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สรุปการประเมินผลตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
การดำเนินงานตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
สามารถสรุปผลได ดังนี้
เปาหมายที่ 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในป 2554
พบวา สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระหวางป
2551-2553 ลดลงอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 38.10 37.80 และ 37.10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศ ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2551 ซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
ตอการสั่งซื้อสินคาจากกลุมประเทศผูซื้อหลักของไทย และปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายใน
ประเทศ
เปาหมายที่ 2 อัตราการขยายตัวมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพิ่มมาก
ขึ้นไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกรวม พบวา ในระหวางป 2551-2553 อัตรา
การขยายตัวของการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยนอยกวาอัตราการขยายตัว
ของการสงออกรวมของประเทศ
เปาหมายที่ 3 ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม มีการขยายตัวไมนอยกวารอยละ 3 ตอป รวมทั้งผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ
สาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวไมต่ำกวา
รอยละ 5 ตอป พบวา ผลิตภาพดานตางๆ ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว

ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานตางๆ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดรวบรวมขอมูลจากสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐที่ไดดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อนำมาประมวลผลการ
ดำเนินงานตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ทั้ง
ในสวนของกิจกรรมที่ใชงบประมาณดำเนินการจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และกิจกรรมที่ใชงบประมาณดำเนินการของหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ โดยสามารถ
สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2550–2552
ได ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการ การดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมระหวางป 2550-2552 มีผูประกอบการและแรงงานที่ไดรับการถายทอด
องคความรูทั้งสิ้น 1,426,481 คน และมีสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดรับการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจรวม
ทั้งสิ้น 67,463 ราย
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2. การพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา การดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในดานการพัฒนานวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาระหวางป
2550-2552 พบวา มีจำนวนผลงานนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาคิดคนขึ้นใหมรวมทั้งสิ้น
133 รายการ ไดแก การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต โดยเปนการ
สรางผลิตภัณฑใหมดานชิ้นสวนยานยนตรวม 6 ผลิตภัณฑ และสรางนวัตกรรมใหมใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรวม 100 รายการ การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ซึ่งสามารถตอยอดผลงานวิจัยสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ
(Functional Textile) จำนวน 15 รายการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของกระบวนการผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 12 รายการ
3. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ ในป 2550-2552 มีการสนับสนุนปจจัยเอื้อใน
การดำเนินธุรกิจรวมทั้งสิ้น 71 รายการ สรุปได ดังนี้
(1) ดานการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย มีการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูล ไดแก ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนองคความรูที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจ ฐาน
ขอมูลผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาธุรกิจสำคัญเพื่อ
รองรั บการขยายตลาดไปยั งกลุ  มประเทศเป าหมายตามกรอบความร วมมื อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานขอมูลอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจตอเนื่อง
เบื้องตน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมแมพิมพ
และปรับปรุงโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพื่อคำนวณคาดัชนีในระดับอุตสาหกรรม
มีการจัดตั้งศูนยบริการตางๆ ไดแก ศูนยบริการดานการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ศูนยบริการรวมลงทุนในภูมิภาค ศูนยบริการขอมูล
และองคความรูสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Corner) หนวย
บริการองคความรูสิ่งทอและแฟชั่นเพื่อใหบริการองคความรูและแนวโนมแฟชั่น
และวัสดุสิ่งทอ รวมทั้งศูนยเชี่ยวชาญดานแมพิมพ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาความ
รวมมือการใหบริการดานวิทยาศาสตรรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน และ
สถาบันการวิจัยตางๆ เพื่อตอยอดผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย์
(2) ดานการตลาด มีการพัฒนาชองทางการตลาดและการสงเสริมการตลาดเพื่อ
รองรับการใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในรูปแบบตางๆ เชน
การจัดงานแสดงสินคา การเจรจาธุรกิจ การเผยแพรทางสื่อวิทยุ / โทรทัศน/
สิ่งพิมพ / สารคดี เปนตน ซึ่งจากการสนับสนุนเงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูตลาดอาเซียน (SMEs Capacity Building: Win for
ASEAN Market) มีผูประกอบการเขารวมกิจกรรมจับคูทางธุรกิจจำนวน 2,060
ราย เกิดมูลคาการซื้อขายจำนวน 200 ลานบาท รวมทั้งมีการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการสงออกไปยังประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในกลุมประเทศ
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) จำนวน 1,876 ราย และทำใหเกิด
การพัฒนาแผนที่การตลาด (Market Mapping) ใน 4 ประเทศ 5 กลุมสินคา
และบริการ ตลอดจนมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนใหกับผูประกอบการในการ
ขยายตลาดไปยังตางประเทศในกลุม ASEAN+6 จำนวน 732 ราย จัด Road
Show เพื่อขยายฐานการคาในตลาด ASEAN+6 รวมทั้งมีการประชุมเจรจาการ
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คาตางๆ และการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการสงเสริมให
เกิดความเขมแข็ง
(3) ด า นการเงิ น มี ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื ่ อ การปรั บ ปรุ ง ฟ  น ฟู เ ครื ่ อ งจั ก ร
(Machine Fund) ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจำนวน 214 ราย
โดยมีวงเงินสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับจากสถาบันการ
เงินจำนวน 1,696 ลานบาท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร จำนวน
1,153 เครื่อง (โครงการภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมป 2550) และมีการสนับสนุนเงินทุนเสริมสรางศักยภาพการประกอบ
ธุรกิจและการสนับสนุนที่ปรึกษาธุรกิจ (Capacity Building Fund) ประกอบ
ดวย เงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อขยายธุรกิจไปยัง
ตางประเทศ (Internationalization Fund: Inter Fund) ที่สนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายธุรกิจไปยังตางประเทศจำนวน 407
ราย วงเงินที่ไดอนุมัติ 28.63 ลานบาท กอใหเกิดยอดขายจากการขยายธุรกิจ
ไปยังตางประเทศจำนวน 74.05 ลานบาท และยอดขายที่คาดวาจะไดรับหลัง
จากขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ จำนวน 756.46 ลานบาท นอกจากนั้น ยังมี
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการคุมครองทรัพยสินทางปญญา (Intellectual
Property Fund: IP Fund) จำนวน 12 ราย โดยมีวงเงินอนุมัติ 2.78 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนการทำกิจกรรมการขยายตลาดไปยังตางประเทศดาน
ระบบสนับสนุน SMEs ดานทรัพยสินทางปญญาจำนวน 254 ราย สนับสนุน
การนำผลงานจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร จำนวน 4 ราย และมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยื่นขอจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร จำนวน 44 คำขอ มียอดขายจาก
การขอซื้อสิทธิ์ / ซื้อผลงาน จำนวน 0.76 ลานบาท
(4) ดานการพัฒนาพื้นที่เขตภูมิภาค ไดดำเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเครือขายและหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รวม
ถึ ง การจั ด งานแสดงสิ น ค า และจำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ส ำหรั บ กลุ  ม อาชี พ และ
ผลิตภัณฑชุมชน การพัฒนาผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจ (Cluster
Development Agent) ในธุรกิจทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
จำนวน 283 ราย โดยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนายก
ระดับขีดความสามารถดานองคความรูบริหารจัดการ จำนวน 1,402 ราย ซึ่ง
การดำเนินการดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค
(5) ดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและสิทธิประโยชน์ ไดพัฒนาปรับปรุงกฎ
ระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ไดแก
- การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)
โดยใหลดอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ของกำไรสุทธิเฉพาะในสวนที่ไมเกิน
20 ลานบาท
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- การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ตองเสียตามมาตรา 48(2)
แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะผูมีเงินไดที่ตองเสียภาษีไมเกิน 5,000 บาท
- การแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
ธุรกิจ เงินรวมลงทุน ที่เขาไปถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับรายจาย
เพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่ชวยทำให
ประหยัดพลังงาน
- การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับวิสาหกิจชุมชนที่เปนหางหุนสวน
สามัญหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลที่มีเงินไดพึงประเมินไมเกิน 1.8 ลาน
บาทในปภาษี
(6) ดานการสงเสริมระบบและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก
ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยไดจัดทำระบบโครงขายเชื่อมโยง
ธุรกิจและพัฒนาซอฟตแวรมาตรฐานกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศดาน
อุตสาหกรรม พัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายและหวงโซอุปทาน จัด
ตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ และศูนยบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการ
ในธุรกิจซอฟตแวร
(7) ดานการยกระดับความรูและทักษะบุคลากร ไดพัฒนาผูใหบริการอุตสาหกรรม
(service provider) ทำใหสามารถสรางบริกรธุรกิจที่จะใหความชวยเหลือแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขาตางๆ เชน บริกรธุรกิจดานวินิจฉัย
สถานประกอบการ (Shindan หรือ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ) บริกรธุรกิจ
ดานที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็ก (APEC-IBIZ) ซึ่งเปนการพัฒนาที่ปรึกษาระดับ
อาชีพตามแนวทางการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กของกลุมประเทศความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) บริกรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
ซึ่งเปนการสรางและพัฒนาบริกรธุรกิจผานกระบวนการฝกอบรมและการฝก
ปฏิบัติ และบริกรธุรกิจดานออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑในดานธุรกิจการ
ออกแบบ เปนตน
ในภาพรวม จากการติดตามผลการสงเสริมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ป 2550-2554 ที่ผานมา ถึงแมวาภาครัฐใหความสำคัญตอการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมากขึ้น แตการสงเสริมดังกลาวยังคงจำกัดอยูในภาคการผลิตเปนสวนใหญ ยังมี
ขอจำกัดดานขอมูลการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่น ยังมีขอจำกัดดานงบประมาณสำหรับการพัฒนาองคความรู ความเชี่ยวชาญ และความ
เขาใจปญหาและความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนยังขาดการบู
รณาการการดำเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระหวางหนวยงานทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ขอจำกัดเหลานี้สงผลใหตัวชี้วัดการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่ม
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการเพิ่ม
สัดสวนมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยั งไมบรรลุเปาหมาย
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม

5

แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559)
สสว. ไดจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหเติบโต
อยางตอเนื่อง ยั่งยืน และสามารถแขงขันไดในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกปจจุบัน
ทั้งนี้ แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” อีกทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ รวม
ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนแผนระดับกลุมจังหวัดที่คำนึงถึงความตองการ ศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นในกลุม
จังหวัด และความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

กรอบแนวคิด
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีกรอบแนวคิดใน
การผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยให
ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหดำเนินธุรกิจโดยใช
ความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และเอกลักษณทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและ
ระดับผูประกอบการ และมุงสนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ ไดแก ขั้นเริ่มตนธุรกิจ (Startup) ที่หมายถึงธุรกิจที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจไมเกิน 3 ป ขั้นเติบโต (Growth & Maturity)
และขั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turn around) ซึ่งจะครอบคลุมมิติเชิงพื้นที่ ทั้งระดับภาพรวม
ประเทศ กลุมจังหวัด และรายจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกระจายความเจริญจากสวน
กลางสูภูมิภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่

ทิศทางการสงเสริม
ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) จะมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการเสริม
สรางขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสรางสรรคและนวัตกรรม
ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย กระตุนใหเกิดการรวมตัวและเชื่อม
โยงกันทางธุรกิจ เนนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยคำนึงถึงปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ
เอกลักษณของแตละพื้นที่ ในดานการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสูการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจและการเปดเสรี จะมุงเนนการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพ
แวดลอมใหเอื้อตอการคาและดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ ทั้งนี้ เงื่อนไขปจจัยความสำเร็จของ
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 ยังขึ้นอยูกับความตอเนื่องของการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ศักยภาพและความพรอมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบในบางชวงเวลา
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