
บทที่ 6 
ประเด็นการศึกษาภายใตโครงการสํารวจความตองการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม SME Survey  

ในป 2563 สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดสํารวจความตองการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SME Survey เพื่อใหทราบถึงสถานการณ โครงสราง ปญหาอุปสรรค และ

โอกาสในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอย รวมทั้งความตองการในการรับบริการและการ

สงเสริมจากภาครัฐ และการแกไขปญหาที่เกิดจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  

2 เรื่อง ประกอบดวย (1) การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเงินเพ่ือใหผูประกอบการขนาด

ยอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางเทาเทียมกัน และ (2) การศึกษาความสามารถของผูประกอบการขนาด

ยอย (Micro Enterprise) ในการปรับตัวเขาส ู ย ุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ ่งมีสาระสำคัญ 

ดังตอไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเงินเพื่อใหผูประกอบการขนาดยอยสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางเทาเทียม 

ในการสรางธุรกิจใหอยู รอดไดน ั ้น การบริหารการเง ินถือว าม ีความสำคัญอยางยิ ่ง ทั้ง

ผูประกอบการทุกขนาด การบริหารการเงินจะประกอบดวยการจัดหาเงินทุน และการใชเงินทุน การจัดหา

เงินทุนเพ่ือใชในธุรกิจ โดยท่ัวไปประกอบดวยเงินทุนของผูประกอบการซึ่งจะเปนเงินที่สะสมไว รวมถึงผลกำไร

เมื่อดำเนินธุรกิจแลว เงินทุนสวนนี้จะไมมีตนทุนดอกเบี้ยและไมตองผอนชำระคืนใคร แตก็มักมีจำนวนจำกัด 

สวนอีกแหลงเงินทุนไดแก เงินกู หรือ สินเชื่อ ทั้งที่อยูในระบบ และนอกระบบ ในสวนของเงินกูในระบบนั้น มี

ทั้งที่เปนเงินกูจากแหลงที่เปนสถาบันการเงิน และแหลงที่ไมใชสถาบันการเงิน โดยในสวนที่เปนสถาบันการเงิน

นั้น มีทั้งที่เปนธนาคาร และที่ไมใชธนาคาร ซึ่งองคกรเหลานี้จะตองจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและปลอยกูตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนผูกำกับดูแล สำหรับในสวนของเงินกูนอก

ระบบนั้น ดำเนินการโดยองคกรหรือบุคคลที่ไมไดขออนุญาตจัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยใหสินเชื่อแก

ผูกูท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงเงนิกูในระบบ และมักจะตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูงและมเีงื่อนไขที่ผูกูเสียเปรียบ 

จากผลการสำรวจภาระหนี้และการเขาถึงแหลงเงินทุนของ MSME จำนวน 805 ตัวอยาง โดย

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในป 2556 ชี้ใหเห็นถึงโครงสรางแหลงเงนิทุนหลัก

ของกิจการขนาดยอยวาการดำเนินงานตองอาศัยเงินกูเปนหลัก โดยเฉพาะจากสถาบันการเงินที่สูงถึงรอยละ 

35.74 ของเงินลงทุนทั้งหมด และจากเงินกูนอกระบบอีกรอยละ 0.45 รองลงมาไดแก การใชเงินทุนจากกำไร

สะสมของกิจการรอยละ 31.98 ที่เหลือรอยละ 30.78 เปนแหลงเงินทุนจากตนเอง/ญาติ/เพ่ือน และอีกรอยละ 

1.05 เปนเงนิท่ีไดจากหุนสวน ทั้งนี้ กิจการขนาดยอยเคยไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินคิดเปนรอยละ 62.58 
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ในขณะที่ ท่ีเหลือรอยละ 37.42 ไมเคยไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และจากการสำรวจของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พบวา MSME รอยละ 48.83 มีภาระหนี้ โดยในจำนวนนี้

รอยละ 63.25 มีภาระหนี้กับธนาคารพาณิชยของเอกชน รองลงมารอยละ 53.33 มีภาระหนี้กับธนาคารของรัฐ 

รอยละ 10.26 มีภาระหนี้กับสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร สวนที่เหลือ รอยละ 20.69 ไดจากเงินกูนอกระบบ 

เชน นายทุนเงินกู ญาติ และคนรูจัก โดยกูเพ่ือใชเปนเงนิทุนหมุนเวียนมากที่สุด (รอยละ 89.23) รองลงมาเพื่อ

ขยายธุรกิจ (รอยละ 43.76) เพื่อชำระคืนเงินกู (รอยละ 16.41) ทั้งนี้พบวามีเพียงรอยละ 12.82 กูเพื่อลงทุน

ทำธุรกิจเริ่มตน แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของ MSME ในการเขาถึงเงินกูในชวงเริ่มตนธุรกิจ ทั้งนี้กรณีกูนอก

ระบบอัตราการชำระหนี้ตองวด รายวัน รอยละ 7.50 ตอวัน รายสัปดาห รอยละ 10.50 ตอสัปดาห รายเดือน

รอยละ 12.04 ตอเดือน นอกจากนี้ ผลการศกึษายังพบวา MSME รอยละ 24.61 เคยยื่นขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินในระบบ ในจำนวนนี้รอยละ 89.38 ไดรับอนุมัติสินเชื่อ ในขณะที่รอยละ 10.62 ไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ 

ปญหาและอุปสรรคที่ทำให MSME โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กไมสามารถเขาถึงระบบสินเชื่อ

ของสถาบันการเงินไดมาจากขอจำกัดทั้งดานผูประกอบการเอง ไดแก การขาดหลักทรัพยค้ำประกัน การไมมี

แผนธุรกิจที่ดี ขาดสภาพคลองทางการเงิน เปนผูประกอบการใหมที่เพิ่งเริ่มตนกิจการทำใหขาดประสบการณ

และประวัติในการประกอบธุรกิจ/ขาดประวัติการชำระเงิน ระบบบัญชีการเงินไมถูกตอง ขาดวินัยดานการเงิน

ที่มีการใชเงินปะปนกันระหวางเรื่องสวนตัวกับการทำธุรกิจ และขอจำกัดดานสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อ ซึ่ง

ผูประกอบการรายเล็กมองวา มีการกำหนดเงื่อนไขมากเกินไป นโยบายในการปลอยกูกับผูประกอบการขนาด

ยอยและรายใหมยังไมกระจายอยางทั่วถึงกับธนาคารพาณิชย ในขณะที่ธนาคารของรัฐสนับสนุนผูประกอบการ

ขนาดยอยตามนโยบายของรัฐบาล แตวงเงินไมสูงมากนัก ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการขนาดยอย 

ที่ผานมารัฐบาลใหความสำคัญกับประเด็นการเขาถึงแหลงเงินทุนของ MSME มาโดยตลอด โดย

กำหนดใหเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติในการสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินของ MSME รวมทั้ง

นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดยอยที่เปนเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ และไดมีการ

ออกมาตรการชวยเหลือเปนระยะๆ อาทิ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ Soft Loan มาตรการแกไขปญหา

หนี้นอกระบบ การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการขนาดยอย และผูประกอบการกลุม OTOP แตมีวงเงิน

ไมเพียงพอกับความตองการ ประกอบกับ ผูประกอบการขนาดยอยหลายรายยังไมสามารถเขาถึงขอมูลแหลง

เงินทุน และขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการเขาถึงแหลงเงินทุนนั้นๆ ซึ่งจากผลการศึกษาของธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย MSME มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการเขาถึง

สินเชื่อในระบบกรณีรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน MSME นั้น MSME สวนใหญ (รอยละ 66.39) เห็นวา

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 17.72 เห็นวาอยูในระดับมาก และรอยละ 14.65 เห็นวาอยูในระดับนอย โดย

สาเหตุที่ไมมีโอกาสเลย นอย หรือปานกลาง เรียงลำดับความสำคัญดังนี้ ไมรูวาเงื่อนไขจะเขาไดหรือไมได (รอย

ละ 42.14) ธุรกิจมีขนาดเล็กมาก (รอยละ 28.05) ไมมีเงินเคลื่อนไหวในบัญช ี(รอยละ 25.35) ไมมีหลักทรพัย

ค้ำประกัน (รอยละ 19.13) ไมมีคนค้ำประกัน (รอยละ 16.67) ไมรูจะติดตอใครที่ไหนอยางไร (รอยละ 10.92) 
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ทั้งนี้ในสวนของกรณไีมมีหลักทรัพยค้ำประกันนั้น พบวา รอยละ 57.25 ไมทราบเกี่ยวกับวา บสย. ใหบริการค้ำประกัน 

และในสวนที่ทราบ (รอยละ 42.75) นั้น พบวา รอยละ 83.11 ไมเคยติดตอขอใชบริการ 

จากสถานการณการเขาถึงแหลงเงินทุนในรูปแบบของเงินกูหรือสินเชื่อและการรวมทุนของ 

MSME ซึ่งรวมถึงผูประกอบการขนาดยอยดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวาปจจุบันสถาบันการเงินในระบบ

เปนแหลงสินเชื่อที่สำคัญ แตดวยขอจำกัดตางๆ จึงยังมี MSME รวมถึงผูประกอบการขนาดยอยจำนวนมากที่

ไมสามารถเขาถึงเงินกู แมภาครัฐจะมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนให MSME รวมถึงผูประกอบการขนาด

ยอยในการเขาถึงสินเชื่อเงื ่อนไขผอนปรนตางๆ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่เกี ่ยวของกับการดำเนิน

นโยบายและมาตรการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการขนาดยอยใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึงและ

เทาเทียมไดอยางถูกตองและเหมาะสม จำเปนที่จะตองมีการศึกษาถึงสถานการณความตองการเงินทุนของ

ผูประกอบการขนาดยอยในปจจุบัน แหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบการขนาดยอยทั้งของภาครัฐและเอกชน 

ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนในรูปแบบตางๆ ที่มีอยู ความเพียงพอ ปญหา และอุปสรรค ความ

เหมาะสมของมาตรการชวยเหลือดานการเงินของภาครัฐในการแกไขปญหาใหกับผูประกอบการขนาดยอย 

รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหผูประกอบการขนาดยอยสามารถถึงแหลงเงินทุนไดอยางเต็มท่ี 

ซึ่งประเด็นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเงินเพ่ือใหผูประกอบการขนาดยอยสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางเทาเทียม ประกอบดวย  

1) ความตองการเงินทุนและแหลงเงินทุนที่มีอยูในปจจุบัน การนำไปใชประโยชน และความ

เพียงพอ  

2) ความพรอมของผูประกอบการขนาดยอยในการเขาถึงแหลงเงินทุนในรูปแบบตางๆ จาก

สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการเงินของเอกชนในชองทางปกติ และการเขาถึงมาตรการความชวยเหลือ

ทางการเงนิของภาครัฐ 

3) ปญหาและอุปสรรคที่ทำใหผูประกอบการขนาดยอยไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนทั้งที่เปน

ชองทางปกติและจากมาตรการความชวยเหลือทางการเงนิของภาครัฐ 

4) ความตองการแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐในการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนของ  

ผูประกอบการขนาดยอย 

5) โครงสรางระบบการเงินในปจจุบันกับความสามารถในการตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการขนาดยอย และปจจัยที่สงผลการตอบสนองสินเชื่อและเงินทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห

จุดออนและจุดแข็งของระบบ 

6) ความเหมาะสมของมาตรการความชวยเหลือทางการเงินของภาครัฐแกผูประกอบการขนาด

ยอย ไดแก สินเชื ่อ Soft Loan มาตรการแกไขปญหาหนี ้นอกระบบ การค้ำประกันสินเชื ่อ และการ 

รวมทุน เปนตน พรอมทั้งวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของมาตรการ 

7) ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อใหผูประกอบการขนาดยอยสามารถเขาถึง

แหลงเงินทุนไดอยางเทาเทียม 
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ซึ่งผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการขนาดยอยแบบเรงดวน (Quick Survey/Poll) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หนวยงานภาครัฐ และการประชุมรับฟงความคิดเห็น (Focus Group) 

จากผูที่มีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมผูประกอบการขนาดยอย สามารถสรุปผลการศึกษา ได

ดังนี้ 

1) สถานะความตองการเงินทุนในการทำธุรกิจ จากสถานการณโควิด-19 ในปจจุบัน สงผลใหมี

การยกเลิกการจางงาน รายไดของประชาชนสวนใหญลดลง กำลังซื้อนอย ความตองการสินคาและบริการสวนหนึ่ง

นอยลงเชนกัน ดังนั้น ในชวงตั้งแตตนป 2563 จนถึงปจจุบัน ผูประกอบการสวนใหญจึงไมตองการเงินทุนเพ่ิม 

เนื่องจาก ไมมีแผนการขยายธุรกิจ รวมทั้งไมตองการเพิ่มภาระหนี้สิน  

2) แหลงเง ินทุนในการดำเนินธุรกิจ จากผลการสำรวจผู ประกอบการขนาดยอย พบวา 

ผูประกอบการสวนใหญมากกวาครึ่งมีแหลงเงินทุนภายในที่ใชในการดำเนินธุรกิจจากเงินสวนตัว และกำไร

สะสมของธุรกิจ อยางไรก็ตาม ระบบธนาคารยังคงมีความสำคัญมากที่สุดในการเปนแหลงเงินกูเทียบกับแหลง

เงินกูอื่นๆ โดยสวนใหญเปนการกูจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธกส.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) 

เปนตน สำหรับนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองลงมา ไดแก เพื่อลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน 

ชำระหนี้เงนิกูนอกระบบ และชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ๆ ตามลำดับ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญมองวา เปน

เพราะเงื่อนไขเงินกูทั้งของธนาคารพาณิชย และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐตางมีความเหมาะสม และเปดโอกาส

ใหผูประกอบการขนาดยอยสามารถเขาถึงไดมากขึ้น แตสวนใหญยังคงมองวาจำนวนเงินกูที่รับยังไมเพียงพอ

สำหรับธุรกิจ สำหรับกลุมที่ไมไดรับการอนุมัติเงินกูจากการกูยืมจากธนาคาร เนื่องจาก ไมมีหลักประกัน หรือ

หลักประกันไมพอ ประวัติการชำระหนี้ไมดี มีปญหา NPL และติดเครดิตบูโร นอกจากนั้น จากการประชุม

รวมกับสถาบันการเงินตาง ๆ พบวา ยังมีแหลงเงินทุนที่มีบทบาทในการเปนแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการ

ขนาดยอยอีกหลายแหง เชน บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) กองทุนและเงินทุน

หมุนเวียน (กองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เงินทุนหมุนเวียนเพื ่อการสงเสริมอาชีพ

อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง) แหลงเงินทุนทางเลือก และ

สถาบันการเงินประชาชน เปนตน จากผลการสำรวจพบวา ในชวง 3 ปที่ผานมา ผูประกอบการขนาดยอยสวน

ใหญ (มากกวารอยละ 80) ไมไดขอกูเงินจากสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร มีเพียงสวนนอยที่กูเงินจากสถาบัน

การเงินกลุมนี้ เพ่ือนำมาใชในการเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และลงทุนในทรัพยสินถาวร สวนที่ขอกูและ

ไมไดรับการอนุมัติ สาเหตุหลัก ๆ เหมือนกับกรณีของธนาคาร  

3) ผูประกอบการขนาดยอยสวนใหญยังขาดความพรอมในการเขาถึงแหลงเงินทุน เนื่องจาก การ

ดำเนินธุรกิจเปนไปในลักษณะธุรกิจครอบครัว ไมมีการจัดทำหรือวางแผนธุรกิจ ขาดความรูความเขาใจในการ

ดำเนินการดานธุรกรรมทางการเงินที่ยังไมถูกตอง ไมมีการจัดทำบัญชีที่ถูกตอง ไมมีวินัยทางการเงิน รวมทั้งมี

รายไดจากการประกอบธุรกิจต่ำ และในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตาง ๆ ยังประสบกับปญหาดาน

หลักทรัพยค้ำประกัน บางสวนไมมีประสบการณในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
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ภาคเกษตร ทำใหมีความกังวลเก่ียวกับการนำเงินไปลงทุน และความสามารถในการชำระหนี้คนื เกรงวาจะเปน

การกอหนี้สะสม ประกอบกับยังขาดความรูและความพรอมในการเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงผลการ

ประกอบการที่ผานมา และอีกสวนหนึ่งคือ มีประวัติการชำระหนี้ไมได เปน NPL ติดเครดิตบูโร เปนตน 

ในขณะที่ ผูประกอบการท่ีมีความพรอมหลายรายไมเขาสูแหลงเงนิทุนในระบบ เนื่องจาก สวนใหญกลัวการถูก

ตรวจสอบภาษียอนหลังที่อาจจะตองจายเพ่ิมขึ้น 

4) ปญหาและอุปสรรคที่เปนขอจำกัดของการเขาถึงแหลงเงินทุน  

4.1) ผูประกอบการขนาดยอยมักจะประสบปญหาทางดานขอมูลความนาเชื่อถือ ซึ่งธนาคาร

จะเขาถึงฐานขอมูล (Data Base) ของลูกคากลุ มนี้คอนขางยาก ถึงแมจะมีการจดทะเบียนการคา หรือจด

ทะเบียนพาณิชย แตธนาคารก็ไมสามารถเขาถึงขอมูลธุรกิจในสวนนี้ได ในสวนฐานขอมูลที่ทางธนาคารสามารถ

เขาถึงไดงาย อยางเชน การจดทะเบียนเปนนิติบุคล (ขอมูลใน DBD) เปนตน อยางไรก็ตาม ธุรกิจที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลมักจะเปนธุรกิจขนาดกลางข้ึนไป หรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีขนาดเกือบถึงขนาดกลาง 

4.2) วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อของผูประกอบการขนาดยอยมักจะไมเปนไปตามนโยบาย

ของธนาคาร เชน การขอสินเชื่อเพ่ือนำไปชำระหนี้นอกระบบ หรือนำไปชำระคาเชา เปนตน  

4.3) ขาดบริการที่ปรึกษาจากหนวยงานภาครัฐที่คอยใหความชวยเหลือแกผูประกอบการขนาด

ยอย 

4.4) ธนาคารสวนใหญจะมุงกลุมเปาหมายที่เปนนิติบุคคลมากกวาบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ 

ผูประกอบการที่ไมไดรับเงินกูมักจะเปนลูกคารายใหมที่ไมเคยกูเงินจากธนาคารใด ๆ เลย จึงทำใหไมมีเครดิต  

4.5) จำนวนเงินกูที ่ผูประกอบการขนาดยอยไดรับไมสมเหตุสมผลและเพียงพอกับการทำ

ธุรกิจ ถึงแมจะมีมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีเขามาชวยทางดานสินเชื่อโดยการกำหนดดอกเบี้ยใน

อัตราต่ำแลวก็ตาม เนื่องจาก มีภาระคาใชจายในกระบวนการของการกูยืมเงินอีกจำนวนหนึ่ง นอกเหนือจาก

อัตราดอกเบี ้ยที ่ส ูง อยางเชน การทำประกันปดบัญชี ประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมทั ้งตองจายคา 

Commission 

4.6) หลักเกณฑการพิจารณาการใหส ินเช ื ่อของธนาคารใช หล ักเกณฑเด ียวกันทั้ง

ผ ู ประกอบการรายใหญ ผ ู ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และผู ประกอบการขนาดยอย ทำให

ผูประกอบการขนาดยอยเขาถึงแหลงเงินทุนไดยากขึ้น เนื่องจากขาดความพรอมในหลาย ๆ ดานเมื่อเทียบกับ

ผูประกอบการรายใหญ เชน การจัดทำบัญชี งบการเงิน ความนาเชื่อถือ หลักทรัพยคำประกันตาง ๆ เปนตน 

ประกอบกับตนทุนในการพิจารณาสินเชื่อของผูประกอบการขนาดยอยคอนขางสูงกวา  

4.7) การดำเนินงานของธนาคารอยูภายใตเงื่อนไข และกฎขอบังคับของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ทำใหเปนขอจำกัดในการดำเนินงานของธนาคารที ่ตองคำนึงถึงเงื ่อนไขดังกลาวมาเปนตัวกำหนด

กลุมเปาหมาย วิธีการ และเงื่อนไขในการปลอยสินเชื่อ ที่ผูประกอบการมองวายังขาดความเหมาะสมมากท่ีสุด

คือ ระยะเวลากู รองลงมาไดแก หลักประกันเงินกู ระยะเวลาพิจารณาเงนิกู และอัตราดอกเบ้ีย ตามลำดับ 
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5) ความเหมาะสมของมาตรการความชวยเหลือทางการเงินของภาครัฐ จากผลการสำรวจความ

คิดเห็นของผูประกอบการขนาดยอย พบวา มาตรการที่ผูประกอบการขนาดยอยไดรับจากการดำเนินมาตรการ

ใหความชวยเหลือทางดานการเงินมากที่สุดคือ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) รองลงมา เปน

มาตรการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ และการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการขนาดยอยและกลุม OTOP 

ในสภาวะปกติ และกองทุนรวมลงทุน (Venture Capital) ในขณะที่ผูประกอบการอีกสวนหนึ่งไมไดรับการ

สนับสนุนทางการเงินจากการดำเนินมาตรการความชวยเหลือของภาครัฐ ซึ่งเปนเหตุผลเดียวกับการไมสามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุนตามปกติ ในขณะที่ จากการสัมภาษณผูประกอบการพบวา นอกจากมาตรการชวยเหลือทาง

การเงินโดยตรง ผูประกอบการขนาดยอยตองการใหมีการจัดอบรมใหความรูในหลักสูตรตางๆ ท่ีเปนการเตรียม

ความพรอมสำหรับการยื่นขอกูสินเชื่อเพื่อนำมาลงทุน ไดแก หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผน/การ

บริหารการเงิน การจัดทำบัญชีธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาด เปนตน และควรจัดใหมีที่ปรึกษาทางดาน

การเงินแกผูประกอบการขนาดยอยใหครอบคลุมในแตละพื้นที่ เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขารับคำปรึกษา 

และควรจัดใหมีเจาหนาที่ชวยเหลือในดานการดำเนินการในบางขั้นตอนเพื่อลดระยะเวลา นอกจากนี้ เพื่อให

เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจและสามารถสรางรายได ผูประกอบการสวนใหญยังตองการใหหนวยงานที่

เกี ่ยวของช วยเหลือ โดยประชาสัมพันธสินคาและจัดพื ้นที ่ในการจำหนายสินคา เพื ่อใหผู บริโภคและ

ผูประกอบการมาพบกัน ซึ่งที่ผานมา สถาบันการเงนิท่ีสวนใหญเปนของภาครัฐมีการดำเนินมาตรการชวยเหลือ

และสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการขนาดยอยในรูปแบบตางๆ ตรงกับความตองการของผูประกอบการ

ดังกลาว อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมมือกับธนาคารแหง

ประเทศไทย ในการใหสินเชื่อแก MSME ที่ไมเคยกูเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำมากพียง

รอยละ 2 ตอป ในชวงระยะเวลา 2 ปแรก โดยมีเงื่อนไขคือ เปนสินเชื่อที่ใชรวมกับ บสย. หรือมีการชำระเงินกู

ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562 ก็สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในโครงการนี้ได นอกจากนั้นธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) ไดจัดกิจกรรมใหความรูในการจัดเตรียมเอกสาร 

การจัดเตรียมขอมูล และการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ทั ้งลูกคาเกาและลูกคาใหม มีการพัฒนา

ศักยภาพของผูประกอบการทางดานการตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลนที่กำลังไดรับความนิยมมากขึ้น รวมท้ัง

การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตาม 

จากการประชุมผูที่เกี่ยวของมีความเห็นถึงความเหมาะสมของมาตรการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

ภาครัฐไวดังนี ้

5.1) การสนับสนุนโครงการใหความชวยเหลือทางการเงนิของหนวยงานภาครัฐขาดความตอเนื่อง 

ซึ่งสวนใหญเมื่อไดรับงบประมาณก็มักจะตั้งโครงการใหม ๆ โดยไมสานตอโครงการเดิม 

5.2) การขยายขอบเขตของผูประกอบการ MSME ของ สสว. ที่ครอบคลุมและใหความสำคัญกับ

ผูประกอบการขนาดยอยในภาคเกษตร โดยมีหนวยงานรวมที่เกี่ยวของนับไดวาเปนนโยบายที่จะชวยพัฒนา

กลุมซึ่งเปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

5.3) มาตรการทางการเงินของภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบมีหลายรูปแบบ แตปญหาหลัก

คือ กฎเกณฑและมาตรฐานตางๆ เชน เรื่องของ NPL เปนตน ซึ่งเปนขอจำกัดสำคัญในการดำเนินงานของ
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สถาบันการเงินเพื ่อผอนปรนใหแกผู กู ตามนโยบายรัฐบาล เนื ่องจากทำใหธนาคารมีความเสี ่ยงมากขึ้น 

ตัวอยางเชน พระราชกำหนด Soft Loan จำนวน 5 แสนลานบาทของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ปจจุบัน

สามารถปลอยกูไดเพียง 300,000 ลานบาทเทานั้น ซึ่งปดรับสมัครในเดือนตุลาคมนี้ ตางจากการใหบริการของ

เงินกูนอกระบบท่ีมีนวัตกรรมในการปลอยกูที่สอดคลองกับรูปแบบการทำธุรกิจของผูประกอบการขนาดยอยที่

แทจริง เชน การเขาถึงตัวเพื่อติดตามหนี้จากผูกูโดยตรง เปนตน ซึ่งรูปแบบดังกลาว สถาบันการเงินในระบบ

หลายแหงไดนำมาปรับใชเพ่ือปลอยกูใหกับ MSME และผูประกอบการขนาดยอย 

5.4) นโยบาย และกฎระเบียบบางอยางยังไมเอื้อตอการดำเนินงานสำหรับแหลงเงินทุนทางเลือก อาทิ 

(1) การจดทะเบียนขอใบอนุญาตการทำธุรกรรมการเงินทางเลือกอยูภายใตกฎหมาย 2 

ฉบับคือ ฉบับแรกอยูภายใตการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย กรณีที่เปนการปลอยสินเชื่อแบบ Peer 

to Peer ใหก ับบุคคลธรรมดา และฉบับที ่ 2 อยู ภายใตการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) กรณีผูขอใบอนุญาตสำหรับการปลอยสินเชื่อใหกับนิติบุคคล ภายใต

ใบอนุญาตประกอบกิจการ Crowd Funding  

(2) หลักการสำคัญในการใหบริการในรูปแบบ Peer to Peer คือ (1) ความเชื่อใจในตัว

ระบบ (Platform) วาสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของลูกคาไดถูกตอง  (2) การสราง Ecosystem ในการ

สนับสนุน ซึ ่งปจจุบัน ระบบการค้ำประกันสินเชื ่อของทั้งภาครัฐ (บสย.) และภาคเอกชนยังไมครอบคลุม

ธุรกรรมการเงินแบบ Fin Tech นอกจากนั้น Platform ที่มีอยูยังไมสามารถเขาถึงขอมูลเครดิตบูโร (NCB) ได

โดยตรง ซึ่งเมืองไทยอยูระหวางการรางพระราชกฤษฎีกาเสนอตอคณะรัฐมนตรี แตจะเขาถึงไดก็ตองมีเงินทุน 

50 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งบริษัทที่ทำเก่ียวกับ Fin Tech นอยรายหรือแทบไมมีเลยท่ีจะมีเงินทุนมากพอ 

 สำหรับขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่เกี ่ยวของกับการดำเนินนโยบายและมาตรการ

เพื่อชวยเหลือผูประกอบการขนาดยอยใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั ่วถึงและเทาเทียมไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

(1) ควรจัดทำระบบฐานขอมูลผู จดทะเบียนพาณิชยทั่วประเทศ เพื ่อใหสถาบันการเงิน 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการขนาดยอย และประชาชนทั่วไป สามารถเขาถึง

ไดอยางสะดวกเชนเดียวกับกรณจีดทะเบียนนิติบุคคล  

(2) บสย. ควรมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในอนาคตที่เนนกลุมลูกคาผูประกอบการขนาดยอย 

โดยพิจารณาขยายรูปแบบการค้ำประกันใหเขาถึงมากขึ้น เชน การค้ำประกันผู ประกอบการที่รับงานของ

หนวยงานภาครัฐที่มีประวัติดีในการซื้อขายสินคาและบริการกับภาครัฐมาแลวระยะหนึ่ง เพื่อลดภาระการหา

เงินค้ำประกันงานตั้งแตยังไมเริ่มตนงานตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการค้ำประกันสินเชื่อให

ครอบคลุมธุรกรรมการเงินแบบ Fin Tech รวมทั้งแหลงเงินทุนทางเลือกอ่ืนๆ เปนตน 

(3) เพิ่มมาตรการจูงใจใหผูประกอบการขนาดยอยเขาสูกระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให

สามารถเขาถึงเงินกูไดมากขึ้นและลดความเสี่ยงแกสถาบันการเงิน โดยการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ เพ่ือใหผูประกอบการที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพ เม่ือผานการพัฒนาศักยภาพ
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แลว หากผลการพัฒนาประเมินแลว มีโอกาสทำธุรกิจได ใหสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการใหสินเชื่อตาม

หลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อที่กำหนด และใหบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอมค้ำประกันเงนิกู

ทั้งจำนวน ในรูปแบบ Portfolio Guarantee ตามที่ตกลงกับสถาบันการเงิน และใหผูประกอบการที่เขารวม

โครงการไดรับการยกเวนภาษีเงินได 3 ป เพื่อจูงใจใหจัดทำบัญชีอยางถูกตองและไมตองกังวลเรื่องภาษี ใน

ระหวาง 3 ป หากผลประกอบการดีขึ้น มีความจำเปนตองใชเงินกูเพิ่ม ก็ใหสถาบันการเงินปลอยกูเพิ่มขึ้นตาม

ความจำเปน และให บสย. ค้ำประกันเงินกูเพ่ิมขึ้น 

(4) เพิ่มมาตรการจูงใจใหธนาคารและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารปลอยสินเชื่อใหกับ

ผูประกอบการขนาดยอยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการใหสินเชื่อกับผูประกอบการขนาดยอยที่เขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพกับหนวยงานภาครัฐ โดยการใหสิทธิประโยชนแกธนาคารและสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารปลอย

สินเชื ่อในรูปแบบตางๆ เชน การใหลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกำไรในสวนของการปลอยกู แก

ผูประกอบการขนาดยอย การลดเงินสำรองของธนาคารในสวนของการปลอยกูแกผูประกอบการขนาดยอย 

การให บสย. ค้ำประกันในสัดสวนที่สูงข้ึน เปนตน 

(5) พัฒนาระบบการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการขนาดยอยที่ดำเนินการโดยหนวยงาน

ภาครัฐ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ให

เชื่อมตอกับการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะสถาบันการเงินของภาครัฐ เชน ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ธนาคารกรุงไทย เปนตน โดยใหธนาคารใหสินเชื่อแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ กับภาครัฐ

ที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กำหนด และใหบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

ค้ำประกันเงินกูในรูปแบบ Portfolio Guarantee ตามที่ตกลงกับสถาบันการเงินและหนวยงานสงเสริม ทั้งนี้

ภาครัฐจะตองปรับปรุงวิธีการพฒันาผูประกอบการ MSME ใหเปนลักษณะการพัฒนาตอเนื่อง 

(6) สงเสริมใหสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการที่มีขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เชน 

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) หางสรรพสินคา เปนตน กับสถาบันการเงิน ในการให

สินเชื่อกับผูประกอบการขนาดยอย โดยพิจารณาจาก มูลคาการซื้อขายสินคาของผูขอกูแทนการพิจารณาจาก

เอกสารหลักฐานดานรายได เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อของผูประกอบการขนาดยอย ซึ่งมักมีขอจำกัด

ในดานการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู ไมตองใชหลักประกัน และสามารถไดรับสินเชื่อในเวลาที่รวดเร็วขึ้น 

(7) สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผู ประกอบการที ่ซื ้อสินคาและหรือบริการจาก

ผูประกอบการขนาดยอย และสถาบันการเงิน ในการใหสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดยอยท่ี

อยูในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) โดยใหผูประกอบการที่เปนผูซื้อสามารถใหขอมูลปริมาณการซื้อขายโดยตรง

แกสถาบันการเงิน โดยความยินยอมของผูประกอบการขนาดยอย เพ่ือสรางความมั่นใจตอสถาบันการเงิน 

(8) ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจาง โดยใหหนวยงานภาครัฐที่จัดซื้อจัดจางตองใหความ

ยินยอมใหผูใหบริการสามารถนำใบแจงหนี้ (Invoice) ไปขายลดกับสถาบันการเงินในรูปแบบของสินเชื่อ Factoring 
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(9) จัดใหมีศูนยใหคำปรึกษาทางการเงินแกผูประกอบการขนาดยอยผานทางออนไลน 

เพ่ือใหผูประกอบการขนาดยอยทั่วประเทศสามารถขอรับคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางออนไลน ทั้งในรูปแบบ

สนทนาทางขอความ (Chat), พูดคุยทางโทรศัพท, พูดคุยผาน VDO Call เปนตน 

 

ประเด็นที่ 2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาผูประกอบการขนาดยอยในการปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) 

ความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนับไดวาเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปในปจจุบัน ทั้งประโยชนที่มีตอ

องคกร ประโยชนตอผู บริโภค ประโยชนตอสังคม และประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ ชวยลดตนทุนในการ

ประกอบการทั้งดานการผลิต และดานการขาย ความสะดวกของผูซื้อ เอื้อใหเกิดการตอยอดในการผลิตสินคา

และบริการใหมออกสูตลาดเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ชวยขยายการจางงานและสรางการ

จางงานในลักษณะใหมๆ อันเปนผลจากการเกิดสินคาการตลาดและรูปแบบการคาขายใหม เกิดการลงทุน

ธุรกิจขามพรมแดนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสงเสริมคุณภาพของมนุษยและแรงงาน 

MSME ที่ตองเขาสูเวทีการคาโลกยุคดิจิทัลจะกาวตอไปไดตองแปลงสภาพ MSME ใหกลายเปน 

MSME Digital ที่ไมเพียงแคนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการพัฒนาการผลิตการคาขายอยางที่ผานมา แต

จะตองทำงานทุกอยางเริ่มตัง้แตกระบวนการคิด การวางแผน และเมื่อนำไปสูการปฏิบัติตองอยูบนพื้นฐานของ

ดิจิทัลดวย ไมวาจะเปนการออกแบบ การผลิต การจัดการ การตลาด การรับจายเงิน การขนสง และการ

บริการ MSME ตองเริ่มตนที่จะ “Transform” เปลี่ยนผานตัวเองใหสามารถแขงขันไดในโลกของการคาแบบ

ใหมใหได โดยจะตองทำตัวเองใหเปน MSME ท่ีพรอมจะเชื่อมตอและแขงขันกันในโลกดิจิทัล โดยนำนวัตกรรม 

ความรู ความคิดสรางสรรค และดิจิทัลมาใช ซึ่งหลายประเทศในโลกรวมถึงกลุมประเทศเพื่อนบานของไทย 

ตางมีการปรับยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาธุรกิจไปสู ธ ุรกิจที ่อาศัยความรู  ความสามารถพิเศษมากขึ้น 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอย (Micro) ที่มีจำนวนมากและเปนกลุมเปาหมายหลักของการพัฒนา ที่ตองสรางให

เกิดการปรับตัวและเขาถึงเทคโนโลยี กาวทันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก จนมี

การคาดการณกันวา ในป 2568 มูลคาเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนจะเติบโตถึง 3 แสนลานเหรียญ

สหรัฐ ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยธุรกิจและบริการใหมๆ ที่มีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด เชน ธุรกิจออนไลน  

(e-Commerce) บริการธุรกรรมการเงินออนไลน (Mobile Payment) บริการเรียกรถ (Ride Hailing) บรกิาร

สงอาหาร หรือพัสดุผานแอพพลิเคชั่น เปนตน องคกรธุรกิจที่จะแขงขันไดในยุคการพัฒนาระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมตองมีความสามารถในการเปลี่ยนขอมูลเปนความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมีอยูจำนวนมาก 

ปจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ชวยในการจัดการความรูในขั้นตอนตางๆ เชน การรวบรวมขอมูลผานอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

(IoT) การจัดหมวดหมูและการสรางความรูใหมดวยขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการใชปญญาประดิษฐ 

(AI) ในการจัดระบบ ประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล  

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจัดไดวามีความพรอมรองรับกับการเปนเศรษฐกิจดจิิทัลในระดับกลางเม่ือ

เปรียบเทียบกับโลก และเปนอันดับสามของกลุมอาเซียน จากการจัดอันดับของหนวยงานระดับโลกอยาง IMD 
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และ WEF โดยภาคธุรกิจมีความสามารถในการปรับตัวเขาสู ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล แตยังตองเรงการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการและรูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสูนวัตกรรมสินคาและบริการ 

อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีความเขมแข็งในตลาดสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดฮารดแวร แตมีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่อง และมีขอจำกัดในเรื่องของเงินทุนในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะ MSME ประเทศไทยมีจำนวน

ผูใชอินเทอรเน็ตคอนขางสูง แตทักษะดานดิจิทัลของประชาชนยังคงต่ำ กำลังคนดานดิจิทัลนั้นขาดแคลนเปน

อยางมากในเชิงคุณภาพ ประเทศไทยมีสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีในการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล แตยังคงตอง

ปรับปรุงในดานกฎหมาย กฎระเบียบกติกา เพื่อลดอุปสรรคและเตรียมความพรอมเขาสูระบบเศรษฐกิจดจิิทัล 

ที่สำคัญคือ ตลาดดิจิทัลคอนเทนตของไทยซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ MSME ยังคงนำเขาลิขสิทธิ์ หรือ

รับจางผลิต การท่ีผูผลิตไทยมีงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองนั้นจะสามารถเปนรากฐานสำคัญของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตในระยะยาวไดดีกวา อยางไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญหลักในการพัฒนางานที่มี

ทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองนั้นมาจากเรื่องขาดการสนับสนุนเรื่องแหลงเงินทุน และซอฟตแวรที่มีราคา

แพง นอกจากนี้ ยังมีปญหาขาดแคลนบุคลากร และนโยบายภาครัฐบางประการไมเอ้ือตอการแขงขันอีกดวย 

ปญหาดังกลาวมาจากจุดออนและขอจำกัดทั้งที่มาจากตัวผูประกอบการเอง และจากความไมพรอม

ของปจจัยเอื ้อตางๆ ไดแก (1) การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลดาน ICT และเทคโนโลยีดิจ ิทัลทั ้งใน

ระดับประเทศ และธุรกิจขนาดยอมที่มักจะขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ เนื่องจากสวนใหญมีวุฒิ

การศกึษาไมเกิน ปวส. (2) ขาดการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งสวนใหญเปนผูรับจางผลิต (3) ตลาด

ผลิตภัณฑและบริการดิจิทัลของไทยมีขนาดเล็กเพราะตลาดสวนใหญเปนตลาดในประเทศ (4) MSME สวนใหญ

เปนธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ยังไมตระหนักถึงความสำคัญและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล (5) ผลิตภัณฑ

และบริการดิจิทัลของไทยขาดมาตรฐานและความนาเชื ่อถือ (6) กฎระเบียบไมเอื ้อตอการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (7) ขาดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี ่ยวของ   

(8) กำลังซื้อของลูกคาลดลง ธุรกิจในประเทศเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น (9) เกิดจากการกระจุกตัว

ของโครงขายบริการสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเมืองใหญ ทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการระหวาง

เขตเมืองกับเขตชนบท (10) ประเด็นดานทรัพยสินทางปญญา ความมั่นคง และปลอดภัยของระบบเครือขาย

สื่อสาร และการปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคลและความถูกตองของขอมูล รวมทั้งธุรกรรมทางดาน

การเงิน 

รัฐบาลจึงไดใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศและภาคธุรกิจไปสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ

กำหนดเปนนโยบายหลักภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สำหรับในชวง 5 ปแรกของ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ถูกนำมาใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเศรษฐกิจดิจิทัลในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุงเนนการเตรียมความพรอมของ

ประเทศไทยทั้งในดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐโดยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของภาคธุรกิจดิจิทัลใหสามารถ

แขงขันไดทั้งในระดับภูมิภาคและตลาดโลกโดยเฉพาะ MSME สรางองคความรูใหแกประชาชนนำขอมูลไปใช
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ตอยอดใหเกิดประโยชนและสรางสรรค และเตรียมความพรอมดานกำลังคน รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบให

ทันสมัย เพื่อสรางความเชื่อมั ่นในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล โดยมีหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนอยางเชน          

(1) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได

จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ระยะ 20 ป 

(2) สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เปนหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำไปใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนตอ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ จัดทำแผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2561-2564) และการจัดทำโครงการตางๆ (3) สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

(สพธอ.) เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

หรือ Digital Economy ในการผลักดันนโยบายตอรัฐบาล ทั้งในสวนของ Hard Infrastructure และ Soft 

Infrastructure ที่ครอบคลุมดานมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย (4) สำนักงานคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่นอกเหนือจากการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ระยะ 20 ป ยังมีการดำเนินมาตรการและโครงการ

ตางๆ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการขนาดยอม (5) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

หนวยงานหลักในการสงเสริม MSME ไดจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะ 5 ป (ป 2563-2567) โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ MSME 

ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา และบริการ ใหกลายเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digitalized Enterprise) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสงเสริม MSME ใน

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีความเขมแข็ง ตลอดจนการสรางวิสาหกิจเริ่มตนดานดิจิทัล (Digital Startup) 

อันเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมของประเทศในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาคเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) นอกจากนั ้น ยังมีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมที่เนนการทำกิจกรรมใหความรูแกผูประกอบการ MSME เกี่ยวกับการปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจ

ดิจทัลทั้งออนไลนและออฟไลน รวมทั้งภาคเอกชนและภาควิชาการที่รวมกันขับเคลื่อนใหผูประกอบการของ

ไทยมีความพรอมตอการปรับตัวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ซึ่งประเด็นในการศึกษาแนวทางแนวทางการพัฒนาผูประกอบการขนาดยอยในการปรับตัวเขาสูยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประกอบดวย  

1) สถานการณเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย สถานการณพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แผนดานดิจิทัล

และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานตางๆ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถของผูประกอบการขนาดยอยใหเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งของไทยและตางประเทศ และอื่นๆ ที่

เก่ียวของ 

2) หนวยงานภาครัฐที ่มีบทบาทหนาที ่ในการสงเสริมใหผ ู ประกอบการขนาดยอยมีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  
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3) สถานภาพการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผู ประกอบการขนาดยอยของไทย ความพรอมของ

ผูประกอบการขนาดยอยในการปรับเปลี่ยน ปญหาอุปสรรค โอกาสและขอจำกัด  

4) สถานะปจจุบันของผูประกอบการขนาดยอยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชกับธุรกิจ เชน 

การตระหนักถึงความจำเปน การใชประโยชน การเรียนรู ความพรอมในการนำมาใชในธุรกิจ ปญหาอุปสรรค

และขอจำกัดในการนำมาใชกับธุรกิจ การเขาถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ รูปแบบความชวยเหลือที่ตองการ 

เปนตน 

5) สถานภาพของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูประกอบการขนาดยอยของไทยในปจจุบัน ท้ังในการ

ชวยแกไขปญหาขั้นการดำเนินงาน (Business Operation) การวางรูปแบบทางธุรกิจและเปาหมายธุรกิจใน

อนาคต รวมถึงว ัฒนธรรมองคกร (Business Model) และการเปลี ่ยนแปลงประสบการณของล ูกคา 

(Customer Experience)  

6) ความพรอมของผูประกอบการ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนปจจัยสนับสนุนตางๆ ใน

การปรับตัวใหเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล การนำดิจิทัลมาใชประโยชนในทางธุรกิจ ปญหาอุปสรรค โอกาสและ

ขอจำกัด  

7) ความสามารถในการเขาถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ เชน เขารวมโครงการทางดานการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลจากภาครัฐในรูปแบบตางๆ และผลลัพธ (เชน การอบรม ระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ศูนยเรียนรู

ทางเทคโนโลยี การบมเพาะธุรกิจ การสนับสนุนดานเงินลงทุน และอื่นๆ เปนตน) ผลสัมฤทธิ์จากการเขารวม

โครงการ ความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาผูประกอบการ ปญหาอุปสรรค ปจจัยความสำเร็จ ปจจัยความ

ลมเหลว เปนตน พรอมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการ

ขนาดยอยท่ีมีประสิทธิผล 

8) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการขนาดยอยที่มี

ประสิทธิผล 

ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู ประกอบการขนาดยอยแบบเรงดวน (Quick Survey/Poll) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หนวยงานภาครัฐ และการประชุมรับฟงความคิดเห็น (Focus 

Group) จากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมผูประกอบการขนาดยอย ไดผลสรุป ดังนี ้

1) สถานภาพความพรอมและความสามารถของผูประกอบการขนาดยอยในการใชเทคโนโลยีดิจทิัล 

จากผลการสำรวจผูประกอบการขนาดยอยสวนใหญมีการดำเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา มีการจางงาน

พนักงานจำนวน 5 คน พบวา เกือบทั้งหมดมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการดำเนินธุรกิจมาแลว 3-5 ป และมีการ

ใชทุกวัน มากที่สุดเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง เนื่องจากมีแหลงเงินทุน ในขณะที่อีกกลุมที่ไมใชอินเตอรเน็ตเปน

เพราะไมรูวิธีการใช ไมสามารถเรียนรูวิธีการใช และไมมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ นอกจากนั้น ยัง

พบวา ผูประกอบการสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อขายสินคาและบริการทางออนไลน รองลงมาเปนการใชเพ่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการของตน เพื่อคนหาและซื้อปจจัยการผลิต เครื่องมืออุปกรณตางๆ เพ่ือ

ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการใหความชวยเหลือของภาครัฐ และเพื่อคนหาขอมูล ตามลำดับ และ
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สวนใหญใชผาน Facebook เว็บไซต และ Line โดยสวนใหญดำเนินการโดยเจาของธุรกิจเปนหลัก ในขณะที่ 

ผูประกอบการมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอรและแพลตฟอรมตางๆ มาใชในองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

ดานการบริหารจัดการธุรกิจมากนอยตามลำดับ เชน Facebook/ LINE/IG/Lazada/Shopee/TikTok/T-

mall/Website/Otop Today/e-Market/Thailandpostmart/Photoshop เปนตน โดยผู ประกอบการ

ขนาดยอยสวนใหญเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเหลานี้จากการศึกษาดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนหนึ่งที่เขารับ

การอบรมหลักสูตรของภาครัฐที่ใหความรูเกี ่ยวการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ต ดิจิทัล และ e-Commerce 

เปนตน ในขณะที่ผูประกอบการอีกสวนหนึ่งที่ไมไดมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอรและแพลตฟอรมตางๆ มาใช

เพราะ ไมมีความรู เพียงพอ อยู ระหวางการเรียนรู และพัฒนาเว็บไซตบนแพลตฟอรมของตนเอง ทั ้งนี้ 

ผูประกอบการสวนใหญมองวา สามารถปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไดในระดับปานกลางจนถึงระดับมาก 

เนื่องจากตองการพัฒนาธุรกิจใหอยูรอด ตองการเนนการขายสินคาออนไลน แตกลุมที่ไมสามารถปรับตัวได 

เพราะสวนใหญเปนผูประกอบการรุนเกาที่สูงอายุ ไมคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ตองเรียนรูอีกมาก   

นอกจากนั้น จากการสัมภาษณผูประกอบการขนาดยอย พบวา สวนใหญใชเทคโนโลยีผาน Smart 

Phone ที่มีรูปแบบงายๆ เชน ขายสินคาออนไลน เปนตน ไมมีการนำมาใชในการวางรูปแบบธุรกิจที่มีความ

ซับซอน เนื่องจากสวนใหญเปนธุรกิจครอบครัว มีขนาดเล็ก ขาดความพรอมทางดานเครื่องมือและอุปกรณ 

เชน คอมพิวเตอร และซอฟตแวรในการจัดการธุรกิจ เปนตน และขาดความรูในการใชเครื่องมือและประโยชน

จากเทคโนโลยีดิจิทัล ยกเวนผูประกอบการขนาดยอยรุนใหมที่มีทักษะความสามารถในการใชอุปกรณดิจิทัลได

อยางดี ในขณะที่ ผูประกอบการขนาดยอยบางสวนมีความเห็นวาไมมีความจำเปนตองใชในธุรกิจ เปนการ

สรางความยุงยาก และบางสวนทีเ่ปนผูประกอบการขนาดยอยรุนเกามักตอตานไมตองการเรียนรูเทคโนโลยี  

2) ความตองการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผูประกอบการขนาดยอยสวนใหญมีความตองการให

หนวยงานภาครัฐสนับสนุนในดานการจัดอบรมใหความรูที่มุ งใหเกิดผลสำเร็จแกผูประกอบการอยางแทจริง 

โดยเฉพาะกับผู ประกอบขนาดยอยรุ นเกาที ่ไมสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดำเนินธุรกิจได 

นอกจากนั้น ควรมุงเนนในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน การขายสินคาออนไลน สงเสริมชองทางการขาย เชน 

การเชื่อมโยงกับแพลทฟอรมซื้อขายสินคาออนไลนที่ไดรับความนิยม การประชาสัมพันธสินคาและบริการ การ

เขียนคอนเทนตใหนาสนใจ การจัดทำ QR Code ตลอดจนการพัฒนาแพลทฟอรมของภาครัฐใหเปนที่นิยม

อยางกวางขวาง เปนตน การจัดทำแอปพลิเคชั่นงายๆ สำหรับใชในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งดานการขาย 

และการจัดทำบัญชี จากผลการสำรวจ ผูประกอบการมองวาปจจัยสูความสำเร็จในการปรับตัวเขาสู ยุค

เศรษฐกิจดิจิทัลไดคือ การมีผูเชี่ยวชาญดานอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลคอยใหความชวยเหลือ และมี

แหลงเรียนรูดานดิจิทัลอยางเปนระบบ นอกเหนือจากตัวผูประกอบการเองที่ตองสนใจเรียนรูและนำมาปรับใช

ในธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งความตองการไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนในการซื้อซอฟตแวร สมารทโฟน 

คอมพิวเตอร และการจัดทำเพจ  

3) บทบาทการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนผูประกอบการขนาดยอยเพื่อ

เขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีผานมา มีหลายหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนผูประกอบการขนาดยอย
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เขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนอกเหนือจากหนวยงานหลักอยาง สสว. และหนวยงานภายใตกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ยังมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาคที่ทำหนาที่

สนับสนุนผูประกอบการโดยการจัดทำโครงการตางๆ อาทิ  

3.1) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด)      

มีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะทางดานการพัฒนาดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม (กองดิจิทัลอุตสาหกรรม) โดยมี

ภารกิจหลัก 3 อยางคือ (1) การใหคำปรึกษาแนะนำ กลุมเปาหมายจะเนนไปที่ MSME ที่เปนตั้งแตขนาดเล็ก

ไปจนถึงขนาดใหญ มากกวาผูประกอบการขนาดยอย เนื่องจาก เปนการใหคำแนะนำเก่ียวกับการนำซอฟทแวร

ระบบ ERP มาใชในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งไมเหมาะสมกับผูประกอบการขนาดยอย (2) การฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ (Workshop) จะเนนกลุมเปาหมายทั้ง MSME และผูประกอบการขนาดยอย เปนการสอนเก่ียวกับ

โปรแกรมการทำระบบบัญชีที่ผูประกอบการสามารถนำไปดำเนินการตอไดจริงภายในระยะเวลา 2-3 วัน และ 

(3) การฝกอบรมดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดยอย ในการ

เขาถึงแอพพลิเคชั่นทางการตลาดตางๆ เชน Lazada /Amazon /Facebook เปนตน สำหรับในสวนของ

จังหวัดจะดูในเรื่องของกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP แตเนนในเรื่องของมาตรฐานการ

ผลิตในชุมชนและการจำหนายสินคาออนไลน  

3.2) กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน) มีการเชื่อมโยง

กับแพลตฟอรมซื้อขายสินคาออนไลนระดับโลกอยาง Alibaba โดยการอบรมผูประกอบการ MSME หรือผูที่

สนใจในการขายสินคาออนไลน มีการจัดทำ “โครงการวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ” เปนการอบรมเกี่ยวกับ

การขายสินคาออนไลน และเพิ ่มชองทางการจัดจำหนายใหกับวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP และ

ผูประกอบการ MSME เปาหมายรวม 900 คน ทั่วประเทศ มีการฝกอบรมใหเกิดทักษะความรูความสามารถใน

เรื ่องของมาตรฐานการทำงานที ่เปนระบบ (Standardize) โดยใชการเขียนโปรแกรมสำหรับกิจการที ่มี

โปรแกรมเมอร และถาเปนผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน เชน กลุมแมบาน เปนตน หรือผูประกอบการที่

มีอายุคอนขางมาก ก็จะสอนวิธีการใชอินเตอรเน็ตสำหรับธุรกิจแทน หรือเปนลักษณะในแบบสำเร็จรูปก็คือ 

สรางระบบการควบคุมผานมือถือซึ่งลงแอปพลิเคชั่นงายๆ แลวมีการตั้งคาไวเรียบรอยแลว  

3.3) กระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสินทางปญญา และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ) กรม

ทรัพยสินทางปญญา เริ่มดำเนินโครงการที่เนนกลุมผูประกอบการขนาดยอย (Micro Enterprise) ในป 2563 

สวนใหญอยูในรูปของการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา และสงเสริม

การใชประโยชนในเชิงพาณิชยโดยการจัดใหมีเวทีสำหรับการพบกันระหวางเจาของสินคาและบริการที่มีการ

พัฒนาขึ้นมากับนักลงทุน หนวยงานเอกชน และสถาบันการเงิน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสนับสนุนการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และการออกงานทางดานการตลาดตางๆ นอกจากนั้น กรมฯ มีเว็บไซตชื่อวา “IP 

Mart” ที่รวบรวมผลงานทรัพยสินทางปญญา โดยใหผูประกอบการนำผลงานดานทรัพยสินทางปญญา อาทิ 

เครื่องหมายทางการคา (Trademark) สิทธิบัตร (Copyright) หรือการออกแบบผลงานนวัตกรรมตางๆ มา

นำเสนอในเว็บไซต เพื่อนำมาแสดงผลงานหรือเพื่อเปนตลาดสำหรับจำหนายสินคาและบริการ สำหรับกรม
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สงเสริมการคาระหวางประเทศ มีบทบาทหนาที่สำคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

และการขยายตลาดใหกับสินคา โดยที่ผานมา มีการจัดอบรมในเรื ่องของ Offline และ Live สด ผานทาง

เว็บไซตของกรมฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับดิจิทัลเกือบ 10 หลักสูตรเปนประจำทุกป เชน 

หลักสูตรการจัดทำ E-marketing การทำการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน การทำธุรกิจ E-commerce เปนตน 

โดยมีวิทยากรจาก Google /Amazon /Alibaba และอื่นๆ มีการจัดแสดงสินคาแบบออนไลนที่มีรูปแบบ 3 

มิติเสมือนจริง การจัดทำ Online Business Matching (OBM) จากที่เริ่มจัดมาแลวประมาณ 4 เดือน มีมูลคา

สั่งซื้อเกิดข้ึน 11,000 ลานบาท ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีดำเนินการโดยสำนักงานในตางประเทศที่มี 58 ประเทศทั่วโลก  

3.4) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กรมการทองเที่ยว และสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัด) เนนการพัฒนามาตรฐานตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) โดยกลุมเปาหมายหลักคือ โฮมสเตย 

มีการประชาสัมพันธมาตรฐานการทองเที่ยวไทยทางออนไลน โดยบลอกเกอรที่มีชื่อเสียงของประเทศเขามา

นำเสนอเรื ่องราวของแตละมาตรฐานดานการทองเที่ยวของกรมฯ และสถานประกอบการที ่ไดมาตรฐาน 

สนับสนุนการใช Facebook เพื่อการประชาสัมพันธและการติดตอสื่อสาร รวมทั้งสงเสริมใหผูประกอบการ

จัดทำเว็บไซตของตนเอง มีการทำสื่อคลิปวีดีโอกิจกรรมหรือ Event ในการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนซึ่งมีกิจกรรมเกือบทุกสัปดาห สำหรับนำเสนอผานเพจของสำนักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด มีการตั ้งไลนกลุ มใหชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความประสงคที ่จะใหสำนักงานฯ เขาไป

ประชาสัมพันธให ซึ่งนับวาไดผลตอบรับที่ดี เนื่องจากรูปแบบการนำเสนอของกลุมคนรุนใหมที่มีความทันสมัย

ดวยขอความที่เปนการเชิญชวน สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคได 

3.5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

และสำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)) ที่ผานมา สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติจัดทำ

หลักสูตรรวมกับธนาคารไทยพาณิชย จำกัด สนับสนุนผูประกอบการขนาดยอยในโครงการที่ชื่อวา “NIA-SCB 

Innovation Based Enterprise” ใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองคกร อาทิ E-commerce /Digital 

Fundraising/Digital Marketing และมีนโยบายที ่จะขยายกลุ มเปาหมายไปที ่ผ ู ประกอบการขนาดยอย 

(Micro) ใหสามารถเขาสูแพลทฟอรม SME Innovation ในรูปของการจัดฝกอบรมทั้ง Offline และ Online 

โดยผูเขารวมอบรมซึ ่งสวนใหญเนนที ่ผู ประกอบการรายใหม (Start Up) จะไดรับประโยชนทั ้งจากการ

สนับสนุนสินเชื่อของธนาคารในการพัฒนาซอฟแวร แอพพลิเคชั่น นวัตกรรมและนำไปสูตลาดตางประเทศ 

และนำมาจัดเก็บเปนฐานขอมูลแยกรายประเภทอุตสาหกรรม ในชื่อวา Innovation Portfolio ที่สามารถ

เผยแพรใหกับผูที่สนใจ สำหรับ สวทช. มีการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการบมเพาะผูประกอบการผานทางศูนย

บมเพาะธุรกิจ (Business Innovation Center) และการจัดหาผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาแนะนำแก MSME เพ่ือ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นแตละรายที่ตองการปรับปรุงดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ เชน ERP เพื่อชวยลด

ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ การนำ AI เขาไปประยุกตใชดานตาง ๆ ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางท่ีเชื่อมโยง

กับระบบ ERP เปนตน การพัฒนาดานดิจิทัลเฉพาะที่เปน IT มีอยูประมาณ 200 รายที่ไดรับการพัฒนา แตถา

รวมดิจิทัล ออโตเมชั่น และอินโนเวชั่น หรือการเอาดิจิทัลเขาไปควบคุมอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรใน

อุตสาหกรรม สวทช. มีการดำเนินงานสนับสนุนมาแลว 400 โครงการ ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถขอรับการ
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สนับสนุนงบประมาณไดรอยละ 50 สูงสุดไมเกิน 400,000 บาท ในรูปของคาตอบแทนใหผูเชี่ยวชาญพัฒนา

แอพพลิเคชั่นเปนหลัก  

3.6) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ OTOP ซึ่งเปนผูประกอบการขนาดยอย โดยในสวนที่เก่ียวกับดิจิทัล มีการจัดอบรมใหผูประกอบการ

เกี่ยวกับการขายของระบบออนไลน สวนใหญผูประกอบการจะจำหนายสินคาผานทาง Facebook เปนหลัก 

และแพลทฟอรมตลาดออนไลนเฉพาะของ OTOP คือ otoptoday.com ซึ่งเปนเว็บไซดศูนยรวมผลิตภัณฑ 

OTOP ที ่ใหญที ่สุดของกรมพัฒนาชุมชน แตเปนเพียงการรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ทั้งหมดที่ขึ้น

ทะเบียน แตยังไมไดดำเนินการในรูปของแพลทฟอรมการซื้อขายผลิตภัณฑ (E-commerce) มีการจัดทำ

มาแลวหลายแพลทฟอรม เชน Catalog สินคาบนเครื่องของการบินไทย และ Shopee เปนตน แตการตอบรับ

ไมดีเทาที่ควร ยกเวนผูประกอบการท่ีเปนเด็กรุนใหมที่สวนใหญสามารถพัฒนาเขาสูชองทางตาง ๆ ไดดี  

3.7) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ปจจุบัน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน ไดครอบคลุมความชวยเหลือไปถึงกลุมสหกรณซึง่เปนเศรษฐกิจฐานราก BOI จึงไดจัดทำ “โครงการ

พี่ชวยนอง” คือ นำบริษัทขนาดใหญที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนชวยใหคำปรึกษาแนะนำแกวิสาหกิจชุมชน 

หรือสหกรณ และรวมกับ ธกส. ในการสนับสนุนเครื่องจักรเกาแกผูประกอบการกลุมเปาหมายดังกลาว 

นอกจากนั้น ยังมีหนวยงานภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมใหผูประกอบการขนาดยอยมี

ความพรอมในการเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีสถาบันเทคโนโลยีและ

การสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ซึ่งทำในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุน

และสงเสริมใหกับสมาชิกแลว ยังครอบคลุมการใหความชวยเหลือและสนับสนุน MSME ภายใตการบูรณาการ

การทำงานรวมกับหนวยงานภาครัฐ เชน สวทช. และกระทรวงพาณิชย เปนตน โดย สอท. ทำหนาที ่เปน

ตัวกลางในการเชื่อมโยงใหความรูแกผูประกอบการ MSME ทั้ง Offline และ Online เชน  Business Trip for 

MSME เปนตน ที่ สอท. ทำหนาที่ประสานระหวางผูประกอบการกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่

ใหความชวยเหลือ MSME เมื่อเวลา MSME เกิดปญหา และติดตามผลสำเร็จวาไดรับความชวยเหลือมากนอย

เพียงไร รวมท้ังการทำตลาดออนไลนเชื่อมกับแพลทฟอรมการตลาดอยางเชน Lazada และ Shopee เปนตน  

4) ความเหมาะสมของมาตรการภาครัฐ ที่ผานมา ผูประกอบการขนาดยอยบางสวนที่เคยเขารวม

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำความรูที่ไดรับมาปรับใชในการประกอบธุรกิจ 

เชน การจัดทำเว็บไซต การเขารวมเปนสมาชิกในแพลทฟอรมซื้อขายสินคาออนไลน เปนตน โดยมองวา 

มาตรการของภาครัฐควรใหความสำคัญตอการพัฒนาคนใหมีทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุงเนน

ดานการสงเสริมการประกอบธุรกิจเปนหลัก นอกจากนั้น ควรสนับสนุนใหความสะดวกในเรื่องของโครงสราง

พื้นฐาน เชน สัญญาณ Wifi ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแมที่ผานมามีการดำเนินการดังกลาว แตควรเพิ่มการ

ติดตาม ตรวจสอบเพ่ือดูแลความเรียบรอย และความสามารถในการใชงานไดจริง 

5) ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา จากผลการสำรวจพบวา ผูประกอบการสวนใหญไมมีสัญญาณ

อินเตอรเน็ตในพื้นที่ หรือถามีก็จะดาวนโหลดขอมูลไดชา คาใชจายบริการอินเตอรเน็ตคอนขางสูงเปนภาระ
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สำหรับผูประกอบการขนาดยอย บางรายไมมีสมารทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร และบางสวนไมสามารถใช

ภาษาอังกฤษได นอกจากนั้น จากการประชุมกลุมยอยพบวา ปญหาของผูประกอบการสวนใหญ มีดังนี้ 

(1) ความไมพรอมของผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการในตางจังหวัด ทั ้งในเรื ่องของ

ความรู ความสามารถของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งขาดอุปกรณสำหรับใชในการอบรมในบาง

หลักสูตร เชน การกำหนดใหตองนำ Notebook มาดวยเพื่อดาวนโหลดโปรแกรมเขาไว ซึ่งถาไมมีมาก็จะไม

สามารถใชงานไดทั้งในระหวางการอบรมและเมื่อกลับไปเพ่ือดำเนินการตอ เปนตน นอกจากนั้น การนำสิ่งที่ได

จากการอบรมไปดำเนินการตอบางครั้งจำเปนตองใชเงินลงทุนสำหรับซื้อเครื่องมืออุปกรณ แตผูประกอบการ

ขนาดยอยบางสวนไมมีเงินทุนเพียงพอ 

(2) ผูประกอบการขาดความเขาใจถึงกระบวนการในการซื้อขายออนไลนที่นอกเหนือจากการทำ

เนื้อหาสาระลงใน Facebook และการเปดใช ยังตองมีกิจกรรมการตอบโตกับลูกคาใน Inbox ทันทีหรือดวย

ความรวดเร็ว มิฉะนั้นจะโดนบล็อกจากแพลทฟอรมที่มีการเชื่อมโยง ไมมีเวลาในการอัพเดทผลิตภัณฑ การให

สวนลดหรือการจัดทำโปรโมชั่นสวนลดราคาเมื่อมีลูกคาสนใจ รวมทั้ง ผูประกอบการบางสวนไมสามารถพัฒนา

รูปแบบการนำเสนอสินคาหรือบริการที่ลงใน IP Mart ใหเปนที่สนใจของผูเขาชม ขาดความสามารถในการ

เขียนเนื้อหาสาระ (Content) ที่รวมถึงรูปภาพสินคา หรือรูปภาพประกอบ  

(3) ผูประกอบการขนาดยอยสวนใหญเขาอบรมไมครบตามหลักสูตรที่ทางภาครัฐจัดไว เนื่องจาก

ตองนำสินคาหรือบริการไปแสดงตามงานแสดงสินคาตางๆ ที่จัดข้ึน รวมท้ัง สวนใหญเปนกลุมเกินวัยกลางคนที่

ไมรูจักสืบคนขอมูลโดยการใชอินเทอรเน็ต หรือขาดทักษะในการใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการเรยีนรู

เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจำกัด 

(4) สินคาบางประเภทไมสามารถขนสงไดดวยไปรษณียปกติทั่วไป หรือชองทางการขนสงทั่วไป 

ทำใหไมสะดวกในการขายสินคาออนไลน  

สำหรับปญหาของหนวยงานสนับสนุน มีดังนี ้

(1) ขอจำกัดของบประมาณ ที่ทำใหการอบรมยังกระจายไปไมทั่วถึง ในแตละปมีจำนวนผูเขารับการ

อบรมเพียงไมกี่พันราย เนื่องจากการจัดอบรมสวนใหญจัดทำขึ้นในสวนกลาง ไมเพียงพอกับการจัดกิจกรรม

สำหรับผูประกอบการในสวนภูมิภาคไดอยางทั่วถึง ถึงแมผูประกอบการบางราย มองวา การดำเนินโครงการ

ระดับจังหวัดสวนใหญยังไมมีมาตรฐาน 

(2) ขาดการบูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ ทำในการเขาไปใหความชวยเหลือ

และใหความรูแกผูประกอบการ เกิดความซ้ำซอนและสับสน และสวนหนึ่งมาจากปญหาความไมพรอมของ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐในการสื่อสารกับผูประกอบการ   

(3) ขาดการติดตามผลการดำเนินงานกรณีของการสนับสนุนการเขาสูระบบการขายสินคาออนไลน

ของผูประกอบการในสวนของขอมูลมูลคาการซื้อขายที่เกิดขึ้นใน IP Mart เนื่องจาก สวนใหญมีกระบวนการ

ติดตามผลในลักษณะของการประเมินความสามารถในการเขาถึงผูซื้อหรือผูที่เขาถึงเว็บไซต  
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(4) ความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางดานการสื่อสารและโทรคมนาคม ทำใหเกิดขอขัดของ

ทางเทคนิคตาง ๆ เชน สัญญาณอินเตอรเน็ต หรือการใชอุปกรณตางๆ เปนตน โดยเฉพาะปญหาการเขาถึงของ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่ยังไมทั่วถึงกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ในชนบท 

(5) ปญหาของการขาดแพลตฟอรมเฉพาะของประเทศ ปจจุบัน ประเทศไทยยังตองพึ่งแพลตฟอรม

ของตางประเทศ รวมทั้งปญหาการเลือกแพลตฟอรมที่ไมเหมาะสมกับสินคาของผูประกอบการแตละราย  

(6) โครงการสนับสนุนของภาครัฐในการสงเสริมใหผูประกอบการบางสวนลงทุนในเทคโนโลยีดจิิทัล

อาจมีงบลงทุนสูง และมีเงื่อนไขโครงการที่ไมสนับสนุนทางดานครุภัณฑ ทำใหสัดสวนการสนับสนุนจริงๆ เฉลี่ย

อยูที่ประมาณรอยละ 20-30 ทำใหเปนปญหาสำหรับผูประกอบการขนาดยอยที่จะตองจัดหาเงินลงทุนมาลง

กอน หรือไมสามารถลงทุนได 

(7) ผูประกอบการขนาดยอยที่มีการจัดตั้งธุรกิจในชวง 3-5 ปแรก และไดรับการยกเวนภาษีในการ

เขาสูระบบของ BOI แตถาหลังจากนั้น พอเริ่มตนเก็บภาษีมีความเปนไปไดสูงที่จะทำใหผูประกอบการขนาด

ยอยสวนใหญออกจากระบบ 

(8) การดำเนินงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐขาดความยืดหยุน และไม

สามารถปรับเปลี่ยน TOR ใหเปนไปตามสถานการณที่เปนขอจำกัดได เนื่องจาก เจาหนาที่ของหนวยงาน

เจาของงบประมาณไมมีอำนาจในการตัดสินใจ จะตองนำเรื่องเสนอยอนกลับไปเพื่อขออนุมัติ ทำใหไมสามารถ

ใหความชวยเหลือ MSME บางรายไดทันกับความตองการ 

 สำหรับขอเสนอแนะสำคัญ เพื ่อใหหนวยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินนโยบายและ

มาตรการเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการขนาดยอยในการปรับตัวเขาสูยุคดจิิทัล มีดังนี ้

(1) ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมหรือเครือขายการทำธุรกิจระหวางผูประกอบการขนาด

ยอยท้ังในระดับแนวราบและแนวตั้งตลอดหวงโซมูลคา (Value Chain) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปรับตัวในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานของผูประกอบการขนาดยอยที่เปนคนรุนใหมที่มีความรู

ความสามารถและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที ่เมื ่อจบการศึกษาแลวไมกลับไปสานตอธุรกิจของ

ผูปกครอง ใหกลับไปชวยพัฒนาธุรกิจ เพื่อใหสามารถปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางสมบูรณ และนำ

ความรู ใหมๆ มาพัฒนาธุรกิจ โดยหนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาทักษะและความรู

ความสามารถทั้งดานดิจิทัลและการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ เชน จัดอบรม จัดใหมีระบบพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา 

เปนตน รวมท้ังจัดใหมีเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือปรับธุรกิจสูยุคดิจิทัล โดยสามารถกูเงินดวยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และ

ไมตองมีหลักประกัน (ปลอยกูผานสถาบันการเงิน และให บสย. ค้ำประกัน) แตทั้งจะตองมีการคัดเลือกกลุม

ทายาทธุรกิจที่มีศักยภาพและธุรกิจที่ประเมินแลวสามารถพัฒนาใหเติบโตอยางยั่งยืนและสูธุรกิจขนาดที่ใหญ

ขึ้น และมีความตั้งใจอยางแทจริงในการทำธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรการการกำกับและสนับสนุนการทำธุรกิจตลอด

ระยะเวลาที่เขารวมโครงการ ซึ่งควรมีระยะเวลา 2 – 3 ป ตอราย 
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(3) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดยอยอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(3.1) ศึกษาและออกแบบวิธีการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดยอยในดานการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในการออกแบบวิธีการฯ จะตองมีการจัดกลุมเปาหมายการ

พัฒนาตามระดับพื ้นฐานความรู/ระดับความสามารถหรือความพรอมในการเรียนรู จัดทำวิธีการพัฒนา

ศักยภาพที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม เนนการนำไปใชประโยชนโดยตรง โดยมุงเนนการพัฒนา

ตอเนื่อง ซึ่งควรมีระบบพี่เลี้ยงที่คอยใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหผูเขารับการพัฒนา

สามารถนำความรูจากการอบรมหรือพัฒนาไปใชในทางธุรกิจไดอยางแทจริง ทั้งนี้ในการออกแบบวิธีการพัฒนา

ควรใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการกำหนด 

(3.2) เน ื ่องจากปจจ ุบ ันมีหนวยงานภาครัฐจำนวนมากที ่ดำเน ินการด านการพัฒนา

ผู ประกอบการขนาดยอยใหมีความรู ในดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบที่คลายคลึงกันและเปน

กลุมเปาหมายเดียวกัน ซึ่งทำใหผูประกอบการบางสวนไดรับการพัฒนาที่ซ้ำซอนกัน และสวนใหญเปนการ

อบรมและเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็จะไมมีการชวยเหลือสนับสนุนตอ จึงทำใหไมเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ดังนั้น 

สสว. จึงควรจัดประชุมหารือกับทุกหนวยงานที่มีการพัฒนาผู ประกอบการขนาดยอย เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนารวมกัน และลดความซ้ำซอน โดยใชหลักสูตรอบรมหรือวิธีพัฒนาที่ออกแบบรวมกัน แตแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบ เชน การแบงตามกลุมเปาหมาย การแบงตามพ้ืนที่ เปนตน 

(3.3) ในการจัดอบรมหรือพัฒนาแตละครั้ง ไมควรมีจำนวนมากเกินไป ควรคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์

จากการอบรมหรือพัฒนา เชน สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในทางธุรกิจ และกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ

รายไดจากชองทางดิจิทัล หรือสามารถลดตนทุน เปนตน 

(3.4) ผูประกอบการแตละรายที่เขารวมโครงการ เมื่อจบโครงการจะตองไดรับการประเมินถึง

ความพรอมที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ และความจำเปนตองไดรับการพัฒนา หากประเมินแลว

เห็นวายังมีความจำเปนตองพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในดานอื่นๆ อีก ก็ควรจัดใหมีโครงการพัฒนาฯ 

รองรับดวย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(3.5) เนื่องจากผูประกอบการ MSME โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการขนาดยอย (Micro) มี

จำนวนถึง 2.6 ลานราย แตจากขอมูลการพัฒนาของหนวยงานตางๆ พบวาจำนวนผูประกอบการขนาดยอยที่

ไดรับการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลยังนอยมาก ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนา

ตามแนวทางดังกลาวขางตน ในแตละปใหมีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนผูประกอบการขนาดยอยทั้งหมด เชน 

10,000 รายตอป เปนตน  

(3.6) จัดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การพัฒนาศักยภาพดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ผูประกอบการขนาดยอย และนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรอบรมหรือวิธีการพัฒนาใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง 
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(4) จัดตั้งศูนยบริการใหคำปรึกษาแนะนำและชวยเหลือผูประกอบการในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื ่อธุรกิจ โดยมีผู เช ี ่ยวชาญประจำศูนยฯ คอยใหคำปรึกษาแนะนำและชวยเหลือผานทางออนไลน 

ผูประกอบการขนาดยอยทั่วประเทศสามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญของศูนยฯ โดยไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้ง

ภายใตศูนยควรมีสื่อสำหรับใหผูสนใจสามารถเรียนรูเกี ่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในธุรกิจ เชน การ

ขายสินคาออนไลน การเขียน Content เพื่อประชาสัมพันธ การถายภาพเพื่อขายสินคาออนไลน การตลาด

ดิจิทัล เปนตน ทั้งนี้สื่อที่จัดทำขึ้นจะตองเรียนรูงาย นาสนใจติดตาม เชน การจัดทำเปนคลิปสั้นๆ เปนตน และ

เพื่อใหมีผูมาใชบริการศูนยจำนวนมาก จำเปนตองมีการประชาสัมพันธใหผูประกอบการขนาดยอยทราบ และ

สรางกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหผูประกอบการขนาดยอยเขามาใชบริการศนูยฯ 

 


