
แหล่งท่ีมา : แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน และกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร ์กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ความเช่ือมโยง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13
ท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงแรงงาน

แผนกลยทุธ์
รายหมดุหมาย

หมุดหมาย 7
ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแขง็ มีศกัยภาพสงู และสามารถแข่งขนัได้

เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั

กลยทุธ์

กลยทุธย่์อย

กลยทุธท่ี์ 4 การส่งเสริมการพฒันา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผูป้ระกอบการในยุคดิจิทลั

กลยุทธ์ย่อย 4.1 เสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้และทกัษะของเยาวชนและผู้ประกอบการ
ด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และการใช้ประโยชน์จากทุนทางวฒันธรรม รวมทัง้ทกัษะเชงิลกึตามความต้องการเฉพาะด้านของสาขาและประเภทธุรกิจ 
ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับสภาพการแข่งขนัของตลาดยุคใหม่ที่มีการ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็และรุนแรง รวมถึงการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืที่ค านึงถึงสิง่แวดล้อมสงัคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

เป้าหมายท่ี 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศกัยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดบัและปรบัตวั
เข้าสู่การแข่งขนัใหม่

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1 สดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต่อการส่งออกทัง้ประเทศ เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 20 ในปี 2570

จดัท าโดย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน



 

   ๘๐ 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสงู และสามารถแข่งขันได ้

๑.  สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๙๙ ของจ านวน
วิสาหกิจภายในประเทศไทย สร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ ๗๑.๘๖ ของจ านวนการจ้างงานรวม ก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ณ ปี ๒๕๖๔ มีมูลค่ารวม ๕.๖ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๔.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๔ ต่อปี ในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่๑๒  อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ตั้งแต่ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ได้ส่งผลให้รายได้ในหลายสาขา
ธุรกิจลดลง ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง น าไปสู่การชะลอ
การจ้างงาน หยุดกิจการชั่วคราว หรือแม้กระทัง่ยุติกิจการแบบถาวร 

 ที่ผ่านมา ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเงิน การผลิตและบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นการอบรมพ้ืนฐานทั่วไปในภาพรวม ไม่เฉพาะเจาะจง
ตามความต้องการและรูปแบบที่หลากหลายของธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
การท าธุรกิจได้ไม่มากนัก นอกจากนี้  ภาครัฐยังให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย 
ต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม การส่งเสริมด้านตลาด มาตรฐาน การวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แต่อาจมีช่องว่างในการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังอยู่นอกระบบอีกเป็นจ านวนมาก ท า
ให้ภาครัฐไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการที่ชัดเจนเพียงพอ เป็นข้อจ ากัดต่อการวางนโยบายและการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการให้ทั่วถึง และการมุ่งเป้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ 
ที่มีความแตกต่างกันทั้งขนาด ประเภทกิจการ และระดับการเติบโต  

 บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันเพ่ือเพ่ิมความสามารถ  
ในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจ ากัดของเทคโนโลยี กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
ต้องเปลี่ยนผ่านรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อ 
การลดลงของจ านวนแรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหันไปใช้จ่ายเพ่ือบริโภคสินค้า  
และบริการเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน 
ท าให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่สม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ยังเป็นปัจจัย
ผลักดันผู้ประกอบการให้เพ่ิมความยืดหยุ่นในการท าธุรกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักร
และระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ  
ห่วงโซ่คุณค่าโลกและลดการพ่ึงพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักอันเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและกระจาย  



 

   ๘๑ 

ความเสี่ยง ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีลักษณะมุ่งเป้าตอบโจทย์ผู้ประกอบการบนฐานความเข้าใจธุรกิจที่มี 
ความหลากหลาย จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าระบบและได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและขยายขนาดธุรกิจได ้

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ 

การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง 
มีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  
บนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของ 
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้
เครื่องมือและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้ อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน  
รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและได้รับการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ระบบคลังข้อมูลและความรู้กลางของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบา ล 
โดยค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย 

นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  
มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในเป้าหมายที่  
๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการผลิตและบริการ
ส าคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม  
ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศให้
สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมี
ระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ เป้าหมายที่  
๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค



 

   ๘๒ 

ใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเป้าหมายที่ 
๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทั้งเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง  
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้างส าหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๒.๒ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๑  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคม (มาตรา ๓๓)  
ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็น 
ร้อยละ ๔๐ สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๗๐ รวมทั้งสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็น 
ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒   มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๒ ต่อปี และสัดส่วนการเข้าถึง
สินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ภายในปี ๒๕๗๐  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกินอันดับที่ ๔๐ ในปี ๒๕๗๐  
มีการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐  
จ านวนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
ต่อจ านวนเรื่องร้องเรียนรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมใช้ได ้เป็นปัจจุบันและท่ัวถึง 

เป้าหมายที่ ๒  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่
การแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รายต่อป ี

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๔  ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕  
ในปี ๒๕๗๐  



 

   ๘๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๕  มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๖ มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

เป้าหมายที่ ๓  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล 
จากภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  จ านวนสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐ ราย ในปี ๒๕๗๐ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒  จ านวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อปี



 

   ๘๔ 

๓.  แผนที่กลยุทธ์ 



 

   ๘๕ 

๔. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ย่อย ๑.๑ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ  และสร้างให้เกิด 
การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรายใหญ่ โดยพัฒนาเครื่องมือตรวจจับ
พฤติกรรมจ ากัดการแข่งขัน เพ่ือน าไปใช้ก าหนดมาตรการแก้ไข ควบคุมการมีอ านาจเหนือตลาด และก าหนด 
แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการบังคับใช้  
ที่เข้มแข็ง ตลอดจนทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น 

กลยุทธ์ย่อย ๑.๒ เพ่ิมความสะดวกในทุกขั้นตอนการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พัฒนา
แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐในทุกกระบวนการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการเริ่มต้นและการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดท าและเผยแพร่คู่มือการประกอบธุรกิจรายสาขา  
ที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได ้

กลยุทธ์ย่อย ๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและระบบมาตรฐานให้วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ า  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับการใช้เทคโนโลยี 
และซอฟต์แวร์พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและการพัฒนามาตรฐาน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ทดสอบ 
รับรอง เพ่ือลดภาระต้นทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับประเทศ  
และระดับสากล รวมถึงขยายผลการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะส าหรับ  
การพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีคุณภาพ มีนวัตกรรม  
และแข่งขันได้ในตลาดสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 

กลยุทธ์ย่อย ๒.๑ จัดให้มีระบบไอดีเดียวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ในการท าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและปริมาณเอกสาร 
ที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในการติดต่อธุรกรรมกับภาครัฐ  

กลยุทธ์ย่อย ๒.๒ พัฒนาพอร์ทัลกลางเชื่อมโยงข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้ากับ
ระบบการให้บริการภาครัฐ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยให้สิทธิประโยชน์และบริการที่เป็นประโยชน์  
กับธุรกิจเพ่ือจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการขอรับ
การยินยอมจากผู้ประกอบการในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานส าหรับการจัดท านโยบายและมาตรการส่งเสริม
แบบมุ่งเป้า 



 

   ๘๖ 

กลยุทธ์ย่อย ๒.๓ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้ส าหรับให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เป็นระบบออนไลน์ และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร โดยสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการผ่านช่องทาง
ดิจิทัลที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ ใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์ตลาด 
และพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตได้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อใหวิ้สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างท่ัวถึง  

กลยุทธ์ย่อย ๓.๑ ส่งเสริมให้สถาบันการเงินหรือธนาคารและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
ใช้ข้อมูลธุรกิจและร่องรอยดิจิทัลในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้
ข้อมูลธุรกรรม หรือข้อมูลส าคัญทางการค้าของธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลในการยืนยันสถานภาพการด าเนินธุรกิจ  
และเป็นหลักประกันที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันรูปแบบปกติ 

กลยุทธ์ย่อย ๓.๒ ก าหนดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้มีมาตรการสินเชื่อและการค้ าประกัน
สินเชื่อที่ชัดเจนส าหรับแต่ละเซกเมนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะส าหรับวิสาหกิจรายเล็ก
และวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท ามาตรการสินเชื่อพิเศษที่แตกต่าง 
จากสถาบันการเงินทั่วไป เพ่ือมุ่งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายเล็กและรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ย่อย ๓.๓  ส่งเสริมให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดมทุนผ่านตลาดทุน 
หรือแหล่งทุนทางเลือกที่หลากหลาย สอดรับกับโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกเหนือจาก
การให้สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินทั่วไป อาทิ การระดมทุนผ่านตลาด เอ็ม เอ ไอ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป 
สินเชื่อแบบบุคคลถึงบุคคล ธุรกิจเงินร่วมลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หรือสตาร์ทอัพในสาขาด้านการเงินมีโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมด้วยกัน 

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ย่อย ๔.๑ เสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้และทักษะของเยาวชน 
และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งทักษะเชิงลึกตามความต้องการเฉพาะด้าน
ของสาขาและประเภทธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับสภาพการแข่งขันของ
ตลาดยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ย่อย ๔.๒ ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการลงทุน 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกล และระบบอัตโนมัติ  ในการบริหารจัดการ การยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต และการให้บริการ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าในการลงทุน
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนส าหรับค่าจ้างท่ีปรึกษาและค่าฝึกอบรมการใช้งาน 



 

   ๘๗ 

กลยุทธ์ย่อย ๔.๓ พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างระดับประเทศให้ วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมทั่วไปเข้าถึงได้ โดยเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศสามารถ 
ใช้ช่องทางแพลตฟอร์มของประเทศท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นแต้มต่อและอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด 
ที่มีศักยภาพในต่างประเทศได้ พร้อมทั้งเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า รวมถึงเตรียมความพร้อมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีในกรอบ  
ความร่วมมือต่าง ๆ 

กลยุทธ์ย่อย ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในสาขา 
และกับรายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ จับคู่และสนับสนุนการให้  
ความช่วยเหลือของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทาน
อย่างครบวงจร รวมถึงเปิดพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ธุรกิจเพ่ือพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืน
และขยายผลไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 

กลยุทธ์ย่อย ๕.๑ ขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ และพัฒนา
ระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ โดยขยายผลคูปองภาครัฐ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและระบบการประเมิน
ศักยภาพผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้บริการพัฒนาธุรกิจ
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจากภาครัฐ 

กลยุทธ์ย่อย ๕.๒ สนับสนุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะหน่วยงาน
นโยบายให้ท าหน้าที่เป็นผู้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อย่างครบวงจร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เพียงพอ 
และต่อเนื่อง ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

กลยุทธ์ย่อย ๕.๓ ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
หน่วยงาน และให้ผู้แทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนภาคเอกชนและภาควิชาการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการมากขึ้น เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของนโยบายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ย่อย ๖.๑ ปรับปรุงกฎหมายและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สตาร์ทอัพ อาทิ การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งบริษัท 
เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศและผลักดันสตาร์ทอัพ ซึ่งต้องการระบบนิเวศเพ่ือการเริ่มต้นและการประกอบธุ รกิจ 
ที่ต่างจากธุรกิจปกติ ให้สามารถเติบโตสู่การยกระดับในระยะต่อไป 

กลยุทธ์ย่อย ๖.๒ ผ่อนคลายข้อจ ากัดด้านการระดมทุน โดยร่วมลงทุนกับภาคเอกชนพัฒนากองทุน 
ซีดดิ้ง และธุรกิจเงินร่วมลงทุนส่วนบุคคล ที่เอ้ืออ านวยให้สตาร์ทอัพมีพ่ีเลี้ยงในการสร้างธุรกิจ สามารถเข้าสู่ 



 

   ๘๘ 

แหล่งเงินทุนและระดมทุนได้อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุนในต่างประเทศ และดึงดูดผู้มีความสามารถ
ให้เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ย่อย ๖.๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ตลาดโลก โดยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเข้าสู่
โครงการบ่มเพาะ โดยเฉพาะโครงการบ่มเพาะในต่างประเทศ ร่วมงานกับพ้ืนที่พัฒนาพิเศษส าหรับสตาร์ทอัพ 
และมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สตาร์ทอัพรุ่นเยาว์ก้าวไปถึง ซีรีส์ ซี ขึ้นไป 

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 

กลยุทธ์ย่อย ๗.๑ เร่งออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือลดข้อจ ากัดการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมส าหรับวิสาหกิจที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลให้สามารถ  
ขึ้นทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

กลยุทธ์ย่อย ๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม   
โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ  

กลยุทธ์ย่อย ๗.๓ ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม  เพ่ือดึงดูด
บริษัทเอกชนรายใหญ่ให้ด าเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการสนับสนุนการเติบโต
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศ 

 
  


