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Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) เป็น็กลุ่่�ม
เครือืข่�ายสากลุ่ท่ี่�มส่มาชิกิเข่า้รื�วมมากกว�า 280 องค์กรืท่ี่�วโลุ่ก ANDE 
ที่ำางานเพื่ื�อสน่บสน่น แลุ่ะพื่ฒ่นาความเป็น็ผู้้ป้็รืะกอบการื 
(Entrepreneurship) ในกลุ่่�มตลุ่าดเกิดใหม� (Emerging markets) โดยม่
สมาชิิกในเครือืข่�ายข่อง ANDE ใหบ้รืกิารืสน่บสน่นด้านการืเงิน (Financial) 
ด้านองค์ความร้ื ้(Educational) รืวมไป็ถึึงด้านการืดำาเนินธุ่รืกิจ (Business) 
ใหก่้บกลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�มศ่ัก่ยภาพื่ในการืเติบโต (Small and Growing 
Businesses (SGBs)) ภายใต้ความเชิื�อว�า การืสน่บสน่นกลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่ก
ท่ี่�กำาลุ่่งเติบโตน่�นจะนำาไป็ส้�การืสรืา้งงาน กรืะต่้นการืเติบโตที่างเศัรืษฐกิจ
ในรืะยะยาว รืวมถึึงการืสรืา้งป็รืะโยชิน์ต�อสิ�งแวดลุ้่อมแลุ่ะสง่คม ANDE 
เชืิ�อว�า กลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�กำาลุ่่งเติบโตมศ่ัก่ยภาพื่ท่ี่�จะดึงเศัรืษฐกิจข่อง
ป็รืะเที่ศัใหพ้ื่น้จากสภาวะยากจนได้ ANDE เป็น็หนึ�งในโป็รืแกรืมภายใต้ 
The Aspen Institute ซึ่ึ�งเป็น็องค์กรืไม�แสวงหาผู้ลุ่กำาไรื โดยม่�งเน้นท่ี่�จะ
สรืา้งพื่ื�นท่ี่�ในในการืพื่ฒ่นาผู้้น้ำาท่ี่�ใหค้วามสำาค่ญต�อการืสรืา้งคณ่ค�า ใหเ้กิด
การืแลุ่กเป็ลุ่่�ยนที่างความคิด

ผู้เขียน
Victoria Hume,  
นัักวิิจััย

จินต์จ่ฑา พื่งศัพ์ื่น่ธ์ุ่สถึาพื่รื (พื่ลุ่อย),  
ผู้้�ประสานังานัโครงการภูม้ิภิูาคเอเชียีตะวัินัออกและเอเชียีตะวัินัออกเฉียีง
ใต�

อ้อมแก้ว เวชิยชิย่ (ฝ้า้ย),  
ผู้้�จััดการภู้มิภิูาคเอเชียีตะวัินัออกและเอเชียีตะวัินัออกเฉียีงใต้

ชิญณ่ฐ ศัภ่ที่รืงกลุ่ด, 
ผู้้�แปล

กิตติกรรมประกาศ
รืายงานฉบบ่น่�ออกแบบมาเพื่ื�อนำาเสนอข่อ้มลุ้่เชิงิลึุ่ก (Insight) ข่องการื
สน่บสน่นสำาหรืบ่กลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�กำาลุ่่งเติบโตในเข่ตพื่ื�นท่ี่ 
กร่ืงเที่พื่มหานครื ป็รืะเที่ศัไที่ย ท่ี่�มก่ารืดำาเนินการือย้�ในป็จัจ่บน่ ซึ่ึ�งใน
รืะหว�างชิ�วงเวลุ่าท่ี่�รืายงานฉบบ่น่�ได้ดำาเนินการืศักึษา แลุ่ะจ่ดพื่มิพื่ ์นานา
ป็รืะเที่ศัท่ี่�วโลุ่กยง่คงต�อส้ก่้บสถึานการืณ์การืรืะบาดข่องเชิื�อไวรืส่โควิค-19 
อย้� ANDE เหน็ว�าชิ�วงเวลุ่าน่� การืสน่บสน่นต�าง ๆ ในรืะบบนิเวศัที่างธุ่รืกิจ
ข่องกลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�กำาลุ่่งเติบโตน่�น เป็น็หนึ�งในสิ�งท่ี่�มค่วามสำาค่ญ
เป็น็อย�างยิ�ง เนื�องจากกลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�กำาลุ่่งเติบโต รืวมไป็ถึึงองค์กรื
เสรืมิสรืา้งข่ด่ความสามารืถึ (Capacity development organizations) แลุ่ะ
น่กลุ่งที่น่ ต�างเผู้ชิญิก่บความท้ี่าที่าย ท่ี่�งในแง�ข่องที่างสง่คมแลุ่ะเศัรืษฐกิจ

ANDE ข่อข่อบคณ่ท่ี่�ได้เป็น็ส�วนหนึ�งข่องโครืงการื Global Inclusive 
Growth Partnership (GIGP) ซึ่ึ�งเป็น็โครืงการืท่ี่�เกิดจากความรื�วมมอืก่น
ข่อง Aspen Institute แลุ่ะ Mastercard Center for Inclusive Growth 
โครืงการื GIGP เป็น็โครืงการืรืะยะยาว ซึ่ึ�งนำาไป็ส้�การืผู้สานความเชิ่�ยวชิาญ 
แลุ่ะเครือืข่�ายข่องท่ี่�ง Aspen Institute แลุ่ะ Mastercard Center for 
Inclusive Growth เพื่ื�อนำาไป็ส้�การืจ่ดการืป็ญัหาความเหลืุ่�อมลุ่ำาที่างรืายได้ 
แลุ่ะความสามารืถึในการืเข้่าถึึงข่อ้มลุ้่ ผู้�านแนวความคิด ‘การืเติบโตอย�าง
มส่�วนรื�วม (Inclusive growth)’

ส�วนหนึ�งข่องความรื�วมมอืภายใต้โครืงการื GIGP คือการืที่ำาวิจ่ยเชิงิ
คณ่ภาพื่ โดย ANDE เอเชิย่ตะว่นออกแลุ่ะเอเชิย่ตะว่นออกเฉย่งใต้ ได้
ที่ำาการืสำารืวจแลุ่ะเก็บข่อ้มลุ้่ รืะบบนิเวศัที่างธุ่รืกิจข่องผู้้ป้็รืะกอบการื ใน
กลุ่่�มตลุ่าดเกิดใหม�ภายในพื่ื�นท่ี่�กร่ืงเที่พื่มหานครืแลุ่ะป็รืมิณฑลุ่ เพื่ื�อศักึษา
แนวที่างการืเติบโตข่องกลุ่่�มธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่ก รืวมท่ี่�งที่ำาความเข่า้ใจก่บ
อ่ป็สรืรืคแลุ่ะป็จัจ่ยแวดลุ้่อม หรือืโอกาสในการืชิ�วยสน่บสน่นการืเติบโต
ข่องธุ่รืกิจกลุ่่�มน่� รืวมท่ี่�งสอบถึามข่อ้มลุ้่ผู้ลุ่กรืะที่บข่องผู้้ป้็รืะกอบการืจาก
การืแพื่รื�รืะบาดข่องเชิื�อไว้รืส่โคโรืนา (COVID-19)

ANDE ข่อข่อบคณ่ ผู้้ร้ื�วมตอบแบบสอบถึามที่ก่ที่�าน ท่ี่�สลุ่ะเวลุ่ามาเข่า้รื�วมการื
ที่ำาวิจ่ย แลุ่ะรื�วมใหข้่อ้มลุ้่ผู้�านการืสม่ภาษณ์ รืวมถึึงที่ก่องค์กรื ท่ี่�มส่�วนรื�วมใน
การืใหข้่อ้มลุ้่เพื่ื�อรืายงานฉบบ่น่� การืวิจ่ยศักึษาครื่�งน่� จะไม�สามารืถึสำาเรืจ็ได้ 
หากข่าดการืสน่บสน่นจากองค์กรืต่วกลุ่างแลุ่ะผู้้ป้็รืะกอบการืที่ก่ที่�าน 

ข่อข่อบพื่รืะคณ่ ท่ี่มงานจาก Thus Co., Ltd แลุ่ะที่ก่องค์กรืพื่น่ธุมติรืท่ี่�ม่
ส�วนชิ�วยใหก้ารืที่ำาวิจ่ยน่�ป็รืะสบความสำาเรืจ็
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เกี่ยวกับรายงาน 
ฉบับนี้

ANDE’s Ecosystem Snapshots หรือื รืายงานภาพรืวมรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�
ปรืะกิอบกิารื ถูก้ิออกิแบบมาเพื�อเก็ิบข�อม้ลพื�นฐานของกิารืสนับสนุนด้�านต่่าง ๆ 
สำาหรัืบกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ ท่�อย้ภ่ายในขอบเขต่ของเมือง หรือืปรืะเทศ
หน่�ง ๆ โด้ยข�อม้ลชุุด้น่�เปรืย่บเสมือนข�อม้ลสำามะโนขององค์์กิรืท่�เก่ิ�ยวข�องในพื�นท่�ใน
รืะยะเวลาหน่�ง ๆ 

ถู่งแม�ว่าข�อม้ลชุุด้น่�จะเป็นเพย่งชุุด้ข�อม้ล ณ ชุว่งเวลาหน่�ง ๆ แต่่รืะเบย่บวิธุวิ่จัย 
(Methodology) ในรืายงานฉบับน่�ถูก้ิออกิแบบมาโด้ยให�ค์วามสำาคั์ญกัิบผู้้�ปฏิิบติั่งาน 
(Practitioner-focused) ซึ่่�งกิรืะบวนกิารืวิจัยเกืิอบทั�งหมด้นั�น ถูก้ิทำาผู้า่นผู้้�ปฏิิบติั่งาน
ในพื�นท่� ท่�ได้�ทำางานใกิล�ชิุด้กัิบกัิบองค์์กิรืท่�เก่ิ�ยวข�องโด้ยต่รืง

สำาหรัืบผู้้�ท่�สนใจในรืายงานภาพรืวมของรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืใน
เขต่พื�นท่�กิรุืงเทพมหานค์รื วิธุเ่หล่าน่�อาจเป็นแนวในกิารืใชุ�ปรืะโยชุน์จากิรืายงานภาพ
รืวมรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืฉบบัน่�

เพื�อทำาค์วามเข�าใจกัิบค์วามต่�องกิารืของผู้้�ปรืะกิอบกิารื รืวมถู่งชุอ่งว่างท่�ยงั
ม่อย้ใ่นกิารืสนับสนุนให�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืขนาด้เล็กิเติ่บโต่ (อยา่งไรืก็ิต่าม 
ข�อม้ลในรืายงานฉบับน่� ไมไ่ด้�เป็นรืายชุื�อทั�งหมด้ขององค์์กิรืในรืะบบนิเวศ
ทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืภายในพื�นท่�กิรุืงเทพมหานค์รื และปริืมณฑล)

เพื�อสรื�างค์วามสมัพนัธุ ์และกิรืะชุบัพนัธุมิต่รืกัิบองค์์กิรืต่่างๆ ในรืะบบ
นิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื ท่�ม่เป้าหมายใกิล�เค่์ยงกัิน

เพื�อใชุ�เป็นเค์รืื�องมือในกิารืเรืิ�มต่�นบทสนทนา และค์วามรืว่มมือกัิบ 
องค์์กิรือื�น ๆ ในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื

ท่มวิจัย ANDE ได้�พยายามวิเค์รืาะห์ข�อม้ลท่�เก็ิบมา ผู้า่นบรืบิทของปรืะเทศไทย แต่่ผู้้�
อ่านซึ่่�งอาจจะม่ข�อม้ลและปรืะสบกิารืณท่์�แต่กิต่่างออกิไป อาจม่กิารืวิเค์รืาะห์รืายงาน
ฉบบัน่�ในมุมมองท่�หลากิหลายและแต่กิต่่างได้� ทั�งน่� ท่มวิจัย ANDE หวังเป็นอยา่งยิ�งว่า
รืายงานฉบบัน่� จะเป็นเสมือนแผู้นท่�ท่�แสด้งให�ผู้้�อ่านเห็นถู่งรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�
ปรืะกิอบกิารืในพื�นท่� ในรืะยะเวลาหน่�ง รืวมไปถู่งข�อม้ลสำาคั์ญ ท่�เอื�อให�เกิิด้กิารืขยาย
ตั่วและกิรืะชุบัสมัพนัธุข์ององค์์กิรืตั่วกิลางท่�ให�ค์วามชุว่ยเหลือผู้้�ปรืะกิอบกิารือย้ใ่น
รืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืน่�
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กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย

ENTREPRENEURIAL  
ECOSYSTEM SNAPSHOT

หากิมองในมุมของกิารืเติ่บโต่ทางเศรืษฐกิิจแล�ว ปรืะเทศไทยนับว่าเป็นหน่�งในปรืะเทศท่�ม่ค์วามโด้ด้เด่้น
จากิกิารืพฒันาทางเศรืษฐกิิจอยา่งกิ�าวกิรืะโด้ด้ จากิกิลุ่มปรืะเทศรืายได้�น�อย มาส้ก่ิลุ่มปรืะเทศท่�ม่รืายได้�
ปานกิลางถู่งสง้ ภายในรืะยะเวลาเพย่งไม่ก่ิ�ทศวรืรืษ1 และในรืะหว่างรืะยะเวลานั�น ปรืะเทศไทยได้�ผู้า่น
วิกิฤต่เศรืษฐกิิจ ซึ่่�งม่ค์วามเส่�ยงต่่อกิารืพฒันาของปรืะเทศในหลายแง่มุม อาทิเชุน่ วิกิฤต่เศรืษฐกิิจ 
ต่�มยำากิุ�ง ในปี พ.ศ. 2540 แต่่ปรืะเทศไทยก็ิสามารืถูรือด้พ�นจากิวิกิฤต่กิารืณค์์รืั�งนั�นมาได้�ด้�วยค์วามชุว่ย
เหลือจากิกิองทนุกิารืเงินรืะหว่างปรืะเทศ (IMF) ปรืะกิอบกัิบกิารืชุว่ยเหลือแบบทวิภาค่์และพหุภาค่์2 
หลังจากิวิกิฤต่กิารืณใ์นค์รืั�งน่� เศรืษฐกิิจของปรืะเทศไทยได้�ม่กิารืเติ่บโต่อยา่งต่่อเนื�อง 
และในปี พ.ศ. 2562 ปรืะเทศไทยนั�นอย้ใ่นกิลุ่ม 10 ปรืะเทศในเอเชุย่ ท่�ม่ผู้ลิต่ภัณฑ์มวลรืวมในปรืะเทศ 
(GDP) สง้ท่�สดุ้ ซึ่่�งผู้ลิต่ภัณฑ์มวลรืวมในปรืะเทศในปี พ.ศ. 2562 นั�นสง้ถู่ง 529,000 ล�านด้อลลาร์ืสหรืฐั 
ซ่ึ่�งเป็นกิารืขยับตั่วสง้ข่�นจากิปี พ.ศ. 25613 ต่่อมาในปี พ.ศ. 2563 ปรืะเทศไทยถูก้ิจัด้อย้ใ่นกิลุ่ม 
25 ปรืะเทศท่�ม่สภาพแวด้ล�อมท่�เอื�อต่่อกิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจมากิท่�สดุ้ในโลกิ4 จากิกิารืติ่ด้ต่ามศ่กิษา 
ค์วามเปล่�ยนแปลงในข�อกิฏิหมายตั่�งแต่่ปี พ.ศ. 2551 เป็นจำานวนอยา่งน�อย 28 ข�อ ท่�ม่สว่นใน 
กิารืสง่เสรืมิสภาพแวด้ล�อมท่�เหมาะต่่อกิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจในปรืะเทศไทย5 อยา่งไรืก็ิต่าม ในรืะหว่างท่�
เศรืษฐกิิจไทยกิำาลังเติ่บโต่อยา่งต่่อเนื�อง วิกิฤต่กิารืณโ์ค์วิด้-19 ได้�เกิิด้ข่�น สง่ผู้ลให�จำานวนค์นต่กิงาน 
พุง่ส้งข่�นในกิลุ่มค์รือบค์รืวัชุนชุั�นรืายได้�ปานกิลางและชุนชุั�นรืายได้�น�อย ซึ่่�งสรื�างค์วามวิต่กิกัิงวลต่่อ 
กิารืส้ญเสย่เสถู่ยรืภาพทางกิารืเงินท่�ได้�มาด้�วยค์วามยากิลำาบากิไป6

กิรุืงเทพมหานค์รื เป็นเมืองหลวงท่�สำาคั์ญของภ้มิภาค์เอเชุย่ต่ะวันออกิเฉย่งใต่� และมักิเป็นท่�ร้ื�จักิในฐานะ
เมืองท่องเท่�ยวยอด้นิยม ปรืะชุากิรืในกิรุืงเทพมหานค์รื นั�นนับเป็นรื�อยละ 15 ของปรืะชุากิรืทั�งปรืะเทศ 
ปรืะกิอบกัิบอัต่รืากิารืขยายตั่วอยา่งต่่อเนื�อง ทำาให�กิรุืงเทพมหานค์รื กิลายเป็นหัวใจสำาคั์ญท่�ม่สว่นชุว่ย
ในกิารืขบัเค์ลื�อนเศรืษฐกิิจของปรืะเทศไทย และยงัเป็นท่�ตั่�ง ของ 1 ใน 3 ของธุนาค์ารืทั�งหมด้ใน
ปรืะเทศ7 รืวมถู่งสถูาบันทางกิารืเงิน Co-working spaces โค์รืงกิารืเรืง่กิารืเจรืญิเติ่บโต่ (Accelerator 
programs) และมหาวิทยาลัยด้�วยเชุน่กัิน ซึ่่�งปัจจัยข�างต่�น ทำาให�กิรุืงเทพมหานค์รื เป็นเมืองท่�เหมาะสม
ต่่อกิารืเติ่บโต่ของกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่เป็นอยา่งยิ�ง

1  (2020). “The World Bank in Thailand: Overview.” The World Bank.
2  IMF Staff. (2000). “Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF.” International Monetary Fund.
3  (2020). “List of Asian Countries by GDP.” Statistics Times.
4  (2020). “Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies.” The World Bank.
5  Ibid.
6  (2020). “The World Bank in Thailand: Overview.” The World Bank.
7  “Bangkok Economy.” Cities of the World.
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To see more data and findings, see the digital  
version of ANDE’s Ecosystem Snapshots at:
ecosystems.andeglobal.org

https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
http://statisticstimes.com/economy/asian-countries-by-gdp.php
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
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องค์์กิรืสนับสนุนกิารืพัฒนาศักิยภาพผู้้�ปรืะกิอบกิารื หรืือ
องค์์กิรืท่่ม่โค์รืงกิารืบม่เพาะธุุรืกิิจ  
(Capacity development provider)

นักิลงทุน  
(Investor)

หน่วยงานภาค์รืัฐ  
(Government agency)

บรืิษัทเอกิชุน หรืือ ม้ลนิธุท่่ิก่ิอตั่�งโด้ยบรืิษัทเอกิชุน
(Corporation or corporate foundation)

สถูาบันกิารืศ่กิษา  
(Academic institution)

สถูาบันทางกิารืเงิน หรืือธุนาค์ารื  
(Bank or financial institution)

สมาค์ม  
(Sector association)

องค์์กิรืสื่อสารืมวลชุน  
(Media organization)

สถูาบันวิจัย หรืือให�บรืิกิารืค์ำาปรื่กิษา  
(Research or advisory service provider)

ม้ลนิธุ ิ 
(Foundation)

สถูาบันกิารืเงินท่่สนับสนุนงานพัฒนา หรืือหน่วยงานให�เงิน
สนับสนุน (Donor Agency)

ประเภทขององค์กร 
(Organization Type)

ท่มงานวิจัยของ ANDE ได้�รืะบุ และเก็ิบข�อม้ลจากิองค์์กิรืต่่าง ๆ ภายในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของ 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพ ท่�ทำางานสนับสนุนกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่เป็นจำานวน 267 องค์์กิรื 
จากิองค์์กิรืตั่วอยา่งทั�งหมด้ องค์์กิรืปรืะเภท องค์์กิรืเสรืมิสรื�างขด่้ค์วามสามารืถู 
(Capacity Development Providers Organizations) นับว่าม่จำานวนมากิท่�สดุ้ ซึ่่�งสง้ถู่งรื�อยละ 23 จากิ
องค์์กิรืท่�เข�ารืว่มกิารืศ่กิษาทั�งหมด้ นอกิเหนือจากิน่�รื�อยละ 66 ขององค์์กิรืท่�เข�ารืว่มในกิารืศ่กิษาในค์รืั�งน่� 
เป็นองค์์กิรืท่�จัด้ตั่�งอย้ใ่นพื�นท่�กิรุืงเทพมหานค์รื

12%

10%

0%

4%

0%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

12%

6%

12%

7%

9%

6%

6%

4%

2%

1%

0%

N = 267องค์กรืรืะหว�างป็รืะเที่ศั

องค์กรืท่ี่�มส่ำาน่กงานใหญ�อย้�ในป็รืะเที่ศัไที่ย



BANGKOK  |  Entrepreneurial Ecosystem Snapshot  | 2020

ข้อมูลจากการศึกษา

6

ร้ืปแบบกิารืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�พบเห็นได้�มากิในกิลุ่มตั่วอยา่งคื์อ กิารืให�ค์วามชุว่ยเหลือด้�านเทค์นิค์ 
และกิารืพัฒนาศักิยภาพองค์์กิรื ซึ่่�งคิ์ด้เป็นรื�อยละ 74 จากิกิลุ่มตั่วอยา่งทั�งหมด้ กิารืจัด้กิิจกิรืรืมสำาหรืบั 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารื หรืือองค์์กิรืท่�สนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารื คิ์ด้เป็นรื�อยละ 55 กิารืลงทุนหรือืให�กิารืสนับสนุนด้�าน
กิารืเงินโด้ยต่รืงแก่ิผู้้�ปรืะกิอบกิารืหรืือธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�ม่ศักิยภาพในกิารืเติ่บโต่ คิ์ด้เป็นรื�อยละ 40  
และร้ืปแบบบรืกิิารืกิารืสง่เสรืมิผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ม่จำานวนน�อยท่�สดุ้ในกิลุ่มตั่วอยา่งคื์อ บรืหิารืจัด้กิารื
แพลต่ฟอรืม์รืะด้มทนุ คิ์ด้เป็นรื�อยละ 10 ซึ่่�งกิารืให�บรืกิิารืสนับสนุนท่�กิล่าวมา รื�อยละ 61 ด้ำาเนินกิารือย้ใ่น
ร้ืปแบบผู้สมรืะหว่างกิารืให�บรืกิิารืผู่้านรืะบบออนไลน์ และแบบตั่วต่่อตั่ว รื�อยละ 32 กิารืให�บรืกิิารื 
แบบตั่วต่่อตั่ว และเพย่งรื�อยละ 7 ให�กิารืสนับสนุนทางรืะบบออนไลน์8

8   This question was asked in reference to program structure pre-COVID pandemic. See the section on the effects of COVID-19 on support organizations for more information as to how 
programs have adapted and changed to the current challenges and conditions.

รูปแบบการสนับสนุน 
(Services Offered)

ช่วงการเติบโตของธุรกิจ 
ที่เป็นจุดสนใจ 
(Stages of Focus)

ใหค้วามชิ�วยเหลืุ่อด้านเที่คนิค สรืา้งศัก่ยภาพื่ความสามารืถึ 
หรือืใหบ้รืกิารืด้านอื�นแก�ผู้้ป้็รืะกอบการืโดยตรืง

จ่ดกิจกรืรืมสำาหรืบ่ผู้้ป้็รืะกอบการื หรือืองค์กรืท่ี่�สน่บสน่นผู้้้
ป็รืะกอบการื

ลุ่งที่น่หรือืใหก้ารืสน่บสน่นด้านการืเงินโดยตรืงแก�ผู้้ป้็รืะกอบ
การืหรือืธุ่รืกิจข่นาดเล็ุ่กท่ี่�มศ่ัก่ยภาพื่ในการืเติบโต

ที่ำาวิจ่ยในภาคส�วนเพื่ื�อเผู้ยแพื่รื�ออกส้�สาธุารืณะ (เชิ�น รืายงาน
วิจ่ยผู้้ป้็รืะกอบการื)  

บรืหิารืจ่ดการืโครืงการืบ�มเพื่าะธุ่รืกิจ (incubator) หรือืให ้
co-working space แก�ผู้้ป้็รืะกอบการื

ดำาเนินโครืงการืเรื�งการืเจรืญิเติบโต (accelerator program)

ดำาเนินงานด้านสื�อ หรือืข่�าวท่ี่�เน้นกิจการืข่องผู้้ป้็รืะกอบการื

ใหก้ารืสน่บสน่นด้านการืเงินแก�องค์กรืกลุ่างท่ี่�ใหก้ารืสน่บสน่น
ผู้้ป้็รืะกอบการื

ลุ่งที่น่ในกองที่น่ท่ี่�ม่�งเน้นสน่บสน่นผู้้ป้็รืะกอบการืหรือืธุ่รืกิจ
ข่นาดเล็ุ่กท่ี่�มศ่ัก่ยภาพื่ในการืเติบโต

บรืหิารืจ่ดการืแพื่ล็ุ่ที่ฟอรืม์รืะดมที่น่ (crowdfunding 
platform)

ค่ดเลืุ่อกแลุ่ะพื่ฒ่นากลุ่่�มบ่คคลุ่ท่ี่�มค่วามชิำานาญเฉพื่าะด้าน 
(fellowships)

อื�นๆ

74%

55%

40%

31%

22%

20%

20%

13%

10%

6%

5%

7%

N = 267

78%

IDEA START UP EARLY MATUREGROWTH

50%
71% 67%

44%

N = 260

องค์์กิรืผู้้�ให�กิารืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพมหานค์รื ท่�ให�ค์วามสำาคั์ญต่่อกิารืสนับสนุนธุุรืกิิจใน
รืะยะเรืิ�มต่�น (Start-up) และชุว่งเรืิ�มเข�าส้ต่่ลาด้ (Early stage) ในสัด้สว่นท่�สง้ นอกิเหนือจากิน่� 
องค์์กิรืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืมากิกิว่าค์รื่�ง ให�กิารืสนับสนุนในหลายกิลุม่ชุว่งกิารืพฒันา ตั่�งแต่่รืะยะ 
ไอเด่้ย (Idea stage) จนไปถู่งรืะยะเติ่บโต่ ท่�ธุุรืกิิจเรืิ�มม่กิารืขยายตั่ว (Growth stage) และกิารืสนับสนุน
สว่นมากินั�น ไมเ่ฉพาะเจาะจงในกิลุม่ธุุรืกิิจใด้เป็นพเิศษ (Sector agnostic) ในสว่นกิารืสนับสนุนเฉพาะ
กิลุม่นั�น สว่นมากิจะให�กิารืสนับสนุนธุุรืกิิจกิลุม่ กิารืเกิษต่รื สขุภาพ พลังงาน รืวมถู่งเทค์โนโลยส่ารืสนเทศ
และสื�อสารื ซึ่่�งกิลุม่ธุุรืกิิจท่�เก่ิ�ยวของกัิบเทค์โนโลยนั่�นได้�รืบัค์วามสนใจเป็นพเิศษ รื�อยละ 46 ขององค์์กิรืท่�
เข�ารืว่มกิารืศ่กิษาทั�งหมด้ ม่โค์รืงกิารืท่�ให�กิารืสนับสนุนธุุรืกิิจท่�เก่ิ�ยวข�องกัิบเทค์โนโลยโ่ด้ยเฉพาะ 
หรือืให�ค์วามสำาคั์ญเป็นพเิศษ
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การสนับสนุนด้านอ่ืน
นอกเหนือจากการ
สนับสนุนด้านการเงิน 
(Non-financial 
Support Services)

การสนับสนุนด้าน 
การเข้าถึงตลาด 
(Market Linkage 
Services)

กิารืสนับสนุนด้�านอื�นนอกิเหนือจากิกิารืสนับสนุนด้�านกิารืเงินท่�ถูก้ิให�ค์วามสำาคั์ญเป็นอยา่งมากิคื์อ 
กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเพิ�มขด่้ค์วามสามารืถู (Capacity Development Services) และบอ่ยค์รัื�ง องค์์กิรืท่�ให� 
กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเพิ�มขด่้ค์วามสามารืถูมักิจะให�ค์วามชุว่ยเหลือด้�านกิารืเข�าถู่งต่ลาด้ และนักิลงทุนด้�วยเชุน่
กัิน โด้ยรื�อยละ 50 ของกิลุ่มตั่วอยา่งสนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งต่ลาด้ และรื�อยละ 42 สนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งกิารืลงทนุ

ภายในกิลุ่มองค์์กิรืท่�ม่กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งต่ลาด้ ปรืะเด็้นท่�ให�กิารืสนับสนุนมากิท่�สดุ้คื์อกิารืเข�าถู่ง 
ฐานลก้ิค์�าใหม ่ๆ และกิารืเจาะต่ลาด้ ปรืะเด็้นท่�ม่กิารืให�กิารืสนับสนุนรืองลงมาได้�แก่ิ กิารืสนับสนุน 
ด้�านค์วามต่�องกิารืพื�นฐาน หรือืด้�านกิารืผู้ลิต่ อาทิเชุน่ กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งทรืพัยากิรื หรือืวัสดุ้เพื�อ 
กิารืผู้ลิต่ โค์รืงสรื�างพื�นฐาน และกิารืขนสง่เป็นต่�น ซึ่่�งทั�งน่�อาจเป็นผู้ลพวงมาจากิค์วามพรื�อมทาง 
โค์รืงสรื�างพื�นฐานท่�แขง็แรืงของกิรุืงเทพมหานค์รื เป็นทนุเดิ้ม ทำาให�ค์วามจำาเป็นสำาหรืบักิารืสนับสนุน 
ด้�านค์วามต่�องกิารืพื�นฐาน หรือืด้�านกิารืผู้ลิต่ลด้น�อยลง

89%

การืสน่บสน่นด้าน 
การืเพื่ิ�มข่ด่ความสามารืถึ  
(Capacity Development 

Services)

50%

การืสน่บสน่นด้าน 
การืเข่้าถึึงตลุ่าด  

(Market Linkage 
Services)

42%

การืสน่บสน่นด้าน 
การืเข่้าถึึงแหลุ่�งที่น่  

(Investment Linkage 
Services)

6%

อื�น ๆ

N = 210

การืเข่้าถึึงตลุ่าด/กลุ่่�มลุ่้กค้าใหม� 

การืพื่ฒ่นามาตรืฐานสินค้า

การืเข่้าถึึงว่สดก่ารืผู้ลิุ่ต

การืเข่้าถึึงโครืงสรืา้งพื่ื้นฐาน 

การืเข่้าถึึงการืข่นส�ง

อื�น ๆ 

82%

42%

23%

19%

8%

2%

N = 106
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ข้อมูลจากการศึกษา

การสนับสนุนด้านการ
เพิ่มขีดความสามารถ  
(Capacity 
Development 
Services)

ในกิลุ่มกิารืสนับสนุนด้�านกิารืเพิ�มขด่้ค์วามสามารืถู ปรืะกิอบไปด้�วยกิารืสนับสนุนเฉพาะทางหลายร้ืปแบบ 
ร้ืปแบบกิารืสนับสนุนท่�พบเห็นได้�มากิคื์อ กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งกิลุ่มเค์รือืขา่ย และพนัธุมิต่รื 
กิารืวางแผู้นธุุรืกิิจ รืวมไปถู่งกิารืพฒันาทรืพัยากิรืมนุษยใ์นองค์์กิรื นอกิเหนือจากิน่�ยงัม่กิารืสนับสนุนในเชุงิปฏิิบติั่
กิารื ซึ่่�งอาจจะพบเห็นได้�น�อยกิว่าร้ืปแบบกิารืสนับสนุนข�างต่�นเชุน่ กิารืสนับสนุนด้�านค์วามร้ื�ทางกิฏิหมายและ
กิารืจัด้กิารืบญัชุห่รือืกิารืพฒันาหว่งโซึ่อุ่ปทานเป็นต่�น สาเหต่ทุ่�พบเห็นกิารืสนับสนุนร้ืปแบบน่�ได้�น�อยกิว่า 
สนันิษฐานว่าเกิิด้มาจากิกิารืให�กิารืสนับสนุนเชิุงปฏิิบติั่กิารืเหล่านั�น จำาเป็นท่�จะต่�องอาศัยองค์์ค์วามร้ื�และ
แนวทางกิารืสนับสนุนท่�เฉพาะทาง สง่ผู้ลให�องค์์กิรืสว่นใหญเ่ลือกิท่�จะให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืสนับสนุนทั�วไป
เชุน่ กิารืวางแผู้นธุุรืกิิจ แต่่ขาด้กิารืลงล่กิทางเทค์นิค์ท่�ม่ค์วามเฉพาะทาง เชุน่กิารืจัด้ตั่�งโค์รืงสรื�างองค์์กิรื นอกิ
เหนือจากิน่� ในปัจจุบนัยงัม่องค์์กิรืเพย่งหยบิมือท่�ให�กิารืสนับสนุนด้�านกิารืวัด้ผู้ลกิรืะทบและ 
ปรืะสิทธุภิาพกิารืทำางาน ธุุรืกิิจเพื�อสังค์มม่ค์วามจำาเป็นท่�จะต่�องด้ำาเนินกิารืวัด้ผู้ลและสื�อสารืผู้ลกิรืะทบท่�เกิิด้จากิ
กิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจเพื�อสังค์มต่่อนักิลงทุนและสาธุารืณชุน ดั้งนั�นธุุรืกิิจเพื�อสังค์มค์วรืท่�จะได้�รืบักิารืสนับสนุน 
ด้�านกิารืวัด้ผู้ลกิรืะทบ อยา่งไรืก็ิต่ามจำานวนขององค์์กิรืท่�ให�กิารืสนับสนุนด้�านกิารืวัด้ผู้ลกิรืะทบทางสงัค์มและ 
สิ�งแวด้ล�อมนั�นคิ์ด้เป็นเพย่งรื�อยละ 35 จากิองค์์กิรืท่�ให�กิารืสนับสนุนด้�านกิารืเพิ�มขด่้ค์วามสามารืถูทั�งหมด้

กิารืพัฒนาทรืพัยากิรืมนุษยใ์นองค์์กิรืนับว่าเป็นสว่นสำาคั์ญในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื กิว่าหน่�งในสาม 
(รื�อยละ 31) ของกิลุ่มตั่วอยา่งรืะบุว่า กิารืขาด้บุค์ลากิรืท่�ม่ทักิษะ รืวมถู่งขาด้ค์วามสามารืถูในกิารืพัฒนา 
ทรืพัยากิรืมนุษยใ์นองค์์กิรืเ์ป็นค์วามท�าทายท่�สำาคั์ญท่�สดุ้ต่่อกิารืเติ่บโต่ของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ อยา่งไรื
ก็ิต่าม กิรุืงเทพมหานค์รื ถูก้ิจัด้ให�เป็นเมืองท่�เป็นศ้นยร์ืวมของทรัืพยากิรืมนุษยท่์�ม่คุ์ณภาพท่�สดุ้ในโลกิ ใน 
ปี พ.ศ. 2562 โด้ย Enpact Startup Ecosystem Report9  ซึ่่�งค์วามย�อนแย�งน่�เกิิด้ข่�นจากิชุอ่งว่างรืะหว่างทรืพัยากิรื
มนุษยท่์�ม่ค์ณุภาพ กัิบขนาด้ของธุุรืกิิจ และค์วามสามารืถูในกิารืจ�างงานของกิลุม่ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ท่�
สวนทางกัิน ซึ่่�งหากิเท่ยบกัิบธุุรืกิิจขนาด้ใหญแ่ล�ว กิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิมักิจะม่ค์วามสามารืถูในกิารืเสนอ 
ค่์าต่อบแทน และผู้ลปรืะโยชุน์อื�น ๆ ได้�น�อยกิว่ากิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้ใหญอ่ยา่งเห็นได้�ชุดั้ สง่ผู้ลให�ให�กิลุ่มธุุรืกิิจ
ขนาด้เล็กิไมส่ามารืถูด่้งด้ด้้ทรัืพยากิรืมนุษยท่์�ม่คุ์ณภาพสง้เหล่านั�นได้�10

9  Thompson, H.D., Cardona, C. (2019). “Startup Ecosystem Report: Bangkok.” Enpact.
10  Ibid.

N = 187

สรืา้งการืเข่้าถึึงเครือืข่�าย

วางแผู้นกลุ่ย่ที่ธ์ุที่างธุ่รืกิจ

พื่ฒ่นาศัก่ยภาพื่บ่คลุ่ากรื แลุ่ะการืบรืหิารืงาน
บ่คคลุ่ (รืวมถึึงพื่ฒ่นาภาวะผู้้น้ำา) 

ใหก้ารืสน่บสน่นการืนำาเที่คโนโลุ่ยไ่ป็ป็รืะย่กต์ใชิ้ใน
กรืะบวนการืป็ฏิบติ่การื 

ใหค้วามชิ�วยเหลืุ่อด้านการืว่ดผู้ลุ่กรืะที่บ แลุ่ะการื
จ่ดการืผู้ลุ่กรืะที่บ

ใหบ้รืกิารืด้านกฎหมาย บญ่ชิ ่แลุ่ะบรืกิารืด้าน
สำาน่กงานอื�น ๆ

ใหก้ารืสน่บสน่นการืพื่ฒ่นาโครืงสรืา้งข่ององค์กรื 

พื่ฒ่นาห�วงโซึ่�อ่ป็ที่าน หรือืคณ่ค�า

อื�น ๆ

77%

68%

65%

51%

35%

30%

27%

27%

4%
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ข้อมูลจากการศึกษา

การสนับสนุนด้าน
การเข้าถึงแหล่งทุน 
(Investment Linkage 
Services)

เครื่องมือในการ
ลงทุน (Investment 
Instruments)

กิว่ารื�อยละ 90 ขององค์์กิรืท่�ทำาหน�าท่�สนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุทั�งหมด้ให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืสนับสนุน
ให�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืสามารืถูเข�าถู่งนักิลงทนุได้�โด้ยต่รืง นอกิเหนือจากิน่� สว่นมากิของกิารืสนับสนุนนั�นเก่ิ�ยวข�อง
กัิบกิารืเข�าถู่งข�อม้ล ท่�เก่ิ�ยวข�องกัิบแหล่งทนุ รืวมไปถู่งกิารืสนับสนุนทางเทค์นิค์ท่�เก่ิ�ยวข�องด้�วยเชุน่กัิน อ่กิกิลุ่ม
หน่�งของกิารืสนับสนุนซึ่่�งม่สัด้สว่นน�อยท่�กิว่า ให�กิารืสนับสนุนท่�เก่ิ�ยวข�องกิารืพฒันากิารืนำาเสนอแผู้นธุุรืกิิจ 
(Pitch) และ กิารืสอบทานเพื�อปรืะเมินม้ลค่์า (Due diligence) ซึ่่�งสาเหต่ทุ่�กิารืสนับสนุนในร้ืปแบบน่�ม่สดั้สว่นท่�
น�อยกิว่าอาจเกิิด้จากิกิารืสนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุสว่นมากิมาจากิกิลุ่มนักิลงทนุเอง ซึ่่�งกิลุ่มนักิลงทุน
เหล่าน่�มักิจะให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืสนับสนุนเพื�อต่่อยอด้ธุุรืกิิจท่�ได้�รืบัเงินทนุแล�ว มากิกิว่าธุุรืกิิจท่�ยงัไมเ่ค์ยได้�
รืบัทนุเลย

เค์รืื�องมือในกิารืลงทนุท่�ถูก้ิใชุ�บอ่ยในกิลุ่มขององค์์กิรืท่�ลงทนุกัิบธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่โด้ยต่รืงคื์อ 
ต่รืาสารืทนุ (Equity) ซึ่่�งถูก้ิใชุ�โด้ยรื�อยละ 70 จากิองค์์กิรืในกิลุ่มตั่วอยา่งทั�งหมด้ เค์รืื�องมือท่�ถูก้ิใชุ�รืองลงมาคื์อ 
ต่รืาสารืหน่� (Debt)  เงินทนุให�เปล่า (Grant) และต่รืาสารืปรืะเภทก่ิ�งหุ�น (Quasi-equity) ซึ่่�งถูก้ิใชุ�โด้ยรื�อยละ 
25-30 จากิกิลุ่มตั่วอยา่ง ซึ่่�งน่�แสด้งให�เห็นถู่งค์วามสนใจของนักิลงทนุต่่อกิารืถืูอต่รืาสารืทนุ ในกิลุม่ธุุรืกิิจท่�ม่
แนวโน�มกิารืเติ่บโต่สง้ ซึ่่�งจะต่รืงกัินข�ามกัิบกิารืลงทนุโด้ยทั�วไปท่�เน�นไปท่�กิารืปล่อยกิ้� หรือืต่รืาสารืหน่�

N = 88

N = 107

เข่้าถึึงน่กลุ่งที่น่

เข่้าถึึงข่้อมลุ้่/งานวิจ่ย 

ใหก้ารืสน่บสน่นด้านเที่คนิคด้านโครืงสรืา้งการื
ลุ่งที่น่แลุ่ะข่้อตกลุ่ง

ป็รืะเมนิความพื่รือ้มเรืื�องการืนำาเสนอธุ่รืกิจ

ใหค้ำาแนะนำาด้านกฎหมายแก�ผู้้ป้็รืะกอบการื 

อื�น ๆ 

ตรืาสารืที่น่ (Equity)

ตรืาสารืหน่ ้(Debt)

เงินที่น่ใหเ้ป็ลุ่�า (Grant)

ตรืาสารืป็รืะเภที่กึ�งห่น้ (Quasi-equity)

หลุ่่กป็รืะก่น (Guarantees)

อื�น ๆ

90%

70%

69%

33%

56%

26%

49%

25%

38%

6%

5%

5%
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ขนาดของหน่วยลงทุน 
(Ticket Sizes)

ความเชื่ อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Alignment 
with the SDGs)

ขนาด้ของหนว่ยลงทุนท่�พบเห็นได้�มากิท่�สดุ้อย้ท่่� 100,000 - 500,000 ด้อลลารืส์หรืฐั และ 1.1 ล�าน - 5 ล�าน 
ด้อลลารืส์หรืฐั อยา่งไรืก็ิต่าม หนว่ยลงทนุขนาด้ใหญ ่และเงื�อนไขกิารืลงทนุต่่าง ๆ ไมเ่อื�อให�ธุุรืกิิจในรืะยะ 
เรืิ�มต่�นเข�าถู่งแหล่งเงินทนุได้�โด้ยง่าย ม่เพย่งหน่�งในส่�ของนักิลงทนุท่�ลงทนุในชุว่งรืะยะ 50,000 - 100,000 
ด้อลลารืส์หรืฐั ซึ่่�งทำาให�เกิิด้ชุอ่งว่างท่�สำาคั์ญรืะหว่างหนว่ยลงทนุขนาด้เล็กิ และขนาด้ใหญ่

กิว่าค์รื่�งขององค์์กิรืท่�เข�ารืว่มกิารืสำารืวจม่กิารืวัด้ผู้ลกิรืะทบของกิารืด้ำาเนินกิิจกิรืรืมหรือืโค์รืงกิารืสนับสนุน 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพมหานค์รื โด้ยรื�อยละ 43 ขององค์์กิรืทั�งหมด้ม่กิิจกิรืรืมหรือืโค์รืงกิารืท่�ตั่�งใจและ
สอด้ค์ล�องกัิบเป้าหมายกิารืพฒันาอยา่งยั�งยนืขององค์์กิรืสหปรืะชุาชุาติ่ (Sustainable Development Goals 
(SDGs)) อยา่งเห็นได้�ชุดั้11 แผู้นภาพด้�านล่างแสด้ง 5 เป้าหมายกิารืพฒันาอยา่งยั�งยนืท่�ม่องค์์กิรืทำางา
สอด้ค์ล�องด้�วยสง้ท่�สดุ้ และสองเป้าหมายท่�ม่องค์์กิรืทำางานสอด้ค์ล�องด้�วยสง้ท่�สดุ้ คื์อ “ขจัด้ค์วามยากิจน” 
และ “กิารืจ�างงานท่�ม่คุ์ณค่์าและกิารืเติ่บโต่ทางเศรืษฐกิิจ” ซึ่่�งข�อม้ลน่�สอด้ค์ล�องกัิบงานวิจัยอื�นท่� ANDE ได้�
ทำางานศ่กิษา รืวมถู่งงานวิจัยท่�เก่ิ�ยวข�องกัิบเป้าหมายกิารืพฒันาอยา่งยั�งยนือื�น ๆ ด้�วยเชุน่กัิน12 นอกิเหนื
จากิน่�เป้าหมายข�อ “เมืองและถิู�นฐานมนุษยอ์ยา่งยั�งยนื” และ “กิารืรืบัมือกิารืเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากิาศ” 
ก็ิได้�รืบัค์วามสนใจไมแ่พ�กัิน ซึ่่�งอาจแสด้งให�เห็นถู่งกิารืให�ค์วามสำาคั์ญขององค์์กิรืท่�ตั่�งอย้ท่่�กิรุืงเทพมหานค์รื 
กัิบสถูานกิารืณ์ท่�อาจกิรืะทบกัิบค์วามเป็นอย้ข่องเมือง และปรืะเทศ เนื�องจากิกิรุืงเทพมหานค์รืถูก้ิค์าด้กิารืณว่์าจะ
เป็นเมืองท่�จมอย้ใ่ต่�นำาภายในปี พ.ศ. 2593 13 เนื�องด้�วยสภาพภ้มิกิารืณข์องโลกิท่�เปล่�ยนแปลงสง่ผู้ลให�นำาทะเ
หนุนตั่วสง้ข่�นหากิปรืะเทศต่่างๆ ทั�วโลกิยังด้ำาเนินกิารืทำาธุุรืกิิจ บรืโิภค์ และอุต่สาหกิรืรืมในร้ืปแบบท่�เป็นอย้่

11  Hume, V., Davidson, A., Guttentag, M. (2020). “State of the Sector 2019.” Aspen Network of Development Entrepreneurs.
12  Hume, V., Davidson, A., Guttentag, M. (2020). “State of the Sector 2018.” Aspen Network of Development Entrepreneurs.
13  (2020). “2050 Climate Change City Index.” Nestpick.

N = 96

$1.1 ลุ้่าน to $5 ลุ้่าน

$500,000 to $1 ลุ้่าน

$100,000 to $500,000

$50,000 to $100,000

$25,000 to $50,000

$0 to $25,000

45%

39%

50%

25%

34%

34%

N = 85 (respondents were asked to select up to three SDGs)

87%

34%
29% 29% 28%

https://www.andeglobal.org/blogpost/737893/353353/State-of-the-Small--Growing-Business-Sector-2019
https://2018.andeglobal.org/
https://www.nestpick.com/2050-climate-change-city-index/
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ข้อมูลจากการศึกษา

กลุ่่�มผู้้้ป็รืะกอบการืท่ี่�ได้
รื่บความสนใจเป็็นพื่ิเศัษ

องค์์กิรืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืสว่นใหญให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืสนับสนุนกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืรุืน่เยาว์ (Youth 
entrepreneur) ในขณะท่�ม่องค์์กิรืน�อยกิว่าค์รื่�งท่�ให�กิารืสนับสนุนกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืสต่รื ่(Women 
entrepreneur) และองค์์กิรืสว่นใหญไ่มไ่ด้�ม่กิารืรืะบุถู่งร้ืปแบบกิารืสนับสนุนกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืสต่รื ่
อยา่งเฉพาะเจาะจง

อ�างอิงจากิ World Economic Forum report ปีพ.ศ. 2562 รื�อยละ 31.4 ของกิลุ่มเยวชุนในกิลุ่มปรืะเทศ
อาเซึ่ย่นทำางานเป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารื หรือืทำางานกัิบสต่ารืท์อัพ14 และรื�อยละ 14.6 ของกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืไท  
ในรืะยะเรืิ�มเข�าส้ต่่ลาด้ (Early stage) อย้ใ่นชุว่งอายุ 18-34 ปี15 ถู่งแม�ว่าแนวโน�มในกิารืเข�ามาม่สว่นรืว่มขอ  
กิลุ่มเยาวชุนในแวด้วงผู้้�ปรืะกิอบกิารืจะม่ค์วามชัุด้เจน แต่่ค์วามท�าทายต่่าง ๆ ในกิารืทำาธุุรืกิิจนั�นด้จ้ะสง่ผู้ล 
กิรืะทบต่่อผู้้�ปรืะกิอบกิารืรุืน่เยาว์มากิกิว่า นอกิจากินั�นผู้้�ปรืะกิอบกิารืกิลุ่มน่�มักิจะพบเจอค์วามท�าทายท่�เฉพาะ
ตั่วต่่างจากิผู้้�ปรืะกิอบกิารืกิลุม่อื�น เชุน่ค์วามท�าทายทางกิารืเงิน ซึ่่�งพบเห็นได้�ทั�วไปในกิารืทำาธุุรืกิิจ 
แต่่กิว่ารื�อยละ 33 ของผู้้�ปรืะกิอบกิารืรุืน่เยาว์ไมม่่เงินออม ซึ่่�งต่่างจากิกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืกิลุ่มอื�นท่�ม่อายุ หรือื
ปรืะสบกิารืณม์ากิกิว่า16 องค์์ปรืะกิอบเหล่าน่�มักินำาไปส้ค่์วามจำาเป็นของผู้้�ปรืะกิอบกิารืรุืน่เยาว์ท่�ต่�องดิ้�นรืนห
แหล่งทนุอื�นมาเสรืมิ ซึ่่�งผู้้�ปรืะกิอบกิารืกิลุ่มน่�มักิจะไมผู่้า่นเงื�อนไข หรือืสรื�างค์วามนา่ด่้งด้ด้้ในกิารืรืะด้มทุนเมื�อ
เท่ยบกัิบกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารื หรือืธุุรืกิิจท่�ม่ค์วามมั�นค์งในต่ลาด้รืะดั้บหน่�งแล�ว

14  (2019). “ASEAN Youth Technology, Skills and the Future of Work.” World Economic Forum.
15  (2019). “Thai youths want their own start-ups.” The ASEAN Post.
16  Ibid.

N = 126

ผู้้ป้็รืะกอบการืว่ยหน่�มสาว

ผู้้ป้็รืะกอบการืผู้้ห้ญงิ

กลุ่่�มป็รืะชิากรืชิายข่อบ 

ผู้้ป้็รืะกอบการืท้ี่องถิึ�นชินบที่

ชินกลุ่่�มน้อย หรือืป็รืะชิากรืกลุ่่�มชิาติพื่น่ธ์ุ่ท่ี่�ถึ้ก
ก่ดก่นที่างส่งคมแลุ่ะเศัรืษฐกิจ

ผู้้ป้็รืะกอบการืท่ี่�เป็็นผู้้ท้ี่พ่ื่พื่ลุ่ภาพื่

ผู้้อ้พื่ยพื่ลุ้่่ภ่ยแลุ่ะ/หรือืผู้้ค้นยา้ยถิึ�น 

อื�น ๆ

59%

46%

38%

37%

17%

12%

11%

14%

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_Youth_Survey_2019_Report.pdf
https://theaseanpost.com/article/thai-youths-want-their-own-start-ups
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ข้อมูลจากการศึกษา

ผู้หญิงในบทบาท 
ของผู้นำาองค์กร  
(Women in 
Leadership)

ในรืายงาน The Global Accelerator Learning Initiative (GALI) ชุ่�ให�เห็นถู่งค์วามสัมพนัธุท่์�เป็นไปในทิศทาง
เด่้ยวกัิน ขององค์์กิรืท่�ม่ผู้้�หญงิเป็นผู้้�นำาและค์วามสามารืถูในกิารืเข�าถู่งผู้้�ปรืะกิอบกิารืผู้้�หญงิ17 เกิินกิว่าหน่�งใน
ขององค์์กิรืท่�ให�ข�อม้ลท่�เก่ิ�ยวข�องกัิบบทบาทของผู้้�นำาองค์์กิรืรืะบุว่าม่ผู้้�หญงิในต่ำาแหนง่ผู้้�นำาองค์์กิรื หรือื CEO 
อยา่งไรืก็ิต่ามกิว่าค์รื่�งขององค์์กิรืท่�ม่ผู้้�หญงิอย้ใ่นต่ำาแหนง่ผู้้�นำาเป็นกิลุ่มองค์์กิรืผู้้�ให�บริืกิารืด้�านกิารืพัฒนา 
ขด่้ค์วามสามารืถู ในทางต่รืงกัินข�ามองค์์กิรืกิลุ่มให�กิารืสนับสนุนด้�านกิารืลงทนุม่ผู้้�หญงิในต่ำาแหน่งผู้้�นำาเพย่ง 
รื�อยละ 12 และในกิลุ่มของภาค์ธุุรืกิิจ หรือืม้ลนิธุท่ิ�จัด้ตั่�งโด้ยบริืษัทเอกิชุน ม่อัต่รืาสว่นเพย่งรื�อยละ 15 
ซึ่่�งตั่วเลขน่�ชุ่�ให�เห็นถู่งกิารืสญ้เสย่โอกิาสท่�องค์์กิรืจะด่้งด้ด้้ผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�เป็นผู้้�หญิงมากิข่�น 

17   Davidson, A., Hume, V. (2020). “Accelerating Women-led Startups: A Knowledge Brief by the Global Accelerator Learning 
Initiative.” Global Accelerator Learning Initiative.

N = 163

รือ้ยลุ่ะข่ององค์กรืท่ี่�มป่็รืะธุาน ผู้้บ้รืหิารื หรือืเท่ี่ยบเที่�าเป็็นผู้้ห้ญงิ 
โดยแบ�งตามป็รืะเภที่ข่ององค์กรื

54%

องค์กรืสน่บสน่นการืพื่ฒ่นาศัก่ยภาพื่ผู้้้
ป็รืะกอบการื หรือืองค์กรืท่ี่�ม ่

โครืงการืบ�มเพื่าะธุ่รืกิจ 
(Capacity development provider)

12%

น่กลุ่งที่น่ (Investor)

15%

มลุ้่นิธิุท่ี่�ก�อต้่งโดยบรืษ่ิที่
เอกชิน หรือืบรืษ่ิที่เอกชิน 

(Corporation or 
corporate foundation)

17%

สถึาบน่ที่างการืเงิน 
หรือืธุนาคารื 

(Bank or financial 
institution)

24%

หน�วยงานภาครืฐ่ 
(Government agency)

https://www.galidata.org/publications/accelerating-women-led-startups/
https://www.galidata.org/publications/accelerating-women-led-startups/
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ข้อจำากัดทางการเงิน  
(FINANCIAL CONSTRAINTS)

กิารืเข�าถู่งแหล่งทนุนั�นจำาเป็นอยา่งยิ�งสำาหรืบัธุุรืกิิจท่�ต่�องกิารืเติ่บโต่ ข�อม้ลจากิกิารืสำารืวจธุุรืกิิจขนาด้กิลางและขนาด้ยอ่มในปรืะเทศไทย ท่�เป็นผู้ลกิารืศ่กิษา
รืว่มรืะหว่าง OECD World Bank และ Facebook ในหัวข�อ “Future of Work” แสด้งให�เห็นว่ากิารืหาแหล่งทนุเพื�อขยายกิิจกิารื และเพื�อเพิ�มสภาพค์ล่องใน
กิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจ นับเป็นค์วามท�าทายทางธุุรืกิิจท่�ถูก้ิกิล่าวถู่งมากิเป็นอันดั้บ 3 และ 4 เลยท่เด่้ยว18

โด้ยทั�วไปแล�วกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้กิลางและขนาด้ยอ่มในไทยมักิจะใชุ�วิธุแ่กิ�ปัญหาทางกิารืเงินโด้ยจัด้หาเงินทนุภายใน (Bootstrapped) และมากิกิว่าค์รื่�งของ
ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ทั�งหมด้ ใชุ�เงินทนุจากิเงินเก็ิบสะสมของผู้้�ก่ิอตั่�ง หรือืกิารืสนับสนุนจากิค์รือบค์รัืว หรือืเพื�อนฝู้ง ม่เพย่งหน่�งในห�าของ 
ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ทั�งหมด้ท่�ใชุ�แหล่งทนุจากิกิารืกิ้�ยมืสถูาบนัทางกิารืเงิน และเพย่งรื�อยละ 6 ได้�รืบัเงินทนุจากิธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทุน (Venture capital)

 
เงินที่น่ท่ี่�ใชิ้ในการืเรืิ�มต้นธุ่รืกิจ (เมษายน 2561)19

18  OECD, World Bank, and Facebook “Future of Business Survey” for Spring 2019, available at https://data.humdata.org/dataset/future-of-business-survey-aggregated-data
19  OECD, World Bank, and Facebook “Future of Business Survey” for April 2018, available at https://data.humdata.org/dataset/future-of-business-survey-aggregated-data

N = 518

การืเข่้าถึึงลุ่้กค้า

พื่ฒ่นาสินค้าหรือืนว่ตกรืรืม

เงินที่น่ท่ี่�เพื่ย่งพื่อสำาหรืบ่การืข่ยายกิจการื

เงินที่น่ท่ี่�เพื่ย่งพื่อสำาหรืบ่การืดำาเนินธุ่รืกิจ

การืรืก่ษาหรือืการืจ้างงานพื่น่กงานท่ี่�มค่วาม
สามารืถึ

การืข่ยายฐานลุ่้กค้าส้�ตลุ่าดต�างชิาติ

กฎหมายแลุ่ะกฎเกณฑ์ภาษ่

กฎรืะเบย่บข่องรืฐ่บาลุ่

34%

16%

14%

9%

9%

7%

6%

5%

ความท้ี่าที่ายท่ี่�สำาค่ญท่ี่�ส่ดสำาหรืบ่ธุ่รืกิจ

N = 1,013

10%

6% 2%

11%

เงินที่น่จากเงินก้้ธุนาคารื

เงินที่น่จากน่กลุ่งที่น่

เงินที่น่จากแหลุ่�งเงินก้้อื�น ๆ นอกจาก
ธุนาคารืหรือืสถึาบน่การืเงินรืายย�อย

1%

เงินที่น่จากองค์กรืไม�แสวงหาผู้ลุ่กำาไรื 
หรือืการืสน่บสน่นจากภาครืฐ่

18%

เงินทนุจากเพื่อนและครอบครวั

30%

เงินที่น่จากที่รืพ่ื่ยส์ินข่องตนเอง

อื�น ๆ

2%

เงินที่น่จากเงินก้้ 
สถึาบน่การืเงินรืายย�อย
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ข้อจำากัดทางการเงิน  
(FINANCIAL CONSTRAINTS)

ข�อจำากัิด้ในกิารืเข�าถู่งแหล่งทุน (Barriers to Financing)

เมื�อเห็นถู่งค์วามสำาคั์ญของกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุ รืวมถู่งสดั้สว่นของธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทุน (Venture capital) ท่�นับเป็นแหล่งทนุท่�จำานวนน�อย ANDE ได้�ทำา 
กิารืศ่กิษาเชุงิล่กิถู่งข�อจำากัิด้ หรือืค์วามท�าทายท่�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืกิำาลังเผู้ชุญิ เพื�อมองหาชุอ่งทางในกิารืแกิ�ปัญหาท่�ม่ปรืะสทิธุภิาพ  ซึ่่�งกิารืศ่กิษาในค์รืั�งน่�หมาย
รืวมถู่ง กิารืทำาแบบสอบถูามเก่ิ�ยวกัิบค์วามท�าทายทางกิารืเงินขององค์์กิรืตั่วกิลาง (Intermediaries) รืวมถู่งกิารืสมัภาษณผ้์ู้�ม่สว่นได้�สว่นเสย่ (Stakeholders) 
มากิถู่ง 20 องค์์กิรื ทั�งผู้้�ปรืะกิอบกิารื และองค์์กิรืท่�เป็นตั่วแทนของสถูาบนัทางกิารืเงินต่่าง ๆ

สว่นใหญข่ององค์์กิรืท่�ต่อบแบบสอบถูามรืะบุว่า ข�อจำากัิด้ในกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุท่�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืต่�องเผู้ชุญิคื์อ กิารืขาด้ทักิษะในกิารืตั่ด้สินใจ  
และปรืะสบกิารืณใ์นกิารืทำาธุุรืกิิจ รืวมไปถู่งกิารืม่ตั่วเลือกิของแหล่งทนุท่�จำากัิด้ ซึ่่�งสองข�อจำากัิด้น่�นับว่าเป็นค์วามท�าทายท่�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืไทยต่�องปรืะสบ 
เมื�อพยายามจะรืวบรืวมทนุ ซึ่่�งชุ่�ให�เห็นถู่งค์วามจำาเป็นในกิารืจัด้กิารืกัิบค์วามท�าทายน่� จากิทั�งฝัู� งของผู้้�ต่�องกิารืทนุและผู้้�ให�ทุน

ข�อจำากัิด้ทางฝัู� งผู้้�ให�บรืกิิารืทางกิารืเงิน  (Supply Side Constraints)
ผู้้�ให�บริืกิารืทางกิารืเงินสว่นมากินิยมกิารืปล่อยกิ้� ด้�วยจำานวนเงื�อนไขกิารืก้ิ�ยมืท่�น�อย ทำาให�เหมาะสมกัิบกิลุม่ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ โด้ยเฉพาะกิลุม่ท่�อย้ใ่น
รืะยะเรืิ�มเข�าส้ต่่ลาด้ (Early stages)20 ข�อม้ลจากิกิารืสมัภาษณร์ืะบุว่า ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ โด้ยเฉพาะกิลุม่ธุุรืกิิจเก่ิ�ยวกัิบเทค์โนโลย ่มักิจะขา
ปรืะวัติ่กิารืชุำารืะเงินกิ้�ในอด่้ต่ของผู้้�ขอก้ิ� (Credit history) รืวมถู่งทรืพัยส์นิในกิารืค์ำาปรืะกัินในกิารืกิ้�ยมื ในขณะท่�ทางเลือกิในกิารืค์ำาปรืะกัินโด้ยใชุ�ทรืพัยส์นิร้ืปแบบ
อื�น เชุน่ทรืพัยส์นิทางปัญญา สนิค์�าค์งค์ลัง (Inventory) และ กิรืะแสเงินสด้ (Cash flow) นั�นไมเ่ป็นท่�นิยมนักิ อยา่งไรืก็ิต่าม ข�อจำากัิด้เหล่าน่�ม่แนวโน�มท่�จะลด้ลงด้�วย
ค์วามรืว่มมือจากิทั�งภาค์รืฐั และภาค์เอกิชุนเพื�อสนับสนุนกิลุม่ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ และในรืายงานของ OECD รืะบุว่ารืฐับาลได้�ให�ข�อม้ลท่�แสด้งถู่ง
จำานวนของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่นั�นม่เพิ�มมากิข่�นทกุิปีตั่�งแต่่ปีพ.ศ. 2553 ถู่งปี 256021

ในสว่นของกิารืให�ทุนรืะยะเรืิ�มต่�นในร้ืปแบบของต่รืาสารืหุ�น (Seed funding)  ข�อม้ลจากิสมาค์มไทยผู้้�ปรืะกิอบธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทุน (Thai Venture Capital 
Association) รืะบุว่า องค์์กิรืท่�ให�ทนุรืะยะเรืิ�มต่�นในปรืะเทศไทยนั�น ม่อย้ห่ลักิ ๆ 3 แหง่ ซึ่่�งทั�ง 3 องค์์กิรืต่่างม่ขด่้ค์วามสามารืถูและปรืะสบกิารืณ์ ในกิารืลงทุน
กัิบกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ม่ค์วามเป็นนวัต่กิรืท่�จำากัิด้ ปรืะกิอบกัิบจำานวนกิารืขายต่่อกิิจกิารืท่�ปรืะสบค์วามสำาเรืจ็นั�นยงัอย้น่�อย ทำาให�นักิลงทนุรืะยะเรืิ�มต่�น 
(Angel investors) ลังเลท่�จะตั่ด้สนิใจลงทนุ นอกิเหนือจากิน่� อ่กิค์วามท�าทายหน่�งต่่อกิารืให�บริืกิารืด้�านกิารืลงทนุ คื์อผู้้�ปรืะกิอบกิารืไทยหลายรืายเชุื�อว่า 
นักิลงทนุมักิให�ค์วามสนใจกัิบธุุรืกิิจต่่างชุาติ่มากิกิว่าธุุรืกิิจท�องถิู�น

กิารืเพิ�มจำานวนข่�นของกิารืลงทนุท่�มาจากิบรืษัิทขนาด้ใหญ ่(Corporate venture capital) สง่ผู้ลกิรืะทบต่่อค์วามหลากิหลายของร้ืปแบบและเป้าหมายใน 
กิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจใหม ่ๆ ซึ่่�งข�อม้ลจากิผู้ลกิารืวิจัย และกิารืสมัภาษณจ์ากิ Techsauce media และ สมาค์มไทยผู้้�ปรืะกิอบธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทุน (Thai Venture 
Capital Association) แสด้งให�เห็นว่ารื�อยละ 80 ของธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทุนในปรืะเทศไทยมาจากิบรืษัิทขนาด้ใหญ ่ซึ่่�งมักิจะม่เงื�อนไขท่�เอื�อกัิบธุุรืกิิจผู้้�ขอทนุท่�ม่ 
เป้าหมาย หรือืแผู้นกิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจท่�สอด้ค์ล�องกัิบเเนวทางของบริืษัทเจ�าของทนุ และกิลุ่มธุุรืกิิจท่�ผู้า่นกิารืรืะด้มุทนุ Series A ไปแล�ว

20  Torpey, W.J., Viscione, J.A. (1987). “Mezzanine Money for Smaller Businesses.” Harvard Business Review.
21  (2020). “Thailand: Key Facts on SME Lending.” OECD.

5 ข่้อจำาก่ดสำาค่ญท่ี่�ผู้้ป้็รืะกอบการืต้องป็รืะสบในการืเข่้าถึึงแหลุ่�งที่น่

N = 101

การืข่าดท่ี่กษะในการืต่ดสินใจ แลุ่ะป็รืะสบการืณ์
ในการืที่ำาธุ่รืกิจ 

การืมต่่วเลืุ่อกข่องแหลุ่�งที่น่ท่ี่�จำาก่ด 

การืข่าดแผู้นการืดำาเนินธุ่รืกิจท่ี่�เติบโตได้

ตลุ่าดมข่่นาดเล็ุ่ก หรือืเติบโตชิ้า

สภาพื่แวดลุ้่อม แลุ่ะกฎรืะเบย่บ

31%

31%

15%

13%

12%

https://hbr.org/1987/05/mezzanine-money-for-smaller-businesses
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2c7b8253-en/index.html?itemId=/content/component/2c7b8253-en
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ข้อจำากัดทางการเงิน  
(FINANCIAL CONSTRAINTS)

ข�อจำากัิด้ทางฝัู� งของผู้้�ต่�องกิารืรืะด้มทนุ (Demand Side Constraints)
ข�อม้ลจากิกิารืสมัภาษณแ์สด้งให�เห็นถู่งค์วามท�าทายต่่าง ๆ ท่�กิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ต่�องเผู้ชุญิ อาทิเชุน่ ตั่วแทนจากิธุนาค์ารืแหง่หน่�งรืะบุว่า  
กิารืขาด้ปรืะสบกิารืณข์องท่มผู้้�บรืหิารื เป็นปัจจัยท่�ขวางกิารืได้�มาซึ่่�งกิารืลงทนุท่�ต่�องกิารื เพรืาะสำาหรืบันักิลงทนุแล�ว ปรืะสบกิารืณ์ และค์วามสามารืถูของท่ม
ผู้้�บรืหิารืของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่นั�น เป็นหน่�งในปัจจัยสำาคั์ญในกิารืพจิารืณาอนุมัติ่กิารืลงทนุ นอกิจากิน่�ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่จำานวนมากิ 
พบว่ากิารืด่้งด้ด้้ทรืพัยากิรืมนุษยท่์�มากิค์วามสามารืถูจากิกิลุ่มธุุรืกิิจแบบดั้�งเดิ้ม เชุน่ธุุรืกิิจให�ค์ำาปรืก่ิษา (Consulting) หรือืธุุรืกิิจค์รือบค์รัืวนั�น เป็น 
ค์วามท�าทายท่�สำาคั์ญมากิเชุน่เด่้ยวกัิน

ข�อม้ลจากิผู้้�ม่สว่นเก่ิ�ยวข�องในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจ (Stakeholders) รืะบุว่า ม่กิารืเพิ�มจำานวนข่�นของโค์รืงกิารืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืรืะดั้บไอเด่้ย (เชุน่ 
Hackathons) ท่�ขาด้ค์ณุภาพ และไมไ่ด้�ให�ค์วามสำาคั์ญกัิบปัจจัยสำาคั์ญในธุุรืกิิจ เชุน่ค์วามเหมาะสมของสินค์�า หรือืบรืกิิารืต่่อค์วามต่�องกิารืของต่ลาด้ ขนาด้
ของต่ลาด้ และแนวทางกิารืเติ่บโต่ของธุุรืกิิจ ซึ่่�งสง่ผู้ลกิรืะทบโด้ยต่รืงต่่อกิารืเรืิ�มต่�นกิิจกิารืของผู้้�ปรืะกิอบกิารื นอกิเหนือจากิน่� โค์รืงกิารืสนับสนุน 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ถูก้ิกิล่าวถู่งในเชุงิบวกิ เชุน่ DTAC Accelerate หรือื Digital Ventures Acceleration ได้�ยุติ่กิารืให�กิารืสนับสนุนลง ทำาให�เกิิด้ชุอ่งว่างของกิารื
สนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืในรืะยะแรืกิเรืิ�ม อ่กิปรืะเด็้นหน่�งท่�นักิลงทนุให�ค์วามสำาคั์ญ แต่่อาจถูก้ิมองข�ามโด้ยผู้้�ปรืะกิอบกิารืคื์อปรืะเด็้นด้�านค์วามพรื�อมในกิารื
เจาะต่ลาด้รืะดั้บภ้มิภาค์ หรือืในรืะดั้บสากิล ซึ่่�งข�อม้ลจากิผู้้�ม่สว่นเก่ิ�ยวข�องในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจ (Stakeholders) รืะบุว่าผู้้�ปรืะกิอบกิารืหลายกิลุ่มให� 
ค์วามสำาคั์ญกัิบต่ลาด้เฉพาะทาง (Niche market) ในปรืะเทศมากิเกิินไป ทำาให�ธุุรืกิิจขาด้ศักิยภาพในกิารืเติ่บโต่เกิินกิว่าต่ลาด้ภายในปรืะเทศ

กิารืเพิ�มข่�นของนักิลงทุนจากิบรืษัิทขนาด้ใหญส่ง่ผู้ลกิรืะทบต่่อค์วามสามารืถูของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ในกิารืเข�าถู่งนักิลงทนุรืายยอ่ย นักิลงทุนจากิ
บรืษัิทขนาด้ใหญจ่ากิหลายบรืษัิท เชุน่ ธุนาค์ารืไทยพาณชิุย ์ธุนาค์ารืกิสิกิรืไทย กิารืปิโต่รืเล่ยมแหง่ปรืะเทศไทย (ปต่ท.) และ บรืษัิทป้นซึ่เิมนต์่ไทย จำากัิด้ 
(มหาชุน) มักิเลือกิท่�จะลงทนุกัิบกิลุ่มธุุรืกิิจท่�อย้ภ่ายใต่�สงักัิด้ของบริืษัทแมข่องตั่วเอง เชุน่ SCB10X Zero to One และ KASIKORN Business - Technology 
Group (KBTG) เป็นต่�น ซึ่่�งน่�เป็นกิารืเพิ�มค์วามซึ่บัซึ่�อนให�กัิบกิารืรืะด้มทุนของกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่รืะยะเรืิ�มต่�น เนื�องด้�วยกิลุ่มธุุรืกิิจท่�อย้ภ่ายใต่�
สงักัิด้ของบรืษัิทใหญ ่เมื�อเท่ยบกัิบกิลุ่มธุุรืกิิจอิสรืะขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่แล�ว มักิจะม่ข�อได้�เปรืย่บทั�งในด้�านกิารืเข�าถู่งทรืพัยากิรื และเงินทนุอยา่งชัุด้เจน

กิารืสนับสนุนท่�จำาเป็นต่่อกิารืเพิ�มค์วามสามารืถูในกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุ

เมื�อถูามถู่งแนวทาง หรือืสิ�งท่�จำาเป็นในกิารืพฒันากิารืเข�าถู่งแหล่งทนุของผู้้�ปรืะกิอบกิารื องค์์กิรืสว่นมากิรืะบุว่า กิารืพฒันาศักิยภาพผู้า่นกิารืบรืกิิารืให� 
ค์ำาปรืก่ิษา (Mentorship) และกิารืกิรืะจายขา่วสารืข�อม้ล นั�นเป็นสิ�งท่�จำาเป็นอยา่งยิ�ง น่�แสด้งให�เห็นถู่งค์วามจำาเป็นของกิารืกิ�าวข�ามกิารืบรืรืเทาปัญหาจากิ 
ข�อจำากัิด้ทางฝัู� งของผู้้�ต่�องกิารืรืะด้มทนุ ไปส้ก่ิารืพัฒนาศักิยภาพและกิารืสรื�างเค์รือืขา่ยท่�เข�มแขง็ นอกิเหนือจากิน่�ข�อม้ลจากิกิารืสัมภาษณร์ืะบุว่า กิารืแสด้งถู่ง
ค์วามเป็นไปได้�ของต่ลาด้นานาชุาติ่ ให�ผู้้�ปรืะกิอบไทยท่�อาจจะขาด้ปรืะสบกิารืณ์ หรือืค์วามร้ื�เก่ิ�ยวกัิบกิารืทำาธุุรืกิิจข�ามชุาติ่ จะเป็นกิารืกิรืะตุ่�นค์วามสนใจของ
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืณใ์นกิารืขยายธุุรืกิิจไปส้ต่่ลาด้โลกิ และซึ่่�งเป็นร้ืปแบบธุุรืกิิจท่�ด่้งด้ด้้นักิลงทนุมากิยิ�งข่�น

นอกิเหนือจากินั�น ขนาด้และค์วามหลากิหลายของนักิลงทนุในกิลุ่มธุุรืกิิจรืะยะเรืิ�มเข�าส้ต่่ลาด้ (Early stage) รืวมถู่งค์ณุภาพของโค์รืงกิารืสนับสนุน 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืต่่าง ๆ เป็นอ่กิองค์์ปรืะกิอบสำาคั์ญหน่�ง ซึ่่�งหน่�งในองค์์กิรืท่�ท่�เข�ารืว่มกิารืศ่กิษาได้�กิล่าวถู่งอย้บ่อ่ยค์รืั�งว่า ภาค์รืฐั และรืวมไปถู่งผู้้�เล่น 
ในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจ จำาเป็นท่�จะต่�องพัฒนารืะเบย่บกิฏิหมาย โค์รืงสรื�างภาษ่ พรืะรืาชุบญัญัติ่ค์นเข�าเมือง แต่่กิรืะบวนกิารืท่�จะนำาไปส้ค่์วามเปล่�ยนแปลง
นั�นใชุ�เวลานาน เนื�องจากิกิารืขาด้เสถู่ยรืภาพในภาค์รืฐั กิารืให�ค์วามสำาคั์ญกัิบแนวทางแกิ�ปัญหารืะยะสั�นมากิกิว่าค์วามเปล่�ยนแปลงรืะยะยาว รืวมถู่ง 
ค์วามท�าทายในกิารืสรื�างค์วามรืว่มมือรืะหว่างองค์์กิรืภาค์รืฐั แม�แต่่กิารืผู้า่นรืา่งข�อกิฏิหมายท่�เอื�อปรืะโยชุน์ให�กัิบธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ในอด่้ต่ 
(ซ่ึ่�งจะเอื�อให�กิารืจัด้ตั่�งธุุรืกิิจทั�งภายในและรืะหว่างปรืะเทศ โด้ยอนุญาต่ให�ม่ผู้้�ถืูอหุ�นต่่างชุาติ่ได้�) ก็ิไมไ่ด้�ถูก้ินำาไปปฏิิบติั่ใชุ�จรืงิ

กิารืเพิ�มปรืะสทิธุภิาพของโค์รืงกิารืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืก็ิอาจเป็นหน่�งในทางแกิ�ปัญหาเชุน่กัิน หนว่ยงานภาค์รืฐัหลายหนว่ยงานได้�ม่กิารืจัด้ตั่�งโค์รืงกิารื
สนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืในร้ืปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งนำาไปส้ก่ิารืซึ่�อนทับของงาน และแขง่กัินเองภายในภาค์รืฐั และหน่�งในผู้้�ปรืะกิอบกิารืรืะบุว่า หากิพวกิเขา 
ลงทะเบย่นกัิบหลายหนว่ยงานเพื�อขอเงินทุน และเงินสนับสนุน แต่่เมื�อหัวหน�าขององค์์กิรืเปล่�ยนไป พวกิเขาร้ื�ส่กิว่าพวกิเขาต่�องเรืิ�มกิรืะบวนกิารืขอทนุใหมทั่�งหมด้

การืสน่บสน่นท่ี่�จำาเป็็นต�อการืเพื่ิ�มความสามารืถึในการืเข่้าถึึงแหลุ่�งที่น่

N = 101

การืพื่ฒ่นาศัก่ยภาพื่ผู้�านการืบรืกิารืใหค้ำาป็รืกึษา 
(Mentorship) แลุ่ะการืกรืะจายข่�าวสารืข่้อมลุ้่ 

การืเพื่ิ�มป็รืมิาณกลุ่่�มน่กลุ่งที่น่

โครืงการืสน่บสน่นผู้้ป้็รืะกอบการื แลุ่ะการืศักึษา
ท่ี่�มค่ณ่ภาพื่ส้ง

การืสน่บสน่นจากภาครืฐ่ท่ี่�มากข่ึ้น

การืสน่บสน่นการืข่ยายธุ่รืกิจต�อไป็ในรืะด่บภม้ภิาค

33%

29%

23%

21%

8%
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

กิารืแพรืร่ืะบาด้ของเชุื�อไวรืสัโค์วิด้-19 นั�นสง่ผู้ลกิรืะทบต่่อรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืทั�วโลกิ กิรุืงเทพมหานค์รื ก็ิเชุน่กัิน ปรืะเทศไทยเป็นหน่�งใน
ปรืะเทศแรืกิ ๆ ท่�ม่กิารืแพรืร่ืะบาด้เกิิด้ข่�น แต่่ในขณะเด่้ยวกัินก็ิเป็นหน่�งในปรืะเทศแรืกิ ๆ ท่�สามารืถูค์วามคุ์มกิารืรืะบาด้ภายในปรืะเทศได้�สำาเรืจ็ ในชุว่งเดื้อน
กัินยายน พ.ศ. 2563 กิรืมค์วบค์มุโรืค์ได้�ปรืะกิาศให�สถูานกิารืณก์ิารืรืะบาด้เข�าส้ร่ืะดั้บค์วามเส่�ยงต่ำา เนื�องจากิจำานวนผู้้�ติ่ด้เชุื�อได้�ลด้ลง หรือืค์งตั่วแล�ว 
อยา่งไรืก็ิต่ามหลายปรืะเทศทั�วโลกิ (โด้ยเฉพาะสหรืฐัอเมรืกิิา) กิำาลังเผู้ชุญิกัิบสถูานกิารืณแ์พรืร่ืะบาด้ท่�ม่ค์วามรุืนแรืง รืวมถู่งแรืงกิด้ดั้นจากิทั�งภายในปรืะเทศ 
และนานาชุาติ่ ต่่อกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่

ค์วามท�าทายต่่อผู้้�ปรืะกิอบกิารื (Challenges to Entrepreneurs)
ข�อม้ลจากิกิารืสำารืวจกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิในชุว่งเดื้อนกิรืกิฏิาค์ม พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็นสว่นหน่�งของรืายงาน “Future of Business” จัด้ทำาโด้ย OECD แสด้งให�
เห็นถู่งค์วามท�าทายทางกิารืเงินท่�สำาคั์ญต่่อธุุรืกิิจขนาด้เล็กิในปรืะเทศไทย และหน่�งในค์วามท�าทายท่�พบมากิคื์อกิารืท่�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืไมส่ามารืถูชุำารืะหน่�สนิท่�
กิ้�ยมืมาลงทุนได้�22

ANDE ได้�ทำากิารืศ่กิษาถู่งสาเหต่ขุองค์วามท�าทายเหล่าน่� โด้ยเฉพาะกัิบกิลุ่มผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�มุง่เน�นกิารืเติ่บโต่ของธุุรืกิิจ หน่�งในสาเหต่ทุ่�ต่อกิยำาค์วามท�าทาย
ในกิารืรืะด้มทนุคื์อ โอกิาสในกิารืพบปะ และเชุื�อเชุญิให�นักิลงทนุสนใจท่�ลด้ลง โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อต่�องม่กิารืสอบทานธุุรืกิิจ (Due diligence) โด้ยไม่
สามารืถูเดิ้นทางไปพบแบบตั่วต่่อตั่วได้� หน่�งในผู้้�ปรืะกิอบกิารือธุบิายว่า “ในชุว่งต่�นปีเรืาม่นักิลงทนุหลายรืายท่�ให�ค์วามสนใจกัิบธุุรืกิิจของเรืา แต่่ในชุว่งท่�
อัต่รืากิารืรืะบาด้พุง่สง้ข่�น นักิลงทนุทกุิค์นต่่างรืะงับกิารืสอบทานธุุรืกิิจทั�งหมด้ไว�”   

22  OECD, World Bank, and Facebook “Future of Business Survey” for July 2020, available at https://data.humdata.org/dataset/future-of-business-survey-aggregated-data

N = 97

ข่้อจำาก่ดในการืเข่้าถึึงแลุ่ะพื่บเจอก่บน่กลุ่งที่น่

น่กลุ่งที่น่เป็ลุ่่�ยนกลุ่ย่ที่ธ์ุหรือืความเส่�ยงในการืเติบโต

การืข่าดกรืะแสเงินสดแลุ่ะความคลุ่�องต่วข่องเงินหมน่เว่ยน

ป็รืบ่เป็ลุ่่�ยนร้ืป็แบบการืดำาเนินธุ่รืกิจ

การืลุ่ดลุ่งข่องกำาลุ่่งจ�ายแลุ่ะความต้องการืข่องลุ่้กค้า

การืตรืวจสอบธุ่รืกิจมค่วามยากข่ึ้น

Other

35%

31%

13%

10%

8%

6%

6%

ผู้ลุ่กรืะที่บจากโควิด-19

ธุ่รืกิจข่องที่�านพื่บเจอป่็ญหาในการืชิำารืะค�าใชิ้จ�ายหรือืไม� แลุ่ะในเรืื�องใด?
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ชิำารืะหน่ส้ิน ชิำารืะค�าเชิ�าสำาน่กงาน ชิำารืะเงินเดือน
พื่น่กงาน

ชิำารืะค�าใชิ้จ�ายต�าง ๆ
ชิำารืะภาษ่

ชิำารืะสว่สดิการื
พื่น่กงาน

ชิำารืะค�าป็ฏิบติ่งานท่ี่�
มค่วามเส่�ยงส้ง

อื�น ๆ

N = 898 (Note: ผู้้ต้อบแบบสองถึามสามารืถึตอบได้มากกว�า 1 คำาตอบ)
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ค์วามท�าทายเหล่าน่�ม่ค์วามเก่ิ�ยวข�องกัิบแนวโน�มกิารืลงทนุท่�เปล่�ยนไป รืวมถู่งลด้ค์วามเส่�ยงของนักิลงทนุทั�วโลกิในสถูานกิารืณเ์ศรืษฐกิิจโลกิท่�ขาด้เสถู่ยรืภาพ 
ด้�วยสถูานกิารืณเ์ศรืษฐกิิจมหภาค์เชุน่น่� ค์วามเป็นไปได้�ท่�ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิจะอย้ร่ือด้ จ่งลด้ต่ำาลง ค์วามต่�องกิารืเงินทนุม่เพิ�มสง้ข่�น รืวมถู่งค์วามจำาเป็นท่�ธุุรืกิิจ
ขนาด้เล็กิจะต่�องปรืบัตั่วอยา่งรืวด้เรืว็ต่่อสถูานกิารืณท่์�เปล่�ยนไปก็ิเพิ�มสง้ข่�นด้�วย รืายงานหลายฉบบัรืะบุบว่านักิลงทนุม่แนวโน�มท่�จะตั่ด้สินใจลงทนุกัิบธุุรืกิิจท่�
ม่เสถู่ยรืภาพ และเป็นผู้้�นำาในต่ลาด้ของต่นเอง ซึ่่�งนักิลงทนุกิลุ่มน่�ม่แนวทางกิารืลงทนุ ในเชุงิของกิารืเก็ิงกิำาไรื หรือืขายต่่อกิิจกิารื แต่กิต่่างจากิกิลุ่มนักิลงทุนท่�
ให�ข�อม้ลในรืายงานฉบับน่�

ปรืะเด็้นปัญหาด้�านกิรืะแสเงินสด้ (Cash flow) ยงัค์งเป็นปรืะเด็้นปัญหาท่�สง่ผู้ลกิรืะทบต่่อกิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิเป็นอยา่งมากิ และในค์วามเป็นจรืงิ เศรืษฐกิิจ
ไทยหด้ตั่วลงกิว่ารื�อยละ 12 จากิปีก่ิอนหน�า23 ข�อม้ลจากิสำานักิงานสภาพฒันากิารืเศรืษฐกิิจและสังค์มแหง่ชุาติ่รืะบุว่ากิารืหด้ตั่วของเศรืษฐกิิจในค์รืั�งน่�สง่ผู้ลใ
ผู้ลิต่ภัณฑ์มวลรืวมในปรืะเทศ (GDP) ลด้ลงมากิท่�สดุ้ในรือบ 20 ปี24 ตั่�งแต่่วิกิฤต่ต่�มยำากิุ�งในปี พ.ศ. 2541 อัต่รืากิารืบรืโิภค์ท่�ลด้ลง หน่�ในค์รืวัเรือืนเพิ�มสง้ข่�น,
และกิารืสนับสนุนทางกิารืเงินสำาหรืบัธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่เพื�อบรืรืเทาผู้ลกิรืะทบก็ิม่อย้อ่ยา่งจำากัิด้ สง่ผู้ลให�หลายบรืษัิทต่�องตั่ด้สินใจลด้จำานวน
พนักิงาน หรือืลด้เวลาทำางาน และค่์าต่อบแทนลง หากิไมม่่กิารืเข�าถู่งกิารืสนับสนุนทางกิารืเงิน หรือืแหล่งทนุ ธุุรืกิิจสว่นใหญจ่ะต่�องปรืะสบกัิบปัญหา 
กิรืะแสเงินสด้ฝืูด้เคื์อง และหน่�งในผู้้�ปรืะกิอบกิารืได้�รืะบุไว�ว่า “โค์วิด้-19 กิรืะทบธุุรืกิิจ และกิรืะแสเงินสด้ของเรืาอยา่งรุืนแรืง เรืาจำาเป็นจะต่�องปิด้สาขา และ
ต่�องปรืบัเปล่�ยนแนวทางหลักิในกิารืด้ำาเนินธุุรืกิิจของเรืา”

กิารืด้ำาเนินกิารืและค์วามต่�องกิารืขององค์์กิรื

23  Languepin, O. (2020). “Thai economy shrinks most in more than two decades.” Thailand Business News.
24  Ibid.

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

กิจกรืรืมท่ี่�องค์กรืข่องที่�านได้ดำาเนินงานไป็แลุ้่ว หรือืคาดว�าจะที่ำาในป่็ 2563 อ่นเป็็นผู้ลุ่มาจากวิกฤตโควิด-19

ป็รืบ่ร้ืป็แบบ หรือืชิ�องที่างดำาเนิน
งานโครืงการืส�งเสรืมิผู้้ป้็รืะกอบการื

ในป่็จจ่บน่

ป็รืบ่เน้ือหาโครืงการืส�งเสรืมิผู้้้
ป็รืะกอบการืในป่็จจ่บน่ 

ชิะลุ่อการืดำาเนินงานโครืงการืส�ง
เสรืมิผู้้ป้็รืะกอบการื

พื่ฒ่นาโครืงการืส�งเสรืมิผู้้ป้็รืะกอบ
การืใหม�

ลุ่ด หรือืป็รืบ่ข่นาดการืป็ฏิบติ่งาน
ใหเ้ล็ุ่กลุ่ง

ใหเ้งินที่น่ หรือืเงินชิ�วยเหลืุ่อแก�ผู้้้
ป็รืะกอบการื หรือืองค์กรืกลุ่างเพื่ื�อ
ใหส้ามารืถึรืบ่มอืก่บวิกฤตการืณ์ท่ี่�

เกิดข่ึ้นได้

เพื่ิ�มความยดืหย่�นในการืใหก้ารื
สน่บสน่นที่างการืเงิน

ชิะลุ่อการืใหเ้งินที่น่หรือืเงินชิ�วย
เหลืุ่อ

73%
18%
9%

17%
13%
70%

56%
31%
13%

12%
34%

54%

28%
21%
50%

23%
24%

52%

34%

44%

22%

11%
11%
78%

ที่ำาสำาเรืจ็ไป็แลุ้่ว

คาดว�าจะที่ำา

ไม�อย้�ในแผู้นว�าจะที่ำา

N = 103
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กิารืปรัืบตั่วให�เข�ากัิบสถูานกิารืณ์ท่�เปล่�ยนไปจากิผู้ลกิรืะทบของกิารืแพรืร่ืะบาด้ของโค์วิด้-19 นับว่ายงัค์งเป็นปรืะเด็้นเรืง่ด่้วนสำาหรืบัองค์์กิรืท่�ทำาหน�าท่�
สนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพมหานค์รื อยา่งไรืก็ิต่าม หากิมองในแง่บวกิเรืาจะพบว่า องค์์กิรืสว่นใหญไ่ด้�ม่กิารืปรืบัเนื�อหา และวิธุก่ิารืด้ำาเนินโค์รืงกิารื
สนับสนุนให�สอด้ค์ล�องกัิบค์วามต่�องกิารืท่�เปล่�ยนไปของผู้้�ปรืะกิอบกิารืในชุว่งเวลาท่�ม่กิารืรืะบาด้ของโค์วิด้-19 องค์์กิรืจำานวนหน่�งได้�เลื�อนหรืือลด้ขนาด้
โค์รืงกิารืสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืลง กิรืณเ่หล่าน่�ได้�สะท�อนให�เห็นถู่งค์วามสามารืถูของปรืะเทศไทยในกิารืจัด้กิารืกัิบผู้ลกิรืะทบของกิารืรืะบาด้ของโค์วิด้-19 
หน�าท่�ท่�สำาคั์ญขององค์์กิรืท่�สนับสนุนกิารืพฒันารืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืในต่อนน่�คื์อ กิารืให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืชุว่ยเหลือองค์์กิรืท่�ทำางาน
สนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารื ในกิารืปรืบัตั่วอยา่งทันท่วงท่ และสรื�างค์วามมั�นใจว่า โค์รืงกิารืสนับสนุนเหล่านั�นยงัค์งม่ค์วามเชุื�อมโยงกัิบสถูานกิารืณ ์และสรื�าง
ปรืะโยชุน์อันสง้สดุ้ให�กัิบผู้้�ปรืะกิอบกิารือย้่

อ่กิหน่�งปรืะเด็้นท่�นา่ยนิด่้คื์อ องค์์กิรืสว่นใหญร่ืะบุว่า ค์วามเรืง่ด่้วนในกิารืหาแหล่งทนุเพื�อสนับสนุนให�งบด้ลุอย้ใ่นสภาวะมั�นค์งนั�นอย้ใ่นรืะดั้บท่�ต่ำา 
แสด้งให�เห็นว่าหลายองค์์กิรืได้�ปรัืบตั่ว และพบแนวทางท่�จะจุนเจือองค์์กิรืของต่น รืวมถู่งยงัค์งสนับสนุนผู้้�ปรืะกิอบกิารืต่่อไปได้� แม�ในสถูานกิารืณท่์�ยากิลำาบากิ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19

ป็รืบ่รืายลุ่ะเอ่ยดโครืงการื
ส�งเสรืมิผู้้ป้็รืะกอบการืเพื่ื�อ
ตอบสนองต�อมาตรืการืเว้น

รืะยะห�างที่างส่งคม 
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N = 104

รืะด่บความก่งวลุ่ท่ี่�องค์กรืข่องที่�านม ่เมื�อคำานึงถึึงการืดำาเนินโครืงการืแลุ่ะป็ฏิบติ่การืในสถึานการืณ์วิกฤตโควิด-19

ป็รืบ่วิธุก่ารืดำาเนินงาน
โครืงการืส�งเสรืมิ 

ผู้้ป้็รืะกอบการืเพื่ื�อ 
ตอบสนองต�อมาตรื 

การืเว้นรืะยะห�างที่างส่งคม

ตอบสนองโดยตรืงก่บ 
หรือืส�งเสรืมิผู้้ป้็รืะกอบการื
ใหส้ามารืถึผู้�านวิกฤตไป็ได้
ด้วยการืใหค้วามชิ�วยเหลืุ่อ

ด้านเที่คนิค

ชิ�วยเหลืุ่อผู้้ป้็รืะกอบการืให้
สามารืถึรืบ่เงินที่น่ได้ท่ี่นท่ี่
เพื่ื�อใหส้ามารืถึดำาเนินงาน

ต�อไป็ได้

รืก่ษาเสถ่ึยรืภาพื่ที่างการื
เงินใหอ้งค์กรืข่องที่�านใน

ชิ�วงป่็งบป็รืะมาณน่้

3.6 3.4 3.3 3.0
2.5
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จำานวนแหล่งทนุสำาหรืบัธุุรืกิิจชุว่งเข�าส้ต่่ลาด้ (Early-stage) ท่�ม่จำากัิด้: 
กิว่ารื�อยละ 45 ของกิลุ่มตั่วอยา่ง รืะบุว่าแหล่งทนุท่�ม่จำากัิด้เป็นหน่�งในค์วามท�าทายอันดั้บต่�น ๆ ในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื และใน 
กิารืศ่กิษาค์รืั�งน่� องค์์กิรืท่�ให�กิารืสนับสนุนทางกิารืเงินม่จำานวน 121 องค์์กิรื แต่่ข�อม้ลจากิสำานักิงานสง่เสรืมิวิสาหกิิจขนาด้กิลางและขนาด้ยอ่มรืะบุว่า
จำานวนของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิในปรืะเทศไทยนั�นม่จำานวนสง้ถู่ง 3 ล�านธุุรืกิิจโด้ยปรืะมาณ 25 นอกิเหนือจากิจำานวนของแหล่งทนุท่�จำากัิด้ เมื�อเท่ยบกัิบจำานว
ของผู้้�ปรืะกิอบกิารื ร้ืปแบบของกิารืให�ทนุ และเงื�อนไขต่่าง ๆ เองก็ิเป็นอ่กิหน่�งปัจจัยท่�มักิจะไมต่่รืงกัิบสภาพ หรือืค์วามต่�องกิารืของผู้้�ปรืะกิอบกิารื 
เชุน่ เงื�อนไขด้�านกิารืค์ำาปรืะกัิน และปรืะวัติ่กิารืชุำารืะเงินจากิกิารืกิ้�ท่�ผู้า่นมาของผู้้�ขอกิ้� รืวมไปถู่งขนาด้ และชุว่งธุุรืกิิจท่�แหล่งทนุให�ค์วามสนใจด้�วยเชุน่กัิน

กิารืขาด้ค์วามรืว่มมือกัินขององค์์กิรืในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื: 
รื�อยละ 41 ของกิลุ่มตั่วอยา่งรืะบุว่าน่�เป็นหน่�งในค์วามท�าทายท่�สำาคั์ญ เนื�องจากิองค์์กิรืในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพม่จำานวน
หลายรื�อยองค์์กิรื ซึ่่�งรืายงานฉบบัน่�ได้�รืวบรืวมข�อม้ลจากิ 267 องค์์กิรืท่�เก่ิ�ยวข�อง ซึ่่�งอาจไมใ่ชุร่ืายกิารืท่�ค์รืบถู�วนท่�สดุ้ (ด้ร้ืายอะเอ่ยด้เพิ�มเติ่มได้�ใน 
รืะเบย่บวิธุวิ่จัย) แต่่ในรืะบบนิเวศท่�ม่ค์วามหนาแนน่ และเปล่�ยนแปลงอย้ต่่ลอด้เวลา จ่งเป็นเรืื�องท่�ไมน่า่แปลกิใจเลยท่�เรืาจะพบปัญหาในกิารืทำางานรืว่ม
กัินรืะหว่างองค์์กิรื อยา่งไรืก็ิต่าม ผู้้�เข�ารืว่มในกิารืศ่กิษาในค์รืั�งน่�รืะบุว่า ในรืะยะเวลา 3 ปีท่�ผู้า่นมา พวกิเขามองว่าเค์รือืขา่ยค์วามรืว่มมือต่่าง ๆ ในรืะบบ
นิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืม่กิารืพัฒนาข่�นเป็นอยา่งมากิ ถู่งแม�ว่ารืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจในไทยยงัม่ศักิยภาพในกิารืเติ่บโต่อ่กิมากิ แต่่เรืาได้�เห็น
แนวโน�มท่�แสด้งให�ถู่งค์วามเป็นไปได้�ท่�จะเกิิด้ค์วามรืว่มมือเพิ�มมากิข่�นในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื เชุน่กิารืก่ิอตั่�งของกิลุ่มสมาค์มไทย 
ผู้้�ปรืะกิอบธุุรืกิิจเงินรืว่มลงทนุ (Thai Venture Capital Association) Thai Tech Startup Association และ Thai Management Association เป็นต่�น

ค์วามท�าทายด้�านกิารืเข�าถู่งบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถู: 
ผู้ลกิารืศ่กิษารืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของสต่ารืท์อัพในไทยท่�ผู้า่นมาชุ่�ให�เห็นว่ากิรุืงเทพมหานค์รื นั�นเป็นศ้นยร์ืวมของบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถู ต่ามท่�ได้�ม่
รืายงานรืะบุว่า “เป็นรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ม่ค์วามสามารืถูในกิารืเข�าถู่งบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถู รืวมถู่งม่อัต่รืากิารืว่างงานท่�ต่ำา”26

แต่่อยา่งไรืก็ิต่ามค์วามท�าทายข�อน่�ยงัค์งถูก้ิรืะบุว่าเป็นค์วามท�าทายท่�สำาคั์ญโด้ยหน่�งในสามขององค์์กิรืท่�เข�ารืว่มกิารืศ่กิษา เพรืาะถู่งแม�ว่าจะม่ 
ต่ลาด้แรืงงานท่�ม่ค์วามสามารืถู แต่่ค่์าใชุ�จ่ายในกิารืจ�างงานอาจสง้เกิินกิว่าท่�ธุุรืกิิจขนาด้เล็กิจะสามารืถูแบกิรัืบได้� และกิารืเข�าถู่งกิลุ่มบุค์ลากิรืท่�ม่ทักิษะ
ในรืะดั้บสง้อาจจะทำาได้�ยากิกิว่ากิลุ่มบุค์ลากิรืท่�ม่ทักิษะรืองลงมา27

กิารืรืา่ง และกิารืปรืบัใชุ�นโยบายจากิภาค์รืฐัท่�ถูก้ิปรืบัปรุืงใหมใ่ห�เหมาะสม: 
สภาวะทางกิารืเมืองท่�ขาด้เสถู่ยรืภาพในปัจจุบนัม่บทบาทสำาคั์ญในกิารืให�กิารืจัด้ลำาดั้บค์วามสำาคั์ญ และค์วามต่่อเนื�องขององค์์กิรืภาค์รืฐั ซึ่่�งนำาไปส้ ่
ค์วามล่าชุ�าในกิารืออกินโยบาย รืวมถู่งกิารืให�ค์วามสำาคั์ญเพย่งกิารืแกิ�ปัญหาเฉพาะหน�า อยา่งไรืก็ิต่าม ข�อม้ลจากิกิารืสัมภาษณแ์สด้งให�เห็นว่า 
ค์วามเปล่�ยนแปลงท่�จำาเป็นต่่าง ๆ เชุน่ โค์รืงสรื�างภาษ่ ข�อกิฏิหมายท่�เก่ิ�ยวของกัิบกิารืทำาธุุรืกิิจ รืวมถู่งพรืะรืาชุบญัญัติ่ค์นเข�าเมือง จำาเป็นท่�จะต่�องอาศัย 
ค์วามพยายามเปล่�ยนแปลงอยา่งต่่อเนื�อง รืวมถู่งกิารืตั่�งเป้าหมายท่�ชุดั้เจน

25  (2018). “SME Policy Index: ASEAN 2018 Boosting Competitiveness and Inclusive Growth.” OECD.
26  Thompson, H.D., Cardona, C. (2019). “Startup Ecosystem Report Bangkok.” Enpact.
27  Ibid.

ความท้าทาย (CHALLENGES)

ข้อมูลเชิงลึก (INSIGHT)

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264305328-24-en/index.html?itemId=/content/component/9789264305328-24-en
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ความเป็นไปได้  (OPPORTUNITIES)

ข้อมูลเชิงลึก (INSIGHT)

ร้ืปแบบกิารืรืว่มลงทนุ และกิารืปล่อยก้ิ�ท่�เหมาะสมกัิบผู้้�ปรืะกิอบกิารื: 
ถู่งแม�ว่าจำานวนของนักิลงทนุ และสถูาบนัทางกิารืเงินจะม่อย้จ่ำานวนไมน่�อยในปรืะเทศไทย แต่่กิารืขาด้ร้ืปแบบกิารืปล่อยกิ้�ท่�อนุญาต่ให�ใชุ�สินทรืพัย์ 
ร้ืปแบบต่่าง ๆ ในกิารืค์ำาปรืะกัิน และร้ืปแบบกิารืรืว่มลงทนุท่�เปิด้ให�ธุุรืกิิจรืะยะเรืิ�มต่�น ยงัค์งเป็นโอกิาสสำาหรืบัผู้้�ท่�สนใจท่�ต่�องกิารืจะอุด้ชุอ่งว่างใน 
ต่ลาด้กิารืลงทุนในผู้้�ปรืะกิอบกิารืไทย

กิารืเข�าถู่งข�อม้ลของต่ลาด้ในภ้มิภาค์: 
กิารืพฒันาของกิารืเข�าถู่งข�อม้ลนั�น นับว่าเป็นอ่กิหน่�งค์วามเปล่�ยนแปลงท่�เห็นได้�ชุดั้ในรืะยะเวลา 3 ปีท่�ผู้า่นมา อยา่งไรืก็ิต่าม ข�อม้ลจากิกิลุ่มตั่วอยา่งรืะบุ
ว่าผู้้�ปรืะกิอบกิารืม่กิรือบวิสยัทัศน์ท่�ยงัไมก่ิว�างนักิ และยงัค์งยด่้ติ่ด้อย้กั่ิบต่ลาด้ในปรืะเทศ ดั้งนั�นโอกิาสท่�สำาคั์ญอ่กิสว่นหน่�งคื์อกิารืชุว่ยกิรืะจายข�อม้ลท่�
จะชุว่ยให�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืสามารืถูขยายธุุรืกิิจต่่อไปในรืะดั้บภ้มิภาค์ หรือืในรืะดั้บสากิลได้�

ต่ลาด้ของบุค์ลากิรืท่�ม่ทักิษะ และบุค์ลากิรืรืะดั้บผู้้�บรืหิารื: 
ถู่งแม�ว่าปรืะเทศไทยจะม่บุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถูอย้เ่ป็นจำานวนมากิ แต่่สำาหรืบัผู้้�ปรืะกิอบกิารืแล�ว กิารืเข�าถู่งทรืพัยากิรืมนุษย์ท่�ม่คุ์ณภาพยังค์งเป็น
อ่กิหน่�งค์วามท�าทาย และสถูาบนักิารืศ่กิษาท่�ให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืพฒันาค์วามเป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารื ม่ค์วามสามารืถูท่�จะชุว่ยพฒันาต่ลาด้แรืงงาน 
รืวมถู่งชุว่ยสนับสนุนกิารืเข�าถู่งทรืพัยากิรืมนุษยท่์�ม่ค์ณุภาพเหล่าน่�ผู้า่นเค์รือืขา่ยศิษยเ์ก่ิา และนำาเสนอแนวทางกิารืเป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารื และแวด้วง 
กิารืปรืะกิอบกิารื เพื�อด่้งด้ด้้ให�บุค์ลากิรืรุืน่ใหมหั่นมาสนใจกิลุ่มธุุรืกิิจกิลุ่มน่�มายิ�งข่�น นอกิเหนือจากิน่�กิลุ่มธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ท่�ปรืะสบค์วาม
สำาเรืจ็ในกิารืขยายต่ลาด้ไปส้ต่่ลาด้รืะดั้บภ้มิภาค์ หรือืรืะดั้บโลกิ ม่แนวโน�มท่�จะด่้งด้ด้้บุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถูจากิบริืษัทขนาด้ใหญด่้�วยเชุน่กัิน

นโยบาย และกิฏิรืะเบย่บ: 
World Bank จัด้อันดั้บให�ไทยอย้ใ่นอันดั้บท่� 21 ของปรืะเทศท่�สามารืถูปรืะกิอบธุุรืกิิจได้�ง่ายท่�สดุ้ในปี พ.ศ.2563 ในรืายงาน Ease of Doing Business 
Report28 และนโยบายท่�ผู้า่นมาได้�ทำาให�กิรุืงเทพมหานค์รื เป็นเมืองท่�เหมาะแก่ิกิารืทำาธุุรืกิิจมากิยิ�งข่�น ซึ่่�งสง่ผู้ลให�กิารืเป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารืนั�นสามารืถูทำาได้�ง่าย
และม่แนวโน�มท่�จะสรื�างผู้ลกิำาไรืได้�มากิยิ�งข่�น29 ในสว่นของนโยบายรืะดั้บชุาติ่ ก็ิม่กิารืให�ค์วามสำาคั์ญกัิบธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่ ซึ่่�งชุว่ยสรื�า  
สภาพแวด้ล�อมท่�เหมาะสมกัิบกิารืเติ่บโต่ของธุุรืกิิจ อยา่งไรืก็ิต่าม ค์วามท�าทายท่�เก่ิ�ยวของกัิบนโยบาย และค์วามรืวด้เรืว็ในกิารืปรัืบใชุ�นโยบายต่่าง ๆ ก็ิยงัค์งม่อย้่

28  Aditya, A. (2020). “Thailand Government – How Supportive is it for Business?” StartUp in Thailand.
29  Ibid.

https://startupinthailand.com/thailand-government-is-it-supportive-for-business/
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ข�อเสนอแนะ  (Recommendations)

พฒันากิารืเข�าถู่งบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถู
ทรืพัยากิรืมนุษยนั์�นเป็นหน่�งในจุด้แขง็ของรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพมหานค์รื ซึ่่�งหากินำาข�อจำากัิด้
ทางกิารืเงินในกิารืจัด้หา และจัด้จ�างบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถูออกิไปแล�ว ผู้้�ปรืะกิอบกิารื และธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่
จะเพิ�มโอกิาสในกิารืเข�าถู่งต่ลาด้แรืงงานศักิยภาพสง้น่� แนวทางในกิารืกิ�าวข�ามข�อจำากัิด้น่�อาจเรืิ�มจากินโยบายท่�เอื�อให�ธุุรืกิิจ
ขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่สามารืถูแขง่ขนักัิบธุุรืกิิจขนาด้ใหญใ่นแง่ของกิารืจ�างงานได้� สถูานศ่กิษาสามารืถูชุว่ยเชุื�อมศิษย์เก่ิาท่�
เป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารื กัิบนักิศ่กิษาท่�กิำาลังศ่กิษากิารืเป็นผู้้�ปรืะกิอบกิารือย้ ่เชุน่เด่้ยวกัิบผู้้�ให�บริืกิารืด้�านกิารืพฒันาขด่้ 
ค์วามสามารืถูยงัค์งชุว่ยสนับสนุนกิารืพฒันา และค์�นหาบุค์ลากิรืท่�ม่ค์วามสามารืถู

สรื�างเป้าหมายรืว่มเพื�อสรื�างค์วามรืว่มมือภายในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื
‘กิารืสรื�างค์วามรืว่มมือ’ ถูก้ิกิล่าวถู่งว่าเป็นทั�งค์วามท�าทายและโอกิาสในกิารืพฒันาท่�สำาคั์ญต่่อรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของ 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารื ชุ่�ให�เห็นถู่งจำานวนขององค์์กิรืท่�ให�ค์วามสนใจในกิารืสรื�างค์วามรืว่มมือภายในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของ 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารื นอกิเหนือจากิน่� ในรืะบบนิเวศท่�ม่ขนาด้ใหญแ่ละม่ค์วามเปล่�ยนแปลงอย้ต่่ลอด้เวลา เชุน่รืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจ
ของผู้้�ปรืะกิอบกิารืในกิรุืงเทพมหานค์รื กิารืจัด้ลำาดั้บค์วามสำาคั์ญหรือืตั่�งเป้าหมายรืว่มกัินนั�นอาจจะทำาได้�ไมง่่ายนักิ 
แต่่หากิผู้้�นำาในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื เชุน่ภาค์รืฐั หรือืเค์รือืขา่ยภาค่์ต่่างๆ ทำางานรืว่มกัินเพื�อรืวบรืวม 
ค์วามต่�องกิารืท่�ผู้้�ปรืะกิอบกิารื และองค์์กิรืตั่วกิลางต่�องกิารื เพื�อนำาข�อม้ลเหล่านั�นมาสงัเค์รืาะห์และสื�อสารื เพื�อจัด้ตั่�งเป็น 
เป้าหมายรืว่มของรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารื จำานวนของค์วามรืว่มมืออาจจะม่แนวโน�มท่�จะเพิ�มสง้ข่�น

ให�ค์วามสำาคั์ญกัิบกิารืผู้ลักิดั้นกิารืขยายตั่วของธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่
ค์วามท�าทายท่�ถูก้ิกิล่าวถู่งโด้ยองค์์กิรืตั่วกิลางอย้บ่อ่ยค์รืั�ง คื์อธุุรืกิิจขนาด้เล็กิท่�กิำาลังเติ่บโต่มักิจะขาด้ค์วามสามารืถู 
ในกิารืขยายตั่ว ไมว่่าจะด้�วยกิารืขาด้วิสยัทัศน์ท่�จะขยายตั่วเกิินกิว่าต่ลาด้ในปรืะเทศ หรือืขาด้ทักิษะ และค์วามร้ื�ท่�จะทำาเชุน่นั�น 
ในขณะท่�รื�อยละ 86 ขององค์์กิรืท่�สนับสนุนด้�านกิารืเข�าถู่งต่ลาด้ รืะบุว่าพวกิเขาพยายามชุว่ยให�ผู้้�ปรืะกิอบกิารืเข�าถู่งต่ลาด้ 
และผู้้�บรืโิภค์ได้� ซึ่่�งข�อม้ลจากิกิารืสมัภาษณ ์องค์์กิรืตั่วกิลางรืะบุว่า กิารืสนับสนุนเหล่านั�นไมเ่พย่งพอต่่อกิารืขยายตั่วส้ต่่ลาด้
ในรืะดั้บภ้มิภาค์ หรือืรืะดั้บโลกิได้� หน่�งในแนวทางแกิ�ไขอาจสามารืถูทำาได้�ผู้า่นสถูาบนักิารืศ่กิษา ท่�ชุว่ยพฒันาวิสยัทัศน์ของ 
ผู้้�ปรืะกิอบกิารืรุืน่ใหม ่โด้ยกิารืนำาผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ปรืะสบค์วามสำาเรืจ็มานำาเสนอถู่งอนาค์ต่ของกิารืปรืะกิอบกิารื 
และสำาหรืบัผู้้�ท่�อย้ใ่นต่ลาด้ องค์์กิรืพฒันาขด่้ค์วามสามารืถูสามารืถูชุว่ยให�ค์ำาแนะนำา โด้ยให�ค์วามสำาคั์ญกัิบผู้้�ปรืะกิอบกิารืท่�ม่
ศักิยภาพท่�จะเติ่บโต่ได้� รืวมถู่งกิารืให�ค์วามชุว่ยเหลือทางเทค์นิค์เฉพาะทางต่่างๆ

อุด้ชุอ่งว่างในกิารืเข�าถู่งแหล่งทนุ
กิารืเข�าถู่งแหล่งทนุนับว่าเป็นหน่�งในค์วามท�าทายอันดั้บต่�น ๆ ในรืะบบนิเวศทางธุุรืกิิจของผู้้�ปรืะกิอบกิารืไทย ค์วามท�าทายน่�
เกิิด้มาจากิทั�งผู้้�ขอทนุ และแหล่งทนุเอง แนวทางกิารืแกิ�ปัญหาอยา่งบ้รืณากิารืนั�นจำาเป็นต่่อกิารืแกิ�ปัญหาเป็นอยา่งยิ�ง 
และหน่�งในปัจจัยท่�แนวทางกิารืแกิ�ปัญหาน่�ค์วรืให�กิารืสนับสนุนคื์อ กิารืพฒันาเค์รือืขา่ยของผู้้�ให�กิารืสนับสนุนทางกิารืเงินท่� 
เข�มเเขง็ และสามารืถูท่�จะเชุื�อมผู้้�ปรืะกิอบกิารืไทย กัิบผู้้�ปรืะกิอบกิารืต่่างชุาติ่ได้�

ข้อมูลเชิงลึก (INSIGHT)
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