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บทที่ 8 
ผูใหบริการในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Services: BDS)  

กลไกในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพจำเปนตองสราง

ระบบนิเวศใหเอ้ือตอการเริ่มตนและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งองคประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ ผูใหบริการทางธุรกิจ 

(Business Development Service: BDS) ที่จะมาชวยทำหนาที่ในการใหบริการความชวยเหลือแกธุรกิจใน

ดานตางๆ ซึ่งผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS) จะครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอภาค

ธุรกิจที่มีความแตกตางกันทั้งทางดานขนาด ระดับการเติบโต ศักยภาพ การมีผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS) ใน

ระบบนิเวศที่เพียงพอสามารถใหบริการไดครอบคลุมและมีบริการที่มีคุณภาพจะสนับสนุนใหผูประกอบการ

สามารถเขาถึงกระบวนการพัฒนาดานตางๆ ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ความหมายของผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS)  

การใหบริการทางธุรกิจมีความครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีองคกรระหวางประเทศ

หลายๆ แหงที่ไดใหคำอธิบายไว โดยมีความแตกตางกันไปบางในรายละเอียด แตสิ่งที่คอนขางเหมือนกัน

ประการหนึ่ง คือ บริการที่ผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS) ใหแกธุรกิจนั้นจะมุงเนนไปที่บริการที่ไมใชบริการทาง

การเงิน (non-financial service) โดยสามารถสรุปได ดังนี ้

(1) The Commission's Directorate - General for International Cooperation and 

Development (DG DEVCO) สหภาพยุโรป  

ใหคำจำกัดความของ BDS วาหมายถึงผูดำเนินการดานการพัฒนาภาคเอกชนที่มีความสำคัญ

ในบริบทการพัฒนา เนื่องจากสามารถชวยเหลือวิสาหกิจรายยอย ขนาดยอม และขนาดกลาง (MSME) ใน

ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีกำไรมากขึ้น ทำใหภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนการ

พัฒนาที่ครอบคลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(2) International Labour Organization (ILO)  

ใหคำจำกัดความของ BDS วาหมายถึงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทุกประเภทที่ไมไดเปน

การสนับสนุนดานการเงิน โดย BDS ครอบคลุมการบริการตางๆ หรือการเขาถึงขอมูลประเภทตางๆ ที่เปนที่

สนใจของ MSME เชน บริการใหคำปรึกษา การฝกอบรมทักษะและธุรกิจ บริการดานการตลาด และการ

ถายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยี ผูใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจ บริการตรวจสอบและประเมิน รวมถึง 

BDS ท ี ่ ไม แสวงหาผลกำไร เช น หน วยงานภาคร ัฐ องค กร สมาคมที ่ ไม แสวงหากำไร ตลอดจน  

ผูใหบริการพัฒนาธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร เชน ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษา และผูจัดหาปจจัยการผลิต 
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(3) The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  

ใหคำจำกัดความของ BDS วาครอบคลุมทั้งการบริการและการอำนวยความสะดวกทาง

กายภาพสำหรับผูประกอบการเพื่อพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ ซึ่งแบงประเภทการบริการเปน 3 ประเภท

บริการ ไดแก (1) การบริการขอมูลทั ่วไป (2) การบริการใหคำปรึกษา และ (3) การบริการการฝกอบรม 

นอกจากนี ้ยังระบุหัวขอในการใหบริการเปน 6 หัวขอ ไดแก (1) การขายและการตลาด (2) การผลิต การ

ดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) การจัดการทรัพยากรบุคคล (4) การบริหารจัดการการเงิน (5) การ

บริหารจัดการดานกลยุทธ และ (6) การจัดการดานกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้การใหบริการยังรวมถึง

สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพดวย เชน ศูนยบมเพาะ ซึ่งใหบริการทั้งสวนที่เปนพื้นที่ทางกายภาพและ

บริการในการพัฒนาธุรกิจ 

(4) SME Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific ของ UNESCAP  

โดยมีการระบุวาการใหบริการของผูใหบริการทางธุรกิจมี 2 ดานหลัก คือ การใหคำปรึกษา

แนะนำ และการสนับสนุน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

หัวขอ ใหคำปรึกษา ใหการสนับสนุน 

การเขาถึงและพัฒนาตลาด - การวิจัยและพัฒนากลยุทธ

ตลาด 

- โอกาสทางการคา 

- การพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ การ

โฆษณา 

- อุปสรรคทางการตลาด 

- งานแสดงสินคา 

- ขอตกลงทางการคาและ

การลงทุนเสรี 

- การอำนวยความสะดวก

ทางการคาและการขนสง 

- อุปสรรคอ่ืนๆ 

การสน ับสน ุ น เก ี ่ ย วกั บ

โครงสรางพื้นฐาน 

- การจัดเก็บและคลังสินคา 

- ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

- การขนสงและจัดจำหนาย 

- โครงสร างพื ้นฐานทาง

กายภาพเชน ถนน ทาเรือ 

สาธารณปูโภค 

- การ โอน เง ิ นและกา ร

เขาถึงอินเทอรเน็ต 

ผู จัดหาสินคาหรือบริการ 

(Supplier) 

- ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง  SME กั บ 

Supplier ที่มีคุณภาพ 

- ข อมูล เก ี ่ ย วก ับ  input 

supply source 

- การจ ั ดต ั ้ ง กล ุ  มผ ู  ซื้ อ

จำนวนมาก 

ผูชวยเหลือดานเทคนิคและ

การฝกอบรม 

- ให ความรู  คำปร ึกษา และ

คำแนะนำ 

- แลกเปลี่ยนและเยี่ยมชม 

ทัวรธุรกิจ 
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หัวขอ ใหคำปรึกษา ใหการสนับสนุน 

- การพัฒนาแผนธุรกิจ 

- การฝกอบรมดานเทคนิคและ

ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร  า ง ขี ด

ความสามารถในดานกฎหมาย

การเงินและภาษีอากร การ

บ ัญช ีและการทำบ ัญช ีการ

ผลิตและการวิจัยและพัฒนา 

- การดูแลกำกับแฟรนไชส 

- นโยบาย E-commerce 

เทคโนโลยีและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

- การเชื ่อมโยงผู ประกอบการ 

SME และเทคโนโลย ี

- การจ ัดหาแหลงเทคโนโลยี 

และราคา 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิต 

- การเชาซื้อและใหเชาอุปกรณ 

- การรับรองคณุภาพ 

- มาตรฐานและคุณภาพ

ระดับสากล 

- ศูนยออกแบบ 

 

 องคกรที่สามารถทำหนาที่ผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS) 

หนวยงานหรือองคกรที่สามารถทำหนาที่เปนผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS) มีความหลากหลายมีท้ัง

ที่เปนหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งแตละประเทศจะมีหนวยงานที่ใหบริการ (BDS) ที่แตกตาง

กันไป ข้ึนกับบริบทในเรื่องของวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานตางๆ โดยหนวยงานหรือองคกรที่สามารถ

ทำหนาที่ใหบริการทางธุรกิจไดสามารถสรุปได ดังนี ้

(1) สมาคมที่มีสมาชิกเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Membership Associate)  

องคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานตางๆ เพื่อผลประโยชนของ

วิสาหกิจที่เปนสมาชิก สมาคมประเภทนี้รวมถึงหอการคา สมาคมธุรกิจ สมาคมการคา สหกรณ ทั้งที่เปน

องคกรที่จัดขึ้นอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยมีรูปแบบในการระดมทุนผานการจัดกิจกรรมตางๆ 

นอกเหนือจากการเก็บคาธรรมเนียมสมาชิก เชน การเก็บคาบริการ การรับการสนับสนุนจากผูบริจาค การเก็บ

คาบริการจากการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในบางประเทศ สมาคมเหลานี้อาจไดรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและอาจอยูภายใตอำนาจของกระทรวงของรัฐบาล  
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(2) องคกรที่ทำหนาที่ใหบริการ (Service Delivery Organization) 

องคกรหรือสถาบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงคในการใหบริการที่เฉพาะเจาะจงแก MSME 

ซึ่งในบางประเทศองคกรเหลานี้เปนเครือขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ องคกรที่ใหบริการจะมีความแตกตาง

จากองคกรรูปแบบอื่นในดานรูปแบบการเปนเจาของ รูปแบบการจัดการ และการจัดหาเงินทุน ซึ่งในบาง

ประเทศ ผูใหบริการอาจเปนหนวยงานของรัฐหรือกึ่งรัฐ หรืออาจเปนหนวยงานไมแสวงหากำไรหรือองคกร

อิสระก็เปนได ในทางกลับกัน ผูใหบริการที่เปนองคกรธุรกิจจะแสวงหากำไรจากแสวงหากำไรทางธุรกิจจาก

การดำเนินธุรกิจ เชน บริษัทที่ปรึกษา 

(3) หนวยงานของรัฐ (Public Sector) 

หนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาที่ทำหนาท่ีเปน BDS แกผูประกอบการผานรูปแบบ

การบริการตางๆ อาทิ การบริการดานการวิจัยแลวพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจนสูระดับเชิงพาณิชย อยางไรก็ดี 

การมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐในการใหบริการผูประกอบการวิสาหกิจอาจลดลงหากผูประกอบการให

ความสนใจกับการใชบริการจาก BDS ท้ังนี้ หนวยงานของรัฐหลายแหงไดจัดตั้งองคกรนอกระบบหรือองคกรกึ่ง

อิสระซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการดานพัฒนาธุรกิจใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจ

รายยอย นโยบายของหนวยงานรัฐจะมุงเนนการสงเสริมการจัดตั้งธุรกิจใหมและเสริมสรางขีดความสามารถ

ของธุรกิจเดิม นอกจากนี้ องคกรกึ่งอิสระหรือองคกรนอกระบบของรัฐที่นำระบบการจัดการแบบเอกชนมาใช

มักจะกลายสภาพเปนองคกรเอกชนเต็มรูปแบบในเวลาตอมา 

(4) สมาคมที่มีสมาชิกเปนวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย  

เปนรูปแบบที่ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจ

ขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอยสวนใหญจะมีอุปสรรคในการที่จะเขารวมกับองคกรวิชาชีพหรือภาคสวนที่มี

อยูแลว ซึ่งสวนใหญถูกครอบงำโดยธุรกิจขนาดใหญ สมาคมของวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม และ

วิสาหกิจรายยอย เริ่มแพรหลายมากขึ้นและมีการจัดตั้งในระดับภูมิภาคมากขึ้นดวย 

(5) องคกรที่ไมใชของรัฐ (Non-Government Organizations)  

องคกรที่ไมใชของรัฐ ที่มีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมที่สรางรายได รวมถึงหนวยงานสวัสดิการ

สังคมอื่นๆ โดยองคกรท่ีไมใชของรัฐในปจจุบันมักจะมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SME โดยจะมุงเนนไป

ที่การจัดหาเงินทุนขนาดเล็ก (Micro-finance) และใหการสนับสนุนองคกรขนาดเล็กในระดับรากหญาเปน

สำคัญ อยางไรก็ดี จำนวนองคกรที่ไมใชของรัฐ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา SME จะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

สามารถเขาถึงแหลงเงินที่ไดจากผูบริจาคเพ่ือวัตถุประสงคในการชวยเหลือที่เพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ 
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(6) ที่ปรึกษาเอกชน หรือองคกรท่ีปรึกษาเฉพาะ 

เปนรูปแบบของ BDS ที่มีจำนวนมากที่สุด โดยการใหบริการของภาคเอกชนมักจะมีราคาสูง 

และทำให SME สวนใหญไมสามารถเขาถึงได รัฐบาลในหลายประเทศจึงไดแกปญหาโดยการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ

สงเสริม SME ใหสามารถเขาถึงการรับบริการจากที่ปรึกษาเอกชน หรือองคกรที่ปรึกษาเฉพาะทางได 

 

 วิธีการใหบริการของผูใหบริการทางธุรกิจ 

การใหบริการแบบดั้งเดิม (Traditional BDS Approach) 

การใหบริการในการพัฒนาดานตางๆ แก SME ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลัง

พัฒนา สวนใหญจะดำเนินการผานหนวยงานรัฐซึ่งจะทำหนาที่เปน BDS ในการพัฒนาโดยตรงแกธุรกิจ หรือ

การมอบหมายหรือแตงตั้งองคกรใดองคกรหนึ่งขึ้นมาทำหนาที่ในการใหบริการ ซึ่งสวนใหญแลวจะมีความเชื่อ

วา การที ่หนวยงานรัฐดำเนินการเองจะมีคาใชจายที่นอยกวา แตก็พบวาการที่หนวยงานรัฐใหบริการเอง

โดยตรงนั้น สามารถกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศของการประกอบธุรกิจไดเชนกัน ไดแก 

(1) หนวยงานที่ใหบริการพัฒนาธุรกิจในดานใดดานหนึ่งจนกลายเปนผูใหบริการหลักใน

ตลาด เปนการทำใหผู ใหบริการภาคเอกชนตองประสบปญหาในการหาลูกคา รวมทั้งการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐท่ีสามารถคิดคาใชจายต่ำไดหรือไมคดิคาใชจาย เนื่องจากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ

จากรัฐบาล อาจทำใหผูใหบริการภาคเอกชนไมสามารถแขงขันไดกับการดำเนินงานของภาครัฐ 

(2) การดำเนินการในการใหบริการแก SME จะเปนการขับเคลื่อนโดยอุปทาน (supply-

driven approach) มากกวาที ่จะเปนการใชอุปสงคเปนตัวขับเคลื ่อน (demand-driven approach) ซึ่ง 

การขับเคลื่อนโดยอุปทานมักจะไมคอยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงมีโอกาสสูงท่ีจะทำใหไมเกิด

การพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการ  

(3) การใหบริการจะไมสามารถดำเนินการไดหากขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่ง

จะไมมีความยั่งยืน  

(4) ในระยะยาวจะทำใหผูประกอบการมุงแตการพึ่งพาภาครัฐ ไมเกิดการเรียนรู และไม

สามารถพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาธุรกิจได 

การใหบริการแบบใชตลาดนำ (Market-oriented BDS Approach) 

หลักการในการใหบริการแบบใชตลาดนำ คือ ตองใหผูประกอบการเปนผูเลือกใชบริการจาก 

BDS ที่เหมาะสมตรงกับความตองการของตนเองมากที่สุด ดังนั้นในระบบนี้จำเปนตองมี BDS ที่มีจำนวนมาก

พอ มีบริการที่ครอบคลุมเพ่ือเปนตัวเลือกสำหรับผูประกอบการได ทำใหรัฐบาลในหลายประเทศเปลี่ยนแนวคิด

ไปสูการใชผูใหบริการภาคเอกชนมากขึ้น รวมทั้งหากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใหเงินสนับสนุน ไปเปน

การสนับสนุนการไปใชบริการของ SME ได โดยอาจเปนการชวยเหลืออุดหนุน ภาครัฐจายใหครึ ่งหนึ่ง 
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ผูประกอบการจายอีกครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดทั้งฝงอุปสงคและอุปทาน คือ 

SME จะมีความตองการพัฒนาธุรกิจของตนเองมากขึ้นจากการไดรับเงินสนับสนุน และสรางใหเกิด BDS เพิ่ม

มากขึ้นจากการท่ีมีความตองการเพิ่มข้ึนในตลาด  

นอกจากนี้ดวยการใหบริการแบบใชตลาดนำนี้ ชวยสงเสริมให BDS มีการแขงขันกันตาม

กลไกตลาด ซึ่งจะเกิดการแขงขันกันในการใหบริการที่ดีกับผูประกอบการ และนำไปสูบริการที่มีคุณภาพมาก

ขึ้น ซึ่งแนนอนวาจะสงผลใหการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 อุปสรรคที่ทำให SME ไมไปใชบริการจากใหผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS)  

 ผูประกอบการไมมีขอมูลเกี่ยวกับ BDS ที่ดีพอ ไมสามารถใชในการตัดสินใจไดในการ

เลือกใชบริการ รวมทั้ง ผูประกอบการสวนหนึ่งไมรูวาจำเปนตองพัฒนาธุรกิจในเรื่องไหนบาง 

 ผูประกอบการไมมีเงินทุนในการใชบริการ ซึ่งการใหบริการในบางเรื่องมีคาใชจายสูง ทำ

ใหผูประกอบการเลือกที่จะไมไปปรึกษากับ BDS ที่มีอยู 

 การม ีBDS จำนวนนอย ไมมีบริการทีค่รอบคลุมตรงกับความตองการของผูประกอบการ 

ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่หนวยงานรัฐทำหนาที่ใหบริการเอง แตก็ใหบริการไดในวงที่จำกัด 

 ภาครัฐควรใหความสำคัญกับการประเมินศักยภาพและคุณภาพของ BDS ในที่นี้รวมไป

ถึง ระยะเวลา ประเภท  

 ในการพัฒนาผู ประกอบการและ SME ภาครัฐมักจะไมไดมองวา BDS ภาคเอกชน

สามารถเขามามีสวนรวมในการดำเนินการได มักมีกรอบความคิดวาควรเปนการดำเนินงานโดยหนวยงาน

ภาครัฐเอง 

 การสงเสริมผูใหบริการทางธุรกิจ (BDS)   

การสงเสริม BDS เปนเรื่องสำคัญเพราะจะมีสวนในการพัฒนา SME ซึ่งถือไดวาเปนกระดูก

สันหลังของประเทศเพราะเปนแหลงรายไดที่สำคัญ อีกทั้งยังมีการใชวัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศสูง 

จากรายงานวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอยป 2562 พบวาในป 2561 จำนวน MSME ของ

ประเทศไทยมีมากถึงรอยละ 99 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ สรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรอยละ 43 

ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ และในการที่จะพัฒนา MSME นั้น เราจำเปนที่จะตองมี BDS ที่ไดรวบรวม

ภายใต Platform เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให SME ไดสามารถเลือกใชบริการจาก BDS ไดหลาย

หลาย ครอบคลุม และครบถวนตามความตองการ  

และหากพิจารณาจากผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในดานการสนับสนุนการเขาถึงบริการของ BDS ในหลายประเทศ พบวา MSME มีความตองการเขาถึง

การบริการเพื่อธุรกิจใน 2 ประเภท ประกอบดวย การเขาถึงบริการดานการเงิน (Financial Service) โดย

เปนไปเพื่อจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ทั้งในดานการสนับสนุนดานการเงินสำหรับเครื่องจักร สถานที่ผลิต และ

เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งสวนใหญมักอยูในรูปแบบของสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในขณะที่การเขาถึง



รายงานสถานการณ MSME ป 2564                                                                                                 8 - 7 

 

บริการที่ไมเกี่ยวของกับการเงิน (Non-Financial Service) หรือเรียกวาผูใหบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ จะมี

รูปแบบที่หลากหลายเพื่อชวยใหธุรกิจของ MSME สามารถพัฒนาและสรางความไดเปรียบในการแขงขันได 

อาทิ การบริการที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลความรูและทักษะ ตลอดจนคำแนะนำในดานตางๆ เกี่ยวกับการ

ดำเนินธุรกิจ การลดตนทุนการผลิต หรือการเขาถึงตลาดเพื่อแสวงหากำไรที่มากขึ้น ซึ่งบริการเหลานี้รวมถึง

การถายโอนขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน บริการใหคำปรึกษาหรือกิจกรรมพิเศษอยางเชนการจัดนิทรรศการและ

งานแสดงสินคา 

 

1. ภาพรวมเชิงโครงสรางและสถานภาพของ ผูใหบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (BDS) 

จากการสำรวจขอมูลผูใหบริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: 

BDS) เพื่อจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการสงเสริมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น ดานผูใหบริการ

ภาคเอกชนไดจัดกลุม BDS สำหรับเปนกรอบการศึกษาเพื่อการจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการ โดยแบง

ออกเปน 

1.1 ภาพรวม BDS ประเภทสมาคม 

จากการสำรวจขอมูลเชิงโครงสรางและสถานภาพของผู ใหบริการเพื ่อการพัฒนาธุรกิจ

ประเภทสมาคมในพื้นที่สวนกลางและภูมิภาค เพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพ้ืนที่/รายประเดน็ ดานผูใหบริการภาคเอกชน สรุปผลไดดังนี ้

 ประเภทของสมาชิก BDS ประเภทสมาคม 50% มีสมาชิกเปน SME ผู ประกอบการรายใหญ  

26.47% มีสมาช ิกเป น SME ผู ประกอบการรายใหญ และอื ่นๆเช น สมาชิกประเภทบุคคล  

11.77% มีสมาชิกเปน SME เพียงอยางเดียว  

 
 

 สวนใหญกวา 45.72% มีรายไดจากการเก็บคาสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

50, 57%26.47, 30%

11.77, 13%

ประเภทของสมาชิก BDS ประเภทสมาคม

สมาชิกเป็น SME และผูป้ระกอบการรายใหญ่

สมาชิกเป็น SME ผูป้ระกอบการรายใหญ่ และ

อืนๆ

สมาชิกเป็น SME เพียงอย่างเดียว
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 สมาคมที่มีรายไดจากคาสมาชิกมากกวา 50% = 36.67%  

สมาคมที่มีรายไดจากการดำเนินกิจกรรมมากกวา 50% = 48.15% 

 จากการรวบรวมขอมูลพบวาสมาคมสวนใหญมีการใหบริการ 3 ประเภทคือ การสืบคน/ใหขอมูล การ

ฝกอบรม/ สัมมนา และบริการดานพ่ีเลี้ยง/ ที่ปรึกษา/ การบมเพาะธุรกิจ  

 โดยสมาคมสวนใหญมีหัวขอการบริการที่สำคัญอันดับ  

1. คือมาตรฐาน/ คุณภาพ เชนการออกใบรับรอง (Certificate)  

อันดับ 2. คือ หัวขอดานการตลาดในประเทศเชน E-commerce  

อันดับ 3. คือ ดานกลยุทธธุรกิจ และอันดับ 4. คือ ดานกฎหมายบัญชีและภาษี 

 BDS ประเภทสมาคมท่ีไมมีบริการดานการวิจัย วิเคราะห และทดสอบ = 68.57% และสมาคมที่มี

บริการดานนี้ = 31.43% โดยจะมุงเนนในดานการทดสอบผลิตภัณฑเพ่ือรับรองมาตรฐาน การวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ หรือ การทดสอบที่เก่ียวของกับดานสิ่งแวดลอม และยังมีสมาคมอีก

บางสวน ซึ่งไมมากนัก ใหบริการดานการศึกษาวิจัยตางๆ การวินิจฉัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การบริการ

สอบเทียบเครื่องมือ การวิเคราะหดานเคมี 

 อัตราคาบริการตอครั้ง: 91.43% มีคาบริการต่ำกวา 10,000 บาท  

5.71% มีคาบริการระหวาง 10,000 ถึง 15,000 บาท และ  

2.86% มีคาบริการสูงกวา 50,000 บาทตอครั้ง 

 

 
 

 การสำรวจปญหาในการใหบริการของ BDS ประเภทสมาคม คือ  

1. สมาคมมีงบประมาณจำกัด ทำใหไมสามารถชวยเหลือหรือบริการสมาชิกไดอยางเต็มที ่ 

2. สมาชิกมีจำนวนมากหรือนอยเกินไป ถาสมาชิกจำนวนมากเกินไปจะใหบริการไดไมท่ัวถึง และถา

สมาชิกจำนวนนอยเกินไปจะสงผลตอรายไดและการใหบริการของสมาคม 

91.43

5.71 2.86

อตัราคา่บริการตอ่ครงั

ตาํกว่า 10,000 บาท ระหว่าง 10,000 - 15,000 บาท สงูกว่า 50,000 บาท



รายงานสถานการณ MSME ป 2564                                                                                                 8 - 9 

 

 BDS ประเภทสมาคม ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใหภาครัฐเขามามี

สวนรวมในการดำเนินโครงการตางๆเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ การชวยเหลือดานคาใชจายการ

ดำเนินกิจกรรม การใหบริการองคความรูหรือเทคนิคเฉพาะทาง การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน

การบริหารกิจการของสมาคมเปนตน 

1.2 ภาพรวม BDS ประเภทองคการเอกชน 

จากการสำรวจในพื้นที่สวนกลางและภูมิภาค สรุปผลไดดังนี ้

 กลุมเปาหมายของ BDS ประเภทองคการเอกชน 25.71% มีกลุมลูกคาเปาหมายเปน SME และ

หนวยงานภาครัฐ 

อีก 20% กลุมเปาหมายเปนทั้ง MSMEs หนวยงานภาครัฐ และอ่ืนๆเชนบุคคลท่ัวไปที่ตองการเขา

มาทำธุรกิจ และยังพบวา 40% มีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีเปนSME เพียงอยางเดียว 

 

 
 

 BDS ประเภทองคการเอกชน สวนใหญมีการใหบริการทั้ง 3 ประเภท ไดแก การสืบคน/ให

ขอมูล การฝกอบรม/ สัมมนา และบริการดานพ่ีเลี้ยง/ ที่ปรึกษา/ การบมเพาะธุรกิจ  

 สวนใหญมีหัวขอการบริการเฉพาะดานเชนดานกฎหมาย บัญชี และ ภาษ ีดานการตลาดใน

ประเทศ และดานIT/Software สวนดานการบริการวิจัย วิเคราะห และทดสอบ BDS ประเภท

องคการเอกชน 77.14% ไมมีบริการดานนี้สวน 22.86% มีบริการ เชน การวิจัย/ทดสอบที่

เก่ียวของกับดานสิง่แวดลอม วิเคราะหดานเคม/ีสารประกอบ และอื่นๆ 

 อัตราคาบริการ 

 40% ม ีคาบริการตอครั้งมากกวา 50,000 บาท  

 16.67% มีคาบริการ 10,000 บาทหรือต่ำกวา  

 11.43% มีคาบริการระหวาง 15,000 ถึง 20,000 บาท และ 25,000 ถึง 30,000 บาท 

25.71

20.00

40.00

กลุม่เปา้หมายของ BDS ประเภทองคก์ารเอกชน

SME และหน่วยงานภาครฐั MSMEs หน่วยงานภาครฐั และอืนๆ SME เพียงอย่างเดียว
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 5.71% ม ี อ ั ต ร า ค  า บ ร ิ ก า ร ร ะ ห ว  า ง  10,000 ถ ึ ง  15,000 บ า ท

และ 35,000 ถึง 40,000 บาท 

 
 

 หากพิจารณาในมิติหัวขอการบริการพบวาหัวขอบริการท่ีมีการเก็บคาบริการโดยเฉลี่ยใน

อัตราที่สูงไดแกการบริการดานที่ปรึกษาดานนวัตกรรม เทคนิค และสิ่งแวดลอม การ

ออกแบบทางสถาปตย กลยุทธ และแผนธุรกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยีระบบสาระ

สนเทศ 

 หัวขอการบริการที่มีการเก็บคาบริการโดยเฉลี่ยในอัตราที่ต่ำ ไดแก บริการดานที่ปรึกษา

ดานบัญชีและภาษี การพัฒนาบุคลากรและ การบริหารจัดการ เนื่องจากไมไดมีความ

เชี่ยวชาญเชิงลึก 

 การสำรวจปญหาในการใหบริการของ BDS ประเภทองคการเอกชน ไดแก 1. การที่ลูกคา

เปน SME ยอมมีงบประมาณจำกัด 2. การที่ลูกคามักจะตอรองดานอ่ืนๆเพ่ิมเพ่ือทำใหคาใชจายท่ี

ไดจายไปมีความคุมคามากที่สุด 3. ลูกคาไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญในการรับ

การถายทอดงานจากที่ปรึกษา  

 ถึงแม BDS ประเภทองคการเอกชนจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดรวดเร็วกวา

หนวยงานประเภทอ่ืน แตก็ยังตองการการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะการที่รัฐมี

หนาที่รวบรวมรายชื่อและจัดทำฐานขอมูลบริษัทที่ปรึกษาเอกชน เพ่ือให SME สามารถเขาถึง

หรือเลือกบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่ตรงกับความตองการของตัวเองได รองลงมาคือการที่หนวยงาน

ภาครัฐสนับสนุนคาใชจายบางสวนใหแก SME ในการขอรับบริการจาก BDS หรือการเปดรับ

สมัคร/ขึ้นทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาเอกชน เพ่ือใชในการดำเนินโครงการชวยเหลือ อันเนื่องมาจาก

มาตรการภาครัฐตางๆ  

 

40.00

5.7111.43

11.43

5.71

16.67

อตัราคา่บริการ

มากกว่า 50,000 บาท ต่อครงั ระหว่าง 35,000-40,000 บาท ระหว่าง 25,000-30,000 บาท

ระหว่าง 15,000-20,000 บาท ระหว่าง 10,000-15,000 บาท 10,000 บาท หรือตาํกว่า
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2. แนวทางการพัฒนา BDS ที่สอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจ 

จากการสำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณผูประกอบการเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางเพ่ือ

จัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SME รายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น จำแนกเปน 4 ประเด็น

สำคัญ สามารถสรุปไดดังนี ้

 

1. มิติดานการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

จากการรวบรวมขอมลู ดานผูใหบริการภาคเอกชน พบวาสวนใหญใหความสำคัญในประเด็นดังตอไปนี้ 

 การพัฒนาดานการตลาด: การพัฒนาและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางประเทศ รวมไปถึง

การพัฒนาตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะการทำตลาดในรูปแบบออนไลน ซึ่งปจจัยสำคัญที่

มีผลกระทบตอการตลาดที่ตองใหความสำคัญคือ เงินลงทุนเพื่อสรางและพัฒนาปจจัยเอื้อ

ทางการตลาดในดานตางๆ รูปแบบและกลไกการใหบริการหลังการขาย 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ: สวนใหญตองการการไดรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งจำเปนจะตองมีที่

ปรึกษาเพ่ือพัฒนาและยกระดับดานมาตรฐาน 

 การพัฒนาบุคลากร: โดยเฉพาะการพัฒนาดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เนื่องจากมีความตองการติดตอสื่อสารกับนักธุรกิจและ

ลูกคาชาวตางชาติจำนวนมาก 

 การพัฒนาเทคโนโลยี: โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

การพัฒนาเทคโนโลยี เชน การใช AI ในการวิเคราะหเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ใหตรงกับความ

ตองการของตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการยังประสบกับปญหาและ

อุปสรรคหลายอยาง เชน อุปสรรคดานเงินทุนและความพรอมของบุคลากร การปรับเปลี่ยน

กระบวนการทำงานโดยรวม  

 การพัฒนาองคกร: การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองคกร การพัฒนาดานกฎหมายและ

บัญชีใหเหมาะสม 

 การพัฒนาในประเด็นสำคัญอื่นๆ: การพัฒนาแผนธุรกิจดวยการจัดทำกลยุทธของธุรกิจ การ

จัดฝกอบรมใหกับภาคธุรกิจเพ่ือพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงดานกฏหมายและระเบยีบที่เปน

อุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจใหไดมาตรฐานและทันสมัย 

2. มิติดานประสบการณในการใชบริการเพื่อสงเสริมธุรกิจ 

จากการสำรวจความคิดเห็นและสัมภาษณผูประกอบการเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางซึ่งเปนกลุม

ตัวอยางที่ใชในการสำรวจและสัมภาษณเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SME รายสาขา/ราย
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พื้นที่/รายประเด็น ดานผูใหบริการภาคเอกชน พบวาที่ผานมาสวนใหญเคยใชบริการ BDS ทั้งจากภาครัฐและ

เอกชนท้ังในดานการไดรับความชวยเหลือ ดานองคความรูและผูเชี่ยวชาญที่จำเปนตอการพัฒนาและยกระดับ

ธุรกิจ 

ขอคนพบที่สำคัญประการหนึ่งคือ วิสาหกิจขนาดกลางใหความไววางใจ BDS ภาครัฐ เพราะมีการ

ดำเนินโครงการอยูเปนประจำ และในทำนองเดียวกันก็ใหความไววางใจกับ BDS ที่เปนสมาคมการคาเนื่องจาก

เปนการรวมกลุมของผูประกอบการธุรกิจในสาขาเดียวกัน นอกจากนั้นยังใชบริการจาก BDS ภาคเอกชน

เพราะมีความเชี่ยวชาญ  

ทั ้งนี ้ผ ู ประกอบการมองวาการใชบร ิการ BDS จะกอใหเก ิดประโยชนทั ้งในดานการปรับปรุง

กระบวนการทำงานและการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็วมากขึ้น การได BDS ที่เปน

มืออาชีพเปนผลดีในดานการประหยัดเวลาในการเรียนรูและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 

 

3. มิติดานสภาพปญหาที่พบจากการดำเนินธุรกจิ 

 การที่ธุรกิจตองเผชิญกับเงื่อนไขทางการคาหรือขอกำหนดทางดานมาตรฐาน สงผลใหธุรกิจ

อาจสูญเสียโอกาสทางการคา 

 รูปแบบการใหความชวยเหลือแกธุรกิจควรมีความหลากหลาย เนื่องจากผูประกอบการบาง

รายจะมีปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีมีความเฉพาะ 

4. มิติดานความตองการในการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 ความตองการการชวยเหลือในดานการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในดานการ

สงเสริมการตลาด การเพิ่มรายได สรางมาตรฐานการผลิตและการบริการ และการสราง

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑหรือบริการ ตลอดจนการใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดภายใน และตลาด

ตางประเทศ 

 ความตองการไดรับความชวยเหลือทางการเงิน ทั้งในดานแหลงขอมูลดานการเงิน แหลง

เงินทุน แหลงใหกูยืมเงิน รวมถึงขอมูลการสนับสนุนดานการลงทุนและดานภาษีเพื่อลด

คาใชจาย การสนับสนุนดานคาใชจายหรือเงินลงทุนจากภาครัฐในบางกิจกรรมเชนการ

ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร 

 ความชวยเหลือดานขั้นตอนและเอกสารหลักฐานในการเขารับบริการจากภาครัฐ ควรเพ่ิม

ชองทางการติดตอหรือดำเนินกิจกรรมกับภาครัฐทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือออนไลนให

มากขึ้น เพ่ือเปนการลดคาใชจาย ลดเวลา 
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 ความชวยเหลือดานความเชี่ยวชาญจากผูชำนาญการเฉพาะสาขา โดยภาครัฐควรสนับสนุน

หนวยงานที่มีความชำนาญเฉพาะดานผานระบบการสนับสนุนคาใชจาย หรือการสราง

เครือขายรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ 

 การใหความชวยเหลือวิสาหกิจขนาดยอมเปนอันดับแรก เพราะวิสาหกิจขนาดยอมมักเปนผู

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมากกวาวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาด

ยอมรายใหมอาจขาดความรูในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นควรเนนไปในการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ธุรกิจ หากวิสาหกิจขนาดยอมไมสามารถอยูรอดไดก็อาจสงผลกระทบมายังวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดใหญไดเชนกัน 

 

 

 

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แมวา

โดยสวนใหญจะยังพึ่งพาปจจัยภายนอกทั้งการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศซึ่งมีผลตอความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจคือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง   

ขนาดยอม และรายยอยใหมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน เพราะเปนแหลงรายได        

ที่สำคัญ อีกท้ังยังมีการใชวัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศสูง 

 

จากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2562 พบวาในป 2561 วิสาหกิจขนาดกลาง   

ขนาดยอม และรายยอยของประเทศไทย มีจำนวนมากถึงรอยละ 99 ของจำนวนวิสาหกิจทั ้งประเทศ          

สรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศรอยละ 43 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ และการจางงานในระบบ

เศรษฐกิจรอยละ 85 ของการจางงานรวมทั้งหมด ซึ่งปญหาของแตละประเภทธุรกิจจะมีความแตกตางกันออกไป 

การใหความชวยเหลือของภาครัฐอาจไมเพียงพอและไมตอบสนองตอความตองการและปญหาของธุรกิจในแตละ

ขนาด ดังนั้นรูปแบบการชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจโดย BDS จึงเปนเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดยอมและรายยอยสามารถเขาถึงขอมูลและรูปแบบการบริการตางๆไดสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น 

 


