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ในขณะนี้ คณะท�ำงำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอำเซียน (ASEAN SME 

Agencies Working Group) อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำตัวชี้วัดเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำ SMEs 

อำเซยีน เพ่ือใช้เป็นตัวชีว้ดัควำมมปีระสทิธภิำพในกำรพฒันำ SMEs ในด้ำนต่ำงๆ โดยเป็นกำร

สำนต่อเจตนำรมณ์ของสมำชิกที่ได้แสดงไว้ในพิมพ์เขียวนโยบำยของอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและในแผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์อำเซียนเพื่อกำรพัฒนำ 

SMEs ปี 2553-2558 ที่ได้ก�ำหนดมำตรกำรทีเ่ป็นรูปธรรม เพือ่จดักำรเรือ่งนโยบำยเร่งด่วนที่

ได้เน้นไว้ 5 ส่วน คอื (1) กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ (2) กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูป้ระกอบกำร

ในแง่ต่ำงๆ (3) กำรพัฒนำเทคโนโลยี (4) กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร และ (5) กำรพัฒนำ

ทรพัยำกรมนษุย์ 

เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำตัวชี้วัดเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำ SMEs อำเซียนเป็นไป

โดยเรยีบร้อย สถำบนัเพือ่กำรวจิยัเศรษฐกจิส�ำหรับอำเซยีนและเอเชยีตะวนัออก (Economic 

Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) ได้ร่วมมอืกบัอำเซยีนในกำรยกร่ำง 

ตัวชี้วัดดังกล่ำว โดยอิงกับโครงสร้ำงตัวชี้วัดเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำ SMEs ขององค์กำร 

เพือ่ควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและกำรพฒันำ (Organization for Economic Co-operation 

and Development: OECD) และได้ปรับให้เหมำะกบับริบทอำเซยีน (เช่น มมีติจิ�ำนวนมำกขึน้ 

มีกำรเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภำคมำกขึ้น มีทำงเลือกในขั้นตอนกำรจัดท�ำนโยบำยท่ี 

มำกขึน้) ทัง้นี ้มติทิำงนโยบำยทีอ่ำเซียนได้ร่วมกนัด�ำเนนิกำรอยู ่มดีงันี้

ตวัชีว้ดัเชงินโยบายในการพฒันา SMEs อาเซยีน
(ASEAN SMEs Policy Index)
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5.1  มิตินโยบายเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

สิง่ส�ำคญัส�ำหรบักำรพฒันำภำคเอกชนในเศรษฐกจิระดับภูมภิำค โดยเฉพำะในวสิำหกจิ

ขนำดกลำงและและขนำดย่อม (SMEs) คือ กำรระบุปัจจยัทีท่�ำให้เกดิควำมอ่อนแอต่อเศรษฐกจิ

มหภำค และกำรแสดงให้เหน็ว่ำควำมไม่มเีสถยีรภำพของประเทศหนึง่มอีทิธพิลต่อเศรษฐกจิ

โดยรวมในระดบัภมูภิำคอย่ำงไร ซ่ึงจะเป็นสิง่ทีมี่ควำมส�ำคัญอย่ำงมนียัยะ ต่อนโยบำยในประเทศ 

และต่อกำรจัดหำมำตรกำรตอบโต้ที่เหมำะสมส�ำหรับเศรษฐกิจมหภำค ซึ่งกำรบูรณำกำร

เศรษฐกจิอย่ำงแนบแน่นมำกยิง่ข้ึน จะช่วยท�ำให้เหน็ผลกระทบควำมไม่มเีสถยีรภำพท่ีเกดิขึน้ใน

ประเทศหนึง่ๆ ได้เรว็ขึน้ โดยทีม่ำตรกำรทำงกำรเงนิเป็นมำตรกำรท่ีมผีลกระทบต่อกำรประกอบ

ธรุกิจของ SMEs มำกทีส่ดุ

กำรหลีกเลี่ยงควำมอ่อนแอของเศรษฐกิจมหภำคเป็นมำตรกำรเชิงนโยบำยท่ีส�ำคัญ

ส�ำหรบั SMEs และกำรจดัท�ำตัวชีวั้ดเพือ่ใช้ในกำรหลกีเลีย่งผลทีจ่ะเกดิเช่นนัน้เป็นสิง่ทีส่�ำคญั

ด้วยเช่นกัน ในช่วง 40 ปีที่ผ่ำนมำ ได้เกิดมิติใหม่ต่อวิกฤตกำรเงินขึ้น เนื่องจำกนวัตกรรม 

กำรเงนิใหม่ๆ และกำรบรูณำกำรตลำดกำรเงนิทัง้ในระดบัภมูภิำคและระดบัโลกทีเ่พิม่มำกขึน้ 

โดยทีปั่จจยัเหล่ำนีล้้วนมส่ีวนท�ำให้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้มคีวำมต่อเนือ่งและขยำยไปสูก่นัและกนั

อย่ำงรวดเรว็ ซึง่เป็นสิง่ส�ำคญัมำกส�ำหรับเศรษฐกจิของตลำดทีก่�ำลงัพัฒนำ และท่ีก�ำลงัเกดิใหม่

ในเอเชียตะวนัออกทีเ่ป็นผูร้บัประโยชน์หลกัจำกกระแสเงนิทนุทีเ่ข้ำและออก อนัท�ำให้มคีวำม

อ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลงในสภำพตลำดกำรเงนิในประเทศเอเชยีตะวนัออกได้ง่ำย  

ตวัชีว้ดัทีบ่่งชีปั้ญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ ได้แก่

5.1.1  ความอ่อนแอของเศรษฐกจิมหภาคในประเทศ

ควำมบกพร่องของเศรษฐกจิในแต่ละประเทศอำจพจิำรณำในแง่ของระบบกำรเงนิและ

กำรคลังซึง่มคีวำมเชือ่มโยงกบัปัจจยัต่ำงๆ อำท ิกำรเติบโตด้ำนกำรเงนิ กำรเตบิโตของสนิเชือ่ 

อตัรำเงินเฟ้อ อัตรำดอกเบีย้ สภำพคล่องด้ำนกำรเงนิ กำรขำดดลุงบประมำณ กำรใช้จ่ำยของ

ภำครฐั และสนิเชือ่ทีร่ะบบธนำคำรให้กบัภำครัฐ
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5.1.2  ความอ่อนแอจากภายนอก

กำรคัดเลือกปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อควำมบกพร่องของเศรษฐกิจมหภำคสำมำรถ

พจิำรณำในแง่ของสำเหตุทีท่�ำให้เกดิควำมบกพร่องและปัจจยัท่ีท�ำให้เกดิวกิฤต ซึง่รวมถงึ อัตรำ

แลกเปลีย่นเงนิตรำ ดลุบัญชเีดนิสะพดั กำรเปลีย่นแปลงข้อตกลงทำงกำรค้ำ ควำมแตกต่ำง

ของอตัรำดอกเบีย้ในประเทศและต่ำงประเทศ กำรเปลีย่นแปลงของระดบัและโครงสร้ำงกำรไหล

เข้ำมำของเงนิทนุจำกต่ำงประเทศ และตวัแปรอืน่ๆ เช่น อตัรำสว่นของกำรมเีงนิในกองทนุ

ส�ำรองต่ำงประเทศ และควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงขนำดของภำระหนีร้ะยะสัน้ภำยนอก กบัสนิทรพัย์

ระยะสัน้ภำยนอก (ส�ำรองอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ)ิ 

5.1.3  ความอ่อนแอภาคการเงนิ

ในกรณีที่ควำมอ่อนแอภำคกำรเงินเป็นตัวที่เป็นรำกปัญหำวิกฤตกำรเงิน ตัวแปรที่

สำมำรถน�ำมำพิจำรณำ ได้แก่ กำรเติบโตของสินเชื่อภำคเอกชน มำตรกำรเสรีทำงกำรเงิน 

ระดับกำรเป็นหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้นของธนำคำรและระบบกำรเงินโดยรวม โครงสร้ำงอัตรำ

ดอกเบีย้ในประเทศ กำรเปลีย่นแปลงในรำคำของตรำสำรทนุ คณุภำพของสนิทรพัย์ธนำคำรที่

วดัโดยปรมิำณหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรำยได้ และคุณภำพของกำรก�ำกบัดแูล

5.1.4 ความอ่อนแอของอตัราแลกเปลีย่น

ระดับของอัตรำแลกปล่ียนจริงเป็นตัวช้ีวัดควำมอ่อนแอและควำมยั่งยืนท่ีส�ำคัญอีก 

ตวัหนึง่ ถงึอย่ำงไรกแ็ล้วแต่ระดับของอตัรำแลกเปล่ียนเป็นตวัชีว้ดัท่ีมคีวำมซ�ำ้ซ้อน โดยท่ีตวัชีว้ดั

นี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกกำรแข็งค่ำจริงของเงินถูกขับเคลื่อนโดยผลที่เกิดจำกด้ำน

อุปทำน เช่น ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำที่ท�ำกำรค้ำกับต่ำงประเทศเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 

และในอีกทำงหนึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดอำจเกิดจำกกำรเติบโตของรำคำในกำรบริโภค

สินค้ำที่ไม่ได้เกดิจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศมอีตัรำสงูมำกแต่ปรำกฎอยูไ่ม่นำนนกั
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5.2 มิติการสนับสนุนให้การจัดตั้งธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง  
 หรือการลดภาระด้านกฎระเบียบและธุรการให้กับผู้ประกอบการ SMEs

กำรทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs จะประสบควำมส�ำเร็จและก้ำวหน้ำไปด้วยดนีัน้ ประเทศนัน้ๆ 

ต้องปรับปรุงบรรยำกำศทำงธุรกิจ ด้วยกำรจัดท�ำขั้นตอนทำงธุรกิจให้มีควำมง่ำยขึ้นและม ี

กฎระเบยีบทีม่คีณุภำพสงู ซ่ึงสำมำรถประเมนิโดยใช้ตัวชีวั้ด ดงันี้

5.2.1  การจดัตัง้ธรุกจิมคีวามรวดเร็วขึน้และมค่ีาใช้จ่ายน้อยลง

ในมตินิีจ้ะเน้นกำรพจิำรณำถงึควำมส�ำคญัของกระบวนกำรในกำรจดัตัง้ธรุกจิใหม่ ซึง่

อำจพจิำรณำได้ใน 3 ประกำร คอื 

ประกำรแรก คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงทะเบียนซึ่งจะช่วยเพิ่มจ�ำนวนกำร 

เกิดข้ึนของธุรกจิใหม่ 

ประกำรทีส่อง คอื กำรจดัท�ำระเบียบแบบแผนภำคธรุกจิเอกชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์

และเข้ำถงึกำรบรกิำรทำงธรุกจิ กำรจดัหำทำงกำรเงนิ และกำรจดัหำของภำครฐั เพือ่เพิม่พนู

โอกำสในกำรปรบัปรงุผลผลติ 

ประกำรที่สำม ระบบทะเบียนที่ได้รับกำรปรับปรุงนั้น สำมำรถช่วยปรับปรุงสภำพ

แวดล้อมโดยรวมของธรุกจิให้กบัภำคเอกชน และเป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรบริกำรของภำครัฐ

5.2.2  การออกกฎหมายและกฎระเบยีบทีดี่กว่า

ในประเทศส่วนใหญ่ ผูป้ระกอบกำร SMEs และผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่จะต้องอยูภ่ำยใต้

กฎหมำยและกฎระเบียบเดียวกัน ซึ่งอำจไม่มีควำมเหมำะสมกับ SMEs มำกนัก เนื่องจำก 

ขีดควำมสำมำรถของ SMEs ที่จะด�ำเนินกำรเข้ำใจ และปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎระเบียบที่ 

ซับซ้อนนี้มีจ�ำกัด ดังนั้นกำรท�ำให้กฎระเบียบและกฎหมำยต่ำงๆ เข้ำกับ SMEs มำกขึ้น  

จะท�ำให้กำรสนบัสนนุควำมเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรเข้ำสูต่ลำดกระท�ำได้อย่ำงชดัเจนโปร่งใส

มำกขึน้ ซึง่นบัว่ำเป็นส่วนประกอบส�ำคญัในกำรพฒันำ SMEs
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5.3 มิติการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กำรปรับปรุงให้ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถเข้ำถึงแหล่งกำรเงินทุน และมีกำร 

ด�ำเนนิกำรด้ำนภำษทีีดี่ขึน้นัน้ นบัเป็นวสิยัทศัน์และวัตถปุระสงค์ทีส่�ำคญัข้อหนึง่ของแผนงำน

นโยบำยอำเซยีนในกำรพฒันำ SMEs ในช่วงปี 2547-2557 โดยจำกรำยงำนกำรศกึษำส่วนใหญ่

พบว่ำ กำรช่วยให้ SMEs เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุได้ดขีึน้ จะมส่ีวนช่วยในกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ 

ลดควำมไม่เท่ำเทยีมกนัของรำยได้และควำมยำกจนลงได้ นอกจำกนี ้ ยงัเป็นกำรเพิม่พนูกำร

เป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรม อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนจำกมำตรกำร 

ภำครัฐ แต่ผู้ประกอบกำร SMEs อำเซียนยังต้องเผชิญกับปัจจัยจ�ำนวนมำกท่ีจ�ำกัดต่อกำร 

เข้ำถงึแหล่งกำรเงนิทุน โดยหำกพจิำรณำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุส�ำหรบั SMEs 

น้ันสำมำรถประเมนิได้ใน 3 มติิ คอื

5.3.1 กรอบนโยบายที่เหมาะสมส�าหรับภาคการเงิน กำรมีกลไกกำรสนับสนุนที ่

ด�ำเนนิกำรอย่ำงเข้มแข็งจำกภำครัฐ และกำรมกีำรขยำยแหล่งกำรเงนิจำกภำยนอกให้กบั SMEs 

ซึง่รวมถงึปัจจัยต่ำงๆ ดังนี ้กำรประกนัสนิเชือ่ กองทนุเพือ่กำรจดัตัง้ธรุกจิ กองทนุเฉพำะเพือ่

ผูป้ระกอบกำร SMEs สนิเชือ่เพือ่รำยย่อย สนิเชือ่เช่ำซ้ือ และกำรเข้ำถงึตลำดทนุ 

5.3.2 กรอบการก�ากบัดูแลและกฎหมายทีใ่ห้การสนบัสนนุ ซึง่รวมถงึ ข้อก�ำหนดใน

เรือ่งหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั และสทิธขิองผูกู้ ้เป็นต้น

5.3.3 โครงสร้างภาคการเงินที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และการเสริมสร้างขีดความ

สามารถของสถาบนัการเงนิ ซ่ึงรวมถงึ โครงกำรให้ควำมรูท้ำงด้ำนกำรเงนิ ส�ำนกังำนข้อมลู

เครดติ และกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถและกำรให้ค�ำปรึกษำแก่สถำบนัทำงกำรเงนิ

5.4 มิติเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลย ีอำเซยีนจะต้องค�ำนงึถงึปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง

ต่ำงๆ ดงันี้
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5.4.1  การส่งเสรมิการเผยแพร่เทคโนโลยี

อำเซียนควรปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (โดยกำร

ประกำศใช้เป็นกฎหมำย กำรให้รำงวัลจงูใจและกำรให้เปล่ำ) กำรส่งเสรมิถ่ำยทอดควำมรูร้ะหว่ำง

บริษัท ซึ่งรวมถึงจำกบริษัทข้ำมชำติมำให้กับผู้ประกอบกำร SMEs ในประเทศ และกำรให้ 

ควำมรู้ข้ำมเขตแดน โดยที่กำรจัดท�ำตัวดัชนีกำรส่งเสริม ควรจะเน้นเป้ำหมำยไปยังบริษัท 

(SMEs และบรษิทัข้ำมชำติ) องค์กรทีเ่ป็นกลำงต่ำงๆ (เช่น หน่วยงำนมำตรฐำน หน่วยงำนกำร

ถ่ำยโอนเทคโนโลย ีหน่วยงำนกำรฝึกอบรม ห้องปฏบัิตกิำรวจิยัและพฒันำ และมหำวทิยำลยั) 

และหน่วยงำนภำครัฐที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรให้กำรสนับสนุน (รวมถึงกำรให้

เปล่ำ) เพือ่ส่งเสรมิกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี

ในกำรเผยแพร่เทคโนโลยีน้ัน ควรมีกำรก�ำกับดูแลเชิงนโยบำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น  

กำรฝึกอบรม กำรทดสอบและกำรรับรองมำตรฐำน ตลอดจนเคร่ืองมอืในกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี 

ซึ่งสิ่งส�ำคัญประกำรแรก คือ กำรสร้ำงโอกำสแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ในกำรสรรหำกำร 

ฝึกอบรม ข้อทีส่อง กำรให้ผูป้ระกอบกำร SMEs แก้ไขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรส่งออกไป

ยังต่ำงประเทศ โดยกำรท�ำให้ผลติภณัฑ์และกำรบริกำรของตนได้รบักำรรบัรอง ข้อทีส่ำม เป็น

เรือ่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยจีำกบริษทัต่ำงชำติมำยงับริษทัในประเทศ

5.4.2  การให้มีความร่วมมอืเพือ่จดัให้มกีารวจิยัและพฒันาความรู้ในเชงิพาณชิย์

กำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรพฒันำควำมรู้ในเชงิพำณชิย์จ�ำเป็นจะต้องมนีโยบำย

รองรบัในด้ำนกำรจัดให้มผีูบ่้มเพำะทำงธรุกจิ และกำรท�ำห้องปฏบิตักิำรวจิยัและพฒันำ ซึง่มี

ควำมส�ำคญัต่อกำรให้ควำมช่วยเหลอื SMEs ให้มกีำรด�ำเนนิกำรทีเ่ข้มแขง็ สำมำรถสร้ำงกำร

เชือ่มโยงกบัองค์กรและบรษิทั และสำมำรถด�ำเนนิกำรในด้ำนกลไกทรพัย์สนิทำงปัญญำได้ 

สิ่งแรกที่ส�ำคัญ คือ กำรให้ควำมรู้ที่จ�ำเป็นแก่ผู้ประกอบกำร SMEs เพื่อสำมำรถม ี

ส่วนร่วมในกจิกรรมทีต้่องอำศัยควำมรู้ ซ่ึงกำรมคีวำมรู้ท�ำให้เกดิมลูค่ำเพิม่ขึน้ได้มำก ประกำร

ทีส่องทีส่�ำคญั คอื กำรให้ผูป้ระกอบกำร SMEs มศีกัยภำพในกำรเข้ำถงึควำมรู ้ อำท ิ กำรมี

กรอบแนวคดินโยบำยสนบัสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยีในมหำวทิยำลยั ผูบ่้มเพำะทำงธรุกจิ และ

ห้องปฏบิตักิำรวจิยัและพฒันำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรให้กำรสนับสนนุบรษัิทท่ีท�ำด้ำนเทคโนโลยี

ทีก้่ำวหน้ำมำก เช่น ในแถบซิลคิอน แวลลย์ี เส้นทำงสำย 128 และท่ีอทุยำนอตุสำหกรรม



5-7รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

วทิยำศำสตร์ชนิช ู(ไต้หวนั) ทีม่ผีูบ่้มเพำะทำงธรุกจิได้กลำยเป็นผูบ้รหิำรโครงกำรบรษิทัใหม่ๆ 

หลำยแห่ง สิง่ส�ำคญัประกำรทีส่ำม คอื กำรพฒันำเศรษฐกจิซึง่มรีะบบเทคโนโลยสีงูให้สมัพนัธ์

กับข้อตกลงทำงกำรค้ำในประเดน็ทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

5.4.3  การส่งเสริมเครือข่ายการรวมกลุม่ระหว่างบรษิทั

เป็นทีท่รำบกันดีว่ำผูป้ระกอบกำร SMEs จะสำมำรถประกอบธรุกจิได้ประสบควำมส�ำเรจ็ 

หำกมีกำรรวมกลุ่มกันทั้งในรูปเครือข่ำยระดับในประเทศและระดับภูมิภำค ซ่ึงก่อให้เกิดกำร

ตดิต่อเชือ่มโยงตวัแทนเศรษฐกจิทีส่�ำคัญทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขบัเคลือ่นกำรเรยีนรู ้นวตักรรม 

และกำรแข่งขนั 

นโยบำยในกำรส่งเสริมเครือข่ำยกำรรวมกลุ่มนี้ ควรก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีกำรจัดท�ำ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรส่งข้อมลูเทคโนโลยคีวำมเร็วสงูระดับท่ัวประเทศ (เช่นเดยีวกบัในประเทศ

สงิคโปร์) หรอืในเขตทีส่�ำคัญต่ำงๆ และมกีำรเชือ่มโยงกบัมหำวทิยำลยั ห้องปฏบิตักิำรวจิยัและ

พฒันำ และผูบ่้มเพำะทำงธรุกจิ หำกภำครฐัสำมำรถด�ำเนนินโยบำยในกำรส่งเสรมิเครอืข่ำย

กำรรวมกลุม่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ จะท�ำให้ผูป้ระกอบกำร SMEs 

• มีกำรติดต่อและประสำนงำนกันอย่ำงเข้มแข็งเพื่อให้เกิดเครือข่ำยที่มีประสิทธิผล 

 ระหว่ำงบรษิทั องค์กรทีเ่ป็นกลำง และหน่วยงำนของรฐับำล 

• มคีวำมพึงพอใจในกำรที่ได้เข้ำมำผนกึก�ำลงัเครอืข่ำยธรุกจิทีเ่ข้มแขง็ 

• ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น โดยมีกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ 

 กำรด�ำเนนิกำรใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

5.4.4  นวตักรรมและการเรียนรู้ด้านการเงนิ

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเป็นสินค้ำสำธำรณะโดยตัวของเทคโนโลยีแล้ว บทบำทของ 

กำรเงนิภำยนอกเป็นเรือ่งทีส่�ำคญั ทัง้นี ้กำรให้กำรสนบัสนนุต่ำงๆ สทิธปิระโยชน์ภำษี กำรให้เปล่ำ 

และกำรร่วมทุน ล้วนมีบทบำทส�ำคัญมำกในกำรริเริ่มให้มีหรือให้กำรสนับสนุนกำรยกระดับ

เทคโนโลยสี�ำหรบัผูป้ระกอบกำร SMEs เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำร SMEs ขำดแคลนทรพัยำกร

ทีจ่ะด�ำเนนิกำรดงักล่ำว 
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ในขณะทีก่ำรยกระดับเทคโนโลยเีป็นกำรด�ำเนินกำรส�ำหรบัภำคเอกชน โดยบทบำทกำร

สนับสนุนของภำครฐัที่ให้แก่ผูป้ระกอบกำร SMEs มกัมบีทบำทส�ำคญัในช่วงปีของกำรก่อตัง้ 

SMEs ด้วยเหตุนี้ กำรพัฒนำเทคโนโลยี จึงขึ้นอยู่กับศักยภำพของรัฐบำลในกำรดูแลรักษำ 

ตรวจตรำ และประเมนิกำรด�ำเนนิงำนของนโยบำยทีผ่่ำนมำด้วย และเนือ่งจำกกำรเป็นสนิค้ำ

สำธำรณะของเทคโนโลย ีจงึต้องมกีำรกระตุน้กำรมส่ีวนร่วมของ SMEs โดยใช้ควำมรู ้สิง่จงูใจ 

กำรให้เปล่ำ และกำรร่วมทุน เพื่อให้มีกำรปรับยกระดับเทคโนโลยี โดยบทบำทของ SMEs  

จะยิง่มคีวำมส�ำคญัมำกขึน้ เมือ่ควำมรู้มกีำรเป็นสำธำรณะมำกขึน้ และบทบำทของรฐับำลควร

เปล่ียนเป็นผูอ้�ำนวยควำมสะดวกเมือ่อตุสำหกรรมภำคเอกชนเตบิโตเตม็ทีแ่ล้ว

5.5  มติิการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดยีวมากขึน้

SMEs ระดบัภมูภิำค สำมำรถรับประโยชน์ได้มำกขึน้จำกประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 

โดยกำรเข้ำถงึตลำดโดยสองวิธ ีได้แก่ (1) ท�ำกำรขำยตรงสนิค้ำและกำรบรกิำรขัน้สดุท้ำยให้กบั

ลูกค้ำ “รำยย่อย” ในตลำดเดียว คอื ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (เป็นธรุกจิ-ต่อ-ลกูค้ำ หรอื 

B-C) และ (2) อยู่ในสถำนะผู้จัดส่งวัตถุดิบในเครือข่ำยกำรผลิตระดับภูมิภำค ภำยในกรอบ

แนวคิดห่วงโซ่คุณค่ำระดับโลก - นั่นคือ กำรขำยชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และบริกำรให้แก ่

ผูป้ระกอบวสิำหกจิอ่ืน ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีเ่ป็นปัจจยัน�ำเข้ำส�ำหรบักำรผลติและส�ำหรบัระบบธรุกจิ 

(เป็นธรุกจิ-ต่อ-ธุรกจิ หรอื B-B)

อย่ำงไรก็แล้วแต่ SMEs ระดับภูมิภำค ยังเผชิญกับข้อจ�ำกัดท่ีอำจเกิดขึ้นอีกเป็น 

จ�ำนวนมำกในกำรที่จะได้รับประโยชน์มำกขึ้นจำกตลำดเดียวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ไม่ว่ำจะในสถำนะผู้ผลิตให้กับผู้บริโภคในภูมิภำค หรือในสถำนะผู้จัดส่งวัตถุดิบในเครือข่ำย 

กำรผลิตระดับภูมิภำค ดังนั้นจึงควรมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นกำรประเมินพื้นฐำนในกำร

เสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบักำรด�ำเนนิกำรในระดบัภมูภิำคเพือ่ให้ใช้ประโยชน์จำกกำรเป็น

ตลำดเดยีว ดงันี้ 
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5.5.1 การเพิม่การรับรู้ของ SMEs เก่ียวกับประโยชน์และข้อก�าหนดการเป็นสากลโดย 

 ทัว่ไป และความเป็นสากลในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 2558  

ข้อจ�ำกัดส�ำคัญในกำรเป็นสำกลของ SMEs (ตัวอย่ำงเช่น กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำร 

ส่งออก) เป็นเรือ่งของวฒันธรรมหรอืเจตนคตทิำงธรุกจิ ผูป้ระกอบกำร SMEs ส่วนใหญ่ โดยเฉพำะ

บริษัทขนำดเล็ก มักมุ ่งเน้นที่ตลำดระดับในประเทศหรือในพื้นที่นั้นๆ และมักไม่คิดถึง  

“กำรด�ำเนนิกำรในระดับระหว่ำงประเทศ” โดยมองว่ำเป็นเรือ่งท่ีไม่จ�ำเป็น ต้นทุนสงูเกนิไป และ

เสี่ยงเกินไป ดังนั้น ก้ำวแรกที่ส�ำคัญเพื่อให้ SMEs ระดับภูมิภำคสำมำรถรับประโยชน์จำก 

ตลำดเดียวของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้มำกขึ้น คือ กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผลถึง

ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัในกำรเข้ำสูส่ำกล ต้องท�ำอะไรบ้ำงในกำรเข้ำสูส่ำกล เหตใุดจงึเป็นเรือ่งทีด่ี

แม้กบัผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ ควำมท้ำทำยและข้อจ�ำกดัท่ีส�ำคญั กำรสนบัสนนุกำรประเมนิ

ศกัยภำพของบรษิทัในกำรออกสูส่ำกล และกำรสือ่สำรควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนของกำร

เป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน ทัง้ในแง่ผลทีค่ำดหวังและผลทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมถงึผลประโยชน์

ทีจ่บัต้องได้จำกกำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนในปี 2558 

5.5.2 การให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากเก่ียวกับตลาดและลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจ 

 อาเซียน

ข้อจ�ำกดัส�ำคญัทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs กล่ำวถงึในกำรเข้ำถงึและกำรแข่งขนัในตลำด

ระดบัภมูภิำค คอื กำรขำดข้อมลูข่ำวสำร โดยรวมถงึ ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะของตลำด ข้อมลู

ศกัยภำพของลกูค้ำ และข้อมลูข้อตกลงควำมร่วมมอืต่ำงๆ ซึง่รวมถงึ กฎ ระเบยีบและขัน้ตอน

กำรด�ำเนนิกำรในระดบัภมูภิำค นอกจำกนี ้SMEs จ�ำนวนมำกมคีวำมสำมำรถทีจ่�ำกดัในกำรใช้

ประโยชน์จำกข้อมลู ดงันัน้วธิกีำรทีจ่ะน�ำเสนอข้อมลูเป็นประเดน็ทีค่วรพจิำรณำด้วย 
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5.5.3 การสนบัสนนุ SMEs ให้ด�าเนนิการเชงิรุกในการแสวงหาโอกาสทางการตลาด 

 ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

มกีำรด�ำเนนิกำรหลำยด้ำนทีส่ำมำรถช่วยผูป้ระกอบกำร SMEs ให้สำมำรถระบโุอกำส

ทำงธรุกิจได้ เช่น กำรสนบัสนนุกจิกรรมเชือ่มโยงทำงกำรค้ำและกำรจบัคูธ่รุกจิในภมูภิำค กำร

ส่งเสริมกำรส่งออกและกำรค้ำในประเทศที่สำมำรถดึงดูดลูกค้ำที่มีศักยภำพมำสู่ผู้จัดส่งสินค้ำ 

(Supplier) ในพ้ืนที่ได้ และกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำทกัษะส�ำหรบัผูจ้ดักำร SMEs ทีด่�ำเนนิ

งำนด้ำนกำรตลำดและกำรพฒันำกำรตลำด 

5.5.4 โครงการพฒันาธุรกิจ เพือ่เพิม่พนูความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs ระดบั 

 ภมิูภาคในตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ตลำดระหว่ำงประเทศเป็นสิ่งที่มีกำรแข่งขันที่สูงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีม่คีวำมสำมำรถและทรัพยำกรทีจ่�ำกดั กำรด�ำเนนิกำรนโยบำยต่ำงๆ ที่

สนับสนุนให้ SMEs สำมำรถแข่งขนัได้นัน้ อำจเป็นลกัษณะกำรเสรมิควำมแขง็แกร่งในทกัษะ

กำรบรหิำรจดักำรทีเ่ก่ียวข้องกบักำรเข้ำสูส่ำกล กำรปรับปรุงควำมสำมำรถและประสทิธภิำพใน

กำรผลิตที่แข่งขันได้ในระดับภูมิภำค และกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพ่ือให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ 

5.5.5 การเงนิเพือ่สนบัสนนุการเข้าสูส่ากลของ SMEs 

กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุเป็นข้อจ�ำกดัทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs มกัต้องเผชญิ โดยทีก่ำร

เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ และกำรเข้ำถงึข้อมลูยงัได้รับกำรจดัอนัดับให้เป็นข้อจ�ำกดัส�ำคญัสองข้อแรก

ทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs จะต้องเผชญิอยูเ่สมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกเป็นกำรแสวงหำแหล่ง

เงินทุนโดยระบบกำรเงินที่มีธนำคำรเป็นหลัก จะยิ่งจ�ำกัดกำรมีแหล่งเงินส�ำหรับกำรประกอบ

ธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบกำร ดังนั้นกำรด�ำเนินกำรด้ำนนโยบำยจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรช่วย

สนบัสนนุกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ ไม่ว่ำจะด�ำเนินกำรโดยตรง (เช่น โครงกำรกำรเงนิส�ำหรบักำร

ส่งออก) หรอืโดยกำรลดควำมเสีย่งทีรั่บรู้ได้ในด้ำนกำรลงทนุหรือในกำรให้กูย้มืเชงิพำณชิย์ โดย

ในส่วนนี ้กำรสร้ำงควำมคุน้เคยให้กบัผูจ้ดักำร SMEs ให้รู้จกักบัรปูแบบกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องกบั
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กำรส่งออกเป็นสิ่งท่ีส�ำคัญมำก เช่น กำรช�ำระเงินด้วยเลตเตอร์เครดิต กำรซื้อขำยบัญชี 

ลูกหนี ้กำรเช่ำซือ้ เป็นต้น

5.5.6 การส่งเสริมการเป็นพนัธมติร เครือข่าย และการรวมกลุม่ SMEs ทีเ่น้นด้าน 

 การส่งออก 

กำรด�ำเนนินโยบำยสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงธรุกจิและองค์กรอตุสำหกรรม 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรรวมกลุ่มวิสำหกิจ และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมของท้ัง 

ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่และขนำดเลก็ในเครอืข่ำย และกลุม่วิสำหกิจ ซึง่จะช่วยให้เกิดกำรท�ำงำน

ร่วมกนัทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้

5.5.7 การเสรมิสร้างความแขง็แกร่งด้านโลจสิตกิส์ และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

กำรเสรมิสร้ำงควำมแข็งแกร่งในระบบโลจสิติกส์ และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ

ในประเทศและข้ำมเขตแดน เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรแข่งขันในตลำดระหว่ำงประเทศ โดย

เฉพำะอย่ำงยิง่ต่อผูป้ระกอบกำร SMEs ซ่ึงอำจมข้ีอก�ำหนดและขดีควำมสำมำรถทีแ่ตกต่ำงไป

จำกบรษิทัขนำดใหญ่ กำรด�ำเนินกำรเหล่ำน้ี ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัโครงสร้ำง

พื้นฐำน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนเศรษฐกิจของภูมิภำคท่ีมีกำรพัฒนำน้อยกว่ำ) กำรจัดท�ำ

ระบบกำรขนส่งหลำกหลำยรูปแบบทีม่ปีระสทิธภิำพ กำรสนบัสนนุให้มสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 

(เช่น กำรจัดกำรและกำรคลงัสนิค้ำทีม่กีำรขนส่งผ่ำน) กำรปรบัปรงุกรอบนโยบำย และข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง ตลอดจนกำรไหลเวียนของทำงเดินเอกสำร และกำรจัดท�ำขั้นตอน

กำรน�ำเข้ำและส่งออกให้ดขีึน้

5.5.8 การเสริมสร้างขดีความสามารถเชิงนวตักรรมและความเป็นผูป้ระกอบการส�าหรบั 

 ตลาดและลกูค้าเกดิใหม่ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ลักษณะของตลำดและลูกค้ำในระดับสำกล โดยเฉพำะในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกเดมิเป็นเร่ืองท้ำทำยแก่ผูป้ระกอบกำร SMEs ระดบัภมูภิำค กำรด�ำเนนิ

นโยบำยเพ่ือเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในด้ำนนวตักรรมด้ำนกำรตลำดให้กบัผูป้ระกอบกำร SMEs 
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เป็นส่ิงส�ำคญัมำก เพรำะเป็นกำรช่วยพฒันำระบบผลติภณัฑ์และธรุกจิให้มคีวำมเหมำะสมกบั

ตลำดภูมภิำค ซึง่นโยบำยในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในด้ำนนวตักรรมด้ำนกำรตลำด รวมถงึ 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุเพือ่ใช้ในเร่ืองนวัตกรรม และกำรสนบัสนนุควำม

เป็นผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรที่เกี่ยวกับนวัตกรรม กำรจัดท�ำโครงสร้ำง 

พืน้ฐำนพิเศษ เช่น กำรจดัให้ม ี“อทุยำนนวตักรรม” กำรสนับสนนุกำรท�ำงำนร่วมกนักบัสถำบนั

กำรวิจัย และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเชื่อมโยงกับลูกค้ำในระยะแรก ในลักษณะกำรเป็น 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วนด้ำนนวตักรรม (ได้แก่ บุคคลทีส่ำมำรถช่วยก�ำหนดรปูแบบผลติภณัฑ์)

5.5.9 การส่งเสริมการเชื่อมโยงวิสาหกิจข้ามชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ  

 SMEs ระดับภูมิภาค 

เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งกำรเช่ือมโยงระหว่ำง SMEs ระดับภูมิภำคกับวิสำหกิจ 

ข้ำมชำต ิภำยใต้กรอบแนวคิดกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรผลติระดบัภมูภิำค และห่วงโซ่อปุทำน

ระดบัโลกจะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบันโยบำยใน 2 ประเด็น คอื กำรเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถ

ของ SMEs ในประเทศให้เป็นทีดึ่งดดูในฐำนะทีเ่ป็นผูจ้ดัส่งสนิค้ำ และกำรบรกิำรในเครอืข่ำย

กำรผลิตนั้นๆ (Supplier) และกำรด�ำเนินกำรที่มุ่งเน้นกำรชักน�ำให้วิสำหกิจข้ำมชำติเข้ำมำ 

ยังแหล่ง SMEs ระดบัภมูภิำคเพิม่มำกขึน้

5.6  มิติการพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ 

กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์และกำรฝึกอบรมจะหมำยรวมถงึ กจิกรรมต่ำงๆ ตัง้แต่ส่วน

ที่เน้นกำรศึกษำกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือกำรเรียนรู้ในกำรเป็นผู้ประกอบกำร จนถึงกำร 

ส่งเสรมิและเพ่ิมพูนกำรพัฒนำทกัษะให้กบัทัง้ผูเ้ป็นเจ้ำของ และแรงงำนในสถำนประกอบกำร 

น้ันๆ โดยมวีตัถปุระสงค์ คอื

• กำรให้มทีกัษะส�ำคญั (หรือทกัษะหลกั) เช่น กำรอ่ำนออกเขยีนได้ ควำมสำมำรถใน

กำรเข้ำใจคณิตศำสตร์ กำรสือ่สำร เทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรแก้ปัญหำ ซึง่เป็นข้อก�ำหนด

ขัน้พืน้ฐำนในกำรด�ำเนนิกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรบ่งชีแ้ละเข้ำถงึโอกำสทำงกำรงำน

ได้อย่ำงเหมำะสม
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• กำรพัฒนำทกัษะทำงสงัคมและส่วนบุคคล: เป็นเรือ่งเกีย่วกบัทกัษะหรอืลกัษณะของ

บคุคลทีส่ำมำรถจดัเป็นประเภท ได้แก่ กำรท�ำงำนเป็นทมี กำรมคีวำมมัน่ใจในตนเอง กำรรบัรู้

ในตนเอง กำรยอมรบัควำมเสีย่ง กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำงสรรค์ และควำมต้องกำรมนีวตักรรม

• กำรมทีกัษะทีเ่กีย่วข้องกบักำรเร่ิมธรุกจิหรือในด้ำนกำรเงนิ เช่น กำรร่ำงแผนธรุกจิ 

กำรตลำด กำรจัดกำรกำรเงนิ กำรขำย กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ ผูเ้ข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมกั

ต้องท�ำแบบฝึกหดัในกำรจดัต้ังและด�ำเนนิกจิกำรบริษทัของตน 

5.6.1 กรอบแนวคิดนโยบายเพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  

 Learning: EL)

มิติย่อยนี้มีควำมเชื่อมโยงกับปัจจัย ดังนี้ (ก) กำรประสำนงำนและกำรเป็นหุ้นส่วน

นโยบำยของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�ำคัญ (ข) กำรจดัให้มทีรัพยำกรสนบัสนนุนโยบำยท่ีเพยีงพอ และ 

(ค) กำรประกำศชดัแจ้งในนโยบำย

กำรประสำนงำนกนัอย่ำงรำบร่ืนและกำรรกัษำควำมเป็นหุ้นส่วนนโยบำยไว้ให้เข้มแขง็

เป็นเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญัมำกต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ ทีม่ำอยูร่่วมกนัภำยใต้นโยบำยทัว่ไป และ

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ SMEs - รัฐบำลระดับประเทศ (ทั้งหน่วยที่มี 

หน้ำที่ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์และโครงกำรฝึกอบรม และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีก่�ำหนด

นโยบำย) ส่วนรำชกำรท้องถิน่ (LGU - Local Government Units) ซึง่เป็นผูท่ี้อยูแ่นวหน้ำในกำร

ให้บริกำรจำกภำครัฐ องค์กรประชำสังคม องค์กรที่ไม่ใช่ภำครัฐบำล หรือองค์กรประชำชน 

(NGO) องค์กรมหำชน (PO)) ซึ่งเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนเป็นกำรเฉพำะในเร่ืองกำรพัฒนำ

ทรพัยำกรมนษุย์ เอกชน ผู้ให้บรกิำรทีแ่สวงหำก�ำไร องค์กรที่ให้กำรบรจิำคระหว่ำงประเทศ 

(หรอื “หุน้ส่วนกำรพฒันำ”) ที่ให้ทนุเพือ่ฝึกอบรมผู้ให้บรกิำรต่ำงๆ และแน่นอนแก่ลกูค้ำ ผูท้ี่

ก�ำลงัจะเป็นผูป้ระกอบกำรทีม่องอยูว่่ำจะเร่ิมต้นหรือท�ำให้ธรุกจิตนเองเตบิโตอย่ำงไร

ส�ำหรบัทรพัยำกรทีส่นบัสนนุนโยบำยนัน้ หมำยถงึ กำรจดัสรรทรพัยำกรกำรเงนิเพือ่

สนบัสนนุกำรน�ำนโยบำยมำปฏบัิติในด้ำนกำรศึกษำกำรเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรเรยีนรู้ในกำร

เป็นผู้ประกอบกำร ทรัพยำกรส่วนนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมำจำกรัฐบำลทั้งหมด อันที่จริงในบรรดำ

ประเทศสมำชิกอำเซียน กำรให้กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ือเป็นผู้ประกอบกำรมำจำกควำม 

ช่วยเหลือเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำร (Official Development Assistance: ODA)  

โดยเป็นเงนิให้เปล่ำ หรือกำรกูย้มืแบบให้สมัปทำนซ่ึงมเีป็นจ�ำนวนมำก
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โดยนโยบำยควรครอบคลุมทุกรูปแบบของกำรเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบกำรตำมท่ีได้

กล่ำวข้ำงต้น - ให้เป็นกำรศกึษำในระบบทกุระดบั มโีครงกำรศึกษำนอกระบบ กำรฝึกงำน กำร

ให้ค�ำปรกึษำผูป้ระกอบกำร SMEs และอืน่ๆ โดยควรมกีำรสร้ำงควำมชดัเจนในกำรเชือ่มโยง

กำรเรียนรู้กำรเป็นผู้ประกอบกำรกับ SME กำรจ้ำงงำน และข้อมูลนโยบำยกำรวิจัยและกำร

พฒันำซึง่ควรมกีำรบรูณำกำรกบัแผนพฒันำประเทศโดยรวม

5.6.2 การส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (EL) กับการศึกษาในระบบ

กำรเรยีนรู้ในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรเป็นแนวคิดหลกัในสงัคมส่วนใหญ่ โดยผลกำรศกึษำ

ได้แสดงให้เห็นว่ำ กำรศึกษำมีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดรูปแบบให้รู้จักคิดแบบผู้ประกอบกำร  

รวมทัง้ให้แต่ละคนมทีกัษะท่ีจะเร่ิมและด�ำเนนิธรุกจิได้

ตวัชีว้ดัส�ำหรบัมติย่ิอยนี ้คอื กำรส่งเสริม EL ในกำรศกึษำในระบบ ได้แก่ (ก) สนบัสนนุ 

EL ในกำรศกึษำพ้ืนฐำน (ท้ังในระดับประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ) (ข) สนบัสนนุ EL ในระดบั

อุดมศึกษำ และ (ค) ให้ธุรกิจและสถำบันกำรศึกษำท�ำงำนร่วมกันในเรื่องกำรศึกษำกำรเป็น 

ผูป้ระกอบกำร

ในกำรรเิริม่หรอืกำรให้ควำมส�ำคัญให้ม ีEL อยู่ในหลกัสตูรปัจจบุนั โดยไม่ต้องมชีัว่โมง

เรยีนเพิม่นัน้ หรอืน�ำเข้ำไปแทนทีก่ำรเรียนกำรสอนอืน่ทีส่�ำคัญนัน้ ถอืเป็นกำรจดักำรทีด่เียีย่ม 

แต่ไม่ว่ำรฐับำลจะด�ำเนนิกำรโดยใช้แนวทำงอย่ำงใดในกำรให้ม ีEL ในกำรศกึษำพืน้ฐำน จกัต้อง

มคีวำมพร้อมในเรือ่งทรพัยำกรทีจ่�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรบักำรจดัท�ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม

และกำรฝึกวทิยำกร เพ่ือเป็นกำรปรับให้เร่ืองนีเ้ข้ำไปอยู่ในหลกัสตูรมำตรฐำน

5.6.3 การส่งเสริม EL ผ่านทางการศึกษานอกระบบ

ในประเทศสมำชกิอำเซียนหลำยๆ ประเทศ เป้ำหมำยของกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนยงัคง

ไม่สำมำรถบรรลุได้ แม้ว่ำในช่วงหลำยสิบปีทีผ่่ำนมำได้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรปรับปรุงก็ตำม 

ดงัน้ัน กำรส่งเสรมิ EL จ�ำต้องขยำยมำกกว่ำในชัน้เรียน ซ่ึงผูท้ีต้่องกำรเรยีนรู ้EL กเ็ป็นผูท้ีอ่ยู่

นอกกำรศกึษำในระบบอยูแ่ล้ว
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หลกัสตูร EL สัน้ๆ (ประเภททีส่ำมำรถเรียนจบได้ภำยในระยะเวลำน้อยกว่ำหนึง่ปี) มี

เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ - เตม็เวลำหรอืบำงส่วน หนึง่วนัหรอืหนึง่สปัดำห์ หรือหน่ึงเดือน หลำกหลำย

หวัข้อ จำกหลำยหน่วยงำน เช่น หน่วยงำนภำครัฐ ส่วนรำชกำรท้องถิน่ องค์กรภำคประชำชน 

องค์กรมหำชน และบริษทัทีแ่สวงหำก�ำไร จำกมมุมองในแง่นโยบำย สิง่ทีท้่ำทำย คอื วธิกีำร

แนะน�ำผู้ใช้หรือลูกค้ำที่มีศักยภำพในกำรบริกำรต่ำงๆ เข้ำอบรมหลักสูตรหรือโครงกำร EL  

ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมต้องกำรของพวกเขำมำกทีส่ดุ

CoBLAS ซึ่งเป็นแนวทำงให้ค�ำปรึกษำธุรกิจขนำดเล็ก มีกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง

นกัศกึษำ อำจำรย์ และผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ เป็นแนวทำงทีเ่ป็นระดบัภมูภิำค เนือ่งจำก

เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีเ่ร่ิมมำจำกกำรเป็นหุน้ส่วนกนัของนักวจิยัจำกประเทศสมำชกิอำเซยีน และ

ประเทศญีปุ่น่ โดยประเด็นทีน่่ำสนใจ คอื กำรบูรณำกำรหรอืกำรมำบรรจบอย่ำงลงตวัในเรือ่ง

ของกำรฝึกอบรมและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ ซ่ึงนบัเป็นวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุใน

กำรเริม่ต้นธุรกจิ 

5.7  มิตกิารสร้างทนุมนษุย์ใน SMEs

มิติย่อยนี้ด�ำเนินกำรควบคู่ไปกับมิติที่แล้วซึ่งเป็นเร่ืองกำรเรียนรู้นอกระบบกำรศึกษำ 

เพรำะเป็นเรือ่งเกีย่วกบักำรสร้ำงทนุมนุษย์นอกระบบกำรศกึษำ อย่ำงไรกต็ำม เรือ่งนีเ้กีย่วข้อง

โดยตรงต่อแรงงำน SMEs มำกกว่ำผูท้ีเ่ป็นเจ้ำของกจิกำร ซึง่หำกพจิำรณำอย่ำงถ่องแท้แล้ว 

แรงงำน และเจ้ำของกจิกำรนัน้มคีวำมต้องกำร EL ทีต่่ำงกนั

ตวัชีว้ดัหลกัสองตัวส�ำหรับมติิย่อยนี ้ได้แก่ (ก) กำรจดัให้ม ีและกำรเข้ำถงึโอกำสในกำร

ฝึกอบรม (ข) กำรประกนัคณุภำพ เร่ืองกำรจดัให้มแีละกำรเข้ำถงึนัน้ มหีลำยรปูแบบ กระจำย

กนัไปตำมลักษณะทำงภมูศิำสตร์ของโครงกำรฝึกอบรม แตกต่ำงกนัไปตำมสถำนท่ีจดัฝึกอบรม 

หรอืบำงทีส่ำมำรถจดัรูปแบบกำรฝึกอบรมให้ข้อมลู และเอกสำรฝึกอบรมทำงออนไลน์

โดยที่กำรประกันคุณภำพเป็นประเด็นที่ระดับนโยบำยต้องด�ำเนินกำร ในกรณีท่ีมี

โครงกำรฝึกอบรม และผู้ให้บริกำรฝึกอบรมเป็นจ�ำนวนมำก อำจเกดิควำมไม่สมดลุกนัในสิง่ที่ 

ผูป้ระกอบกำรต้องกำร และสิง่ทีผู่้ให้บริกำรสำมำรถตอบสนองได้
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5.8  มติเิทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และการเข้าถงึข้อมลู

เป็นทีท่รำบกนัดโีดยทัว่ไปว่ำ ผูป้ระกอบกำรทัง้ขนำดเลก็ และขนำดใหญ่ จ�ำเป็นต้องมี

กำรเข้ำถงึแหล่งข้อมลูทีเ่กีย่วกบัธรุกจิทีท่นัสมยั และมข้ีอมลูทีเ่พยีงพออย่ำงเตม็ที ่ตัง้แต่ข้อมลู

เก่ียวกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค รสนยิมลกูค้ำ คู่แข่งใหม่ๆ กฎหมำย กำรจดัท�ำรำคำ เทคโนโลยี 

โอกำสใหม่ๆ ทำงกำรตลำด บริกำรทีป่รึกษำธรุกจิ โอกำสกำรฝึกอบรม แหล่งเงนิทนุ ข้อมลู

ด้ำนภำษี กฎระเบยีบภำครฐัเกีย่วกบักำรศุลกำกร และกำรลงทนุ เป็นต้น โดยท่ีข้อมลูทำงธรุกจิ

ทกุด้ำนเหล่ำนีเ้ป็นสิง่ส�ำคญัส�ำหรับผูป้ระกอบกำรเพือ่เพิม่พนูควำมยัง่ยนืของธรุกจิ กำรเตบิโต

ของกำรผลติและควำมสำมำรถในกำรผลติ และเพือ่เอือ้ต่อกำรเข้ำถงึตลำด ซึง่หมำยควำมว่ำ

สิ่งส�ำคัญส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรอนำคตของผู้ประกอบกำร SMEs นั้นขึ้นอยู่กับกำร 

เข้ำถึงข้อมลูได้อย่ำงดี

จำกข้อมลูของธนำคำรโลกในปี 2551 พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร SMEs เผชญิกบัควำมไม่

สมดลุของข้อมลูสองด้ำน ทัง้จำกตนเองทีพ่ยำยำมเข้ำถงึข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ และกำร

ตลำด และทัง้จำกผู้ให้บรกิำร โดยทีก่ำรได้รับข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ เช่น โอกำสทำงกำร

ตลำด แหล่งวตัถดุบิ ภำษ ีกำรจดัท�ำรำคำ และเรือ่งอืน่ๆ อำจมต้ีนทุนสงู ประกอบกับผูป้ระกอบกำร

ขำดทรพัยำกรในกำรเข้ำถงึข้อมลู  นอกจำกนีอ้งค์กำรพฒันำอตุสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ 

(The United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) ยงัได้รำยงำนในปี 

2546 ว่ำ ผูป้ระกอบกำร SMEs ในประเทศด้อยพฒันำ (least developed country: LDC)  

ส่วนใหญ่ต้องทนกบักำรมข้ีอมลูทำงธรุกจิที่ไม่เพยีงพอ โดยจะได้รบัข้อมลูจำกสถำบนัอสิระซึง่

ค่อนข้ำงล่ำช้ำ ยำกทีจ่ะเข้ำถงึ มขีอบเขตจ�ำกดั และขำดกำรบูรณำกำรของข้อมลู

นอกจำกกำรมแีหล่งข้อมลูที่ไม่เพยีงพอแล้ว  วธีิกำรทีจ่ะได้ข้อมลูเป็นเรือ่งทีส่�ำคญัด้วย

เช่นกนั ซึง่รวมถงึ วธิกีำร หรือกรรมวิธีในกำรเข้ำถงึหรือได้รับข้อมลูทำงธรุกิจท่ีถูกต้องจำกแหล่ง

ทีมี่อยู่ ได้แก่ โทรศพัท์ อีเมล์ โทรสำร ห้องสมดุ ประกำศจำกบอร์ดสำธำรณะ และวทิย ุเป็นต้น 

โดยทีว่ธิกีำรทีส่�ำคญัทีส่ดุในกำรเข้ำถงึข้อมลูในปัจจบัุนนี ้คอื กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ และ

กำรส่ือสำร (Information and Communication Technology: ICT) ผ่ำนทำงอนิเตอร์เนต็ ซึง่

กำรเข้ำถงึข้อมลูได้มกีำรเปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงมำกจำกทีเ่คยท�ำในอดตีโดยพฒันำกำรท่ีเกดิขึน้

อย่ำงรวดเรว็ของอนิเตอร์เน็ตน่ันเอง โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสือ่สำร ถอืเป็น

ส่ิงทีเ่พิม่พูนประสทิธิภำพให้กบัผูป้ระกอบกำร SMEs ซ่ึงจะช่วยในกำรลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำย และ

กำรเข้ำถงึตลำดได้กว้ำงมำกขึน้ทัง้ในระดับในประเทศ และระดบัโลก 
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สิง่แวดล้อม

- กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั ICT

- สิง่จงูใจให้มำใช้ประโยชน์จำก ICT เช่น พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์

- กฎหมำยเกีย่วกบัสือ่ สือ่มวลชน / อสิรภำพในข้อมลูข่ำวสำร

- กฎระเบยีบทีช่่วยขจดัอปุสรรค

- จ�ำนวนของผูท่ี้ต้องรอติดต้ังโทรศัพท์พืน้ฐำน

- กำรลงทนุในโทรคมนำคม และสำธำรณปูโภคที่ใช้สนบัสนนุ

สิง่อ�านวยความสะดวก / กรรมวธิ ี(ปริมาณ และคณุภาพ)

- กำรเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ เจ้ำของ เวบ็ไซต์ ร้ำนค้ำ

- สำยโทรศพัท์

- โทรศพัท์เคลือ่นที ่และกำรเชือ่มต่อ

- พ้ืนที่ให้บรกิำรของอนิเตอร์เนต็ระหว่ำงประเทศ

- ศนูย์ / ผู้ให้ / ช่องทำงของข้อมลู

 - รฐับำล

 - เอกชน: สมำคมธรุกจิ หอกำรค้ำ มหำวทิยำลยั และวทิยำลยั สถำบนัสนบัสนนุ 

  ธุรกจิ (เช่น สถำบันวจิยักำรตลำด) หน่วยงำนผู้ให้บรกิำรสนบัสนนุธรุกจิ

- สือ่: สถำนโีทรทศัน์ และกำรเชือ่มต่อ สถำนวีทิย ุและกำรเชือ่มต่อ หนงัสอืพมิพ์ / 

 นติยสำร / วำรสำร เป็นต้น

- ห้องสมดุ

มติใินการประเมนิการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร

กำรประเมนิกรอบแนวคิดในกำรเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำรสำมำรถพจิำรณำในสำมมติ ิได้แก่ 

สิง่แวดล้อม สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก หรือกรรมวธีิ และต้นทุนในกำรเข้ำถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 
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ต้นทนุ

- รำคำในกำรใช้บรกิำรอนิเตอร์เนต็

- รำคำในกำรตดิตัง้โทรศัพท์พืน้ฐำน

- รำคำโทรศพัท์เคลือ่นที่

- รำคำสำยเคเบลิโทรทศัน์ ดำวเทยีม

- รำคำหนงัสอืพิมพ์ นติยสำร

- ต้นทนุอ่ืนๆ ทีส่ำมำรถใช้เพือ่เข้ำถงึข้อมลู  

การเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 

ในกำรประเมินว่ำระดับข้อมูลที่มีอยู่นั้น มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำร SMEs 

อย่ำงไรนัน้ จะต้องพจิำรณำในสองลกัษณะส�ำคัญ ดังน้ี (1) กำรมข้ีอมลู (และคณุภำพของข้อมลู) 

และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึได้ (2) กำรมศูีนย์ข้อมลูธรุกจิ (รวมถงึคณุภำพ) 

ข้อมลู

ศนูย์ข้อมลูธรุกจิการม ีและ ความสามารถในการเข้าถงึ

5.9  มติกิารส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ SMEs มบีทบาททีแ่ขง็แกร่งในการก�าหนดนโยบาย

ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีม่ปีระสทิธภิำพ มคีวำมเป็นพลวตั และเข้มแขง็ จะเป็นสิง่ที่

ท�ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรพฒันำสงัคมและเศรษฐกจิอยูบ่นฐำนทีก่ว้ำงพอ มคีวำมครอบคลมุ และ

ย่ังยืน เนือ่งจำกสดัส่วนของผูป้ระกอบกำร SMEs ต่อวสิำหกจิทัง้หมดมมีำกกว่ำร้อยละ 90 ใน

ประเทศส่วนใหญ่ โดยที ่SMEs ทีแ่ขง็แกร่งเป็นสิง่ส�ำคัญต่อกำรสนบัสนนุกำรบรูณำกำรระดบั

ภมิูภำคให้ใกล้ชดิมำกขึน้ ซึง่รวมถงึกำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนในปี 2558 ด้วย 
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อย่ำงไรกต็ำม ผูป้ระกอบกำร SMEs ในอำเซียนยงัต้องเผชญิกบัควำมท้ำทำยด้ำนกำร

เงิน ด้ำนโครงสร้ำง และด้ำนอืน่ๆ อกีมำก อกีทัง้มกีำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ เทคโนโลย ี และ

ตลำดได้อย่ำงจ�ำกดั นอกจำกนี ้ยงัคงมคี�ำถำมเกีย่วกบัเร่ืองจติวญิญำณกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 

และทกัษะในกำรบรหิำรของ SMEs ในอำเซียนว่ำมเีพยีงพอหรอืไม่ ซึง่ปัญหำเหล่ำนีล้้วนเกดิ

ข้ึนจำกกำรขำดข้อมลู กำรมคีวำมสำมำรถที่ไม่เพยีงพอในกำรปฏบิตัิให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

และกำรรบัรอง และกำรไม่มสีภำพแวดล้อมแวดล้อมนโยบำยท่ีน�ำไปสูธ่รุกจิ โดยกำรจดักำรกบั

ข้อจ�ำกดัเหล่ำนีต้้องใช้กำรเฝ้ำติดตำม และประเมินว่ำ นโยบำยปัจจบุนั และแนวทำงทีด่�ำเนนิกำร

อยู่มปีระสทิธิผลในกำรเป็นตัวแทน SMEs และได้เพิม่พนูควำมแขง็แกร่งให้กบั SMEs ในระดบั

ภมูภิำคมำกน้อยเพียงใด ดงันัน้ อำเซียนจงึควรพจิำรณำถงึควำมจ�ำเป็นในกำรเป็นตวัแทนทีม่ี

ประสทิธิผล

• ประการแรก เจตนำรมณ์ทำงกำรเมอืงในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ และกำรบรูณำกำร

ผูป้ระกอบกำร SMEs ต้องมรีวมอยู่ในบริบทข้ำงต้น และจะดยีิง่ขึน้หำกเป็นเจตนำรมณ์ระดบั

ประเทศหรอืระดบัภมูภิำค เพรำะจะสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงเป็นรปูธรรมมำกขึน้ และแสดง

ให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัและควำมคงที่ในกำรด�ำเนนิกำรมำกกว่ำ

• ประการทีส่อง เป็นทีชั่ดเจนว่ำ นโยบำย โครงกำร และแผนงำนท่ีสนบัสนนุผูป้ระกอบ

กำร SMEs ต้องสำมำรถด�ำเนนิกำรกบัสิง่ท้ำทำยต่ำงๆ ได้ คอื ต้องมคีวำมทัว่ถงึ มกีำรเน้น 

เป้ำหมำยทีมุ่ง่ประสทิธภิำพ มกีำรใช้งบประมำณอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ให้เกดิควำมยัง่ยนื

ทำงกำรเงิน และมีควำมยืดหยุ่นเพื่อสำมำรถตอบสนองได้ดีกว่ำ และทันท่วงทีต่อกำร

เปลีย่นแปลง และควำมต้องกำรใดๆ

• ประการทีส่าม กำรประสำนงำน และกำรผนึกก�ำลงัของสถำบนั และหน่วยงำนภำครฐั

ที่ด�ำเนินกำรเก่ียวกับผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งในบำงประเทศมีองค์กรท่ีเป็นทำงกำรหลำย 

หน่วยงำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบเร่ืองกำรส่งเสริมผูป้ระกอบกำร SMEs และกำรด�ำเนนิกำรแบบ

ระบบรำชกำรและมคีวำมเข้มงวดมำกเป็นประเดน็ทีต้่องปรบัปรงุ อย่ำงไรกต็ำม กำรปกป้อง 

ผลประโยชน์ กำรแข่งขันระหว่ำงองค์กร กำรทบัซ้อนของผลประโยชน์ และควำมล่ำช้ำ ตลอดจน

กำรสือ่สำรที่ไม่ถกูต้อง อำจเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้บำงอย่ำงไม่สำมำรถหลกีเลีย่งได้ 
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ตัวชี้วัดในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีบทบาทที่แข็งแกร่งในการก�าหนด

นโยบาย

5.9.1 การเข้ามส่ีวนร่วมและศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs 

กำรมส่ีวนร่วม และศักยภำพของผูป้ระกอบกำร SMEs มผีลต่อกำรเกดิขึน้ของเครอืข่ำย

ผูป้ระกอบกำร ซึง่สำมำรถท�ำหน้ำทีเ่ป็นตัวแทนทีเ่ป็นทำงกำรทัง้ในระดบันโยบำย และปฏบิตัิ 

โดยที่นโยบำยและกำรสนับสนุนที่มีประสิทธิผลในกำรเชื่อมโยง และควำมร่วมมือกันระหว่ำง

บรษิทั มกัจะก่อประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่ข้มแขง็ ในขณะทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs 

ทีอ่่อนแอ มกัไม่ได้รบัประโยชน์มำกนัก เน่ืองจำกขำดเครือข่ำยกบัผูป้ระกอบกำร SMEs รำยอ่ืนๆ 

ดังนั้น จึงเป็นกำรไม่เหมำะสมที่ใช้นโยบำยเดียวในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำง 

ผูป้ระกอบกำร SMEs นอกจำกน้ีกำรสนับสนุนให้ผูป้ระกอบกำร SMEs รวมกลุม่ควรจะประกอบ

ด้วยผลประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือให้เกดิกำรรวมกลุม่ได้ง่ำยขึน้ และมปีระสทิธภิำพสงูขึน้ 

5.9.2 การให้การปรึกษาและการเฝ้าตรวจติดตาม

กำรให้กำรปรึกษำและกำรเฝ้ำตรวจติดตำม เป็นแกนส�ำคัญในกำรช่วยสนับสนุนกำร

ด�ำเนินงำนและกำรเป็นตวัแทน SMEs ทีม่ปีระสทิธผิล

5.9.3 การเปิดกว้างในการด�าเนนิการให้การปรึกษา

กรอบแนวคิดการเปิดกว้าง ประกอบด้วยตัววัดควำมเปิดกว้ำงสี่มิติ ได้แก่ ควำมลึก 

โครงสร้ำง จังหวะเวลำ และกำรให้กำรรับรอง เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้ว กรอบแนวคิดกำร 

เปิดกว้ำงเป็นกำรประเมนิว่ำกำรด�ำเนนิกำรให้กำรปรึกษำด�ำเนนิไปแบบ “จำกล่ำงขึน้บน” และ

มีผลอย่ำงส�ำคญัต่อแนวทำงนโยบำยทีจ่ดัท�ำ และกำรตดัสนิใจของภำครฐัหรอืไม่
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ความลกึของการเปิดกว้าง ตัววัดนีเ้ป็นกำรค้นหำว่ำ กำรด�ำเนนิกำรให้กำรปรกึษำได้ให้

ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีควำมเกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงใด ซึ่งรวมถึงกำรไหลเวียนของข้อมูล 

สองทำงระหว่ำงทัง้ฝ่ำยต่ำงๆ และกำรท�ำงำนของหน่วยงำนนโยบำย ควำมเกีย่วข้องนีส้ำมำรถ

ท�ำโดยกำรเพ่ิมให้มกีำรให้ค�ำปรกึษำโดยตรงกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ข้ำมำร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ

โครงสร้างของการเปิดกว้าง โครงสร้ำงกำรเปิดกว้ำงสำมำรถพจิำรณำได้ในสองมติ ิคอื 

ระบบโครงสร้ำงทีต้่องท�ำให้เป็นทำงกำรตำมระเบียบ และข้อพงึปฏบิตัทิีก่�ำหนดไว้ หรอืให้เป็น

แบบไม่เป็นทำงกำร เพือ่ให้โครงสร้ำงทีจ่ดัท�ำมคีวำมโปร่งใส และสำมำรถตอบข้อโต้แย้งของ

สำธำรณชนได้ อีกมติิหนึง่ เป็นกำรเน้นว่ำกำรจดัท�ำนโยบำยควรด�ำเนนิกำรให้เป็นกำรบรกิำร

ภำคกำรเมอืง (หรอืเพือ่กำรบริกำรภำครัฐ)

จังหวะเวลาของการเปิดกว้าง ตัววัดน้ีเป็นเร่ืองของจังหวะเวลำในกำรเปิดกว้ำงที่

เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรพัฒนำนโยบำยกำรค้ำว่ำ ณ ขั้นตอนใดในกำรด�ำเนินกำรท่ีควรมี 

กำรเพ่ิมควำมเกีย่วข้องจำกประชำชน

การให้การรับรองการเปิดกว้าง ตัวชี้วัดตัวสุดท้ำยอำจเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดกำรโต้เถียง 

มำกทีส่ดุ ซึง่จะเกีย่วข้องกบักำรให้กำรรับรององค์กรภำคประชำชน เพือ่เข้ำร่วมในระบบกำร

ให้กำรปรกึษำนโยบำยกำรค้ำ

ควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำให้ SMEs มคีวำมมัน่ใจว่ำสำมำรถได้รบัประโยชน์จำกประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนนั้น ขึ้นอยู ่กับกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ SMEs และ 

ประสทิธภิำพในกระบวนกำรจดัท�ำนโยบำยเศรษฐกจิและกำรค้ำ นอกจำกน้ี สถำบัน และเครือข่ำย

ซึง่มกีลไกหำรอืร่วมภำครัฐ และเอกชน ทีม่ปีระสทิธิภำพจะช่วยเตมิเตม็วสิยัทัศน์ของประชำคม

เศรษฐกจิอำเซยีนทีต้่องกำรสร้ำงฐำนกำรผลติทีม่คีวำมเป็นพลวตั ซึง่นวตักรรม และควำมเป็น

สำกลของ SMEs จะกลำยเป็นส่วนหนึง่ของควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอำเซยีน


