บทที่ 4
กรอบแนวคิด ทิศทาง และวิสัยทัศน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554
แผนและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองพิจารณาถึงกรอบทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตรทางดานเศรษฐกิจตางๆ
ของประเทศที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 กรอบแนวคิด
การสรางเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
รูปที่ 4-1

ยุทธศาสตรในดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)

ยุทธศาสตรในดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10

พระราชบัญญัติ
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

นโยบายรัฐบาล
- กรอบแผนแมบทโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
- แผนแมบทเพิ่มผลิตภาพ
ยุทธศาสตร อก.

SMEs

- ยุทธศาสตร KBE/KBS
-- แผนกลยุทธ ว&ท
- แผน พณ / ทท ฯลฯ

แผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
กรอบสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
และการจัดสรรงบประมาณ
แกหนวยงานรัฐและองคการเอกชน
ทีเ่ กี่ยวของ

แผนพัฒนาพื้นที่
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สาระสําคั ญของยุทธศาสตรแ ละแนวนโยบายที่เ กี่ ย วข องกับการสงเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีดังนี้
(1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 ไดนําปรัชญาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักการพื้นฐานของการกําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 5 ปขางหนาใหจริงจังมากขึ้น
ซึ่งสามารถนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอนาคตได ดังนี้
รูปที่ 4-2

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสงเสริม SMEs
• ระหวาง SMEs, LEs – SMEs
• ธุรกิจไทย – ตางประเทศ
• ตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา

การพึ่งตนเอง
• ทรัพยากร
- human capital
- มีภูมิคุมกัน, รูเทาทัน
- ความรู ทักษะ
- ความสามารถปรับตัว
- พึ่งตนเองทาง ว&ท มากขึ้น
- ใชภูมิปญญาภายใน ปท.
• พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
- local content
- ทดแทนการนําเขา

การเติบโตอยางยั่งยืน

การแขงขันที่เปนธรรม

ผูประกอบการ
แรงงาน
• เนนขายความรู, เทคโนโลยี,
นวัตกรรม
• การจัดการที่ดี
- Good governance
- Corporate governance
• เนนสรางคน

เศรษฐกิจพอเพียง
ความสมดุล

ธุรกิจ-สังคม-สิ่งแวดลอม

• พัฒนาเมือง-ภูมิภาค เกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ
• CSR รับผิดชอบตอสังคม/ สิ่งแวดลอม/ผูบริโภค
• การลงทุนไมเกินตัว/ศักยภาพ/ความตองการ
• การผลิตสินคา-บริการที่หลากหลาย

ความพอเพียง

การแขงขันที่ยั่งยืน

(1.1) การพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองใหไดถือเปนหลักการที่สําคัญ
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว การพึ่งพาตนเอง
สามารถพิจารณาไดจากความสามารถในการพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายใน ไมวาจะเปนปจจัย
ภายในธุรกิจของตนหรือภายในประเทศ เชน ภูมิปญญาหรือองคความรูภายในประเทศหรือ
ทองถิ่น ปจจัยการผลิตที่เปนตัวผูประกอบการเองที่จะตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวไดดี มี
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ความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ มีความสามารถในการจัดการและการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ หรือแมแตปจจัยการผลิตที่เปนแรงงานก็ตองสรางความรู ความสามารถ
และทักษะในการทํางานภายใตสภาวการณตางๆ ใหได สวนปจจัยดานเงินทุน ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจะต องพึ่ งพาเงิน ทุนภายในองคกรและเงินทุ น ที่ เหมาะสมภายในประเทศกอน
รวมทั้งจะตองนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ สวนการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี จะตองเสริมสราง
ศักยภาพทางเทคโนโลยี การเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและขีด
ความสามารถของธุรกิจไทย และสําหรับกิจการที่มีศักยภาพก็สนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาหรือ
การสรางนวัตกรรมขึ้นมาเอง ทั้งนี้เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ก ารพึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ องค ค วามรู และทรั พ ยากรภายในประเทศ และการ
พัฒนาการผลิตและบริการทดแทนการนําเขา จะชวยใหทั้งธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และประเทศสามารถลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
(1.2) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการเสริมสรางความเปน ธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนเปาหมายหนึ่ งของการนํ าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช โดยสามารถพิจารณาไดหลายแนวทาง ไดแก การสรางความเปนธรรมใน
การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ระหว า งธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก กั บ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ซึ่ ง มี
ความสามารถ กําลังทุน และอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน การสรางความเปนธรรมเพื่อให
เกิดความเชื่อมโยงที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันระหวางธุรกิจ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และ
การสรางความเปนธรรมระหวางผูผลิตสินคาและบริการกับผูบริโภค เพื่อไมใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบ หรือการเอารัดเอาเปรียบกัน
(1.3) ความสมดุล การพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตที่ผานมาไดกอใหเกิด
ผลกระทบขางเคียงที่ไมพึงประสงคบางประการทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ
แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพี ย งที่ จ ะนํามาประยุก ตใ ชใ นดา นนี้ จึ งตองการสรา งใหเ กิ ดความสมดุ ล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับสังคม การพัฒนาเมืองกับชนบท การพัฒนาระหวางภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน ไม
สงผลเสียหรือสงผลกระทบตอกัน และไมละทิ้งการพัฒนาดานใดดานหนึ่งไป นอกจากนี้ยังตอง
สรางระบบและกลไกที่จะปองกันปญหาการลงทุนที่เกินตัวและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอใหเกิด
ปญหาดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และจะสงผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามมา
รวมทั้งในระดับกิจการจะตองใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพในการปรับตัวใหสามารถปรับ
ไปผลิตสินคาและบริการไดอยางหลากหลาย (Diversification) เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะทาง
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
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(1.4) การเติบโตอยางยั่งยืน การพัฒนาในอดีตใหความสําคัญกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจนเกิดปญหาการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ที่ผานมาวิสาหกิจไทย
เนนการแขงดวยตนทุนแรงงานและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร และประเทศไทยยังให
ความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนไมมากพอ เชน การสรางคน การ
พัฒนานวัตกรรมของสินคาและบริการ การสรางองคความรู หรือการบริหารจัดการที่ดีทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหการเติบโตพัฒนาของวิสาหกิจไทยไมตอเนื่อง เมื่อตองเผชิญกับการ
แขงขันกับประเทศคูแขงในระดับลาง เชน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม การสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะตอไป จึงจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ใชฐานความรูและมีนวัตกรรม เพื่อยกระดับการแขงขันไปสู
การแขงขันเชิงคุณภาพ โดยจะตองใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพวิสาหกิจไทยดานความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การลงทุนและดําเนินธุรกิจอยางชาญฉลาด รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งจะนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
(2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แนวทางการพัฒ นาภายใต ยุ ท ธศาสตรการเสริ มสรา งทุน เศรษฐกิจ ที่ เ กี่ย วขอ งกั บการสง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ การปรับโครงสรางการผลิตใหมีผลิตภาพการผลิตและการ
เพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยใหสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย
โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน การสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคธุรกิจในระดับสาขา การสนับสนุนปจจัยพื้นฐานทีเ่ อือ้
ตอการดําเนินธุรกิจและการลงทุน นอกจากนี้ยังไดมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวย
(3) แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556) โดยมี
ปจจัยที่เปนเงื่อนไขพื้นฐาน 4 ประการ คือ ความเขมแข็งของระบบนวัตกรรมแหงชาติ ความเขมแข็ง
ทางดานทรัพยากรมนุษย บรรยากาศการพัฒนาที่เอื้ออํานวย และความสามารถในสาขาเทคโนโลยี
เพื่ออนาคต ซึ่งมีเปาหมายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมใหเนนการผลิตและบริการที่ใช
ความรูเขมขนและการสรางนวัตกรรม การเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ให แ ก ท อ งถิ่ น และยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยใหอยูในอันดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของ IMD โดยมีกลุมเปาหมาย
การพัฒนาแบงเปน 3 ภาคสวนไดแก ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจชุมชน และภาคสังคม
(4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัฒน มี
องคประกอบ ที่สําคัญใน 2 สวน คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สงเสริมและพั ฒนาขีดความรู ความสามารถทางเทคโนโลยี รวมทั้งในสวนของกฎหมายและ
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วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ประกอบดวย ระบบการสราง
และจัดหาความรู ระบบแพรกระจายความรู ระบบการสรางมูลคาและคุณคา
รูปที่ 4-3

การสรางเศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพื้นฐานทางปญญาเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

แนวคิดการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและโครงสรางพื้นฐานทางปญญา
ภาคเศรษฐกิจ/SMEs
เพิ่มผลิตภาพ/นวัตกรรม

เปาหมาย

ภาครัฐ

ภาคสังคม

เพิ่มประสิทธิภาพ/บริการ

เพิ่มคุณภาพชีวิต

ระบบนวัตกรรมแหงชาติ

กลยุทธ
ระบบการสราง/
จัดหาความรู
(knowledge
creation)
ความรูใหม
Stock of
Knowledge

• สรางใหม
• จัดการของเดิม
• จัดหาจากภายนอก

ระบบ
แพรกระจาย
ความรู
(knowledge
diffusion)
สูภาค
เศรษฐกิจ
/สังคม
/ชุมชน

ระบบการสราง
มูลคา

บุคลากร (ผปก/ลูกจาง)

เพิ่มผลิตภาพ
สรางนวัตกรรม

ICT และ เทคโนโลยีอนื่ ๆ

(value creation)

การเติบโตของGDP
สังคม/ชุมชนเขมแข็ง

กฎหมาย/แรงจูงใจ
วัฒนธรรม/จริยธรรม

ภาษี/งบประมาณ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา

ระบบบริหารจัดการความรู

(5) แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในระบบเศรษฐกิจที่ใชองคความรู
เปนตัวขับเคลื่อนหลักในการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มจะตองสงเสริมใหเกิดการประกอบการที่ใช
ฐานความรู ใ ห ม ากขึ้ น โดยจํ า เป น ต อ งเสริ ม สร า งระบบนวั ต กรรมแห ง ชาติ ขึ้ น มา โดยมี
องคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน ไดแก ระบบการบริหารจัดการความรู ประกอบดวยการสราง
ความรูทั้งการสรางความรูใหมๆ หรือการจัดการความรูเดิม การแพรกระจายความรู และการนํา
ความรู ไ ปใชใ นการสร า งมูล ค า หรื อใชป ระโยชน
และโครงสร า งพื้ น ฐานทางป ญ ญา ซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัย 5 ประการ คือ เทคโนโลยี บุคลากร กฎหมายและแรงจูงใจ วัฒนธรรมและ
จริยธรรม และโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน
(6) แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ดวยเหตุ
ที่ประเทศไทยยังประสบกับปญหาดานการใชปจจัยการผลิตในภาพรวมไมเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
ขาดประสิทธิภาพและมีความไมสมดุลของการใชปจจัย ดังนั้น การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ภายใตขอจํากัดของทรัพยากร
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แรงงานและทุน โดยอาศัยความรวมมือและบูรณาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนกลไก
หลักในการผลักดันแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมจะเปนการ
ตอบสนองนโยบายรั ฐบาลเรื่อ งการพัฒ นาประสิทธิ ภ าพและผลิต ภาพ รวมถึงการสรา งความ
เขมแข็งใหอุตสาหกรรมไทย และเปนการผลักดันใหเอกชนมีบทบาทในการพัฒนารวมกับภาครัฐ
โดยมีเปาหมายอยูที่ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รอยละ 3 ตอป ผลิตภาพ
แรงงานของภาคอุต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5 ต อ ป และผู ป ระกอบการและแรงงานมีค วาม
ตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

กรอบแนวคิดและทิศทางการสงเสริม
(1) กรอบแนวคิด ใหความสําคัญกับการเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเปนกิจการที่เนนการใชฐานความรูและมีพลวัตสูง เพื่อใหเปนกลไกหลักในการสนับสนุน
การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ และสั ง คม และเสริ ม สร า งระบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู โดยการ
สนับสนุน ใหวิ ส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ มใชความรู ทัก ษะฝ มือในการดํา เนิ น ธุ รกิจ ให
สอดคลองกับสภาพและแนวโนมความตองการของตลาด และแบงการสนับสนุนออกเปน 2 ระดับ
ไดแก ระดับสาขาธุรกิจ (Sector or Firm Level) และระดับผูประกอบการ (Individual Level) ซึ่ง
แบงออกเปนผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม ที่มีลักษณะ ปญหา และความตองการ
แตกตางกันออกไปตามระยะการเติบโตของธุรกิจ คือ ขั้นเริ่มตนธุรกิจ (Start-up) ที่หมายถึงธุรกิจที่
มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจไมเกิน 2 ป ขั้นเติบโตแลว (Growth) ขั้นของการอยูตัว(Maturity) และ
ขั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turnaround) และครอบคลุมใน 2 มิติ คือ มิติของภาพรวมทั้งประเทศ
และมิติของพื้นที่ เปนรายจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกระจายความ
เจริญจากสวนกลางสูภูมิภาค
(2) ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในระยะป 2550-2554
จากกรอบแนวคิดดังกลาวนํามาสูการกําหนดทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหสอดคลองกัน ซึ่งประกอบดวยการปรับโครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การสรางสังคมผูประกอบการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยประสิทธิภาพและนวัตกรรม
การสรางความสมดุลในการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอม การ
นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักการที่สําคัญในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจไทยใหมีการเติบโต พัฒนา ได 2 แนวทาง คือ การ
เติบโตในเชิงคุณภาพ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ไดแก การวิจัยและพัฒนา การสรางสรรคนวัตกรรม
และการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม ในขณะที่อีกแนวทางหนึ่งเปนการเติบโตในเชิงขนาดควบคูไปกับ
คุณภาพ โดยเริ่มจากวิสาหกิจขนาดจิ๋ว ขนาดยอม ขนาดกลาง และขยายตัวไปเปนขนาดใหญใน
ที่สุด ซึ่งก็ยังตองใหความสําคัญกับทักษะฝมือ องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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รูปที่ 4-4

วิสัยทัศนและทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554
วิสัยทัศน : SMEs มีการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืน / แข็งแกรง / สมดุล

R & D / Innovation / Productivity

การเติบโตในเชิงคุณภาพ

SMEs

ธรรมาภิบาล ผลิตภาพ นวัตกรรม

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

Dynamic &
Knowledge based
Enterprises

การเติบโตในเชิงขนาด/คุณภาพ
ความรู - เทคโนโลยี - นวัตกรรม

Micro

MEs

SEs

LEs
ใชระบบ - R&D , I , T
การประหยัดตอขนาด

ใชทักษะ
ฝมือ

(3) แนวทางที่จะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสามารถเผชิญกับ
ปญหาตางๆ และสามารถสรางการเติบโตไดอยางตอเนื่อง คือ จะตองสรางความเขมแข็งภายใน
กิจการของตน และจะตองแขงขันดวยประสิทธิภาพและการมีนวัตกรรม สําหรับแนวคิดพื้นฐาน
ในการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการการสงเสริม ไดแก การมุงเนนไปที่การสรางขีด
ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่แขงขันเชิงคุณภาพได การสรางขีดความสามารถและ
ความเขมแข็ง (Capacity Building) ของผูประกอบการ เนื่องจากการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจเปนเรื่องภายในกิจการที่ผูประกอบการตองดําเนินการเอง สวนภาครัฐจะมี
บทบาทในการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมุงเนนใหเกิดการรวมตัวและการเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ เพราะเปนเรื่องยากที่
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของกิจการได
โดยลําพัง
(4) วิสัยทัศนของการสงเสริม คือ การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย เพื่อใหสามารถเติบโตอยางสมดุล ตอเนื่อง และยั่งยืน โดย
มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมดวยฐานความรู และความสามารถในเชิงทักษะฝมือ (Knowledge - Skill Based) ซึ่งจะทําให
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กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถมีบทบาทเปนกลไกหลักขับเคลื่อนสูการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(5) มิติการส งเสริม มุงเนนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ระดับสาขาธุรกิจ ในพื้นที่ และในระดับตัวผูประกอบการ ซึ่งพิจารณาตามสภาพการพัฒนาของ
กิจการดวย ไดแก ระยะกอนเริ่มกิจการ ระยะเริ่มตน ระยะเติบโต ระยะอยูตัว และระยะถดถอยปรั บ ตั ว โดยการส ง เสริ ม จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ กิ จ การที่ มี ก ารปรั บ ตั ว ด า นความโปร ง ใสและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต -การจั ด การ
(Productivity) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม และการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูบริโภค
สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนนปรับระบบการจัดการหรือการทํางานสงเสริมในภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปาหมาย
เนื่ อ งจากข อจํ ากั ด ทางดา นงบประมาณและทรัพ ยากรในการส ง เสริมของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในระยะของแผนการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ป 2550-2554
สํ า นัก งานส ง เสริ มวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอ มจึ ง ไดร ว มกับ หน ว ยงานภาครัฐ องค ก ร
ภาคเอกชน และสถาบันดานวิชาการ คัดเลือกกลุมเปาหมายของการสงเสริมในภาคการผลิต การคา
และบริการ โดยมีเกณฑการคัดเลือกที่สําคัญ ไดแก กลุมวิสาหกิจที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ
เชน มีการใชวัตถุดิบ ภูมิปญญา วัฒนธรรมและความเปนไทย ซึ่งเปนปจจัยการผลิตภายในประเทศ
สูง กอใหเกิดการจางงาน สรางรายไดจากการสงออก มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ สูง รวมทั้งมี
แนวโนมการเติบโตดี และมีศักยภาพในการพัฒนามาก ทําใหไดกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปาหมาย ดังนี้
1)

ภาคการผลิต

1.1) กลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Indigenous) ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเบา (สิ่ง
ทอและเครื่องนุงหม รองเทา อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑพลาสติก) กลุม
อุ ต สาหกรรมวิศ วการ (เหล็ ก และโลหะประดิ ษ ฐ เครื่อ งจั ก รกล แม พิม พ เครื่ อ งใชไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส และยานยนตและชิ้นสวน) และกลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากร (อาหาร ยาและ
สมุนไพร เฟอรนิเจอรไม ของขวัญ ของชํารวย ของตกแตงบานผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑเซรา
มิกส)
1.2) กลุมอุตสาหกรรมใหม ( New Wave) ไดแก พลังงานทดแทน และ
ผลิตภัณฑที่เขาสูระดับที่สูงขึ้นของหวงโซคุณคา (Value Chain) ในกลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม
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2)

ภาคการคา
2.1) ภาคคาสง
2.2) ภาคคาปลีก
2.3) บริษัทการคา (Trading Firms)

3)
ภาคบริ ก าร ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร 2 กลุ ม คื อ กลุ ม บริ ก ารซึ่ ง มี
กลุมเปาหมายเปนธุรกิจ (Service Providers) และกลุมบริการซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค
สําหรับสาขาบริการเปาหมาย แบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก
3.1) กลุมบริการทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง เชน ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจขนสง
นักทองเที่ยว โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก บริการสปา / นวดแผนไทย ธุรกิจจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) เปนตน
3.2) กลุมบริการอื่นๆ ประกอบดวย (1) สารสนเทศและซอฟตแวร รวมทั้ง
digital content (2) บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ (3) บริการสุขภาพและความงาม (4) บริการ
ออกแบบ-การกอสราง (5) บริการโลจิสติกส (6) ธุรกิจบันเทิง และ (7) บริการการศึกษา
รูปที่ 4-5 กลุมเปาหมายของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

SMEs เปาหมาย

1. ภาคการผลิต

1.1 กลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Indigenous)
- อุต.เบา : สิ่งทอ รองเทา
อัญมณี/เครื่องประดับ สิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ
- อุต.วิศวการ : โลหการ
เครื่องจักรกล แมพิมพ เครื่องใช
ไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต
- อุต.ที่ใชทรัพยากร :อาหาร ยา สมุนไพร
เฟอรนิเจอรไม ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑเซรามิกส
และของขวัญ ของชํารวย ของตกแตงบาน
1.2 กลุมอุตสาหกรรมใหม (New wave)
- ผลิตภัณฑที่ไตระดับหวงโซคุณคา
(Value Chain) ในกลุม อุต.ดั้งเดิม
- ผลิตภัณฑที่มีลูทางใหมๆ เชน
พลังงานทดแทน อุปกรณประหยัดพลังาน

2. ภาคการคา

2.1 คาปลีก
2.2 คาสง
2.3 Trading firm

4. ภูมิภาคและทองถิน
่

4.1 สาขาการผลิต
การคา บริการ
4.2 ผลิตภัณฑและ
บริการชุมชน/ทองถิ่น

- 46 -

3. ภาคบริการ

3.1 กลุมบริการทองเที่ยวและธุรกิจ
ตอเนื่อง : โรงแรมที่พัก รานอาหาร
รานขายของที่ระลึก ขนสงนักทอง
เที่ยว สปา ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดประชุม (MICE) เปนตน
3.2 กลุมบริการอื่นๆ (ที่ใหบริการ
ผูบริโภคหรือธุรกิจ) : สารสนเทศและ
ซอฟตแวร (รวมทั้ง digital content)
ที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ
สุขภาพและความงาม ออกแบบ-กอสราง
โลจิสติกส การศึกษา และธุรกิจบันเทิง

ประมาณการเปาหมายและตัวชี้วัดในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป
2550-2554
ตัวชี้วัดและประมาณการเปาหมายของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่สอดคลองกับทิศทางการสงเสริม พิจารณาจากขอมูลในปจจุบันประกอบกับความเปนไปไดจาก
การส ง เสริ ม ที่ ผ า นมา และการคาดการณ จ ากแนวโน ม สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ประกอบไปดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของทั้งประเทศ อัตราการขยายตัวของมูลคาการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และอัตราการเพิ่มผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดังนี้
เปาหมายที่ 1
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมขยายตัวอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จนมีสัดสวนเพิ่มเปนรอยละ 42 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศใน ป 2554 โดยจะตอง
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต มีการขยายตัวรอยละ 10 ตอป
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา มีการขยายตัวรอยละ 5 ตอป
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการ มีการขยายตัวรอยละ 15 ตอป
เปาหมายที่ 2
การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ อัตราการขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเพิ่มขึ้นไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของการสงออกรวม
ผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวไมนอยกวารอยละ 3 ตอป รวมทั้งผลิตภาพการผลิต
โดยรวมของสาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวไมต่ํา
กวารอยละ 5 ตอป
เปาหมายที่ 3
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