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บทที่ 10
กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบเพื่อกำรพัฒนำ 

(Global Entrepreneurship Monitor : GEM)

โครงกำรกำรศกึษำเชงิเปรยีบเทยีบเพื่อกำรพฒันำ (Global Entrepreneurship Monitor : GEM) 

เป็นโครงกำรที่จัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษำสถำนภำพและประเมินระดับควำมเป็น 

สังคมผู้ประกอบกำรของประเทศไทย และเพื่อศึกษำทัศนคติ ควำมตื่นตัว และกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำกรในกจิกรรมด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร จ�ำแนกตำมกลุ่มและภูมภิำค ตลอดจนเพื่อ

ศึกษำปัจจัยแวดล้อมเกื้อหนุนต่อกำรเติบโตของผู้ประกอบกำร แนวทำงกำรก�ำหนดนโยบำย 

และมำตรกำรในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำสงัคมผู้ประกอบกำร และกำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำร

รุน่ใหม่ที่มคีณุภำพ โดยมกีำรศกึษำเปรยีบเทยีบกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำรของประเทศไทย 

ปี 2556 - 2557 และกำรศึกษำเปรียบเทียบกับประเทศสมำชิก GEM จ�ำนวน 12 ประเทศจำก  

ทั่วโลก ได้แก่ ฟิลปิปินส เวยีดนำม มำเลเซยี อนิโดนเีซยี จนี สงิคโปร เกำหลใีต้ ไต้หวนั โปแลนด 

เยอรมน ีสหรำชอำณำจกัร และสหรฐัอเมรกิำ โดยมรีำยละเอยีดสำระส�ำคญั ดงันี้

กิจกรรมควำมเป็นผู้ประกอบกำรในประเทศไทยปี	2557
อตัรำร้อยละกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำรในระยะเริ่มต้น (Total Early - Stage Entrepre-

neurship Activity : TEA) ในปี 2557 ร้อยละ 19.2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 17.7 

นอกจำกนี้อตัรำร้อยละของผูป้ระกอบกำรที่มธีรุกจิอำยมุำกกว่ำ 3.5 ปี ประจ�ำปี 2557 ร้อยละ 28.6 

ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 28.0 เล็กน้อยเช่นกัน กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำร้อยละ 

ดงักล่ำวมำจำกกำรที่ประชำชนไทยให้ควำมสนใจและมคีวำมตื่นตวัในกำรเป็นผูป้ระกอบกำรมำกขึ้น 
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	ภำพที่	10.1	กิจกรรมกำรเป็นผู้ประกอบกำร

 

หมำยเหต ุ: จำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 2,600 ตวัอย่ำง โดยไม่รวมวสิำหกจิขนำดกลำงจ�ำนวน 400 ตวัอย่ำง/อตัรำร้อยละกจิกรรม
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรค�ำนวณจำกข้อมูลดบิ (Raw Data) ของโครงกำร Global Entrepreneur Monitor ในปี 2014

กำรศึกษำเปรียบเทียบกิจกรรมควำมเป็นผู้ประกอบกำรของประเทศไทย	ปี	2556	
กับประเทศอื่นๆ

กำรเปรยีบเทยีบข้อมลูกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำรไทย ปี 2556 กบัประเทศส�ำคญัอื่นๆ 

พบว่ำประเทศไทยมสีดัส่วนของธรุกจิที่มอีำยมุำกกว่ำ 3.5 ปีสงูที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 28.0 ของกลุม่

ตัวอย่ำงทั้งหมดซึ่งมำกกว่ำประเทศเวียดนำม ร้อยละ 16.4 และประเทศจีน ร้อยละ 11.0  

ซึ่งเป็นอนัดบัที่ 2 และ 3 ตำมล�ำดบั อย่ำงไรกต็ำมมเีพยีงไม่กี่ประเทศเท่ำนั้นที่มสีดัส่วนผู้ที่ก�ำลงั

จัดตั้งธุรกิจ (Nascent Entrepreneurs) และสัดส่วนผู้ประกอบกำรที่มีธุรกิจอำยุน้อยกว่ำ 3.5 ปี 

(Young Businesses) มำกกว่ำประเทศไทย สรปุอนัดบัประเทศตำมระยะควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
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(28.0%, 29.7%)
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ผู้หญิงกับควำมเป็นผู้ประกอบกำรไทย
จำกกำรศกึษำในปี 2557 พบว่ำ จ�ำนวนสดัส่วนเพศชำยในกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำร

ในระยะเริ่มต้น (TEA) ของไทยมำกกว่ำเพศหญงิ โดยอตัรำร้อยละกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำร

ในระยะเริ่มต้น (TEA) ของเพศชำยเท่ำกบั 22.0 ในขณะที่อตัรำร้อยละกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำร

ในระยะเริ่มต้น (TEA) ของเพศหญงิเท่ำกบั 16.5

นอกจำกนี้ เมื่อพจิำรณำจ�ำนวนสดัส่วนในกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มธีรุกจิอำยมุำกกว่ำ 3.5 ปี 

(EB) พบว่ำ เพศชำยมีสัดส่วนกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีธุรกิจอำยุมำกกว่ำ 3.5 ปี (EB) มำกกว่ำ 

เพศหญิง โดยอัตรำร้อยละกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีธุรกิจอำยุมำกกว่ำ 3.5 ปี (EB) ของเพศชำย

เท่ำกบั 30.3 ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกำรที่มธีรุกจิอำยมุำกกว่ำ 3.5 ปี (EB) ของเพศหญงิเท่ำกบั 

25.8

เมื่อพิจำรณำทัศนคติต่อควำมเป็นผู้ประกอบกำร จ�ำแนกตำมเพศชำยและเพศหญิงของ

ประเทศไทยในปี 2557 พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงเพศหญงิมทีศันคตติ่อควำมกลวัที่จะล้มเหลว (Fear 

of Failure in Doing Business) และมุมมองต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรดำ้นสถำนะและกำรได้รับ

ควำมสนใจจำกสื่อสูงกว่ำเพศชำย โดยทัศนคติต่อควำมกลัวที่จะล้มเหลว (Fear of Failure in 

Doing Business) ของเพศหญงิมำกกว่ำเพศชำยประมำณร้อยละ 10.4 ในขณะที่ทศันคตด้ิำนอื่นๆ  

อนัได้แก ่ทศันคตโิอกำสในกำรท�ำธรุกจิ (Opportunities Doing Business) ควำมรูแ้ละทกัษะในกำร

เป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Skill) กำรสร้ำงเครอืข่ำยของผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 

Network) กำรประกอบธรุกจิเป็นอำชพีที่ด ี(Good Career Choice) ผู้ประกอบกำรได้รบักำรยกย่อง

ในสงัคม (Social Status) ผู้ประกอบกำรมคีณุภำพชวีติเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนสงัคม (Equality of 

Standard of Living) โดยรวมเพศชำยมสีดัส่วนร้อยละมำกกว่ำเพศหญงิ

นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำในส่วนทัศนคติต่อผู้ประกอบกำรหญิงในประเทศไทย พบว่ำ  

ในประเทศไทยผูห้ญงิมโีอกำสและได้รบักำรยอมรบัในสงัคมไทยในกำรประกอบธรุกจิในฐำนะเป็น

ผู้ประกอบกำร โดยผลสรปุทศันคตติ่อผู้ประกอบกำรหญงิในประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหาร
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กำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่กับผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว
จำกกำรศกึษำกจิกรรมควำมเป็นผูป้ระกอบกำรของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เปรยีบเทยีบกบั

ผู้ที่ด�ำเนนิธรุกจิอยู่แล้ว สำมำรถสรปุประเดน็ที่น่ำสนใจได้ ดงันี้

 ตำรำงที่	10.1	กำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่กับผู้ที่ด�ำเนิน 

	 	 ธุรกิจอยู่แล้ว	(หน่วย	:	ร้อยละ)

ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้ว

มีผู้ประกอบกำรส่วนน้อย (19.0%) ที่มีกำรน�ำเสนอสินค้ำ

หรือบริกำรที่แปลกใหม่และไม่เคยมีมำก่อนในตลำด

มีผู้ประกอบกำรส่วนน้อย (13.0%) ที่มีกำรน�ำเสนอสินค้ำ

หรือบริกำรที่แปลกใหม่และไม่เคยมีมำก่อนในตลำด

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นิยมขำยสินค้ำและบริกำรที่เหมือนกับ

ธุรกิจอื่นในตลำด (48.4%) และมีธุรกิจเพียงส่วนน้อยที่พยำยำม

หลีกเลี่ยงกำรแข่งขันในตลำด ผ่ำนกำรหำกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ (8.0%)

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นิยมขำยสินค้ำและบริกำรที่เหมือนกับ

ธุรกิจอื่นในตลำด (66.0%) และมีธุรกิจเพียงส่วนน้อยที่พยำยำม

หลีกเลี่ยงกำรแข่งขันในตลำด ผ่ำนกำรหำกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ (6.8%)

ผู้ประกอบกำรเกือบทั้งหมด (87.2%) ยังคงนิยมท�ำธุรกิจ

ภำยในประเทศและไม่มีกำรมุ่งเน้นตลำดต่ำงชำติแต่อย่ำงใด

ผู้ประกอบกำรเกือบทั้งหมด (90.3%) ยังคงนิยมท�ำธุรกิจ

ภำยในประเทศและไม่มีกำรมุ่งเน้นตลำดต่ำงชำติแต่อย่ำงใด

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ (75.8%) จัดตั้งธุรกิจ

เนื่องจำกมองเห็นโอกำสที่ดี มำกกว่ำแค่เพรำะควำมจ�ำเป็น

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ (58.9%) จัดตั้งธุรกิจ เนื่องจำกมองเห็น

โอกำสที่ดี มำกกว่ำแค่เพรำะควำมจ�ำเป็น

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จัดตั้งธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนรำยได้ (54.0%) 

มำกกว่ำเพื่อกำรเป็นอิสระทำงกำรเงิน (37.5%)

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จัดตั้งธุรกิจ เพื่อกำรเป็นอิสระทำงกำรเงิน 

(50.6%) มำกกว่ำเพื่อเพิ่มพูนรำยได้ (33.1%)

ธุรกิจส่วนใหญ่ (58.0%) ยังคงอยู่ในรูปแบบกิจกำรคนเดียว 

ไม่มีกำรจ้ำงงำน และไม่มีแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต (42.0%)

ธุรกิจส่วนใหญ่ (63.2%) ยังคงอยู่ในรูปแบบกิจกำรคนเดียว 

และไม่มีแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต (57.6%)

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ (29.0%) คำดหวังว่ำรำยได้หลักของธุรกิจ

จะมำจำกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรแก่เพื่อน/ครอบครัว

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ (29.7%) คำดหวังว่ำรำยได้หลัก

ของธุรกิจจะมำจำกเพื่อน/ครอบครัว

เกินกว่ำครึ่งของผู้ประกอบกำร (59.7%) ไม่นิยมใช้อินเทอรเน็ต 

เพื่อกำรประกอบธุรกิจของตนเอง

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ (86.5%) ไม่นิยมใช้อินเทอรเน็ต 

เพื่อกำรประกอบธุรกิจของตนเอง

ผู้ประกอบกำรที่ก�ำลังจัดตั้งธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีสมำชิกในครอบครัว

ที่เคยประกอบธุรกิจมำก่อน (61.2%)

ผู้ประกอบกำรที่ก�ำลังจัดตั้งธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีสมำชิกในครอบครัว

ที่เคยประกอบธุรกิจมำก่อน (56.0%)

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นิยมท�ำธุรกิจภำยในที่อยู่อำศัยของตนเอง 

(69.3%)

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่นิยมท�ำธุรกิจภำยในที่อยู่อำศัยของตนเอง 

(67.0%)

ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพำณิชย 

(76.8%)

ธุรกิจส่วนใหญ่มีกำรจดทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพำณิชย 

(97.4%)
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและวิสำหกิจ
ขนำดย่อมของประเทศไทย

จำกกำรเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงวิสำหกิจขนำดกลำงกับวิสำหกิจขนำดย่อมของประเทศ 

ไทย สรปุประเดน็ได้ดงันี้

 ตำรำงที่	10.2	สรุปกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิสำหกิจ 

	 	 ขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทย

วิสำหกิจขนำดย่อม (Small Enterprise) วิสำหกิจขนำดกลำง (Medium Enterprise)

ร้อยละ 19.2 ของวสิำหกจิขนำดย่อมได้จดทะเบยีนธรุกจิ

กบักรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย

ร้อยละ 44.6 ของวสิำหกจิขนำดกลำงได้จดทะเบยีนธรุกจิ

กบักรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย

ร้อยละ 38.4 ของวสิำหกจิขนำดย่อมรู้จกัหน่วยงำนส�ำนกังำน

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ในฐำนะ

หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุกำรประกอบกจิกำร

ร้อยละ 67.5 ของวสิำหกจิขนำดกลำงรู้จกัหน่วยงำนส�ำนกังำน

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ในฐำนะ

หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุกำรประกอบกจิกำร

ร้อยละ 38.1 ของวสิำหกจิขนำดย่อมมพีื้นฐำนสมำชกิในครอบครวั

ที่เคยเป็นผู้รเิริ่มธรุกจิ หรอืมธีรุกจิส่วนตวั

ร้อยละ 60.0 ของวสิำหกจิขนำดกลำงมพีื้นฐำนสมำชกิ

ในครอบครวัที่เคยเป็นผู้รเิริ่มธรุกจิ หรอืมธีรุกจิส่วนตวั

กลุ่มตวัอย่ำงวสิำหกจิขนำดย่อมมทีศันคตใินส่วนที่มองว่ำ 

กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรก่อตั้งธรุกจิใหม่ เป็นทำงเลอืกในกำร

ประกอบอำชพีที่คนส่วนใหญ่ปรำรถนำ (Good Career Choice) 

สูงกว่ำกลุ่มวสิำหกจิขนำดกลำง

กลุ่มตวัอย่ำงวสิำหกจิขนำดกลำงมทีศันคตใินส่วนที่มองว่ำ 

ในประเทศไทยมกัจะได้รบัทรำบเรื่องรำวเกี่ยวกบัควำมส�ำเรจ็

ในกำรก่อตั้งธรุกจิใหม่ตำมสื่อต่ำงๆ อยู่เสมอ (Media Attention) 

สูงกว่ำกลุ่มวสิำหกจิขนำดย่อม

ส่วนใหญ่ของกลุ่มวสิำหกจิขนำดย่อมมกีำรศกึษำในระดบัประถม

และมธัยมศกึษำ

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่ำงวสิำหกจิขนำดกลำงมกีำรศกึษำ

ในระดบัอดุมศกึษำ (ปรญิญำตร/ีปรญิญำโท)

มเีพยีงร้อยละ 12.8 ของกลุ่มวสิำหกจิขนำดย่อมที่ใช้อนิเทอรเนต็

เพื่อขำยผลติภณัฑหรอืบรกิำรส�ำหรบัธรุกจิ

ร้อยละ 58.1 ของกลุ่มวสิำหกจิขนำดกลำงใช้อนิเทอรเนต็

เพื่อขำยผลติภณัฑหรอืบรกิำรส�ำหรบัธรุกจิ

ศักยภำพของสังคมควำมเป็นผู้ประกอบกำรในประเทศไทย
จำกกำรสัมภำษณเชิงลึกผู ้เชี่ยวชำญในประเทศ ด้ำนศักยภำพของสังคมควำมเป็น 

ผูป้ระกอบกำรไทย พบว่ำประเทศไทยมสีภำพแวดล้อมที่เอื้อประโยชนต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิขนำดย่อม

บทสรุปผู้บริหาร
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ในด้ำน 1.)	กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เนื่องจำกวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศ

ได้รบัควำมสนใจมำกขึ้นทั้งจำกองคกรและธนำคำรพำณชิย 2.)	นโยบำยของภำครฐั โดยปัจจบุนั

ผูป้ระกอบกำรได้รบักำรสนบัสนนุมำกขึ้นจำกภำครฐัทั้งด้ำนภำษแีละกำรเข้ำถงึกำรสนบัสนนุอื่นๆ 

3.)	กำรเข้ำถงึข้อมลูและเครือข่ำยธรุกจิ เนื่องจำกภำครฐัได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัเกบ็ฐำน

ข้อมูลทำงธรุกจิและมกีำรสนบัสนนุกำรจบัคู่ทำงธรุกจิทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

นอกจำกนี้ประเทศไทยยังมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อประโยชนต่อกำรขยำยธุรกิจขนำดย่อมสู่

ขนำดกลำง ในด้ำน 1.)	กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เนื่องจำกผู้ประกอบกำรวสิำหกจิขนำดย่อม

สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นนอกเหนือจำกกำรกู้ยืมเงิน ตลอดจนได้รับ

กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรพำณิชยมำกขึ้นจำกกำรแข่งขันที่สูงขึ้นในตลำด 2.)	กำร

เปิดกว้ำงของตลำด เนื่องจำกผูบ้รโิภคในต่ำงจงัหวดัมแีนวโน้มก�ำลงัซื้อที่สงูขึ้น ประกอบกบักำร

เปิดรับนวัตกรรมและสินค้ำใหม่ๆ ในประเทศที่สูงกว่ำประเทศอื่นๆ 3.)	กำรเข้ำถึงข้อมูลและ 

เครือข่ำยธุรกิจ เห็นได้ชัดเจนจำกควำมสำมำรถในกำรสรำ้งควำมสัมพันธทำงธุรกิจระหว่ำง 

ผูป้ระกอบกำร ซึ่งมศีกัยภำพในกำรต่อยอดธรุกจิจำกเครอืข่ำยผูป้ระกอบกำรที่เข้มแขง็ในอนำคต

อุปสรรคที่มีผลต่อกำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรในประเทศไทย
กำรสมัภำษณเชงิลกึผูเ้ชี่ยวชำญในประเทศ ด้ำนปัจจยัอปุสรรคที่ส่งผลต่อกำรพฒันำสงัคม

ควำมเป็นผูป้ระกอบกำรไทย พบว่ำ	1.)	กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ ยงัคงเป็นปัจจยัอปุสรรคหลกั

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรไทย โดยแม้ว่ำจะมีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรพำณิชยมำกขึ้น

ในปัจจบุนั แต่กำรช่วยเหลอืดงักล่ำวยงัคงไม่เพยีงพอ เนื่องจำกเงื่อนไขกำรอนมุตัทิี่ยงัคงขำดควำม

ยืดหยุ่น 2.)	กำรเปิดกว้ำงของตลำด แม้ว่ำผู้บริโภคในประเทศจะมีกำรเปิดรับต่อสินค้ำและ

บรกิำรใหม่ๆ แต่ผูป้ระกอบกำรรำยเลก็ในประเทศไทยยงัคงไม่สำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดอย่ำงเสร ี

เนื่องจำกยงัคงได้รบักำรกดีกนัจำกธรุกจิรำยใหญ่ 3.)	นโยบำยภำครฐั ที่ยงัคงขำดกำรบรูณำกำร

ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ประกอบกบัควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมือง ซึ่งส่งผลต่อควำมไม่ต่อเนื่อง

ของโครงกำรต่ำงๆ ท�ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถไว้วำงใจนโยบำยภำครฐัได้ในระยะยำว

ในส่วนของปัจจัยอุปสรรคต่อกำรขยำยธุรกิจจำกขนำดย่อมสู่ขนำดกลำง พบว่ำปัจจัย

อุปสรรคส�ำคัญหลัก ได้แก่	 1.)	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน เนื่องจำกสถำบันทำงกำรเงิน 
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ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่วิสำหกิจขนำดใหญ่และขนำดกลำงมำกกว่ำ

วสิำหกจิขนำดย่อม 2.)	ทกัษะและควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร  เนื่องจำกผูป้ระกอบกำร

รำยเล็กส่วนใหญ่ยังคงขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ จึงท�ำให้ไม่สำมำรถขยำยธุรกิจได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 3.)	กำรเปิดกว้ำงของตลำด เนื่องจำกยงัคงได้รบักำรกดีกนัทำงกำรค้ำจำก

คู่แข่งขนำดใหญ่ทั้งในและจำกต่ำงประเทศ 

ข้อเสนอแนะและมำตรกำรส่งเสริมเพื่อกำรพัฒนำสังคมควำมเป็นผู้ประกอบกำร
ไทยในอนำคต

ข้อเสนอแนะส่งเสริมเพื่อกำรพัฒนำส่งเสริมสังคมควำมเป็นผู้ประกอบกำรไทยในอนำคต 

ที่น�ำเสนอในส่วนนี้เป็นกำรประมวลจำกข้อเสนอแนะที่มำจำกควำมคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชำญที่ท�ำกำร

สมัภำษณเชงิลกึและสงัเครำะห โดยเรยีงล�ำดบัควำมส�ำคญัจำกทศันะผู้เชี่ยวชำญ โดยจำกกำร

ประมวลข้อเสนอแนะเพื่อกำรพฒันำส่งเสรมิสงัคมควำมเป็นผู้ประกอบกำรไทย ข้อเสนอแนะที่มี

ควำมส�ำคญัเป็นอนัดบัที่ 1 ได้แก่ ปัจจยัด้ำนกำรศกึษำและฝึกอบรม อนัดบัที่ 2 ด้ำนกำรสนบัสนนุ

ทำงกำรเงนิและอนัดบัที่ 3 ปัจจยัด้ำนกำรพฒันำนโยบำยของภำครฐัโดยมรีำยละเอยีด ดงันี้

1.	ด้ำนปัจจัยด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรม

 1.1 กำรเพิ่มหลกัสูตรกำรบ่มเพำะจติวญิญำณผู้ประกอบกำรตั้งแต่ระดบัปฐมวยั

 1.2 กำรสร้ำงทศันคตแิละทกัษะที่จ�ำเป็นต่อกำรเป็นผู้ประกอบกำร

2.	ด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

 2.1 กำรพฒันำแนวทำงกำรปล่อยสนิเชื่อของสถำบนักำรเงนิ

3.	ด้ำนนโยบำยภำครัฐ

 3.1 นโยบำยภำครัฐในกำรส ่งเสริมผู ้ประกอบกำรในลักษณะรำยสำขำหรือ 

  ภูมภิำคให้เด่นชดัขึ้น

 3.2 เน้นจำกนโยบำยภำครฐัสู่กำรปฏบิตัิ

บทสรุปผู้บริหาร
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ข้อเสนอแนะและมำตรกำรส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจจำกขนำดย่อม 
สู่ขนำดกลำงในประเทศไทย

จำกกำรประมวลข้อเสนอแนะที่มำจำกควำมคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชำญที่ท�ำกำรสมัภำษณเชงิลกึ 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจจำกขนำดย่อมสู่ขนำดกลำงในประเทศไทยที่มีควำมส�ำคัญ

เป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน อันดับที่ 2 ด้ำนกำรเพิ่มทักษะและ

ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรและอันดับที่ 3 ด้ำนปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำนโยบำยของภำครัฐ

โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้

1.	ด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

 1.1 กำรเพิ่มจ�ำนวนแหล่งเงนิทนุและกำรกระจำยแหล่งเงนิทนุให้ทั่วถงึ

2.	ด้ำนกำรเพิ่มทักษะและควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร

 2.1 กำรเพิ่มทกัษะทำงด้ำนกำรบรหิำรกจิกำร

3.	ด้ำนปัจจัยด้ำนกำรพัฒนำนโยบำยของภำครัฐ

 3.1 นโยบำยของภำครัฐที่ส่งเสริมกำรขยำยกิจกำรของผู ้ประกอบกำรรำยเล็ก 

  โดยเฉพำะ


