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ธุุรกิิจ SME กัิบกิารเข้้าถึึงกิารจัดซ้ื้�อจัดจ้างภาครัฐ 

และกิารเข้้าถึึงสิินเช้ื่�อจากิภาครัฐ

จากการสำำารวจธุุรกิจ SME กับการเข้้าถึึงการจัดซ้ื้�อจัดจ้างภาครัฐ
 และการเข้้าถึึงสิำนเช้ื่�อจากภาครัฐ ประจำาเด้อนพฤษภาคม ระหว่างวันท่ี่� 
24-31 พฤษภาคม 2563 จากผู้้้ประกอบการ SME จำานวน 2,666 ราย 
จาก 21 สำาข้าธุุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น ภาคการผู้ลิต 618 ราย ภาคการ
ค้า 946 ราย และภาคการบริการ 1,102 ราย ครอบคลุมทัี่�ง 6 ภ้มิภาค 
ได้แก่ กรุงเที่พ ฯ และปริมณฑล 719 ราย ภาคกลาง 248 ราย ภาคตะวัน
ออก 260 ราย ภาคเหน้อ 442 ราย ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหน้อ 629 ราย 
และภาคใต้ 368 ราย

 โดยข้้อม้ลสำำารวจในประเดน็เร้�องการจัดซ้ื้�อจัดจ้างข้องหน่วยงาน
ภาครัฐ ถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่มจากผู้้้ตอบแบบสำอบถึามในลักษณะปลาย
ปิด พิจารณาจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถึามทัี่�งหมด พบ
ว่าธุุรกิจ SME ส่ำวนใหญ่่ไม่เคยข้ายสิำนค้าหร้อบริการให้กับหน่วยงานภาค
รัฐเลย จำานวน 1,964 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.7  และท่ี่�เคยข้ายสิำนค้าหร้อ
บริการให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำานวน 702 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3

ภาพท่ี่� 1 ธุุรกิิจ SME ท่ี่�ข้ายสิินค้าและบริกิารให้้ภาครัฐ

สำำาหรับประเภที่สิำนค้าหร้อบริการท่ี่�ผู้้้ประกอบการ SME เคยข้าย
และต้องการข้ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึื้�งถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่มจาก
ผู้้้ตอบแบบสำอบถึามในลักษณะปลายเปิด พิจารณาจากผู้้้ประกอบการ 
SME ท่ี่�ตอบแบบสำอบถึามทัี่�งหมด แล้วนำามาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความถ่ึ� 
พบว่าสิำนค้าหร้อบริการท่ี่�ผู้้้ประกอบการ SME เคยข้ายและต้องการข้าย
ให้กับหน่วยงานภาครัฐมากท่ี่�สุำด ค้อ กลุ่มสิำนค้าอาหารและเคร้�องด้�ม คิด
เป็นร้อยละ 23.3  รองลงมาค้อกลุ่มสิำนค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 
10.1  ถัึดมาเป็นกลุ่มสิำนค้าอุปกรณ์สำำานักงาน  คิดเป็นร้อยละ 10.0  กลุ่ม
บริการห้องพัก/สำถึานท่ี่�ใหเ้ช่ื่า คิดเป็นร้อยละ 8.9  กลุ่มสิำนค้าวัสำดุก่อสำร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 8.6 และลำาดับอ้�น ๆ แสำดงในภาพท่ี่� 2

ภาพท่ี่� 2 ประเภที่สิินค้าห้ร้อบริกิารท่ี่�เคยข้าย

และต้้องกิารให้้กัิบภาครัฐ

ในส่ำวนประเด็นข้องปัญ่หาและอุปสำรรคต่อการข้ายสิำนค้าและ
บริการให้กับภาครัฐ ซึื้�งถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่มจากผู้้้ตอบแบบสำอบถึาม
ในลักษณะปลายเปิด พิจารณาจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่�ตอบ
แบบสำอบถึามทัี่�งหมด แล้วนำามาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความถ่ึ� พบว่าปัญ่หา
และอุปสำรรคต่อการข้ายสิำนค้าและบริการให้กับภาครัฐมากท่ี่�สุำด ค้อ ขั้�น
ตอนดำาเนินงานท่ี่�ยุ่งยากและล้าช้ื่า คิดเป็นร้อยละ 25.7  รองลงมาค้อ ไม่
ที่ราบขั้�นตอนและช่ื่องที่างในการเข้้าถึึงการจัดซ้ื้�อจัดจ้างข้องภาครัฐ คิด
เป็นร้อยละ 20.2  ถัึดมาเป็น สิำนค้าหร้อบริการไม่สำอดคล้องกับความ
ต้องการและมาตรฐานท่ี่�ภาครัฐกำาหนด คิดเป็นร้อยละ 17.4  การเบิกจ่าย
เงินล่าช้ื่า คิดเป็นร้อยละ  11.4  ค่้แข่้งเยอะ คิดเป็นร้อยละ 8.0 และลำาดับ
อ้�น ๆ แสำดงในภาพท่ี่� 3

ภาพท่ี่� 3 ปัญห้าและอุปสิรรคต่้อกิารข้ายสิินค้า

และบริกิารให้้กัิบภาครัฐ

และมาตรการท่ี่�ต้องการแก้ไข้เร่งด่วน เพ้�อให้ธุุรกิจ SME เข้้า
ถึึงการจัดซ้ื้�อจัดจ้างภาครัฐ  ซึื้�งถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่มจากผู้้้ตอบ
แบบสำอบถึามในลักษณะปลายเปิด พิจารณาจากผู้้้ประกอบการ SME ท่ี่� 
ตอบแบบสำอบถึามทัี่�งหมด แล้วนำามาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความถ่ึ� พบว่าผู้้้
ประกอบการ SME ต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาสำให้ธุุรกิจ SME เข้้าถึึงการ
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ภาพท่ี่� 4 มาต้รกิารท่ี่�ต้้องแก้ิไข้เร่งด่วน

เพ้�อให้้ธุุรกิิจ SME เข้้าถึึงกิารจัดซ้ื้�อจัดจ้างภาครัฐ

ภาพท่ี่� 6 ธุุรกิิจ SME จะม่เงินสิดห้มุนเว่ยนได้นานสูิงสุิด

ก่ิ�เด้อนแบ่งต้ามข้นาธุุรกิิจ

ในสำภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันพบว่า ธุุรกิจ SME ม่เงินสำดหมุนเว่ยน
พอใช้ื่จ่ายโดยไม่ต้องก้้ย้มเพิ�ม ถ้ึกรวบรวมจากคำาตอบข้องผู้้้ตอบ
แบบสำอบถึามทัี่�งหมด แล้วนำามาจัดกลุ่มเป็นช่ื่วงเด้อน พบว่าธุุรกิจ SME 
ม่เงินสำดหมนุเว่ยนอย้ไ่ด้นาน 2-3 เด้อนมากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยละ 32.8 รอง
ลงมาค้ออย้่ได้นาน 0-1 เด้อน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และอย้ไ่ด้นาน 4-6 
เด้อนคิดเป็นร้อยละ 17.9 และอันดับอ้�นๆ  ในส่ำวนการวิเคราะห์ธุุรกิจ 
SME ม่เงินสำดหมุนเว่ยนได้นานส้ำงสุำดแบ่งตามข้นาดธุุรกิจ พบว่าธุุรกิจ 
SME รายย่อย(Micro) ม่เงินสำดหมุนเว่ยนอย้ไ่ด้นาน 2-3 เด้อนมากท่ี่�สุำด 
คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาค้ออย้่ได้นาน 0-1 เด้อน คิดเป็นร้อยละ 
28.9  และธุุรกิจ SME ข้นาดย่อม(Small) ม่เงินสำดหมุนเว่ยนอย้่ได้นาน 
2-3 เด้อนมากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาค้ออย้ไ่ด้นาน 4-6 เด้อน
 คิดเป็นร้อยละ 23.3 และธุุรกิจ SME ข้นาดกลาง(Medium) ม่เงินสำด
หมุนเว่ยนอย้่ได้นาน 7-12 เด้อนมากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา
ค้ออย้่ได้นาน 4-6 เด้อน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ดังแสำดงในภาพท่ี่� 5 และ
ภาพท่ี่� 6

จัดซ้ื้�อจัดจ้างข้องภาครัฐ โดยการให้สิำที่ธิุหร้อกำาหนดโควตาให้กับธุุรกิจ
 SME ก่อน เพ้�อกระจายรายได้ให้เข้้าถึึงกลุ่ม SME คิดเป็นร้อยละ 33.0  
รองลงมาค้อ อยากให้ลดขั้�นตอนและกฎระเบ่ยบลง คิดเป็นร้อยละ 31.3 
ถัึดมาเป็น การประชื่าสำัมพันธ์ุให้เข้้าใจและทัี่�วถึึง คิดเป็นร้อยละ 23.9  
เร่งการเบิกจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และปรับเกณฑ์ราคากลางในการ
จัดซ้ื้�อจัดจ้างให้เหมาะสำม เน้�องจากผู้้้ประกอบการ SME มองว่าราคาใน
การจัดซ้ื้�อจัดจ้างในปัจจุบันม่การจ้าง ในราคาท่ี่�ตำ�า  คิดเป็นร้อยละ 2.2

ภาพท่ี่� 7 ธุุรกิิจ SME ท่ี่�ได้รับความช่ื่วยเห้ล้อด้านกิารเงิน

และสิินเช้ื่�อภาครัฐ

ในส่ำวนข้องธุุรกิจ SME ท่ี่�ได้รับความช่ื่วยเหล้อด้านการเงินและ
สิำนเช้ื่�อภาครัฐ พบว่าธุุรกิจ SME ส่ำวนใหญ่่ยังไม่ได้รับความช่ื่วยเหล้อด้าน
การเงินและสิำนเช้ื่�อ คิดเป็นร้อยละ 69.5 และธุุรกิจ SME ท่ี่�ได้รับความ
ช่ื่วยเหล้อด้านการเงินและสิำนเช้ื่�อ คิดเป็นร้อยละ 30.5 ดังแสำดงในภาพท่ี่� 7
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ในส่ำวนข้องประเด็นมาตรการด้านการเงินและสิำนเช้ื่�อท่ี่�ธุุรกิจ SME 
ได้รับความช่ื่วยเหล้อ ถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่มจากคำาตอบข้องผู้้้ตอบ
แบบสำอบถึามทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด แล้วนำามาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะ
ความถ่ึ� พบว่ามาตรการท่ี่�ผู้้้ประกอบการได้รับความช่ื่วยเหล้อ 5 อันดับ
แรก ได้แก่ เงินเยย่วยา 5,000 บาที่ ซึื้�งเป็นความช่ื่วยเหล้อจากภาครัฐท่ี่�
ธุุรกิจ SME ได้รับมากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาค้อ การได้รับ
พักชื่ำาระหน่�เงินต้นและดอกเบ่�ย คิดเป็นร้อยละ 13.4 ได้สิำนเช้ื่�อเงินก้้
ดอกเบ่�ยตำ�า คิดเป็นร้อยละ 8.9  เงินก้้ฉุีกเฉิีน คิดเป็นร้อยละ 7.7 เงิน
เยย่วยาเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 4.1 และอันดับอ้�นๆ แสำดงได้ดังภาพท่ี่� 8

ภาพท่ี่� 9 ปัญห้าและอุปสิรรคในกิารเข้้าถึึงความช่ื่วยเห้ล้อ

ด้านกิารเงินและสิินเช้ื่�อจากิภาครัฐ

และมาตรการท่ี่�ต้องการให้แก้ไข้เร่งด่วน ถ้ึกรวบรวมและจัดกลุ่ม
จากความคิดเห็นข้องผู้้้ตอบแบบสำอบถึามทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด
 แล้วนำามาเปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความถ่ึ� พบว่าสิำ�งท่ี่�ผู้้้ประกอบการอยากให้
แก้ไข้เร่งด่วน 5 อันดับแรกได้แก่ ลดขั้�นตอนและกฏระเบ่ยบในการย้�น
ข้อรับสิำที่ธิุ� คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาค้อ เร่งดำาเนินการให้ความช่ื่วย
เหล้อ คิดเป็นร้อยละ 24.0 เพิ�มมาตรการช่ื่วยเหล้อแลละเงินเย่ยวยาให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายและทัี่�วถึึง คิดเป็นร้อยละ 21.9 ปรบัปรุงระบบคัดกรอง
ให้ม่ประสิำที่ธิุภาพ คิดเป็นร้อยละ 9.0 และแก้ไข้ด้านการประชื่าสัำมพันธ์ุ
ข้้อม้ลมาตรการให้ทัี่�วถึึงและชัื่ดเจน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และลำาดับอ้�นๆ
แสำดงได้ดังภาพท่ี่� 10

ภาพท่ี่� 8 มาต้รกิารด้านกิารเงินและสิินเช้ื่�อท่ี่�ธุุรกิิจ SME 

ได้รับความช่ื่วยเห้ล้อ

ในส่ำวนข้องประเด็นปัญ่หาและอุปสำรรคในการเข้้าถึึงความช่ื่วย
เหล้อด้านการเงนิและสำนิเช้ื่�อจากภาครฐั ถ้ึกรวบรวมและจดักลุ่มจากความ
คิดเห็นข้องผู้้้ตอบแบบสำอบถึามทัี่�งหมดในลักษณะปลายเปิด แล้วนำามา 
เปร่ยบเท่ี่ยบเฉีพาะความถ่ึ� พบว่าสิำ�งท่ี่�ผู้้้ประกอบการเผู้ชิื่ญ่ 5 อันดับแรก
ได้แก่ ขั้�นตอนยุ่งยากและกฏระเบ่ยบซัื้บซ้ื้อน เป็นปัญ่หาและอุปสำรรคใน
 การเข้้าถึึงความช่ื่วยเหล้อมากท่ี่�สุำด คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาค้อ 
ความล่าช้ื่าในการได้รับความช่ื่วยเหล้อ คิดเป็นร้อยละ 25.7  ข้าด
คุณสำมบัติในการข้อรับความชื่่วยเหล้อ คิดเป็นร้อยละ 11.4 มาตรการ
เย่ยวยาน้อยเกินไปและไม่ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 10.3 ข้้อม้ลข่้าวสำาร
ไม่ทัี่�วถึึงข้าดความชัื่ดเจนและเข้้าใจยาก คิดเป็นร้อยละ 7.1 และอันดับ
อ้�นๆ แสำดงได้ดังภาพท่ี่� 9

ภาพท่ี่� 10 มาต้รกิารท่ี่�ต้้องกิารแก้ิไข้เร่งด่วนด้านกิารเงินและสิินเช้ื่�อ


