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บทที่ 6
ประเด็นการศึกษาภายใต้โครงการ
ส�ารวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม SME Survey

ปัญหาและอุปสรรคของ MSME 
ในการเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ข้อจ�ากัด
ด้านผู้ประกอบการ

ข้อจ�ากัด
ด้านสถาบันการเงิน
ผู้ให้สินเชื่อ 

• การขาดหลักทรัพย์ค�้าประกัน

• ไม่มีแผนธุรกิจที่ดี

• ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

• ขาดประสบการณ์และประวัติในการ 

 ประกอบธุรกิจ/ขาดประวัติการช�าระเงิน

• ขาดวินัยด้านการเงิน

• ก�าหนดเงื่อนไขมากเกินไป 

• นโยบายการปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ 

 ขนาดย่อยและรายใหม่ยังไม่กระจาย

 อย่างทั่วถึงกับธนาคารพาณิชย์

• ธนาคารของรัฐสนับสนุน

 ผู้ประกอบการตามนโยบาย

 ของรัฐบาล แต่วงเงินไม่สูงมากนัก

โครงสร้างแหล่งเงินทุนหลักของกิจการขนาดย่อย

เงินกู้จาก
สถาบัน
การเงิน

เงินกู้
นอกระบบ

เงินทุน 
จากก�าไรสะสม

ของกิจการ

เงินทุน 
จากตนเอง

เงินที่ได ้
จากหุ้นส่วน

กิจการขนาดย่อย 
ได้รับสินเชื่อ 

จากสถาบันการเงิน 

62.58% 

ไม่เคยได้รับสินเชื่อ 
จากสถาบันการเงิน  

37.42%

35.74% 

0.45% 

31.98% 30.78% 

1.05% 
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ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา

จัดท�าระบบฐานข้อมูล

ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ทั่วประเทศ 
เพื่อให้สถาบันการเงิน หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ 
ขนาดย่อย และประชาชนทั่วไป  

ให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก

เพิ่มมาตรการจูงใจ

ให้ธนาคารและสถาบันการเงิน 
ที่ไม่ใช่ธนาคารปล่อยสินเชื่อ 

ให้กับผู้ประกอบการ 
ขนาดย่อยเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริม

ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าและ 
หรือบริการจากผู้ประกอบการ 
ขนาดย่อยกับสถาบันการเงิน  

เพ่�อให้ปล่อยสินเช่ือแก่ 
ผู้ประกอบการขนาดย่อยท่ีอยู่ใน 
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

บสย. ควรมีนโยบายเชิงรุก

และขยายรูปแบบ 
การค�้าประกัน 

ให้เข้าถึงมากขึ้น

พัฒนาระบบ

การส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบการขนาดย่อย 

ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เชื่อมต่อกับการให้สินเชื่อ 

ของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินของภาครัฐ

ปรับปรุง

กฎระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มมาตรการจูงใจ

ให้ผู้ประกอบการรายย่อย 
เข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้น 

และลดความเสี่ยง 
แก่สถาบันการเงิน

ส่งเสริม

ให้สร้างความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีข้อมูล 

ขนาดใหญ่ (Big Data)  
กับสถาบันการเงิน  
ในการให้สินเช่ือแก่ 

ผู้ประกอบการขนาดย่อย

จัดศูนย์ให้ค�าปรึกษา

ทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อย 

ผ่านทางออนไลน์

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 6-01



ประเด็นการศึกษาภายใต้โครงการส�ารวจความต้องการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Survey) 

	 ในปีี	2563	สำำ�นักง�นส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อ่ม	(สำสำวิ.)	ได้สำำ�ริวิจควิ�มต้้องก�ริวิิสำ�หกจิขน�ดกล�ง 
และขน�ดย่่อม	(SME	Survey)	เพ่ื่�อให้ทริ�บถึึงสำถึ�นก�ริณ์์	โคริงสำร้ิ�ง	ปัีญห�อุปีสำริริค	และโอก�สำในก�ริดำ�เนินธุุริกิจของ 
ผู้ปีริะกอบก�ริวิิสำ�หกิจขน�ดย่่อย่	 ริวิมท้ังควิ�มต้้องก�ริในก�ริรัิบบริิก�ริและก�ริสำ่งเสำริิมจ�กภ�คริัฐ	 และก�ริแก้ไขปีัญห� 
ที�เกิดจ�กสำถึ�นก�ริณ์์ก�ริริะบ�ดของโริคไวิริัสำโควิิด	19	

	 2	 เร่ิ�อง	 ปีริะกอบด้วิย่	 (1)	 ก�ริศึกษ�แนวิท�งก�ริพัื่ฒน�ริะบบก�ริเงินเพื่่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ�ม�ริถึ 
เข้�ถึึงแหล่งเงินทุนได้อย่่�งเท่�เทีย่มกัน	และ	(2)	ก�ริศึกษ�ควิ�มสำ�ม�ริถึของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	(Micro	Enterprise)	 
ในก�ริปีริับต้ัวิเข้�สำู่ยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	ซึ�งมีสำ�ริะสำำ�คัญ	ดังต้่อไปีนี้

ประเด็นที่ 1 
เร่่องแนวทางการพัฒนาระบบการเงินเพ่่อให้ผูู้้ประกอบการขนาดย่อย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียม

	 ในก�ริสำร้ิ�งธุุริกิจให้อยู่่ริอดได้น้ัน	 ก�ริบริิห�ริก�ริเงินถ่ึอว่ิ�มีควิ�มสำำ�คัญอย่่�งยิ่�ง	 ท้ังผู้ปีริะกอบก�ริทุกขน�ด	 
ก�ริบริิห�ริก�ริเงนิจะปีริะกอบด้วิย่ก�ริจดัห�เงินทุน	และก�ริใช้้เงนิทุน	ก�ริจัดห�เงินทุนเพ่ื่�อใช้้ในธุุริกิจโดย่ทั�วิไปีปีริะกอบด้วิย่ 
เงินทุนของผู้ปีริะกอบก�ริซึ�งจะเป็ีนเงินที�สำะสำมไว้ิ	 ริวิมถึึงผลกำ�ไริเม่�อดำ�เนินธุุริกิจแล้วิ	 เงินทุนส่ำวินน้ีจะไม่มีต้้นทุนดอกเบ้ีย่ 
และไม่ต้้องผ่อนช้ำ�ริะค่นใคริ	แต่้ก็มักมีจำ�นวินจำ�กัด	 ส่ำวินอีกแหล่งเงินทุนได้แก่	 เงินกู้	หร่ิอสิำนเช่้�อ	 ท้ังที�อยู่ใ่นริะบบและนอกริะบบ	 
ในส่ำวินของเงินกู้ในริะบบน้ัน	 มีท้ังที�เป็ีนเงินกู้จ�กแหล่งที�เป็ีนสำถึ�บันก�ริเงินและแหล่งที�ไม่ใช่้สำถึ�บันก�ริเงิน	 โดย่ในส่ำวิน 
ที�เป็ีนสำถึ�บันก�ริเงินน้ัน	 มีท้ังที�เป็ีนธุน�ค�ริและที�ไม่ใช่้ธุน�ค�ริ	 ซึ�งองค์กริเหล่�น้ีจะต้้องจัดต้ั้งข้ึนต้�มกฎหม�ย่และปีล่อย่กู้ 
ต้�มหลักเกณ์ฑ์และเง่�อนไขที�กฎหม�ย่กำ�หนด	โดย่มหีน่วิย่ง�นภ�คริฐัเป็ีนผูก้ำ�กบัดแูล	สำำ�หริบัในส่ำวินของเงนิกูน้อกริะบบนัน้	 
ดำ�เนินก�ริโดย่องค์กริหริ่อบุคคลที�ไม่ได้ขออนุญ�ต้จัดต้ั้งขึ้นต้�มที�กฎหม�ย่กำ�หนด	 โดย่ให้สำินเช้่�อแก่ผู้กู้ที�ไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึง 
แหล่งเงินกู้ในริะบบ	และมักจะต้้องจ่�ย่ดอกเบี้ย่ในอัต้ริ�สำูงและมีเง่�อนไขที�ผู้กู้เสำีย่เปีริีย่บ

	 จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจภ�ริะหน้ีและก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนของ	MSME	 จำ�นวิน	 805	 ต้ัวิอย่่�ง	 โดย่สำำ�นักง�นสำ่งเสำริิม 
วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อม	 (สำสำวิ.)	 ในปีี	 2556	 ช้ี้ให้เห็นถึึงโคริงสำริ้�งแหล่งเงินทุนหลักของกิจก�ริขน�ดย่่อย่วิ่� 
ก�ริดำ�เนินง�นต้้องอ�ศัย่เงินกู้เปี็นหลัก	โดย่เฉพื่�ะจ�กสำถึ�บันก�ริเงินที�สำูงถึึงริ้อย่ละ	35.74	ของเงินลงทุนทั้งหมด	และจ�ก 
เงนิกู้นอกริะบบอกีร้ิอย่ละ	0.45	ริองลงม�ได้แก่	ก�ริใช้้เงนิทนุจ�กกำ�ไริสำะสำมของกจิก�ริร้ิอย่ละ	31.98	ที�เหลอ่ร้ิอย่ละ	30.78	 
เป็ีนแหล่งเงินทุนจ�กต้นเอง/ญ�ติ้/เพ่ื่�อน	 และอีกร้ิอย่ละ	 1.05	 เป็ีนเงินที�ได้จ�กหุ้นส่ำวิน	 ท้ังน้ี	 กิจก�ริขน�ดย่่อย่เคย่ได้รัิบ 
สิำนเช่้�อจ�กสำถึ�บันก�ริเงินคิดเป็ีนร้ิอย่ละ	 62.58	 โดย่ที�เหล่อร้ิอย่ละ	 37.42	 ไม่เคย่ได้ริับสิำนเช่้�อจ�กสำถึ�บันก�ริเงิน	 และ 
จ�กก�ริสำำ�ริวิจของธุน�ค�ริพัื่ฒน�วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมแห่งปีริะเทศไทย่	พื่บว่ิ�	MSME	ร้ิอย่ละ	48.83	มีภ�ริะ 
หน้ี	โดย่ในจำ�นวินน้ีร้ิอย่ละ	63.25	มีภ�ริะหน้ีกับธุน�ค�ริพื่�ณิ์ช้ย่์ของเอกช้น	ริองลงม�ร้ิอย่ละ	53.33	มีภ�ริะหน้ีกับธุน�ค�ริ 
ของรัิฐ	ร้ิอย่ละ	10.26	มีภ�ริะหน้ีกับสำถึ�บันก�ริเงินที�ไม่ใช่้ธุน�ค�ริ	ส่ำวินที�เหล่อ	ร้ิอย่ละ	20.69	ได้จ�กเงินกู้นอกริะบบ	เช่้น	 
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น�ย่ทุนเงินกู้	 ญ�ติ้	 และคนรู้ิจัก	 โดย่กู้เพ่ื่�อใช้้เป็ีนเงินทุนหมุนเวีิย่นม�กที�สุำด	 (ร้ิอย่ละ	 89.23)	 ริองลงม�เพ่ื่�อขย่�ย่ธุุริกิจ	 
(ร้ิอย่ละ	43.76)	เพ่ื่�อช้ำ�ริะค่นเงินกู้	(ร้ิอย่ละ	16.41)	ท้ังน้ีพื่บว่ิ�มีเพีื่ย่งร้ิอย่ละ	12.82	กู้เพ่ื่�อลงทุนทำ�ธุุริกิจเริิ�มต้้น	แสำดงให้เห็นถึึง 
ข้อจำ�กัดของ	MSME	ในก�ริเข้�ถึึงเงินกู้ในช่้วิงเริิ�มต้้นธุุริกิจ	ท้ังน้ีกริณี์กู้นอกริะบบอัต้ริ�ก�ริช้ำ�ริะหน้ีต่้องวิด	ริ�ย่วัิน	ร้ิอย่ละ	7.50	 
ต่้อวัิน	ริ�ย่สัำปีด�ห์ร้ิอย่ละ	10.50	 ต่้อสัำปีด�ห์	ริ�ย่เด่อนร้ิอย่ละ	12.04	 ต่้อเด่อน	นอกจ�กน้ี	ผลก�ริศึกษ�ยั่งพื่บว่ิ�	MSME	 
ร้ิอย่ละ	 24.61	 เคย่ย่่�นขอสิำนเช่้�อจ�กสำถึ�บันก�ริเงินในริะบบ	 ในจำ�นวินน้ีร้ิอย่ละ	 89.38	 ได้รัิบอนุมัติ้สิำนเช่้�อ	 ในขณ์ะที� 
ร้ิอย่ละ	10.62	ไม่ได้รัิบอนุมัติ้สิำนเช่้�อ

	 ปีัญห�และอุปีสำริริคที�ทำ�ให้	MSME	 โดย่เฉพื่�ะกิจก�ริขน�ดเล็กไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงริะบบสำินเช้่�อของสำถึ�บันก�ริเงิน 
ได้ม�จ�กข้อจำ�กัดท้ังด้�นผู้ปีริะกอบก�ริเอง	 ได้แก่	 ก�ริข�ดหลักทริัพื่ย่์คำ้�ปีริะกัน	 ก�ริไม่มีแผนธุุริกิจที�ดี	 ข�ดสำภ�พื่คล่อง 
ท�งก�ริเงิน	 เปี็นผู ้ปีริะกอบก�ริใหม่ที�เพื่ิ�งเริิ�มต้้นกิจก�ริทำ�ให้ข�ดปีริะสำบก�ริณ์์และปีริะวิัติ้ในก�ริปีริะกอบธุุริกิจ/ 
ข�ดปีริะวัิต้ิก�ริช้ำ�ริะเงิน	 ริะบบบัญชี้ก�ริเงินไม่ถูึกต้้อง	 ข�ดวิินัย่ด้�นก�ริเงินที�มีก�ริใช้้เงินปีะปีนกันริะหวิ่�งเร่ิ�องสำ่วินตั้วิ 
กบัก�ริทำ�ธุรุิกจิ	และข้อจำ�กดัด้�นสำถึ�บนัก�ริเงนิผู้ให้สำนิเช้่�อ	ซึ�งผูป้ีริะกอบก�ริริ�ย่เลก็มองว่ิ�	มกี�ริกำ�หนดเง่�อนไขม�กเกินไปี	 
นโย่บ�ย่ในก�ริปีล่อย่กูก้บัผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่และริ�ย่ใหม่ย่งัไม่กริะจ�ย่อย่่�งทั�วิถึงึกบัธุน�ค�ริพื่�ณ์ชิ้ย์่	ในขณ์ะที�ธุน�ค�ริ 
ของริัฐสำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ต้�มนโย่บ�ย่ของรัิฐบ�ล	 แต้่วิงเงินไม่สูำงม�กนัก	 ไม่เพื่ีย่งพื่อต้่อควิ�มต้้องก�ริ 
ของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่

	 ที�ผ่�นม�รัิฐบ�ลให้ควิ�มสำำ�คัญกับปีริะเด็นก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนของ	MSME	 ม�โดย่ต้ลอด	 โดย่กำ�หนดให้เปี็น 
ส่ำวินหนึ�งของยุ่ทธุศ�สำต้ร์ิช้�ติ้ในก�ริสำร้ิ�งโอก�สำเข้�ถึึงบริิก�ริท�งก�ริเงินของ	MSME	 ริวิมท้ังนโย่บ�ย่รัิฐบ�ล	 โดย่เฉพื่�ะ 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�เป็ีนเศริษฐกิจฐ�นริ�กที�สำำ�คัญของปีริะเทศ	และได้มีก�ริออกม�ต้ริก�ริช่้วิย่เหล่อเป็ีนริะย่ะๆ	อ�ทิ	 
ม�ต้ริก�ริสิำนเช่้�อดอกเบ้ีย่ต้ำ��หร่ิอ	Soft	Loan	ม�ต้ริก�ริแก้ไขปัีญห�หน้ีนอกริะบบ	ก�ริคำ้�ปีริะกันสิำนเช่้�อเพ่ื่�อผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่	 และผู้ปีริะกอบก�ริกลุ่ม	OTOP	 แต่้มีวิงเงินไม่เพีื่ย่งพื่อต่้อควิ�มต้้องก�ริ	 ปีริะกอบกับผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
หล�ย่ริ�ย่ย่ังไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงข้อมูลแหล่งเงินทุน	 และข�ดควิ�มรู้ิควิ�มเข้�ใจในกริะบวินก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนน้ันๆ	 
ซึ�งจ�กผลก�ริศึกษ�ของธุน�ค�ริพื่ัฒน�วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมแห่งปีริะเทศไทย่	MSME	มีควิ�มคิดเห็นเกี�ย่วิกับ 
โอก�สำในก�ริเข้�ถึึงสำินเช้่�อในริะบบกริณ์ีริัฐบ�ลมีนโย่บ�ย่ในก�ริสำนับสำนุน	MSME	นั้น	MSME	 สำ่วินใหญ่	 (ริ้อย่ละ	 66.39)	 
เห็นวิ่�อยู่่ในริะดับปี�นกล�ง	ริ้อย่ละ	17.72	เห็นวิ่�อยู่่ในริะดับม�ก	และริ้อย่ละ	14.65	เห็นวิ่�อยู่่ในริะดับน้อย่	โดย่สำ�เหตุ้ 
ที�ไม่มีโอก�สำเลย่	น้อย่	หริ่อปี�นกล�ง	เริีย่งลำ�ดับควิ�มสำำ�คัญดังนี้	ไม่ริู้วิ่�เง่�อนไขจะเข้�ได้หริ่อไม่ได้	(ริ้อย่ละ	42.14)	ธุุริกิจ 
มีขน�ดเล็กม�ก	 (ริ้อย่ละ	 28.05)	 ไม่มีเงินเคล่�อนไหวิในบัญช้ี	 (ริ้อย่ละ	 25.35)	 ไม่มีหลักทริัพื่ย่์คำ้�ปีริะกัน	 (ริ้อย่ละ	 19.13)	 
ไม่มีคนคำ้�ปีริะกัน	 (ร้ิอย่ละ	 16.67)	 ไม่รู้ิจะติ้ดต่้อใคริที�ไหนอย่่�งไริ	 (ร้ิอย่ละ	 10.92)	 ท้ังน้ีในส่ำวินของกริณี์ไม่มีหลักทรัิพื่ย่์ 
คำ้�ปีริะกันน้ันพื่บว่ิ�	ร้ิอย่ละ	57.25	ไม่ทริ�บเกี�ย่วิกับว่ิ�	บสำย่.	ให้บริิก�ริคำ้�ปีริะกัน	และในส่ำวินที�ทริ�บ	(ร้ิอย่ละ	42.75)	น้ัน	 
พื่บวิ่�	ริ้อย่ละ	83.11	ไม่เคย่ต้ิดต้่อขอใช้้บริิก�ริ

	 จ�กสำถึ�นก�ริณ์์ก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนในริูปีแบบของเงินกู้หร่ิอสำินเช้่�อและก�ริริ่วิมทุนของ	 MSME	 ซึ�งริวิมถึึง 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ดังกล่�วิข้�งต้้น	สำะท้อนให้เห็นว่ิ�ปัีจจุบันสำถึ�บันก�ริเงินในริะบบเป็ีนแหล่งสิำนเช่้�อที�สำำ�คัญ	แต่้ด้วิย่ 
ข้อจำ�กัดต่้�งๆ	จึงย่ังมี	MSME	ริวิมถึึงผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่จำ�นวินม�กที�ไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงเงินกู้	แม้ภ�ครัิฐจะมีม�ต้ริก�ริ 
ส่ำงเสำริิมและสำนับสำนุนให้	MSME	 ริวิมถึึงผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในก�ริเข้�ถึึงสิำนเช่้�อเง่�อนไขผ่อนปีรินต่้�งๆ	 ดังน้ัน	 เพ่ื่�อให้ 
หน่วิย่ง�นภ�คริัฐที�เกี�ย่วิข้องกับก�ริดำ�เนินนโย่บ�ย่และม�ต้ริก�ริเพื่่�อช้่วิย่เหล่อผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ให้สำ�ม�ริถึเข้�ถึึง 
แหล่งเงินทนุได้อย่่�งทั�วิถึงึและเท่�เทีย่มได้อย่่�งถึกูต้้องและเหม�ะสำม	จำ�เป็ีนที�จะต้้องมกี�ริศกึษ�ถึงึสำถึ�นก�ริณ์์ควิ�มต้้องก�ริ

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 6-03



เงินทุนของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในปัีจจุบัน	 แหล่งเงินทุนสำำ�หรัิบผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ท้ังของภ�คริัฐและเอกช้น	 
ควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนในรูิปีแบบต้่�งๆ	 ที�มีอยู่่	 ควิ�มเพีื่ย่งพื่อ	 ปัีญห�	 และอุปีสำริริค	 ควิ�มเหม�ะสำม 
ของม�ต้ริก�ริช้่วิย่เหล่อด้�นก�ริเงินของภ�ครัิฐในก�ริแก้ไขปัีญห�ให้แก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 ริวิมท้ังข้อเสำนอแนะ 
แนวิท�งก�ริพัื่ฒน�	เพ่ื่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนได้อย่�่งเต็้มที�

	 โดย่ปีริะเด็นในก�ริศึกษ�แนวิท�งก�ริพัื่ฒน�ริะบบก�ริเงินเพ่ื่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่ง 
เงินทุนได้อย่่�งเท่�เทีย่ม	ปีริะกอบด้วิย่	

1)	 ควิ�มต้้องก�ริเงินทุนและแหล่งเงินทุนที�มีอยู่่ในปีัจจุบัน	ก�รินำ�ไปีใช้้ปีริะโย่ช้น์	และควิ�มเพื่ีย่งพื่อ	

2)	 ควิ�มพื่ร้ิอมของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนในรูิปีแบบต่้�งๆ	จ�กสำถึ�บันก�ริเงินของรัิฐ	
และสำถึ�บนัก�ริเงนิของเอกช้นในช่้องท�งปีกต้	ิและก�ริเข้�ถึงึม�ต้ริก�ริควิ�มช่้วิย่เหลอ่ท�งก�ริเงินของภ�คริฐั

3)	 ปีัญห�และอุปีสำริริคที�ทำ�ให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนทั้งที�เปี็นช้่องท�งปีกติ้ 
และจ�กม�ต้ริก�ริควิ�มช้่วิย่เหล่อท�งก�ริเงินของภ�คริัฐ

4)	 ควิ�มต้้องก�ริแนวิท�งก�ริสำนับสำนุนของภ�คริัฐในก�ริสำริ้�งโอก�สำก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนของผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่

5)	 โคริงสำร้ิ�งริะบบก�ริเงินในปัีจจุบันกับควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริต้อบสำนองควิ�มต้้องก�ริของผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่	 และปัีจจัย่ที�สำ่งผลก�ริต้อบสำนองสิำนเช่้�อและเงินทุนปีริะเภทอ่�นๆ	 ริวิมท้ังก�ริวิิเคริ�ะห์จุดอ่อน 
และจุดแข็งของริะบบ

6)	 ควิ�มเหม�ะสำมของม�ต้ริก�ริควิ�มช่้วิย่เหล่อท�งก�ริเงินของภ�ครัิฐแก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	ได้แก่	สิำนเช่้�อ	 
Soft	Loan	ม�ต้ริก�ริแกไ้ขปัีญห�หน้ีนอกริะบบ	ก�ริคำ้�ปีริะกนัสิำนเช่้�อ	และก�ริริว่ิมทุน	ฯลฯ		พื่ริอ้มท้ังวิิเคริ�ะห์ 
จุดอ่อนและจุดแข็งของม�ต้ริก�ริ

7)	 ข้อเสำนอแนะแนวิท�งก�ริพัื่ฒน�ที�เหม�ะสำมเพ่ื่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนได้ 
อย่่�งเท่�เทีย่ม

	 ผลจ�กก�ริสำำ�ริวิจควิ�มคิดเห็นของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่แบบเร่ิงด่วิน	 (Quick	 Survey/Poll)	 ก�ริสำัมภ�ษณ์์ 
เช้งิลกึ	(In-depth	Interview)	หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐ	และก�ริปีริะชุ้มรัิบฟังควิ�มคดิเหน็	(Focus	Group)	จ�กผู้ที�มส่ีำวินเกี�ย่วิข้อง 
ทั้งภ�คริัฐ	ภ�คเอกช้น	และกลุ่มผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	สำ�ม�ริถึสำริุปีผลก�ริศึกษ�	ได้ดังนี้

1)	 สำถึ�นะควิ�มต้้องก�ริเงินทุนในก�ริทำ�ธุุริกิจ	 จ�กสำถึ�นก�ริณ์์โควิิด	 19	 ในปีัจจุบัน	 สำ่งผลให้มีก�ริย่กเลิกก�ริ 
จ้�งง�น	 ริ�ย่ได้ของปีริะช้�ช้นสำ่วินใหญ่ลดลง	 กำ�ลังซ่้อน้อย่	 ควิ�มต้้องก�ริสำินค้�และบริิก�ริสำ่วินหนึ�งน้อย่ลง 
เช่้นกนั	ดงันัน้	ในช่้วิงต้ัง้แต่้ต้้นปีี	2563	จนถึงึปัีจจบุนั	ผูป้ีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่จึงไม่ต้้องก�ริเงนิทนุเพื่ิ�ม	เน่�องจ�ก	 
ไม่มีแผนก�ริขย่�ย่ธุุริกิจ	ริวิมทั้งไม่ต้้องก�ริเพื่ิ�มภ�ริะหนี้สำิน	

2)	 แหล่งเงินทุนในก�ริดำ�เนินธุุริกิจ	 จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 พื่บวิ่�	 ผู้ปีริะกอบก�ริสำ่วินใหญ่ 
ม�กกวิ�่ครึิ�งมีแหล่งเงินทุนภ�ย่ในที�ใช้้ในก�ริดำ�เนนิธุุริกิจจ�กเงนิส่ำวินต้วัิ	และกำ�ไริสำะสำมของธุุริกิจ	อย่�่งไริก็ต้�ม	
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ริะบบธุน�ค�ริย่ังคงมีควิ�มสำำ�คัญม�กที�สุำดในก�ริเปี็นแหล่งเงินกู้เทีย่บกับแหล่งเงินกู้อ่�นๆ	 โดย่ส่ำวินใหญ่เป็ีน 
ก�ริกู้จ�กธุน�ค�ริเฉพื่�ะกิจของรัิฐ	เช่้น	ธุน�ค�ริออมสิำน	ธุน�ค�ริเพ่ื่�อก�ริเกษต้ริและสำหกริณ์์ก�ริเกษต้ริ	(ธุกสำ.)	 
และธุน�ค�ริพัื่ฒน�วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมแห่งปีริะเทศไทย่	 (SME	 Bank)	 สำำ�หรัิบนำ�ม�ใช้้ 
เป็ีนเงินทุนหมุนเวีิย่นของกิจก�ริ	 ริองลงม�	 ได้แก่	 เพ่ื่�อลงทุนในสิำนทรัิพื่ย่์หมุนเวีิย่น	 ช้ำ�ริะหน้ีเงินกู้นอกริะบบ	 
และช้ำ�ริะหน้ีสำถึ�บันก�ริเงินอ่�นๆ	ต้�มลำ�ดับ	ซึ�งผู้ปีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่มองว่ิ�	เป็ีนเพื่ริ�ะเง่�อนไขเงินกู้ท้ังของ 
ธุน�ค�ริพื่�ณิ์ช้ย่แ์ละธุน�ค�ริเฉพื่�ะกิจของรัิฐต่้�งมีควิ�มเหม�ะสำม	และเปิีดโอก�สำให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่อ่ย่ 
สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงได้ม�กข้ึน	 แต่้ส่ำวินใหญ่ย่ังคงมองวิ่�จำ�นวินเงินกู้ที�รัิบย่ังไม่เพีื่ย่งพื่อสำำ�หริับธุุริกิจ	 สำำ�หริับกลุ่ม 
ที�ไม่ได้รัิบก�ริอนุมัติ้เงินกู้จ�กก�ริกู้ย่่มธุน�ค�ริ	 เน่�องจ�กไม่มีหลักปีริะกัน	 หร่ิอหลักปีริะกันไม่พื่อ	 ปีริะวัิติ้ 
ก�ริช้ำ�ริะหน้ีไม่ดี	 มีปัีญห�	NPL	และติ้ดเคริดิต้บูโริ	นอกจ�กน้ัน	 จ�กก�ริปีริะชุ้มร่ิวิมกับสำถึ�บันก�ริเงินต่้�งๆ	 
พื่บวิ่�	 ย่ังมีแหล่งเงินทุนที�มีบทบ�ทในก�ริเปี็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่อีกหล�ย่แห่ง	 เช่้น	 
บริริษัทปีริะกันสำินเช่้�ออุต้สำ�หกริริมขน�ดย่่อม	 (บสำย่.)	 กองทุนและเงินทุนหมุนเวิีย่น	 (กองทุนพื่ัฒน�วิิสำ�หกิจ 
ขน�ดกล�งและขน�ดย่อ่ม	เงินทุนหมุนเวีิย่นเพ่ื่�อก�ริส่ำงเสำริิมอ�ชี้พื่อุต้สำ�หกริริมในคริอบครัิวิและหัต้ถึกริริมไทย่	 
กองทุนหมู่บ้�นและชุ้มช้นเม่อง)	แหล่งเงินทุนท�งเล่อก	และสำถึ�บันก�ริเงินปีริะช้�ช้น	ฯลฯ	จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจ 
พื่บว่ิ�	ในช่้วิง	3	ปีีที�ผ่�นม�	ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ส่ำวินใหญ่	(ม�กกว่ิ�ร้ิอย่ละ	80)	ไม่ได้ขอกู้เงินจ�กสำถึ�บัน 
ก�ริเงินที�ไม่ใช่้ธุน�ค�ริ	มีเพีื่ย่งส่ำวินน้อย่ที�กู้เงินจ�กสำถึ�บันก�ริเงินกลุ่มน้ี	เพ่ื่�อนำ�ม�ใช้้ในก�ริเป็ีนเงินทุนหมุนเวีิย่น 
ของกิจก�ริ	 และลงทุนในทริัพื่ย่์สิำนถึ�วิริ	 สำ่วินที�ขอกู้และไม่ได้รัิบก�ริอนุมัติ้	 สำ�เหตุ้หลักๆ	 เหม่อนกับกริณี์ 
ของธุน�ค�ริ	

3)	 ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ่วินใหญ่ย่ังข�ดควิ�มพื่ร้ิอมในก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุน	 เน่�องจ�กก�ริดำ�เนินธุุริกิจ 
เปี็นไปีในลักษณ์ะธุุริกิจคริอบคริัวิ	 ไม่มีก�ริจัดทำ�หร่ิอวิ�งแผนธุุริกิจ	 ข�ดควิ�มริู้ควิ�มเข้�ใจในก�ริดำ�เนินก�ริ 
ด้�นธุุริกริริมท�งก�ริเงินที�ย่ังไม่ถูึกต้้อง	 ไม่มีก�ริจัดทำ�บัญชี้ที�ถูึกต้้อง	 ไม่มีวิินัย่ท�งก�ริเงิน	 ริวิมท้ังมีริ�ย่ได้ 
จ�กก�ริปีริะกอบธุุริกิจต้ำ��	 และในก�ริย่่�นขอสิำนเช่้�อจ�กสำถึ�บันก�ริเงินต่้�งๆ	 ย่งัปีริะสำบกับปัีญห�ด้�นหลักทรัิพื่ย์่ 
คำ้�ปีริะกัน	 บ�งสำ่วินไม่มีปีริะสำบก�ริณ์์ในก�ริทำ�ธุุริกริริมท�งก�ริเงินกับสำถึ�บันก�ริเงิน	 โดย่เฉพื่�ะภ�คเกษต้ริ	 
ทำ�ให้มีควิ�มกังวิลเกี�ย่วิกับก�รินำ�เงินไปีลงทุน	และควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริช้ำ�ริะหนี้ค่น	เกริงวิ่�จะเปี็นก�ริก่อหนี้ 
สำะสำม	ปีริะกอบกบัย่งัข�ดควิ�มรู้ิและควิ�มพื่ริอ้มในก�ริเต้ริยี่มเอกสำ�ริ/หลกัฐ�นเพ่ื่�อแสำดงผลก�ริปีริะกอบก�ริ 
ที�ผ่�นม�	และอีกส่ำวินหนึ�งค่อ	มีปีริะวัิติ้ก�ริช้ำ�ริะหน้ีไม่ได้	 เป็ีน	NPL	ติ้ดเคริดิต้บูโริ	เป็ีนต้้น	ในขณ์ะที�ผู้ปีริะกอบก�ริ 
ที�มีควิ�มพื่ร้ิอมหล�ย่ริ�ย่ไม่เข้�สู่ำแหล่งเงินทุนในริะบบ	 เน่�องจ�กส่ำวินใหญ่กลัวิก�ริถูึกต้ริวิจสำอบภ�ษีย่้อนหลัง 
ที�อ�จจะต้้องจ่�ย่เพื่ิ�มขึ้น

4)	 ปีัญห�และอุปีสำริริคที�เปี็นข้อจำ�กัดของก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุน	

4.1)	 ผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่มักจะปีริะสำบปัีญห�ท�งด้�นข้อมูลควิ�มน่�เช้่�อถึอ่	ซึ�งธุน�ค�ริจะเข้�ถึึงฐ�นข้อมูล	 
(Data	Base)	ของลูกค้�กลุ่มนี้ค่อนข้�งย่�ก	ถึึงแม้จะมีก�ริจดทะเบีย่นก�ริค้�	หริ่อจดทะเบีย่นพื่�ณ์ิช้ย่์	 
แต่้ธุน�ค�ริก็ไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงข้อมูลธุุริกิจในส่ำวินน้ีได้	 ในส่ำวินฐ�นข้อมูลที�ท�งธุน�ค�ริสำ�ม�ริถึเข้�ถึึง 
ได้ง่�ย่	อย่�่งเช่้น	ก�ริจดทะเบยี่นเปีน็นิติ้บุคคล	(ข้อมูลใน	DBD)	เป็ีนต้้น	อย่�่งไริก็ต้�ม	ธุุริกิจที�จดทะเบยี่น 
เปี็นนิต้ิบุคคลมักจะเปี็นธุุริกิจขน�ดกล�งขึ้นไปี	หริ่อธุุริกิจขน�ดเล็กที�มีขน�ดเก่อบถึึงขน�ดกล�ง

4.2)	 วิตั้ถุึปีริะสำงค์ในก�ริขอสิำนเช้่�อของผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่มกัจะไม่เป็ีนไปีต้�มนโย่บ�ย่ของธุน�ค�ริ	เช่้น	 
ก�ริขอสำินเช้่�อเพื่่�อนำ�ไปีช้ำ�ริะหนี้นอกริะบบ	หริ่อนำ�ไปีช้ำ�ริะค่�เช้่�	เปี็นต้้น	
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4.3)	 ข�ดบริิก�ริที�ปีริึกษ�จ�กหน่วิย่ง�นภ�คริัฐที�คอย่ให้ควิ�มช้่วิย่เหล่อแก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่

4.4)	 ธุน�ค�ริส่ำวินใหญ่จะมุ่งกลุ่มเป้ี�หม�ย่ที�เป็ีนนิติ้บุคคลม�กกว่ิ�บุคคลธุริริมด�	 นอกจ�กน้ี	 ผู้ปีริะกอบก�ริ 
ที�ไม่ได้รัิบเงินกู้มักจะเป็ีนลูกค้�ริ�ย่ใหม่ที�ไม่เคย่กู้เงินจ�กธุน�ค�ริใดๆ	เลย่	จึงทำ�ให้ไม่มีเคริดิต้	

4.5)	 จำ�นวินเงินกู้ที�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ได้รัิบไม่สำมเหตุ้สำมผลและเพีื่ย่งพื่อต่้อก�ริทำ�ธุุริกิจ	 ถึึงแม้จะมี 
ม�ต้ริก�ริของธุน�ค�ริแห่งปีริะเทศไทย่	 ที�เข้�ม�ช้่วิย่ท�งด้�นสำินเช่้�อโดย่ก�ริกำ�หนดดอกเบ้ีย่ในอัต้ริ�ต้ำ�� 
แล้วิก็ต้�ม	เน่�องจ�กมีภ�ริะค่�ใช้้จ่�ย่ในกริะบวินก�ริของก�ริกู้ย่ม่เงินอีกจำ�นวินหนึ�ง	นอกเหน่อจ�กอัต้ริ� 
ดอกเบ้ีย่ที�สำงู	อย่่�งเช่้น	ก�ริทำ�ปีริะกนัปิีดบญัช้	ีปีริะกนัอบัุต้เิหต้	ุเป็ีนต้้น	ริวิมทัง้ต้้องจ่�ย่ค่�	Commission

4.6)	 หลักเกณ์ฑ์ก�ริพื่ิจ�ริณ์�ก�ริให้สำินเช้่�อของธุน�ค�ริใช้้หลักเกณ์ฑ์เดีย่วิกันทั้งผู้ปีริะกอบก�ริริ�ย่ใหญ	่ 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดกล�ง	 ขน�ดเล็ก	 และผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 ทำ�ให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
เข้�ถึึงแหล่งเงินทุนได้ย่�กข้ึน	 เน่�องจ�กข�ดควิ�มพื่ร้ิอมในหล�ย่ๆ	 ด้�นเม่�อเทีย่บกับผู้ปีริะกอบก�ริ 
ริ�ย่ใหญ่	 เช่้น	 ก�ริจัดทำ�บัญชี้	 งบก�ริเงิน	 ควิ�มน่�เช่้�อถ่ึอ	 หลักทรัิพื่ย์่คำ�้ปีริะกันต่้�งๆ	 ปีริะกอบกับ 
ต้้นทุนในก�ริพื่ิจ�ริณ์�สำินเช้่�อของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ค่อนข้�งสำูงกวิ่�	

4.7)	 ก�ริดำ�เนินง�นของธุน�ค�ริอยู่่ภ�ย่ใต้้เง่�อนไขและกฎข้อบังคับของธุน�ค�ริแห่งปีริะเทศไทย่	 ทำ�ให้เป็ีน 
ข้อจำ�กัดในก�ริดำ�เนินง�นของธุน�ค�ริที�ต้้องคำ�นึงถึึงเง่�อนไขดังกล่�วิม�เปี็นต้ัวิกำ�หนดกลุ่มเปี้�หม�ย่	 
วิิธุีก�ริ	 และเง่�อนไขในก�ริปีล่อย่สิำนเช้่�อ	 ที�ผู้ปีริะกอบก�ริมองวิ่�ยั่งข�ดควิ�มเหม�ะสำมม�กที�สำุดค่อ	 
ริะย่ะเวิล�กู้	ริองลงม�ได้แก่	หลักปีริะกันเงินกู้	ริะย่ะเวิล�พื่ิจ�ริณ์�เงินกู้	และอัต้ริ�ดอกเบี้ย่	ต้�มลำ�ดับ

5)	 ควิ�มเหม�ะสำมของม�ต้ริก�ริควิ�มช่้วิย่เหล่อท�งก�ริเงินของภ�ครัิฐ	 จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจควิ�มคิดเห็นของ 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่พื่บว่ิ�	 ม�ต้ริก�ริที�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ได้รัิบจ�กก�ริดำ�เนินม�ต้ริก�ริให้ควิ�ม 
ช่้วิย่เหลอ่ท�งด้�นก�ริเงนิม�กที�สำดุคอ่	ม�ต้ริก�ริสำนิเช้่�อดอกเบีย้่ต้ำ��	(Soft	Loan)	ริองลงม�	เป็ีนม�ต้ริก�ริแก้ไข 
ปีัญห�หนี้นอกริะบบ	และก�ริคำ้�ปีริะกันสำินเช้่�อเพื่่�อผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่และกลุ่ม	OTOP	 ในสำภ�วิะปีกต้ิ	 
และกองทนุร่ิวิมลงทนุ	(Venture	Capital)	ในขณ์ะที�ผูป้ีริะกอบก�ริอกีส่ำวินหนึ�งไม่ได้ริบัก�ริสำนบัสำนนุท�งก�ริเงิน 
จ�กก�ริดำ�เนินม�ต้ริก�ริควิ�มช่้วิย่เหล่อของภ�ครัิฐ	 ซึ�งเป็ีนเหตุ้ผลเดีย่วิกับก�ริไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่งเงินทุน 
ได้ต้�มปีกติ้	ในขณ์ะที�	จ�กก�ริสัำมภ�ษณ์์ผู้ปีริะกอบก�ริพื่บว่ิ�	นอกจ�กม�ต้ริก�ริช่้วิย่เหล่อท�งก�ริเงินโดย่ต้ริง	 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ต้้องก�ริให้มีก�ริจัดอบริมให้ควิ�มรู้ิในหลักสูำต้ริต่้�งๆ	 ที�เป็ีนก�ริเต้รีิย่มควิ�มพื่ร้ิอม 
สำำ�หริบัก�ริย่่�นขอกู้สำนิเช่้�อเพ่ื่�อนำ�ม�ลงทนุ	 เช่้น	 หลักสูำต้ริก�ริจดัทำ�แผนธุุริกิจ	 ก�ริวิ�งแผน/ก�ริบริิห�ริก�ริเงนิ	 
ก�ริจัดทำ�บัญชี้ธุุริกิจ	 ก�ริจัดทำ�แผนก�ริต้ล�ด	ฯลฯ	และควิริจัดให้มีที�ปีรึิกษ�ท�งด้�นก�ริเงินแก่ผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่อ่ย่ให้คริอบคลุมในแต่้ละพ้่ื่นที�	เพ่ื่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริสำ�ม�ริถึเข้�รัิบคำ�ปีรึิกษ�	และควิริจัดให้มีเจ้�หน้�ที� 
ช่้วิย่เหล่อในด้�นก�ริดำ�เนินก�ริในบ�งข้ันต้อนเพ่ื่�อลดริะย่ะเวิล�	 นอกจ�กน้ี	 เพ่ื่�อให้เกิดควิ�มมั�นใจในก�ริ 
ดำ�เนินธุุริกิจและสำ�ม�ริถึสำร้ิ�งริ�ย่ได้	 ผู้ปีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่ย่ังต้้องก�ริให้หน่วิย่ง�นที�เกี�ย่วิข้องช่้วิย่เหล่อ	 
โดย่ปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุสิำนค้�และจัดพ้่ื่นที�ในก�ริจำ�หน่�ย่สิำนค้�	 เพ่ื่�อให้ผู้บริิโภคและผู้ปีริะกอบก�ริม�พื่บกัน	 
ซึ�งที�ผ่�นม�	 สำถึ�บันก�ริเงินที�ส่ำวินใหญ่เป็ีนของภ�ครัิฐมีก�ริดำ�เนินม�ต้ริก�ริช่้วิย่เหล่อและสำนับสำนุนด้�นก�ริเงิน 
แก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในรูิปีแบบต่้�งๆ	 ต้ริงกับควิ�มต้้องก�ริของผู้ปีริะกอบก�ริดังกล่�วิ	 อ�ทิ	 ธุน�ค�ริ 
พัื่ฒน�วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมแห่งปีริะเทศไทย่	 ร่ิวิมม่อกับธุน�ค�ริแห่งปีริะเทศไทย่	 ในก�ริให้สิำนเช่้�อ 
แก่	MSME	ที�ไม่เคย่กู้เงินจ�กสำถึ�บันก�ริเงินใดๆ	ซึ�งมีอัต้ริ�ดอกเบ้ีย่ต้ำ��ม�กเพีื่ย่งร้ิอย่ละ	2	ต่้อปีี	ในช่้วิงริะย่ะเวิล�	 
2	ปีีแริก	โดย่มีเง่�อนไขค่อ	เป็ีนสิำนเช่้�อที�ใช้้ร่ิวิมกับ	บสำย่.	หร่ิอมีก�ริช้ำ�ริะเงินกู้ท้ังหมดภ�ย่ในเด่อนธัุนวิ�คม	2562	 
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ก็สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนในโคริงก�ริน้ีได้	 นอกจ�กน้ันธุน�ค�ริพัื่ฒน�วิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อม 
แห่งปีริะเทศไทย่	 (SME	 Bank)	 ได้จัดกิจกริริมให้ควิ�มรู้ิในก�ริจัดเต้รีิย่มเอกสำ�ริ	 ก�ริจัดเต้รีิย่มข้อมูล	 และ 
ก�ริจัดทำ�แผนธุุริกิจ	 (Business	 Plan)	 ท้ังลูกค้�เก่�และลูกค้�ใหม่	 มีก�ริพัื่ฒน�ศักย่ภ�พื่ของผู้ปีริะกอบก�ริ 
ท�งด�้นก�ริต้ล�ด	โดย่เฉพื่�ะต้ล�ดออนไลนที์�กำ�ลังได้รัิบควิ�มนยิ่มม�กข้ึน	ริวิมท้ังก�ริจดักิจกริริมอบริมสำมัมน� 
ให้ควิ�มรู้ิเกี�ย่วิกับก�ริดำ�เนินธุุริกิจและอ่�นๆ	 ที�เกี�ย่วิข้องอย่่�งสำมำ��เสำมอ	 อย่่�งไริก็ต้�ม	 จ�กก�ริปีริะชุ้ม 
ผู้ที�เกี�ย่วิข้องมีควิ�มเห็นถึึงควิ�มเหม�ะสำมของม�ต้ริก�ริสำนับสำนุนก�ริเข้�ถึึงแหล่งเงินทุนของภ�ครัิฐไว้ิดังน้ี

5.1)	 ก�ริสำนบัสำนุนโคริงก�ริใหค้วิ�มช่้วิย่เหล่อท�งก�ริเงนิของหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐข�ดควิ�มต้อ่เน่�อง	ซึ�งส่ำวินใหญ่
เม่�อได้รัิบงบปีริะม�ณ์ก็มักจะต้ั้งโคริงก�ริใหม่ๆ	โดย่ไม่สำ�นต่้อโคริงก�ริเดิม

5.2)	 ก�ริขย่�ย่ขอบเขต้ของผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	ของ	สำสำวิ.	ที�คริอบคลุมและให้ควิ�มสำำ�คัญกับผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ในภ�คเกษต้ริ	 โดย่มีหน่วิย่ง�นร่ิวิมที�เกี�ย่วิข้อง	 นับได้ว่ิ�เป็ีนนโย่บ�ย่ที�จะช่้วิย่พัื่ฒน�กลุ่ม 
ซึ�งเปี็นเศริษฐกิจฐ�นริ�กของปีริะเทศ

5.3)	 ม�ต้ริก�ริท�งก�ริเงนิของภ�ครัิฐในก�ริสำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริมีหล�ย่รูิปีแบบ	แต่้ปัีญห�หลักค่อ	กฎเกณ์ฑ์ 
และม�ต้ริฐ�นต่้�งๆ	 เช่้น	 เร่ิ�องของ	 NPL	 ซึ�งเป็ีนข้อจำ�กัดสำำ�คัญในก�ริดำ�เนินง�นของสำถึ�บันก�ริเงิน 
เพ่ื่�อผ่อนปีรินให้แก่ผู้กู้ต้�มนโย่บ�ย่รัิฐบ�ล	 เน่�องจ�กทำ�ให้ธุน�ค�ริมีควิ�มเสีำ�ย่งม�กข้ึน	 ตั้วิอย่่�งเช่้น	 
พื่ริะริ�ช้กำ�หนด	Soft	Loan	จำ�นวิน	500,000	ล้�นบ�ทของธุน�ค�ริแห่งปีริะเทศไทย่	ที�ปัีจจุบันสำ�ม�ริถึ 
ปีล่อย่กู้ได้เพีื่ย่ง	300,000	ล้�นบ�ทเท่�น้ัน	ซึ�งปิีดรัิบสำมัคริในเด่อนตุ้ล�คม	2563	ต่้�งจ�กก�ริให้บริิก�ริ 
ของเงินกู้นอกริะบบที�มีนวัิต้กริริมในก�ริปีล่อย่กู้ที�สำอดคล้องกับรูิปีแบบก�ริทำ�ธุุริกิจของผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ที�แท้จริิง	 เช่้น	 ก�ริเข้�ถึึงตั้วิเพ่ื่�อติ้ดต้�มหน้ีจ�กผู้กู้โดย่ต้ริง	 ฯลฯ	 ซึ�งรูิปีแบบดังกล่�วิ	 สำถึ�บัน 
ก�ริเงินในริะบบหล�ย่แห่งได้นำ�ม�ปีรัิบใช้้เพ่ื่�อปีล่อย่กู้ให้แก่	MSME	และผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่

5.4)	 นโย่บ�ย่และกฎริะเบีย่บบ�งอย่่�งย่ังไม่เอ้่อต่้อก�ริดำ�เนินง�นสำำ�หรัิบแหล่งเงินทุนท�งเล่อก	อ�ทิ

(1)	 ก�ริจดทะเบีย่นขอใบอนุญ�ต้ก�ริทำ�ธุุริกริริมก�ริเงินท�งเล่อกอยู่่ภ�ย่ใต้้กฎหม�ย่	 2	 ฉบับค่อ	 
ฉบับแริกอยู่่ภ�ย่ใต้้ก�ริควิบคุมของธุน�ค�ริแห่งปีริะเทศไทย่	 กริณี์ที�เป็ีนก�ริปีล่อย่สิำนเช่้�อแบบ	 
Peer-to-Peer	 ให้แก่บุคคลธุริริมด�	 และฉบับที�	 2	 อยู่่ภ�ย่ใต้้ก�ริควิบคุมของสำำ�นักง�น 
คณ์ะกริริมก�ริกำ�กับหลักทรัิพื่ย่แ์ละต้ล�ดหลักทรัิพื่ย่	์(กลต้.)	กริณี์ผู้ขอใบอนุญ�ต้สำำ�หรัิบก�ริปีล่อย่ 
สิำนเช่้�อให้แก่นิติ้บุคคล	ภ�ย่ใต้้ใบอนุญ�ต้ปีริะกอบกิจก�ริ	Crowd	Funding	

(2)	 หลักก�ริสำำ�คัญในก�ริให้บริิก�ริในรูิปีแบบ	Peer-to-Peer	ค่อ	(1)	ควิ�มเช่้�อใจในตั้วิริะบบ	(Platform)	 
วิ่�สำ�ม�ริถึวิิเคริ�ะห์ควิ�มเสำี�ย่งของลูกค้�ได้ถึูกต้้อง	 (2)	 ก�ริสำริ้�ง	 Ecosystem	 ในก�ริสำนับสำนุน	 
ซึ�งปีัจจุบัน	 ริะบบก�ริคำ้�ปีริะกันสิำนเช้่�อของทั้งภ�ครัิฐ	 (บสำย่.)	 และภ�คเอกช้นยั่งไม่คริอบคลุม 
ธุรุิกริริมก�ริเงินแบบ	Fin	Tech	นอกจ�กนัน้	Platform	ที�มอียู่ย่่งัไม่สำ�ม�ริถึเข้�ถึงึข้อมลูเคริดิต้บูโริ	 
(NCB)	ได้โดย่ต้ริง	ซึ�งเม่องไทย่อยู่่ริะหวิ่�งก�ริริ่�งพื่ริะริ�ช้กฤษฎีก�เสำนอต้่อคณ์ะริัฐมนต้ริี	แต้่จะ 
เข้�ถึึงได้ก็ต้้องมีเงินทุน	 50	 ล้�นบ�ทขึ้นไปี	 ซึ�งบริิษัทที�ทำ�เกี�ย่วิกับ	 Fin	 Tech	 น้อย่ริ�ย่หริ่อ 
แทบไม่มีเลย่ที�จะมีเงินทุนม�กพื่อ

	 สำำ�หรัิบข้อเสำนอแนะเพื่่�อให้หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐที�เกี�ย่วิข้องกับก�ริดำ�เนินนโย่บ�ย่และม�ต้ริก�ริเพื่่�อช้่วิย่เหล่อ 
ผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ให้สำ�ม�ริถึเข้�ถึงึแหล่งเงนิทนุได้อย่่�งทั�วิถึงึและเท่�เทยี่มได้อย่่�งถูึกต้้องและเหม�ะสำม

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 6-07



(1)	 ควิริจดัทำ�ริะบบฐ�นข้อมลูผูจ้ดทะเบยี่นพื่�ณิ์ช้ย์่ทั�วิปีริะเทศ	เพ่ื่�อให้สำถึ�บนัก�ริเงิน	หน่วิย่ง�นที�เกี�ย่วิข้อง 
กับก�ริสำ่งเสำริิมและพื่ัฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	และปีริะช้�ช้นทั�วิไปี	สำ�ม�ริถึเข้�ถึึงได้อย่่�งสำะดวิก 
เช้่นเดีย่วิกับกริณ์ีจดทะเบีย่นนิต้ิบุคคล	

(2)	 บสำย่.	ควิริมนีโย่บ�ย่เช้งิริกุม�กขึน้ในอน�คต้ที�เน้นกลุม่ลกูค้�ผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	โดย่พิื่จ�ริณ์�ขย่�ย่ 
ริูปีแบบก�ริคำ้�ปีริะกันให้เข้�ถึึงม�กขึ้น	เช้่น	ก�ริคำ้�ปีริะกันผู้ปีริะกอบก�ริที�ริับง�นของหน่วิย่ง�นภ�คริัฐ 
ที�มปีีริะวิตั้ดิใีนก�ริซ่อ้ข�ย่สำนิค้�และบริกิ�ริกบัภ�คริฐัม�แล้วิริะย่ะหนึ�ง	เพื่่�อลดภ�ริะก�ริห�เงนิคำ�้ปีริะกนัง�น 
ต้ั้งแต่้ย่งัไม่เริิ�มต้้นง�นต้�มเง่�อนไขก�ริจัดซ้่อจัดจ้�งภ�ครัิฐ	และก�ริคำ้�ปีริะกันสิำนเช่้�อให้คริอบคลุมธุุริกริริม 
ก�ริเงินแบบ	Fin	Tech	ริวิมท้ังแหล่งเงินทุนท�งเล่อกอ่�นๆ	เป็ีนต้้น

(3)	 เพื่ิ�มม�ต้ริก�ริจูงใจให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่เข้�สำู่กริะบวินก�ริพื่ัฒน�ศักย่ภ�พื่เพื่่�อให้สำ�ม�ริถึเข้�ถึึง 
เงนิกู้ได้ม�กข้ึนและลดควิ�มเสำี�ย่งแก่สำถึ�บนัก�ริเงนิ	 โดย่ก�ริจดัทำ�หลกัสำตู้ริพัื่ฒน�ศกัย่ภ�พื่ผูป้ีริะกอบก�ริ	 
เพื่่�อให้ผู้ปีริะกอบก�ริที�เข้�ริ่วิมโคริงก�ริได้รัิบก�ริพัื่ฒน�ศักย่ภ�พื่	 เม่�อผ่�นก�ริพัื่ฒน�ศักย่ภ�พื่แล้วิ	 
ห�กผลก�ริพื่ัฒน�ปีริะเมินแล้วิ	 มีโอก�สำทำ�ธุุริกิจได้	 ให้สำถึ�บันก�ริเงินที�เข้�ริ่วิมโคริงก�ริให้สำินเช้่�อ 
ต้�มหลักเกณ์ฑ์ก�ริพิื่จ�ริณ์�สิำนเช้่�อที�กำ�หนด	 และให้บริริษัทปีริะกันสิำนเช้่�ออุต้สำ�หกริริมขน�ดย่่อม 
คำ้�ปีริะกันเงินกู้ทั้งจำ�นวิน	 ในริูปีแบบ	 Portfolio	 Guarantee	 ต้�มที�ต้กลงกับสำถึ�บันก�ริเงิน	 และให ้
ผู้ปีริะกอบก�ริที�เข้�ร่ิวิมโคริงก�ริได้รัิบก�ริย่กเว้ินภ�ษีเงินได้	 3	 ปีี	 เพ่ื่�อจูงใจให้จัดทำ�บัญชี้อย่่�งถูึกต้้อง 
และไม่ต้้องกังวิลเร่ิ�องภ�ษี	 ในช่้วิงเวิล�	 3	 ปีี	 ห�กผลปีริะกอบก�ริดีข้ึน	 มีควิ�มจำ�เป็ีนต้้องใช้้เงินกู้เพิื่�ม	 
ก็ให้สำถึ�บันก�ริเงินปีล่อย่กู้เพิื่�มข้ึนต้�มควิ�มจำ�เป็ีน	และให้	บสำย่.	คำ้�ปีริะกันเงินกู้เพิื่�มข้ึน

(4)	 เพิื่�มม�ต้ริก�ริจงูใจให้ธุน�ค�ริและสำถึ�บนัก�ริเงนิที�ไม่ใช่้ธุน�ค�ริปีล่อย่สิำนเช่้�อให้แก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
เพิื่�มข้ึน	 โดย่เฉพื่�ะก�ริให้สิำนเช่้�อแก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�เข้�ร่ิวิมโคริงก�ริพัื่ฒน�ศักย่ภ�พื่กับ 
หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐ	 โดย่ก�ริให้สำิทธิุปีริะโย่ช้น์แก่ธุน�ค�ริและสำถึ�บันก�ริเงินที�ไม่ใช่้ธุน�ค�ริปีล่อย่สำินเช่้�อ 
ในริปูีแบบต่้�งๆ	เช่้น	ก�ริให้ลดหย่่อนภ�ษเีงินได้นิติ้บุคคลจ�กกำ�ไริในส่ำวินของก�ริปีล่อย่กู้แก่ผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่อ่ย่	ก�ริลดเงนิสำำ�ริองของธุน�ค�ริในสำว่ินของก�ริปีลอ่ย่กู้แก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่อ่ย่	ก�ริให	้บสำย่.	
คำ้�ปีริะกันในสัำดส่ำวินที�สูำงข้ึน	เป็ีนต้้น

(5)	 พัื่ฒน�ริะบบก�ริส่ำงเสำริิมและพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�ดำ�เนินก�ริโดย่หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐ	 เช่้น	 
กริมส่ำงเสำริิมอุต้สำ�หกริริม	 สำำ�นักง�นส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อม	 ฯลฯ	 ให้เช่้�อมต่้อ 
กับก�ริให้สิำนเช่้�อของสำถึ�บันก�ริเงิน	โดย่เฉพื่�ะสำถึ�บันก�ริเงินของภ�ครัิฐ	เช่้น	ธุน�ค�ริพัื่ฒน�วิิสำ�หกิจ 
ขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมแห่งปีริะเทศไทย่	 ธุน�ค�ริออมสำิน	 ธุน�ค�ริเพ่ื่�อก�ริเกษต้ริและสำหกริณ์์ 
ก�ริเกษต้ริ	 ธุน�ค�ริกรุิงไทย่	 ฯลฯ	 โดย่ให้ธุน�ค�ริให้สิำนเช่้�อแก่ผู้ปีริะกอบก�ริที�เข้�ร่ิวิมโคริงก�ริฯ	 
กับภ�ครัิฐที�ผ่�นก�ริปีริะเมินต้�มเกณ์ฑ์ที�กำ�หนด	และให้บริริษัทปีริะกันสิำนเช่้�ออุต้สำ�หกริริมขน�ดกล�ง 
และขน�ดย่่อมคำ้�ปีริะกันเงินกู้ในริูปีแบบ	 Portfolio	 Guarantee	 ต้�มที�ต้กลงกับสำถึ�บันก�ริเงิน 
และหน่วิย่ง�นส่ำงเสำริิม	 ท้ังน้ีภ�ครัิฐจะต้้องปีรัิบปีรุิงวิิธีุก�ริพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	ให้เป็ีนลักษณ์ะ 
ก�ริพัื่ฒน�ต่้อเน่�อง

(6)	 ส่ำงเสำริิมให้สำร้ิ�งควิ�มร่ิวิมม่อริะหว่ิ�งผู้ปีริะกอบก�ริที�มีข้อมูลขน�ดใหญ่	(Big	Data)	เช่้น	ผู้ปีริะกอบก�ริ 
พื่�ณิ์ช้ย่์อิเล็กทริอนิกส์ำ	 (E-commerce)	 ห้�งสำริริพื่สิำนค้�	 ฯลฯ	 กับสำถึ�บันก�ริเงิน	 ในก�ริให้สิำนเช่้�อ 
กับผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 โดย่พิื่จ�ริณ์�จ�กมูลค่�ก�ริซ้่อข�ย่สิำนค้�ของผู้ขอกู้แทนก�ริพิื่จ�ริณ์�จ�ก 
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เอกสำ�ริหลักฐ�นด้�นริ�ย่ได้	 เพ่ื่�อเพิื่�มโอก�สำในก�ริเข้�ถึึงสิำนเช่้�อของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 ซึ�งมัก 
มีข้อจำ�กัดในด้�นก�ริเต้ริีย่มเอกสำ�ริปีริะกอบก�ริขอกู้	 ไม่ต้้องใช้้หลักปีริะกัน	 และสำ�ม�ริถึได้รัิบสิำนเช่้�อ 
ในเวิล�ที�ริวิดเร็ิวิข้ึน

(7)	 สำ่งเสำริิมให้เกิดควิ�มริ่วิมม่อริะหวิ่�งผู ้ปีริะกอบก�ริที�ซ้่อสำินค้�และหริ่อบริิก�ริจ�กผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่	 และสำถึ�บันก�ริเงิน	 ในก�ริให้สำถึ�บันก�ริเงินปีล่อย่สิำนเช้่�อแก่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
ที�อยู่ใ่นห่วิงโซ่อุปีท�น	(Supply	Chain)	โดย่ให้ผูป้ีริะกอบก�ริที�เป็ีนผูซ้่้อสำ�ม�ริถึให้ข้อมลูปีริิม�ณ์ก�ริซ้่อข�ย่ 
โดย่ต้ริงแก่สำถึ�บันก�ริเงนิ	โดย่ควิ�มยิ่นย่อมของผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	เพ่ื่�อสำร้ิ�งควิ�มมั�นใจต่้อสำถึ�บนั
ก�ริเงิน

(8)	 ปีริับปีริุงกฎริะเบีย่บก�ริจัดซ่้อจัดจ้�ง	 โดย่ให้หน่วิย่ง�นภ�คริัฐที�จัดซ่้อจัดจ้�งต้้องให้ควิ�มย่ินย่อมให้ 
ผูใ้ห้บริกิ�ริสำ�ม�ริถึนำ�ใบแจ้งหนี	้(Invoice)	ไปีข�ย่ลดกบัสำถึ�บนัก�ริเงินในริปูีแบบของสำนิเช้่�อ	Factoring

(9)	 จดัให้มศูีนย์่ให้คำ�ปีริกึษ�ท�งก�ริเงินแก่ผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ผ่�นท�งออนไลน์	เพื่่�อให้ผูป้ีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ทั�วิปีริะเทศสำ�ม�ริถึขอรัิบคำ�ปีริึกษ�จ�กผู้เช้ี�ย่วิช้�ญท�งออนไลน์	 ทั้งในริูปีแบบสำนทน� 
ท�งข้อควิ�ม	(Chat),	พืู่ดคุย่ท�งโทริศัพื่ท์,	พืู่ดคุย่ผ่�น	VDO	Call	เปี็นต้้น

ประเด็นที่ 2 
เร่่องแนวทางการพัฒนาผูู้้ประกอบการขนาดย่อยในการปรับตัวเข้าสู่ 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

	 ควิ�มสำำ�คัญของเศริษฐกจิดจิทิลันบัได้ว่ิ�เป็ีนที�ย่อมริบัของคนทั�วิไปีในปัีจจบุนั	ทัง้ปีริะโย่ช้น์ที�มต่ี้อองค์กริ	ปีริะโย่ช้น์ 
ต้่อผู้บริิโภค	 ปีริะโย่ช้น์ต้่อสัำงคม	 และปีริะโย่ช้น์ต้่อริะบบเศริษฐกิจ	 ช้่วิย่ลดต้้นทุนในก�ริปีริะกอบก�ริทั้งด้�นก�ริผลิต้	 และ 
ด้�นก�ริข�ย่	ควิ�มสำะดวิกของผู้ซ้่อ	เอ้่อให้เกิดก�ริต่้อย่อดในก�ริผลิต้สิำนค้�และบริิก�ริใหม่ออกสู่ำต้ล�ดเพ่ื่�อสำนองควิ�มต้้องก�ริ 
ของผู้บริิโภคได้ม�กข้ึน	ช่้วิย่ขย่�ย่ก�ริจ้�งง�นและสำร้ิ�งก�ริจ้�งง�นในลักษณ์ะใหม่ๆ	อันเป็ีนผลจ�กก�ริเกิดสิำนค้�ก�ริต้ล�ด 
และริูปีแบบก�ริค้�ข�ย่ใหม่	เกิดก�ริลงทุนธุุริกิจข้�มพื่ริมแดนม�กย่ิ�งขึ้น	ต้ลอดจนสำ่งเสำริิมคุณ์ภ�พื่ของมนุษย่์และแริงง�น

	 MSME	ที�ต้้องเข�้สำู่เวิทีก�ริค้�โลกยุ่คดิจิทัลจะก�้วิต้่อไปีได้ต้้องแปีลงสำภ�พื่	MSME	 ให้กล�ย่เปี็น	MSME	Digital	 
ที�ไม่เพื่ีย่งแค่นำ�เทคโนโลย่ีดิจิทัลม�ช้่วิย่ในก�ริพื่ัฒน�ก�ริผลิต้ก�ริค้�ข�ย่อย่่�งที�ผ่�นม�	แต้่จะต้้องทำ�ง�นทุกอย่่�งเริิ�มต้ั้งแต้่ 
กริะบวินก�ริคิด	ก�ริวิ�งแผน	และเม่�อนำ�ไปีสู่ำก�ริปีฏบิตั้ต้ิ้องอยู่บ่นพื่่น้ฐ�นของดจิทิลัด้วิย่	ไม่ว่ิ�จะเป็ีนก�ริออกแบบ	ก�ริผลติ้	 
ก�ริจัดก�ริ	ก�ริต้ล�ด	ก�ริริับจ่�ย่เงิน	ก�ริขนสำ่ง	และก�ริบริิก�ริ	MSME	ต้้องเริิ�มต้้นที�จะ	“Transform”	เปีลี�ย่นผ่�นต้ัวิเอง 
ให้สำ�ม�ริถึแข่งขันได้ในโลกของก�ริค้�แบบใหม่ให้ได้	โดย่จะต้้องทำ�ต้ัวิเองให้เปี็น	MSME	ที�พื่ริ้อมจะเช้่�อมต้่อและแข่งขันกัน 
ในโลกดิจิทัล	 โดย่นำ�นวัิต้กริริม	 ควิ�มรู้ิ	 ควิ�มคิดสำร้ิ�งสำริริค์	 และดิจิทัลม�ใช้้	 ซึ�งหล�ย่ปีริะเทศในโลกริวิมถึึงกลุ่มปีริะเทศ 
เพ่ื่�อนบ้�นของไทย่	 ต้่�งมีก�ริปีริับยุ่ทธุศ�สำต้ริ์ช้�ต้ิในก�ริพื่ัฒน�ธุุริกิจไปีสู่ำธุุริกิจที�อ�ศัย่ควิ�มรู้ิควิ�มสำ�ม�ริถึพื่ิเศษม�กข้ึน	 
โดย่เฉพื่�ะธุุริกิจขน�ดย่่อย่	(Micro)	ที�มีจำ�นวินม�กและเป็ีนกลุ่มเป้ี�หม�ย่หลักของก�ริพัื่ฒน�	ที�ต้้องสำร้ิ�งให้เกิดก�ริปีรัิบตั้วิ 
และเข้�ถึึงเทคโนโลย่	ีก้�วิทันย่คุเศริษฐกิจดิจิทัล	และเร่ิงให้เกิดก�ริเปีลี�ย่นแปีลงเชิ้งบวิก	จนมีก�ริค�ดก�ริณ์์กันว่ิ�	ในปีี	2568	 
มูลค่�เศริษฐกิจดิจิทัลของภูมิภ�คอ�เซีย่นจะเติ้บโต้ถึึง	3	แสำนล้�นดอลล�ร์ิสำหรัิฐ	ซึ�งถูึกขับเคล่�อนโดย่ธุุริกิจและบริิก�ริใหม่ๆ	 

รายงานสถานการณ์์วิิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีี 2564 6-09



ที�มีอัต้ริ�ก�ริเติ้บโต้แบบก้�วิกริะโดด	เช่้น	ธุุริกิจออนไลน์	(E-commerce)	บริิก�ริธุุริกริริมก�ริเงินออนไลน์	(Mobile	Payment)	 
บริิก�ริเรีิย่กริถึ	 (Ride-hailing)	 บริิก�ริส่ำงอ�ห�ริหร่ิอพัื่สำดุผ่�นแอปีพื่ลิเคชั้น	 ฯลฯ	 องค์กริธุุริกิจที�จะแข่งขันได้ในยุ่ค 
ก�ริพัื่ฒน�ริะบบส่ำ�อสำ�ริโทริคมน�คมต้้องมีควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเปีลี�ย่นข้อมูลเป็ีนควิ�มรู้ิ	เทคโนโลย่ี	และนวัิต้กริริม	ซึ�งมีอยู่่ 
จำ�นวินม�ก	 ปัีจจุบัน	 มีเทคโนโลยี่ที�ช่้วิย่ในก�ริจัดก�ริควิ�มรู้ิในข้ันต้อนต่้�งๆ	 เช่้น	ก�ริริวิบริวิมข้อมูลผ่�นอินเทอร์ิเน็ต้ในทุกสิำ�ง	 
(IoT)	 ก�ริจัดหมวิดหมู่และก�ริสำร้ิ�งควิ�มรู้ิใหม่ด้วิย่ข้อมูลขน�ดใหญ่	 (Big	 Data)	 และก�ริใช้้ปัีญญ�ปีริะดิษฐ์	 (AI)	 ในก�ริ 
จัดริะบบ	ปีริะมวิลผล	และก�ริวิิเคริ�ะห์ข้อมูล	

	 อย่่�งไริก็ต้�ม	 ปีริะเทศไทย่จัดได้วิ่�มีควิ�มพื่ริ้อมริองรัิบกับก�ริเปี็นเศริษฐกิจดิจิทัลในริะดับกล�งเม่�อเปีรีิย่บเทีย่บ 
กับโลก	และเปี็นอันดับสำ�มของกลุ่มอ�เซีย่น	จ�กก�ริจัดอันดับของหน่วิย่ง�นริะดับโลกอย่่�ง	IMD	และ	WEF	โดย่ภ�คธุุริกิจ 
มีควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริปีริับต้ัวิเข้�สำู่ริะบบเศริษฐกิจดิจิทัล	แต้่ย่ังต้้องเริ่งก�ริใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัล	เพื่่�อปีริับเปีลี�ย่นกริะบวินก�ริ 
และริูปีแบบธุุริกิจ	 หริ่อพื่ัฒน�ไปีสำู่นวิัต้กริริมสำินค้�และบริิก�ริ	 อุต้สำ�หกริริมดิจิทัลไทย่มีควิ�มเข้มแข็งในต้ล�ดสำ่งออก	 
โดย่เฉพื่�ะอย่่�งย่ิ�งต้ล�ดฮ�ร์ิดแวิร์ิ	 แต่้มีแนวิโน้มลดลงอย่่�งต่้อเน่�อง	 และมีข้อจำ�กัดในเร่ิ�องของเงินทุนในก�ริขย่�ย่ธุุริกิจ	 
โดย่เฉพื่�ะ	MSME	ปีริะเทศไทย่มีจำ�นวินผู้ใช้้อินเทอร์ิเน็ต้ค่อนข้�งสูำง	 แต่้ทักษะด้�นดิจิทัลของปีริะช้�ช้นย่ังคงต้ำ��	 กำ�ลังคน 
ด้�นดิจิทัลน้ันข�ดแคลนเป็ีนอย่�่งม�กในเชิ้งคุณ์ภ�พื่	ปีริะเทศไทย่มีสำภ�พื่แวิดล้อมท�งธุุริกิจที�ดีในก�ริริองรัิบเศริษฐกิจดิจิทัล	 
แต่้ย่ังคงต้้องปีรัิบปีรุิงในด้�นกฎหม�ย่	 กฎริะเบีย่บกติ้ก�	 เพ่ื่�อลดอุปีสำริริคและเต้รีิย่มควิ�มพื่ร้ิอมเข้�สู่ำริะบบเศริษฐกิจดิจิทัล	 
ที�สำำ�คัญค่อ	 ต้ล�ดดิจิทัลคอนเทนต้์ของไทย่ซึ�งส่ำวินใหญ่เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	 ย่ังคงนำ�เข้�ลิขสิำทธิุ�	 หร่ิอรัิบจ้�งผลิต้	 
ก�ริที�ผู้ผลิต้ไทย่มีง�นที�มีทรัิพื่ย์่สิำนท�งปัีญญ�เป็ีนของต้นเองน้ันจะสำ�ม�ริถึเป็ีนริ�กฐ�นสำำ�คัญของอุต้สำ�หกริริมดจิิทัลคอนเทนต์้ 
ในริะย่ะย่�วิได้ดีกว่ิ�	 อย่่�งไริก็ต้�ม	 อุปีสำริริคสำำ�คัญหลักในก�ริพัื่ฒน�ง�นที�มีทรัิพื่ย่์สิำนท�งปัีญญ�เป็ีนของต้นเองน้ันม�จ�ก 
เร่ิ�องข�ดก�ริสำนับสำนุนเร่ิ�องแหล่งเงินทุน	และซอฟต์้แวิร์ิที�มีริ�ค�แพื่ง	นอกจ�กน้ียั่งมีปัีญห�ข�ดแคลนบุคล�กริ	และนโย่บ�ย่ 
ภ�ครัิฐบ�งปีริะก�ริไม่เอ้่อต่้อก�ริแข่งขันอีกด้วิย่

	 ปัีญห�ดังกล่�วิม�จ�กจุดอ่อนและข้อจำ�กัดท้ังที�ม�จ�กตั้วิผู้ปีริะกอบก�ริเอง	 และจ�กควิ�มไม่พื่ร้ิอมของปัีจจัย่เอ้่อ 
ต่้�งๆ	 ได้แก่	 (1)	 ก�ริข�ดแคลนทริัพื่ย่�กริบุคคลด้�น	 ICT	 และเทคโนโลย่ีดิจิทัลท้ังในริะดับปีริะเทศ	 และธุุริกิจขน�ดย่่อม 
ที�มักจะข�ดแคลนบุคล�กริที�มีควิ�มสำ�ม�ริถึ	 เน่�องจ�กสำ่วินใหญ่มีวิุฒิก�ริศึกษ�ไม่เกิน	 ปีวิสำ.	 (2)	 ข�ดก�ริวิิจัย่และพื่ัฒน� 
และนวิัต้กริริม	 ริวิมท้ังสำ่วินใหญ่เปี็นผู้ริับจ้�งผลิต้	 (3)	 ต้ล�ดผลิต้ภัณ์ฑ์และบริิก�ริดิจิทัลของไทย่มีขน�ดเล็กเพื่ริ�ะต้ล�ด 
ส่ำวินใหญ่เป็ีนต้ล�ดในปีริะเทศ	(4)	MSME	ส่ำวินใหญ่เป็ีนธุุริกจิแบบดัง้เดมิที�ย่งัไม่ต้ริะหนกัถึึงควิ�มสำำ�คัญและก�ริใช้้ปีริะโย่ช้น์ 
จ�กเทคโนโลย่ีดิจิทัล	 (5)	 ผลิต้ภัณ์ฑ์และบริิก�ริดิจิทัลของไทย่ข�ดม�ต้ริฐ�นและควิ�มน่�เช้่�อถึ่อ	 (6)	 กฎริะเบีย่บไม่เอ่้อต้่อ 
ก�ริเติ้บโต้ของอุต้สำ�หกริริมเศริษฐกิจดิจิทัล	 (7)	 ข�ดก�ริบูริณ์�ก�ริก�ริทำ�ง�นริ่วิมกันริะหวิ่�งหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐที�เกี�ย่วิข้อง	 
(8)	กำ�ลังซ่้อของลูกค้�ลดลง	ธุุริกิจในปีริะเทศเผช้ิญกับก�ริแข่งขันที�ริุนแริงม�กขึ้น	 (9)	 เกิดจ�กก�ริกริะจุกต้ัวิของโคริงข่�ย่ 
บริิก�ริสำ่�อสำ�ริโทริคมน�คมในเขต้เม่องใหญ่	 ทำ�ให้เกิดควิ�มเหล่�อมลำ้�ในก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริริะหวิ่�งเขต้เม่องกับเขต้ช้นบท	 
(10)	 ปีริะเด็นด้�นทริัพื่ย่์สำินท�งปีัญญ�	 ควิ�มมั�นคง	 และปีลอดภัย่ของริะบบเคร่ิอข่�ย่สำ่�อสำ�ริ	 และก�ริปี้องกันก�ริละเมิด 
ข้อมูลสำ่วินบุคคลและควิ�มถึูกต้้องของข้อมูล	ริวิมทั้งธุุริกริริมท�งด้�นก�ริเงิน

	 รัิฐบ�ลจึงได้ให้ควิ�มสำำ�คัญแก่ก�ริขับเคล่�อนปีริะเทศและภ�คธุุริกิจไปีสู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัล	 โดย่ก�ริกำ�หนดเป็ีน 
นโย่บ�ย่หลกัภ�ย่ใต้้ย่ทุธุศ�สำต้ร์ิช้�ต้	ิ20	ปีี	(พื่.ศ.	2560-2579)	สำำ�หรัิบในช่้วิง	5	ปีีแริกของยุ่ทธุศ�สำต้ร์ิช้�ติ้	20	ปีี	ถูึกนำ�ม�ใช้้ 
เป็ีนกริอบทศิท�งก�ริพัื่ฒน�โคริงสำร้ิ�งพื่่น้ฐ�นด้�นเศริษฐกจิดจิิทลัในช่้วิงแผนพัื่ฒน�เศริษฐกจิและสัำงคมแห่งช้�ติ้	ฉบับที�	12	
(พื่.ศ.	 2560-2564)	 โดย่มุ่งเน้นก�ริเต้รีิย่มควิ�มพื่ริ้อมของปีริะเทศไทย่ทั้งในด้�นโคริงสำริ้�งพื่่้นฐ�นเพื่่�อลดควิ�มเหล่�อมลำ้� 
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ในก�ริเข้�ถึึงบริิก�ริ	เพื่ิ�มปีริะสิำทธิุภ�พื่ก�ริบริิห�ริจัดก�ริภ�ครัิฐโดย่เทคโนโลยี่ดิจทิลั	เพื่ิ�มศกัย่ภ�พื่และขดีควิ�มสำ�ม�ริถึของ 
ภ�คธุุริกิจดิจิทัลให้สำ�ม�ริถึแข่งขันได้ทั้งในริะดับภูมิภ�คและต้ล�ดโลกโดย่เฉพื่�ะ	MSME	 สำริ้�งองค์ควิ�มริู้ให้แก่ปีริะช้�ช้น 
นำ�ข้อมลูไปีใช้้ต่้อย่อดให้เกิดปีริะโย่ช้น์และสำร้ิ�งสำริริค์	และเต้ริยี่มควิ�มพื่ร้ิอมด้�นกำ�ลังคน	ริวิมทัง้ปีริบัปีรุิงกฎริะเบยี่บให้ทนัสำมัย่	 
เพื่่�อสำร้ิ�งควิ�มเช้่�อมั�นในก�ริดำ�เนนิธุุริกจิดจิทิลั	โดย่มหีน่วิย่ง�นหลักในก�ริขบัเคล่�อนอย่่�งเช่้น	(1)	สำำ�นกัง�นคณ์ะกริริมก�ริ 
ดิจิทัลเพื่่�อเศริษฐกิจและสำังคมแห่งช้�ต้ิ	กริะทริวิงดิจิทัลเพื่่�อเศริษฐกิจและสำังคม	ได้จัดทำ�นโย่บ�ย่และแผนริะดับช้�ต้ิวิ่�ด้วิย่ 
ก�ริพื่ัฒน�ดิจิทัลเพื่่�อเศริษฐกิจและสำังคม	 (พื่.ศ.	2561-2580)	 ริะย่ะ	20	ปีี	 (2)	สำำ�นักง�นสำ่งเสำริิมเศริษฐกิจดิจิทัล	 (DEPA)	 
เป็ีนหน่วิย่ง�นของรัิฐเพ่ื่�อส่ำงเสำริิมและสำนับสำนุนให้เกิดก�ริพัื่ฒน�อุต้สำ�หกริริมและนวัิต้กริริมดิจิทัล	พัื่ฒน�และส่ำงเสำริิมให้เกิด 
ก�รินำ�เทคโนโลยี่ดิจิทัลไปีใช้้ให้เป็ีนปีริะโย่ช้น์ต่้อเศริษฐกิจ	สัำงคม	วัิฒนธุริริม	และควิ�มมั�นคงของปีริะเทศ	จัดทำ�แผนแม่บท 
ก�ริส่ำงเสำริิมเศริษฐกิจดิจิทัล	 ริะย่ะ	 4	 ปีี	 (พื่.ศ.	 2561-2564)	 และก�ริจัดทำ�โคริงก�ริต่้�งๆ	 (3)	 สำำ�นักง�นพัื่ฒน�ธุุริกริริม 
ท�งอิเล็กทริอนิกส์ำ	 (องค์ก�ริมห�ช้น)	 (สำพื่ธุอ.)	 เป็ีนหน่วิย่ง�นหลักในก�ริสำนับสำนุนก�ริวิ�งกริอบนโย่บ�ย่เศริษฐกิจดิจิทัล 
เพ่ื่�อเศริษฐกิจและสัำงคม	หร่ิอ	Digital	Economy	 ในก�ริผลักดันนโย่บ�ย่ต่้อรัิฐบ�ล	 ท้ังในส่ำวินของ	Hard	 Infrastructure	 
และ	Soft	Infrastructure	ที�คริอบคลุมด้�นม�ต้ริฐ�น	ควิ�มมั�นคงปีลอดภัย่	และกฎหม�ย่	(4)	สำำ�นักง�นคณ์ะกริริมก�ริดิจิทัล 
เพ่ื่�อเศริษฐกิจและสัำงคมแห่งช้�ติ้	ที�นอกเหน่อจ�กก�ริจัดทำ�นโย่บ�ย่และแผนริะดับช้�ติ้ว่ิ�ด้วิย่ก�ริพัื่ฒน�ดิจิทัลเพ่ื่�อเศริษฐกิจ 
และสัำงคม	(พื่.ศ.	2561-2580)	ริะย่ะ	20	ปีี	ยั่งมีก�ริดำ�เนินม�ต้ริก�ริและโคริงก�ริต่้�งๆ	เพ่ื่�อสำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อม	 
(5)	สำำ�นักง�นส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อม	(สำสำวิ.)	หน่วิย่ง�นหลักในก�ริส่ำงเสำริิม	MSME	ได้จัดทำ�ยุ่ทธุศ�สำต้ร์ิ 
และแผนปีฏิบัติ้ก�ริส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่่อมในอุต้สำ�หกริริมเศริษฐกิจดิจิทัล	ริะย่ะ	5	ปีี	(ปีี	2563-2567)	 
โดย่มุ่งเน้นก�ริพัื่ฒน�ศักย่ภ�พื่	MSME	ในภ�คก�ริเกษต้ริ	อุต้สำ�หกริริม	ก�ริค้�	และบริิก�ริ	ให้กล�ย่เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริที�ขับเคล่�อน 
ด้วิย่เทคโนโลย่ีดิจิทัล	 (Digitalized	 Enterprise)	 เพ่ื่�อเพิื่�มปีริะสิำทธิุภ�พื่ก�ริดำ�เนินธุุริกิจ	 ริวิมถึึงก�ริส่ำงเสำริิม	 MSME	 
ในอุต้สำ�หกริริมเศริษฐกิจดิจิทัลให้มีควิ�มเข้มแข็ง	ต้ลอดจนก�ริสำร้ิ�งวิิสำ�หกิจเริิ�มต้้นด้�นดิจิทัล	(Digital	Start-up)	อันเป็ีน 
กลไกขับเคล่�อนเศริษฐกิจใหม่ของปีริะเทศในก�ริปีรัิบปีรุิงเปีลี�ย่นแปีลงภ�คเศริษฐกิจด้วิย่เทคโนโลยี่และนวัิต้กริริมดิจิทัล	 
(Digital	Transformation)	นอกจ�กน้ัน	ยั่งมีกริมส่ำงเสำริิมอุต้สำ�หกริริม	กริะทริวิงอุต้สำ�หกริริม	ที�เน้นก�ริทำ�กิจกริริมให้ควิ�มรู้ิ 
แก่ผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	 เกี�ย่วิกับก�ริปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลท้ังออนไลน์และออฟไลน์	 ริวิมท้ังภ�คเอกช้นและ 
ภ�ควิิช้�ก�ริที�ร่ิวิมกันขับเคล่�อนให้ผู้ปีริะกอบก�ริของไทย่มีควิ�มพื่ร้ิอมต่้อก�ริปีรัิบตั้วิสู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัล

	 ปีริะเด็นในก�ริศึกษ�แนวิท�งก�ริพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในก�ริปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัล	 (Digital	 
Economy)	ปีริะกอบด้วิย่	

1)	 สำถึ�นก�ริณ์์เศริษฐกิจดิจิทัลของปีริะเทศไทย่	 สำถึ�นก�ริณ์์พื่�ณิ์ช้ย่์อิเล็กทริอนิกส์ำ	 แผนด้�นดิจิทัลและพื่�ณิ์ช้ย่์
อิเล็กทริอนิกส์ำของหน่วิย่ง�นต่้�งๆ	 นโย่บ�ย่และม�ต้ริก�ริของภ�ครัิฐในก�ริส่ำงเสำริิมและพัื่ฒน�ควิ�มสำ�ม�ริถึ
ของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ให้เข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลท้ังของไทย่และต่้�งปีริะเทศ	และอ่�นๆ	ที�เกี�ย่วิข้อง

2)	 หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐที�มีบทบ�ทหน้�ที�ในก�ริสำ่งเสำริิมให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่มีควิ�มรูิ้ควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริ 
ใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัล	

3)	 สำถึ�นภ�พื่ก�ริใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัลของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ของไทย่	 ควิ�มพื่ร้ิอมของผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ในก�ริปีรัิบเปีลี�ย่น	ปัีญห�อุปีสำริริค	โอก�สำ	และข้อจำ�กัด	

4)	 สำถึ�นะปัีจจุบันของผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่เกี�ย่วิกบัก�รินำ�เทคโนโลย่ดีจิทิลัม�ใช้้กบัธุรุิกจิ	 เช่้น	 ก�ริต้ริะหนกัถึงึ 
ควิ�มจำ�เปี็น	 ก�ริใช้้ปีริะโย่ช้น์	 ก�ริเริีย่นริู้	 ควิ�มพื่ริ้อมในก�รินำ�ม�ใช้้ในธุุริกิจ	 ปีัญห�อุปีสำริริคและข้อจำ�กัด 
ในก�รินำ�ม�ใช้้กับธุุริกิจ	ก�ริเข้�ถึึงควิ�มช้่วิย่เหล่อจ�กภ�คริัฐ	ริูปีแบบควิ�มช้่วิย่เหล่อที�ต้้องก�ริ	เปี็นต้้น
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5)	 สำถึ�นภ�พื่ก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดิจิทัลของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ของไทย่ในปัีจจุบัน	 ท้ังในก�ริช่้วิย่แก้ไขปัีญห�
ข้ันต้อนก�ริดำ�เนินง�น	 (Business	Operation)	ก�ริวิ�งรูิปีแบบท�งธุุริกิจและเป้ี�หม�ย่ธุุริกิจในอน�คต้	 ริวิมถึึง 
วัิฒนธุริริมองคก์ริ	(Business	Model)	และก�ริเปีลี�ย่นแปีลงปีริะสำบก�ริณ์์ของลกูค้�	(Customer	Experience)	

6)	 ควิ�มพื่ร้ิอมของผู้ปีริะกอบก�ริ	 บุคล�กริ	 เคร่ิ�องม่อ	 อุปีกริณ์์	 ต้ลอดจนปัีจจัย่สำนับสำนุนต่้�งๆ	 ในก�ริปีรัิบตั้วิ 
ให้เข้�สำู่เศริษฐกิจดิจิทัล	ก�รินำ�ดิจิทัลม�ใช้้ปีริะโย่ช้น์ในท�งธุุริกิจ	ปีัญห�อุปีสำริริค	โอก�สำและข้อจำ�กัด	

7)	 ควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเข้�ถึึงควิ�มช่้วิย่เหล่อจ�กภ�ครัิฐ	 เช่้น	 เข้�ร่ิวิมโคริงก�ริท�งด้�นก�ริพัื่ฒน�เทคโนโลยี่ 
ดิจิทัลจ�กภ�ครัิฐในรูิปีแบบต่้�งๆ	 และผลลัพื่ธ์ุ	 (เช่้น	 ก�ริอบริม	 ริะบบพีื่�เล้ีย่ง	 ที�ปีรึิกษ�	 ศูนย่์เรีิย่นรู้ิท�ง 
เทคโนโลยี่	 ก�ริบ่มเพื่�ะธุุริกิจ	 ก�ริสำนับสำนุนด้�นเงินลงทุน	 และอ่�นๆ)	 ผลสัำมฤทธิุ�จ�กก�ริเข้�ร่ิวิมโคริงก�ริ	 
ควิ�มเหม�ะสำมของวิิธีุก�ริพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริ	ปัีญห�อุปีสำริริค	ปัีจจัย่ควิ�มสำำ�เร็ิจ	ปัีจจัย่ควิ�มล้มเหลวิ	ฯลฯ	 
พื่ร้ิอมท้ังข้อเสำนอแนะเกี�ย่วิกับแนวิท�งก�ริพื่ัฒน�ควิ�มรู้ิควิ�มสำ�ม�ริถึของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�มี 
ปีริะสิำทธิุผล

8)	 ข้อเสำนอแนะเกี�ย่วิกับแนวิท�งก�ริพื่ัฒน�ควิ�มริู้ควิ�มสำ�ม�ริถึของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�มีปีริะสำิทธุิผล

	 ผลจ�กก�ริสำำ�ริวิจควิ�มคิดเหน็ของผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่แบบเร่ิงด่วิน	(Quick	Survey/Poll)	ก�ริสำมัภ�ษณ์์เชิ้งลึก	 
(In-depth	Interview)	หน่วิย่ง�นภ�คริฐั	และก�ริปีริะช้มุริบัฟังควิ�มคดิเห็น	(Focus	Group)	จ�กผูท้ี�มส่ีำวินเกี�ย่วิข้องทัง้ภ�คริฐั	 
ภ�คเอกช้น	และกลุ่มผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	ได้ผลสำริุปี	ดังนี้

1)	 สำถึ�นภ�พื่ควิ�มพื่ริ้อมและควิ�มสำ�ม�ริถึของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดิจิทัล	 จ�กผล 
ก�ริสำำ�ริวิจผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่อ่ย่ส่ำวินใหญ่มีก�ริดำ�เนินธุุริกิจแบบบุคคลธุริริมด�	มีก�ริจ้�งง�นพื่นักง�นจำ�นวิน	 
5	คน	พื่บว่ิ�	เก่อบท้ังหมดมีก�ริใช้้อินเทอร์ิเน็ต้เพ่ื่�อก�ริดำ�เนินธุุริกิจม�แล้วิ	3	-	5	ปีี	และมีก�ริใช้้ทุกวัิน	ม�กที�สุำด 
เฉลี�ย่วัินละ	5	-	6	ชั้�วิโมง	เน่�องจ�กมีแหล่งเงินทุน	ในขณ์ะที�อีกกลุ่มที�ไม่ใช้้อินเทอร์ิเน็ต้เป็ีนเพื่ริ�ะไม่รู้ิวิิธีุก�ริใช้้	 
ไม่สำ�ม�ริถึเรีิย่นรู้ิวิิธีุก�ริใช้้	 และไม่มีควิ�มพื่ร้ิอมด้�นเคร่ิ�องม่ออุปีกริณ์์	 นอกจ�กน้ันย่ังพื่บว่ิ�	 ผู้ปีริะกอบก�ริ 
ส่ำวินใหญ่ใช้้อินเทอร์ิเน็ต้เพ่ื่�อข�ย่สิำนค้�และบริิก�ริท�งออนไลน์	ริองลงม�เป็ีนก�ริใช้้เพ่ื่�อโฆษณ์�ปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุ
สิำนค้�และบริิก�ริของต้น	 เพ่ื่�อค้นห�และซ้่อปัีจจัย่ก�ริผลิต้	 เคร่ิ�องม่ออุปีกริณ์์ต่้�งๆ	 เพ่ื่�อติ้ดต้�มข้อมูลข่�วิสำ�ริ
เกี�ย่วิกับม�ต้ริก�ริให้ควิ�มช่้วิย่เหล่อของภ�ครัิฐ	และเพ่ื่�อค้นห�ข้อมูล	ต้�มลำ�ดับ	โดย่ส่ำวินใหญ่ใช้้ผ่�น	Facebook	
เว็ิบไซต์้	และ	Line	 ส่ำวินใหญ่ดำ�เนินก�ริโดย่เจ้�ของธุุริกิจเป็ีนหลัก	 ในขณ์ะที�ผู้ปีริะกอบก�ริมีก�รินำ�โปีริแกริม 
คอมพื่วิิเต้อร์ิและแพื่ลต้ฟอร์ิมต่้�งๆ	ม�ใช้้ในองค์กริเพ่ื่�อเพิื่�มปีริะสำทิธิุภ�พื่ในด้�นก�ริบริิห�ริจดัก�ริธุุริกิจม�กน้อย่ 
ต้�มลำ�ดับ	 เช่้น	 Facebook/LINE/IG/Lazada/Shopee/TikTok/T-mall/Website/OTOP	 Today/ 
e-Market/Thailandpostmart/Photoshop	 โดย่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ส่ำวินใหญ่เรีิย่นรู้ิก�ริใช้้เทคโนโลยี่
ดิจิทัลเหล่�น้ีจ�กก�ริศึกษ�ด้วิย่ต้นเอง	 ริวิมท้ังมีส่ำวินหนึ�งที�เข้�รัิบก�ริอบริมหลักสูำต้ริของภ�คริัฐที�ให้ควิ�มรู้ิ 
เกี�ย่วิก�ริใช้้ปีริะโย่ช้น์จ�กอินเทอร์ิเน็ต้	 ดิจิทัล	 และ	 E-commerce	 เป็ีนต้้น	 ในขณ์ะที�ผู้ปีริะกอบก�ริ 
อีกส่ำวินหนึ�งที�ไม่ได้มีก�รินำ�โปีริแกริมคอมพิื่วิเต้อร์ิและแพื่ลต้ฟอร์ิมต่้�งๆ	 ม�ใช้้	 เพื่ริ�ะไม่มีควิ�มรู้ิเพีื่ย่งพื่อ	 
อยู่ร่ิะหว่ิ�งก�ริเรีิย่นรู้ิและพัื่ฒน�เว็ิบไซต์้บนแพื่ลต้ฟอร์ิมของต้นเอง	ท้ังน้ี	ผู้ปีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่มองว่ิ�	สำ�ม�ริถึ 
ปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลได้ในริะดับปี�นกล�งจนถึึงริะดับม�ก	 เน่�องจ�กต้้องก�ริพื่ัฒน�ธุุริกิจให้อยู่่ริอด	 
ต้้องก�ริเน้นก�ริข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	 แต่้กลุ่มที�ไม่สำ�ม�ริถึปีรัิบตั้วิได้	 เพื่ริ�ะส่ำวินใหญ่เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริรุ่ินเก่� 
ที�สูำงอ�ยุ่	ไม่คุ้นเคย่กับก�ริใช้้เทคโนโลย่ีสำมัย่ใหม่	ต้้องเรีิย่นรู้ิอีกม�ก	
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	 นอกจ�กน้ัน	 จ�กก�ริสัำมภ�ษณ์์ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 พื่บว่ิ�ส่ำวินใหญ่ใช้้เทคโนโลยี่ผ่�น	 Smartphone 
ที�มีรูิปีแบบง่�ย่ๆ	 เช่้น	 ข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	 ฯลฯ	 ไม่มีก�รินำ�ม�ใช้้ในก�ริวิ�งริูปีแบบธุุริกิจที�มีควิ�มซับซ้อน	 
เน่�องจ�กส่ำวินใหญ่เป็ีนธุุริกิจคริอบครัิวิ	 มีขน�ดเล็ก	 ข�ดควิ�มพื่ร้ิอมท�งด้�นเคร่ิ�องม่อและอุปีกริณ์์	 เช่้น	 
คอมพิื่วิเต้อร์ิ	และซอฟต์้แวิร์ิในก�ริจัดก�ริธุุริกิจ	เป็ีนต้้น	ท้ังย่ังข�ดควิ�มรู้ิในก�ริใช้้เคร่ิ�องม่อและปีริะโย่ช้น์จ�ก 
เทคโนโลย่ดิีจิทัล	 ย่กเว้ินผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่รุ่ินใหม่ที�มีทักษะควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริใช้้อุปีกริณ์์ดิจิทัลได้อย่่�งดี	 
ในขณ์ะที�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่บ�งสำ่วินมีควิ�มเห็นว่ิ�ไม่มีควิ�มจำ�เปี็นต้้องใช้้ในธุุริกิจ	 เป็ีนก�ริสำริ้�งควิ�ม 
ยุ่่งย่�ก	และบ�งส่ำวินที�เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่รุ่ินเก่�มักต่้อต้้�นไม่ต้้องก�ริเรีิย่นรู้ิเทคโนโลย่ี	

2)	 ควิ�มต้้องก�ริได้รัิบก�ริสำนับสำนุนจ�กภ�ครัิฐ	 ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ส่ำวินใหญ่มีควิ�มต้้องก�ริให้หน่วิย่ง�น 
ภ�ครัิฐสำนับสำนุนในด้�นก�ริจัดอบริมให้ควิ�มรู้ิที� มุ่งให้เกิดผลสำำ�เร็ิจแก่ผู้ปีริะกอบก�ริอย่่�งแท้จริิง	 
โดย่เฉพื่�ะกับผู้ปีริะกอบขน�ดย่่อย่รุ่ินเก่�ที�ไม่สำ�ม�ริถึนำ�เทคโนโลย่ีดิจิทัลม�ใช้้ในก�ริดำ�เนินธุุริกิจได้	 
นอกจ�กน้ัน	 ควิริมุ่งเน้นในเร่ิ�องของก�ริทำ�ธุุริกิจออนไลน์	 ก�ริข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	 ส่ำงเสำริิมช่้องท�งก�ริข�ย่	 
เช่้น	 ก�ริเช่้�อมโย่งกับแพื่ลต้ฟอร์ิมซ้่อข�ย่สิำนค้�ออนไลน์ที�ได้รัิบควิ�มนิย่ม	 ก�ริปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุสิำนค้�และ 
บริิก�ริ	 ก�ริเขีย่นคอนเทนต์้ให้น่�สำนใจ	 ก�ริจัดทำ�	 QR	 Code	 ต้ลอดจนก�ริพัื่ฒน�แพื่ลต้ฟอร์ิมของภ�ครัิฐ 
ให้เป็ีนที�นิย่มอย่่�งกว้ิ�งขวิ�ง	 เป็ีนต้้น	 ก�ริจัดทำ�แอปีพื่ลิเคชั้นง่�ย่ๆ	 สำำ�หรัิบใช้้ในก�ริบริิห�ริจัดก�ริธุุริกิจ 
ท้ังด้�นก�ริข�ย่และก�ริจัดทำ�บัญชี้	 จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจ	 ผู้ปีริะกอบก�ริมองว่ิ�ปัีจจัย่สู่ำควิ�มสำำ�เร็ิจในก�ริ 
ปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลได้ค่อ	 ก�ริมีผู้เชี้�ย่วิช้�ญด้�นอินเทอร์ิเน็ต้และเทคโนโลยี่ดิจิทัลคอย่ให้ 
ควิ�มช่้วิย่เหล่อ	 และมีแหล่งเรีิย่นรู้ิด้�นดิจิทัลอย่่�งเป็ีนริะบบ	 นอกเหน่อจ�กตั้วิผู้ปีริะกอบก�ริเองที�ต้้อง 
สำนใจเรีิย่นรู้ิและนำ�ม�ปีรัิบใช้้ในธุุริกิจอย่่�งต่้อเน่�อง	 ริวิมท้ังควิ�มต้้องก�ริได้รัิบก�ริสำนับสำนุนด้�นเงินทุน 
ในก�ริซ้่อซอฟต์้แวิร์ิ	สำม�ร์ิทโฟน	คอมพิื่วิเต้อร์ิ	และก�ริจัดทำ�เพื่จ	

3)	 บทบ�ทก�ริพัื่ฒน�ของหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐและเอกช้นในก�ริสำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่เพ่ื่�อเข้�สู่ำ 
ยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลที�ผ่�นม�	 มีหล�ย่หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐที�มีบทบ�ทในก�ริสำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
เข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลนอกเหน่อจ�กหน่วิย่ง�นหลักอย่่�ง	 สำสำวิ.	 และหน่วิย่ง�นภ�ย่ใต้้กริะทริวิงดิจิทัล 
เพ่ื่�อเศริษฐกิจและสำังคม	 ย่ังมีหน่วิย่ง�นท้ังภ�คริัฐและภ�คเอกช้นท้ังในส่ำวินกล�งและในสำ่วินภูมิภ�ค 
ที�ทำ�หน้�ที�สำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริโดย่ก�ริจัดทำ�โคริงก�ริต่้�งๆ	อ�ทิ	

3.1)	 กริะทริวิงอุต้สำ�หกริริม	 (กริมส่ำงเสำริิมอุต้สำ�หกริริม	และสำำ�นักง�นอุต้สำ�หกริริมจังหวัิด)	 มีก�ริจัดต้ั้ง 
หน่วิย่ง�นเฉพื่�ะท�งด้�นก�ริพัื่ฒน�ดิจิทัลในภ�คอุต้สำ�หกริริม	 (กองดิจิทัลอุต้สำ�หกริริม)	 โดย่ม ี
ภ�ริกิจหลัก	3	อย่�่งค่อ	(1)	ก�ริให้คำ�ปีรึิกษ�แนะนำ�	กลุ่มเป้ี�หม�ย่จะเน้นไปีที�	MSME	ที�เป็ีนต้ั้งแต่้ 
ขน�ดเล็กไปีจนถึึงขน�ดใหญ่	 ม�กกวิ่�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 เน่�องจ�กเปี็นก�ริให้คำ�แนะนำ� 
เกี�ย่วิกับก�รินำ�ซอฟต์้แวิร์ิริะบบ	ERP	ม�ใช้้ในก�ริบริิห�ริจัดก�ริธุุริกิจ	ซึ�งไม่เหม�ะสำมกับผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่	 (2)	 ก�ริฝึึกอบริมเชิ้งปีฏิบัติ้ก�ริ	 (Workshop)	 จะเน้นกลุ่มเป้ี�หม�ย่ท้ัง	MSME	และ 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 เป็ีนก�ริสำอนเกี�ย่วิกับโปีริแกริมก�ริทำ�ริะบบบัญชี้ที�ผู้ปีริะกอบก�ริ 
สำ�ม�ริถึนำ�ไปีดำ�เนินก�ริต่้อได้จริิงภ�ย่ในริะย่ะเวิล�	2-3	วัิน	และ	(3)	ก�ริฝึึกอบริมด้�นพื่�ณิ์ช้ย่์ 
อิเล็กทริอนิกส์ำ	(E-commerce)	ซึ�งส่ำวินใหญ่เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	ในก�ริเข้�ถึึงแอปีพื่ลิเคชั้น 
ท�งก�ริต้ล�ดต่้�งๆ	 เช่้น	 Lazada/Amazon/Facebook	 เป็ีนต้้น	 สำำ�หรัิบในส่ำวินของจังหวัิด 
จะดใูนเร่ิ�องของกลุ่มเป้ี�หม�ย่ที�เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริผลติ้ภัณ์ฑ์	OTOP	แต่้เน้นในเร่ิ�องของม�ต้ริฐ�น 
ก�ริผลิต้ในชุ้มช้นและก�ริจำ�หน่�ย่สิำนค้�ออนไลน์	
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3.2)	 กริะทริวิงแริงง�น	 (กริมพื่ัฒน�ฝึีม่อแริงง�น	 และสำถึ�บันพัื่ฒน�ฝึีม่อแริงง�น)	 มีก�ริเช้่�อมโย่งกับ
แพื่ลต้ฟอริ์มซ่้อข�ย่สำินค้�ออนไลน์ริะดับโลกอย่่�ง	Alibaba	โดย่ก�ริอบริมผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	
หร่ิอผู้ที�สำนใจในก�ริข�ย่สำินค้�ออนไลน์	 มีก�ริจัดทำ�	 “โคริงก�ริวิิสำ�หกิจสู่ำควิ�มเปี็นม่ออ�ช้ีพื่”	
เป็ีนก�ริอบริมเกี�ย่วิกับก�ริข�ย่สำนิค้�ออนไลน	์และเพิื่�มช่้องท�งก�ริจดัจำ�หน�่ย่ให้แก่วิิสำ�หกิจชุ้มช้น	 
ผลิต้ภัณ์ฑ์	OTOP	และผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	เป้ี�หม�ย่ริวิม	900	คน	ทั�วิปีริะเทศ	มีก�ริฝึึกอบริม 
ให้เกิดทักษะควิ�มรู้ิควิ�มสำ�ม�ริถึในเร่ิ�องของม�ต้ริฐ�นก�ริทำ�ง�นที�เป็ีนริะบบ	 (Standardized)	 
โดย่ใช้้ก�ริเขีย่นโปีริแกริมสำำ�หรัิบกิจก�ริที�มีโปีริแกริมเมอร์ิ	และถ้ึ�เป็ีนผู้ปีริะกอบก�ริที�เป็ีนวิิสำ�หกิจ 
ชุ้มช้น	 เช่้น	 กลุ่มแม่บ้�น	 เป็ีนต้้น	 หร่ิอผู้ปีริะกอบก�ริที�มีอ�ยุ่ค่อนข้�งม�ก	 ก็จะสำอนวิิธีุก�ริใช้้ 
อินเทอร์ิเน็ต้สำำ�หรัิบธุุริกิจแทน	 หร่ิอเป็ีนลักษณ์ะในแบบสำำ�เร็ิจรูิปีก็ค่อ	 สำร้ิ�งริะบบก�ริควิบคุม 
ผ่�นม่อถ่ึอซึ�งลงแอปีพื่ลิเคชั้นง่�ย่ๆ	แล้วิมีก�ริต้ั้งค่�ไว้ิเรีิย่บร้ิอย่แล้วิ	

3.3)	 กริะทริวิงพื่�ณ์ชิ้ย่	์(กริมทริพัื่ย่สิ์ำนท�งปัีญญ�	และกริมส่ำงเสำริิมก�ริค�้ริะหว่ิ�งปีริะเทศ)	กริมทริพัื่ย่สิ์ำน 
ท�งปีัญญ�เริิ�มดำ�เนินโคริงก�ริที�เน้นกลุ่มผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 (Micro	 Enterprise)	 
ในปีี	 2563	 สำ่วินใหญ่อยู่่ในริูปีของก�ริจัดอบริมก�ริเขีย่นแผนธุุริกิจ	 ก�ริปีริะเมินมูลค่�ทริัพื่ย่์สำิน 
ท�งปีัญญ�	 และสำ่งเสำริิมก�ริใช้้ปีริะโย่ช้น์ในเช้ิงพื่�ณ์ิช้ย่์โดย่ก�ริจัดให้มีเวิทีสำำ�หริับก�ริพื่บกัน 
ริะหวิ่�งเจ้�ของสำินค้�และบริิก�ริที�มีก�ริพื่ัฒน�ขึ้นม�กับนักลงทุน	หน่วิย่ง�นเอกช้น	และสำถึ�บัน 
ก�ริเงิน	ก�ริพัื่ฒน�บริริจุภัณ์ฑ์	ก�ริสำนับสำนุนก�ริจดทะเบีย่นทรัิพื่ย่สิ์ำนท�งปัีญญ�	และก�ริออกง�น 
ด้�นก�ริต้ล�ดต้�่งๆ	นอกจ�กน้ัน	กริมฯ	มเีว็ิบไซต์้ช่้�อว่ิ�	“IP	Mart”	ที�ริวิบริวิมผลง�นทริพัื่ย์่สิำนท�ง
ปัีญญ�	 โดย่ให้ผู้ปีริะกอบก�รินำ�ผลง�นด้�นทรัิพื่ย่์สิำนท�งปัีญญ�	 อ�ทิ	 เคร่ิ�องหม�ย่ท�งก�ริค้�	
(Trademark)	 สิำทธิุบัต้ริ	 (Copyright)	 หร่ิอก�ริออกแบบผลง�นนวัิต้กริริมต่้�งๆ	 ม�นำ�เสำนอ 
ในเว็ิบไซต้์	 เพื่่�อนำ�ม�แสำดงผลง�นหร่ิอเพ่ื่�อเปี็นต้ล�ดสำำ�หรัิบจำ�หน่�ย่สิำนค้�และบริิก�ริ	 สำำ�หรัิบ 
กริมสำ่งเสำริิมก�ริค้�ริะหวิ่�งปีริะเทศ	มีบทบ�ทหน้�ที�สำำ�คัญ	2	ปีริะก�ริค่อ	ก�ริพื่ัฒน�ธุุริกิจก�ริค้�
ริะหว่ิ�งปีริะเทศ	และก�ริขย่�ย่ต้ล�ดให้กบัสำนิค้�	โดย่ที�ผ่�นม�	มกี�ริจดัอบริมในเริ่�องของ	Offline	
และ	 Live	 สำด	 ผ่�นท�งเว็ิบไซต้์ของกริมฯ	 มีก�ริพัื่ฒน�หลักสูำต้ริก�ริอบริมเกี�ย่วิกับดิจิทัลเก่อบ	 
10	 หลักสูำต้ริเปี็นปีริะจำ�ทุกปีี	 เช่้น	 หลักสูำต้ริก�ริจัดทำ�	 E-marketing	 ก�ริทำ�ก�ริต้ล�ดผ่�นส่ำ�อ 
สัำงคมออนไลน์	 ก�ริทำ�ธุุริกิจ	 E-commerce	 ฯลฯ	 โดย่มีวิิทย่�กริจ�ก	 Google/Amazon/ 
Alibaba	 และอ่�นๆ	 มีก�ริจัดแสำดงสิำนค้�แบบออนไลน์ที�มีรูิปีแบบสำ�มมิติ้เสำม่อนจริิง	 ก�ริจัดทำ�	 
Online	Business	Matching	(OBM)	จ�กที�เริิ�มจัดม�แล้วิปีริะม�ณ์	4	เด่อน	มีมูลค่�สัำ�งซ้่อเกิดข้ึน	 
11,000	ล้�นบ�ท	ซึ�งเป็ีนกิจกริริมที�ดำ�เนินก�ริโดย่สำำ�นักง�นในต่้�งปีริะเทศที�มี	58	ปีริะเทศทั�วิโลก	

3.4)	 กริะทริวิงก�ริท่องเที�ย่วิและกฬี�	(กริมก�ริท่องเที�ย่วิ	และสำำ�นักง�นก�ริท่องเที�ย่วิและกฬี�จงัหวิดั)	 
เน้นก�ริพัื่ฒน�ม�ต้ริฐ�นต้ลอดห่วิงโซ่อุปีท�น	(Supply	Chain)	โดย่กลุ่มเป้ี�หม�ย่หลักค่อ	โฮมสำเต้ย์่	 
มีก�ริปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุม�ต้ริฐ�นก�ริท่องเที�ย่วิไทย่ท�งออนไลน์	 โดย่บล็อกเกอร์ิที�มีช่้�อเสีำย่งของ 
ปีริะเทศเข้�ม�นำ�เสำนอเร่ิ�องริ�วิของแต่้ละม�ต้ริฐ�นด้�นก�ริท่องเที�ย่วิของกริมฯ	และสำถึ�นปีริะกอบก�ริ 
ที�ได้ม�ต้ริฐ�น	สำนับสำนุนก�ริใช้้	Facebook	เพ่ื่�อก�ริปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุและก�ริติ้ดต่้อส่ำ�อสำ�ริ	ริวิมท้ัง 
ส่ำงเสำริิมให้ผู้ปีริะกอบก�ริจัดทำ�เว็ิบไซต์้ของต้นเอง	 มีก�ริทำ�ส่ำ�อคลิปีวิิดีโอกิจกริริมหร่ิออีเว้ินต์้ 
ในก�ริส่ำงเสำริิมก�ริท่องเที�ย่วิเพ่ื่�อก�ริพัื่ฒน�แหล่งท่องเที�ย่วิชุ้มช้นซึ�งมีกิจกริริมเก่อบทุกสัำปีด�ห์	 
สำำ�หรัิบนำ�เสำนอผ่�นเพื่จของสำำ�นักง�นก�ริท่องเที�ย่วิและกีฬ�จังหวัิด	 มีก�ริต้ั้งไลน์กลุ่มให้ชุ้มช้น 
ได้มีส่ำวินร่ิวิมแสำดงควิ�มปีริะสำงค์ที�จะให้สำำ�นักง�นฯ	 เข้�ไปีปีริะช้�สำมัพัื่นธ์ุให้	 ซึ�งนับว่ิ�ได้ผลต้อบรัิบ 
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ที�ดี	เน่�องจ�กริปูีแบบก�รินำ�เสำนอของกลุ่มคนรุ่ินใหม่ที�มีควิ�มทนัสำมัย่ด้วิย่ข้อควิ�มที�เป็ีนก�ริเชิ้ญช้วิน	
สำ�ม�ริถึต้อบโจทย่์ควิ�มต้้องก�ริของผู้บริิโภคได้

3.5)	 กริะทริวิงก�ริอุดมศึกษ�	 วิิทย่�ศ�สำต้ร์ิ	 วิิจัย่และนวัิต้กริริม	 (สำำ�นักง�นนวัิต้กริริมแห่งช้�ติ้	 และ 
สำำ�นักง�นพัื่ฒน�วิิทย่�ศ�สำต้ร์ิและเทคโนโลย่แีห่งช้�ติ้	(สำวิทช้.))	ที�ผ�่นม�	สำำ�นักง�นนวัิต้กริริมแห่ง
ช้�ติ้จัดทำ�หลักสูำต้ริร่ิวิมกับธุน�ค�ริไทย่พื่�ณิ์ช้ย่์	 จำ�กัด	 สำนับสำนุนผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ใน
โคริงก�ริที�ช่้�อว่ิ�	“NIA-SCB	Innovation–Based	Enterprise”	ให้มีก�ริใช้้เทคโนโลย่แีละนวัิต้กริริม 
ในองค์กริ	 อ�ทิ	 E-commerce/Digital	 Fundraising/Digital	Marketing	 และมีนโย่บ�ย่ที�จะ 
ขย่�ย่กลุ่มเป้ี�หม�ย่ไปีที�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 (Micro)	 ให้สำ�ม�ริถึเข้�สู่ำแพื่ลต้ฟอริ์ม	 SME	 
Innovation	ในรูิปีของก�ริจัดฝึึกอบริมท้ัง	Offline	และ	Online	โดย่ผู้เข้�ร่ิวิมอบริมซึ�งส่ำวินใหญ่
เน้นที�ผู้ปีริะกอบก�ริริ�ย่ใหม่	(Start-up)	จะได้รัิบปีริะโย่ช้น์ท้ังจ�กก�ริสำนับสำนุนสิำนเช่้�อของธุน�ค�ริ 
ในก�ริพัื่ฒน�ซอฟต์้แวิร์ิ	แอปีพื่ลิเคชั้น	นวัิต้กริริมและนำ�ไปีสู่ำต้ล�ดต่้�งปีริะเทศ	และนำ�ม�จัดเก็บ 
เป็ีนฐ�นข้อมูลแย่กริ�ย่ปีริะเภทอุต้สำ�หกริริม	ในช่้�อว่ิ�	Innovation	Portfolio	ที�สำ�ม�ริถึเผย่แพื่ร่ิ 
ให้แก่ผู้ที�สำนใจ	สำำ�หรัิบ	สำวิทช้.	มีก�ริดำ�เนินง�นท้ังในเร่ิ�องของก�ริบ่มเพื่�ะผู้ปีริะกอบก�ริผ่�นท�ง 
ศูนย์่บ่มเพื่�ะธุุริกิจ	(Business	Innovation	Center)	และก�ริจัดห�ผู้เชี้�ย่วิช้�ญให้คำ�ปีรึิกษ�แนะนำ� 
แก่	MSME	เพ่ื่�อแก้ไขปัีญห�ที�เกิดข้ึนแต่้ละริ�ย่ที�ต้้องก�ริปีรัิบปีรุิงด้วิย่ก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดิจิทัลต่้�งๆ	 
เช่้น	 ERP	 เพ่ื่�อช่้วิย่ลดข้ันต้อนก�ริทำ�ง�นของธุุริกิจ	 ก�รินำ�	 AI	 เข้�ไปีปีริะยุ่กต์้ใช้้ในด้�นต้่�งๆ	 
ซึ�งเป็ีนแอปีพื่ลิเคชั้นเฉพื่�ะท�งที�เช่้�อมโย่งกับริะบบ	 ERP	 ฯลฯ	 ก�ริพัื่ฒน�ด้�นดิจิทัลเฉพื่�ะ 
ที�เป็ีน	IT	มีอยู่่ปีริะม�ณ์	200	ริ�ย่ที�ได้รัิบก�ริพัื่ฒน�	แต่้ถ้ึ�ริวิมดิจิทัล	ออโต้เมชั้�น	และอินโนเวิชั้�น	
หร่ิอก�รินำ�ดิจิทัลเข้�ไปีควิบคุมอุปีกริณ์์	 เคร่ิ�องม่อ	 และเคร่ิ�องจักริในอุต้สำ�หกริริม	 สำวิทช้.	 
มีก�ริดำ�เนินง�นสำนับสำนุนม�แล้วิ	400	โคริงก�ริ	ท้ังน้ี	ผู้ปีริะกอบก�ริสำ�ม�ริถึขอรัิบก�ริสำนับสำนุน 
งบปีริะม�ณ์ได้ร้ิอย่ละ	50	สูำงสุำดไม่เกิน	400,000	บ�ท	ในรูิปีของค่�ต้อบแทนให้ผู้เชี้�ย่วิช้�ญพัื่ฒน� 
แอปีพื่ลิเคชั้นเป็ีนหลัก	

3.6)	 กริมก�ริพื่ฒัน�ช้มุช้น	กริะทริวิงมห�ดไทย่	กริมก�ริพื่ฒัน�ช้มุช้นดูแลริบัผดิช้อบเกี�ย่วิกบัผลติ้ภณั์ฑ์	 
OTOP	ซึ�งเป็ีนผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	โดย่ในส่ำวินที�เกี�ย่วิกบัดจิทิลั	มกี�ริจดัอบริมให้ผูป้ีริะกอบก�ริ 
เกี�ย่วิกับก�ริข�ย่ของริะบบออนไลน์	ส่ำวินใหญ่ผู้ปีริะกอบก�ริจะจำ�หน่�ย่สิำนค้�ผ่�นท�ง	Facebook	 
เป็ีนหลัก	และแพื่ลต้ฟอร์ิมต้ล�ดออนไลน์เฉพื่�ะของ	OTOP	ค่อ	otoptoday.com	ซึ�งเป็ีนเว็ิบไซต์้ 
ศูนย่์ริวิมผลิต้ภัณ์ฑ์	OTOP	ที�ใหญ่ที�สุำดของกริมก�ริพัื่ฒน�ชุ้มช้น	แต่้เป็ีนเพีื่ย่งก�ริริวิบริวิมข้อมูล 
ผลิต้ภัณ์ฑ์	OTOP	 ท้ังหมดที�ข้ึนทะเบีย่น	แต่้ย่ังไม่ได้ดำ�เนินก�ริในรูิปีของแพื่ลต้ฟอร์ิมก�ริซ้่อข�ย่ 
ผลิต้ภัณ์ฑ์	(E-commerce)	มีก�ริจัดทำ�ม�แล้วิหล�ย่แพื่ลต้ฟอร์ิม	เช่้น	Catalog	สิำนค้�บนเคร่ิ�อง 
ของก�ริบินไทย่	 และ	 Shopee	 แต่้ก�ริต้อบรัิบไม่ดีเท่�ที�ควิริ	 ย่กเว้ินผู้ปีริะกอบก�ริที�เป็ีน 
เด็กรุ่ินใหม่ที�ส่ำวินใหญ่สำ�ม�ริถึพัื่ฒน�เข้�สู่ำช่้องท�งต่้�งๆ	ได้ดี	

3.7)	 สำำ�นักง�นคณ์ะกริริมก�ริส่ำงเสำริิมก�ริลงทนุ	(BOI)	ปัีจจบุนั	ภ�ย่ใต้้พื่ริะริ�ช้บญัญติั้ส่ำงเสำริิมก�ริลงทนุ	 
ได้คริอบคลุมควิ�มช้่วิย่เหล่อไปีถึึงกลุ่มสำหกริณ์์ซึ�งเป็ีนเศริษฐกิจฐ�นริ�ก	 BOI	 จึงได้จัดทำ�	 
“โคริงก�ริพีื่�ช่้วิย่น้อง”	 ค่อ	 นำ�บริิษัทขน�ดใหญ่ที�ได้รัิบก�ริส่ำงเสำริิมก�ริลงทุนไปีช่้วิย่ให้คำ�ปีรึิกษ� 
แนะนำ�แก่วิิสำ�หกิจชุ้มช้น	หร่ิอสำหกริณ์์	และร่ิวิมกับ	ธุกสำ.	ในก�ริสำนับสำนุนเคร่ิ�องจักริเก่�ไปีให้แก่ 
ผู้ปีริะกอบก�ริกลุ่มเปี้�หม�ย่ดังกล่�วิ
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	 นอกจ�กน้ัน	 ยั่งมีหน่วิย่ง�นภ�คเอกช้นที�เข้�ม�มีบทบ�ทในก�ริส่ำงเสำริิมให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
มีควิ�มพื่ร้ิอมในก�ริเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัล	อ�ทิ	สำภ�อุต้สำ�หกริริมแห่งปีริะเทศไทย่	 (สำอท.)	 มีสำถึ�บัน 
เทคโนโลย่ีสำ�ริสำนเทศและก�ริส่ำ�อสำ�ริเพ่ื่�ออุต้สำ�หกริริม	(ICTI)	ซึ�งทำ�ในเร่ิ�องของเทคโนโลย่ีดิจิทัลโดย่ต้ริง	 
ซึ�งนอกเหน่อจ�กก�ริสำนับสำนุนและส่ำงเสำริิมให้แก่สำม�ชิ้กแล้วิ	 ย่ังคริอบคลุมก�ริให้ควิ�มช่้วิย่เหล่อและ 
สำนับสำนุน	MSME	ภ�ย่ใต้้ก�ริบูริณ์�ก�ริก�ริทำ�ง�นร่ิวิมกับหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐ	เช่้น	สำวิทช้.	และกริะทริวิง 
พื่�ณิ์ช้ย่์	โดย่	สำอท.	ทำ�หน้�ที�เป็ีนตั้วิกล�งในก�ริเช่้�อมโย่งให้ควิ�มรู้ิแก่ผู้ปีริะกอบก�ริ	MSME	ท้ัง	Offline	 
และ	Online	เช่้น	Business	Trip	for	MSME	ฯลฯ	ที�	สำอท.	ทำ�หน้�ที�ปีริะสำ�นริะหว่ิ�งผู้ปีริะกอบก�ริ 
กับหน่วิย่ง�นต่้�งๆ	 ท้ังภ�ครัิฐภ�คเอกช้นที�ให้ควิ�มช่้วิย่เหล่อ	MSME	 เม่�อเวิล�	MSME	 เกิดปัีญห�	 
และติ้ดต้�มผลสำำ�เร็ิจว่ิ�ได้รัิบควิ�มช่้วิย่เหล่อม�กน้อย่เพีื่ย่งไริ	 ริวิมท้ังก�ริทำ�ต้ล�ดออนไลน์เช่้�อมกับ 
แพื่ลต้ฟอร์ิมก�ริต้ล�ดอย่�่งเช่้น	Lazada	และ	Shopee	เป็ีนต้้น	

4)	 ควิ�มเหม�ะสำมของม�ต้ริก�ริภ�ครัิฐที�ผ่�นม�	 ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่บ�งส่ำวินที�เคย่เข้�ร่ิวิมก�ริอบริม 
ให้ควิ�มรู้ิเกี�ย่วิกับก�ริใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัล	 สำ�ม�ริถึนำ�ควิ�มรู้ิที�ได้รัิบม�ปีรัิบใช้้ในก�ริปีริะกอบธุุริกิจ	 เช่้น	 
ก�ริจัดทำ�เว็ิบไซต์้	 ก�ริเข้�ร่ิวิมเป็ีนสำม�ชิ้กในแพื่ลต้ฟอร์ิมซ้่อข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	 ฯลฯ	 โดย่มองว่ิ�	 
ม�ต้ริก�ริของภ�ครัิฐควิริให้ควิ�มสำำ�คัญต่้อก�ริพัื่ฒน�คนให้มีทักษะควิ�มสำ�ม�ริถึด้�นเทคโนโลย่ีดิจิทัล 
ที�มุ่งเน้นด้�นก�ริส่ำงเสำริิมก�ริปีริะกอบธุุริกิจเป็ีนหลัก	 นอกจ�กน้ัน	 ควิริสำนับสำนุนให้ควิ�มสำะดวิกในเร่ิ�อง 
ของโคริงสำร้ิ�งพ้่ื่นฐ�น	 เช่้น	 สัำญญ�ณ์	Wi-Fi	 ที�มีปีริะสิำทธิุภ�พื่ม�กข้ึน	 ถึึงแม้ที�ผ่�นม�มีก�ริดำ�เนินก�ริ 
ดังกล่�วิ	แต่้ควิริเพิื่�มก�ริติ้ดต้�ม	ต้ริวิจสำอบเพ่ื่�อดูแลควิ�มเรีิย่บร้ิอย่	และควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริใช้้ง�นได้จริิง

5)	 ปัีญห�และอุปีสำริริคของก�ริพัื่ฒน�	จ�กผลก�ริสำำ�ริวิจพื่บว่ิ�	ผู้ปีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่ไม่มีสัำญญ�ณ์อินเทอร์ิเน็ต้ 
ในพ้่ื่นที�	 หร่ิอถ้ึ�มีก็จะด�วิน์โหลดข้อมูลได้ช้้�	 ค่�ใช้้จ่�ย่บริิก�ริอินเทอริ์เน็ต้ค่อนข้�งสำูงเป็ีนภ�ริะสำำ�หริับ 
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 บ�งริ�ย่ไม่มีสำม�ร์ิทโฟนและเคร่ิ�องคอมพิื่วิเต้อร์ิ	 และบ�งส่ำวินไม่สำ�ม�ริถึ 
ใช้้ภ�ษ�อังกฤษได้	นอกจ�กน้ัน	จ�กก�ริปีริะชุ้มกลุ่มย่่อย่พื่บว่ิ�	ปัีญห�ของผู้ปีริะกอบก�ริส่ำวินใหญ่	มีดังน้ี

5.1)	 ควิ�มไม่พื่ร้ิอมของผู้ปีริะกอบก�ริโดย่เฉพื่�ะผู้ปีริะกอบก�ริในต่้�งจังหวัิด	 ท้ังในเร่ิ�องของควิ�มรู้ิ	 
ควิ�มสำ�ม�ริถึของบุคล�กริท�งด้�นเทคโนโลยี่ดิจิทัล	 ริวิมทั้งข�ดอุปีกริณ์์สำำ�หรัิบใช้้ในก�ริอบริม 
ในบ�งหลักสำูต้ริ	 เช้่น	 ก�ริกำ�หนดให้ต้้องนำ�	 Notebook	 ม�ด้วิย่เพื่่�อด�วิน์โหลดโปีริแกริมเข้�ไวิ้	 
ซึ�งถึ้�ไม่มีม�ก็จะไม่สำ�ม�ริถึใช้้ง�นได้ท้ังในริะหวิ่�งก�ริอบริมและเม่�อกลับไปีเพ่ื่�อดำ�เนินก�ริต้่อ	 
เป็ีนต้้น	นอกจ�กนัน้	ก�รินำ�สำิ�งที�ได้จ�กก�ริอบริมไปีดำ�เนนิก�ริต่้อบ�งคริัง้จำ�เป็ีนต้้องใช้้เงนิลงทนุ 
สำำ�หริับซ่้อเคริ่�องม่ออุปีกริณ์์	แต้่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่บ�งสำ่วินไม่มีเงินทุนเพื่ีย่งพื่อ

5.2)	 ผู้ปีริะกอบก�ริข�ดควิ�มเข้�ใจถึึงกริะบวินก�ริในก�ริซ้่อข�ย่ออนไลน์ที�นอกเหน่อจ�กก�ริทำ�เน้่อห� 
สำ�ริะลงใน	 Facebook	 และก�ริเปีิดใช้้	 ยั่งต้้องมีกิจกริริมก�ริต้อบโต้้กับลูกค้�ใน	 Inbox	 ทันที 
หร่ิอด้วิย่ควิ�มริวิดเร็ิวิ	 มิฉะนั้นจะโดนบล็อกจ�กแพื่ลต้ฟอริ์มที�มีก�ริเช้่�อมโย่ง	 ไม่มีเวิล�ในก�ริ 
อัพื่เดทผลิต้ภัณ์ฑ์	 ก�ริให้สำ่วินลดหร่ิอก�ริจัดทำ�โปีริโมชั้�นสำ่วินลดริ�ค�เม่�อมีลูกค้�สำนใจ	 ริวิมทั้ง	 
ผู้ปีริะกอบก�ริบ�งส่ำวินไม่สำ�ม�ริถึพัื่ฒน�รูิปีแบบก�รินำ�เสำนอสิำนค้�หร่ิอบริิก�ริที�ลงใน	 IP	Mart	 
ให้เป็ีนที�สำนใจของผู้เข้�ช้ม	 ข�ดควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเขีย่นเน้่อห�สำ�ริะ	 (Content)	 ซึ�งริวิมถึึง 
รูิปีภ�พื่สิำนค้�	หร่ิอรูิปีภ�พื่ปีริะกอบ	

5.3)	 ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ส่ำวินใหญ่เข้�อบริมไม่คริบต้�มหลักสูำต้ริที�ท�งภ�ครัิฐจัดไว้ิ	 เน่�องจ�ก 
ต้้องนำ�สิำนค้�หร่ิอบริิก�ริไปีแสำดงต้�มง�นแสำดงสำินค้�ต่้�งๆ	 ที�จัดข้ึน	 ริวิมท้ังส่ำวินใหญ่เป็ีนกลุ่ม 

MSME WHITE PAPER 20216-16



เกินวัิย่กล�งคนที�ไม่รู้ิจักส่ำบค้นข้อมูลโดย่ก�ริใช้้อินเทอร์ิเน็ต้	หร่ิอข�ดทักษะในก�ริใช้้คอมพิื่วิเต้อร์ิ	 
มีควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเริีย่นริู้เกี�ย่วิกับเทคโนโลย่ีดิจิทัลจำ�กัด

5.4)	 สิำนค้�บ�งปีริะเภทไม่สำ�ม�ริถึขนสำ่งท�งไปีริษณ์ีย่์ปีกต้ิทั�วิไปี	 หร่ิอช่้องท�งก�ริขนสำ่งทั�วิไปี	 ทำ�ให้ 
ไม่สำะดวิกในก�ริข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	

สำำ�หริับปีัญห�ของหน่วิย่ง�นสำนับสำนุน	มีดังนี้

(1)	 ข้อจำ�กัดของงบปีริะม�ณ์	 ที�ทำ�ให้ก�ริอบริมยั่งกริะจ�ย่ไปีไม่ทั�วิถึึง	 ในแต่้ละปีีมีจำ�นวินผู้เข้�รัิบ 
ก�ริอบริมเพีื่ย่งไม่กี�พัื่นริ�ย่	 เน่�องจ�กก�ริจัดอบริมส่ำวินใหญ่จัดทำ�ข้ึนในส่ำวินกล�ง	 ไม่เพีื่ย่งพื่อ 
ต่้อก�ริจัดกิจกริริมสำำ�หรัิบผู้ปีริะกอบก�ริในส่ำวินภูมิภ�คได้อย่�่งทั�วิถึึง	ถึึงแม้ผู้ปีริะกอบก�ริบ�งริ�ย่	 
มองว่ิ�	ก�ริดำ�เนินโคริงก�ริริะดับจังหวัิดส่ำวินใหญ่ย่ังไม่มีม�ต้ริฐ�น

(2)	 ข�ดก�ริบูริณ์�ก�ริก�ริทำ�ง�นริ่วิมกันของหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐ	 ทำ�ให้ก�ริเข้�ไปีให้ควิ�มช้่วิย่เหล่อ 
และให้ควิ�มรู้ิแก่ผู้ปีริะกอบก�ริ	 เกิดควิ�มซำ้�ซ้อนและสัำบสำน	 และส่ำวินหนึ�งม�จ�กปัีญห� 
ควิ�มไม่พื่ร้ิอมของผู้ปีฏิบัติ้ง�นในหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐเร่ิ�องก�ริส่ำ�อสำ�ริกับผู้ปีริะกอบก�ริ	

(3)	 ข�ดก�ริติ้ดต้�มผลก�ริดำ�เนินง�นกริณี์ของก�ริสำนับสำนุนก�ริเข้�สู่ำริะบบก�ริข�ย่สิำนค้�ออนไลน์ 
ของผู้ปีริะกอบก�ริในสำ่วินของข้อมูลมูลค่�ก�ริซ้่อข�ย่ที�เกิดข้ึนใน	 IP	Mart	 เน่�องจ�กสำ่วินใหญ่ 
มกีริะบวินก�ริต้ดิต้�มผลในลกัษณ์ะของก�ริปีริะเมนิควิ�มสำ�ม�ริถึในก�ริเข้�ถึึงผูซ้่้อหริอ่ผูท้ี�เข้�ถึงึ 
เวิ็บไซต้์	

(4)	 ควิ�มไม่พื่ร้ิอมของโคริงสำร้ิ�งพ้่ื่นฐ�นท�งด้�นก�ริส่ำ�อสำ�ริและโทริคมน�คม	 ทำ�ให้เกิดข้อขัดข้อง 
ท�งเทคนิคต่้�งๆ	 เช่้น	 สัำญญ�ณ์อินเทอร์ิเน็ต้	 หร่ิอก�ริใช้้อุปีกริณ์์ต่้�งๆ	 ฯลฯ	 โดย่เฉพื่�ะปีัญห� 
ก�ริเข้�ถึึงของเคร่ิอข่�ย่อินเทอร์ิเน็ต้ที�ย่ังไม่ทั�วิถึึงกริะจ�ย่คริอบคลุมทุกพ้่ื่นที�ในช้นบท

(5)	 ปีัญห�ของก�ริข�ดแพื่ลต้ฟอริ์มเฉพื่�ะของปีริะเทศ	 ปีัจจุบัน	 ปีริะเทศไทย่ยั่งต้้องพึื่�งแพื่ลต้ฟอริ์ม 
ของต้่�งปีริะเทศ	 ริวิมทั้งปีัญห�ก�ริเล่อกแพื่ลต้ฟอริ์มที�ไม่เหม�ะสำมกับสำินค้�ของผู้ปีริะกอบก�ริ 
แต้่ละริ�ย่	

(6)	 โคริงก�ริสำนับสำนุนของภ�ครัิฐในก�ริสำ่งเสำริิมให้ผู้ปีริะกอบก�ริบ�งสำ่วินลงทุนในเทคโนโลยี่ดิจิทัล 
อ�จมีงบลงทุนสูำง	 และมีเง่�อนไขโคริงก�ริที�ไม่สำนับสำนุนท�งด้�นครุิภัณ์ฑ์	 ทำ�ให้สัำดส่ำวิน 
ก�ริสำนับสำนุนจริิงๆ	 เฉลี�ย่อยู่่ที�ปีริะม�ณ์ร้ิอย่ละ	 20-30	 ทำ�ให้เป็ีนปัีญห�สำำ�หรัิบผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ที�จะต้้องจัดห�เงินม�ลงทุนก่อน	หร่ิอไม่สำ�ม�ริถึลงทุนได้

(7)	 ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�มีก�ริจัดต้ั้งธุุริกิจในช้่วิง	 3-5	 ปีีแริก	 และได้ริับก�ริย่กเวิ้นภ�ษีในก�ริ 
เข้�สำู ่ริะบบของ	 BOI	 แต้่ถึ้�หลังจ�กนั้น	 พื่อเริิ�มต้้นเก็บภ�ษีมีควิ�มเปี็นไปีได้สูำงที�จะทำ�ให ้
ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่สำ่วินใหญ่ออกจ�กริะบบ

(8)	 ก�ริดำ�เนินง�นโคริงก�ริที�ได้ริับก�ริสำนับสำนุนจ�กหน่วิย่ง�นภ�คริัฐข�ดควิ�มย่่ดหยุ่่น	 และ 
ไม่สำ�ม�ริถึปีริับเปีลี�ย่น	 TOR	 ให้เปี็นไปีต้�มสำถึ�นก�ริณ์์ที�เปี็นข้อจำ�กัดได้	 เน่�องจ�ก	 เจ้�หน้�ที� 
ของหน่วิย่ง�นเจ้�ของงบปีริะม�ณ์ไม่มีอำ�น�จในก�ริต้ัดสิำนใจ	 จะต้้องนำ�เร่ิ�องเสำนอย่้อนกลับไปี 
เพ่ื่�อขออนุมัติ้	ทำ�ให้ไม่สำ�ม�ริถึให้ควิ�มช่้วิย่เหล่อ	MSME	บ�งริ�ย่ได้ทันต่้อควิ�มต้้องก�ริ
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	 สำำ�หรัิบข้อเสำนอแนะสำำ�คัญ	 เพ่ื่�อให้หน่วิย่ง�นภ�ครัิฐที�เกี�ย่วิข้องกับก�ริดำ�เนินนโย่บ�ย่และม�ต้ริก�ริให้ควิ�ม 
ช่้วิย่เหล่อผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในก�ริปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คดิจิทัล	มีดังน้ี

(1)	ภ�ครัิฐควิริสำนับสำนุนให้มีก�ริริวิมกลุ่มหริ่อเคริ่อข่�ย่ก�ริทำ�ธุุริกิจริะหวิ่�งผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ทั้งในริะดับ 
แนวิริ�บและแนวิต้ั้งต้ลอดห่วิงโซ่มลูค่�	(Value	Chain)	เพื่่�อส่ำงเสำริิมให้เกิดก�ริปีรัิบตั้วิในก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดจิทิลั
ที�เช้่�อมโย่งกันทั้งริะบบ

(2)	 ส่ำงเสำริิมและสำนับสำนุนให้บุต้ริหล�นของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ที�เป็ีนคนรุ่ินใหม่ที�มีควิ�มรู้ิควิ�มสำ�ม�ริถึและ 
จบก�ริศึกษ�ในริะดับปีริิญญ�ต้รีิ	 ที�เม่�อจบก�ริศึกษ�แล้วิไม่กลับไปีสำ�นต่้อธุุริกิจของผู้ปีกคริอง	 ให้กลับไปีช่้วิย่ 
พัื่ฒน�ธุุริกิจ	 เพ่ื่�อให้สำ�ม�ริถึปีรัิบตั้วิเข้�สู่ำยุ่คเศริษฐกิจดิจิทัลได้อย่่�งสำมบูริณ์์	 และนำ�ควิ�มรู้ิใหม่ๆ	 ม�พัื่ฒน� 
ธุุริกิจ	 โดย่หน่วิย่ง�นภ�คริัฐให้ก�ริสำนับสำนุนด้�นก�ริพื่ัฒน�ทักษะและควิ�มรู้ิควิ�มสำ�ม�ริถึท้ังด้�นดิจิทัลและ 
ก�ริปีริะกอบธุุริกิจแบบม่ออ�ชี้พื่	เช่้น	จัดอบริม	จัดให้มีริะบบพีื่�เล้ีย่ง/ที�ปีรึิกษ�	ฯลฯ	ริวิมท้ังจัดให้มีเงินกองทุน 
ให้กู้ย่่มเพ่ื่�อปีรัิบธุุริกิจสู่ำยุ่คดิจิทัล	 โดย่สำ�ม�ริถึกู้เงินด้วิย่อัต้ริ�ดอกเบ้ีย่ต้ำ��	 และไม่ต้้องมีหลักปีริะกัน	 (ปีล่อย่กู้ 
ผ่�นสำถึ�บันก�ริเงิน	 และให้	 บสำย่.	 คำ้�ปีริะกัน)	 ท้ังน้ีจะต้้องมีก�ริคัดเล่อกกลุ่มท�ย่�ทธุุริกิจที�มีศักย่ภ�พื่และ 
ธุุริกิจที�ปีริะเมนิแล้วิสำ�ม�ริถึพื่ฒัน�ให้เติ้บโต้อย่�่งย่ั�งย่น่และสู่ำธุุริกิจขน�ดที�ใหญ่ข้ึน	และมคีวิ�มต้ั้งใจอย่�่งแทจ้ริิง 
ในก�ริทำ�ธุุริกิจ	 ริวิมท้ังมีม�ต้ริก�ริก�ริกำ�กับและสำนับสำนุนก�ริทำ�ธุุริกิจต้ลอดริะย่ะเวิล�ที�เข้�ร่ิวิมโคริงก�ริ	 
ซึ�งควิริมีริะย่ะเวิล�	2	-	3	ปีี	ต่้อริ�ย่

(3)	 ดำ�เนินก�ริพื่ัฒน�ศักย่ภ�พื่ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่อย่่�งต้่อเน่�อง	โดย่มีแนวิท�งก�ริดำ�เนินก�ริ	ดังนี้

(3.1)	 ศึกษ�และออกแบบวิิธุีก�ริพื่ัฒน�ศักย่ภ�พื่ของผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ในด้�นก�รินำ�เทคโนโลย่ีดิจิทัล 
ม�ใช้้ในก�ริดำ�เนินธุุริกิจ	 ทั้งนี้	 ในก�ริออกแบบวิิธุีก�ริฯ	 จะต้้องมีก�ริจัดกลุ่มเปี้�หม�ย่ก�ริพื่ัฒน� 
ต้�มริะดบัพื่่น้ฐ�นควิ�มรู้ิ/ริะดบัควิ�มสำ�ม�ริถึหริอ่ควิ�มพื่ร้ิอมในก�ริเรีิย่นรู้ิ	จดัทำ�วิิธุกี�ริพัื่ฒน�ศกัย่ภ�พื่ 
ที�เหม�ะสำมกบักลุม่เป้ี�หม�ย่แต่้ละกลุ่ม	เน้นก�รินำ�ไปีใช้้ปีริะโย่ช้น์โดย่ต้ริง	โดย่มุง่เน้นก�ริพัื่ฒน�ต่้อเน่�อง	 
ซึ�งควิริมีริะบบพื่ี�เลี้ย่งที�คอย่ให้ควิ�มช้่วิย่เหล่ออย่่�งต้่อเน่�อง	เพื่่�อสำนับสำนุนให้ผู้เข้�ริับก�ริพื่ัฒน�สำ�ม�ริถึ 
นำ�ควิ�มริู้จ�กก�ริอบริมหริ่อพื่ัฒน�ไปีใช้้ในท�งธุุริกิจได้อย่่�งแท้จริิง	 ทั้งนี้ในก�ริออกแบบวิิธุีก�ริพื่ัฒน� 
ควิริให้กลุ่มเปี้�หม�ย่มีสำ่วินริ่วิมในก�ริกำ�หนด

(3.2)	 เน่�องจ�กปีัจจุบันมีหน่วิย่ง�นภ�ครัิฐจำ�นวินม�กที�ดำ�เนินก�ริด้�นก�ริพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
ให้มีควิ�มรู้ิในด้�นก�ริใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัล	 ในรูิปีแบบที�คล้�ย่คลึงกันและเป็ีนกลุ่มเป้ี�หม�ย่เดีย่วิกัน	 
ซึ�งทำ�ให้ผู้ปีริะกอบก�ริบ�งสำ่วินได้รัิบก�ริพัื่ฒน�ที�ซำ้�ซ้อนกัน	 และส่ำวินใหญ่เป็ีนก�ริอบริมซึ�งเม่�อเสำร็ิจส้ิำน 
ก�ริอบริมก็จะไม่มีก�ริช่้วิย่เหล่อสำนับสำนุนต่้อ	 จึงทำ�ให้ไม่เกิดผลสัำมฤทธิุ�เท่�ที�ควิริ	 ดังน้ัน	 สำสำวิ.	 จึงควิริ 
จัดปีริะชุ้มห�ร่ิอกับทุกหน่วิย่ง�นที�มีก�ริพัื่ฒน�ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	เพ่ื่�อห�แนวิท�งก�ริพัื่ฒน�ร่ิวิมกัน	 
และลดควิ�มซำ�้ซ้อน	โดย่ใช้้หลักสูำต้ริอบริมหร่ิอวิิธีุพัื่ฒน�ที�ออกแบบร่ิวิมกัน	แต่้แบ่งหน้�ที�ควิ�มรัิบผิดช้อบ	 
เช่้น	ก�ริแบ่งต้�มกลุ่มเป้ี�หม�ย่	ก�ริแบ่งต้�มพ้่ื่นที�	เป็ีนต้้น

(3.3)	 ในก�ริจัดอบริมหริ่อพื่ัฒน�แต้่ละคริั้ง	 ไม่ควิริมีจำ�นวินม�กเกินไปี	 ควิริคำ�นึงถึึงผลสำัมฤทธุิ�จ�กก�ริอบริม 
หริ่อพัื่ฒน�	 เช้่น	 สำ�ม�ริถึนำ�เทคโนโลยี่ดิจิทัลไปีใช้้ในท�งธุุริกิจ	 และก่อให้เกิดก�ริเพิื่�มขึ้นของริ�ย่ได ้
จ�กช้่องท�งดิจิทัล	หริ่อสำ�ม�ริถึลดต้้นทุน	เปี็นต้้น
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(3.4)	 ผู้ปีริะกอบก�ริแต้่ละริ�ย่ที�เข้�ริ่วิมโคริงก�ริ	 เม่�อจบโคริงก�ริจะต้้องได้รัิบก�ริปีริะเมินถึึงควิ�มพื่ริ้อม 
ที�จะใช้้เทคโนโลยี่ดิจิทัลในก�ริดำ�เนินธุุริกิจ	 และควิ�มจำ�เป็ีนต้้องได้รัิบก�ริพัื่ฒน�	 ห�กปีริะเมินแล้วิ 
เห็นว่ิ�ย่งัมีควิ�มจำ�เป็ีนต้้องพัื่ฒน�ก�ริใช้้เทคโนโลย่ดิีจิทัลในด้�นอ่�นๆ	อีก	ก็ควิริจัดให้มีโคริงก�ริพื่ฒัน�ฯ	 
ริองริับด้วิย่	เพื่่�อให้เกิดก�ริพื่ัฒน�อย่่�งต้่อเน่�อง

(3.5)	 เน่�องจ�กผู้ปีริะกอบก�ริ	 MSME	 โดย่เฉพื่�ะในกลุ่มผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่	 (Micro)	 มีจำ�นวินถึึง	 
2.6	 ล้�นริ�ย่	 แต่้จ�กข้อมูลก�ริพื่ัฒน�ของหน่วิย่ง�นต่้�งๆ	 พื่บวิ่�	 จำ�นวินผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
ที�ได้ริับก�ริพื่ัฒน�ด้�นก�ริใช้้เทคโนโลย่ีดิจิทัลย่ังน้อย่ม�ก	 ดังนั้น	 จึงจำ�เปี็นต้้องมีก�ริกำ�หนดเปี้�หม�ย่ 
ก�ริพื่ัฒน�ต้�มแนวิท�งดังกล่�วิข้�งต้้น	 ในแต้่ละปีีให้มีจำ�นวินที�เหม�ะสำมกับจำ�นวินผู้ปีริะกอบก�ริ 
ขน�ดย่่อย่ทั้งหมด	เช้่น	10,000	ริ�ย่ต้่อปีี	เปี็นต้้น	

(3.6)	 จดัให้มกี�ริติ้ดต้�มปีริะเมนิผลสัำมฤทธิุ�ก�ริพัื่ฒน�ศกัย่ภ�พื่ด้�นก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดจิทิลัของผู้ปีริะกอบก�ริ
ขน�ดย่่อย่	และนำ�ผลก�ริปีริะเมนิม�ปีริบัปีริงุหลกัสำตู้ริอบริมหริอ่วิธิุกี�ริพื่ฒัน�ให้เหม�ะสำมอย่่�งต่้อเน่�อง

(4)	 จัดต้ั้งศูนย่์บริิก�ริให้คำ�ปีรึิกษ�แนะนำ�และช้่วิย่เหล่อผู้ปีริะกอบก�ริในก�ริใช้้เทคโนโลยี่ดิจิทัลเพื่่�อธุุริกิจ	 โดย่มี 
ผู้เชี้�ย่วิช้�ญปีริะจำ�ศูนย่์ฯ	 คอย่ให้คำ�ปีริึกษ�แนะนำ�และช้่วิย่เหล่อผ่�นท�งออนไลน์	 ผูป้ีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ 
ทั�วิปีริะเทศสำ�ม�ริถึปีริกึษ�ผูเ้ช้ี�ย่วิช้�ญของศนูย์่ฯ	 โดย่ไม่ต้้องเสำยี่ค่�ใช้้จ่�ย่	 ริวิมทั้งภ�ย่ใต้้ศูนย่์ควิริมีสำ่�อสำำ�หริับ 
ให้ผู้สำนใจสำ�ม�ริถึเริีย่นริู้เกี�ย่วิกับก�รินำ�เทคโนโลย่ีดิจิทัลม�ใช้้ในธุุริกิจ	เช้่น	ก�ริข�ย่สำินค้�ออนไลน์	ก�ริเขีย่น	 
Content	เพ่ื่�อปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุ	ก�ริถ่ึ�ย่ภ�พื่เพ่ื่�อข�ย่สิำนค้�ออนไลน์	ก�ริต้ล�ดดิจิทัล	เป็ีนต้้น	ท้ังน้ีส่ำ�อที�จัดทำ�ข้ึน 
จะต้้องเรีิย่นรู้ิง่�ย่	 น่�สำนใจติ้ดต้�ม	 เช่้น	 ก�ริจัดทำ�เป็ีนคลิปีส้ัำนๆ	 ฯลฯ	 และเพ่ื่�อให้มีผู้ม�ใช้้บริิก�ริศูนย์่ 
จำ�นวินม�ก	 จำ�เป็ีนต้้องมีก�ริปีริะช้�สัำมพัื่นธ์ุให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่ทริ�บ	 และสำร้ิ�งกิจกริริมเพ่ื่�อกริะตุ้้น 
ให้ผู้ปีริะกอบก�ริขน�ดย่่อย่เข้�ม�ใช้้บริิก�ริศูนย่์ฯ
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