากังวลที่สุด คือ ด้านแหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านแหล่งเงินทุนในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม คือ สถาบันการเงิน ธนาคารรัฐและเอกชน 
เป็นผู้ขับเคลื่อน จะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางการเงิน Global Financial Crisis ในทวีปยุโรป MSME  
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ส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปที่ได้รับผลกระทบไม่ได้ฟ้ืนฟูกิจการขึ้นได้จากแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน แต่ฟ้ืนฟูขึ้น
ด้วย Pier-to-Pier Lending Platform ซึ่งเป็น Digital Platform ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้ที่ ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยในอนาคตประเทศไทยจ าเป็นต้องด าเนินไปในทิศทางนี้ เพ่ือผลักดันให้ MSME  
ไทยมีระบบการจัดการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ทั้งนี้ จะส่งผลให้การปล่อยกู้ 
ในอนาคตสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยหลักทรัพย์ 
ค้ าประกัน 
 

ส าหรับประเทศมหาอ านาจ หรือ Superpower อย่างประเทศจีน บริษัทผิงอัน เดิมเป็นบริษัท 
Insurance แต่ปัจจุบันสามารถปล่อยเงินกู้ให้ MSME ได้โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการ
สมัครขอสินเชื่อ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ท าการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลทั่วไป เช่น  
ที่อยู่ (ซึ่งในระบบส่วนใหญ่ มีปัญหาหลัก คือ การให้ที่อยู่ปลอม) แต่ในจีนนั้นจะมีระบบทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
ระบุตัวตนได้ มีข้อมูลการเสียภาษีของบุคคลและธุรกิจอยู่ครบถ้วน ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อในจีนจึงท าได้ 
อย่างรวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยี ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการมีการจัดท างบการเงิน มีหลักฐาน 
การเสียภาษี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าหาก MSME มีความสามารถในการเสียภาษีเงินได้ ก็สามารถ
ปล่อยเงินกู้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันแต่อย่างใด 
 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมส าหรับ MSME รวมถึง 
การส่งเสริมให้มีการจัดท ามาตรฐาน แม้กระทั่งในวิสาหกิจรายย่อยก็จ าเป็นต้องท า โดยเฉพาะการต่อยอด 
เ พ่ือขยายธุรกิจออนไลน์  การมีมาตรฐานของสินค้าจึงเป็นสิ่ งส าคัญอย่างมาก ส่วนผู้ประกอบการ 
กลุ่ม Born Global หรือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดไมโครที่ทางส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (สสว.) ได้บ่มเพาะขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็ว มียอดขายสินค้าออนไลน์สูงถึงหนึ่งล้านบาทต่อเดือน 
แสดงให้เห็นว่าถึงจะเป็นวิสาหกิจรายย่อย ก็สามารถส่งเสริมและ Upscale ให้ไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้  
และจะสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นอีกหากมีมาตรฐานรับรอง Thai Rating and Information Services (TRIS)  
มีการติดตามและประเมินผล เล็งเห็นว่าการช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจรายย่อย เป็นการกระจายเงิน  
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มรากหญ้าโดยตรง ในขณะที่การช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดใหญ่หรือ 
ขนาดกลาง ซึ่งอาจจะน าเงินไปลงทุนต่อในโครงการและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงไม่ได้เป็นการกระจาย
รายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันที  
 

ส าหรับเรื่องมาตรฐานสินค้า MSME มีการขอมาตรฐานโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ 
กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบัน สสว. มีการด าเนินการเกี่ยวกับระบบคูปอง (Voucher) โดยการ Certified หน่วยงานที่รับรอง
มาตรฐานแจกคูปองให้ผู้ประกอบการ หากต้องการขอมาตรฐานใด ก็สามารถใช้บริการได้ที่ Service Provider 
นั้น ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องร่วมมือกัน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ MSME มีปัจจัยแวดล้อมที่ดีในการรอดพ้น 
และฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด 
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การน าเสนอความเป็นมาและผลการศึกษาของโครงการ  
โดย คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
 

การสร้างปัจจัยแวดล้อมหรือก าหนดแนวทาง Ecosystem ส าหรับ MSME นั้นต้องใช้เวลา จะท าให้
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นไม่ได้ ซ่ึงบางครั้ง Ecosystem บางประการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือมาจาก
บริบทของปัจจัยภายนอก ทีมที่ปรึกษามีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภาคสนาม ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ 
MSE และหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมว่า 
Ecosystem ใดบ้างท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต  

 
ภาพที่ ฉ.1: MSME Factsheet 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

  
จากภาพ MSME Factsheet จะเห็นได้ว่า ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาภาพรวม GDP ของประเทศ

เติบโตเฉลี่ย 3.4% ต่อปี เป็นระดับที่ไม่สามารถท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
ในระยะเวลาอันสั้นได้ ในขณะที่ GDP ของ MSME เติบโตเฉลี่ย 4.9% ต่อปี นั่นหมายความว่าภูมิต้านทาน 
ของ MSME ต่ ามาก ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงธุรกิจอ่ิมตัวและไม่สามารถเติบโตหรือขยายได้แล้ว ส่วนธุรกิจที่อยู่
ในช่วง Rising Star มีจ านวนน้อย หากมองในแนวนอนตามช่วงธุรกิจ จึงพบว่ามีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มตั้งไข่ อ่ิมตัว 
และก าลังจะล่มสลายไปหรือก าลังฟ้ืนตัว ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้อง Tailor-made Ecosystem ตามช่วงธุรกิจ 
รวมถึงมิตใินเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่มีมิติของทุน (Capital) ที่แตกต่างกัน  

 
Data Driven หรือการขับเคลื่อนโดยข้อมูล เดิมข้อมูลถูกมองว่าคือตัว Support แต่ในปัจจุบันข้อมูล

กลายเป็นทุน (Capital) อาทิ Ant Financial หรือ Ping An และในประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายกันคือ True 
Money Application ซึ่งมีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้ สามารถน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ 
รวมถึงการ Bundle กับธุรกิจอ่ืน ร่วมมือกันสามารถ Scale-Up ได้ในอนาคต เนื่องจากใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม และข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานที่ดีในการอนุมัติสินเชื่อได้ ซึ่งในปัจจุบัน TRUE สามารถอนุมัติ
สินเชื่อได้แล้วจากข้อมูล กระแสเงินสด และการใช้ Application 
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เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย MSME กว่า 3 ล้านราย เริ่มฟ้ืนตัวกลับมาเพ่ือชดเชยกับช่วงที่
สูญเสียไปแตก็่ยังไม่สามารถเข้าสู่ Normal Trend ได้ จากสัดส่วนจ านวนวิสาหกิจต่อการจ้างงานในภาพที่ ฉ.1 
จะเห็นไดว้่าวิสาหกิจแต่ละแห่งมีการจ้างงานเฉลี่ยเพียง 4 คนเท่านั้น  

 
ในกระบวนการศึกษาเพ่ือออกแบบ Ecosystem แบ่งเป็น 2 แบบ คือ (1) การใช้หลัก Supply 

Created ภาครัฐสร้างและออกแบบ Ecosystem ให้ดี โดยไม่ต้องถามผู้บริโภค เพราะบางครั้งผู้บริโภค 
ก็ไม่ทราบความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
ในต่างประเทศ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย และ (2) การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้ประกอบการ MSE และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
ประสบการณ์ในการส่งเสริม ผู้ที่ออกแบบนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งในส่วนนี้เป็นการส ารวจเพ่ือให้ทราบ 
ความต้องการ โดยใช้หลัก Demand Driven หลังจากได้ข้อมูลทั้งสองส่วนแล้วจึงเอาข้อมูลมาประกอบกัน 
เพ่ือออกแบบแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
ทั้งนี้ ภาวะความต้องการของผู้ประกอบการในช่วงวิกฤติ อาจท าให้เกิดข้อมูล Bias ซึ่งผู้ประกอบการ

ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือและเยียวยาให้หลุดพ้นจากวิกฤติโควิดก่อน แต่ในอีกมิติจ าเป็นต้องมองในระยะยาว 
เพ่ือสร้างบ้านหรือสร้าง Ecosystem ที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่มีรายได้ 20-30 ล้านบาท ไม่ได้
เน้นการจ้างงาน แต่เน้นการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เป็นอีกกลุ่มที่จ าเป็นต้องมี Ecosystem ที่เหมาะสม
โดยเฉพาะ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณานอกจากรายได้หรือขนาดของธุรกิจแล้วยังต้องพิจารณาช่วงของ
ธุรกิจประกอบด้วย (ดังภาพ) 

 
ภาพที่ ฉ.2: ภาพที่x: MSME Ecosystem 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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นอกจากการพิจารณาขนาดและช่วงของธุรกิจแล้ว สิ่งส าคัญที่ MSE ต้องมีเป็นพ้ืนฐานคือ Initial 
Infrastructure และ Specific Infrastructure ในแต่ละช่วงธุรกิจด้วย โดย Initial Infrastructure เป็นปัจจัย
แวดล้อมเบื้องต้นที่จ าเป็นต้องมีในทุกช่วงอายุธุรกิจ และ Specific Infrastructure เป็นปัจจัยแวดล้อม 
ที่ต้องออกแบบโดยเฉพาะ อาทิ กลุ่มที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในเชียงใหม่จะใช้ Infrastructure เดียวกันกับผู้ประกอบการร้านกาแฟ
ที่ชุมพรไม่ได้ ทั้งนี้ การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการสร้าง Barrier to Entry เพ่ือกีดขวาง
คู่แข่งท่ีจะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน 
 

ดังนั้น ในภาพรวมของการศึกษาและออกแบบแนวทาง Ecosystem นั้นจะเน้นการออกแบบงาน
มากกว่างบประมาณ เนื่องจากการแก้ปัญหาที่ตรงจุด คือ ออกแบบเพ่ือส่งเสริมให้ MSME เกิดการเติบโต 
ในระยะยาว และไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพางบประมาณเสมอไป ซึ่งหลายประเทศเคยประสบปัญหานี้มาแล้ว  
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลไกรัฐมีปัญหาก็จะเป็นหน้าที่ของกลไกเอกชนหรือกลไกตลาด อาจเรียกว่ากลไกทับซ้อน 
ซึ่งหมายความว่าเมื่อกลไกรัฐและกลไกตลาดทับซ้อนกัน มักจะท าให้เกิดหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเสมอ อาทิ 
องค์กรมหาชน สถาบันคุณวุฒิต่าง ๆ EEC และนั่นคือสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 

 
MSME Ecosystem ของต่างประเทศ 
ประเทศจีน 
จีนมีข้อได้เปรียบในการท าธุรกิจ คือ ตลาดที่มีขนาดใหญ่ และจีนมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี ปัจจัยที่ดี

ที่สุดและช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากที่สุด คือการใช้เทคโนโลยี เช่น การที่ผู้ประกอบการต้องไป
ธนาคารเพ่ือท าธุรกิจ แลกเปลี่ยนเงินตรา ย่อมเกิดต้นทุนทางการเงิน และมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นด้วย
เช่นกัน  

 
ภาพที่ ฉ.3: MSME Ecosystem ประเทศจีน 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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จีนปฏิรูปภาคการเงินและให้ความส าคัญกับต้นทุนทางการเงินเป็นอย่างมาก โดยการส่งเสริมให้การท า
ธุรกรรมทางการเงินอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของข้อมูล ท าให้ทราบถึงการไหล
ของข้อมูล อาท ิการเกิดขึ้นของ Alipay, WeChat Pay เมื่อภาครัฐเข้าไปเป็นตัวกลาง จะท าให้มีฐานข้อมูลของ
ผู้ใช้ทั้งหมดและสามารถน าไปวิเคราะห์หรือด าเนินการช่วยเหลือต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระ เงิน การออมเงิน 
การประกันภัย ข้อมูลอุบัติเหตุ หรือการร่วมมือกันเปน็คู่ค้าทางธุรกิจ 

 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยแวดล้อมในด้านการสนับสนุนนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย การให้อ านาจท้องถิ่น 

ในการด าเนินการสร้างหรือบ่มเพาะผู้ประกอบการ รวมถึงการระดมทุน (Funding) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้   
ท าให้ท้องถิ่นมีอ านาจเบ็ดเสร็จ ด้วยกระจายอ านาจทางด้านการคลัง คือ เงินที่เข้ามาที่รัฐบาลกลางจะหัก 
และคืนให้มณฑลทันที และเงินส่วนที่เหลือจะน าไปลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านความรู้ โดยน าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ และองค์ความรู้มาผนวกกัน ในส่วนนี้สามารถน ามา
เป็นแบบอย่างเ พ่ือปรับใช้กับประเทศไทยได้ เนื่องจากไทยมี  MSME ที่อยู่ ในจุดอ่ิมตัวค่อนข้างมาก 
และจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน 
 

ประเทศเกาหลใีต้ 
ภาพที่ ฉ.4: MSME Ecosystem ประเทศเกาหลีใต้ 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศสุดขั้วในเรื่องของการใช้กลไกภาครัฐ ในอดีตเกาหลีเคยมีรายได้ต่อหัวต่ า
กว่าไทย และถูกครอบครองโดยญี่ปุ่นนานถึง 15 ปี แต่ปัจจุบัน GDP ต่อหัวสูงขึ้นอย่างมากเฉลี่ย 22,000 บาท
ซึ่งสูงกว่าไทยซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 7,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ เกาหลีขึ้นชื่อว่ารัฐบาลเน้นสนับสนุน 
รายใหญ่และเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเติบโต เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าภาคเอกชนก็คือประชาชนเกาหลี
นั่นเอง และเมื่อใดก็ตามที่รายใหญ่แข็งแกร่ง ก็สามารถสนับสนุนและสร้าง Ecosystem ส าหรับรายย่อย 
ด้วยเช่นกัน อาทิ การบ่มเพาะ การสร้างนวัตกรรม การค้ าประกันสินเชื่อ แม้กระทั่งการสร้างสะพาน  
โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรองบประมาณ  
และนี่คือโมเดลที่ส าคัญ 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ประเทศไต้หวัน 
ภาพที่ ฉ.5: MSME Ecosystem ประเทศไต้หวัน 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ประเทศไต้หวันมีความแตกต่างจากทั้งสองประเทศโดย GDP ของไต้หวันนับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
แต่ในอดีตเคยมีลักษณะที่คล้ายกับประเทศไทย คือ การรับจ้างผลิต ทั้งนี้ เราควรตระหนักว่าไม่มีประเทศใด 
ในโลกที่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยการรับจ้างผลิตไปตลอดกาล ประเทศที่ก้าวไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้ว คือเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรมาก และราคาสูง เช่น น้ ามัน หรือมรีายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงมาก 
หรือมีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง ประเทศนั้นมีผู้ประกอบการจ านวนมาก 
จนกระท่ังหลุดพ้นจากกับดกัรายได้ปานกลางได ้ 

 
สิ่งส าคัญที่ไต้หวันปฏิรูปคือการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

มีหลักสูตรวิชาการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการบรรจุไว้เป็นแผนระดับชาติ (National Development Plan) 
เพ่ือหล่อหลอมให้เด็กกลายเป็นผู้ประกอบการโดยสายเลือด รวมถึงการล้มและได้ทดลองหลาย ๆ รอบ  
จะกลายเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและทรหดขึ้น หรือที่เรียกว่า Resilience นั่นเอง 

 
ไต้หวันมีมาตรการทางด้านการเงินที่ส าคัญคือ GISA Platform ซึ่งเป็น Cloud Funding Platform 

สนับสนุนการระดมทุนเพ่ือการท า Innovation และเพ่ือให้โอกาสทุกคนในการลงทุนในนวัตกรรม หน่วยงาน 
ที่สนับสนุนนั้นท าหน้าที่เป็นนวัตกร ที่สามารถประเมินปัญหาและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งการลงทุน
ในลักษณะนี้เปรียบเสมือนการพนันอย่างหนึ่ง แต่หากลงทุน 10 แล้วส าเร็จ 1 และสามารถเข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ได้ มี ROE/ROA ที่สูง ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่ประสบผลส าเร็จ  

 
กล่าวโดยสรุปคือสิ่งที่ทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น คือ การมีต้นทุนในการเข้าถึงต้นทุนที่ต่ า  

การมี Data Platform แบบบูรณาการกัน สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook ท าให้สามารถทราบถึงที่อยู่ 
ของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย อายุและเพศ ซึ่งผู้ที่ใช้ Facebook จะถูกศึกษาพฤติกรรมเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญในการก าหนด Data คือ Behavior และสิ่งที่ก าหนด Behavior คือ Influencer หรือสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะเป็นราคา หรือระดับรายได้ของผู้บริโภค และนี่คือสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
สร้าง Ecosystem ของ Facebook เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้าง Online/Digital Platform  
 

การส ารวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชุมระดมความคิดเห็น และผลส ารวจจากแบบสอบถาม 
ในการส ารวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีการศึกษาทั้งข้อมูลทั่วไปของแต่ละพ้ืนที่ ความพร้อม 

ในการสนับสนุนเชิงพ้ืนที่ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการส ารวจ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการ รวมถึงตัวเร่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทีส่ าคัญ 
 

ภาพที่ ฉ.6: ประเด็นในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
ส าหรับประเด็นส าคัญในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ Ecosystem แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่  

ด้านกฎระเบียบ/นโยบาย การตลาด การเงิน ปัจจัยสนับสนุน ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ รวมถึงตัวเร่ง  
ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือท าให้ขยายตัวแบบก้าวกระโดด
ได ้เช่น การทีร่้านค้าทั่วไปสามารถเข้าไปอยู่ Platform ของปั๊ม ปตท. ซึ่งมีสาขาท่ัวประเทศ หรือ Food Court 
ในห้ างสรรพสินค้า  หรือ  Cloud Kitchen ซึ่ ง เป็น  Online Platform ได้นั้ น  สินค้าต้อง เป็นอย่ างไร  
การจัดการโลจิสติกส์และมาตรฐานเป็นอย่างไร ทักษะในการเจรจาในเรื่อง Business Model และองค์ความรู้
เป็นแบบใด จึงจะสามารถเป็น Partner กับรายใหญ่ได้ การสนับสนุนให้ MSE เติบโตแบบก้าวกระโดดใน
ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเร่งแบบหนึ่ง แม้กระท่ังธุรกิจร้านกาแฟที่หลายท่านคิดว่าอาจถึงทางตัน แต่แท้จริงแล้ว 
ทุก Segment ทุกสินค้ามักมีช่องว่างในการท าให้เกิดการเติบโตได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเร่งเพื่อช่วย Scale Up  

 
ยกตัวอย่างการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสอบถามผู้ประกอบการ MSE เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  

ของภาครัฐ เช่น ทางด้านการเงิน หาก MSE จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน จึงต้องการขอสินเชื่อ หากธนาคาร 
ปล่อยเงินกู้ให้ 70% ดอกเบี้ย 4% และต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน จะได้ผลตอบแทน (Project IRR=10%) 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
 

 

ภาคผนวก ฉ   ฉ-10 

และต้องลงทุนเงินทุนส่วนตัว 30% ผู้ประกอบการมีความสนใจหรือไม่ ทั้งนี้ การตั้งค าถามในลักษณะนี้ 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจ าลองสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรจะมีใน Ecosystem และ
หน่วยงานที่ช่วยเหลือหรือ สสว.จ าเป็นต้องมีเป้าหมายในการเติบโตหรือการขยายตัวของ MSME GDP ด้วย 
 

ส าหรับด้านปัจจัยแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ของผู้ประกอบการรายย่อย จ าเป็นที่จะต้องมี
การสร้างการรับรู้ให้กลุ่มนี้ โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพในอนาคต การจัดท า Job Landscape ประเทศไทยไม่ใช่
ประเทศที่รอรับการลงทุนจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โอกาสในการลงทุนในประเทศเกิดใหม่  
อนาคตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศที่จะเติบโตได้ดีในอนาคต คือ เอเชียใต้ เช่น อินเดีย 
ปากีสถาน บังคลาเทศ การพิจารณาถึงตลาดต่างประเทศจึงเป็นเรื่องส าคัญ และถือเป็นโอกาสของธุรกิจ MSE 
ไทย ภาครัฐจึงต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ MSE ที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างการรับรู้ทางด้านการตลาด ขยายโอกาสให้ 
MSE สามารถแข่งขันในต่างประเทศได้ 

 
การสนับสนุนทางด้านการเงิน 3 ด้านคือ ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ควรมี Resilience Fund การจัดตั้ง

กองทุนในการระดมเงินทุนและดูแลแบบ Angle Fund เจ้าของเงินลงทุนที่มี Know-How Technology  
ฐานลูกค้า มีกองทุนที่ยืดหยุ่นและเข้มแข็ง และเมื่อธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโต ควรมี Rebalance Fun ซึ่งเป็น 
Capital Technology ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนอีกหนึ่งกองทุนคือ 
Revival Fund ซึ่งเป็นกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกจิที่อยู่ในช่วงอ่ิมตัวและเริ่มมีหนี้เสียแล้ว ธุรกิจเหล่านี้จ าเป็นต้อง
มีกองทุนฟ้ืนฟูเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  
 

โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน 
ภาพที่ ฉ.7: กลไลการขับเคลื่อน Ecosystem ส าหรับ MSE 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ส าหรับกลไกในการขับเคลื่อน Ecosystem ส าหรับ MSE เพ่ือการฟ้ืนฟูและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ 
ควรพิจารณาทั้ง 3 ส่วน คือ Resource Demand และ Supply โดยมีหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความยั่งยืน 
ช่วยสนับสนุนทั้งด้านกฎหมายกฎระเบียบในการแข่งขันที่เป็นธรรม และส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ คือ เทคโนโลยี 
และ Data Platform ซ่ึงควรมีหน่วยงานเดียวในการจัดการข้อมูล  

 
ภาพที่ ฉ.8: การเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของ MSE Ecosystem 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
ในการ เชื่ อมโยงและความต่อ เนื่ องของ MSE Ecosystem ประกอบไปด้ วย  Productivity 

Connectivity และ Infrastructure ในการจัดห่วงโซ่อุปทานใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MSE ประกอบด้วย 3 ฝ่าย 
ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐ MSE และประชาชน ซึ่ งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการได้   
ความเชี่ยวชาญของ MSE ต้องได้รับการสนับสนุน โดยภาครัฐต้องเปิดกว้างให้ MSE เข้าถึงได้ง่าย ไม่มีข้อจ ากัด
ในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นกลไกอะไรก็ตาม ควรเป็นข้อมูลในลักษณะ Online ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถดูกลุ่มลูกค้าที่ขายสินค้าให้ได้ หากมองในมิติองค์ประกอบภายนอกสิ่งที่  MSE  
ต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของ MSE นวัตกรรมและเงินทุน รวมถึงความเชี่ยวชาญ
ในการแก้ปัญหา (Exist Strategy)  ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือความยืดหยุ่นของกลไกรัฐ โครงการช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ควรมีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ เช่น ในการวางแผนควรระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ต้องด าเนินการ
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยแต่ละขั้นจ าเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้าง เป็นต้น 

 
ในส่วนของประชาชน จ าเป็นต้องมีทักษะส าคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะ Basic Skill ทั้งการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต การเรียนรู้ข้ามศาสตร์เพ่ือเป็นทางเลือก และความรู้ทางการเงิน ซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ 
เริ่มเรียน เพ่ือเป็นตัวช่วยให้สามารถขยับไปเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังควรมีทักษะ
ที่ส าคัญมากในปัจจุบันคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) และท าความเข้าใจในเรื่อง
ความปลอดภัย แต่อย่ากลัวที่จะทดลองหรือน าข้อมูลขึ้นไปอยู่ Platform สมัยใหม่ เพ่ือเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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เป้าหมายและการขยายอย่างเต็มศักยภาพของ MSE 
ภาพที่ ฉ.9: เป้าหมายการเติบโตของ MSE หลังสถานการณ์ COVID-19 

 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 

ภายหลังจากสถานการณ์โควิด GDP ของภาค MSME ขยายตัวเฉลี่ยไม่ถึง 5% ซึ่งอัตราการขยายตัว
ต่ ากว่าศักยภาพ ในปี 2564 ภาคการท่องเที่ยวอาจฟ้ืนตัวจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวเพ่ือนบ้านหลังจาก
สถานการณ์โควิด ส่วนปลายปี 2564 คาดว่าจะเริ่มมีการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีน และปลายปี 2565  
คาดว่าจะเริ่มมีชาวญี่ปุ่น และชาติที่มีก าลังซื้อสูงเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง ทั้งนี้ MSE จ าเป็น 
ต้องปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงาน มีการโยกย้ายคนให้เหมาะสม
กับงาน และสร้าง Knowledge Transfer เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ MSE หากยังท าธุรกิจ
ในรูปแบบเดิม ๆ อัตราการขยายตัวของ GDP จะยังคงเหมือนเดิม  
 

การออกแบบแนวทาง Ecosystem ที่ดีจ าเป็นต้องมีเป้าหมายในการเติบโตของ MSME เช่น  
หาก GDP ขยายตัวได้ถึง 9% จึงจะชดเชยส่วนที่สูญเสียไปในช่วงโควิด แต่หากขยายตัวมากกว่านั้นก็ถือเป็น
โอกาสที่จะแย่งส่วนแบ่งตลาดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น GDP ของ MSME จะต้องขยายตัวมากกว่า
ค่าเฉลี่ยของ GDP รวมของประเทศอย่างน้อย 2 เท่า เนื่องจากธุรกิจที่มีขนาดเล็ก จ าเป็นต้องเติบโตให้มาก 
เพราะต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า จึงไม่สามารถขยายตัวใกล้เคียงกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ และส าหรับการสร้าง 
Ecosystem ที่ดีนั้นต้องลงมือท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และต้องท าให้เกิดแรงกระเพ่ือม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบูรณาการฐานข้อมูล และ Financial Platform ที่สะดวกในการเข้าถึง ไม่ใช่เพียงแหล่งเงินทุน
แตต่้องกระตุ้นให้เกิดสังคมไร้เงินสด เพ่ือท าให้ต้นทุนในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ลดลง  

 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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การขยายตัวของธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนหรือ Courier ซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการขยายตัวของ
ธุรกิจ E-commerce เช่น หากอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุขยายตัว 25% แต่บริษัทขนส่งอ่ืน ๆ ขยายตัวไม่ถึง 
10% ในขณะที่ไปรษณีย์ไทยขยายตัวเพียง 12% ซึ่งจะเห็นได้ว่าไปรษณีย์มีอัตราการขยายตัวสูงกว่าบริษัทอ่ืน
ในอุตสาหกรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ยังขยายตัวไม่เท่าอุตสาหกรรม ซึ่งประเมินว่าไม่ผ่าน KPI หรือการสูญเสีย 
Market Share ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 
ส าหรับผู้ประกอบการสูงวัยได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค  

และแพลตฟอรม์สมัยใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ดังนั้น การเตรียม
ความพร้อมการปรับตัวเพ่ือก้าวไปพร้อมกับเทรนด์นั้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม 
Technology Disruption เป็นดาบสองคม ซึ่งสามารถท าให้มีพลังในการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้   
การพิจารณาภาพรวมเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งทวีปเอเชียก าลังเติบโต ประเทศเพ่ือนบ้านก็ก าลังขยายตัว ดังนั้น  
การม ีEcosystem ที่ดจีะสามารถเชื่อมไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
 

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 คุณวรพจน์ ประสานพานิช  

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน รายสาขาและพื้นที่ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs  
ส านักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
หากพิจารณาจากภาพ MSE Ecosystem ที่ “เป็น” สู่ Ecosystem Roadmap ที่ “ควรจะเป็น”  

มีข้อคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 
1. กลุ่ม Turn Around ควรให้ความส าคัญทางด้านการตลาดเช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจากในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ประสบปัญหาอยู่แล้ว รวมถึงในมิติด้านการเงิน การมี Revival Fund ในส่วนนี้
อาจเป็นภาระของภาครัฐมากเกินไปในอนาคต เนื่องจาก 70% ของ MSME ที่เป็นกลุ่ม Turn Around 
นั้นไม่สามารถฟ้ืนฟูธุรกิจกลับมาได้ กล่าวโดยสรุปคือควรมีการสนับสนุนทางด้านการตลาดส าหรับ
กลุ่ม Turn Around เช่น Government/Corporate Procurement เป็นต้น 

2. ส าหรับเรื่อง Data Exchange Platform ในประเทศไทยนั้นมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลน้อยเกินไป 
นโยบายภาครัฐที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ Evidence-based หรือ Data-based แต่ปัจจุบัน 
การใช้ข้อมูลยังมีประสิทธิภาพต่ า อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูล แต่ข้อมูลที่มีนั้น 
ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด และการจูงใจผู้ประกอบการในการกรอกข้อมูล มีความคิดเห็นว่า
เป็นไปได้ในอนาคต แต่อาจจะไม่สะดวกในชีวิตประจ าวัน อาทิ Facebook ไม่ได้ท าในลักษณะ 
ส่งแบบสอบถามมาให้กรอก แต่สามารถเก็บข้อมูลจากการใช้บริการ ในปัจจุบันภาครัฐมีข้อมูล
วิสาหกิจอยู่มากมายแต่กระจัดกระจายไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้  ดังนั้น จึงควรท าในลักษณะ  
Open Data ที่มลีักษณะบูรณาการและเชื่อมโยงกันให้ได้ก่อน 

 
ความเห็นของวิทยากร 
จากข้อเสนอแนะข้างต้นเกี่ยวกับข้อมูล การด าเนินการเกี่ยวกับ Pain point และค่าเสียโอกาสที่เกิด

จากข้อมูลที่ไม่พร้อม หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ควรเป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลนั้น
เพ่ือป้องกันการบิดเบือนหรือหาผลประโยชน์จากข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม 

 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ส าหรับกลุ่ม Turn Around การช่วยเหลือควรส่งเสริมให้ท้องถิ่นช่วยท้องถิ่น เนื่องจากในบางครั้ง 
Mindset ของนักท่องเที่ยว มักจะซื้อของฝากที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่เดินทางไป ดังนั้น ควรสร้างทัศนคติให้กลุ่ม
Turn Around เล็งเห็นโอกาสนี้ ไม่ใช่มองว่าธุรกิจอยู่ตัวแล้วมีรายได้ เป็น Recurring Income พออยู่ได้  
แต่แท้จริงแล้วก าลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) 

 
 ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การออกแบบแนวทางและด าเนินการตาม Ecosystem ดังกล่าว ควรเ พ่ิมตัวแปรที่ส าคัญ  

คือ ความเป็นผู้น าและทัศนคติของทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญทั้ง  
5 ด้านได้ รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ควรมีการด าเนินการ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มิใช่ท าไปเพ่ือให้ผ่านการประเมินผล KPI ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนทัศนคติทุกฝ่ายตั้งแต่ 
การระบบงานราชการ ทัศนคติของผู้ประกอบการ และการวัดผลอาจใช้ OKR แทน KPI เพ่ือให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ความเห็นของวิทยากร 
ส าหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ควรเริ่มจากการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก คล้ายกับประเทศไต้หวัน 

หรือสิงคโปร์ที่มีการปลูกฝังเรื่องต่าง ๆ โดยก าหนดเป็นแผนระดับชาติ (National Development Plan) อาทิ  
การเรียนวิชา Taxation เพ่ือจะหล่อหลอมว่าต้องเสียภาษีไปเพ่ืออะไร ดังนั้น การรับรู้และการเตรียม 
ความพร้อมต้องใช้เวลานานที่จะปลูกฝัง และไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น กระทรวงแรงงาน 
หรือสสว.เท่านั้น แต่รวมถึงสถาบันศึกษาและภาคครัวเรือนต้องร่วมมือกัน 
 

 คุณกฤษณ์ คงเจริญ  
นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ MSE ในส่วน

ภูมิภาคเพ่ือเข้าสู่ เศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความแตกต่าง 
และนวัตกรรม เพ่ือช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทางการเกษตร  
และทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมขึ้นมา 

 
ทั้งนี้ การสนับสนุนจากทางสถาบันฯ เมื่อด าเนินโครงการไปแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ  

ซึ่งขาดความต่อเนื่อง จึงท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือหยุดชะงัก และผู้ประกอบการไม่สามารถด าเนินการ 
ต่าง ๆ ต่อไปได้เอง ดังนั้น ภาครัฐควรแก้ปัญหานี้โดยปรับกลยุทธ์การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เข้าถึง 
องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ เองได้  และส่งเสริมเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาต่อยอดเองได้   
เมื่อผู้ประกอบการประสบปัญหา จะสามารถแก้ไขไดเ้อง 

 
นอกจากนี้  การท ามาตรฐานสินค้า เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการค้ายุคนี้  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

มีความไม่ม่ันใจในมาตรฐานของสินค้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยมีหน่วยงานเข้าไปรับรองมาตรฐานสินค้า
โดยตรงส าหรับ MSE เพ่ือจะช่วยให้สินค้านั้นขายง่ายและขายได้ในวงกว้างขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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และในอีกมุมหนึ่ง การมีมาตรฐาน หมายถึงการคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานเดิม ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง Loyalty 
รวมถึงการมีมาตรฐาน คือสามารถควบคุมต้นทุนได้ ลดความเสี่ยงในการผลิตและผลักดันให้สามารถแข่งขันได้
ในอนาคต 
 

ความเห็นของวิทยากร 
ในอดีตที่ผ่านมา การสร้างมาตรฐานจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการผลิต (Process) 

แต่ในอนาคตนั้นจะเน้น 3P คือ Product Process รวมถึง People ด้วย ซึ่งจะเน้นทักษะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งจะสามารถเป็นข้อกีดกันทางการค้าในรูปแบบหนึ่ง 

 
ส าหรับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่นที่ถอนบริษัทออกจากประเทศจีน

ประมาณ 87 แห่ง โดย 50 แห่งกลับญี่ปุ่น 15 แห่งไปเวียดนาม และอีก 15 แห่งกระจายไปในอาเซียน  
ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในญี่ปุ่น จีนเป็นโรงงานรับจ้างผลิต และเหตุผลที่ถอนบริษัทออกมาจากจีน ส่วนหนึ่งมา
จาการที่เทคโนโลยีในญี่ปุ่นมีความก้าวหน้า การใช้ระบบ Automation ท าให้จ านวนแรงงานลดลงแต่สามารถ
ผลิตสินค้าได้เองในญี่ปุ่นและขายในญี่ปุ่น ไม่จ าเป็นต้องไปผ่านจีนเพ่ือผลิต จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้
เทคโนโลยีค่อนข้างสูง และมีมาตรฐานมากขึ้น สามารถควบคุมได้ และไม่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก  
เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การมี Technology Landscape การสร้าง 
การรับรู้ให้ผู้ประกอบการตระหนักว่าบริษัทที่เราเคยเป็นผู้รับจ้างผลิตให้ อาจจะถูกถอนกลับไปยังประเทศนั้น
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น คนไทยจึงต้องสร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นมา เพ่ือเป็น Barrier to Entry ท าให้คู่แข่ง 
ที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดท าได้ยากข้ึน 
 

 คุณอาภาพร สินธุสาร  
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1. ควรมีการรวบรวมข้อมูลให้เชื่อมโยงกันเป็นจุดเดียว ทุกหน่วยงานมีข้อมูล  MSME บางส่วน  
แต่ไม่สามารถแบ่งปันกันหรือดึงมาใช้ได้ จึงควรท าให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่ในระดับพ้ืนที่   
หากส่วนกลางมีข้อมูลปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาค ี
ก็จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ เช่น ในปัจจุบันทางกรมฯ มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์  
เพ่ือการขายสินค้าที่ ได้มาตรฐาน โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
และใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทางกรมฯจะเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ส าหรับส่วนที่พัฒนาแล้ว จะน าส่ง
ให้หน่วยงานอื่นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป เป็นต้น 

2. การมีนวัตกรประจ าพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ดี ทั้งนี้ เพ่ือช่วยผู้ประกอบการ ในการเพ่ิมมูลค่าและขยายสินค้า 
ไปยังตลาดในพ้ืนที่ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ส่วนกลาง แต่ควรใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ที่หน่วยงานในพ้ืนที่มีโดยข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และสามารถใช้เพ่ืออบรมและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ในพ้ืนที่ได้ 
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3. ผู้ประกอบการสูงวัย ไม่สามารถตามเทคโนโลยีได้ทัน ทั้งนี้ การที่มีทายาทที่จะมารับช่วงต่อกิจการ 
จะเป็นตัวผลักดันธุรกิจให้ด าเนินต่อไปได้ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่จะก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีและเรียนรู้
ไดร้วดเร็วกว่า ดังนั้น ภาครัฐควรให้การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีกับกลุ่มธุรกิจที่มีทายาทสืบทอดกิจการ 

4. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควรเห็นความส าคัญของมาตรฐานของสินค้า หากคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้ แต่ไม่เข้ามา
สู่การรับรองมาตรฐานก็อาจมีคู่แข่งมาแย่งไอเดียไปได้ ดังนั้น ภาครัฐควรผลักดันผู้ประกอบการ 
ให้ตระหนักและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

 
 ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร  

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย 
1. การให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท าธุรกิจและล้มเหลวเร็ว ถือเป็นประสบการณ์และสร้างโอกาสของ

ความส าเร็จ แต่ระบบสังคมของไทยนั้น คนล้มเหลวจะถูกลงโทษและซ้ าเติม การจะส่งเสริมให้ MSME 
เข้าสู่ธุรกิจได้นั้น ไม่ใช่เน้นการส่งเสริมในเรื่องสินค้ามีมาตรฐานเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการ 
MSME จะไม่ค านึงถึงเรื่องมาตรฐานมากนัก ส่วนใหญ่จะผลิตสินค้ามาและต้องการให้ขายได้ก่อน  
แต่เมื่อภาครัฐน าเรื่องมาตรฐานมาก าหนดตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะไม่เกิด ตัวอย่างเช่น 
ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการขายของออนไลน์ แต่ผู้ขายส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานอย. เมื่อน ามาตรฐานมา
ก าหนด จะส่งผลให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ ดังนั้น ภาครัฐ
ควรมีหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพ่ือให้ก้าวไปทีละขั้น ไมค่วรน ามาตรฐานเดียวกันมาใช้
ทั้งหมด แต่ควรสร้างมาตรฐานให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ 

2. ส าหรับการเชื่อมโยงและความต่อเนื่อง (Whole of Ecosystem) สถาบันการศึกษาเป็นส่วนส าคัญ
ส าหรับการสร้างความเชื่อมโยงเช่นกัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาสามารถช่วยส่งเสริมและผลิต
ผู้ประกอบการได้จ านวนมาก เช่น อาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันปัญหาหลักคือ ผู้ประกอบการส่วนมากไม่ได้
เรียนทางด้านการขายมาโดยตรง แต่เรียนรู้และศึกษาเองทางออนไลน์ หากภาครัฐร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอย่างจริงจัง จะสามารถช่วยสนับสนุน MSME ได้เป็นอย่างมาก 

3. ส าหรับนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไม่จ าเป็นต้องสนับสนุนให้ขายได้เท่านั้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางคนผลิตเก่ง บางคนขายเก่ง ภาครัฐจึงไม่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกคนขายของได้
เสมอไปและควรท าความเข้าใจลักษณะการท าธุรกิจของจีน เช่น เรื่อง E-commerce นั้น เกิดใน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งทีไ่ม่ใช่ทุกคนขายสินค้า แตม่ีทั้งคนทีเ่ก่งเรื่องการผลิตเพื่อขายด้วย เป็นต้น 

4. Data Platform เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องท า ในอนาคตภาครัฐมีการลงทุนท า E-commerce Platform 
แต่เงินลงทุนที่จ าเป็นต้องใช้นั้นเป็นเงินมหาศาลจึงจะเกิดได้  ทั้งนี้ ปัญหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยี  
แต่ปัญหาคือการตลาด หากสร้างแพลตฟอร์มขึน้มาแต่ขาดคนมาใช้แพลตฟอร์มก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น 
จึงอาจท าในลักษณะการแบ่งปันข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มต่างชาติ  

5. ส าหรับงานวิจัยของไทย ต้นทุนในการเข้าถึงงานวิจัยของผู้ประกอบการไทยนั้นสูงมาก ภาครัฐ 
ควรส่งเสริมให้ต้นทุนในการเข้าถึงงานวิจัยต่ าลง 

 
ความเห็นของวิทยากร 
การก้าวไปสู่แพลตฟอร์ม E-commerce หรือ E-marketplace ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินมหาศาล 

เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ภาครัฐท าเพ่ือต้องการข้อมูล ไม่ได้ท าข้ึนเพ่ือคาดหวังผลก าไร 
แต่ท าเพ่ืออ านวยความสะดวก และเม่ือมีก าไร แพลตฟอร์มนั้นจะด าเนินด้วยกลไกภาคเอกชนต่อไป 
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ส าหรับด้านการผลิตและการตลาด การถอดรูปแบบการผลิตที่ เปลี่ยนไป คือการยกระดับห่วงโซ่ 
การผลิตใหม่ และทุกครั้งเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน การผลิตจะเปลี่ยน ส่งผลให้สินค้าเปลี่ยน ดังนั้น การส่งผ่าน
จากการผลิตไปสู่การตลาดใหม่จึงมีความส าคัญมาก 
 

 คุณสายศรางค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักจัดการความรู้อาวุโส ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
จากการส ารวจข้อมูลภายใต้โครงการนี้  เน้นการค้ากับภาคบริการค่อนข้างมาก แต่หากต้องการ 

Tailor-made Ecosystem ส าหรับ MSE จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลรายอุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจในภาคการค้า 
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนที่ควรผลักดัน อาทิ อาหารไทย สินค้าไทยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์
และสร้างความแตกต่าง 
 

ความเห็นของวิทยากร 
คนที่ได้เปรียบคนอ่ืนคือคนที่ท างานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ในภาคการผลิต  

ไทยมีจุดเด่นในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม แต่ Sector อ่ืนอาจเน้นเรื่องการค้าและบริการ รวมถึงการผลิตสินค้า
สร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง ไม่ได้ผลิตแบบ Mass Production เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคจะซื้อสินค้าด้วย
ความรู้สึกมากขึ้น 
 

 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การส ารวจผลผู้ประกอบการหลังจากวิกฤติโควิด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการให้ภาครัฐท า

แพลตฟอร์มดิจิทัลขึ้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและเป็นเจ้าของข้อมูลเอง ซึ่งเปรียบเทียบกับอีกวิธีหนึ่ง คือภาครัฐ
ควรซื้อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วรวบรวมเพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ ภาครัฐควรไปในทิศทางใด 
 

ความเห็นของวิทยากร 
ภาครัฐควรซื้อข้อมูล โดยข้อมูลมีทั้งฟรีและต้องซื้อจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งทางเลือกที่ ดีที่สุด คือ  

การดึงภาคเอกชนเข้ามาเป็น Partner กับภาครัฐ การซื้อคือการ Shortcut จึงควรลงทุนในส่วนนี้และ 
ให้มองว่ารัฐไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพ่ือแสวงหาก าไรเท่านั้น  

 
 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเทศเกาหลี ใต้ เน้นการสนับสนุนด้าน Innovation และพัฒนาเศรษฐกิจด้วย Creative  
ส่วนประเทศเวียดนามขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย Smart City ส่วนประเทศไทยเริ่มต้นจากการส่งเสริม Creative 
และ Innovative แตย่ังเกิด Smart City ควรท าอย่างไร 
 

ความเห็นของวิทยากร 
ข้อมูลผลส ารวจจากต่างประเทศ ธุรกิจที่น่าลงทุนและจะมีมูลค่าสูงในอนาคต คือ Smart City 

ประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ ได้น าเสนอระบบ Smart City เพ่ือเป็นต้นแบบให้หลาย ๆ ประเทศ และรับรองว่า
ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ในเมืองเกิดอาชญากรรมน้อย มีขยะน้อย ทุกระบบเชื่อมโยงกันทั้งหมด  
ทั้งการเดินทาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ Smart City นั้น Innovation และ Creative  



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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เป็นสิ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิ่ง และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ Pain Point ของไทยคือเรื่องคน และคุณภาพชีวิต ยกตัวอย่าง
เช่น ภาครัฐสร้างสะพานลอยขึ้นมากมาย ซึ่งได้ใช้ประโยชน์น้อยมาก แต่ต้นทุนสูงมาก แต่หากศึกษาแนวทาง
จากต่างประเทศที่เป็น Smart City แล้ว จะเห็นว่าไม่ค่อยมีสะพานลอย ใช้เพียงแค่ทางม้าลายและสัญญาณไฟ 
เป็นต้น 

 
การที่ จ ะ เป็ น  Smart City ได้ ส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งมาจาก  Smart People และ  Urban Solution  

ทั้งนี้ ยังส่งผลต่ออาชีพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งก็คือนักจัดการเมือง จะเห็นได้ว่าในหลายประเทศ 
พยายามไม่ท าให้เมืองขยายออกไป เหมือนกรุงเทพฯ แตจ่ะท าเมืองแนวดิ่งแทน และถ้าเมืองนั้นเต็ม ก็จะสร้าง
เมืองขึ้นใหม่ แล้วเชื่อมอีกเมืองด้วย Mass Transit ที่ดี เช่น การเชื่อมนครราชสีมากับกรุงเทพฯ หรือ 
การเชื่อมโยงสนามบิน เป็นต้น 

 
หากในอนาคต 5-6 ปีข้างหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หากเสร็จแล้วคนในเมืองไม่เลิกใช้รถ 

Smart City ก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น การเกิด Smart City ต้องเกิดจากการออกแบบเมือง เพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ า Ecosystem ที่ส าคัญ คือเมืองต้องตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตเมืองในอนาคต ควรมี Mass 
Transit ที่ดี การมี Smart People และ Data Energy โดยทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขคือการเป็น Happy City ที่มี
ความปลอดภัย การเคลื่อนที่ท าให้เศรษฐกิจดี แต่การเคลื่อนที่บนความเสี่ยงนั้นไม่ดี อาจน ามาซึ่งครอบครัว
และสังคมทีล่้มเหลวได ้
 
 
 
 
 
 































 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการส ารวจจ าแนกตามขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ 
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ผลการส ารวจ จ าแนกตามขนาดกิจการในแต่ละช่วงธุรกิจ 

 
 ช่วงอายุกิจการ  

ช่วงธุรกิจ 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 193 20.86 51 12.41 244 18.26 

น้อยกว่า 5 ปี 164 17.73 37 9.00 201 15.04 
5-10 ปี 28 3.03 11 2.68 39 2.92 
11-20 ปี 0 0.00 3 0.73 3 0.22 
21-30 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มากกว่า 30 ปี 1 0.11 0 0.00 1 0.07 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 66 7.14 53 12.90 119 8.91 
น้อยกว่า 5 ปี 26 2.81 10 2.43 36 2.69 
5-10 ปี 32 3.46 30 7.30 62 4.64 
11-20 ปี 6 0.65 8 1.95 14 1.05 
21-30 ปี 2 0.22 4 0.97 6 0.45 
มากกว่า 30 ปี 0 0.00 1 0.24 1 0.07 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 324 35.03 161 39.17 485 36.30 
น้อยกว่า 5 ปี 86 9.30 33 8.03 119 8.91 
5-10 ปี 127 13.73 62 15.09 189 14.15 
11-20 ปี 66 7.14 34 8.27 100 7.49 
21-30 ปี 32 3.46 24 5.84 56 4.19 
มากกว่า 30 ปี 13 1.41 8 1.95 21 1.57 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 342 36.97 146 35.52 488 36.53 
น้อยกว่า 5 ปี 110 11.89 26 6.33 136 10.18 
5-10 ปี 149 16.11 59 14.36 208 15.57 
11-20 ปี 57 6.16 36 8.76 93 6.96 
21-30 ปี 15 1.62 16 3.89 31 2.32 
มากกว่า 30 ปี 11 1.19 9 2.19 20 1.50 

รวม 925 100.00 411 100.00 1,336 100.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

 
  

ช 
ภาคผนวก 



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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 การจ้างงาน  

ช่วงธุรกิจ 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 193 20.86 51 12.41 244 18.26 

เจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน 104 11.24 7 1.70 111 8.31 
มีการจ้างงาน 89 9.62 44 10.71 133 9.96 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 66 7.14 53 12.90 119 8.91 
เจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน 24 2.59 2 0.49 26 1.95 
มีการจ้างงาน 42 4.54 51 12.41 93 6.96 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 324 35.03 161 39.17 485 36.30 
เจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน 165 17.84 13 3.16 178 13.32 
มีการจ้างงาน 159 17.19 148 36.01 307 22.98 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 342 36.97 146 35.52 488 36.53 
เจ้าของคนเดียว ไม่มีการจ้างงาน 148 16.00 29 7.06 177 13.25 
มีการจ้างงาน 194 20.97 117 28.47 311 23.28 

รวม 925 100.00 411 100.00 1,336 100.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
 ภาคธุรกิจ 

ช่วงธุรกิจ 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 193 20.86 51 12.41 244 18.26 

1. การผลติ 8 0.86 11 2.68 19 1.42 
2. การค้า 102 11.03 21 5.11 123 9.21 
3. การบริการ 77 8.32 16 3.89 93 6.96 
4. การเกษตร 6 0.65 3 0.73 9 0.67 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 66 7.14 53 12.90 119 8.91 
1. การผลติ 7 0.76 7 1.70 14 1.05 
2. การค้า 29 3.14 19 4.62 48 3.59 
3. การบริการ 30 3.24 26 6.33 56 4.19 
4. การเกษตร  0.00 1 0.24 1 0.07 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 324 35.03 161 39.17 485 36.30 
1. การผลติ 30 3.24 34 8.27 64 4.79 
2. การค้า 161 17.41 59 14.36 220 16.47 
3. การบริการ 120 12.97 55 13.38 175 13.10 
4. การเกษตร 13 1.41 13 3.16 26 1.95 

 
 
       



การศึกษาแนวทางการพัฒนาปจัจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตวิสาหกจิรายย่อย (Micro) และวิสาหกจิขนาดย่อม (Small)  
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ช่วงธุรกิจ 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 342 36.97 146 35.52 488 36.53 

1. การผลติ 31 3.35 31 7.54 62 4.64 
2. การค้า 172 18.59 70 17.03 242 18.11 
3. การบริการ 133 14.38 42 10.22 175 13.10 
4. การเกษตร 6 0.65 3 0.73 9 0.67 

รวม 925 100.00 411 100.00 1,336 100.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ช่วงธุรกิจ 
วิสาหกิจรายย่อย 

(Micro) 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(Small) 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ (Early Stage) 193 20.86 51 12.41 244 18.26 

ได้รับผลกระทบ 173 18.70 40 9.73 213 15.94 
ไม่ได้รับผลกระทบ 20 2.16 11 2.68 31 2.32 

2. ช่วงธุรกิจรุ่งเรือง (Rising Star) 66 7.14 53 12.90 119 8.91 
ได้รับผลกระทบ 56 6.05 40 9.73 96 7.19 
ไม่ได้รับผลกระทบ 10 1.08 13 3.16 23 1.72 

3. ช่วงธุรกิจอิ่มตัว (Maturity) 324 35.03 161 39.17 485 36.30 
ได้รับผลกระทบ 293 31.68 139 33.82 432 32.34 
ไม่ได้รับผลกระทบ 31 3.35 22 5.35 53 3.97 

4. ช่วงการพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Turn Around) 342 36.97 146 35.52 488 36.53 
ได้รับผลกระทบ 337 36.43 138 33.58 475 35.55 
ไม่ได้รับผลกระทบ 5 0.54 8 1.95 13 0.97 

รวม 925 100.00 411 100.00 1336 100.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
 
 
 
 












	
	FG ชลบุรี_ลงทะเบียน
	FG ขอนแก่น_ลงทะเบียน Final
	ลงทะเบียน FG 10.8.2563 จ.สงขลา v.2
	ลงทะเบียน FG 11.8.2563 จ.สงขลา v.2
	ใบลงทะเบียน Focus Group เชียงใหม่

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

