แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
บทนํา
• พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม พ.ศ. 2543 กํ า หนดให
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนผูพิจารณากําหนดนโยบายและแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยที่คณะกรรมการสงเสริม
ฯ ไดเคยเสนอแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
(ฉบับที่ 1) ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 และไดนําไปเปนกรอบใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2547-2549 ซึ่งไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547
• กระบวนการจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการทํางานหลายรูปแบบ เชน การประเมินผล
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมา การศึกษาเอกสารงานศึกษาวิจัยและแผน
ยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพและมาตรการสงเสริมในตางประเทศ
การประชุมระดมความคิดกลุมเปาหมาย การจัดสัมมนาพิจารณเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ
จากภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาควิชาการ และการสัมภาษณผูแทนองคกรเอกชน หนวยงานของรัฐ และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ความสําคัญ และโครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมี
จํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทย
ที่สําคัญดังกลาว ไดแก การกอใหเกิดการจางงาน คิดเปนสัดสวนถึงกวารอยละ 76 ของการจางงานรวม
ของประเทศ บทบาทในการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ประมาณรอยละ 39 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั้งหมด และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนกวารอยละ
29 ของมูลคาการสงออกรวม

โครงสราง SMEs ไทย ป 2549
การจางงาน
(คน)

จํานวนกิจการ
12,532 (0.5%)

GDP
(ลานบาท)

มูลคาสงออก
(ลานบาท)

2,774,204 (23.3%)

LEs+อื่นๆ

4,774,578 (61.1%)
3,508,172 (70.9%)

SMEs

2,274,525 (99.5%)
8,863,334 (76.7%)

Micro Enterprise
OTOP

3,041,896(38.9%)
1,438,280 (29.1%)

รวม

2,287,057

11,551,272

7,816,474

4,946,452

หมายเหตุ : 1) จํานวนวิสาหกิจและการจางงานมีบางสวนที่ระบุขนาดไมได
2) GDP ไมไดรวมภาคการเกษตร
3) มูลคาการสงออกมี Transaction ที่ระบุขนาดผูสงออกไมได

• จํานวน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2549 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเทศไทย 2,274,525 ราย คิดเปนรอยละ 99.5 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดย
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.6 วิสาหกิจสวนใหญจะอยูในภาคการคา โดยมีสัดสวนรอย
ละ 40.0 ตามดวยภาคบริการรอยละ 29.7 ภาคการผลิตรอยละ 29.6 และกลุมที่ไมระบุลักษณะรอยละ 0.8
สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูคอนขางหนาแนนในกรุงเทพและปริมณฑล
รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง
ตามลําดับ โดยผูประกอบการสวนใหญจะมีการกระจุกตัวอยูในจังหวัดซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค
• การจางงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนภาคเศรษฐกิจที่มีสวนสําคัญตอ
การจางงานของประเทศ โดยในป 2549 มีการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน
8,863,334 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมของประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
4.9 สําหรับการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําแนกตามลักษณะธุรกิจ พบวาภาค
การผลิตมีสัดสวนการจางงานสูงสุดรอยละ 45.3 ตามมาดวยภาคบริการรอยละ 30.0 และภาคการคา
รอยละ 24.7 สําหรับภูมิภาคที่มีการจางงานหนาแนนที่สุด ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล ตามมาดวย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันตก ตามลําดับ
• มูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป
2549 GDPSMEs มีมูลคา 3,041,896 ลานบาท หรือรอยละ 38.9 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.8 โครงสรางของ
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GDPSMEs พบวาภาคที่มีบทบาทสูงสุด ไดแก ภาคบริการ รอยละ 32.2 ภาคการผลิต รอยละ 30.3 และภาค
การคาและซอมบํารุง รอยละ 29.2 ตามลําดับ ซึ่งสวนทางกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศที่ภาค
การผลิตมีบทบาทสูงสุด รองลงไปคือ ภาคการบริการ และภาคการคาและซอมบํารุง ตามลําดับ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาแนวโนมของสัดสวน GDPSMEs พบวาในภาคการคาและซอมบํารุงมีสัดสวนที่ลดลงจากรอย
ละ 31.2 ในป 2545 เปนรอยละ 29.2 ในป 2549 และภาคบริการมีสัดสวนที่ลดลงจากรอยละ 34.2 ในป 2545
เปนรอยละ 32.2 ในป 2549 แตมีการเติบโตและแนวโนมที่ดีในบางสาขา เชน บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สื่อสารขนสง บริการสุขภาพ บริการสันทนาการ โดยมีเพียงภาคการผลิตที่มีสัดสวน GDPSMEs ที่เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 26.9 ในป 2545 เปนรอยละ 30.3 ในป 2549
• การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2549 มูลคาการสงออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปน 1,438,280 ลานบาท หรือรอยละ 29.1 ของการสงออก
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 โดยสินคาสงออกสวนใหญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
สินคาในกลุมแปรรูปขั้นตนและใชแรงงานมาก (Primary & Labour Intensive) โดยสินคากลุมดังกลาว
มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.1 และ 19.2 ของการสงออกทั้งหมดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการสงออก
ของประเทศ
• การนําเขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2549 มูลคาการนําเขาของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปน 1,593,6251 ลานบาท หรือรอยละ 32.7 ของการนําเขา
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และในป 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการขาดดุลการคาคิด
เปนมูลคา 155,345 ลานบาท สําหรับสินคานําเขาหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
สินคาในกลุม High Skill โดยมีสัดสวนรอยละ 23.8 ของการนําเขาทั้งหมดของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม แหลงนําเขาที่สําคัญ คือ ญี่ปุน จีน และสหรัฐอเมริกา
• การจัดตั้งและการเลิกดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวาการ
จัดตั้งกิจการใหมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในชวงป 2547-2548 ซึ่งมีจํานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม
47,583 และ 49,534 ราย ตามลําดับ และในป 2549 กลับลดลงเปน 46,816 ราย ขณะที่การยกเลิกกิจการ
มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางผันผวน โดยป 2547 มีการยกเลิกกิจการ 22,980 ราย และเพิ่มขึ้นเปน 26,041
ราย ในป 2548 และลดลงเปน 20,078 ราย ในป 2549
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ตารางที่ 1 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
จํานวน SMEs (ราย)

พ.ศ. 2547
2,199,130

พ.ศ. 2548
2,239,069

พ.ศ. 2549
2,274,525

การจางงาน SMEs (คน)
- สัดสวนตอการจางงานรวม
GDPSMEs (ลานบาท)
- GDPSMEs: GDP รวม
มูลคาการสงออกของ SMEs (ลานบาท)
- สัดสวนตอการสงออกรวม
มูลคาการนําเขาของ SMEs (ลานบาท)
- สัดสวนตอการนําเขารวม
การจัดตั้งธุรกิจของ SMEs (ราย)
การเลิกธุรกิจของ SMEs (ราย)

8,352,804
(76.1)
2,580,336
(39.8)
1,171,073
(30.2)
1,251,450
(32.9)
47,583
22,980

8,453,170
(76.0)
2,790,414
(39.4)
1,315,688
(29.7)
1,547,053
(32.4)
49,534
26,041

8,863,334
(76.7)
3,041,896
(38.9)
1,438,280
(29.1)
1,593,625
(32.7)
46,816
20,078

ที่มา:

รายงานสถานการณ SMEs ป 2549

สรุปผลการประเมินผลตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2545-2549)
แผนการสงเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไว 7 ประการ ไดแก มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจางงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มูลคาการสงออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเขาสูระบบดวยการจดทะเบียนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ผูเ ริ่มต นธุรกิ จ ใหม และกลุมอาชีพที่สามารถดําเนินการในขั้นธุรกิจได ทั้งนี้ สามารถ
สรุปผลการประเมินผลตามกรอบแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2545-2549 (ฉบับ
ที่ 1) จําแนกตามเปาหมายของการพัฒนา ไดดังนี้
เปาหมายแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)

ผลการดําเนินงาน
ในป 2549

ประเด็นสําคัญ

(1) ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ
รอยละ 38.9
• GDPSMEs ในภาคการผลิต – บริการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด (คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย (บางสาขา) ยังขยายตัวตอเนื่อง แต
ยอ มขยายตั ว อย างต อเนื่ อ งจนมี
รอยละ 40.0
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เปาหมายแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)
สัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในป 2549
(2) การจา งงานของวิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางและขนาดย อ มเพิ่ ม ขึ้ น
180,000 คน ตอป
(3) ผลิ ต ภาพแรงงานของวิ ส าหกิ จ
ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม
สู ง ขึ้ น ในอั ต ราที่ ส อดคล อ งกั บ
อั ต ร า ก า ร เ พิ่ ม ข อ ง ภ า ค
อุตสาหกรรม ที่รอยละ 2.5 ตอป

(4) การขยายตัวของมูลคาการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ไมต่ํากวารอยละ
6 ตอป

(5) ผลัก ดั น ให วิส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย อม เขา สูร ะบบด ว ย
การจดทะเบียนในสัดสวนไมต่ํา
กวารอยละ 72 ของ วิสาหกิจ
ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม
ทั้งหมดในป 2549

ผลการดําเนินงาน
ในป 2549
ตอป)

ประเด็นสําคัญ
ในภาคการคาหดตัวลงจากรอยละ
31 ในป 2545 เปนรอยละ 29 ในป
2549

8,863,334 คน
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(เพิ่มขึ้นจากป 2548
โดยส ว นใหญ เ ป น การจ า งงานใน
410,244 คน)
กิจการที่ใชแรงงานเขมขน (Labour
Intensive)
ผลิตภาพแรงงาน
วิสาหกิจขนาดกลาง • มักขาดแคลนแรงงานระดับกลางสูง
และขนาดยอมใน 4
สาขาหลัก
•ขาดแคลนโอกาสและ
ป 2544-2548 เพิ่มขึ้น สภาพแวดล อ มการทํ า งานของ
เฉลี่ย 4.4%
กิ จ การ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไมดีนัก
ขยายตัวจากป 2548 • การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
รอยละ 9.3
และขนาดยอมสวนใหญ (51%) ยัง
(1,438,280 ลานบาท) อยูใ นกลุมสินคาขั้นพืน้ ฐานและใช
แรงงานเขมขน
• ขาดความสามารถในการทํา
Product- Country Image
/Branding
• ขาดการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
การตลาดที่เหมาะสม
546,319 ราย
• สวนใหญขาดความตื่นตัว และ
(คิดเปนรอยละ 24
ความเขาใจในการทําธุรกิจทีเ่ ปน
ของจํานวน วิสาหกิจ
ระบบ และการใชหลักธรรมภิบาล
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในป
2549)
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เปาหมายแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)
(6) จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหม
เพิ่มขึ้น 50,000 รายตอป

(7) กลุมอาชีพสามารถดําเนินการขั้น
ธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
10 ตอป จนมีจํานวนเปน 6,300
กลุมในป 2549

ผลการดําเนินงาน
ในป 2549

ประเด็นสําคัญ

46,829 ราย
(คิดเปนจํานวนผู
เริ่มตนธุรกิจเฉลี่ย
44,551 รายตอป)

• การให ค วามสํ า คั ญ ด า นการสร า ง
ปจจัยเอื้อเพื่อความอยูรอดและการ
เสริมสรางผูประกอบการใหมเ ชิง
คุณภาพมากขึ้น

8,010 กลุม

• มุ ง เน น ที่ ก ารสร า งความรู ความ
เข า ใจด า นคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารชุ ม ชนและ
ท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของตลาด

นอกจากนี้ ในสวนของประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีผลกระทบ
ตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
(1) ดานการเงิ น พบวาการปลอ ยสินเชื่ อ ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม
ประมาณ 421,471 รายตอป เปนไปตามเปาหมาย อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวน
ใหญยังเขาไมถึงแหลงเงินในระบบ ดวยปญหาความไมโปรงใสและการขาดหลักทรัพยค้ําประกันของ
ผูประกอบการเอง ขอจํากัดในการดําเนินงานและกฎระเบียบของสถาบันการเงินภาครัฐ เชน การค้ํา
ประกันสินเชื่อ การรวมลงทุน หรือการลงทุนในตลาด mai รวมทั้งการเขาถึงแหลงทุนระยะยาว (Equity
Financing) ยังมีไมมากนัก โดยระหวางป 2545-2549 มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai และไดรับการเขารวมทุนจากกองทุนรวมลงทุนของรัฐและเอกชน
เพียง 268 ราย
(2) ดานการตลาด มีการขยายชองทางการตลาดใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมากขึ้น แตยังเปนสถานที่จําหนายสินคาขนาดเล็กและไมถาวร เชน รานคา (Outlet) ซุมจําหนาย
(Kiosk) ชั้นวางสินคา โดยยังไมมีศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในทุกภูมิภาค นอกจากนี้แมวา
จํานวนกิจการที่สามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีกวารอยละ 80 จะเปนกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม แตก็ยังกระจุกตัวอยูในผูประกอบการรายเดิม และอยูในธุรกิจกอสรางเปนหลัก
สําหรับการสงออก จากขอมูลพบวาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญกวา
รอยละ 51 ยังอยูในกลุมสินคาขั้นพื้นฐาน (Primary) เชน ขาว น้ํายางธรรมชาติ และยางแผนรมควัน
เปนตน และสินคาที่เปนการผลิตโดยใชแรงงานเปนหลัก เชน สิ่งทอ เสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนตน ซึ่ง
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ปญหาที่สําคัญคือ การขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในดานการตลาดทั้งในประเทศและตลาด
ตางประเทศ ขาดความสามารถในการสรางนวัตกรรม ภาพลักษณ และตราสินคาใหมีลักษณะเดน
เฉพาะ และขาดการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานทางการตลาดที่เหมาะสม
(3) ดานโครงสรางพื้นฐาน ในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี มีการ
จัด ตั้งห องปฏิบัติการตรวจสอบสิน คาเกษตรและอาหารในทุก ภูมิภ าค แตหองปฏิบัติการในสาขา
อุตสาหกรรมอื่นๆ ยังมีนอย นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 3 ภูมิภาค 4
แห ง การให บ ริ ก ารยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง และไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการ สํ า หรั บ โครงสร า งพื้ น ฐานด า น
กฎระเบียบ มีการยกรางและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบดานการคาคอนขางลาชา นอกจากนี้ยังตอง
ใหความสําคัญกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ เชน ระบบการพัฒนาบุคลากร การจัดการดาน
โลจิสติกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนใหกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(4) ดานการยกระดับกิจการ พบวากิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวน
ใหญ มี ก ารประยุ ก ต ใ ช บ ริ ก ารด า นสารสนเทศได ใ นระดั บ ต่ํ า การเข า ถึ ง บริ ก ารสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง การไดรับการรับรองมาตรฐานเฉพาะทางยังมีนอยมาก การรวมกลุม
เครือขายวิสาหกิจมีเพิ่มขึ้น แตยังตองเสริมสรางพัฒนาใหแข็งแกรงตอไป ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวากิจการขนาดยอมมีผลิตภาพโดยรวมต่ํา และยังเปนกิจการที่
ใชแรงงานที่มีความรูและทักษะต่ําเขมขน (Labour Intensive) อยู รวมทั้งยังมีปญหาขาดแคลนแรงงาน
มีฝมือทั้งในระดับกลาง-ระดับสูง
(5) ดานบุคลากร ดานผูประกอบการยังขาดความตระหนัก ความรู ความเขาใจใน
การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล การสนับสนุนจากภาครัฐในดานการยกระดับ
ความรูทักษะแบบเขมขนและสอดคลองกับความตองการผานระบบบมเพาะ พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาและนัก
วินิจฉัยยังไมทั่วถึง สําหรับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสวนใหญอยูในระดับเพียงผูใชงานและไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
นอกจากนี้ในดานของแรงงานในสถานประกอบการสวนใหญยังมีความรูพื้นฐานนอย มีทักษะและวินัย
การทํางานสมัยใหมต่ํา มีการโยกยายงานสูง ขาดแคลนแรงงานระดับกลางและสูง เนื่องมาจากการขาด
โอกาสความกาวหนา สภาพแวดลอมในการทํางานของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไม
คอยดี และขาดการฝกฝนทักษะฝมือ
(6) ดานการสรางผูประกอบการใหม พบวามีการเกิดผูประกอบการใหมใกลเคียง
กับเปาหมาย โดยเปนผลจากการการเกิดขึ้นเองตามภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการทําธุรกิจ และยัง
เปนผลมาจากดําเนินโครงการตางๆ ของภาครัฐ เชน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมแหงชาติ
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผูเขารวมและสามารถจัดตั้งกิจการไดกวา 5,700 ราย ในชวง 5 ปที่
ผานมา อยางไรก็ตามการสงเสริมในระยะตอไป จะตองคํานึงถึงการสงเสริมใหกิจการที่เกิดขึ้นมาแลว
สามารถอยูรอดไดและการเสริมสรางผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก การ
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ขาดความสนใจ ความตื่ น ตั ว และความเขาใจในการทํ าธุรกิจ ที่เ ปน ระบบ และขาดการสนับสนุ น
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเกิดธุรกิจรายใหมอยางเหมะสม
(7) ดานการสงเสริมสินคา/บริการของวิสาหกิจชุมชน จากการประเมินผล พบวามี
วิสาหกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาเปนหนวยธุรกิจไดสูงกวาเปาหมาย และมียอดขายตามเปาหมาย แตยัง
ตองดําเนินการตอเนื่องในเรื่องของการสงเสริมความสม่ําเสมอดานคุณภาพ การสงเสริมดานการตลาด
ที่ตอเนื่อง และการรวมกลุมชุมชนในการดําเนินธุรกิจใหเขมแข็ง ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการ
ดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ผูผลิตจะตองมีความตื่นตัว ความรู ความเขาใจในเรื่อง
การสรางคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการชุมชนและทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด โดยใช จุ ด เด น ของความเป น ไทย (Thainess) ในด า นทั ก ษะฝ มื อ และอั ธ ยาศั ย ไมตรี
(Craftsmanship & Hospitality) เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ และกระจายผลประโยชนของการพัฒนาสู
ชุมชนและทองถิ่นอยางแทจริง
ทั้งนี้ จากการประเมินผลการสงเสริมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ ม 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
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ ขอจํากัดดานองคความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ และ
ระบบจัดการงานสงเสริมที่ยังไมเปนเอกภาพ ทําใหการสงเสริมทางดานผลิตภาพ การสนับสนุนใหเกิด
ธุรกิจรายใหม การผลักดันและจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบและมีธรรมาภิ
บาล รวมทั้งการเพิ่มสัดสวน GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปน
เรื่องที่จะตองดําเนินการใหตอเนื่องและขยายผลตอไป

การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง โอกาสและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ไทย
การวิ เ คราะห ใ นหั ว ข อ นี้ ได ดํ า เนิ น าการโดยการศึ ก ษาข อ มู ลทุ ต ยภู มิ จ ากแหล ง ข อ มู ล ที่ ที่
เกี่ยวของ และจากเอกสาร ผลงานศึกษาวิจัยตางๆ รวมทั้งการระดมความคิดทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน

O โอกาส

S จุดแข็ง
• มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตามสถานการณไดอยาง
รวดเร็ว
• สามารถตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) ไดอยางเหมาะสม
• มีทักษะฝมือและศิลปะทีดี
• มีจิตใจในการใหบริการที่ดี (Service Mind)

W จุดออน

• กระบวนทัศนสมัยใหมเอื้อตอการประกอบธุรกิจมากขึน้
• ผลกระทบที่ดีจากระบบการคาเสรี
• ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยไดรับการยอมรับใน
วงกวาง
• ภาครัฐใหความสําคัญกับ SMEs มากขึน้

T ขอจํากัด

• ขาดความตื่นตัว ความรู ความสามารถ ดานการบริหารจัดการ
การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ขาดการบริหารธุรกิจที่เปนระบบและไมเปนมืออาชีพเพียงพอ
• ขาดการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
• ขาดธรรมาภิบาลและการใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน
รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดลอม
• แรงงานขาดคุณภาพมาตรฐาน
• ธุรกิจบริการสนับสนุนมีจํานวนไมเพียงพอ

• ผลกระทบจากการเขาสูตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม
• ขอกีดกันทางการคาในตลาดตางประเทศ
• ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน
• กฎหมาย กฎระเบียบที่มีความซับซอน
• ทําเลที่ตั้งธุรกิจที่ดีมีอยูอยางจํากัด

จุดแข็ง
(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน ตลอดจน
สามารถตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีทักษะฝมือในการนําเอาศิลปะ วัฒนธรรม
และความเปนไทย ไปประยุกตใชในการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจนการมีจิตใจบริการที่ดี (Service
Mind) จึงทําใหมีความโดดเดนการการดําเนินธุรกิจบริการหลายประเภท
จุดออน
(1) ผูประกอบการสวนใหญขาดความตื่นตัว ความรู ความสามารถดานในการนํา
องคความรูและเทคโนโลยีมาใชในการผลิต-การจัดการ โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ลาสมัยถึงรอยละ 47
(2) ขาดการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และกระบวนการผลิต
ของตนเอง โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการเสนอผลิตภัณฑใหมตอลูกคา เพียงรอยละ 12
และมีการผลิตสินคาที่ไมแตกตางจากผูผลิตรายอื่นถึงรอยละ 68
(3) ขาดความรู ความสามารถ และทักษะดานการตลาด เชน ขาดขอมูลขาวสาร
องคความรู บุคลากร และเงินทุนดําเนินการดานการตลาด สาเหตุหลัก (รอยละ 32) ที่กิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทยเลิกกิจการ เนื่องจากขาดลูกคาหรือมีปญหาดานการตลาด
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(4) ผูประกอบการสวนใหญขาดความตื่นตัวและความรูในการสรางธรรมมาภิบาล
ในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องของความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ เชน การมีระบบบัญชีที่เชื่อถือได
การมี ป ระวั ติ ธุ ร กรรมทางการเงิ น หรื อ ในเรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอม
(5) แรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากขาดคุณภาพและเปน
แรงงานไรฝมือ ตลอดจนขาดแคลนชางเทคนิค ซึ่งเปนกลุมแรงงานที่จะสนับสนุนกระบวนการ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตใหกับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดมาก และแรงงานสวน
ใหญรอยละ 60 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา
(6) ขาดธุรกิจบริการที่จะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอมอยางเพียงพอ อาทิ บริการดานบัญชี บริการโลจิสติกส และบริการซอฟตแวร เปนตน
โอกาส
(1) กระบวนทั ศ น ใ นการดํา เนิน ธุ รกิ จ สมั ย ใหม เ อื้ อ ต อ การประกอบธุ รกิ จ อาทิ
ระบบการกระจายงานไปทั่วโลกของกิจการขนาดใหญ (Outsourcing หรือ Global Value Chain) หรือ
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners)
(2) โอกาสทางการตลาดเปดกวางมากขึ้นจากการเจรจาการคาเสรี รวมทั้งชองทาง
ในการระดมทุนของภาคธุรกิจมีมากขึ้นและมีตนทุนที่ต่ําลง เนื่องจากการเปดเสรีทางการเงิน
(3) โอกาสในการทําธุรกิจใหมที่สอดคลองกับการผลิตสินคาและบริการโดยภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย เชน ธุรกิจบริการดานสุขภาพ ความสวยงาม ความบันเทิง ธุรกิจที่ตอเนื่อง
และสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยว
(4) ภาครัฐใหความสําคัญโดยมีนโยบายในการสนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง ทั้งในดานของการกําหนดมาตรการสงเสริมและแกไขปญหา และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานสงเสริม
ภัยคุกคาม
(1) การเขาสูระบบตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม (Emerging economies) ที่มี
ความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ทําใหเปนแหลงผลิตสินคา
ราคาถูกปอนตลาดทั่วโลก เปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และเปนแหลง
รับจางผลิต
(2) ภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันของปญหาดานสิ่งแวดลอม ความตื่นตัว
ของผูบริโภค และขอกีดกันในตลาดตางประเทศ
(3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณภายในและภายนอกในยุคโลกาภิ
วัตน อาทิ ราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย คาเงินบาท สถานการณทางการเมือง เปนตน
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(4) กฎหมายกฎระเบียบที่มีจํานวนมากและซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งสรางผลกระทบตอ
ตนทุนในการดําเนินธุรกิจของกิจการรายเล็กมากกวามากกวากิจการขนาดใหญ
(5) ทําเลที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจมีอยูอยางจํากัดและมีราคาสูง
จากการศึกษาถึงสถานการณโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย พบวา
เมื่อพิจารณาถึงมูลคาผลผลิต (GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตและภาค
บริการมีการขยายตัวมาตลอดในชวง 5 ปที่ผานมา และยังมีแนวโนมการเติบโตตอไป แตวิสาหกิจใน
ภาคการคามีสัดสวนลดลง สวนการประเมินผลการสงเสริมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ป 2545-2549 ที่ผานมา พบวาการสงเสริมของภาครัฐดําเนินการไดผลในระดับหนึ่ง
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากรภาครัฐ และระบบจัดการงานสงเสริม ทําใหเปาหมายการ
สงเสริมบางประการยังไมบรรลุผล นอกจากนี้จากการวิเคราะหจุดออนและขอจํากัดของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย พบวาผูประกอบการไทยยังขาดความตื่นตัว ความรู และทักษะ
ในดานการผลิต การตลาด และการจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล สวนการสรางปจจัยเอื้อเพื่อ
สนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมพอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยยังตองเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
ภายนอก ที่สําคัญคือการเขาสูระบบตลาดของประเทศที่มีตนทุนแรงงานและทรัพยากรต่ํากวาไทยมาก
ทําใหสามารถผลิตสินคาราคาถูกมาตีตลาดทั้งในประเทศและตลาดสงออก เปนแหลงดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และยังเปนฐานรับจางผลิตแทนประเทศไทย การเผชิญกับการแขงขัน
จากการเปดเสรีในรูปแบบตางๆ ที่เขมขนมากขึ้น รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเปนคู
คาที่สําคัญของไทยและประเทศตางๆ ลวนสงผลกระทบตอธุรกิจไทยทั้งสิ้น
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ปญหา อุปสรรค SMEs ไทย นําไปสูความสามารถดานผลิตภาพและนวัตกรรมที่ต่ํา

ส/ช ไมพอ
เขาไมถง
ึ
ตลาดทุน

ขาดธรรมาภิบาล
ขาดความรู
ความเขาใจ
ขาด
กําลังทุน
ในการ
ทําธุรกิจ

กฎระเบียบ
เปนอุปสรรค
T&I&IP

HRD
ผปก.
ผปก.
SMEs
SMEs

ปปจจจัจัยยเอื
เอื้อ้อ
ขาดจิตสํานึก
ความตื่นตัว

ขอมูล

ขาด Facility
- โอกาสตลาด

ขาดความเชื่อมโยงทางธุรกิจ

ระบบ
จัดการ
ภาครัฐ
ตนทุน
โลจิสติกส
สูง

ผลิตภาพต่ํา

T&I&IP ต่ํา
ผลกระทบ
ภายนอก

ผลิต ส/ค บริการมูลคาต่ํา
SMEs บางสาขา (การคา) หดตัว

ผลกระทบ
ภายนอก

สภาพปญหาอุปสรรคเชนนี้ ทั้งที่เกิดจากขอจํากัดของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเอง หรือจากการขาดปจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ และจากปจจัยภายนอกกิจการ ได
ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ที่สําคัญไดแก การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวน
ใหญยังมีประสิทธิภาพดานการผลิต-การจัดการต่ํา และขาดขีดความสามารถในการใชและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางและการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ซึ่งนําไปสูการขาด
ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง มีนวัตกรรม มีความแตกตาง และนําไปสู
ปรากฏการณของปญหาหลายประการ เชน มีการขยายตัวต่ํา มีการหดตัวในบางสาขาเศรษฐกิจ (ภาค
การคา) รวมทั้งมีการสงออกสินคาในกลุมที่เปนสินคาปฐมภูมิและใชแรงงานมากที่มีมูลคาต่ําเปนสวน
ใหญ อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยยังมีโอกาสและลูทางที่ดีทางดานการผลิต
สินคาและบริการที่ใชภูมิปญญาในประเทศ ความรูสั่งสม ทักษะฝมือ ความปราณีต อัธยาศัยไมตรี และ
วัตถุดิบภายในประเทศ ที่สอดคลองกับความตองการและแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม รวมทั้ง
โครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยมีการ
ปรับตัว หลีกหนีจากการแขงขันในตลาดลาง (Low-end Market) ไปสูการผลิตปอนตลาดระดับกลาง
และระดับบนขึ้นไปที่ใชองคความรู ทักษะ ฝมือและความเปนไทย (Thainess) ในการผลิตและการ
จั ด การ โดยจะต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น ในด า นป จ จั ย เอื้ อ และโครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการจากภาครัฐดวย
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วิสัยทัศนและเปาหมายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2550-2554
• วิสัยทัศนของการสงเสริม คือ การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย เพื่อใหสามารถเติบโตอยางสมดุล ตอเนื่อง และยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพในการแข ง ขั น และการทํ า ธุ ร กิ จ ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มด ว ย
ฐานความรู และความสามารถในเชิงทักษะฝมือ (Knowledge - Skill Based)
• มิติการสงเสริม มุงเนนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับสาขา
ธุรกิจ ในพื้นที่ และในระดับตัวผูประกอบการ ซึ่งพิจารณาตามสภาพการพัฒนาของกิจการดวย ไดแก
ระยะกอนเริ่มกิจการ ระยะเริ่มตน ระยะเติบโต ระยะอยูตัว และระยะถดถอย-ปรับตัว โดยการสงเสริม
จะใหความสําคัญกับกิจการที่มีการปรับตัวดานความโปรงใสและประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ให
ความสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต -การจั ด การ (Productivity) ความสามารถในการสร า ง
นวัตกรรม และการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนนปรับระบบ
การจัดการหรือการทํางานสงเสริมในภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน : SMEs มีการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืน / แข็งแกรง / สมดุล

R & D / Innovation / Productivity

การเติบโตในเชิงคุณภาพ

SMEs

ธรรมาภิบาล ผลิตภาพ

นวัตกรรม

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

Dynamic &
Knowledge based
Enterprises

การเติบโตในเชิงขนาด
ความรู - เทคโนโลยี - นวัตกรรม

Micro

MEs

SEs

LEs
ใชระบบ - R&D , I , T
การประหยัดตอขนาด

ใชทักษะ
ฝมือ

ประมาณการณเปาหมายและตัวชี้วัดในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปาหมายที่ 1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มูลค าผลิตภั ณ ฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ขยายตัวอยางตอเนื่องจนมีสัดสวนเพิ่มเปนรอยละ 42 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในป
2554
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เปาหมายที่ 2 การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
อัตราการขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพิ่มขึ้นไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของสงออกรวม
เปาหมายที่ 3 ผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ขยายตัวไมนอยกวารอยละ 3 ตอป รวมทั้งผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ
สาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป

ยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะป
2550-2554 ในแผนการส งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ได
กําหนดการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับตัวผูประกอบการและกิจการ ระดับ
สาขาธุรกิจ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น และจะตองสนับสนุน
ปจจัยเอื้อที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางนวัตกรรมใหกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทย โดยมียุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ ดังนี้
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554)
SMEs มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง /แข็งแกรง / ยั่งยืน
โดยใชความรู ทักษะ ฝมือ

Dynamic & Knowledge-based SMEs
Productivity & Innovation

1
การสรางและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ผปก.

2

3

การเพิ่ม
การเพิ่ม
ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพและลด
ขีดความสามารถ
ผลกระทบในภาค
นวัตกรรมของ SMEs
การคา
ในภาคการผลิต

6

4

5

การสงเสริมขีด
ความสามารถ
ในการสราง
มูลคาเพิ่ม
ของภาคบริการ

การสงเสริม SMEs
ในภูมิภาคและ
ทองถิน
่

การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ

เทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากร

ขอมูล/
องคความรู

กฎระเบียบ

โลจิสติกส

พื้นที่
ประกอบการ

การตลาด

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ

เศรษฐกิจพอเพียง / ธรรมาภิบาล
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การเงิน

1) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการ
จากผลการศึกษาโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ในป 2549
พบวาประเทศไทยมีระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-stage entrepreneurial
Activity: TEA) ที่รอยละ 15.2 อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับ 41 ประเทศที่มีการสํารวจ และมีทัศนคติใน
ดานบวกตอความเปนผูประกอบการ โดยลักษณะของธุรกิจสวนใหญเปนกิจการใหบริการขนาดเล็ก
และมี มูลค า เพิ่ มทางเศรษฐกิ จ ไมสูงนัก และเนนตลาดภายในประเทศเป นหลั ก อยางไรก็ ตาม ผล
การศึกษาพบวารอยละ 86 ของประชากรในวัยทํางานมีความปรารถนาที่จะเริ่มตนธุรกิจใหมของตนเอง
แตมีเพียงรอยละ 45 ที่มีความมั่นใจในทักษะและความสามารถที่จะเริ่มตนธุรกิจใหม ดังนั้นสิ่งที่ผู
กํ า หนดนโยบายควรให ค วามสํ า คั ญ คื อ กิ จ กรรมในช ว งเริ่ ม ต น ก อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ ได แ ก การสร า ง
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนานวัตกรรม การใชระบบ
ที่ปรึกษาและขอมูลทางการตลาดในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ และการเขาถึงแหลงเงินทุนในการ
เริ่มตนธุรกิจใหม
ทิศทางการสรางและพัฒนาผูประกอบการ สรางสภาพแวดลอมและสนับสนุนใหเกิด
ผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพ และเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเดิมในการผลิตสินคาที่แขงขันได
ใหเหมาะสมตามระยะการเติบโตของธุรกิจ โดยการสรางคุณคาและเนนการตอบสนองความตองการ
ของตลาดระดับกลาง (Medium-end Market) ขึ้นไป และตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น
กลยุทธที่สําคัญในการสรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดแก
1.1) การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ เชน การใหขอมูลลูทางธุรกิจ การ
นําเสนอตัวอยางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การสรางแรงจูงใจทางภาษี เชน ยกเวนภาษีธุรกิจ
เกิดใหม เปนตน
1.2) การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของ
ธุรกิจในการประกอบกิจการ ผานระบบการเรียนรูและถายทอดความรูตามความตองการ สภาพปญหา
และสถานการณ (Customize) ผานระบบบมเพาะ ระบบฝกอบรม SMEs University ระบบพี่เลี้ยง ที่
ปรึกษา นักวินิจฉัย
1.3) การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมของผูประกอบการ โดยการ
สนับสนุนการใชประโยชนจากบริการขอมูล องคความรูดานเทคโนโลยี การสนับสนุนใหเขาถึงและใช
บริการทางเทคโนโลยีไ ดโดยสะดวก การสรางเครือขายการยกระดั บเทคโนโลยี และการตอยอด
นวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
1.4) การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยการยกระดับความรู
ทักษะแรงงานเดิม-แรงงานใหม ผานการฝกอบรม การปรึกษาแนะนํา สงเสริมการสรางและการเทียบ
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ระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีและสวัสดิการในกิจการ
ขนาดกลางและขนาดยอม
1.5) การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองคความรูดานการตลาด โดย
การสรางโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ การสนับสนุนใหผูประกอบการได
ใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาด การสรางองคความรู ทักษะ ความสามารถดาน
การตลาด และการสรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจ
1.6) การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ เชน การ
สรางความตระหนักและแรงจูงใจดานการทําธุรกิจอยางเปนระบบและโปรงใส การบริหารจัดการที่ดี
ดานสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และผูบริโภค เปนตน
2) ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในภาคการผลิต
จากขอมูลป 2549 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตคิดเปน
สัดสวน รอยละ 29.6 มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 30.3 และมีสัดสวนใน
การจางงานสูงสุด คือ รอยละ 39.4 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด วิสาหกิจเหลานี้สวน
ใหญเปนการผลิตสินคาและบริการเพื่อการจําหนายภายในประเทศ บางสวนเปนผูรับจางผลิตจากกิจการ
ขนาดใหญ และมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูง
ทิศทาง เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการแขงขันของสินคา
อุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผูสามารถ
ออกแบบ (ODM) เองได และเปนผูสรางตรายี่หอ (OBM) ของตัวเองไดในที่สุด
กลุมเปาหมาย แบงออกเปน
1) กลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Indigenous) ไดแก กลุมอุตสาหกรรมเบา (สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม รองเทา อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑพลาสติก) กลุมอุตสาหกรรม
วิศวการ (เหล็กและโลหะประดิษฐ เครื่องจักรกล แมพิมพ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และยาน
ยนตและชิ้นสว น) และกลุมอุ ตสาหกรรมที่ใ ชทรัพยากร (อาหาร ยาและสมุนไพร เฟอรนิเจอรไ ม
ของขวัญ ของชํารวย ของตกแตงบาน ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑเซรามิกส)
2) กลุมอุตสาหกรรมใหม (New Wave) ไดแก พลังงานทดแทน และผลิตภัณฑที่
ไตระดับที่สูงขึ้นของหวงโซคุณคา (Value Chain) ในกลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม
กลยุทธ ที่สําคัญในการเพิ่มมูลคาเพิ่มและเสริมสรางขีดความสามารถของภาคการผลิต
ไดแก
2.1) การส ง เสริ ม การสร า งพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ และการรวมกลุ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยู
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แลว และสนับสนุนผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยง
ระหวางธุรกิจดานการผลิตและการตลาด
2.2) การสนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถทางเทคโนโลยี แ ละการใช ป ระโยชน จ าก
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต โดยการเพิ่ม
ความรูความสามารถทางเทคโนโลยี-นวัตกรรม การสรางความเขมแข็งของแหลงความรู การเชื่อมโยง
ผูสรางและผูใชเทคโนโลยีการผลิต
2.3) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพ โดยสนั บ สนุ น การลดต น ทุ น และเพิ่ ม
ผลผลิ ตให เหมาะสมกั บ สถานภาพและศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมสาขาเป า หมาย การเพิ่ ม ความรู
ความสามารถ ทักษะของผูประกอบการและแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม
2.4) การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา ทั้งโดยการ
สรางการมีสวนรวม การลดผลกระทบ และการเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจากขอตกลง
ตางๆ เชน เสริมสรางคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ การสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนและอุตสาหกรรม
สนับสนุน การสรางมูลคาหรือตอยอดจากสินคานําเขาที่มีราคาต่ํา
2.5) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดานคุณภาพมาตรฐานสากล
การสนับสนุนพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกด า นมาตรฐาน เช น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ- ตรวจสอบ และการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการสรางตรายี่หอระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล
3) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา
จากขอมูลในป 2549 สัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาคการคา
คิดเปนรอยละ 29.2 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคามากที่สุดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 40.0 และมีสัดสวนในการจางงาน คือ รอยละ 27.6 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด
ซึ่งในปจจุบันภาคการคาปลีก-คาสงขนาดกลางและขนาดยอมตองแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขามชาติ
รวมทั้งยังมีปญหาดานกฎระเบียบภาครัฐที่ไมเอื้อตอการปรับตัวและการแขงขัน อยางไรก็ตามรานคา
ปลีกไทยยังมีจุดแข็งและโอกาสในดานความสัมพันธที่ใกลชิดกับผูบริโภค และยังมีความสําคัญในการ
เปนแหลงอาชีพ แหลงงาน แหลงรายไดของวิสาหกิจขนาดจิ๋วจํานวนมาก
ทิศทางการสงเสริมภาคการคาปลีก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่
สอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม และลดผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันกับธุรกิจ
การคาสมัยใหมขนาดใหญ (Modern Trade)
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กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคการคาปลีก-คาสง ไดแก
3.1) การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค
การคาสง-คาปลีก โดยการสนับสนุนการนํา ICT มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสนับสนุนการเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูล การสงเสริมดานการจัดการ-การคาสมัยใหม สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัส
เตอรเพื่อสรางตลาดและเพิ่มอํานาจตอรองดานการจัดซื้อสินคา สงเสริมการสรางความแตกตางของธุรกิจ
คาปลีกรายยอย เชน การทําธุรกิจการคาเฉพาะประเภท (Specialty Store) ธุรกิจแฟรนไชส รวมไปถึงการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการคา การเสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของ Trading Firm และ
การสรางตรายี่หอ (Brand)ในภาคการคาปลีก-คาสง
3.2) การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีกเพื่อใหเกิด
การแขงขันที่เปนธรรม โดยการปรับกระบวนการสงเสริมและแกปญหาของผูประกอบการคาสง-คา
ปลีกใหมีความตอเนื่องและมีลักษณะบูรณาการ ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบใหเอื้อตอการแขงขันที่
เปนธรรม เชน กฎหมายการแขงขันทางการคา 2542 กฎหมายแฟรนไชส พรบ. คาปลีก เปนตน
3.3) การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก โดยการจัดตั้งองคกรเครือขายในการพัฒนาธุรกิจ
คาสง-คาปลีกระดับภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจการคารายยอยและธุรกิจ
ขนาดใหญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาไทย
4) ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
จากขอมูลในป 2549 สัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาคบริการ
มีมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 32.2 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการคิดเปน
สัดสวนรอยละ 29.7 และมีสัดสวนในการจางงาน คือ รอยละ 33.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งหมด โดยภาคบริการเปนภาคธุรกิจที่ทวีความสําคัญมากขึ้นตลอด 10 ปที่ผานมา และมีการขยายตัว
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการสงออก กลุมบริการเปาหมายในการสงเสริม
แบงเปน 2 กลุม หลัก ไดแก กลุมบริการซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนธุรกิจ (Service Providers) และกลุม
บริการซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค สําหรับสาขาบริการเปาหมาย ไดแก การบริการทองเที่ยวและ
ธุรกิจตอเนื่อง และกลุมบริการอื่นๆ ประกอบดวย (1) สารสนเทศและซอฟตแวร รวมทั้ง digital content
(2) บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ (3) บริการสุขภาพและความงาม (4) บริการออกแบบและการ
กอสราง (5) บริการโลจิสติกส (6) ธุรกิจบันเทิง และ (7) บริการการศึกษา
ทิศทางการสงเสริมภาคบริการ สนับสนุนการใชองคความรู (Knowledge Intensive)
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง
คุณคาและมูลคา รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการกับ
ธุรกิจขนาดใหญ
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กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคบริการ ไดแก
4.1) การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ ทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะฝมือ และ
จิตวิญญาณในการเปนผูใหบริการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริการ
4.2) การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของ
ภาคบริการที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาฐานขอมูลภาคบริการ การสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
ในกลุมธุรกิจบริการรายยอย และธุรกิจบริการรายยอยกับธุรกิจขนาดใหญ และสรางเครือขายการ
ทํางานสงเสริมใหเปนเอกภาพ
4.3) การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน โดยการใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
เปนปจจัยการผลิตบริการที่สําคัญ ควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการ และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการสรางตรายี่หอของบริการไทยในสาขาที่มีศักยภาพ
4.4) การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
บริการ โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานบริการ และยกระดับบริการสาขาตางๆ ใหเขาสูมาตรฐาน
สงเสริมบริการสนับสนุนธุรกิจบริการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน บริการดาน
กฎหมาย-บัญชี บริการโลจิสติกส บริการการเก็บรักษาสินคา เปนตน สนับสนุนบริการที่มีโอกาสใน
การสรางมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้งแฟรนไชสภาคบริการ
5) ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ในภูมิภาคและทองถิ่น
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มในภู มิ ภ าคเป นการผลิ ตสิ น ค า และบริ การเพื่ อ
ตอบสนองความตองการในทองถิ่นและในประเทศเปนสวนใหญ โดยยังขาดความตื่นตัวและความรู
ความสามารถในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้งขาดความรูและความพรอมในดานการตลาด-การขาย อยางไร
ก็ตาม วิสาหกิจในภูมิภาคและวิสาหกิจชุมชนมีจุดเดนในดานการมีศักยภาพสูงในการนําเอาทรัพยากรใน
ทองถิ่น เชน วัตถุดิบ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ไปใชในการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งนําไปสูการ
สรางงานและรายไดสูภูมิภาคและทองถิ่นชนบท
ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น คือ การ
สงเสริมใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจในภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพการผลิต - การ
จัดการธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีบทบาทในการ
สรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่นที่สําคัญ
ไดแก
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5.1) การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ความแตกตางของสิน คาและบริการใหสอดคล องกับความตองการของตลาด การสงเสริมโอกาส
ทางการตลาด เชน การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการเชื่อมโยงและสรางเครือขาย
ทั้งดานการผลิตการตลาด และการจัดการ
5.2) การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขา
ที่มีศักยภาพ โดยการสนับสนุนเครือขายวิสาหกิจเดิมที่มีการพัฒนาอยูในระดับหนึ่งแลวใหมีความ
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้นและมีการรวมมือกันอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนการสรางเครือขายใหมใน
สาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสงเสริมการเชื่อมโยงดานการผลิต-การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงกับ
วิสาหกิจรายใหญหรือกิจการสงออก
5.3) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาค โดยการสนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี สนับสนุนบริการที่ปรึกษา พี่เลี้ยงแก
ผูประกอบการ เพิ่มความรู และทักษะแรงงาน สนับสนุนองคความรูดานการผลิต การจัดการ การเงิน
การตลาด
5.4) การบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาค โดยการรวมกันจัดทํายุทธศาสตรและวางแผนการทํางานหรือแผนปฏิบัติการรวมกัน
เพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค และผลักดันไปสูการปฏิบัติ ทั้งดานงบประมาณ
องคความรู ระบบ-กลไก การสรางเครือการทํางานระดับพื้นที่
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มขาดความตระหนั ก หรื อ แรงจู ง ใจ ความรู
ความสามารถ หรือกําลังทุนที่เพียงพอที่จะยกระดับเทคโนโลยีการผลิต-การจัดการไดโดยลําพัง ภาครัฐ
จึงต องเขามามีบทบาทการสง เสริ มผ านการสนับสนุ น ด านสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา ซึ่งเปาหมาย คือ การสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอมโดยการเพิ่มผลิตภาพและมีนวัตกรรม อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
โครงสรางพื้นฐานในการใหบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความจํากัด ทั้งในดาน
ปริมาณที่มีไมพอเพียงในการใหบริการ คุณภาพการใหบริการ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงบริการ
ดานตางๆ รวมทั้งยังขาดการพัฒนาปจจัยเอื้อบางประการที่สําคัญ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาป จ จั ย เอื้ อ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เพื่อมุงยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้น ทั้งยังตองสามารถ
ชวยเพิ่มความเขมแข็งของกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการ
ปรับตัวไปสูกิจการที่ใชฐานความรูและมีพลวัตรสูง
-20-

กลยุทธการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ไดแก
6.1) การสงเสริมระบบและเครื่องมือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิด
ความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสรางแรงจูงใจ ความพรอม สนับสนุนดาน
การเงินและดานอื่นๆ ใหมีการนํา R&D S&T ทรัพยสินทางปญญา และนวัตกรรมไปประยุกตใชในการ
ทําธุรกิจและใชเชิงพาณิชยมากขึ้น สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน
ศูนยบมเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร-ซอฟตแวร ศูนยมาตรวิทยา หองทดสอบกลาง และพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัย (R&D)
6.2) การยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (ผูประกอบการ / พนักงาน) โดยการพัฒนาระบบกลไกการเรียนรูเพื่อยกระดับความสามารถของ
บุคลากร พัฒนาระบบการสรางและกํากับติดตาม คุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณของนักวินิจฉัย พี่
เลี้ยง ที่ปรึกษา Service Providers สรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในการยกระดับความรู
เชน SMEs University E-learning ระบบโรงเรียน-โรงงาน และประสานการจัดทําแผนการผลิต
บุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ
6.3) การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการพัฒนาฐานขอมูลขาวสาร ระบบเตือนภัยใหสมบูรณและทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถจัดทํา
ฐานขอมูล วิเคราะห ประมวลผลของหนวยงานประสานใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูที่นําไปใช
ประโยชนไดทางธุรกิจ และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาถึงแหลงบริการขอมูล
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
6.4) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน โดยการ
ประสานใหมีการปองกันปญหาทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง สรางความตระหนักในการ
จัดการที่ ดี และผลัก ดันจู งใจให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมเขาสูระบบมากขึ้น เสริมสราง
ศักยภาพการใหบริการและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑการเงินใหมๆ เชน ขยายบทบาทกองทุนรวมลงทุน
เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม สนับสนุนกองทุนภาครัฐรวมเอกชน สนับสนุนการเขาระดมทุนในตลาด mai
สงเสริมบริการประเภท Non-bank และ Securitization สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
ใชเครื่องมือทางการเงินในการเพิ่มขีดความสามารถ และปรับปรุงระบบและกลไกการค้ําประกัน
สินเชื่อสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6.5) การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและความสามารถดานการตลาด โดยการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการตลาด เชน ศูนยแสดง กระจาย จําหนายสินคา ศูนยจับคูธุรกิจ และ
เครื่องมือ/ชองทางการตลาดใหมๆ เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถในการใชประโยชนจาก
ระบบการคาเสรีและขอตกลงระหวางประเทศ สรางโอกาสทางการตลาด เชน ตลาดภาครัฐ เชื่อมโยง
การจัดซื้อระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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กับกิจการขนาดใหญ สงเสริมการใชสินคาไทยและการพัฒนาตราสินคา (Brand) รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเผยแพรใหบริการ
6.6) การส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การด า นโลจิ ส ติ ก ส โดยการส ง เสริ ม
ผูประกอบการใหมีการจัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใช
รหัสสากลและระบบไรกระดาษ (Paperless) สนับสนุนเอกชนใหมีสวนรวมในการสรางและใช
ประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก เชน Warehousing ระบบขนสง ระบบหองเย็น คอนเทนเนอร
โดยมีพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแนะนําสูการปฏิบัติจริง และสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ผูใหบริการและผูผลิตเครื่องมือในการจัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการ
6.7) การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ โดยจัดใหมีศูนยบริการขอมูลดานกฏหมายที่ใหความรูดานกฎระเบียบทั้งในและตางประเทศ
การบังคับใช การรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนดานกฎหมาย ศึกษาและพัฒนากฎระเบียบและ
กฏหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจและรองรับกับขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
6.8) การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ โดยการสงเสริมใหเอกชนและหนวยรัฐที่
เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม สงเสริมการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดนสําหรับการผลิตสินคา พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปจจัยเอื้อสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่เฉพาะ เชน ศูนยบมเพาะ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service: OSS) รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางการเงิน
6.9) การบริหารจัดการงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก การ
จัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ โดยมุงเนนการ
สรางกลไกและบุคลากรรองรับ การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพื่อให
หนวยงานสงเสริมเปนองคกรแหงการเรียนรู การสรางเครือขายระหวางหนวยงานรัฐ-เอกชนในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบ-กลไกการใหบริการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สรางระบบ-กลไกการติดตามประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และเรงรัดการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ทั้งนี้ สามารถสรุปยุทธศาสตร ทิศทาง และกลยุทธ การสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ป 2550-2554 ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ
(Capacity Building)

ทิศทาง
กลยุทธ
เสริมสรางขีดความสามารถ 1. สรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
ในการแขงขันผูประกอบการ 2. เพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะตาม
รายใหมและรายเดิม โดยการ
ขนาด-ระยะการเติบโตของธุรกิจ
สรางคุณคา
3. เพิม่ ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/
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ยุทธศาสตร

ทิศทาง
กลยุทธ
และเนนการตอบสนองความ
นวัตกรรม
ตองการของตลาดใน
4. ยกระดับความสามารถ/คุณภาพชีวิตบุคลากร
ระดับกลางขึ้นไป
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. สรางโอกาสทางธุรกิจและใหความรูดาน
การตลาด
6. สรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง 1. สงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการ
ยุทธศาสตรที่ 2
รวมกลุมธุรกิจ
การเพิ่มผลิตภาพและ และความสามารถในการ
แขงขันของสินคา
2. สนับสนุนขีดความสามารถและการใช
ความสามารถทาง
อุตสาหกรรม และ
ประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทาง
นวัตกรรมของ
เทคโนโลยี
วิสาหกิจขนาดกลาง ปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
ผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) 3. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
และขนาดยอม
ไปเปนผูสามารถออกแบบ 4. เตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ
ในภาคการผลิต
(ODM) และเปนผูสรางตรา
มาตรการทางการคา – การลงทุน
ยี่หอ (OBM)
5. ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถ
ในการสรางความแตกตางใหสอดคลองกับ
ความตองการตลาด
เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให 1. สรางศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
ยุทธศาสตรที่ 3
กลางและขนาดยอมภาคการคา
การเพิ่มประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม 2. สงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
และลดผลกระทบ
และลดผลกระทบที่เกิดจาก
ภาคการคาเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
ในภาคการคา
การแขงขันกับธุรกิจการคา 3. สรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
สมัยใหมขนาดใหญ
ภาครัฐ เอกชน วิชาการในการพัฒนาธุรกิจ
การคา
สนับสนุนการใชองคความรู 1. การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
ยุทธศาสตรที่ 4
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
2. สรางระบบความเชื่อมโยงและเครือขายภาค
การสงเสริมภาค
ไทย และเทคโนโลยี ในการ
บริการที่มีศักยภาพ
บริการในการสราง
3. พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
คุณคาและมูลคาเพิ่ม สรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
รวมทั้งสรางความเชื่อมโยง 4. เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
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ยุทธศาสตร

ทิศทาง
ระหวาง วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ภาคบริการ
กับธุรกิจขนาดใหญ
สงเสริมเครือขายความ
ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริม วิสาหกิจ เชื่อมโยงของวิสาหกิจขนาด
ขนาดกลางและขนาด กลางและขนาดยอมในภูมภิ าค
ยอมในภูมิภาค และ และพัฒนาศักยภาพ โดยใช
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
ทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในภูมิภาคใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่ง
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาปจจัยเอื้อ อํานวยความสะดวก และ
โครงสรางพื้นฐานที่เปน
ในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับวิสาหกิจขนาด ปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
กลางและขนาดยอม ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เพือ่ มุงยกระดับ
ผลิตภาพ และความสามารถ
ทางนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ใหสูงยิ่งขึ้น และสนับสนุน
การปรับตัวไปสูกิจการที่ใช
ฐานความรูและมีพลวัตสูง
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กลยุทธ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑภาคบริการ

1. สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
2. สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจและ
สนับสนุนการรวมกลุม
3. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมภิ าค
4. บูรณาการและสรางเครือขายการทํางาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภูมิภาค

1. สงเสริมระบบและเครื่องมือใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเกิดความสะดวกในการ
ใชบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหบริการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
4. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทางดานการเงิน
5. สงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด
6. สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
7. การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลด
อุปสรรคและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
8. การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ
9. การบริหารจัดการงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

การแปลงแผนแมบทไปสูแผนปฏิบัติการ
• สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในฐานะหนวยงานวางแผนและ
สนับสนุนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ จะมีบทบาทในการจัดทําแผนการสงเสริมและแผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อ ภาครัฐ มีก ารจัด สรรงบประมาณเพื่อ การส งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมาไวที่กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือไวที่
หนวยงานตางๆ โดยตรง เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว สํานักงานฯ จะทําหนาที่ในการสนับสนุนการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ทั้งในรูปของเงินงบประมาณ ขอมูลขาวสารองคความรู และระบบการติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ รวมทั้งดําเนินการประเมินผลเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม สํา หรั บหน วยงานปฏิบัติภาครัฐ -ภาคเอกชนทั้ งในส วนกลาง สวนภูมิ ภาค และใน
ตางประเทศจะมีบทบาทในการปฏิบัติงานสงเสริม การรายงานผลการดําเนินงาน และการสะทอน
ปญหาความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหหนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบ และ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนการทํ า งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป

กลไกและเครือขายการสงเสริม SMEs
-คณะกรรมการ
สงเสริม SMEs
- คณะกรรมการ
บริหาร สสว.

ภูมิภาค
• ขอมูล SMEs

สวนกลาง

คกก SMEsจว

• ขอมูล องคความรู
• แผนปฏิบัติการ
• การขึ้นทะเบียน
• การใหบริการ
• สราง Service
Provider
• SMEs
University
• ผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น

กระทรวง
ในพื้นที่
สถาบัน
การศึกษา

องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

สสว.

- จัดทําแผน
- สรางกลไก (สถาบัน/งบ/องคความรู
/ประเมินผล)
- สนับสนุนการดําเนินงาน
- ติดตามประเมินผล

สอท.
จังหวัด

• นโยบาย/
แผนการสงเสริม

• โครงการใน
แผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs

หอการคา
จังหวัด

- ปฏิบัติ
- รายงานผล
- สะทอนปญหา/ความตองการ

ตางประเทศ (หนวยรัฐ-เอกชน)
• MOU

• Action Plan
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กระทรวง

• Coordinate

หนวยงาน
อื่นๆของรัฐ
องคการ
มหาชน
ส. การศึกษา
/ ส. เฉพาะทาง
หอการคา /
สอท./สมาคม
ธนาคารไทย

- ปฏิบัติ
- รายงานผล
- สะทอนปญหา/ความตองการ

ปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มให ส ามารถบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร และกลยุทธไดนั้น จะตองอาศัยปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริมเปนพลังขับเคลื่อนใน
การดําเนินงาน ดังนี้
1. การดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการระหวางหนวยงาน การสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายหนวยงาน จึงตองมีทิศทางและ
แนวทางการทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพและเปนกระบวนการ มีการทํางานแบบเปนเครือขายในการ
จัดทําขอมูล การจัดทําแผนการสงเสริมและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การดําเนินงานสงเสริมและการติดตามประเมินผล โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ ม ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายการส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มจะ
ดําเนินการประสานกับหนวยงานรัฐและองคการภาคเอกชนในการสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมสามารถสรางความเขมแข็งใหกับกิจการธุรกิจของตัวเอง หรือการสราง “ประสิทธิภาพ
ภายใน” ผ า นกระบวนการต า งๆ เพื่ อ ให ก ารส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มมี ค วาม
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและความตองการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารจัดการองคความรูเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ
จัดการความรูในหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Knowledge Management) ทั้ง
ในรูปของการสรางองคความรูใหมหรือจัดการความรูเดิม การเก็บรวบรวมความรู และการแพรกระจาย
ความรูสูหนวยงานสงเสริมและกระจายสูผูประกอบการ และการสนับสนุนใหมีการนําความรูเหลานั้น
ไปใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไป
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