
บทที่ 8
ผู้้�ให้�บริิการิในการิพััฒนาธุุริกิจ  
(Business Development Services: BDS) 
กลไกในการิพััฒนาศักยภาพัของวิสาห้กิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

SPOTLIGHT

ภาพัริวมเชิงโคริงสริ�างและสถานภาพั
ของผู้้�ให้�บริิการิเพัื่อการิพััฒนาธุุริกิจ (BDS)

BDS ประเภทสมาคม

ปริะเภทของสมาชิก BDS 

ห้ัวข�อการิบริิการิที่ส�าคัญ

ให้�บริิการิ 3 ปริะเภท 

อัตริาค่าบริิการิ/คริั้ง 

• SME ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ 50.00%

• SME ผู้้�ประกอบการรายใหญ่่  

 และอ่�นๆ 26.47% 

• SME เพีียงอย่างเดีียว 11.77%

• อันดัีบ 1 มาตรฐาน/คุุณภาพ เช่่น 
 การออกใบรับรอง (Certificate) 
• อันดัีบ 2 ค่อ หััวข้้อด้้านการตลาด้
 ในประเทศ เช่่น E-commerce 
• อันดัีบ 3 ค่อ ด้้านกลยุุทธ์์ธุ์รกิจ 
• อันดัีบ 4 ค่อ ด้้านกฎหัมายุบััญชีีและภาษีี

• การส่บค�น/ให�ข้�อม้ล 

• การฝึึกอบรม/สัมมนา 

• บริการดี�านพีี�เลี�ยง/ที�ปรึกษา/ 

 การบ่มเพีาะธุุรกิจ 

• 91.43% มีค่าบริการต่ำำ�ากว่า 10,000 บาท 

• 5.71% มีค่าบริการระหว่าง 10,000  

 ถึึง 15,000 บาท 

• 2.86% มีค่าบริการส้งกว่า 50,000 บาท 

 ต่ำ่อครั�ง
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BDS ประเภทองค์การเอกช่น

กลุ่มเป้าห้มายของ BDS 

ห้ัวข�อการิบริิการิเฉพัาะด�าน

ให้�บริิการิ 3 ปริะเภท  

อัตริาค่าบริิการิ/คริั้ง

• SME และหน่วยงานภาครัฐ 25.71% 

• MSMEs และหน่วยงานภาครัฐ  

 และอ่�นๆ 20.00% 

• SME อย่างเดีียว 40.00% 

• ดี�านกฎหมายบัญ่ชี่  

 และภาษีดี�านการต่ำลาดีในประเทศ  

 และดี�าน IT/Software 

• ดี�านการบริการวิจัย วิเคราะห์  

 และทดีสอบ BDS มีบริการ เช่่น  

 การวิจัย/ทดีสอบที�เกี�ยวข้�องกับ 

 ดี�านสิ�งแวดีล�อม วิเคราะห์ดี�านเคมี/ 

 สารประกอบ และอ่�นๆ 22.86% 

• การส่บค�น/ให�ข้�อม้ล 

• การฝึึกอบรม/สัมมนา 

• บริการดี�านพีี�เลี�ยง/ที�ปรึกษา/ 

 การบ่มเพีาะธุุรกิจ 

• 40.00% มีค่าบริการมากกว่า  

 50,000 บาท 

• 16.67% มีค่าบริการ 10,000 บาท 

 หรือต่ำำ�ากว่า 

• 11.43% มีค่าบริการระหว่าง  

 15,000 ถึึง 20,000 บาท  

 และ 25,000 ถึึง 30,000 บาท

• 5.71% มีค่าบริการระหว่าง  

 10,000 ถึึง 15,000 บาท 

 และ 35,000 ถึึง 40,000 บาท

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 8-01



ผู้้�ให้�บริิการิในการิพััฒนาธุุริกิจ 
(Business Development Services: BDS) 
กลไกในการิพััฒนาศักยภาพัของวิสาห้กิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องสร้างระบบนิเวศ 
ให้เอ้�อต่อการเริ�มต้นและพัฒนาธุรกิจ ซ่ึ่�งองค์์ประกอบหน่�งที�มีค์วามส�าคั์ญ ค้์อ ผู้้้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development  
Services: BDS) ที�จะมาช่่วยท�าหน้าที�ในการให้บริการค์วามช่่วยเหล้อแก่ธุรกิจในด้านต่างๆ ซ่ึ่�ง ผู้้้ให้บริการทางธุรกิจ (BDS)  
จะค์รอบค์ลุมบรกิารที�หลากหลาย เพ้�อให้สามารถตอบสนองต่อภาค์ธรุกจิที�มคี์วามแตกต่างกนัทั�งทางด้านขนาด ระดับการเตบิโต  
ศักยภาพ การมผีู้้ใ้ห้บรกิารทางธรุกจิ (BDS) ในระบบนเิวศที�เพียงพอสามารถให้บริการได้ค์รอบค์ลุมและมบีริการที�มีคุ์ณภาพ 
จะสนับสนุนให้ผู้้้ประกอบการสามารถเข้าถ่งกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากข่�น 

ความห้มายของผู้้�ให้�บริิการิทางธุุริกิจ (BDS)

การให้บริการทางธุรกิจมีค์วามค์รอบค์ลุมกิจกรรมที�หลากหลาย ซ่ึ่�งมีองค์์กรระหว่างประเทศหลายๆ แห่งที�ได ้
ให้ค์�าอธิบายไว้ โดยมีค์วามแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียด แต่สิ�งที�ค่์อนข้างเหม้อนกันประการหน่�ง ค้์อ บริการที�ผู้้้ให้บริการ 
ทางธุรกิจ (BDS) ให้แก่ธุรกิจนั�นจะมุ่งเน้นไปที�บริการที�ไม่ใช่่บริการทางการเงิน (Non-financial Service) โดยสามารถ 
สรุปได้ ดังนี�

(1) The Commission’s Directorate-General for International Cooperation and  
 Development (DG DEVCO) สห้ภาพัยุโริป 

ให้ค์�าจ�ากัดค์วามของ BDS ว่าหมายถ่งผู้้้ด�าเนินการด้านการพัฒนาภาค์เอกช่นที�มีค์วามส�าคั์ญในบริบทการพัฒนา  
เน้�องจากสามารถช่่วยเหล้อวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSME) ในประเทศก�าลังพัฒนา เพ้�อให้สามารถ 
ด�าเนินธุรกิจโดยมีก�าไรมากข่�น ท�าให้ภาค์เอกช่นสามารถขับเค์ล้�อนการพัฒนาที�ค์รอบค์ลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข่�น

(2) International Labour Organization (ILO) 

ให้ค์�าจ�ากัดค์วามของ BDS ว่าหมายถ่งการสนบัสนนุการพฒันาธรุกจิทกุประเภทที�ไม่ได้เป็นการสนบัสนนุด้านการเงนิ  
โดย BDS ค์รอบค์ลุมการบริการต่างๆ หร้อการเข้าถ่งข้อม้ลประเภทต่างๆ ที�เป็นที�สนใจของ MSME เช่่น บริการให้ค์�าปร่กษา  
การฝึกอบรมทักษะและธุรกิจ บริการด้านการตลาด และการถ่ายทอดและการพัฒนาเทค์โนโลยี ผู้้้ให้บริการด้านการพัฒนา 
ธุรกิจ บริการตรวจสอบและประเมิน รวมถ่ง BDS ที�ไม่แสวงหาผู้ลก�าไร เช่่น หน่วยงานภาค์รัฐ องค์์กร สมาค์มที�ไม่แสวงหา 
ก�าไร ตลอดจนผู้้้ให้บริการพัฒนาธุรกิจที�แสวงหาผู้ลก�าไร เช่่น ที�ปร่กษา บริษัทที�ปร่กษา และผู้้้จัดหาปัจจัยการผู้ลิต

(3) The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

ให้ค์�าจ�ากดัค์วามของ BDS ว่าค์รอบค์ลมุทั�งการบรกิารและการอ�านวยค์วามสะดวกทางกายภาพส�าหรบัผู้้ป้ระกอบการ 
เพ้�อพัฒนาค์วามสามารถทางธุรกิจ ซึ่่�งแบ่งประเภทการบริการเป็น 3 ประเภทบริการ ได้แก่ (1) การบริการข้อม้ลทั�วไป  
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(2) การบริการให้ค์�าปร่กษา และ (3) การบริการการฝึกอบรม นอกจากนี�ยังระบุหัวข้อในการให้บริการเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่  
(1) การขายและการตลาด (2) การผู้ลิต การด�าเนินงาน และเทค์โนโลยีสารสนเทศ (3) การจัดการทรัพยากรบุค์ค์ล  
(4) การบรหิารจดัการการเงนิ (5) การบรหิารจดัการด้านกลยทุธ์ และ (6) การจดัการด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ นอกจากนี� 
การให้บรกิารยงัรวมถง่สิ�งอ�านวยค์วามสะดวกทางกายภาพด้วย เช่่น ศน้ย์บ่มเพาะ ซ่ึ่�งให้บริการทั�งส่วนที�เป็นพ้�นที�ทางกายภาพ
และบริการในการพัฒนาธุรกิจ

SME Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific ของ United  
Nations ESCAP

โดยมกีารระบุว่าการให้บรกิารของผู้้ใ้ห้บรกิารทางธรุกจิม ี2 ด้านหลกั ค์อ้ การให้ค์�าปรก่ษาแนะน�า และการสนบัสนนุ 
ซึ่่�งสามารถสรุปได้ดังนี�

ห้ัวข�อ ให้�ค�าปริึกษา ให้�การิสนับสนุน

การเข้าถ่งและพัฒนาตลาด • การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ตลาด
• โอกาสทางการค์้า
• การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ การโฆษณา
• อุปสรรค์ทางการตลาด
• งานแสดงสินค์้า

• ข้อตกลงทางการค์้าและการลงทุนเสรี
• การอ�านวยค์วามสะดวกทางการค์้า
 และการขนส่ง
• อุปสรรค์อ้�นๆ

การสนับสนุนเกี�ยวกับ
โค์รงสร้างพ้�นฐาน

• การจัดเก็บและค์ลังสินค์้า
• ศ้นย์บ่มเพาะธุรกิจ
• การขนส่งและจัดจ�าหน่าย

• โค์รงสร้างพ้�นฐานทางกายภาพ เช่่น 
 ถนน ท่าเร้อ สาธารณ้ปโภค์
• การโอนเงินและการเข้าถง่อนิเทอร์เนต็

ผู้้้จัดหาสินค์้าหร้อบริการ 
(Supplier)

• การเช่้�อมโยง SME กับ Supplier 
 ที�มีค์ุณภาพ

• ข้อมล้เกี�ยวกบั input supply source
• การจัดตั�งกลุ่มผู้้้ซึ่้�อจ�านวนมาก

ผู้้้ช่่วยเหล้อด้านเทค์นิค์
และการฝึกอบรม

• ให้ค์วามร้้ ค์�าปร่กษา และค์�าแนะน�า
• การพัฒนาแผู้นธุรกิจ
• การฝึกอบรมด้านเทค์นิค์และ
 การเสริมสร้างขีดค์วามสามารถ
 ในด้านกฎหมายการเงินและภาษีอากร 
 การบัญช่ีและการท�าบัญช่ีการผู้ลิต
 และการวิจัยและพัฒนา

• แลกเปลี�ยนและเยี�ยมช่ม ทัวร์ธุรกิจ
• การด้แลก�ากับแฟรนไช่ส์
• นโยบาย E-commerce

เทค์โนโลยี
และการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์

• การเช่้�อมโยงผู้้้ประกอบการ SME 
 และเทค์โนโลยี
• การจัดหาแหล่งเทค์โนโลยี และราค์า
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผู้ลิต
• การเช่่าซึ่้�อและให้เช่่าอุปกรณ์

• การรับรองค์ุณภาพ
• มาตรฐานและค์ุณภาพระดับสากล
• ศ้นย์ออกแบบ

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 8-03



องค์กริที่สามาริถท�าห้น�าที่ผู้้�ให้�บริิการิทางธุุริกิจ (BDS)

หน่วยงานหร้อองค์์กรที�สามารถท�าหน้าที�เป็นผู้้้ให้บริการทางธุรกิจ (BDS) มีค์วามหลากหลาย มีทั�งที�เป็นหน่วยงาน 
ภาค์รัฐและหน่วยงานภาค์เอกช่น ซึ่่�งแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานที�ให้บริการ (BDS) ที�แตกต่างกันไป ข่�นกับบริบท 
ในเร้�องของวัตถุประสงค์์ในการจัดตั�งหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานหร้อองค์์กรที�สามารถท�าหน้าที�ให้บริการทางธุรกิจได ้
สามารถสรุปได้ ดังนี�

(1) สมาคมที่มีสมาชิกเป็นวิสาห้กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Membership Associate) 

องค์์กรที�จัดตั�งข่�นเพ้�อให้ค์วามช่่วยเหล้อซึ่่�งกันและกันในด้านต่างๆ เพ้�อผู้ลประโยช่น์ของวิสาหกิจที�เป็นสมาช่ิก  
สมาค์มประเภทนี�รวมถ่งหอการค์้า สมาค์มธุรกิจ สมาค์มการค์้า สหกรณ์ ทั�งที�เป็นองค์์กรที�จัดข่�นอย่างเป็นทางการหร้อ 
ไม่เป็นทางการ โดยมีร้ปแบบในการระดมทุนผู้่านการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหน้อจากการเก็บค์่าธรรมเนียมสมาช่ิก เช่่น  
การเก็บค์่าบริการ การรับการสนับสนุนจากผู้้้บริจาค์ การเก็บค์่าบริการจากการจัดกิจกรรมสัมมนา หร้อการเดินทางไป 
ศก่ษาด้งาน ในบางประเทศ สมาค์มเหล่านี�อาจได้รบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและอาจอย่้ภายใต้อ�านาจของกระทรวงของรฐับาล 

(2) องค์กริที่ท�าห้น�าที่ให้�บริิการิ (Service Delivery Organization)

องค์์กรหร้อสถาบันที�ถ้กจัดตั�งข่�นโดยมีจุดประสงค์์ในการให้บริการที�เฉพาะเจาะจงแก่ MSME ซึ่่�งในบางประเทศ 
องค์์กรเหล่านี�เป็นเค์ร้อข่ายเพ้�อปรับปรุงประสิทธิภาพ องค์์กรที�ให้บริการจะมีค์วามแตกต่างจากองค์์กรร้ปแบบอ้�นในด้าน 
ร้ปแบบการเป็นเจ้าของ ร้ปแบบการจัดการ และการจัดหาเงินทุน ซึ่่�งในบางประเทศ ผู้้้ให้บริการอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ 
หร้อก่�งรัฐ หร้ออาจเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาก�าไรหร้อองค์์กรอิสระก็เป็นได้ ในทางกลับกัน ผู้้้ให้บริการที�เป็นองค์์กรธุรกิจ 
จะแสวงหาก�าไรทางธุรกิจจากการด�าเนินธุรกิจ เช่่น บริษัทที�ปร่กษา

(3) ห้น่วยงานของริัฐ (Public Sector)

หน่วยงานภาค์รัฐหร้อสถาบันการศ่กษาที�ท�าหน้าที�เป็น BDS แก่ผู้้้ประกอบการผู้่านร้ปแบบการบริการต่างๆ อาทิ  
การบริการด้านการวิจัยแล้วพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ต้นแบบจนส้่ระดับเช่ิงพาณิช่ย์ อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ 
ในการให้บริการผู้้้ประกอบการวิสาหกิจอาจลดลงหากผู้้้ประกอบการให้ค์วามสนใจกับการใช่้บริการจาก BDS ทั �งนี�  
หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้จัดตั�งองค์์กรนอกระบบหร้อองค์์กรก่�งอิสระซ่ึ่�งมีหน้าที�ในการให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจให้กับ 
วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดย่อย นโยบายของหน่วยงานรัฐจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดตั�ง 
ธุรกิจใหม่และเสริมสร้างขีดค์วามสามารถของธุรกิจเดิม นอกจากนี� องค์์กรก่�งอิสระหร้อองค์์กรนอกระบบของรัฐที�น�าระบบ 
การจัดการแบบเอกช่นมาใช้่มักจะกลายสภาพเป็นองค์์กรเอกช่นเต็มร้ปแบบในเวลาต่อมา

(4) สมาคมที่มีสมาชิกเป็นวิสาห้กิจขนาดกลาง วิสาห้กิจขนาดย่อม และวิสาห้กิจขนาดย่อย 

เป็นร้ปแบบที�ได้รับค์วามสนใจมากข่�นในปัจจุบัน ทั�งนี�เน้�องจากวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจ 
ขนาดย่อยส่วนใหญ่จะมีอุปสรรค์ในการที�จะเข้าร่วมกับองค์์กรวิช่าชี่พหร้อภาค์ส่วนที�มีอย้่แล้ว ซ่ึ่�งส่วนใหญ่ถ้กค์รอบง�า 
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โดยธุรกิจขนาดใหญ่ สมาค์มของวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดย่อย เริ�มแพร่หลายมากข่�น 
และมีการจัดตั�งในระดับภ้มิภาค์มากข่�นด้วย

(5) องค์กริที่ไม่ใช่ของริัฐ (Non-Government Organizations) 

องค์์กรที�ไม่ใช่่ของรัฐ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องในกิจกรรมที�สร้างรายได้ รวมถ่งหน่วยงานสวัสดิการสังค์มอ้�นๆ โดยองค์์กร 
ที�ไม่ใช่่ของรัฐในปัจจุบันมักจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา SME โดยจะมุ่งเน้นไปที�การจัดหาเงินทุนขนาดเล็ก  
(Micro-finance) และให้การสนบัสนนุองค์์กรขนาดเล็กในระดับรากหญ้าเป็นส�าค์ญั อย่างไรกดี็ จ�านวนองค์์กรที�ไม่ใช่่ของรฐั  
ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับการพัฒนา SME จะเพิ�มข่�นเน้�องจากสามารถเข้าถ่งแหล่งเงินที�ได้จากผู้้้บริจาค์เพ้�อวัตถุประสงค์ ์
ในการช่่วยเหล้อที�เพิ�มมากข่�นในหลายประเทศ

(6) ที่ปริึกษาเอกชน ห้ริือองค์กริที่ปริึกษาเฉพัาะ

เป็นรป้แบบของ BDS ที�มจี�านวนมากที�สดุ โดยการให้บรกิารของภาค์เอกช่นมกัจะมรีาค์าส้ง และท�าให้ SME ส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถเข้าถ่งได้ รัฐบาลในหลายประเทศจ่งได้แก้ปัญหาโดยการจัดตั�งกองทุนเพ้�อส่งเสริม SME ให้สามารถเข้าถ่ง 
การรับบริการจากที�ปร่กษาเอกช่น หร้อองค์์กรที�ปร่กษาเฉพาะทางได้

วิธุีการิให้�บริิการิของผู้้�ให้�บริิการิทางธุุริกิจ

การิให้�บริิการิแบบดั้งเดิม (Traditional BDS Approach)

การให้บรกิารในการพฒันาด้านต่างๆ แก่ SME ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันา ส่วนใหญ่จะด�าเนนิการ 
ผู่้านหน่วยงานรัฐซึ่่�งจะท�าหน้าที�เป็น BDS ในการพฒันาโดยตรงแก่ธรุกิจ หร้อการมอบหมายหร้อแต่งตั�งองค์์กรใดองค์์กรหน่�ง 
ข่�นมาท�าหน้าที�ในการให้บริการ ซึ่่�งส่วนใหญ่แล้วจะมีค์วามเช่้�อว่า การที�หน่วยงานรัฐด�าเนินการเองจะมีค์่าใช่้จ่ายที�น้อยกว่า  
แต่กพ็บว่าการที�หน่วยงานรฐัให้บรกิารเองโดยตรงนั�น สามารถก่อให้เกดิผู้ลกระทบเช่งิลบต่อระบบนเิวศของการประกอบธุรกิจ 
ได้เช่่นกัน ได้แก่

(1) หน่วยงานที�ให้บริการพัฒนาธุรกิจในด้านใดด้านหน่�งจนกลายเป็นผู้้้ให้บริการหลักในตลาด เป็นการท�าให ้
ผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่นต้องประสบปัญหาในการหาล้กค์้า รวมทั�งการให้บริการของหน่วยงานภาค์รัฐที�สามารถ 
ค์ิดค์่าใช่้จ่ายต��าได้หร้อไม่คิ์ดค์่าใช่้จ่าย เน้�องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล อาจท�าให ้
ผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่นไม่สามารถแข่งขันได้กับการด�าเนินงานของภาค์รัฐ

(2) การด�าเนนิการในการให้บรกิารแก่ SME จะเป็นการขบัเค์ล้�อนโดยอปุทาน (supply-driven approach) มากกว่า 
ที�จะเป็นการใช่้อุปสงค์์เป็นตัวขับเค์ล้�อน (demand-driven approach) ซ่ึ่�งการขับเค์ล้�อนโดยอุปทานมักจะ 
ไม่ค์่อยตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของตลาด จ่งมีโอกาสส้งที�จะท�าให้ไม่เกิดการพัฒนาหร้อปรับปรุง 
การให้บริการ 

(3) การให้บริการจะไม่สามารถด�าเนินการได้หากขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่่�งจะไม่มีค์วามยั�งย้น 

(4) ในระยะยาวจะท�าให้ผู้้้ประกอบการมุ่งแต่การพ่�งพาภาค์รัฐ ไม่เกิดการเรียนร้้ และไม่สามารถพ่�งพาตนเอง 
ในการพัฒนาธุรกิจได้

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 8-05



การิให้�บริิการิแบบใช�ตลาดน�า (Market-oriented BDS Approach)

หลักการในการให้บริการแบบใช่้ตลาดน�า ค์้อ ต้องให้ผู้้้ประกอบการเป็นผู้้้เล้อกใช่้บริการจาก BDS ที�เหมาะสม 
ตรงกับค์วามต้องการของตนเองมากที�สุด ดังนั�นในระบบนี�จ�าเป็นต้องมี BDS ที�มีจ�านวนมากพอ มีบริการที�ค์รอบค์ลุม 
เพ้�อเป็นตัวเล้อกส�าหรับผู้้้ประกอบการได้ ท�าให้รัฐบาลในหลายประเทศเปลี�ยนแนวคิ์ดไปส้่การใช่้ผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่น 
มากข่�น รวมทั�งหากรัฐบาลสามารถเปลี�ยนร้ปแบบการให้เงินสนับสนุน ไปเป็นการสนับสนุนการไปใช่้บริการของ SME  
ได้ โดยอาจเป็นการช่่วยเหล้ออุดหนุน ภาค์รัฐจ่ายให้ค์ร่�งหน่�ง ผู้้้ประกอบการจ่ายอีกค์ร่�งหน่�ง ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิด 
การเปลี�ยนแปลงได้ทั�งฝั่งอุปสงค์์และอุปทาน ค์้อ SME จะมีค์วามต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเองมากข่�นจากการได้รับ 
เงินสนับสนุน และสร้างให้เกิด BDS เพิ�มมากข่�นจากการที�มีค์วามต้องการเพิ�มข่�นในตลาด 

นอกจากนี�ด้วยการให้บริการแบบใช่้ตลาดน�านี� ช่่วยส่งเสริมให้ BDS มีการแข่งขันกันตามกลไกตลาด ซึ่่�งจะเกิด 
การแข่งขันกันในการให้บริการที�ดีกับผู้้้ประกอบการ และน�าไปส้่บริการที�มีค์ุณภาพมากข่�น ซึ่่�งแน่นอนว่าจะส่งผู้ลให้ 
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางของประเทศมีประสิทธิภาพมากข่�น

อุปสริริคที่ท�าให้� SME ไม่ไปใช�บริิการิจากผู้้�ให้�บริิการิทางธุุริกิจ (BDS) 

• ผู้้้ประกอบการไม่มีข้อม้ลเกี�ยวกับ BDS ที�ดีพอ ไม่สามารถใช่้ในการตัดสินใจได้ในการเล้อกใช่้บริการ รวมทั�ง  
ผู้้้ประกอบการส่วนหน่�งไม่ร้้ว่าจ�าเป็นต้องพัฒนาธุรกิจในเร้�องไหนบ้าง

• ผู้้้ประกอบการไม่มีเงินทุนในการใช่้บริการ ซึ่่�งการให้บริการในบางเร้�องมีค์่าใช่้จ่ายส้ง ท�าให้ผู้้้ประกอบการ 
เล้อกที�จะไม่ไปปร่กษากับ BDS ที�มีอย้่

• การมี BDS จ�านวนน้อย ไม่มีบริการที�ค์รอบค์ลุมตรงกับค์วามต้องการของผู้้้ประกอบการ ทั�งนี�ส่วนหน่�งเกิดข่�น 
จากการที�หน่วยงานรัฐท�าหน้าที�ให้บริการเอง แต่ก็ให้บริการได้ในวงที�จ�ากัด

• ภาค์รัฐค์วรให้ค์วามส�าคั์ญกับการประเมินศักยภาพและคุ์ณภาพของ BDS ในที�นี�รวมไปถ่งระยะเวลา ประเภท 

• ในการพัฒนาผู้้้ประกอบการและ SME ภาค์รัฐมักจะไม่ได้มองว่า BDS ภาค์เอกช่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินการได้ มักมีกรอบค์วามค์ิดว่าค์วรเป็นการด�าเนินงานโดยหน่วยงานภาค์รัฐเอง

การิส่งเสริิมผู้้�ให้�บริิการิทางธุุริกิจ (BDS) 

การส่งเสริม BDS เป็นเร้�องส�าค์ัญเพราะจะมีส่วนในการพัฒนา SME ซ่ึ่�งถ้อได้ว่าเป็นกระด้กสันหลังของประเทศ 
เพราะเป็นแหล่งรายได้ที�ส�าคั์ญ อีกทั�งยังมีการใช้่วัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศส้ง จากรายงานวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดยอ่มและขนาดยอ่ยปี 2562 พบวา่ในปี 2561 จ�านวน MSME ของประเทศไทยมีมากถ่งร้อยละ 99 ของจ�านวนวสิาหกิจ 
ทั�งประเทศ สร้างผู้ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 43 ของผู้ลิตภัณฑ์มวลรวมทั�งประเทศ และในการที�จะพัฒนา  
MSME นั�น เราจ�าเป็นที�จะต้องมี BDS ที�ได้รวบรวมภายใต้ Platform เดียวกัน เพ้�ออ�านวยค์วามสะดวกให้ SME ได้สามารถ 
เล้อกใช้่บริการจาก BDS ได้หลากหลาย ค์รอบค์ลุม และค์รบถ้วนตามค์วามต้องการ 
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26.67%

50.00%

11.77%

สมาช�กเป�น SME 
และผู�ประกอบการรายใหญ�

สมาช�กเป�น SME 
ผู�ประกอบการรายใหญ� และอื่นๆ

สมาช�กเป�น SME 
เพ�ยงอย�างเดียว

และหากพิจารณาจากผู้ลการศก่ษาที�เกี�ยวข้องกบัการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการสนบัสนนุ 
การเข้าถง่บรกิารของ BDS ในหลายประเทศ พบว่า MSME มคี์วามต้องการเข้าถง่การบรกิารเพ้�อธรุกจิใน 2 ประเภท ประกอบด้วย  
การเข้าถง่บรกิารด้านการเงนิ (Financial Service) โดยเป็นไปเพ้�อจดัตั�งหรอ้ขยายธรุกจิ ทั�งในด้านการสนบัสนนุด้านการเงนิ 
ส�าหรับเค์ร้�องจักร สถานที�ผู้ลติ และเงนิทุนหมนุเวยีน ซึ่่�งส่วนใหญ่มกัอย่้ในรป้แบบของสนิเช่้�อของธนาค์ารหร้อสถาบนัการเงิน  
ในขณะที�การเข้าถ่งบริการที�ไม่เกี�ยวข้องกับการเงิน (Non-Financial Service) หร้อเรียกว่าผู้้้ให้บริการเพ้�อการพัฒนาธุรกิจ  
จะมีร้ปแบบที�หลากหลายเพ้�อช่่วยให้ธุรกิจของ MSME สามารถพัฒนาและสร้างค์วามได้เปรียบในการแข่งขันได้ อาทิ  
การบรกิารที�เกี�ยวข้องกบัการให้ข้อม้ลค์วามร้้และทักษะ ตลอดจนค์�าแนะน�าในด้านต่างๆ เกี�ยวกับการด�าเนนิธรุกจิ การลดต้นทนุ 
การผู้ลิต หร้อการเข้าถ่งตลาดเพ้�อแสวงหาก�าไรที�มากข่�น ซึ่่�งบริการเหล่านี�รวมถ่งการถ่ายโอนข้อม้ลในร้ปแบบต่างๆ เช่่น  
บริการให้ค์�าปร่กษาหร้อกิจกรรมพิเศษอย่างเช่่นการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค์้า

1. ภาพัริวมเชิงโคริงสริ�างและสถานภาพัของผู้้�ให้�บริิการิเพั่่อการิพััฒนา 
 ธุุริกิจ (BDS)

จากการส�ารวจข้อม้ลผู้้้ให้บริการเพ้�อการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Services: BDS) เพ้�อจัดท�า 
ยุทธศาสตร์และแผู้นปฏิิบัติการส่งเสริมรายสาขา/รายพ้�นที�/รายประเด็น ด้านผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่นได้จัดกลุ่ม BDS  
ส�าหรับเป็นกรอบการศ่กษาเพ้�อการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผู้นปฏิิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น

 1. ภาพัริวม BDS ปริะเภทสมาคม

จากการส�ารวจข้อม้ลเชิ่งโค์รงสร้างและสถานภาพของผู้้้ให้บริการเพ้�อการพัฒนาธุรกิจประเภทสมาค์มในพ้�นที� 
 ส่วนกลางและภ้มิภาค์ เพ้�อจัดท�ายุทธศาสตร์และแผู้นปฏิิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 รายสาขา/รายพ้�นที�/รายประเด็น ด้านผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่น สรุปผู้ลได้ดังนี�

• ประเภทของสมาชิ่ก BDS ประเภทสมาค์ม 50% มีสมาชิ่กเป็น SME ผู้้้ประกอบการรายใหญ่ 26.47% มีสมาชิ่ก 
เป็น SME ผู้้้ประกอบการรายใหญ่ และอ้�นๆ เช่่น สมาชิ่กประเภทบุค์ค์ล 11.77% มีสมาชิ่กเป็น SME  
เพียงอย่างเดียว 

ภาพัที่ 8.1 ประเภทข้องสมาช่ิก BDS ประเภทสมาคม

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 8-07



5.71%

91.43%

2.86%

ตํ่ากว�า 10,000 บาท
ระหว�าง 10,000 - 15,000 บาท
สูงกว�า 50,000 บาท

• ส่วนใหญ่กว่า 45.72% มีรายได้จากการเก็บค์่าสมาช่ิกและการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ

• สมาค์มที�มีรายได้จากค่์าสมาชิ่กมากกว่า 50% = 36.67% สมาค์มที�มีรายได้จากการด�าเนินกิจกรรม 
มากกว่า 50% = 48.15%

• จากการรวบรวมข้อม้ลพบว่าสมาค์มส่วนใหญ่มกีารให้บรกิาร 3 ประเภทค์อ้ การส้บค้์น/ให้ข้อม้ล การฝึกอบรม/ 
สัมมนา และบริการด้านพี�เลี�ยง/ ที�ปร่กษา/ การบ่มเพาะธุรกิจ 

• โดยสมาค์มส่วนใหญ่มีหัวข้อการบริการที�ส�าคั์ญอันดับ 1 ค้์อมาตรฐาน/ คุ์ณภาพ เช่่นการออกใบรับรอง  
(Certificate) อันดับ 2 ค้์อ หัวข้อด้านการตลาดในประเทศเช่่น E-commerce อันดับ 3 ค้์อ ด้านกลยุทธ์ 
ธุรกิจ และอันดับ 4 ค้์อ ด้านกฎหมายบัญชี่และภาษี

• BDS ประเภทสมาค์มที�ไม่มบีรกิารด้านการวจัิย วเิค์ราะห์ และทดสอบ = 68.57% และสมาค์มที�มบีริการด้านนี�  
= 31.43% โดยจะมุ่งเน้นในด้านการทดสอบผู้ลิตภัณฑ์เพ้�อรับรองมาตรฐาน การวิจัยพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
หร้อการทดสอบที�เกี�ยวข้องกับด้านสิ�งแวดล้อม และยังมีสมาค์มอีกบางส่วน ซ่ึ่�งไม่มากนัก ให้บริการด้าน 
การศ่กษาวิจัยต่างๆ การวินิจฉัยเพ้�อพัฒนานวัตกรรม การบริการสอบเทียบเค์ร้�องม้อ การวิเค์ราะห์ด้านเค์มี

• อัตราค์่าบริการต่อค์รั�ง: 91.43% มีค์่าบริการต��ากว่า 10,000 บาท 5.71% มีค์่าบริการระหว่าง 10,000 ถ่ง  
15,000 บาท และ 2.86% มีค์่าบริการส้งกว่า 50,000 บาทต่อค์รั�ง

• การส�ารวจปัญหาในการให้บรกิารของ BDS ประเภทสมาค์ม ค์อ้ 1. สมาค์มมงีบประมาณจ�ากดั ท�าให้ไม่สามารถ 
ช่่วยเหล้อหร้อบรกิารสมาช่กิได้อย่างเตม็ที� 2. สมาชิ่กมจี�านวนมากหร้อน้อยเกนิไป ถ้าสมาช่กิจ�านวนมากเกินไป 
จะให้บริการได้ไม่ทั�วถ่ง และถ้าสมาช่ิกจ�านวนน้อยเกินไปจะส่งผู้ลต่อรายได้และการให้บริการของสมาค์ม

• BDS ประเภทสมาค์ม ต้องการค์วามช่่วยเหล้อจากหน่วยงานภาค์รัฐโดยเฉพาะการให้ภาค์รัฐเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินโค์รงการต่างๆ เพ้�อช่่วยเหล้อผู้้้ประกอบการ การช่่วยเหล้อด้านค่์าใช้่จ่ายการด�าเนินกิจกรรม  
การให้บรกิารองค์์ค์วามร้ห้รอ้เทค์นคิ์เฉพาะทาง การน�าเทค์โนโลยสีมยัใหม่มาใช้่ในการบรหิารกจิการของสมาค์ม 
เป็นต้น

ภาพัที่ 8.2 อัต่ำราค่าบริการต่ำ่อครั�ง
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25.71%

40.00%

20.00%

SME และหน�วยงานภาครัฐ
MSMEs หน�วยงานภาครัฐ และอื่นๆ
SME เพ�ยงอย�างเดียว

 2. ภาพัริวม BDS ปริะเภทองค์การิเอกชน

จากการส�ารวจในพ้�นที�ส่วนกลางและภ้มิภาค์ สรุปผู้ลได้ดังนี�

• กลุ่มเป้าหมายของ BDS ประเภทองค์์การเอกช่น 25.71% มีกลุ่มล้กค้์าเป้าหมายเป็น SME และหน่วยงาน 
ภาค์รัฐอีก 20.00% กลุ่มเป้าหมายเป็นทั�ง MSMEs หน่วยงานภาค์รัฐ และอ้�นๆ เช่่น บุค์ค์ลทั�วไปที�ต้องการเข้ามา 
ท�าธุรกิจ และยังพบว่า 40.00% มีกลุ่มล้กค้์าเป้าหมายที�เป็น SME เพียงอย่างเดียว

• BDS ประเภทองค์์การเอกช่น ส่วนใหญ่มีการให้บริการทั�ง 3 ประเภท ได้แก่ การส้บค์้น/ให้ข้อม้ล การฝึกอบรม/ 
สัมมนา และบริการด้านพี�เลี�ยง/ที�ปร่กษา/การบ่มเพาะธุรกิจ 

• ส่วนใหญ่มีหัวข้อการบริการเฉพาะด้าน เช่่น ด้านกฎหมาย บัญชี่ และภาษี ด้านการตลาดในประเทศ และ IT/
Software ส่วนด้านการบริการวิจัย วิเค์ราะห์ และทดสอบ BDS ประเภทองค์์การเอกช่น 77.14% ไม่มีบริการ
ด้านนี� ส่วน 22.86% มีบริการ เช่่น การวิจัย/ทดสอบที�เกี�ยวข้องกับด้านสิ�งแวดล้อม วิเค์ราะห์ด้านเค์มี/
สารประกอบ และอ้�นๆ

• อัตราค์่าบริการ

 > 40.00% มีค่์าบริการต่อค์รั�งมากกว่า 50,000 บาท 

 > 16.67% มีค์่าบริการ 10,000 บาทหร้อต��ากว่า 

 > 11.43% มีค์่าบริการระหว่าง 15,000 ถ่ง 20,000 บาท และ 25,000 ถ่ง 30,000 บาท

 > 5.71% มีอัตราค่์าบริการระหว่าง 10,000 ถ่ง 15,000 บาท และ 35,000 ถ่ง 40,000 บาท

ภาพัที่ 8.3 กลุ่มเป้าหมายข้อง BDS ประเภทองค์การเอกช่น
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5.71%

11.43%

11.43%

5.71%

40.00%

16.67%

มากกว�า 50,000 บาท ต�อครั�ง
ระหว�าง 35,000 - 40,000 บาท
ระหว�าง 25,000 - 30,000 บาท
ระหว�าง 15,000 - 20,000 บาท
ระหว�าง 10,000 - 15,000 บาท
10,000 บาท หร�อตํ่ากว�า

 > หากพิจารณาในมิติหัวข้อการบริการ พบว่าหัวข้อบริการที�มีการเก็บค่์าบริการโดยเฉลี�ยในอัตราที�ส้ง 
 ได้แก่การบริการด้านที�ปร่กษาด้านนวัตกรรม เทค์นิค์ และสิ�งแวดล้อม การออกแบบทางสถาปัตย์ กลยุทธ์  
 และแผู้นธุรกิจ กฎหมาย และเทค์โนโลยีระบบสารสนเทศ

 > หัวข้อการบริการที�มีการเก็บค่์าบริการโดยเฉลี�ยในอัตราที�ต��า ได้แก่ บริการด้านที�ปร่กษาด้านบัญชี่และภาษี  
 การพัฒนาบุค์ลากรและการบริหารจัดการ เน้�องจากไม่ได้มีค์วามเชี่�ยวช่าญเชิ่งล่ก

• การส�ารวจปัญหาในการให้บริการของ BDS ประเภทองค์์การเอกช่น ได้แก่ 1. การที�ล้กค้์าเป็น SME ย่อมมี 
งบประมาณจ�ากัด 2. การที�ล้กค้์ามักจะต่อรองด้านอ้�นๆ เพิ�มเพ้�อให้ค่์าใช้่จ่ายที�จ่ายไปมีค์วามคุ้์มค่์ามากที�สุด  
3. ล้กค้์าไม่มีบุค์ลากรที�มีค์วามเชี่�ยวช่าญหร้อช่�านาญในการรับการถ่ายทอดงานจากที�ปร่กษา 

• ถง่แม้ BDS ประเภทองค์์การเอกช่นจะตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานประเภทอ้�น  
แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะการที�รัฐมีหน้าที�รวบรวมรายช้่�อและจัดท�า 
ฐานข้อม้ลบริษัทที�ปร่กษาเอกช่น เพ้�อให้ SME สามารถเข้าถ่งหร้อเล้อกบริษัทที�ปร่กษาเอกช่นที�ตรงกับ 
ค์วามต้องการของตัวเองได้ รองลงมาค์้อการที�หน่วยงานภาค์รัฐสนับสนุนค์่าใช่้จ่ายบางส่วนให้แก่ SME  
ในการขอรับบริการจาก BDS หร้อการเปิดรับสมัค์ร/ข่�นทะเบียนบริษัทที�ปร่กษาเอกช่น เพ้�อใช่้ในการ 
ด�าเนินโค์รงการช่่วยเหล้อ อันเน้�องมาจากมาตรการภาค์รัฐต่างๆ 

ภาพัที่ 8.4 อัต่ำราค่าบริการ
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2. แนวทางการิพััฒนา BDS ที่สอดคล�องกับความต�องการิของวิสาห้กิจ

จากการส�ารวจค์วามคิ์ดเห็นและสัมภาษณ์ผู้้้ประกอบการเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางเพ้�อจัดท�ายุทธศาสตร ์
และแผู้นปฏิิบัติการส่งเสริม SME รายสาขา/รายพ้�นที�/รายประเด็น จ�าแนกเป็น 4 ประเด็นส�าค์ัญ สามารถสรุปได้ดังนี�

 1. มิติด�านการิพััฒนาธุุริกิจเพัื่อการิเจริิญเติบโตของธุุริกิจ

จากการรวบรวมข้อม้ล ด้านผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่น พบว่าส่วนใหญ่ให้ค์วามส�าค์ัญในประเด็นดังต่อไปนี�

• การพัฒนาด้านการตลาด: การพัฒนาและเพิ�มช่่องทางการตลาดระหว่างประเทศ รวมไปถ่งการพัฒนาตลาด 
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการท�าตลาดในร้ปแบบออนไลน์ ซึ่่�งปัจจัยส�าคั์ญที�มีผู้ลกระทบต่อการตลาดที�ต้อง 
ให้ค์วามส�าคั์ญค์้อ เงินลงทุนเพ้�อสร้างและพัฒนาปัจจัยเอ้�อทางการตลาดในด้านต่างๆ ร้ปแบบและกลไก 
การให้บริการหลังการขาย

• การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์: ส่วนใหญ่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซ่ึ่�งจ�าเป็นจะต้องมีที�ปร่กษาเพ้�อ 
พัฒนาและยกระดับด้านมาตรฐาน

• การพัฒนาบุค์ลากร: โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการส้�อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะพ้�นที�พัฒนาพิเศษ 
ภาค์ตะวนัออก หรอ้ EEC เน้�องจากมีค์วามต้องการตดิต่อส้�อสารกบันกัธรุกจิและลก้ค์า้ช่าวต่างช่าตจิ�านวนมาก

• การพัฒนาเทค์โนโลยี: โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเพ้�อเพิ�มขีดค์วามสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา 
เทค์โนโลยี เช่่น การใช่้ AI ในการวิเค์ราะห์เพ้�อพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับค์วามต้องการของตลาด ทั�งนี�  
การพฒันาเทค์โนโลยขีองผู้้ป้ระกอบการยงัประสบกบัปัญหาและอปุสรรค์หลายอย่าง เช่่น อปุสรรค์ด้านเงนิทนุ 
และค์วามพร้อมของบุค์ลากร การปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างานโดยรวม 

• การพัฒนาองค์์กร: การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์์กร การพัฒนาด้านกฎหมายและบัญช่ีให้เหมาะสม

• การพัฒนาในประเด็นส�าคั์ญอ้�นๆ: การพัฒนาแผู้นธุรกิจด้วยการจัดท�ากลยุทธ์ของธุรกิจ การจัดฝึกอบรม 
ให้กับภาค์ธุรกิจเพ้�อพัฒนาบุค์ลากร การปรับปรุงด้านกฎหมายและระเบียบที�เป็นอุปสรรค์ต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

 2. มิติด�านปริะสบการิณ์ในการิใช�บริิการิเพัื่อส่งเสริิมธุุริกิจ
จากการส�ารวจค์วามค์ิดเห็นและสัมภาษณ์ผู้้้ประกอบการเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางซึ่่�งเป็นกลุ่มตัวอย่างที�ใช่่ 

 ในการส�ารวจและสมัภาษณ์เพ้�อจัดท�ายทุธศาสตร์และแผู้นปฏิบิตักิารส่งเสรมิ SME รายสาขา/รายพ้�นที�/รายประเดน็  
 ด้านผู้้้ให้บริการภาค์เอกช่น พบว่าที�ผู้่านมาส่วนใหญ่เค์ยใช่้บริการ BDS ทั�งจากภาค์รัฐและเอกช่นทั�งในด้านการ 
 ได้รับค์วามช่่วยเหล้อ ด้านองค์์ค์วามร้้และผู้้้เช่ี�ยวช่าญที�จ�าเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ

ข้อค์้นพบที�ส�าค์ัญประการหน่�งค์้อ วิสาหกิจขนาดกลางให้ค์วามไว้วางใจ BDS ภาค์รัฐ เพราะมีการด�าเนินโค์รงการ 
 อย้่เป็นประจ�า และในท�านองเดียวกันก็ให้ค์วามไว้วางใจกับ BDS ที�เป็นสมาค์มการค์้าเน้�องจากเป็นการรวมกลุ่ม 
 ของผู้้้ประกอบการธุรกิจในสาขาเดียวกัน นอกจากนั�นยังใช่้บริการจาก BDS ภาค์เอกช่นเพราะมีค์วามเช่ี�ยวช่าญ 
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ทั�งนี�ผู้้ป้ระกอบการมองว่าการใช้่บรกิาร BDS จะก่อให้เกดิประโยช่น์ทั�งในด้านการปรบัปรงุกระบวนการท�างานและ 
 การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากข่�น การได้ BDS ที�เป็นม้ออาชี่พเป็นผู้ลดีในด้าน 
 การประหยัดเวลาในการเรียนร้้และการปรับเปลี�ยนกระบวนการท�างาน

 3. มิติด�านสภาพัปัญห้าที่พับจากการิด�าเนินธุุริกิจ

• การที�ธุรกิจต้องเผู้ช่ิญกับเง้�อนไขทางการค์้าหร้อข้อก�าหนดทางด้านมาตรฐาน ส่งผู้ลให้ธุรกิจอาจส้ญเสียโอกาส 
ทางการค์้า

• ร้ปแบบการให้ค์วามช่่วยเหล้อแก่ธุรกิจค์วรมีค์วามหลากหลาย เน้�องจากผู้้้ประกอบการบางรายจะมีปัญหา 
และอุปสรรค์ต่างๆ ที�มีค์วามเฉพาะ

 4. มิติด�านความต�องการิความช่วยเห้ลือจากห้น่วยงานภาคริัฐและข�อเสนอแนะอื่นๆ

• ค์วามต้องการได้รับค์วามช่่วยเหล้อในด้านการพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ ทั�งในด้านการส่งเสริม 
การตลาด การเพิ�มรายได้ สร้างมาตรฐานการผู้ลิตและการบริการ และการสร้างนวัตกรรมด้านผู้ลิตภัณฑ์ 
หร้อบริการ ตลอดจนการให้ข้อม้ลเกี�ยวกับตลาดภายใน และตลาดต่างประเทศ

• ค์วามต้องการได้รบัค์วามช่่วยเหลอ้ทางการเงนิ ทั�งในด้านแหล่งข้อม้ลด้านการเงนิ แหล่งเงินทนุ แหล่งให้ก้้ย้มเงนิ  
รวมถ่งข้อม้ลการสนับสนุนด้านการลงทุนและด้านภาษีเพ้�อลดค่์าใช้่จ่าย การสนับสนุนด้านค่์าใช้่จ่ายหร้อ 
เงินลงทุนจากภาค์รัฐในบางกิจกรรม เช่่น การฝึกอบรม การพัฒนาบุค์ลากร

• ค์วามช่่วยเหล้อด้านขั�นตอนและเอกสารหลักฐานในการเข้ารับบริการจากภาค์รัฐ ค์วรเพิ�มช่่องทางการติดต่อ 
หรอ้ด�าเนนิกจิกรรมกบัภาค์รฐัทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ หรอ้ออนไลน์ให้มากข่�น เพ้�อเป็นการลดค่์าใช้่จ่าย ลดเวลา

• ค์วามช่่วยเหล้อด้านค์วามเช่ี�ยวช่าญจากผู้้้ช่�านาญการเฉพาะสาขา โดยภาค์รัฐค์วรสนับสนุนหน่วยงานที�มี 
ค์วามช่�านาญเฉพาะด้านผู้่านระบบการสนับสนุนค์่าใช่้จ่าย หร้อการสร้างเค์ร้อข่ายร่วมกันกับหน่วยงานภาค์รัฐ

• การให้ค์วามช่่วยเหล้อวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นอันดับแรก เพราะวิสาหกิจขนาดย่อมมักเป็นผู้้้ได้รับผู้ลกระทบ 
จากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อมรายใหม่อาจขาดค์วามร้้ในการ 
ด�าเนินธุรกิจ ดังนั�นค์วรเน้นไปในการฝึกอบรมเพ้�อพัฒนาธุรกิจ หากวิสาหกิจขนาดย่อมไม่สามารถอย่้รอดได ้
ก็อาจส่งผู้ลกระทบมายังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้เช่่นกัน

วิสาหกิจข้นาดีกลาง ข้นาดีย่อม และรายย่อย เป็นกลไกสำาคัญ่ในการข้ับเคล่�อนเศรษฐกิจข้องประเทศไทย แม�ว่าโดียส่วนใหญ่่จะยังพ่ี�งพีาปัจจัยภายนอกทั�งการส่งออก 

และการลงทุนจากต่ำ่างประเทศ ซึ่ึ�งมีผู้ลต่ำ่อความมั�นคงทางเศรษฐกิจโดียรวมข้องประเทศ ดัีงนั�นหัวใจสำาคัญ่ในการพีัฒนาเศรษฐกิจค่อการพีัฒนาวิสาหกิจข้นาดีกลาง  

ข้นาดีย่อม และข้นาดีย่อยให�มีความเข้�มแข็้ง มีเสถีึยรภาพีและเกิดีการพัีฒนาที�ยั�งย่น เพีราะเป็นแหล่งรายไดี�ที�สำาคัญ่ อีกทั�งยังมีการใช่�วัต่ำถุึดิีบและทรัพียากรภายในประเทศส้ง

จากรายงานสถึานการณ์์วิสาหกิจข้นาดีกลางและข้นาดีย่อมปี 2562 พีบว่า ในปี 2561 วิสาหกิจข้นาดีกลาง ข้นาดีย่อม และข้นาดีย่อยข้องประเทศไทย มีจำานวนมากถึึง 

ร�อยละ 99 ข้องจำานวนวิสาหกิจทั�งประเทศ สร�างผู้ลิต่ำภัณ์ฑ์์มวลรวมในประเทศร�อยละ 43 ข้องผู้ลิต่ำภัณ์ฑ์์มวลรวมทั�งประเทศ และการจ�างงานในระบบเศรษฐกิจร�อยละ 85  

ข้องการจ�างงานรวมทั�งหมดี ซึึ่�งปัญ่หาข้องแต่ำ่ละประเภทธุุรกิจจะมีความแต่ำกต่่ำางกันออกไป การให�ความช่่วยเหล่อข้องภาครัฐอาจไม่เพีียงพีอและไม่ต่ำอบสนองต่่ำอ 

ความต่ำ�องการและปัญ่หาข้องธุุรกิจในแต่่ำละข้นาดี ดัีงนั�นร้ปแบบการช่่วยเหล่อในการพีัฒนาธุุรกิจโดีย BDS จึงเป็นเครื�องม่อสำาคัญ่ในการสนับสนุนวิสาหกิจข้นาดีกลาง  

ข้นาดีย่อม และข้นาดีย่อยให�สามารถึเข้�าถึึงข้�อม้ลและร้ปแบบการบริการต่่ำางๆ ไดี�สะดีวกและทั�วถึึงมากขึ้�น
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