บทที่ 2
ผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมา
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2549)
การติดตามและประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดเริ่มดําเนินการ
อยางเปนระบบในชวงของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ
กลยุทธภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 – 2549 โดยมี
ผลสรุปการติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
(1) กลยุทธการสรางความเขมแข็งทางการเงินใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยเพิ่มสภาพคลองทางการเงินและสรางทางเลือกให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาถึง
แหลงเงินทุนมากขึ้น พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญ ยังคงเขาไมถึงแหลงสินเชื่อ
และปญหาหลักที่พบ คือ การใหความชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปน NPL มีอยูนอย
มาก สวนดานการเพิ่มชองทางการเงิน พบวามีธนาคารไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเพิ่มขึ้น และธนาคารแหง
ประเทศไทยไดอนุญาตใหธนาคารพาณิชยใหบริการทางการเงินในรูปแบบ Leasing เพิ่มขึ้น
(2) กลยุทธดานการสรางและขยายโอกาสทางการตลาด การขยายโอกาสใน
การเขาถึงการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาสูตลาดภาครัฐ
ไดเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 88.9 ของมูลคาโครงการ นอกจากนี้มีการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายตามศูนย
แสดงสินคา 4 แหง Outlet ขนาดเล็ก 4 แหง และ Kiosk 143 แหง รวมทั้งตามชั้นวางสินคาอีกกวา
300 แหง
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ลดอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ
(1) กลยุทธดานการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามเปาหมายยุทธศาสตรและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549) มีจํานวนสมาคมที่จัดตั้งและจดทะเบียนจํานวน 171 สมาคม
(2) กลยุ ทธ ด านการพั ฒนาโครงสร างพื้ นฐานและการจั ดหาสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ มีการจัดสรางเครือขายหองปฏิบัติการสินคาเกษตรและอาหารและเพิ่ม
ขีดความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ
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สิ่งทอ สําหรับการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบ มีกฎหมายที่อยูระหวางการปรับแกไข 3 ฉบับ และยกราง
กฎหมายใหมอีก 3 ฉบับ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีการเติบโต
อยางยัง่ ยืน
(1) กลยุทธดานการสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการบริหาร
จั ด การที่ ดี แ ละมี ค วามเป น มื อ อาชี พ โดยวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มได รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลจํานวน 9,183 ราย และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม 142 ราย
(2) กลยุทธดานการสงเสริมการคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนํามาใช
ประโยชนเชิงพาณิชย พบวาไดมีการดําเนินการโดยจัดตั้งศูนยบริการดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน
4 แหงจําแนกตาม แตละภูมิภาค
(3) กลยุ ท ธ ด า นการพั ฒ นาความสามารถและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวามีการรับรองมาตรฐานแรงงาน จํานวน 91,234 ราย จาก 7 กลุม
มาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งมีการจัดประกวดสถานประกอบการเพื่อยกระดับความปลอดภัย ซึ่งมี
สถานประกอบการที่ไดรับการยกระดับความปลอดภัยรวม 620 ราย นอกจากนี้ยังมีแรงงานในระบบ
ที่ไดรับการคุมครอง 2,691,714 ราย และสามารถคุมครองแรงงานนอกระบบ 191,716 ราย
(4) กลยุ ท ธ ด า นการพั ฒ นากลุ ม วิ ส าหกิ จ ครบวงจร พบว า มี ห น ว ยงานที่ มี
บทบาท 4 หนวยงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลจํ า นวน 20 เครื อ ข า ย สํา นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีแ ห ง ชาติ
ดําเนินการพิจารณาการกําหนดกลยุทธและแผนการสงเสริมการสรางเครือขายวิสาหกิจในกลุมธุรกิจ
ที่ใชเทคโนโลยี กรมสงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนการสรางเครือขาย จํานวน 28 เครือขาย และ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําการศึกษาเพื่อกําหนดเครือขายเปาหมายใน
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค จํานวน 63 กลุม
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมสงออก
มีการจัดการแสดงสินคาในประเทศหลายครั้ง และในตางประเทศกวา 25 ครั้ง การ
รับรองคุณภาพสินคาสงออกโดยสรางตราสินคาใหม 1,736 ราย เตรียมความพรอมสําหรับการสงออก
โดยสรางนักธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Intertrader) 2,581 ราย พัฒนาการผูสงออกอัจฉริยะ 190
ราย รับรองมาตรฐานครัวไทยสูครัวโลก 654 ราย และแกไขกฎระเบียบและพิธีการเกี่ยวกับการ
สงออกและอํานวยความสะดวก 12 กรณี รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ และศูนยการ
วิจัยตลาดตางประเทศในภูมิภาค 5 ศูนย และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 54 แหง
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
มีการเพิ่มจํานวนผูประกอบการธุรกิจใหม ตามโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
(NEC) ที่ดําเนินการโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา ณ สิ้นป 2549 มีจํานวนผูจัดตั้งธุรกิจจํานวน
5,716 ราย มูลคาการลงทุนเฉลี่ย 2.07 ลานบาท และมีการจางงานเฉลี่ย 4-5 คนตอกิจการ รวมทั้งมีการ
จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 28 แหง
ยุทธศาสตรที่ 6 : การเสริมสรางบทบาทของกลุมวิสาหกิจชุมชน
พบว ามี จํ านวนกลุ มอาชี พที่ มี ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ ได กว า 8,010 ราย
รวมทั้งมียอดขายสินคารวม 202,518 ลานบาท และมีผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับภาคราชการ
สะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 รวมทั้งสิ้น 36,954 ราย มีการสรางงานสะสมรวมตั้งแตป 2547
จํานวน 1,340,000 คน โดยเปนขอมูลจากฐานขอมูลผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบการ OTOP

ภาพรวมการประเมินผลตามเปาหมายของแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)
ผลการดํ า เนิ น งานด า นการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา จึงสงผลกระทบตอตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ โดยผลการพัฒนาในชวง
ระยะเวลาของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) จําแนก
ตามเปาหมายของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
เปาหมายแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)
(1) ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ขยายตัวอยางตอเนื่อง จน
มีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป
2549
(2) การจางงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเพิ่มขึน้
180,000 คนตอป
(3) ผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจ

ผลการดําเนินงาน
ในป 2549

ประเด็นสําคัญ

รอยละ 38.9
• มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
(คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รอยละ 40.0 ตอป)
ในภาคการผลิต – บริการ ยัง
ขยายตัวตอเนือ่ ง แตในภาคการคา
ชะลอตัวลงจาก 31% ในป 2545
เปน 29% ในป 2549
8,863,334 คน
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(เพิ่มขึ้นจากป 2548
โดยสวนใหญเปนการจางงานใน
410,244 คน)
กิจการทีใ่ ชแรงงานเขมขน (Labour
Intensive) ทั้งนี้ ลักษณะดังกลาวมี
ผลิตภาพแรงงาน
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เปาหมายแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)

ผลการดําเนินงาน
ในป 2549

ขนาดกลางและขนาดยอม
สูงขึ้นในอัตราที่สอดคลองกับ
อัตราการเพิ่มของภาค
อุตสาหกรรม ที่รอยละ 2.5 ตอ
ป
(4)

(5)

(6)

(7)

ประเด็นสําคัญ

SMEs ใน 4
แนวโนมลดลงในอนาคต
อุตสาหกรรมหลัก • ขาดแคลนแรงงานระดับกลาง-สูง
ระหวางป 2544-2548 • ขาดแคลนโอกาสและ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ
สภาพแวดลอมการทํางานของ
4.4
กิจการ SMEs ไมดีนัก
การขยายตัวของมูลคาการ
ขยายตัวจากป 2548 • การสงออกของ SMEs สวนใหญ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
รอยละ 9.3
(51.3%) ยังอยูใ นกลุมสินคาขั้น
และขนาดยอมไมต่ํากวารอยละ (1,438,280 ลานบาท)
พื้นฐานและใชแรงงานเขมขน
6 ตอป
(Primary & Labour-intensive)
• ขาดความสามารถในการทํา
Product- Country Image
/Branding
• ขาดการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
การตลาดที่เหมาะสม
ผลักดันใหเขาสูระบบดวยการ
546,319 ราย
• สวนใหญขาดความตื่นตัว และ
จดทะเบียนในสัดสวนไมต่ํา
(คิดเปนรอยละ 24
ความเขาใจในการทําธุรกิจทีเ่ ปน
กวารอยละ 72 ของวิสาหกิจ
ของจํานวน SMEs ใน
ระบบและการใชหลักธรรมาภิบาล
ขนาดกลางและขนาดยอม
ป 2549)
ทั้งหมดในป 2549
จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหม
46,829 ราย
• การใหความสําคัญดานการสราง
เพิ่มขึ้น
(คิดเปนจํานวนผู
ปจจัยเอื้อเพื่อความอยูรอดและการ
50,000 รายตอป
เริ่มตนธุรกิจเฉลี่ย
เสริมสรางผูประกอบการใหมเชิง
44,551 รายตอป
คุณภาพมากขึน้
กลุมอาชีพสามารถดําเนินการ
8,010 กลุม
• มุงเนนที่การสรางความรู ความ
ขั้นธุรกิจเพิ่มขึน้ ไมนอยกวา
เขาใจดานคุณภาพและมาตรฐาน
รอยละ 10 ตอป จนมีจํานวน
ผลิตภัณฑและบริการชุมชนและ
เปน 6,300 กลุม ในป 2549
ทองถิ่นใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
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เปาหมายที่ 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวในอัตราที่ตอเนื่อง จนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของ
มูลคา GDP ในชวงป 2545-2549 พบวาอัตราการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในระหวางป 2545-2549 โดยพบวาอยูในระดับที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดใหญ และเมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจ พบวาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในภาคการผลิตและภาคการบริการยังคงขยายตัวตอเนื่องในชวงป 2545-2549 ที่
ผานมา ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการคาและซอมบํารุงมีการชะลอตัวลงจนมีสัดสวนใน
GDP ที่ลดลงจากรอยละ 31 ในป 2545 เหลือเพียงรอยละ 29 ในป 2549
เปาหมายที่ 2 การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น 180,000 คน
ตอป โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถือเปนแหลงการจางงานที่สําคัญ ในป 2549 วิสาหกิจ
รวมทั้งหมดของประเทศมีจํานวนการจางงานทั้งสิ้น 11,351,552 คน เปนการจางงานในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 8,863,414 คน หรือรอยละ 76.7 ของจํานวนการจางงานรวมทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ ในป 2546-2549 พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจางงานเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
เปาหมายที่ 3 เพิ่มผลิตภาพของแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหสูงขึ้นในอัตราที่สอดคลองกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่กําหนดไวที่ 2.5 ตอป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยจากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในระหวางป 2544-2548 พบวาผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใน 4 สาขาของอุ ต สาหกรรมหลั ก ได แ ก การผลิ ต อาหารและเครื่ อ งดื่ ม การผลิ ต สิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหม การผลิตเฟอรนิเจอร และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยูที่รอย
ละ 4.4 โดยเฉลี่ย
เปาหมายที่ 4 การขยายตัวของมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป โดยการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระหวางป
2547-2549 มีสัดสวนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 29.7 ของการสงออกรวมของประเทศ ทั้งนี้การ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอัตราการเติบโตนอยกวาอัตราการเติบโตของการ
สงออกโดยรวมของประเทศ โดยในป 2549 มูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีจํานวน 1,438,280.1 ลานบาท หรือรอยละ 29.1 ของมูลคาการสงออกรวมทั้งสิ้นจํานวน 4,946,452.0
ลานบาท และมีอัตราเพิ่มจากป 2548 คิดเปนรอยละ 9.3
เปาหมายที่ 5 ผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบดวยการจด
ทะเบียนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 72 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด โดย
มีการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบดวยการจดทะเบียนในสัดสวนไมต่ํา
กวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดในป 2549 โดยจากขอมูลจํานวนนิติ
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บุคคลจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและยังคงดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในป 2549
พบวามีจํานวนสะสมรวมทั้งสิ้น 537,360 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ มในป 2549 จํ า นวน 2,274,540 รายนั้ น พบวา คิ ด เป น สัด ส ว นรอ ยละ 23.6 ของจํา นวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2549
เปาหมายที่ 6 จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหมเพิ่มขึ้น 50, 000 ราย ตอป ในป 2549 มี
จํานวนการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งสิ้น 46,816 ราย และเมื่อพิจารณาจําแนกตามหมวดธุรกิจ พบวาหมวด
ธุรกิจที่ผูประกอบการจดทะเบียนมากที่สุดในลําดับแรก ไดแก หมวดธุรกิจการขายสง ขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งยังเปนกลุมที่ใชความรู
ความสามารถในการผลิต-การจัดการไมสูงนัก ในขณะเดียวกันมีการขอยกเลิกกิจการจํานวน 20,078
ราย ทั้งนี้ จํานวนธุรกิจใหมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 -2548 คิดเปนรอยละ 22.8, 9.5
และ 4.1 ตามลําดับ ในขณะที่ป 2549 ลดลงจากป 2548 คิดเปนรอยละ 5.5 ซึ่งการเขาสูระบบของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมนี้ จะทําใหตองพัฒนาการทําธุรกิจใหเปนระบบมากขึ้น และ
สามารถเขาถึงบริการดานตางๆ ของภาครัฐไดงายยิ่งขึ้น
เปาหมายที่ 7 กลุมอาชีพที่สามารถดําเนินการขั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตราไมนอย
กวารอยละ 10 ตอป จนมีจํานวนเปน 6,300 กลุม ในป 2549 (จํานวนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 3 ดาว
ขึ้นไป) พบวาจํานวนกลุมอาชีพสามารถดําเนินการขั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป จนมี
จํานวนเปน 6,300 กลุมในป 2549 โดยจากขอมูลวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑ ระดับ
3-5 ดาว พบวา ณ สิ้นป 2549 มีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการคัดสรรผลิตภัณฑระดับ 3-5 ดาว
จํานวน 8,010 กลุม
นอกจากนี้ ในสวนของประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีม่ ี
ผลกระทบตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
1. ดานการเงิน พบวาการปลอยสินเชื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประมาณ 421,471 รายตอป เปนไปตามเปาหมาย อยางไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สวนใหญ ยังเข าไมถึงแหลงเงินในระบบ ดวยปญหาความไมโปรงใสและการขาดหลัก ทรัพยค้ํา
ประกันของผูประกอบการเอง ขอจํากัดในการดําเนินงานและกฎระเบียบของสถาบันการเงินภาครัฐ
เชน การค้ําประกันสินเชื่อ การรวมลงทุน หรือการลงทุนในตลาด mai รวมทั้งการเขาถึงแหลงทุน
ระยะยาว (Equity Financing) ยังมีไมมากนัก โดยระหวางป 2545-2549 มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai และไดรับการเขารวมทุนจากกองทุนรวม
ลงทุนของรัฐและเอกชนเพียง 268 ราย
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2. ดานการตลาด มีการขยายชองทางการตลาดใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมากขึ้น แตยังเปนสถานที่จําหนายสินคาขนาดเล็กและไมถาวร เชน รานคา (Outlet) ซุมจําหนาย
(Kiosk) ชั้นวางสินคา โดยยังไมมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในทุกภูมิภาค นอกจากนี้แมวา
จํานวนกิจการที่สามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีกวารอยละ 80 จะเปนกิจการ SMEs แตก็ยัง
กระจุกตัวอยูในผูประกอบการรายเดิม และอยูในธุรกิจกอสรางเปนหลัก สําหรับการสงออก จาก
ขอมูลพบวาการสงออกของ SMEs สวนใหญกวารอยละ 51 ยังอยูในกลุมสินคาขั้นพื้นฐาน (Primary)
เชน ขาว น้ํายางธรรมชาติ และยางแผนรมควัน เปนตน และสินคาที่เปนการผลิตโดยใชแรงงานเปน
หลัก เชน สิ่งทอ เสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนตน ซึ่งปญหาที่สําคัญคือ การขาดความรู ความเขาใจ และ
ทักษะในดานการตลาดทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศ ขาดความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ภาพลักษณ และตราสินคาใหมีลักษณะเดนเฉพาะ และขาดการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานทางการตลาด
ที่เหมาะสม
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน ในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี มีการ
จัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหารในทุกภูมิภาค แตหองปฏิบัติการในสาขา
อุตสาหกรรมอื่นๆ ยังมีนอย นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 3 ภูมิภาค 4
แห ง การให บริ ก ารยั ง ไมทั่วถึง และไมเ พีย งพอกับความตองการ สํา หรั บโครงสร างพื้น ฐานดาน
กฎระเบียบ มีการยกรางและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบดานการคาคอนขางลาชา นอกจากนี้ยังตอง
ใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ เชน ระบบการพัฒนาบุคลากร การจัดการดานโลจิ
สติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนใหกิจการ SMEs
4. ดานการยกระดับกิจการ พบวากิจการ SMEs สวนใหญมีการประยุกตใช
บริการดานสารสนเทศไดในระดับต่ํา การเขาถึงบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีอยูในระดับปาน
กลาง การไดรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะทางยังมีนอยมาก การรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจมีเพิ่มขึ้น
แตยังตองเสริมสรางพัฒนาใหแข็งแกรงตอไป ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมของ SMEs พบวากิจการขนาด
ยอมมีผลิตภาพโดยรวมต่ํา และยังเปนกิจการที่ใชแรงงานที่มีความรูและทักษะต่ําเขมขน (Labour
Intensive) อยู รวมทั้งยังมีปญหาขาดแคลนแรงงานมีฝมือทั้งในระดับกลาง-ระดับสูง
5. ดานบุคลากร ดานผูประกอบการ ยังขาดความตระหนัก ความรู ความเขาใจใน
การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล การสนับสนุนจากภาครัฐในดานการยกระดับ
ความรูทักษะแบบเขมขนและสอดคลองกับความตองการผานระบบบมเพาะ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาและนัก
วินิจฉัยยังไมทั่วถึง สําหรับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการ SMEs สวนใหญอยูใน
ระดับเพียงผู ใชงานและไมมีก ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุก ตใช นอกจากนี้ในดานของ
แรงงานในสถานประกอบการสวนใหญยังมีความรูพื้นฐานนอย มีทักษะและวินัยการทํางานสมัยใหม
ต่ํ า มี ก ารโยกย า ยงานสู ง ขาดแคลนแรงงานระดั บ กลางและสู ง เนื่ อ งมาจากการขาดโอกาส
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ความกาวหนา สภาพแวดลอมในการทํางานของกิจการ SMEs ไมคอยดี และขาดการฝกฝนทักษะ
ฝมือ
6. ดานการสรางผูประกอบการใหม พบวามีการเกิดผูประกอบการใหมใกลเคียง
กับเปาหมาย โดยเปนผลจากการเกิดขึ้นเองตามภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการทําธุรกิจ และยังเปน
ผลมาจากดําเนินโครงการตางๆ ของภาครัฐ เชน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมแหงชาติของ
กสอ. ซึ่งมีผูเขารวมและสามารถจัดตั้งกิจการไดกวา 5,700 ราย ในชวง 5 ปที่ผานมา อยางไรก็ตามการ
สงเสริมในระยะตอไป จะตองคํานึงถึงการสงเสริมใหกิจการที่เกิดขึ้นมาแลวสามารถอยูรอดไดและ
การเสริมสรางผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก การขาดความสนใจ
ความตื่นตัว และความเขาใจในการทําธุรกิจที่เปนระบบ และขาดการสนับสนุนสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการเกิดธุรกิจรายใหมอยางเหมะสม
7. ดานการสงเสริมสินคา/บริการของวิสาหกิจชุมชน จากการประเมินผล พบวา
มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาเปนหนวยธุรกิจไดสูงกวาเปาหมาย และมียอดขายตามเปาหมาย แต
ยังตองดําเนินการตอเนื่องในเรื่องของการสงเสริมความสม่ําเสมอดานคุณภาพ การสงเสริมดาน
การตลาดที่ตอเนื่อง และการรวมกลุมชุมชนในการดําเนินธุรกิจใหเขมแข็ง ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่สงผล
ใหการดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ผูผลิตจะตองมีความตื่นตัว ความรู ความเขาใจใน
เรื่องการสรางคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการชุมชนและทองถิ่นใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยใชจุดเดนของความเปนไทย (Thainess) ในดานทักษะฝมือและอัธยาศัยไมตรี
(Craftsmanship & Hospitality) เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และกระจายผลประโยชนของการพัฒนาสู
ชุมชนและทองถิ่นอยางแทจริง
ทั้งนี้ จากการประเมินผลการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ป 2545-2549 ที่
ผ า นมา พบว า การส ง เสริ ม ของภาครั ฐ ดํ า เนิ น การได ผ ลในระดั บ หนึ่ ง เนื่ อ งจากข อ จํ า กั ด ด า น
งบประมาณ ขอจํ ากัด ด านองค ค วามรูความเชี่ ยวชาญของบุ คลากรภาครัฐ และระบบจัดการงาน
สงเสริมที่ยังไมเปนเอกภาพ ทําใหการสงเสริมทางดานผลิตภาพ การสนับสนุนใหเกิดธุรกิจรายใหม
การผลักดันและจูงใจให SMEs เขาสูระบบและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มสัดสวน GDP ของ
SMEs ยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองดําเนินการใหตอเนื่องและขยายผลตอไป
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มิติสําคัญ
ดานการเงิน

ดานการตลาด

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ดานการยกระดับ
กิจการ

ผลการสงเสริม
ในชวงแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ 1

ปญหาและขอจํากัด

- มีการปลอยสินเชื่อใหวิสาหกิจขนาด - สวนใหญยังเขาไมถึงแหลงเงินใน
กลางและขนาดยอมประมาณ
ระบบดวยปญหาความโปรงใสและ
421,471 รายตอป
การขาดหลักทรัพยค้ําประกัน
- สามารถจดทะเบียนในตลาด
- ขอจํากัดดานการดําเนินงานของ
หลักทรัพย mai และไดรับการเขา
สถาบันการเงินภาครัฐ
รวมทุนจากกองทุนรวมลงทุนของรัฐ - ขอจํากัดดานกฎระเบียบ เชน การค้ํา
และเอกชนเพียง 268 ราย
ประกันสินเชือ่ การรวมลงทุน หรือ
การลงทุนในตลาด mai
- การเขาถึงแหลงทุนระยะยาวยังมีไม
มากนัก
- การสงออกสวนใหญกวารอยละ 51 - ขาดความรู ความเขาใจ และทักษะใน
ยังอยูในกลุมสินคาขั้นพื้นฐาน
ดานการตลาดทั้งในประเทศและตลาด
(Primary)เปนการผลิตโดยใชแรงงาน
ตางประเทศ
เปนหลัก
- ขาดความสามารถในการสราง
- มีการขยายชองทางการตลาดขึ้น
ภาพลักษณและตราสินคาใหมีลักษณะ
- SMEs สามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัด
เดนเฉพาะ
จางภาครัฐมีกวารอยละ 80
- ขาดการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
การตลาดที่เหมาะสม
- มีการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบ - การใหบริการดานการวิเคราะห
สินคาเกษตรและอาหารในทุกภูมภิ าค
ตรวจสอบ และเทียบวัดมาตรฐานยัง
- มีศูนยบริการงานวิจยั และพัฒนา
ไมทั่วถึงและไมเพียงพอกับความ
นวัตกรรมใน 3 ภูมิภาค 4 แหง
ตองการ
- มีการยกรางและปรับปรุงกฎหมาย
- การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน
กฎระเบียบดานการคา
และกฎระเบียบยังคอนขางลาชา
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การ
จัดการโลจิสติกส ใหมากขึน้
- การเขาถึงบริการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอยูใ นระดับปานกลาง
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- สวนใหญมีการประยุกตใชบริการดาน
สารสนเทศไดในระดับต่ํา

มิติสําคัญ

ดานบุคลากร

ดานการสราง
ผูประกอบการ
ใหม

ดานการสงเสริม
สินคา/บริการ
ของวิสาหกิจ
ชุมชน

ผลการสงเสริม
ในชวงแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ 1
- มีการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ
(Cluster) เพิ่มขึ้น
- กิจการขนาดยอมมีผลิตภาพโดยรวม
ต่ํา และมีการใชแรงงานที่มีความรู
และทักษะต่ําคอนขางมาก
- ความสามารถทางเทคโนโลยีใน
ระดับเพียงผูใชงานและยังไมมีการนํา
ICT มาประยุกตใช
- แรงงานในสถานประกอบการสวน
ใหญยังมีความรูพื้นฐานไมมากนัก
รวมทั้งมีทักษะและวินยั การทํางาน
สมัยใหมต่ํา
- เกิดผูประกอบการใกลเคียงกับ
เปาหมาย โดยเปนผลมาจากการ
เกิดขึ้นเองตามภาวะเศรษฐกิจ จาก
โอกาสในการทําธุรกิจที่เอื้ออํานวย
มากขึ้น และเปาผลมาจากดําเนินงาน
โครงการตางๆ ของภาครัฐ เชน
โครงการ NEC เปนตน

ปญหาและขอจํากัด
- การไดรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะ
ทางยังมีนอยมาก
- ขาดแคลนแรงงานมีฝมือทั้งใน
ระดับกลาง-ระดับสูง
- ขาดความตระหนัก ความรู ความเขาใจ
ในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ
และมีธรรมาภิบาล
- ระบบบมเพาะ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาและ
นักวินิจฉัยยังไมทั่วถึง
- มีการโยกยายงานสูง ขาดแคลน
แรงงานระดับกลางและสูง
- ขาดความสนใจ ความตื่นตัว และ
ความเขาใจในการทําธุรกิจทีเ่ ปน
ระบบ
- ขาดการสนับสนุนสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการเกิดธุรกิจรายใหมอยาง
เหมาะสม

- มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนา
- ตองพัฒนาความสม่ําเสมอดาน
เปนหนวยธุรกิจไดสูงกวาเปาหมาย
คุณภาพ ดานการทําตลาดที่ตอเนื่อง
และมียอดขายตามเปาหมาย
และการรวมกลุมชุมชนในการดําเนิน
- มุงเนนการใชจุดเดนของความเปน
ธุรกิจใหเขมแข็ง
ไทย (Thainess) ในดานทักษะฝมือ - สรางความตื่นตัว ความรู ความเขาใจ
และอัธยาศัยไมตรี (Craftsmanship &
ในเรือ่ งการสรางคุณภาพและ
Hospitality) เปนปจจัยการผลิตที่
มาตรฐานผลิตภัณฑและบริการชุมชน
สําคัญ
และทองถิ่นใหมากยิ่งขึน้
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