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เกี่ ยวกั บ ANDE
Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) เป็็นกลุ่่�ม

กิ ตติ กรรมประกาศ

ทำำ�งานเพื่� อ
่ สนัับสนุุน และพััฒนาความเป็็นผู้้�ประกอบการ

รายงานฉบัับนี้้�ออกแบบมาเพื่� อ
่ นำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงลึึก (Insight) ของการ

เครืือข่า่ ยสากลที่่�มีีสมาชิิกเข้้าร่่วมมากกว่่า 280 องค์์กรทั่่�วโลก ANDE

(Entrepreneurship) ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging markets) โดยมีี

สมาชิิกในเครืือข่า่ ยของ ANDE ให้้บริิการสนัับสนุุนด้้านการเงิิน (Financial)
ด้้านองค์์ความรู้้ � (Educational) รวมไปถึึงด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Business)

สนัับสนุุนสำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�กำำ�ลัังเติิบโตในเขตพื้้� นทีี

กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่่�มีีการดำำ�เนิินการอยู่่�ในปััจจุุบััน ซึ่�ง่ ใน

ระหว่่างช่่วงเวลาที่่�รายงานฉบัับนี้้�ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษา และจััดพิิมพ์์ นานา

ให้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโต (Small and Growing

ประเทศทั่่�วโลกยัังคงต่่อสู้้�กัับสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิค-19

ที่่�กำำ�ลัังเติิบโตนั้้�นจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างงาน กระตุ้้�นการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

ของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�กำำ�ลัังเติิบโตนั้้�น เป็็นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญ

Businesses (SGBs)) ภายใต้้ความเชื่่�อว่่า การสนัับสนุุนกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็ก
ในระยะยาว รวมถึึงการสร้้างประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ANDE

เชื่่�อว่่า กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�กำำ�ลัังเติิบโตมีีศัักยภาพที่่�จะดึึงเศรษฐกิิจของ

ประเทศให้้พ้น
้ จากสภาวะยากจนได้้ ANDE เป็็นหนึ่่�งในโปรแกรมภายใต้้

The Aspen Institute ซึ่�ง่ เป็็นองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร โดยมุ่่ง� เน้้นที่่�จะ

สร้้างพื้้� นที่่�ในในการพััฒนาผู้้�นำำ�ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการสร้้างคุุณค่่า ให้้เกิิด

การแลกเปลี่่�ยนทางความคิิด

อยู่่� ANDE เห็็นว่่าช่่วงเวลานี้้� การสนัับสนุุนต่่าง ๆ ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ

เป็็นอย่่างยิ่่�ง เนื่่� องจากกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�กำำ�ลัังเติิบโต รวมไปถึึงองค์์กร

เสริิมสร้้างขีีดความสามารถ (Capacity development organizations) และ
นัักลงทุุน ต่่างเผชิิญกัับความท้้าทาย ทั้้�งในแง่่ของทางสัังคมและเศรษฐกิิจ
ANDE ขอขอบคุุณที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Global Inclusive

Growth Partnership (GIGP) ซึ่�ง่ เป็็นโครงการที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือกััน
ของ Aspen Institute และ Mastercard Center for Inclusive Growth

โครงการ GIGP เป็็นโครงการระยะยาว ซึ่�ง่ นำำ�ไปสู่่�การผสานความเชี่่ย
� วชาญ

ผู้ เขียน
Victoria Hume,
นัักวิิจััย

จิินต์์จุุฑา พงศ์์พัันธุ์์�สถาพร (พลอย),

ผู้้ป
� ระสานงานโครงการภูมิ
ู ภ
ิ าคเอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้

อ้้อมแก้้ว เวชยชััย (ฝ้้าย),

ผู้้จั
� ัดการภูมิ
ู ภ
ิ าคเอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้
ชญณััฐ ศุุภทรงกลด,
ผู้้แ
� ปล

และเครืือข่า่ ยของทั้้�ง Aspen Institute และ Mastercard Center for

Inclusive Growth เพื่� อ
่ นำำ�ไปสู่่�การจััดการปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางรายได้้
และความสามารถในการเข้้าถึึงข้้อมููล ผ่่านแนวความคิิด ‘การเติิบโตอย่่าง

มีีส่่วนร่่วม (Inclusive growth)’

ส่่วนหนึ่่�งของความร่่วมมืือภายใต้้โครงการ GIGP คืือการทำำ�วิิจััยเชิิง

คุุณภาพ โดย ANDE เอเชีียตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ได้้

ทำำ�การสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููล ระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ ใน

กลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ภายในพื้้� นที่่�กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล เพื่� อ
่ ศึึกษา
แนวทางการเติิบโตของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็ก รวมทั้้�งทำำ�ความเข้้าใจกัับ

อุุปสรรคและปััจจััยแวดล้้อม หรืือโอกาสในการช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโต

ของธุุรกิิจกลุ่่�มนี้้� รวมทั้้�งสอบถามข้้อมููลผลกระทบของผู้้�ประกอบการจาก

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไว้้รััสโคโรนา (COVID-19)

ANDE ขอขอบคุุณ ผู้้�ร่่วมตอบแบบสอบถามทุุกท่่าน ที่่ส
� ละเวลามาเข้้าร่่วมการ

ทำำ�วิจัั
ิ ย และร่่วมให้้ข้อ
้ มููลผ่่านการสััมภาษณ์์ รวมถึึงทุุกองค์์กร ที่่มีีส่่
� วนร่่วมใน
การให้้ข้อ
้ มููลเพื่� อ
่ รายงานฉบัับนี้้� การวิิจััยศึึกษาครั้้�งนี้้� จะไม่่สามารถสำำ�เร็็จได้้
หากขาดการสนัับสนุุนจากองค์์กรตััวกลางและผู้้�ประกอบการทุุกท่่าน

ขอขอบพระคุุณ ทีีมงานจาก Thus Co., Ltd และทุุกองค์์กรพัันธมิิตรที่่�มีี
ส่่วนช่่วยให้้การทำำ�วิิจััยนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จ
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เกี่ ยวกั บรายงาน
ฉบั บนี้
ANDE’s Ecosystem Snapshots หรืือ รายงานภาพรวมระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�
ประกอบการ ถููกออกแบบมาเพื่่� อเก็็บข้้อมููลพื้้� นฐานของการสนัับสนุุนด้้านต่่าง ๆ

สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโต ที่่�อยู่่�ภายในขอบเขตของเมืือง หรืือประเทศ
หนึ่่�ง ๆ โดยข้้อมููลชุุดนี้้�เปรีียบเสมืือนข้้อมููลสำำ�มะโนขององค์์กรที่�่เกี่่�ยวข้้องในพื้้� นที่่�ใน
ระยะเวลาหนึ่่�ง ๆ

ถึึงแม้้ว่่าข้้อมููลชุุดนี้้�จะเป็็นเพีียงชุุดข้้อมููล ณ ช่่วงเวลาหนึ่่�ง ๆ แต่่ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

(Methodology) ในรายงานฉบัับนี้้�ถููกออกแบบมาโดยให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน

(Practitioner-focused) ซึ่่�งกระบวนการวิิจััยเกืือบทั้้�งหมดนั้้�น ถููกทำำ�ผ่า่ นผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงาน

ในพื้้� นที่่� ที่่�ได้้ทำำ�งานใกล้้ชิิดกัับกัับองค์์กรที่�่เกี่่�ยวข้้องโดยตรง

สำำ�หรัับผู้้�ที่�่สนใจในรายงานภาพรวมของระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการใน

เขตพื้้� นที่่�กรุุงเทพมหานคร วิิธีีเหล่่านี้้�อาจเป็็นแนวในการใช้้ประโยชน์์จากรายงานภาพ
รวมระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการฉบัับนี้้�

1

เพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจกัับความต้้องการของผู้้�ประกอบการ รวมถึึงช่่องว่่างที่่�ยังั
มีีอยู่่�ในการสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กเติิบโต (อย่่างไรก็็ตาม

ข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้� ไม่่ได้้เป็็นรายชื่่�อทั้้�งหมดขององค์์กรในระบบนิิเวศ

ทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการภายในพื้้� นที่่�กรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล)

2
3

เพื่่� อสร้้างความสััมพัันธ์์ และกระชัับพัันธมิิตรกัับองค์์กรต่่างๆ ในระบบ
นิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ ที่่�มีีเป้้าหมายใกล้้เคีียงกััน

เพื่่� อใช้้เป็็นเครื่่� องมืือในการเริ่่�มต้้นบทสนทนา และความร่่วมมืือกัับ

องค์์กรอื่่�น ๆ ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ

ทีีมวิิจััย ANDE ได้้พยายามวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เก็็บมา ผ่่านบริิบทของประเทศไทย แต่่ผู้้�

อ่่านซึ่่�งอาจจะมีีข้้อมููลและประสบการณ์์ที่�่แตกต่่างออกไป อาจมีีการวิิเคราะห์์รายงาน

ฉบัับนี้้�ในมุุมมองที่่�หลากหลายและแตกต่่างได้้ ทั้้�งนี้้� ทีีมวิิจััย ANDE หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
รายงานฉบัับนี้้� จะเป็็นเสมืือนแผนที่่�ที่�่แสดงให้้ผู้้�อ่่านเห็็นถึึงระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�
ประกอบการในพื้้� นที่่� ในระยะเวลาหนึ่่�ง รวมไปถึึงข้้อมููลสำำ�คััญ ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการขยาย
ตััวและกระชัับสััมพัันธ์์ขององค์์กรตััวกลางที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการอยู่่�ใน
ระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการนี้้�
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หากมองในมุุมของการเติิบโตทางเศรษฐกิิจแล้้ว ประเทศไทยนัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีความโดดเด่่น

จากการพััฒนาทางเศรษฐกิิจอย่่างก้้าวกระโดด จากกลุ่่�มประเทศรายได้้น้้อย มาสู่่�กลุ่่�มประเทศที่่�มีีรายได้้
ปานกลางถึึงสููง ภายในระยะเวลาเพีียงไม่่กี่�่ทศวรรษ1 และในระหว่่างระยะเวลานั้้�น ประเทศไทยได้้ผ่่าน
วิิกฤตเศรษฐกิิจ ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อการพััฒนาของประเทศในหลายแง่่มุุม อาทิิเช่่น วิิกฤตเศรษฐกิิจ

ต้้มยำำ�กุ้้�ง ในปีี พ.ศ. 2540 แต่่ประเทศไทยก็็สามารถรอดพ้้นจากวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนั้้�นมาได้้ด้้วยความช่่วย
เหลืือจากกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ประกอบกัับการช่่วยเหลืือแบบทวิิภาคีีและพหุุภาคีี2

หลัังจากวิิกฤตการณ์์ในครั้้�งนี้้� เศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่� อง

และในปีี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยนั้้�นอยู่่�ในกลุ่่�ม 10 ประเทศในเอเชีีย ที่่�มีีผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
(GDP) สููงที่่�สุด
ุ ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศในปีี พ.ศ. 2562 นั้้�นสููงถึึง 529,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ซึ่่�งเป็็นการขยัับตััวสููงขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 25613 ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม
25 ประเทศที่่�มีีสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจมากที่่�สุด
ุ ในโลก4 จากการติิดตามศึึกษา

ความเปลี่่�ยนแปลงในข้้อกฏหมายตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2551 เป็็นจำำ�นวนอย่่างน้้อย 28 ข้้อ ที่่�มีีส่ว
่ นใน

การส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทย5 อย่่างไรก็็ตาม ในระหว่่างที่่�

เศรษฐกิิจไทยกำำ�ลัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่� อง วิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ได้้เกิิดขึ้้�น ส่่งผลให้้จำำ�นวนคนตกงาน

พุ่่�งสููงขึ้้�นในกลุ่่�มครอบครััวชนชั้้�นรายได้้ปานกลางและชนชั้้�นรายได้้น้้อย ซึ่่�งสร้้างความวิิตกกัังวลต่่อ
การสููญเสีียเสถีียรภาพทางการเงิินที่่�ได้้มาด้้วยความยากลำำ�บากไป6

กรุุงเทพมหานคร เป็็นเมืืองหลวงที่่�สำ�คั
ำ ัญของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และมัักเป็็นที่่�รู้้จั
� ักในฐานะ

เมืืองท่่องเที่่�ยวยอดนิิยม ประชากรในกรุุงเทพมหานคร นั้้�นนัับเป็็นร้้อยละ 15 ของประชากรทั้้�งประเทศ

ประกอบกัับอััตราการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่� อง ทำำ�ให้้กรุุงเทพมหานคร กลายเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�มีีส่ว
่ นช่่วย

ในการขัับเคลื่่� อนเศรษฐกิิจของประเทศไทย และยัังเป็็นที่่�ตั้้�ง ของ 1 ใน 3 ของธนาคารทั้้�งหมดใน

ประเทศ7 รวมถึึงสถาบัันทางการเงิิน Co-working spaces โครงการเร่่งการเจริิญเติิบโต (Accelerator

programs) และมหาวิิทยาลััยด้้วยเช่่นกััน ซึ่่�งปััจจััยข้้างต้้น ทำำ�ให้้กรุุงเทพมหานคร เป็็นเมืืองที่่�เหมาะสม

ต่่อการเติิบโตของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตเป็็นอย่่างยิ่่�ง

1
2
3
4
5
6
7

(2020). “The World Bank in Thailand: Overview.” The World Bank.
IMF Staff. (2000). “Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF.” International Monetary Fund.
(2020). “List of Asian Countries by GDP.” Statistics Times.
(2020). “Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies.” The World Bank.
Ibid.
(2020). “The World Bank in Thailand: Overview.” The World Bank.
“Bangkok Economy.” Cities of the World.

To see more data and findings, see the digital
version of ANDE’s Ecosystem Snapshots at:

ecosystems.andeglobal.org
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ASIA

ข้ อมู ลจากการศึกษา
ทีีมงานวิิจััยของ ANDE ได้้ระบุุ และเก็็บข้้อมููลจากองค์์กรต่่าง ๆ ภายในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของ

ประเภทขององค์ กร
(Organization Type)

ผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพ ที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุนกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตเป็็นจำำ�นวน 267 องค์์กร
จากองค์์กรตััวอย่่างทั้้�งหมด องค์์กรประเภท องค์์กรเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ

(Capacity Development Providers Organizations) นัับว่่ามีีจำำ�นวนมากที่่�สุด
ุ ซึ่่�งสููงถึึงร้้อยละ 23 จาก

องค์์กรที่�่เข้้าร่่วมการศึึกษาทั้้�งหมด นอกเหนืือจากนี้้�ร้้อยละ 66 ขององค์์กรที่�เ่ ข้้าร่่วมในการศึึกษาในครั้้�งนี้้�
เป็็นองค์์กรที่�่จััดตั้้�งอยู่่�ในพื้้� นที่่�กรุุงเทพมหานคร

องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือ
องค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
(Capacity development provider)

12%
12%

นักลงทุน
(Investor)
หน่วยงานภาครัฐ
(Government agency)

10%
6%
0%
12%

บริษัทเอกชน หรือ มูลนิธท
ิ ี่ก่อตั้งโดยบริษัทเอกชน
(Corporation or corporate foundation)
สถาบันการศึกษา
(Academic institution)

4%
7%
0%
9%

สถาบันทางการเงิน หรือธนาคาร
(Bank or financial institution)

3%
6%

สมาคม
(Sector association)

1%
6%

องค์กรสื่อสารมวลชน
(Media organization)

1%

สถาบันวิจัย หรือให้บริการคำ�ปรึกษา
(Research or advisory service provider)

1%

มูลนิธิ
(Foundation)

1%

สถาบันการเงินที่สนับสนุนงานพัฒนา หรือหน่วยงานให้เงิน
สนับสนุน (Donor Agency)

4%

2%

1%
1%
0%

องค์กรระหว่างประเทศ

N = 267

องค์กรที่มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย
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รููปแบบการสนัับสนุุนผู้้ป
� ระกอบการที่่พ
� บเห็็นได้ม
้ ากในกลุ่่�มตััวอย่่างคืือ การให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิค
และการพััฒนาศัักยภาพองค์์กร ซึ่่ง� คิิดเป็็นร้้อยละ 74 จากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด การจััดกิิจกรรมสำำ�หรัับ

รู ปแบบการสนั บสนุ น
(Services Offered)

ผู้้ป
� ระกอบการ หรืือองค์์กรที่ส
�่ นัับสนุุนผู้้ป
� ระกอบการ คิิดเป็็นร้้อยละ 55 การลงทุุนหรืือให้้การสนัับสนุุนด้้าน

การเงิินโดยตรงแก่่ผู้ป
้� ระกอบการหรืือธุุรกิิจขนาดเล็็กที่มีีศั
�่ ก
ั ยภาพในการเติิบโต คิิดเป็็นร้้อยละ 40

และรููปแบบบริิการการส่่งเสริิมผู้้ป
� ระกอบการที่่มีีจำ
� �ำ นวนน้้อยที่่สุ
� ด
ุ ในกลุ่่�มตััวอย่่างคืือ บริิหารจััดการ

แพลตฟอร์์มระดมทุุน คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ซึ่่ง� การให้้บริิการสนัับสนุุนที่่กล่
� า่ วมา ร้้อยละ 61 ดำำ�เนิินการอยู่่�ใน
รููปแบบผสมระหว่่างการให้้บริิการผ่่านระบบออนไลน์์ และแบบตััวต่่อตััว ร้้อยละ 32 การให้้บริิการ
แบบตััวต่่อตััว และเพีียงร้้อยละ 7 ให้้การสนัับสนุุนทางระบบออนไลน์์8

ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค สร้างศักยภาพความสามารถ
หรือให้บริการด้านอื่นแก่ผู้ประกอบการโดยตรง

74%

จัดกิจกรรมสำ�หรับผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่สนับสนุนผู้
ประกอบการ

55%

ลงทุนหรือให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงแก่ผู้ประกอบ
การหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโต

40%

ทำ�วิจัยในภาคส่วนเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ (เช่น รายงาน
วิจัยผู้ประกอบการ)

31%

บริหารจัดการโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (incubator) หรือให้
co-working space แก่ผู้ประกอบการ

22%

ดำ�เนินโครงการเร่งการเจริญเติบโต (accelerator program)

20%

ดำ�เนินงานด้านสื่อ หรือข่าวที่เน้นกิจการของผู้ประกอบการ

20%

ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่องค์กรกลางที่ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ

13%

ลงทุนในกองทุนที่มุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการหรือธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโต

10%

บริหารจัดการแพล็ทฟอร์มระดมทุน (crowdfunding
platform)

คัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคคลที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้าน
(fellowships)

6%
5%

อื่นๆ

7%

N = 267
องค์์กรผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุนผู้้ป
� ระกอบการในกรุุงเทพมหานคร ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสนัับสนุุนธุุรกิิจใน

ช่ วงการเติ บโตของธุ รกิ จ
ที่ เป็ นจุ ดสนใจ
(Stages of Focus)

ระยะเริ่่�มต้้น (Start-up) และช่่วงเริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาด (Early stage) ในสััดส่ว่ นที่่�สููง นอกเหนืือจากนี้้�

องค์์กรสนัับสนุุนผู้้ป
� ระกอบการมากกว่่าครึ่่ง� ให้้การสนัับสนุุนในหลายกลุ่่�มช่่วงการพััฒนา ตั้้�งแต่่ระยะ

ไอเดีีย (Idea stage) จนไปถึึงระยะเติิบโต ที่่�ธุรุ กิิจเริ่่�มมีีการขยายตััว (Growth stage) และการสนัับสนุุน
ส่่วนมากนั้้�น ไม่่เฉพาะเจาะจงในกลุ่่�มธุุรกิิจใดเป็็นพิิเศษ (Sector agnostic) ในส่่วนการสนัับสนุุนเฉพาะ

กลุ่่�มนั้้�น ส่่วนมากจะให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจกลุ่่�ม การเกษตร สุุขภาพ พลัังงาน รวมถึึงเทคโนโลยีีสารสนเทศ

และสื่่�อสาร ซึ่่ง� กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�เกี่่ย
� วของกัับเทคโนโลยีีนั้้�นได้้รัับความสนใจเป็็นพิิเศษ ร้้อยละ 46 ขององค์์กรที่�่
เข้้าร่่วมการศึึกษาทั้้�งหมด มีีโครงการที่่�ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจที่่�เกี่่ย
� วข้้องกัับเทคโนโลยีีโดยเฉพาะ
หรืือให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นพิิเศษ

50

%

IDEA

71%

START UP

78%

EARLY

67%
GROWTH

44%

MATURE

N = 260
8

T his 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.
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การสนั บสนุ นด้ านอื่ น
นอกเหนื อจากการ

สนั บสนุ นด้ านการเงิ น

การสนัับสนุุนด้้านอื่่�นนอกเหนืือจากการสนัับสนุุนด้้านการเงิินที่่�ถููกให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากคืือ

การสนัับสนุุนด้้านการเพิ่่�มขีีดความสามารถ (Capacity Development Services) และบ่่อยครั้้�ง องค์์กรที่�่ให้้

การสนัับสนุุนด้้านการเพิ่่�มขีีดความสามารถมัักจะให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเข้้าถึึงตลาด และนัักลงทุุนด้้วยเช่่น
กััน โดยร้้อยละ 50 ของกลุ่่�มตััวอย่่างสนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงตลาด และร้้อยละ 42 สนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงการลงทุุน

(Non-financial

Support Services)

การสนั บสนุ นด้ าน
การเข้ าถึ งตลาด

(Market Linkage
Services)

89%

50%

การสนับสนุนด้าน
่
การเพิมขีดความสามารถ
(Capacity Development
Services)

การสนับสนุนด้าน
การเข้าถึงตลาด
(Market Linkage
Services)

42%
การสนับสนุนด้าน
การเข้าถึงแหล่งทุน
(Investment Linkage
Services)

อื่น ๆ

N = 210

ภายในกลุ่่�มองค์์กรที่�่มีีการสนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงตลาด ประเด็็นที่่�ให้้การสนัับสนุุนมากที่่�สุดคื
ุ ือการเข้้าถึึง
ฐานลููกค้้าใหม่่ ๆ และการเจาะตลาด ประเด็็นที่่�มีีการให้้การสนัับสนุุนรองลงมาได้้แก่่ การสนัับสนุุน

ด้้านความต้้องการพื้้� นฐาน หรืือด้้านการผลิิต อาทิิเช่่น การสนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงทรััพยากร หรืือวััสดุุเพื่่� อ

การผลิิต โครงสร้้างพื้้� นฐาน และการขนส่่งเป็็นต้้น ซึ่่�งทั้้�งนี้้�อาจเป็็นผลพวงมาจากความพร้้อมทาง

โครงสร้้างพื้้� นฐานที่่�แข็็งแรงของกรุุงเทพมหานคร เป็็นทุุนเดิิม ทำำ�ให้้ความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการสนัับสนุุน
ด้้านความต้้องการพื้้� นฐาน หรืือด้้านการผลิิตลดน้้อยลง

การเข้าถึงตลาด/กลุ่มลูกค้าใหม่

82%

การพัฒนามาตรฐานสินค้า

42%

การเข้าถึงวัสดุการผลิต

23%

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

19%

การเข้าถึงการขนส่ง
อื่น ๆ

6%

8%
2%

N = 106
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ในกลุ่่�มการสนัับสนุุนด้้านการเพิ่่�มขีีดความสามารถ ประกอบไปด้้วยการสนัับสนุุนเฉพาะทางหลายรููปแบบ

การสนั บสนุ นด้ านการ
เพิ่ มขีดความสามารถ
(Capacity

Development
Services)

รููปแบบการสนัับสนุุนที่่�พบเห็็นได้้มากคืือ การสนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงกลุ่่�มเครืือข่่าย และพัันธมิิตร

การวางแผนธุุรกิิจ รวมไปถึึงการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กร นอกเหนืือจากนี้้�ยังั มีีการสนัับสนุุนในเชิิงปฏิิบัติ
ั ิ
การ ซึ่่ง� อาจจะพบเห็็นได้้น้้อยกว่่ารููปแบบการสนัับสนุุนข้้างต้้นเช่่น การสนัับสนุุนด้้านความรู้้ท
� างกฏหมายและ
การจััดการบััญชีีหรืือการพััฒนาห่่วงโซ่่อุุปทานเป็็นต้้น สาเหตุุที่�่พบเห็็นการสนัับสนุุนรููปแบบนี้้�ได้้น้้อยกว่่า

สัันนิิษฐานว่่าเกิิดมาจากการให้้การสนัับสนุุนเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการเหล่่านั้้�น จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องอาศััยองค์์ความรู้้แ
� ละ

แนวทางการสนัับสนุุนที่่�เฉพาะทาง ส่่งผลให้้องค์์กรส่ว
่ นใหญ่่เลืือกที่่�จะให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนทั่่�วไป

เช่่น การวางแผนธุุรกิิจ แต่่ขาดการลงลึึกทางเทคนิิคที่�่มีีความเฉพาะทาง เช่่นการจััดตั้้�งโครงสร้้างองค์์กร นอก
เหนืือจากนี้้� ในปััจจุุบัน
ั ยัังมีีองค์์กรเพีียงหยิิบมืือที่่�ให้้การสนัับสนุุนด้้านการวััดผลกระทบและ

ประสิิทธิิภาพการทํํางาน ธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการวััดผลและสื่่�อสารผลกระทบที่่�เกิิดจาก

การดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมต่่อนัักลงทุุนและสาธารณชน ดัังนั้้�นธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมควรที่่�จะได้้รัับการสนัับสนุุน

ด้้านการวััดผลกระทบ อย่่างไรก็็ตามจำำ�นวนขององค์์กรที่�ใ่ ห้้การสนัับสนุุนด้้านการวััดผลกระทบทางสัังคมและ

สิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นคิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 35 จากองค์์กรที่�ใ่ ห้้การสนัับสนุุนด้้านการเพิ่่�มขีีดความสามารถทั้้�งหมด
77%

สร้างการเข้าถึงเครือข่าย
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

68%

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริหารงาน
บุคคล (รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำ�)

65%

ให้การสนับสนุนการนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการปฏิบต
ั ิการ

51%

ให้ความช่วยเหลือด้านการวัดผลกระทบ และการ
จัดการผลกระทบ

35%

ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี และบริการด้าน
สำ�นักงานอื่น ๆ

30%

ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างขององค์กร

27%

พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน หรือคุณค่า

27%

อื่น ๆ

4%

N = 187
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กรนับ
ั ว่่าเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้ป
� ระกอบการ กว่่าหนึ่่ง� ในสาม

(ร้้อยละ 31) ของกลุ่่�มตััวอย่่างระบุุว่า่ การขาดบุุคลากรที่่มีีทั
� ก
ั ษะ รวมถึึงขาดความสามารถในการพััฒนา

ทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กร์เ์ ป็็นความท้้าทายที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ
� ด
ุ ต่่อการเติิบโตของธุุรกิิจขนาดเล็็กที่กำ
�่ �ลั
ำ งั เติิบโต อย่่างไร
ก็็ตาม กรุุงเทพมหานคร ถููกจััดให้้เป็็นเมืืองที่่�เป็็นศููนย์์รวมของทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่มีีคุณ
ุ ภาพที่่�สุด
ุ ในโลก ใน

ปีี พ.ศ. 2562 โดย Enpact Startup Ecosystem Report9 ซึ่่ง� ความย้้อนแย้้งนี้้�เกิิดขึ้้น
� จากช่่องว่่างระหว่่างทรััพยากร

มนุุษย์์ที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ภาพ กัับขนาดของธุุรกิิจ และความสามารถในการจ้้างงานของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�กำ
่ �ลั
ำ งั เติิบโตที่่�

สวนทางกััน ซึ่่�งหากเทีียบกัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่แล้้ว กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กมัก
ั จะมีีความสามารถในการเสนอ

ค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ได้้น้้อยกว่่ากลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่อย่่างเห็็นได้้ชััด ส่่งผลให้้ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจ
ขนาดเล็็กไม่่สามารถดึึงดููดทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่มีีคุณ
ุ ภาพสููงเหล่่านั้้�นได้้10
9
10

Thompson, H.D., Cardona, C. (2019). “Startup Ecosystem Report: Bangkok.” Enpact.
Ibid.
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การสนั บสนุ นด้ าน

การเข้ าถึ งแหล่ งทุ น

(Investment Linkage
Services)

กว่่าร้้อยละ 90 ขององค์์กรที่�่ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนทั้้�งหมดให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงนัักลงทุุนได้้โดยตรง นอกเหนืือจากนี้้� ส่่วนมากของการสนัับสนุุนนั้้�นเกี่่�ยวข้้อง

กัับการเข้้าถึึงข้้อมููล ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งทุุน รวมไปถึึงการสนัับสนุุนทางเทคนิิคที่�่เกี่่�ยวข้้องด้้วยเช่่นกััน อีีกกลุ่่�ม
หนึ่่�งของการสนัับสนุุนซึ่่�งมีีสััดส่ว
่ นน้้อยที่่�กว่่า ให้้การสนัับสนุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องการพััฒนาการนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจ

(Pitch) และ การสอบทานเพื่่� อประเมิินมููลค่่า (Due diligence) ซึ่่�งสาเหตุุที่�่การสนัับสนุุนในรููปแบบนี้้�มีีสัดส่
ั ว
่ นที่่�
น้้อยกว่่าอาจเกิิดจากการสนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนส่่วนมากมาจากกลุ่่�มนัักลงทุุนเอง ซึ่่�งกลุ่่�มนัักลงทุุน
เหล่่านี้้�มัักจะให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนเพื่่� อต่่อยอดธุุรกิิจที่่�ได้้รัับเงิินทุุนแล้้ว มากกว่่าธุุรกิิจที่่�ยังั ไม่่เคยได้้
รัับทุุนเลย

90%

เข้าถึงนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูล/งานวิจัย

69%

ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคด้านโครงสร้างการ
ลงทุนและข้อตกลง

56%

ประเมินความพร้อมเรื่องการนำ�เสนอธุรกิจ

49%

ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ
อื่น ๆ

38%

5%

N = 88

เครื่ องมื อในการ

ลงทุ น (Investment
Instruments)

เครื่่� องมืือในการลงทุุนที่่�ถููกใช้้บ่่อยในกลุ่่�มขององค์์กรที่�่ลงทุุนกัับธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตโดยตรงคืือ

ตราสารทุุน (Equity) ซึ่่�งถููกใช้้โดยร้้อยละ 70 จากองค์์กรในกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด เครื่่� องมืือที่่�ถููกใช้้รองลงมาคืือ
ตราสารหนี้้� (Debt) เงิินทุุนให้้เปล่่า (Grant) และตราสารประเภทกึ่่�งหุ้้�น (Quasi-equity) ซึ่่�งถููกใช้้โดยร้้อยละ
25-30 จากกลุ่่�มตััวอย่่าง ซึ่่�งนี่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความสนใจของนัักลงทุุนต่่อการถืือตราสารทุุน ในกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีี
แนวโน้้มการเติิบโตสููง ซึ่่ง� จะตรงกัันข้้ามกัับการลงทุุนโดยทั่่�วไปที่่�เน้้นไปที่่�การปล่่อยกู้้� หรืือตราสารหนี้้�

70%

ตราสารทุน (Equity)
ตราสารหนี้ (Debt)

33%

เงินทุนให้เปล่า (Grant)

26%

ตราสารประเภทกึ่งหุน
้ (Quasi-equity)
หลักประกัน (Guarantees)
อื่น ๆ

25%

6%

5%

N = 107
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ขนาดของหน่ วยลงทุ น
(Ticket Sizes)

ขนาดของหน่่วยลงทุุนที่่�พบเห็็นได้้มากที่่�สุด
ุ อยู่่�ที่่� 100,000 - 500,000 ดอลลาร์์สหรััฐ และ 1.1 ล้้าน - 5 ล้้าน

ดอลลาร์์สหรััฐ อย่่างไรก็็ตาม หน่่วยลงทุุนขนาดใหญ่่ และเงื่่�อนไขการลงทุุนต่่าง ๆ ไม่่เอื้้�อให้้ธุุรกิิจในระยะ

เริ่่�มต้้นเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนได้้โดยง่่าย มีีเพีียงหนึ่่�งในสี่่�ของนัักลงทุุนที่่�ลงทุุนในช่่วงระยะ 50,000 - 100,000

ดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดช่อ
่ งว่่างที่่�สำ�คั
ำ ัญระหว่่างหน่่วยลงทุุนขนาดเล็็ก และขนาดใหญ่่
45%

$1.1 ล้าน to $5 ล้าน
$500,000 to $1 ล้าน

39%

$100,000 to $500,000

50%

$50,000 to $100,000

25%

$25,000 to $50,000

34%

$0 to $25,000

34%

N = 96
กว่่าครึ่่�งขององค์์กรที่�่เข้้าร่่วมการสำำ�รวจมีีการวััดผลกระทบของการดำำ�เนิินกิิจกรรมหรืือโครงการสนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพมหานคร โดยร้้อยละ 43 ขององค์์กรทั้้�งหมดมีีกิิจกรรมหรืือโครงการที่่�ตั้้�งใจและ

ความเชื่ อมโยงกั บ

เป้ าหมายการพั ฒนา
ที่ ยั่ งยื น (Alignment
with the SDGs)

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals

(SDGs)) อย่่างเห็็นได้้ชััด11 แผนภาพด้้านล่่างแสดง 5 เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�มีีองค์์กรทำำ�งา

สอดคล้้องด้้วยสููงที่่�สุด
ุ และสองเป้้าหมายที่่�มีีองค์์กรทำำ�งานสอดคล้้องด้้วยสููงที่่�สุด
ุ คืือ “ขจััดความยากจน”

และ “การจ้้างงานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ” ซึ่่�งข้้อมููลนี้้�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยอื่่�นที่่� ANDE ได้้

ทำำ�งานศึึกษา รวมถึึงงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน12 นอกเหนืื

จากนี้้�เป้้าหมายข้้อ “เมืืองและถิ่่�นฐานมนุุษย์์อย่่างยั่่�งยืืน” และ “การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ”
ก็็ได้้รัับความสนใจไม่่แพ้้กััน ซึ่่�งอาจแสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คััญขององค์์กรที่�่ตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงเทพมหานคร

กัับสถานการณ์์ที่อ
�่ าจกระทบกัับความเป็็นอยู่่�ของเมืือง และประเทศ เนื่่� องจากกรุุงเทพมหานครถููกคาดการณ์์ว่า่ จะ
� นแปลงส่่งผลให้้น้ำำ�ทะเ
เป็็นเมืืองที่่จ
� มอยู่่�ใต้้น้ำำ�ภายในปีี พ.ศ. 2593 13 เนื่่� องด้้วยสภาพภููมิิการณ์์ของโลกที่่�เปลี่่ย

หนุุนตััวสููงขึ้้�นหากประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกยัังดำำ�เนิินการทำำ�ธุุรกิิจ บริิโภค และอุุตสาหกรรมในรููปแบบที่่�เป็็นอยู่่�

87%

34%

29%

29%

28%

N = 85 (respondents were asked to select up to three SDGs)
11
12
13

Hume, V., Davidson, A., Guttentag, M. (2020). “State of the Sector 2019.” Aspen Network of Development Entrepreneurs.
Hume, V., Davidson, A., Guttentag, M. (2020). “State of the Sector 2018.” Aspen Network of Development Entrepreneurs.
(2020). “2050 Climate Change City Index.” Nestpick.
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ข้ อมู ลจากการศึกษา
องค์์กรสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการส่่วนใหญให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนกลุ่่�มผู้้�ประกอบการรุ่่�นเยาว์์ (Youth

entrepreneur) ในขณะที่่�มีีองค์์กรน้้อยกว่่าครึ่่�งที่่�ให้้การสนัับสนุุนกลุ่่�มผู้้�ประกอบการสตรีี (Women

entrepreneur) และองค์์กรส่ว
่ นใหญ่่ไม่่ได้้มีีการระบุุถึึงรููปแบบการสนัับสนุุนกลุ่่�มผู้้�ประกอบการสตรีี
อย่่างเฉพาะเจาะจง

กลุ่มผู้ ประกอบการที่ ได้

รับความสนใจเป็ นพิ เศษ

อ้้างอิิงจาก World Economic Forum report ปีีพ.ศ. 2562 ร้้อยละ 31.4 ของกลุ่่�มเยวชนในกลุ่่�มประเทศ

อาเซีียนทำำ�งานเป็็นผู้้�ประกอบการ หรืือทำำ�งานกัับสตาร์์ทอััพ14 และร้้อยละ 14.6 ของกลุ่่�มผู้้�ประกอบการไท

ในระยะเริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาด (Early stage) อยู่่�ในช่่วงอายุุ 18-34 ปีี15 ถึึงแม้้ว่่าแนวโน้้มในการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมขอ
กลุ่่�มเยาวชนในแวดวงผู้้�ประกอบการจะมีีความชััดเจน แต่่ความท้้าทายต่่าง ๆ ในการทำำ�ธุุรกิิจนั้้�นดููจะส่่งผล

กระทบต่่อผู้้�ประกอบการรุ่่�นเยาว์์มากกว่่า นอกจากนั้้�นผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้�มัักจะพบเจอความท้้าทายที่่�เฉพาะ

ตััวต่่างจากผู้้ป
� ระกอบการกลุ่่�มอื่่�น เช่่นความท้้าทายทางการเงิิน ซึ่่ง� พบเห็็นได้้ทั่่�วไปในการทำำ�ธุุรกิิจ

แต่่กว่า่ ร้้อยละ 33 ของผู้้�ประกอบการรุ่่�นเยาว์์ไม่่มีีเงิินออม ซึ่่�งต่่างจากกลุ่่�มผู้้�ประกอบการกลุ่่�มอื่่�นที่่�มีีอายุุ หรืือ

ั ำ�ไปสู่่�ความจำำ�เป็็นของผู้้�ประกอบการรุ่่�นเยาว์์ที่�่ต้้องดิ้้�นรนห
ประสบการณ์์มากกว่่า16 องค์์ประกอบเหล่่านี้้�มักนำ

แหล่่งทุุนอื่่�นมาเสริิม ซึ่่�งผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้�มัักจะไม่่ผ่า่ นเงื่่�อนไข หรืือสร้้างความน่่าดึึงดููดในการระดมทุุนเมื่่�อ

เทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ หรืือธุุรกิิจที่่�มีีความมั่่�นคงในตลาดระดัับหนึ่่�งแล้้ว

ผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาว

59%

ผู้ประกอบการผู้หญิง

46%

กลุ่มประชากรชายขอบ

38%

ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนบท

37%

ชนกลุ่มน้อย หรือประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูก
กีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจ

17%

ผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ทุพพลภาพ

12%

ผู้อพยพลี้ภัยและ/หรือผู้คนย้ายถิ่น

11%

อื่น ๆ

14%

N = 126

14
15
16

(2019). “ASEAN Youth Technology, Skills and the Future of Work.” World Economic Forum.
(2019). “Thai youths want their own start-ups.” The ASEAN Post.
Ibid.
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ข้ อมู ลจากการศึกษา
ผู้ หญิ งในบทบาท
ของผู้ นำ �องค์ กร

(Women in

Leadership)

ในรายงาน The Global Accelerator Learning Initiative (GALI) ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ที่�่เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน ขององค์์กรที่�่มีีผู้้�หญิิงเป็็นผู้้นำ
� ำ�และความสามารถในการเข้้าถึึงผู้้�ประกอบการผู้้�หญิิง17 เกิินกว่่าหนึ่่�งใน
ขององค์์กรที่�่ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทของผู้้�นำำ�องค์์กรระบุุว่่ามีีผู้้�หญิิงในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�องค์์กร หรืือ CEO
อย่่างไรก็็ตามกว่่าครึ่่�งขององค์์กรที่�่มีีผู้้�หญิิงอยู่่�ในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�เป็็นกลุ่่�มองค์์กรผู้้�ให้้บริิการด้้านการพััฒนา

ขีีดความสามารถ ในทางตรงกัันข้้ามองค์์กรกลุ่่�มให้้การสนัับสนุุนด้้านการลงทุุนมีีผู้้�หญิิงในตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�เพีียง
ร้้อยละ 12 และในกลุ่่�มของภาคธุุรกิิจ หรืือมููลนิิธิที่
ิ �่จััดตั้้�งโดยบริิษััทเอกชน มีีอััตราส่่วนเพีียงร้้อยละ 15
ซึ่่�งตััวเลขนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงการสููญเสีียโอกาสที่่�องค์์กรจะดึึงดููดผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นผู้้�หญิิงมากขึ้้�น

ร้อยละขององค์กรที่มีประธาน ผู้บริหาร หรือเทียบเท่าเป็ นผู้หญิง
โดยแบ่งตามประเภทขององค์กร

54%

24%

17%

องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการ หรือองค์กรที่มี
โครงการบ่มเพาะธุรกิจ
(Capacity development provider)

หน่วยงานภาครัฐ
(Government agency)

สถาบันทางการเงิน
หรือธนาคาร
(Bank or financial
institution)

15%

12%

มูลนิธิที่ก่อตั้งโดยบริษัท
เอกชน หรือบริษัทเอกชน
(Corporation or
corporate foundation)

นักลงทุน (Investor)

17

N = 163

 avidson, A., Hume, V. (2020). “Accelerating Women-led Startups: A Knowledge Brief by the Global Accelerator Learning
D
Initiative.” Global Accelerator Learning Initiative.
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ข้ อจำ �กั ดทางการเงิ น
(FINANCIAL CONSTRAINTS)
การเข้้าถึึงแหล่่งทุุนนั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�ต้้องการเติิบโต ข้้อมููลจากการสำำ�รวจธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมในประเทศไทย ที่่�เป็็นผลการศึึกษา

ร่่วมระหว่่าง OECD World Bank และ Facebook ในหััวข้้อ “Future of Work” แสดงให้้เห็็นว่่าการหาแหล่่งทุุนเพื่่� อขยายกิิจการ และเพื่่� อเพิ่่�มสภาพคล่่องใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ นัับเป็็นความท้้าทายทางธุุรกิิจที่่�ถููกกล่่าวถึึงมากเป็็นอัันดัับ 3 และ 4 เลยทีีเดีียว18

ความท้าทายที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับธุรกิจ
การเข้าถึงลูกค้า

34%

พัฒนาสินค้าหรือนวัตกรรม

16%

เงินทุนที่เพียงพอสำ�หรับการขยายกิจการ

14%

เงินทุนที่เพียงพอสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจ

9%

การรักษาหรือการจ้างงานพนักงานที่มีความ
สามารถ

9%

การขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างชาติ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ภาษี

7%
6%
5%

กฎระเบียบของรัฐบาล

N = 518
โดยทั่่�วไปแล้้วกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมในไทยมัักจะใช้้วิิธีีแก้้ปััญหาทางการเงิินโดยจััดหาเงิินทุุนภายใน (Bootstrapped) และมากกว่่าครึ่่�งของ

ธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตทั้้�งหมด ใช้้เงิินทุุนจากเงิินเก็็บสะสมของผู้้�ก่่อตั้้�ง หรืือการสนัับสนุุนจากครอบครััว หรืือเพื่่� อนฝููง มีีเพีียงหนึ่่�งในห้้าของ

ธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตทั้้�งหมดที่่�ใช้้แหล่่งทุุนจากการกู้้�ยืม
ื สถาบัันทางการเงิิน และเพีียงร้้อยละ 6 ได้้รัับเงิินทุุนจากธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน (Venture capital)

่ นธุรกิจ (เมษายน 2561)19
เงินทุนที่ใช้ในการเริมต้

18
19

30%

18%

11%

10%

เงินทุนจากทรัพย์สินของตนเอง

เงินทุนจากเพื่อนและครอบครัว

เงินทุนจากแหล่งเงินกู้อ่ ืน ๆ นอกจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินรายย่อย

เงินทุนจากเงินกู้ธนาคาร

6%

2%

1%

2%

เงินทุนจากนักลงทุน

เงินทุนจากเงินกู้
สถาบันการเงินรายย่อย

เงินทุนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร
หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ

อื่น ๆ

N = 1,013

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
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
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ข้ อจำ �กั ดทางการเงิ น
(FINANCIAL CONSTRAINTS)
ข้ อจำ �กั ดในการเข้ าถึงแหล่ งทุ น (Barriers to Financing)
เมื่่�อเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการเข้้าถึึงแหล่่งทุุน รวมถึึงสััดส่ว
่ นของธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน (Venture capital) ที่่�นัับเป็็นแหล่่งทุุนที่่�จำำ�นวนน้้อย ANDE ได้้ทำำ�

การศึึกษาเชิิงลึึกถึึงข้้อจำำ�กััด หรืือความท้้าทายที่่�ผู้ป
้� ระกอบการกำำ�ลังั เผชิิญ เพื่่� อมองหาช่่องทางในการแก้้ปััญหาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� การศึึกษาในครั้้�งนี้้�หมาย

รวมถึึง การทำำ�แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับความท้้าทายทางการเงิินขององค์์กรตััวกลาง (Intermediaries) รวมถึึงการสััมภาษณ์์ผู้้�มีีส่ว
่ นได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders)
มากถึึง 20 องค์์กร ทั้้�งผู้้�ประกอบการ และองค์์กรที่�่เป็็นตััวแทนของสถาบัันทางการเงิินต่่าง ๆ

5 ข้อจำ�กัดสำ�คัญที่ผู้ประกอบการต้องประสบในการเข้าถึงแหล่งทุน
การขาดทักษะในการตัดสินใจ และประสบการณ์
ในการทำ�ธุรกิจ

31%

การมีตัวเลือกของแหล่งทุนที่จำ�กัด

31%

การขาดแผนการดำ�เนินธุรกิจที่เติบโตได้

15%

ตลาดมีขนาดเล็ก หรือเติบโตช้า
สภาพแวดล้อม และกฎระเบียบ

13%
12%

N = 101
ส่่วนใหญ่่ขององค์์กรที่�่ตอบแบบสอบถามระบุุว่่า ข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนที่่�ผู้้�ประกอบการต้้องเผชิิญคืือ การขาดทัักษะในการตััดสิน
ิ ใจ

และประสบการณ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจ รวมไปถึึงการมีีตััวเลืือกของแหล่่งทุุนที่่�จำำ�กััด ซึ่่�งสองข้้อจำำ�กััดนี้้�นัับว่่าเป็็นความท้้าทายที่่�ผู้้�ประกอบการไทยต้้องประสบ
เมื่่�อพยายามจะรวบรวมทุุน ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นในการจััดการกัับความท้้าทายนี้้� จากทั้้�งฝั่่�งของผู้้�ต้้องการทุุนและผู้้�ให้้ทุุน
ข้้อจำำ�กััดทางฝั่่�งผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน (Supply Side Constraints)

ผู้้ใ� ห้้บริิการทางการเงิินส่่วนมากนิิยมการปล่่อยกู้้� ด้้วยจำำ�นวนเงื่่�อนไขการกู้้ยื
� ม
ื ที่่�น้้อย ทำำ�ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�กำ
่ �ลั
ำ งั เติิบโต โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�อยู่่�ใน
่ �ลั
ำ งั เติิบโต โดยเฉพาะกลุ่่�มธุุรกิิจเกี่่ย
� วกัับเทคโนโลยีี มัักจะขา
ระยะเริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาด (Early stages)20 ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ระบุุว่า่ ธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�กำ

ประวััติก
ิ ารชำำ�ระเงิินกู้้ใ� นอดีีตของผู้้ข
� อกู้้� (Credit history) รวมถึึงทรััพย์์สิน
ิ ในการค้ำำ�ประกัันในการกู้้ยื
� ม
ื ในขณะที่่ท
� างเลืือกในการค้ำำ�ประกัันโดยใช้้ทรััพย์์สิน
ิ รููปแบบ
อื่่�น เช่่นทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา สิินค้้าคงคลััง (Inventory) และ กระแสเงิินสด (Cash flow) นั้้�นไม่่เป็็นที่่นิ
� ย
ิ มนััก อย่่างไรก็็ตาม ข้้อจำำ�กัด
ั เหล่่านี้้�มีีแนวโน้้มที่่จ
� ะลดลงด้้วย
ความร่่วมมืือจากทั้้�งภาครััฐ และภาคเอกชนเพื่่� อสนัับสนุุนกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�กำ
่ �ลั
ำ งั เติิบโต และในรายงานของ OECD ระบุุว่า่ รััฐบาลได้้ให้้ข้้อมููลที่่�แสดงถึึง

จำำ�นวนของธุุรกิิจขนาดเล็็กที่กำ
�่ �ลั
ำ งั เติิบโตนั้้�นมีีเพิ่่�มมากขึ้้�นทุุกปีตั้้
ี �งแต่่ปีพ
ี .ศ. 2553 ถึึงปีี 256021

ในส่่วนของการให้้ทุุนระยะเริ่่�มต้้นในรููปแบบของตราสารหุ้้�น (Seed funding) ข้้อมููลจากสมาคมไทยผู้้�ประกอบธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน (Thai Venture Capital

Association) ระบุุว่่า องค์์กรที่�่ให้้ทุุนระยะเริ่่�มต้้นในประเทศไทยนั้้�น มีีอยู่่�หลััก ๆ 3 แห่่ง ซึ่่�งทั้้�ง 3 องค์์กรต่่างมีีขีีดความสามารถและประสบการณ์์ ในการลงทุุน
กัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�มีีความเป็็นนวััตกรที่�่จำำ�กััด ประกอบกัับจำำ�นวนการขายต่่อกิิจการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จนั้้�นยัังอยู่่�น้้อย ทำำ�ให้้นัักลงทุุนระยะเริ่่�มต้้น

(Angel investors) ลัังเลที่่�จะตััดสิน
ิ ใจลงทุุน นอกเหนืือจากนี้้� อีีกความท้้าทายหนึ่่�งต่่อการให้้บริิการด้้านการลงทุุน คืือผู้้�ประกอบการไทยหลายรายเชื่่�อว่่า

นัักลงทุุนมัักให้้ความสนใจกัับธุุรกิิจต่่างชาติิมากกว่่าธุุรกิิจท้้องถิ่่�น

การเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นของการลงทุุนที่่�มาจากบริิษััทขนาดใหญ่่ (Corporate venture capital) ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายของรููปแบบและเป้้าหมายใน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ ซึ่่�งข้้อมููลจากผลการวิิจััย และการสััมภาษณ์์จาก Techsauce media และ สมาคมไทยผู้้�ประกอบธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน (Thai Venture
Capital Association) แสดงให้้เห็็นว่่าร้้อยละ 80 ของธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุนในประเทศไทยมาจากบริิษัท
ั ขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� มัักจะมีีเงื่่�อนไขที่่เ� อื้้�อกัับธุุรกิิจผู้้ข
� อทุุนที่่มีี
�

เป้้าหมาย หรืือแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับเเนวทางของบริิษััทเจ้้าของทุุน และกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�ผ่า่ นการระดุุมทุุน Series A ไปแล้้ว

20
21
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ข้ อจำ �กั ดทางการเงิ น
(FINANCIAL CONSTRAINTS)

ข้้อจำำ�กััดทางฝั่่�งของผู้้�ต้้องการระดมทุุน (Demand Side Constraints)

ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์แสดงให้้เห็็นถึึงความท้้าทายต่่าง ๆ ที่่�กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตต้้องเผชิิญ อาทิิเช่่น ตััวแทนจากธนาคารแห่่งหนึ่่�งระบุุว่่า

การขาดประสบการณ์์ของทีีมผู้้�บริิหาร เป็็นปััจจััยที่่�ขวางการได้้มาซึ่่�งการลงทุุนที่่�ต้้องการ เพราะสำำ�หรัับนัักลงทุุนแล้้ว ประสบการณ์์ และความสามารถของทีีม

ผู้้�บริิหารของธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตนั้้�น เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญในการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ิการลงทุุน นอกจากนี้้�ธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตจำำ�นวนมาก
พบว่่าการดึึงดููดทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่มากความสามารถจากกลุ่่�มธุุรกิิจแบบดั่่�งเดิิม เช่่นธุุรกิิจให้้คำำ�ปรึึกษา (Consulting) หรืือธุุรกิิจครอบครััวนั้้�น เป็็น

ความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ัญมากเช่่นเดีียวกััน

ข้้อมููลจากผู้้�มีีส่ว
่ นเกี่่�ยวข้้องในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ (Stakeholders) ระบุุว่่า มีีการเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นของโครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการระดัับไอเดีีย (เช่่น

Hackathons) ที่่�ขาดคุุณภาพ และไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับปััจจััยสำำ�คััญในธุุรกิิจ เช่่นความเหมาะสมของสิินค้้า หรืือบริิการต่่อความต้้องการของตลาด ขนาด

ของตลาด และแนวทางการเติิบโตของธุุรกิิจ ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการเริ่่�มต้้นกิิจการของผู้้�ประกอบการ นอกเหนืือจากนี้้� โครงการสนัับสนุุน

ผู้้�ประกอบการที่่�ถููกกล่่าวถึึงในเชิิงบวก เช่่น DTAC Accelerate หรืือ Digital Ventures Acceleration ได้้ยุุติิการให้้การสนัับสนุุนลง ทำำ�ให้้เกิิดช่อ
่ งว่่างของการ

สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการในระยะแรกเริ่่�ม อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�นัักลงทุุนให้้ความสำำ�คััญ แต่่อาจถููกมองข้้ามโดยผู้้�ประกอบการคืือประเด็็นด้้านความพร้้อมในการ
เจาะตลาดระดัับภููมิิภาค หรืือในระดัับสากล ซึ่่�งข้้อมููลจากผู้้�มีีส่ว
่ นเกี่่�ยวข้้องในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ (Stakeholders) ระบุุว่่าผู้้�ประกอบการหลายกลุ่่�มให้้
ความสำำ�คััญกัับตลาดเฉพาะทาง (Niche market) ในประเทศมากเกิินไป ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขาดศัักยภาพในการเติิบโตเกิินกว่่าตลาดภายในประเทศ

การเพิ่่�มขึ้้�นของนัักลงทุุนจากบริิษััทขนาดใหญ่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อความสามารถของธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตในการเข้้าถึึงนัักลงทุุนรายย่่อย นัักลงทุุนจาก
บริิษััทขนาดใหญ่่จากหลายบริิษััท เช่่น ธนาคารไทยพาณิิชย์์ ธนาคารกสิิกรไทย การปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย (ปตท.) และ บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด

(มหาชน) มัักเลืือกที่่�จะลงทุุนกัับกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�อยู่่�ภายใต้้สัังกััดของบริิษััทแม่่ของตััวเอง เช่่น SCB10X Zero to One และ KASIKORN Business - Technology

Group (KBTG) เป็็นต้้น ซึ่่�งนี่่�เป็็นการเพิ่่�มความซัับซ้้อนให้้กัับการระดมทุุนของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตระยะเริ่่�มต้้น เนื่่� องด้้วยกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�อยู่่�ภายใต้้
สัังกััดของบริิษััทใหญ่่ เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มธุุรกิิจอิิสระขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตแล้้ว มัักจะมีีข้้อได้้เปรีียบทั้้�งในด้้านการเข้้าถึึงทรััพยากร และเงิินทุุนอย่่างชััดเจน
การสนัับสนุุนที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเพิ่่�มความสามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งทุุน

่
การสนับสนุนที่จำ�เป็ นต่อการเพิมความสามารถในการเข้
าถึงแหล่งทุน

การพัฒนาศักยภาพผ่านการบริการให้คำ�ปรก
ึ ษา
(Mentorship) และการกระจายข่าวสารข้อมูล

33%

่
การเพิมปริ
มาณกลุ่มนักลงทุน

29%

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ และการศึกษา
ที่มีคณ
ุ ภาพสูง

23%

การสนับสนุนจากภาครัฐที่มากขึ้น
การสนับสนุนการขยายธุรกิจต่อไปในระดับภม
ู ภ
ิ าค

21%
8%

N = 101
เมื่่�อถามถึึงแนวทาง หรืือสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นในการพััฒนาการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนของผู้้�ประกอบการ องค์์กรส่ว
่ นมากระบุุว่่า การพััฒนาศัักยภาพผ่่านการบริิการให้้
คำำ�ปรึึกษา (Mentorship) และการกระจายข่่าวสารข้้อมููล นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง นี่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นของการก้้าวข้้ามการบรรเทาปััญหาจาก
ข้้อจำำ�กััดทางฝั่่�งของผู้้�ต้้องการระดมทุุน ไปสู่่�การพััฒนาศัักยภาพและการสร้้างเครืือข่่ายที่่�เข้้มแข็็ง นอกเหนืือจากนี้้�ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ระบุุว่่า การแสดงถึึง
ความเป็็นไปได้้ของตลาดนานาชาติิ ให้้ผู้้�ประกอบไทยที่่�อาจจะขาดประสบการณ์์ หรืือความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกิิจข้้ามชาติิ จะเป็็นการกระตุ้้�นความสนใจของ
ผู้้�ประกอบการณ์์ในการขยายธุุรกิิจไปสู่่�ตลาดโลก และซึ่่�งเป็็นรููปแบบธุุรกิิจที่่�ดึึงดููดนัักลงทุุนมากยิ่่�งขึ้้�น
นอกเหนืือจากนั้้�น ขนาดและความหลากหลายของนัักลงทุุนในกลุ่่�มธุุรกิิจระยะเริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาด (Early stage) รวมถึึงคุุณภาพของโครงการสนัับสนุุน
ผู้้�ประกอบการต่่าง ๆ เป็็นอีีกองค์์ประกอบสำำ�คััญหนึ่่�ง ซึ่่�งหนึ่่�งในองค์์กรที่�่ที่�่เข้้าร่่วมการศึึกษาได้้กล่่าวถึึงอยู่่�บ่่อยครั้้�งว่่า ภาครััฐ และรวมไปถึึงผู้้�เล่่น
ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพััฒนาระเบีียบกฏหมาย โครงสร้้างภาษีี พระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง แต่่กระบวนการที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความเปลี่่�ยนแปลง
นั้้�นใช้้เวลานาน เนื่่� องจากการขาดเสถีียรภาพในภาครััฐ การให้้ความสำำ�คััญกัับแนวทางแก้้ปััญหาระยะสั้้�นมากกว่่าความเปลี่่�ยนแปลงระยะยาว รวมถึึง
ความท้้าทายในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรภาครััฐ แม้้แต่่การผ่่านร่่างข้้อกฏหมายที่่�เอื้้�อประโยชน์์ให้้กัับธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตในอดีีต
(ซึ่่�งจะเอื้้�อให้้การจััดตั้้�งธุุรกิิจทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ โดยอนุุญาตให้้มีีผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิได้้) ก็็ไม่่ได้้ถููกนำำ�ไปปฏิิบัติ
ั ิใช้้จริิง
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของโครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการก็็อาจเป็็นหนึ่่�งในทางแก้้ปััญหาเช่่นกััน หน่่วยงานภาครััฐหลายหน่่วยงานได้้มีีการจััดตั้้�งโครงการ
สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการในรููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การซ้้อนทัับของงาน และแข่่งกัันเองภายในภาครััฐ และหนึ่่�งในผู้้�ประกอบการระบุุว่่า หากพวกเขา
ลงทะเบีียนกัับหลายหน่่วยงานเพื่่� อขอเงิินทุุน และเงิินสนัับสนุุน แต่่เมื่่�อหััวหน้้าขององค์์กรเปลี่่ย
� นไป พวกเขารู้้สึึกว่
�
า่ พวกเขาต้้องเริ่่�มกระบวนการขอทุุนใหม่่ทั้้ง� หมด
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิ ด-19
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 นั้้�นส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการทั่่�วโลก กรุุงเทพมหานคร ก็็เช่่นกััน ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งใน

ประเทศแรก ๆ ที่่�มีีการแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�น แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นหนึ่่�งในประเทศแรก ๆ ที่่�สามารถความคุุมการระบาดภายในประเทศได้้สำำ�เร็็จ ในช่่วงเดืือน
กัันยายน พ.ศ. 2563 กรมควบคุุมโรคได้้ประกาศให้้สถานการณ์์การระบาดเข้้าสู่่�ระดัับความเสี่่�ยงต่ำำ� เนื่่� องจากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อได้้ลดลง หรืือคงตััวแล้้ว

อย่่างไรก็็ตามหลายประเทศทั่่�วโลก (โดยเฉพาะสหรััฐอเมริิกา) กำำ�ลัังเผชิิญกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดที่่�มีีความรุุนแรง รวมถึึงแรงกดดัันจากทั้้�งภายในประเทศ
และนานาชาติิ ต่่อกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโต

ความท้้าทายต่่อผู้้�ประกอบการ (Challenges to Entrepreneurs)

ข้้อมููลจากการสำำ�รวจกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กในช่่วงเดืือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงาน “Future of Business” จััดทำำ�โดย OECD แสดงให้้

เห็็นถึึงความท้้าทายทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อธุุรกิิจขนาดเล็็กในประเทศไทย และหนึ่่�งในความท้้าทายที่่�พบมากคืือการที่่�ผู้้�ประกอบการไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�สิน
ิ ที่่�

กู้้�ยืม
ื มาลงทุุนได้้22

Number of Enterprises

ธุรกิจของท่านพบเจอปั ญหาในการชำ�ระค่าใช้จ่ายหรือไม่ และในเรื่องใด?

350
300
250
200
150
100
50

้ น
ชำ�ระหนีสิ

ชำ�ระค่าเช่าสำ�นักงาน

ชำ�ระเงินเดือน
พนักงาน
ชำ�ระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ชำ�ระภาษี
ชำ�ระสวัสดิการ
พนักงาน

ชำ�ระค่าปฏิบต
ั ิงานที่
่
มีความเสียงสู
ง

อื่น ๆ

N = 898 (Note: ผู้ตอบแบบสองถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ)
ANDE ได้้ทำำ�การศึึกษาถึึงสาเหตุุของความท้้าทายเหล่่านี้้� โดยเฉพาะกัับกลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตของธุุรกิิจ หนึ่่�งในสาเหตุุที่�่ตอกย้ำำ�ความท้้าทาย
ในการระดมทุุนคืือ โอกาสในการพบปะ และเชื้้�อเชิิญให้้นัักลงทุุนสนใจที่่�ลดลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อต้้องมีีการสอบทานธุุรกิิจ (Due diligence) โดยไม่่

สามารถเดิินทางไปพบแบบตััวต่่อตััวได้้ หนึ่่�งในผู้้�ประกอบการอธิิบายว่่า “ในช่่วงต้้นปีีเรามีีนัักลงทุุนหลายรายที่่�ให้้ความสนใจกัับธุุรกิิจของเรา แต่่ในช่่วงที่่�

อััตราการระบาดพุ่่�งสููงขึ้้�น นัักลงทุุนทุุกคนต่่างระงัับการสอบทานธุุรกิิจทั้้�งหมดไว้้”

ผลกระทบจากโควิด-19
ข้อจำ�กัดในการเข้าถึงและพบเจอกับนักลงทุน

35%

่
นักลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์หรือความเสียงในการเติ
บโต

31%

การขาดกระแสเงินสดและความคล่องตัวของเงินหมุนเวียน

13%

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ

10%

การลดลงของกำ�ลังจ่ายและความต้องการของลูกค้า

8%

การตรวจสอบธุรกิจมีความยากขึ้น

6%

Other

6%

N = 97
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
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิ ด-19
ความท้้าทายเหล่่านี้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับแนวโน้้มการลงทุุนที่่�เปลี่่�ยนไป รวมถึึงลดความเสี่่�ยงของนัักลงทุุนทั่่�วโลกในสถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกที่่�ขาดเสถีียรภาพ

ด้้วยสถานการณ์์เศรษฐกิิจมหภาคเช่่นนี้้� ความเป็็นไปได้้ที่่�ธุุรกิิจขนาดเล็็กจะอยู่่�รอด จึึงลดต่ำำ�ลง ความต้้องการเงิินทุุนมีีเพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ธุุรกิิจ

ขนาดเล็็กจะต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วต่่อสถานการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนไปก็็เพิ่่�มสููงขึ้้�นด้้วย รายงานหลายฉบัับระบุุบว่่านัักลงทุุนมีีแนวโน้้มที่่�จะตััดสิน
ิ ใจลงทุุนกัับธุุรกิิจที่่�
มีีเสถีียรภาพ และเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดของตนเอง ซึ่่�งนัักลงทุุนกลุ่่�มนี้้�มีีแนวทางการลงทุุน ในเชิิงของการเก็็งกำำ�ไร หรืือขายต่่อกิิจการ แตกต่่างจากกลุ่่�มนัักลงทุุนที่่�
ให้้ข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�

ประเด็็นปััญหาด้้านกระแสเงิินสด (Cash flow) ยัังคงเป็็นประเด็็นปััญหาที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กเป็็นอย่่างมาก และในความเป็็นจริิง เศรษฐกิิจ

ไทยหดตััวลงกว่่าร้้อยละ 12 จากปีีก่่อนหน้้า23 ข้้อมููลจากสํํานัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิระบุุว่่าการหดตััวของเศรษฐกิิจในครั้้�งนี้้�ส่ง่ ผลใ
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงมากที่่�สุด
ุ ในรอบ 20 ปีี24 ตั้้�งแต่่วิิกฤตต้้มยํํากุ้้�งในปีี พ.ศ. 2541 อััตราการบริิโภคที่่�ลดลง หนี้้�ในครััวเรืือนเพิ่่�มสููงขึ้้�น,
และการสนัับสนุุนทางการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตเพื่่� อบรรเทาผลกระทบก็็มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด ส่่งผลให้้หลายบริิษััทต้้องตััดสิน
ิ ใจลดจำำ�นวน
พนัักงาน หรืือลดเวลาทำำ�งาน และค่่าตอบแทนลง หากไม่่มีีการเข้้าถึึงการสนัับสนุุนทางการเงิิน หรืือแหล่่งทุุน ธุุรกิิจส่่วนใหญ่่จะต้้องประสบกัับปััญหา

กระแสเงิินสดฝืืดเคืือง และหนึ่่�งในผู้้�ประกอบการได้้ระบุุไว้้ว่่า “โควิิด-19 กระทบธุุรกิิจ และกระแสเงิินสดของเราอย่่างรุุนแรง เราจำำ�เป็็นจะต้้องปิิดสาขา และ
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนแนวทางหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเรา”
การดำำ�เนิินการและความต้้องการขององค์์กร

กิจกรรมที่องค์กรของท่านได้ดำ�เนินงานไปแล้ว หรือคาดว่าจะทำ�ในปี 2563 อันเป็ นผลมาจากวิกฤตโควิด-19

73%
18%
9%

56%
31%
13%

ปรับรูปแบบ หรือช่องทางดำ�เนิน
งานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในปั จจุบน
ั

ปรับเนื้อหาโครงการส่งเสริมผู้
ประกอบการในปั จจุบน
ั

17%
13%
70%

12%
34%
54%

ลด หรือปรับขนาดการปฏิบต
ั ิงาน
ให้เล็กลง

ให้เงินทุน หรือเงินช่วยเหลือแก่ผู้
ประกอบการ หรือองค์กรกลางเพื่อ
ให้สามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ที่
เกิดขึ้นได้

28%
21%
50%
ชะลอการดำ�เนินงานโครงการส่ง
เสริมผู้ประกอบการ

23%
24%
52%
่
เพิมความยื
ดหยุ่นในการให้การ
สนับสนุนทางการเงิน

ทำ�สำ�เร็จไปแล้ว

34%
44%
22%
พัฒนาโครงการส่งเสริมผู้ประกอบ
การใหม่

11%
11%
78%
ชะลอการให้เงินทุนหรือเงินช่วย
เหลือ

N = 103

คาดว่าจะทำ�
ไม่อยู่ในแผนว่าจะทำ�

23
24

Languepin, O. (2020). “Thai economy shrinks most in more than two decades.” Thailand Business News.
Ibid.
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิ ด-19
การปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่�่เปลี่่�ยนไปจากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 นัับว่่ายัังคงเป็็นประเด็็นเร่่งด่่วนสำำ�หรัับองค์์กรที่�่ทำำ�หน้้าที่่�

สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพมหานคร อย่่างไรก็็ตาม หากมองในแง่่บวกเราจะพบว่่า องค์์กรส่ว
่ นใหญ่่ได้้มีีการปรัับเนื้้� อหา และวิิธีีการดำำ�เนิินโครงการ
สนัับสนุุนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�ประกอบการในช่่วงเวลาที่่�มีีการระบาดของโควิิด-19 องค์์กรจำำ�นวนหนึ่่�งได้้เลื่่�อนหรืือลดขนาด

โครงการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการลง กรณีีเหล่่านี้้�ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสามารถของประเทศไทยในการจััดการกัับผลกระทบของการระบาดของโควิิด-19
หน้้าที่่�ที่�่สำ�คั
ำ ัญขององค์์กรที่�่สนัับสนุุนการพััฒนาระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการในตอนนี้้�คืือ การให้้ความสำำ�คััญกัับการช่่วยเหลืือองค์์กรที่�่ทำำ�งาน

สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ ในการปรัับตััวอย่่างทัันท่่วงทีี และสร้้างความมั่่�นใจว่่า โครงการสนัับสนุุนเหล่่านั้้�นยัังคงมีีความเชื่่�อมโยงกัับสถานการณ์์ และสร้้าง
ประโยชน์์อัันสููงสุุดให้้กัับผู้้�ประกอบการอยู่่�

Level of urgency (5 being the most urgent)

ระดับความกังวลที่องค์กรของท่านมี เมื่อคำ�นึงถึงการดำ�เนินโครงการและปฏิบต
ั ิการในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

3.6

ปรับรายละเอียดโครงการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อ
ตอบสนองต่อมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม

3.4

3.3

3.0

ปรับวิธีการดำ�เนินงาน
ตอบสนองโดยตรงกับ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้
โครงการส่งเสริม
หรือส่งเสริมผู้ประกอบการ สามารถรับเงินทุนได้ทันที
่
ผู้ประกอบการเพือ
ให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้ เพื่อให้สามารถดำ�เนินงาน
ตอบสนองต่อมาตร
ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ต่อไปได้
การเว้นระยะห่างทางสังคม
ด้านเทคนิค

2.5

รักษาเสถียรภาพทางการ
เงินให้องค์กรของท่านใน
ช่วงปี งบประมาณนี้

N = 104

อีีกหนึ่่�งประเด็็นที่่�น่า่ ยิินดีีคืือ องค์์กรส่ว
่ นใหญ่่ระบุุว่่า ความเร่่งด่่วนในการหาแหล่่งทุุนเพื่่� อสนัับสนุุนให้้งบดุุลอยู่่�ในสภาวะมั่่�นคงนั้้�นอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ�

แสดงให้้เห็็นว่่าหลายองค์์กรได้้ปรัับตััว และพบแนวทางที่่�จะจุุนเจืือองค์์กรของตน รวมถึึงยัังคงสนัับสนุุนผู้้ป
� ระกอบการต่่อไปได้้ แม้้ในสถานการณ์์ที่�ย
่ ากลำำ�บาก
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ข้ อมู ลเชิ งลึ ก (INSIGHT)
ความท้ าทาย (CHALLENGES)

จำำ�นวนแหล่่งทุุนสำำ�หรัับธุุรกิิจช่่วงเข้้าสู่่�ตลาด (Early-stage) ที่่�มีีจำำ�กััด:

กว่่าร้้อยละ 45 ของกลุ่่�มตััวอย่่าง ระบุุว่่าแหล่่งทุุนที่่�มีีจำำ�กััดเป็็นหนึ่่�งในความท้้าทายอัันดัับต้้น ๆ ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ และใน

การศึึกษาครั้้�งนี้้� องค์์กรที่�่ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินมีีจำำ�นวน 121 องค์์กร แต่่ข้้อมููลจากสำำ�นัก
ั งานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมระบุุว่่า

จำำ�นวนของธุุรกิิจขนาดเล็็กในประเทศไทยนั้้�นมีีจำำ�นวนสููงถึึง 3 ล้้านธุุรกิิจโดยประมาณ 25 นอกเหนืือจากจำำ�นวนของแหล่่งทุุนที่่�จำำ�กััด เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นว
ของผู้้�ประกอบการ รููปแบบของการให้้ทุุน และเงื่่�อนไขต่่าง ๆ เองก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�มัักจะไม่่ตรงกัับสภาพ หรืือความต้้องการของผู้้�ประกอบการ

เช่่น เงื่่�อนไขด้า้ นการค้ำำ�ประกััน และประวััติก
ิ ารชำำ�ระเงิินจากการกู้้ที่
� �ผ่
่ า่ นมาของผู้้ข
� อกู้้� รวมไปถึึงขนาด และช่่วงธุุรกิิจที่่�แหล่่งทุุนให้้ความสนใจด้ว
้ ยเช่่นกััน
การขาดความร่่วมมืือกัันขององค์์กรในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ:

ร้้อยละ 41 ของกลุ่่�มตััวอย่่างระบุุว่่านี่่�เป็็นหนึ่่�งในความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ัญ เนื่่� องจากองค์์กรในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพมีีจำำ�นวน
หลายร้้อยองค์์กร ซึ่่�งรายงานฉบัับนี้้�ได้้รวบรวมข้้อมููลจาก 267 องค์์กรที่�่เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งอาจไม่่ใช่่รายการที่่�ครบถ้้วนที่่�สุด
ุ (ดููรายอะเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ใน

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย) แต่่ในระบบนิิเวศที่่�มีีความหนาแน่่น และเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่น่า่ แปลกใจเลยที่่�เราจะพบปััญหาในการทำำ�งานร่่วม

กัันระหว่่างองค์์กร อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�เข้้าร่่วมในการศึึกษาในครั้้�งนี้้�ระบุุว่่า ในระยะเวลา 3 ปีีที่�่ผ่า่ นมา พวกเขามองว่่าเครืือข่่ายความร่่วมมืือต่่าง ๆ ในระบบ

นิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการมีีการพััฒนาขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ถึึงแม้้ว่่าระบบนิิเวศทางธุุรกิิจในไทยยัังมีีศัักยภาพในการเติิบโตอีีกมาก แต่่เราได้้เห็็น

แนวโน้้มที่่�แสดงให้้ถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดความร่่วมมืือเพิ่่�มมากขึ้้�นในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ เช่่นการก่่อตั้้�งของกลุ่่�มสมาคมไทย

ผู้้�ประกอบธุุรกิิจเงิินร่่วมลงทุุน (Thai Venture Capital Association) Thai Tech Startup Association และ Thai Management Association เป็็นต้้น
ความท้้าทายด้้านการเข้้าถึึงบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ:

ผลการศึึกษาระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของสตาร์์ทอััพในไทยที่่�ผ่า่ นมาชี้้�ให้้เห็็นว่่ากรุุงเทพมหานคร นั้้�นเป็็นศููนย์์รวมของบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ ตามที่่�ได้้มีี

รายงานระบุุว่่า “เป็็นระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการที่่�มีีความสามารถในการเข้้าถึึงบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ รวมถึึงมีีอััตราการว่่างงานที่่�ต่ำำ�”26

แต่่อย่่างไรก็็ตามความท้้าทายข้้อนี้้�ยังั คงถููกระบุุว่่าเป็็นความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ัญโดยหนึ่่�งในสามขององค์์กรที่�่เข้้าร่่วมการศึึกษา เพราะถึึงแม้้ว่่าจะมีี

ตลาดแรงงานที่่�มีีความสามารถ แต่่ค่่าใช้้จ่่ายในการจ้้างงานอาจสููงเกิินกว่่าที่่�ธุุรกิิจขนาดเล็็กจะสามารถแบกรัับได้้ และการเข้้าถึึงกลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีทัักษะ
ในระดัับสููงอาจจะทำำ�ได้้ยากกว่่ากลุ่่�มบุุคลากรที่่�มีีทัักษะรองลงมา27

การร่่าง และการปรัับใช้้นโยบายจากภาครััฐที่่�ถููกปรัับปรุุงใหม่่ให้้เหมาะสม:

สภาวะทางการเมืืองที่่�ขาดเสถีียรภาพในปััจจุุบัน
ั มีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ และความต่่อเนื่่� องขององค์์กรภาครััฐ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�
ความล่่าช้้าในการออกนโยบาย รวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญเพีียงการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์แสดงให้้เห็็นว่่า

ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�จำำ�เป็็นต่่าง ๆ เช่่น โครงสร้้างภาษีี ข้้อกฏหมายที่่�เกี่่�ยวของกัับการทำำ�ธุุรกิิจ รวมถึึงพระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องอาศััย
ความพยายามเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่� อง รวมถึึงการตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน

25
26
27

(2018). “SME Policy Index: ASEAN 2018 Boosting Competitiveness and Inclusive Growth.” OECD.
Thompson, H.D., Cardona, C. (2019). “Startup Ecosystem Report Bangkok.” Enpact.
Ibid.
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ข้ อมู ลเชิ งลึ ก (INSIGHT)
ความเป็ นไปได้ (OPPORTUNITIES)

รููปแบบการร่่วมลงทุุน และการปล่่อยกู้้�ที่�่เหมาะสมกัับผู้้�ประกอบการ:

ถึึงแม้้ว่่าจำำ�นวนของนัักลงทุุน และสถาบัันทางการเงิินจะมีีอยู่่�จำำ�นวนไม่่น้้อยในประเทศไทย แต่่การขาดรููปแบบการปล่่อยกู้้�ที่�่อนุุญาตให้้ใช้้สิินทรััพย์์

รููปแบบต่่าง ๆ ในการค้ำำ�ประกััน และรููปแบบการร่่วมลงทุุนที่่�เปิิดให้้ธุุรกิิจระยะเริ่่�มต้้น ยัังคงเป็็นโอกาสสำำ�หรัับผู้้�ที่�่สนใจที่่�ต้้องการจะอุุดช่อ
่ งว่่างใน
ตลาดการลงทุุนในผู้้�ประกอบการไทย
การเข้้าถึึงข้้อมููลของตลาดในภููมิิภาค:

การพััฒนาของการเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�น นัับว่่าเป็็นอีีกหนึ่่�งความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เห็็นได้้ชััดในระยะเวลา 3 ปีีที่�่ผ่า่ นมา อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างระบุุ

ว่่าผู้้�ประกอบการมีีกรอบวิิสัย
ั ทััศน์์ที่�่ยังั ไม่่กว้้างนััก และยัังคงยึึดติิดอยู่่�กัับตลาดในประเทศ ดัังนั้้�นโอกาสที่่�สำ�คั
ำ ัญอีีกส่่วนหนึ่่�งคืือการช่่วยกระจายข้้อมููลที่่�

จะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการสามารถขยายธุุรกิิจต่่อไปในระดัับภููมิิภาค หรืือในระดัับสากลได้้
ตลาดของบุุคลากรที่่�มีีทัักษะ และบุุคลากรระดัับผู้้�บริิหาร:

ถึึงแม้้ว่่าประเทศไทยจะมีีบุุคลากรที่่�มีีความสามารถอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่สำ�ำ หรัับผู้้�ประกอบการแล้้ว การเข้้าถึึงทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่มีีคุณ
ุ ภาพยัังคงเป็็น

อีีกหนึ่่�งความท้้าทาย และสถาบัันการศึึกษาที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาความเป็็นผู้้�ประกอบการ มีีความสามารถที่่�จะช่่วยพััฒนาตลาดแรงงาน

รวมถึึงช่่วยสนัับสนุุนการเข้้าถึึงทรััพยากรมนุุษย์์ที่�่มีีคุณ
ุ ภาพเหล่่านี้้�ผ่า่ นเครืือข่่ายศิิษย์์เก่่า และนำำ�เสนอแนวทางการเป็็นผู้้�ประกอบการ และแวดวง

การประกอบการ เพื่่� อดึึงดููดให้้บุุคลากรรุ่่�นใหม่่หัันมาสนใจกลุ่่�มธุุรกิิจกลุ่่�มนี้้�มายิ่่�งขึ้้�น นอกเหนืือจากนี้้�กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตที่่�ประสบความ
สำำ�เร็็จในการขยายตลาดไปสู่่�ตลาดระดัับภููมิิภาค หรืือระดัับโลก มีีแนวโน้้มที่่�จะดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีีความสามารถจากบริิษััทขนาดใหญ่่ด้้วยเช่่นกััน
นโยบาย และกฏระเบีียบ:

World Bank จััดอัันดัับให้้ไทยอยู่่�ในอัันดัับที่่� 21 ของประเทศที่่�สามารถประกอบธุุรกิิจได้้ง่่ายที่่�สุด
ุ ในปีี พ.ศ.2563 ในรายงาน Ease of Doing Business

� ระกอบการนั้้�นสามารถทำำ�ได้้ง่่าย
Report28 และนโยบายที่่�ผ่า่ นมาได้้ทำำ�ให้้กรุุงเทพมหานคร เป็็นเมืืองที่่เ� หมาะแก่่การทำำ�ธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่ง� ส่่งผลให้้การเป็็นผู้้ป
ั กัับธุุรกิิจขนาดเล็็กที่กำ
�่ �ลั
ำ งั เติิบโต ซึ่่ง� ช่่วยสร้้า
และมีีแนวโน้้มที่่จ
� ะสร้้างผลกำำ�ไรได้้มากยิ่่�งขึ้้�น29 ในส่่วนของนโยบายระดัับชาติิ ก็็มีีการให้้ความสำำ�คัญ

สภาพแวดล้้อมที่่เ� หมาะสมกัับการเติิบโตของธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ความท้้าทายที่่เ� กี่่ย
� วของกัับนโยบาย และความรวดเร็็วในการปรัับใช้้นโยบายต่่าง ๆ ก็็ยังั คงมีีอยู่่�

28
29

Aditya, A. (2020). “Thailand Government – How Supportive is it for Business?” StartUp in Thailand.
Ibid.
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ข้ อมู ลเชิ งลึ ก (INSIGHT)
ข้ อเสนอแนะ (Recommendations)

พััฒนาการเข้้าถึึงบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ

ทรััพยากรมนุุษย์์นั้้�นเป็็นหนึ่่�งในจุุดแข็็งของระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งหากนำำ�ข้้อจำำ�กััด

ทางการเงิินในการจััดหา และจััดจ้้างบุุคลากรที่่�มีีความสามารถออกไปแล้้ว ผู้้�ประกอบการ และธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโต

จะเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงตลาดแรงงานศัักยภาพสููงนี้้� แนวทางในการก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กััดนี้้�อาจเริ่่�มจากนโยบายที่่�เอื้้�อให้้ธุุรกิิจ

ขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตสามารถแข่่งขัันกัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่ในแง่่ของการจ้้างงานได้้ สถานศึึกษาสามารถช่่วยเชื่่�อมศิิษย์์เก่่าที่่�

เป็็นผู้้�ประกอบการ กัับนัักศึึกษาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาการเป็็นผู้้�ประกอบการอยู่่� เช่่นเดีียวกัับผู้้�ให้้บริิการด้้านการพััฒนาขีีด
ความสามารถยัังคงช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนา และค้้นหาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ

สร้้างเป้้าหมายร่่วมเพื่่� อสร้้างความร่่วมมืือภายในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ

‘การสร้้างความร่่วมมืือ’ ถููกกล่่าวถึึงว่่าเป็็นทั้้�งความท้้าทายและโอกาสในการพััฒนาที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของ

ผู้้�ประกอบการ ชี้้�ให้้เห็็นถึึงจำำ�นวนขององค์์กรที่�่ให้้ความสนใจในการสร้้างความร่่วมมืือภายในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของ

ผู้้�ประกอบการ นอกเหนืือจากนี้้� ในระบบนิิเวศที่่�มีีขนาดใหญ่่และมีีความเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา เช่่นระบบนิิเวศทางธุุรกิิจ
ของผู้้�ประกอบการในกรุุงเทพมหานคร การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญหรืือตั้้�งเป้้าหมายร่่วมกัันนั้้�นอาจจะทำำ�ได้้ไม่่ง่่ายนััก

แต่่หากผู้้นำ
� ำ�ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ เช่่นภาครััฐ หรืือเครืือข่่ายภาคีีต่่างๆ ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่� อรวบรวม

ความต้้องการที่่�ผู้้�ประกอบการ และองค์์กรตััวกลางต้้องการ เพื่่� อนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาสัังเคราะห์์และสื่่�อสาร เพื่่� อจััดตั้้�งเป็็น

เป้้าหมายร่่วมของระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการ จำำ�นวนของความร่่วมมืืออาจจะมีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ให้้ความสำำ�คััญกัับการผลัักดัันการขยายตััวของธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโต

ความท้้าทายที่่�ถููกกล่่าวถึึงโดยองค์์กรตััวกลางอยู่่�บ่่อยครั้้�ง คืือธุุรกิิจขนาดเล็็กที่�่กำำ�ลัังเติิบโตมัักจะขาดความสามารถ

ในการขยายตััว ไม่่ว่า่ จะด้้วยการขาดวิิสัย
ั ทััศน์์ที่�จ
่ ะขยายตััวเกิินกว่่าตลาดในประเทศ หรืือขาดทัักษะ และความรู้้ที่
� �จ
่ ะทำำ�เช่่นนั้้�น
ในขณะที่่�ร้้อยละ 86 ขององค์์กรที่�่สนัับสนุุนด้้านการเข้้าถึึงตลาด ระบุุว่่าพวกเขาพยายามช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการเข้้าถึึงตลาด

และผู้้�บริิโภคได้้ ซึ่่�งข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ องค์์กรตััวกลางระบุุว่่า การสนัับสนุุนเหล่่านั้้�นไม่่เพีียงพอต่่อการขยายตััวสู่่�ตลาด
ในระดัับภููมิิภาค หรืือระดัับโลกได้้ หนึ่่�งในแนวทางแก้้ไขอาจสามารถทำำ�ได้้ผ่่านสถาบัันการศึึกษา ที่่�ช่ว
่ ยพััฒนาวิิสัย
ั ทััศน์์ของ
ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ โดยการนำำ�ผู้้�ประกอบการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมานำำ�เสนอถึึงอนาคตของการประกอบการ

และสำำ�หรัับผู้้ที่
� �่อยู่่�ในตลาด องค์์กรพัฒ
ั นาขีีดความสามารถสามารถช่่วยให้้คำำ�แนะนำำ� โดยให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�ประกอบการที่่�มีี
ศัักยภาพที่่�จะเติิบโตได้้ รวมถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิคเฉพาะทางต่่างๆ
อุุดช่อ
่ งว่่างในการเข้้าถึึงแหล่่งทุุน

การเข้้าถึึงแหล่่งทุุนนัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในความท้้าทายอัันดัับต้้น ๆ ในระบบนิิเวศทางธุุรกิิจของผู้้�ประกอบการไทย ความท้้าทายนี้้�

เกิิดมาจากทั้้�งผู้้�ขอทุุน และแหล่่งทุุนเอง แนวทางการแก้้ปััญหาอย่่างบููรณาการนั้้�นจำำ�เป็็นต่่อการแก้้ปััญหาเป็็นอย่่างยิ่่�ง

และหนึ่่�งในปััจจััยที่่�แนวทางการแก้้ปััญหานี้้�ควรให้้การสนัับสนุุนคืือ การพััฒนาเครืือข่่ายของผู้้�ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินที่่�

เข้้มเเข็็ง และสามารถที่่�จะเชื่่�อมผู้้�ประกอบการไทย กัับผู้้�ประกอบการต่่างชาติิได้้
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