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ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



79รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐมีให้ได ้

มากนกั อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากดัของ SMEs และกฎหมาย กฎระเบยีบ โดยเฉพาะสทิธปิระโยชน์

ด้านภาษ ีเนือ่งด้วย SMEs จ�านวนมาก มไิด้อยูใ่นระบบภาษี และการใช้สทิธปิระโยชน์ดังกล่าวน้ัน

ยังมีเงื่อนไขและมีความยุ่งยากซับซ้อน จากการศึกษา พบว่า SMEs สามารถเข้าถึง 

สิทธิประโยชน์การลดอตัราภาษเีงนิได้นติิบุคคล ส�าหรับวสิาหกจิทีม่ทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว

ไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้มากที่สุด เน่ืองจากมาตรการนี้มีความชัดเจนและไม่มีเงื่อนไขใน 

การใช้สทิธิทีอ่าจเป็นปัญหาในทางปฏบัิติ ส่วนการให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษแีก่นติบิคุคลที่ 

ร่วมลงทนุกบั SMEs พบว่า ไม่มกีารใช้ประโยชน์แม้แต่รายเดยีว เนือ่งจากเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้

ไม่สอดคล้องกบัแนวทางการประกอบธรุกจิของนติิบุคคลร่วมลงทนุ นอกจากนัน้นยิาม SMEs 

ไทยค่อนข้างกว้าง ท�าให้มาตรการในการส่งเสริม SMEs ไม่สามารถมุง่เป้าไปทีก่ลุม่ธรุกจิทีม่ี

ขนาดเลก็ทีต้่องการความช่วยเหลอืทีแ่ท้จริง ส่วนการศึกษาสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีส�าหรบั 

SMEs ของประเทศต่างๆ พบว่า มีความหลากหลาย และมักผูกโยงเข้ากับการยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs ในด้านต่างๆ จากการศกึษาในครัง้นี ้มข้ีอเสนอแนะว่า 

ควรมีการทบทวนหลกัเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของ SMEs ท่ีสะท้อนโครงสร้างของขนาดของ

วสิาหกจิไทยทีแ่ท้จริง และควรมกีารติดตามประเมนิผลการเข้าถงึสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี

ของ SMEs ทกุมาตรการอย่างเป็นระบบ รวมถงึปรับปรุงดชันชีีว้ดัผลการด�าเนนิงานของสถาบนั

การเงนิเฉพาะกจิ ให้สะท้อนภารกจิในการส่งเสริม SMEs มากกว่าการวดัผลการด�าเนนิงาน 

ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งปรับปรุงมาตรการในการส่งเสริมการร่วมลงทุนกับ SMEs และควรมี 

การก�าหนดโครงสร้างภาษีที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงการจูงใจให้ SMEs เข้าสู่ระบบภาษี 

เพิม่มากขึน้

การศกึษาข้อมลูด้านกฎหมาย และกฎระเบยีบทีม่ผีลกระทบ
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 9
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มำตรกำรเฉพำะกิจและแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมจำกผลกระทบ
ของอุทกภัย และกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำใหม่  
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10.1 มาตรการความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัต่อวสิาหกจิขนาดกลาง
 และขนาดย่อมทีป่ระสบอทุกภยั

เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป จงึเหน็ควรด�าเนนิการเพ่ือให้ความช่วยเหลอื

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในทกุภาคส่วน ดงันี้

1. มาตรการด้านสนิเชือ่

ด้านสินเชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าแนกได้เป็น 2 

ส่วน คอื 

1.1 มาตรการสินเช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งด�าเนินการผ่าน 

   สถาบันการเงินของรัฐ โดยเน้นการเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ประสบ 

   อุทกภยั ประกอบด้วย

 1.1.1 สนิเชือ่ดอกเบ้ียต�า่โดยความร่วมมอืของธนาคารออมสนิ

 อัตราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบ้ียเงนิกูร้้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 ปี

 วงเงนิ Soft Loan จากธนาคารออมสนิ : ธนาคารออมสนิร่วมให้สนิเชือ่กบัธนาคาร 

   พาณิชย์ ในสดัส่วน ธนาคารออมสนิ : ธนาคารพาณชิย์ เท่ากบั 50 : 50 โดย 

   ธนาคารออมสินจะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01  

   เป็นจ�านวน 20,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพือ่ให้ธนาคารพาณชิย์สมทบ 

   ให้สนิเชือ่กบัผูป้ระสบอทุกภยัตามกลุม่เป้าหมายทีก่�าหนด

 งบประมาณทีใ่ช้ในการสนบัสนนุ : รัฐบาลชดเชยต้นทนุเงนิให้ธนาคารออมสนิใน 

   หลกัการเดียวกบัการให้ธนาคารออมสนิด�าเนนิโครงการ Soft Loan แทนธนาคาร 

มาตรการเฉพาะกจิ และแนวทางการด�าเนนิงาน เพื่อให้ความช่วยเหลอื 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจากผลกระทบ
ของอุทกภัย และการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่  

บทที่ 10
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   แห่งประเทศไทย เพือ่ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดัชายแดน 

   ภาคใต้ 

 1.1.2 มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีป่ระสบภยัพบิตั ิปี 2554 โดยธนาคาร 

    พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

 อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม : ธนาคารคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีร้อยละ 8  

   ต่อปี ตลอดอายสุญัญา ทัง้นี ้ธนาคารคิดค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 0.1 ของ 

   วงเงนิสนิเชือ่ที่ได้รับอนมุติั โดยเรียกเกบ็ขัน้ต�า่ 100 บาทต่อราย วงเงนิอนมุตัิ 

   สนิเชือ่รวมของโครงการ : 2,000 ล้านบาท

 1.1.3 สนิเชือ่ส�าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค�า้ประกนัในลกัษณะ  

    Portfolio Guarantee Scheme ของบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม 

    ขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.)

 เงือ่นไขการค�า้ประกนั :  

 (1) ระยะเวลาการค�า้ประกนั 7 ปี

 (2) ค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงนิค�า้ประกนัสนิเชือ่โดย 

    รฐับาลจะชดเชยค่าธรรมเนยีมให้ใน 3 ปีแรก

 (3) สนิเชือ่ที่ได้รับจากสถาบันการเงนิต้องเป็นสนิเชือ่ใหม่ และต้องไม่น�าไปช�าระ 

    หนีก้บัสถาบันผู้ให้กู ้โดยก�าหนดวงเงนิค�า้ประกนัสงูสดุไม่เกนิ 10 ล้านบาท 

    ต่อรายต่อสถาบัน 

 (4) เป็น SMEs ตามกลุม่เป้าหมายตามทีก่�าหนด และต้องไม่เป็นหนี ้NPL ก่อน  

    วนัที ่1 สงิหาคม 2554

 วงเงนิสนิเชือ่ค�า้ประกนัรวม : 100,000 ล้านบาท

 งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน : บสย. ขอรับชดเชยจากรัฐบาลเป็นจ�านวน 

   ไม่เกนิ 23,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 (1) ชดเชยค่าธรรมเนียมค�้าประกันร้อยละ 1.75 เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 

    เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 5,250 ล้านบาท (ค�านวณจาก 1.75% × 3 × 100,0000)

 (2)  ชดเชยส่วนต่างค่าประกนัชดเชยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ไม่เกิน 17,750 ล้านบาท 
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 1.1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ 

    ขนาดย่อมผ่านธนาคารพาณชิย์ สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ และ 

    สถาบันการเงนิเฉพาะกจิของรัฐ 6 แห่ง 

 ได้แก่ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่การเกษตร 

   และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 

   ประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอสิลามแห่ง 

   ประเทศไทย วงเงินให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท วงเงินให ้

   ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายละไม่เกิน 30 ล้านบาท  

   บุคคลธรรมดารายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่ 

   กับดุลยพินิจของสถาบันการเงิน และ ธปท.คิดอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากสถาบัน 

   การเงินร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยให้สถาบันการเงินคิดจากวิสาหกิจขนาดกลาง 

   และขนาดย่อม และบุคคลธรรมดา ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3 ต่อปี

1.2 มาตรการสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพักช�าระหนี้เดิมหรือ 

	 		 ขยายระยะเวลาผ่อนช�าระหนี้	 การเพิ่มสภาพคล่องโดยการให้ลูกหน้ีเดิมท่ีเป็น 

	 		 ผูป้ระกอบการกูเ้พ่ิมได้	 รวมถงึการผ่อนปรนเงือ่นไข	 เช่น	 ยกเว้นดอกเบีย้กรณ ี

	 		 ผดินดัช�าระ 

นอกจากมาตรการใน 2 ส่วนข้างต้น ยงัมกีารด�าเนนิมาตรการด้านสนิเชือ่โดยส�านกังาน

ประกันสงัคมร่วมกับสถาบันการเงนิ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืสถานประกอบการทีป่ระสบอทุกภยั 

คือ โครงการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย โดยก�าหนดวงเงินรายละไม่เกิน  

1 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียเงนิกูร้้อยละ 3 ต่อปี คงที ่3 ปี สามารถยืน่กูก้บัธนาคาร 3 แห่ง  

คอื ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย

2. มาตรการด้านกฎหมาย - การประกนัภยักรณอีทุกภยั

1.1 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  

   ได้ด�าเนนิการเร่งรดัให้บรษิทัประกนัภยัจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยั  

   อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง เป็นธรรม  ประกอบด้วย

 1.2.1 กรณปีระกนัอคัคีภยั - ผูป้ระกอบการท่ีประสบอทุกภัยท่ีท�าประกนัอคัคภัีย 

    และต้องซ้ือภยัคุ้มครอง “ภยัน�า้ท่วม “ เพิม่เตมิไว้ 
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 1.2.2 กรณีประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน - ผู้ที่ได้ท�าประกันภัยความเสี่ยงภัย 

    ทรัพย์สิน (IAR) ซึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอา 

    ประกนัภยั อนัเกดิจากภยัต่างๆ รวมถงึภยัน�า้ท่วมด้วย

 1.2.3 กรณีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก - คุ้มครองกรณีผู้ประกอบการต้องปิด 

    กจิการ และขาดรายได้จากภยัน�า้ท่วมด้วย

1.2 การจดัตัง้กองทนุส่งเสริมการประกนัภยัพบิติั พ.ศ. 2555 วงเงนิความคุม้ครอง 

   และการจ�ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ (Sub Limit) แบ่งตาม 

   ประเภทของผูเ้อาประกนัภยัเป็น 3 ประเภท ในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ดงันี้

 (1) บ้านอยูอ่าศัย วงเงนิความคุ้มครองไม่เกนิ 100,000 บาท คดิอัตราเบีย้ประกนั 

    ภยัทีร้่อยละ 0.5 ต่อปีของวงเงนิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภัยพบิตัิ

 (2)  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีทุน 

    ประกนัภยั ไม่เกนิ 50 ล้านบาท จะจ�ากดัความรบัผดิของกรมธรรม์ภยัพบิตัิ 

    ที่ไม่เกนิร้อยละ 30 ของทนุประกนัภยั คิดอตัราเบีย้ประกนัภยัทีร้่อยละ 1.0  

    ต่อปีของวงเงนิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัพบิตัิ

 (3)  อุตสาหกรรม หมายถงึ ธรุกจิทีม่ทีนุประกนัภยัตัง้แต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป จะ 

    จ�ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ภัยพิบัติที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน 

    ประกันภัย คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีของวงเงินความ 

    คุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัพบัิติ

3. มาตรการด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงานด�าเนินมาตรการด้านแรงงานเพือ่ป้องกนัและบรรเทาการเลกิจ้าง ดงันี้

 3.1 โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง เพื่อช่วยสนับสนุนให้นายจ้างมี 

    ก�าลงัทีจ่ะจ่ายค่าจ้างให้ลกูจ้างของตน แต่ทัง้นี ้ต้องมข้ีอตกลงร่วมกนัว่าจะ 

    ไม่เลกิจ้างลกูจ้าง รวมทัง้การจ่ายค่าจ้างนัน้ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

    ของค่าจ้างเดิม โดยกระทรวงแรงงานจะไปช่วยสมทบการจ่ายค่าจ้างของ 

    นายจ้างให้ลกูจ้างรายละ 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดอืน

 3.2 โครงการ “เพือ่นช่วยเพือ่น” สถานประกอบกจิการประสบอทุกภยั เพือ่ให้ 

    ลกูจ้างทีไ่ม่ได้ท�างานช่วงประสบภยัได้มงีานท�าทีส่ถานประกอบการอืน่ โดย 

    ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบ เปิดรับลูกจ้างท่ี 
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    ได้รับความเดือดร้อนเข้าท�างานในระยะสั้น ตามสภาพของงานใน 

    สถานประกอบกจิการนัน้ๆ ได้ เพือ่ให้ลกูจ้างมงีานท�าไปพลางก่อน และมี 

    รายได้ตามปกติ 

 3.3 การลดอตัราการจดัเกบ็เงนิสมทบประกนัสงัคม โดยกฎกระทรวงก�าหนดอตัรา 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 ได้ลดอัตราเงินสมบทให้แก่ 

    นายจ้าง ลกูจ้างผูป้ระกนัตนมาตรการ 33 เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555  

    มผีลใช้บังคบัเมือ่วันที ่1 มกราคม 2555

4. มาตรการด้านภาษแีละสทิธปิระโยชน์

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรด�าเนินมาตรการด้านภาษีส�าหรับผู้ประกอบการที่

ประสบอุทกภยั โดยการยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรับเงนิชดเชยท่ีผูป้ระสบอทุกภัยได้รบัจากภาครฐั 

อีกทั้งยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับจากการประกันภัย

เพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการ 

หักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาแล้ว อีกทั้งยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับผู้ประกอบการ 

จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ทีน่�าสนิค้าไปบริจาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภัย และขยายก�าหนด

เวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในท้องท่ีท่ีประสบอุทกภัย 

โดยไม่ต้องเสยีเบีย้ปรับ เงนิเพิม่ และค่าปรับอาญา 

5. มาตรการอืน่ๆ ได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรม ด�าเนนิการ

 5.1 โครงการคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลาง 

    และขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือให้สถาน 

    ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วสิาหกจิชมุชน ภาคการผลติและที ่

    เกีย่วเนือ่งกบัการผลตินอกนคิมอตุสาหกรรมทีป่ระสบอทุกภยั สามารถพลกิฟ้ืน 

    สู ่ระบบการผลิตและการประกอบการปกติโดยเร็วท่ีสุด ในเบ้ืองต้นได้ 

    ท�าการส�ารวจสถานประกอบการครอบคลมุพืน้ที ่22 จงัหวดัโดยมเีป้าหมาย 

    ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภยัจ�านวน 5,000 ราย ซึง่มี 

    ที่ปรึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการ และอาสาสมัครจาก 

    ภาคเอกชน ให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างใกล้ชดิ จ�านวน 61 ทมี รวมจ�านวน 

    ทีป่รึกษา 316 คน
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 5.2 โครงการจดัต้ังศูนย์พกัพงิอตุสาหกรรม เพือ่ใช้เป็นสถานทีป่ระกอบการผลติ  

    จัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการฟื้นฟู 

    สถานประกอบการเดิมทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน 

    ผูป้ระกอบการในห่วงโซ่อปุทาน ซ่ึงขณะน้ีได้จดัเตรยีมพืน้ทีข่องส่วนราชการ  

    4 แห่ง นคิมอตุสาหกรรม 5 แห่ง และพืน้ทีท่ีจ่ดัหาจากภาคเอกชน 1 แห่ง  

    ในเขตจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ราชบุรี ชลบรุ ีระยอง และพษิณโุลก

 5.3 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเร่ืองการซ่อมแซมฟ้ืนฟเูครือ่งจกัรเมือ่เกดิอทุกภยั และ 

    หลงัน�า้ลด โดยส�านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

    ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมให ้

    ค�าปรึกษาแนะน�าเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรเมื่อเกิดอุทกภัย และ 

    หลังน�้าลด รวมทั้งได้จัดท�าคู่มือการพัฒนาฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรพร้อม 

    กรณีศกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการซ่อมแซมฟ้ืนฟเูครือ่งจกัร

 5.4 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปีแก่สถานประกอบการ และยกเว้นไม่เกบ็ 

    ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกรมโรงงาน 

    อุตสาหกรรม
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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

กำรประเมินสถำนภำพกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ภำยใต้แผน
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนินการศึกษา

สถานภาพผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระหว่างปี 2550 - 2553 

ในประเด็นส�าคัญที่สะท้อนผลลัพธ์ของการส่งเสริมตามทิศทางยุทธศาสตร์ภายใต้แผน 

การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554) หรอืทีเ่รยีกว่า

แผนแม่บทการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

การด�าเนนิงานเริม่ต้นจากการศึกษาแผนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฉบบัที ่2 ทบทวนเป้าประสงค์ และตัวช้ีวดัทัง้ในระดับยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ ตลอดจนโครงการ

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ ในระหว่างปี 2550 - 2553 รวมทัง้สิน้จ�านวน 

530 โครงการ พร้อมกับการศึกษาตัวช้ีวัดโดยเปรียบเทียบจากหน่วยงานในประเทศไทย  

6 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.), 

ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม, กรมพัฒนาธรุกจิการค้า และกรมส่งเสริมการส่งออก และตวัชีว้ดัในระดบัสากล 

จาก 5 องค์กร ได้แก่ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development), World Bank, ASEAN (Association of 

South East Asian Nations) และ European Commission เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ส�าหรบัการ

การพฒันาตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม โดยได้ก�าหนดนยิาม วิธกีารวัด/การค�านวณ แหล่งข้อมลูทีจ่ะใช้

ในการศึกษา รวมทั้งด�าเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

การส่งเสริม  SMEs  ในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพส�าหรับ 

การประเมินผลสถานภาพด้านการส่งเสริม SMEs ของไทย และด�าเนินการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลทตุยิภมูแิละปฐมภมูทิีเ่กีย่วข้องเพือ่การประเมนิผล

การประเมนิสถานภาพการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ภายใต้แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

บทที่ 11
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จากกระบวนการด�าเนินงานทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้น การก�าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลลพัธ์

ของการพัฒนาตามทศิทางของยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ฉบับที่ 2 จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ใน 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิจาก 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ 2) ข้อมลูปฐมภมูทิี่ได้จากการส�ารวจสถานภาพของกจิการ SMEs 

ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนาที่ครอบคลุมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

เป็นรายยทุธศาสตร์ โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นกจิการ SMEs ทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคล จ�านวน 1,202 

ตวัอย่าง จ�าแนกกลุม่ตวัอย่างตามลกัษณะวิสาหกจิ ดังนี ้ภาคการผลติ จ�านวน 400 ตวัอย่าง 

ภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง จ�านวน 401 ตวัอย่าง และ ภาคบรกิาร จ�านวน 401 ตวัอย่าง 

โดยมีประเด็นสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี  

2550 - 2553 ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 ดงันี้

ยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการ (Capacity Building)

• ประเดน็การพัฒนาด้านมาตรฐานสถานประกอบการ จากผลการส�ารวจผูป้ระกอบการ 

SMEs  ทีเ่ป็นนติบิคุคล จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง สะท้อนให้เหน็ว่า ในด้านการได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสถานประกอบการ อาทเิช่น Q-Mark, ISO มผีูป้ระกอบการ SMEs เพยีงส่วนน้อย

เท่านั้นที่ขอรับการรับรองและได้รับการรับรองเพียงร้อยละ 10.7 โดยผู้ประกอบการ SMEs  

ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล และใช้ทีป่รกึษา

จากหน่วยงานภาครัฐช่วยด�าเนินงานเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนใช้ความรู้และ

ความสามารถของตนเอง ในส่วนของมาตรฐานสถานประกอบการของไทย มกีารจ�าแนกเป็น 

4 ด้าน โดยผูป้ระกอบการ SMEs ได้รับการรับรองสงูเป็นอันดบัหนึง่ คอื ด้านคณุภาพ รองลงมา

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

ล�าดบั  และเมือ่พิจารณาการด�าเนนิการขอรับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 69.4) ไม่ประสบปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินการ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการทีป่ระสบ

ปัญหาและอุปสรรค (ร้อยละ 30.6) เห็นว่า การขอรับการรับรองมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง  

ผู้บริหารกิจการมีความรู้ไม่เพียงพอ และการให้บริการของภาครัฐในการให้การรับรองม ี

ความล่าช้า ตามล�าดบั 
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• ประเดน็การพฒันาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ผลจากการศกึษา

ข้อมูลโครงการของหน่วยงานทีท่�าหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs พบว่า ในช่วงปี 2550 - 2553 

มีโครงการที่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน 120 โครงการ มีผู้ประกอบการ 

SMEs ได้รบัการส่งเสรมิ 31,945 วิสาหกจิ หรือเฉลีย่ประมาณ 7,986 รายต่อปี และบคุลากร

ได้รบัการส่งเสรมิ 1,176,419 คน หรือเฉลีย่ประมาณ 294,105 คนต่อปี 

• ประเดน็การเข้าถงึตลาดต่างประเทศ จากผลการศึกษาข้อมลูการส่งออกของ SMEs 

ไทย ปี 2550 - 2553 พบว่า มอีตัราการเติบโตเฉลีย่ของการส่งออกรวมของ SME คดิเป็น 

ร้อยละ 3.63 โดยสาขาเป้าหมายที่มีอัตราการเติบโตของการส่งออกในปี 2553 สูงสุดใน 3  

ล�าดบัแรก  โดยล�าดบัทีห่นึง่ คือ สาขายางและของท�าด้วยยาง รองลงมา คอื สาขาพลาสตกิ

และของท�าด้วยพลาสติก ล�าดับที่สาม คือ เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ 

พบว่าผู้ประกอบการที่ส่งออกส่วนใหญ่มีตลาดหรือลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก มีเพียง 

บางส่วนที่สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศหรือมีลูกค้าต่างประเทศ ส�าหรับผู้ประกอบการ 

SMEs ทีม่คีวามสามารถส่งออกส่วนใหญ่เป็นตลาดส่งออก 10-50% 

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเพิม่ผลติภาพและความสามารถทางนวตักรรมของ SMEs ในการผลิต 

• ประเด็นโครงสร้างการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผลจากการส�ารวจ 

ผูป้ระกอบการ SMEs พบว่า ส่วนใหญ่ ผูป้ระกอบการ SMEs ผลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ

เป็นหลัก โดยเป็นการผลติเพือ่การส่งออกในสดัส่วนทีน้่อย  และรปูแบบของการผลติส่วนใหญ่

เป็นการผลติเพ่ือจ�าหน่ายเอง (OBM) 

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนนิ

ธรุกิจของ SMEs ภาคการผลติ ผลจากการศกึษาผลการด�าเนนิงานของหน่วยทีเ่กีย่วข้องกบั

การส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550-2553 พบว่า มโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและ

พฒันาผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคการผลติ มจี�านวน 114 โครงการ  ผูป้ระกอบการ SMEs 

ได้รบัการส่งเสรมิ 17,027 วสิาหกจิ หรือเฉลีย่ประมาณ 4,257 รายต่อปี และบคุลากรได้รบัการ

ส่งเสรมิ 65,681 คน หรอืเฉลีย่ประมาณ 16,420 คนต่อปี 

• ประเด็นการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคการผลิต จากการ

ส�ารวจกลุม่ตวัอย่างผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคการผลติทีเ่ป็นนติบิคุคล จ�านวน 400 ตวัอย่าง 

พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติส่วนน้อยที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ใน
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ระดับประเทศและต่างประเทศ โดยมีเพียง 88 ราย หรือ ร้อยละ 22.0 เท่าน้ัน และเป็น 

การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ในระดับประเทศเป็นหลกั 

• ประเดน็การท�าวจิยัเพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์ จากการส�ารวจกลุม่ตวัอย่างผูป้ระกอบการ 

SMEs ในภาคการผลติ จ�านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ในประเดน็เรือ่งการท�าวจิยัเพือ่การพฒันา

ผลติภณัฑ์ เช่น การออกแบบ-พฒันา ผลติภณัฑ์ และ บรรจภุณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการ

ลูกค้า การปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติตามค�าสัง่ซ้ือของลกูค้า และการพฒันาสตูร โดยการเปลีย่น

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิตมีเพียงส่วนน้อยที่ม ี

การวจัิยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 24.7 โดยผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่กีารท�าวจิยัและพฒันา

ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิการเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า 

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนนิ

ธรุกจิของ SMEs ภาคการค้า ผลจากการศึกษาผลการด�าเนนิงานของหน่วยทีเ่กีย่วข้องกบัการ 

ส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่ามโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างและพฒันา 

ผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคการค้า มจี�านวน 13 โครงการ  ผูป้ระกอบการ SMEs ได้รบัการ

ส่งเสรมิ 123 วสิาหกจิ หรือเฉลีย่ประมาณ 31 รายต่อปี และบคุลากรได้รบัการส่งเสรมิ 4,428 

คน หรอืเฉลีย่ประมาณ 1,107 คนต่อปี 

• ประเด็นการได้รับผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของ SMEs ภาคการค้า  

จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคการค้า จ�านวน 400 ตวัอย่าง พบว่าผูป้ระกอบการ 

SMEs ภาคการค้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในด้านลบ ร้อยละ 62.8 รองลงมา ไม่ได้รบัผลกระทบ 

ร้อยละ 36.7 และจ�านวนน้อยมากที่ได้รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยผลกระทบใน 

ด้านลบที่ผู้ประกอบการภาคการค้าได้รับมากที่สุด คือ การมีร้านค้าคู่แข่งมากขึ้น และเมื่อ

สอบถามถึงประเด็นความต้องการความช่วยจากภาครัฐเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบธุรกิจค้า

ปลกีขนาดใหญ่ พบว่า มคีวามต้องการความช่วยเหลอืจากภาครฐั คดิเป็นร้อยละ 52.8 โดย

ประเดน็หลกัๆ ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าต้องการความช่วยเหลอืจากภาครฐัสงูทีส่ดุ 

คอื ด้านการเงนิ รองลงมาด้านการตลาด และด้านการจดัการ ด้านกฎระเบยีบจากภาครฐัและ

ด้านบคุลากร ตามล�าดับ  
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• ประเด็นการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ E-Commerce เพื่อด�าเนินธุรกิจของภาคการค้า 

จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคการค้า จ�านวน 401 ตวัอย่าง ในประเดน็การใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อการด�าเนินธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ร้านค้าและสนิค้า การซือ้-ขายสนิค้า Online ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่า E-Commerce 

ปรากฏว่า SMEs ภาคการค้าส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SMEs ท่ีอยู่ในเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในจ�านวนนี้ใช้อนิเตอร์เนต็เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้านค้า

และสนิค้าเป็นจ�านวนมาก โดยมผีูป้ระกอบการที่ใช้อนิเตอร์เน็ตเพือ่การสัง่ซือ้สนิค้าและจ�าหน่าย

สินค้า Online หรอื E-Commerce ในจ�านวนทีน้่อยกว่า และเมือ่สอบถามถงึเหตผุลส�าคญัที่ 

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าน�าเอา E-Commerce มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ พบว่า 

ผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ เหน็ว่า มคีวามสะดวกและประหยดัเวลามากทีส่ดุ 

ยทุธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมลูค่าเพิม่ 

• ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และบุคลากร ในการด�าเนิน

ธรุกจิของ SMEs ภาคบรกิาร ผลจากการศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยท่ีเกีย่วข้องกบัการ

ส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่ามโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างและพฒันา 

ผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคบริการ มจี�านวน 15 โครงการ  ผูป้ระกอบการ SMEs ได้รบัการ

ส่งเสรมิ 651 วสิาหกจิ หรอืเฉลีย่ประมาณ 163 รายต่อปี และบุคลากรได้รบัการส่งเสรมิ 287,801 

คน หรอืเฉลีย่ประมาณ 71,950 คนต่อปี  

• ประเด็นการใช้ ICT ในการบริหารจัดการธุรกิจของภาคบริการ ผลจากส�ารวจ 

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ จ�านวน 401 ตัวอย่าง พบว่าผู้ประกอบการ SMEs  

ภาคบรกิารส่วนใหญ่มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหรือคอมพวิเตอร์ในการด�าเนนิธรุกจิสงูมาก 

คิดเป็นร้อยละ 95.5 ส่วนใหญ่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน  

เพิม่ภาพลกัษณ์ขององค์กรให้ดีขึน้ ส�าหรับรูปแบบการใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการธรุกจิ

ของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบริการ ใน 3 ล�าดบัแรก คือ ระบบบญัช ีระบบเงนิเดอืน และ

ระบบซื้อขาย โดยมีประเภทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ล�าดับแรก คือ ซอฟต์แวร์

ส�าเรจ็รปู (เช่น Microsoft Office) 
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• ประเด็นการน�าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ของภาค

บรกิาร ผลจากส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบริการ จ�านวน 401 ตวัอย่าง พบว่าผูป้ระกอบการ 

SMEs ภาคบริการส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารในการน�าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา

ประยกุต์ใช้ในเชงิพาณชิย์ ร้อยละ 71.1 และประเดน็ทีม่กีารน�าแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์มา

ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ล�าดับแรกได้แก่  

ด้านมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ รองลงมา งานสร้างรรค์และออกแบบ ด้านสือ่ และ

ด้านศลิปะตามล�าดบั 

ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริม SMEs ในภมูภิาคและท้องถิน่ 

• ประเด็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และบุคลากร ในการด�าเนิน

ธุรกิจของ SMEs ในภูมิภาค ผลจากการศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่ามโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างและพฒันา

ผูป้ระกอบการ SMEs ในภมูภิาค มจี�านวน 86 โครงการ ผูป้ระกอบการ SMEs ได้รบัการ 

ส่งเสรมิ 61,040 วสิาหกจิ หรือเฉลีย่ประมาณ 15,260 รายต่อปี และบคุลากรได้รบัการส่งเสรมิ 

1,417,034 คน หรอืเฉลีย่ประมาณ 354,259 คนต่อปี 

• ประเด็นการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs ในภูมิภาค จากการ

ศึกษาพบว่ามาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน ระหว่างปี 2550 - 2553 มผีูไ้ด้รบัการรบัรอง 15,145 

ราย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ�านวน 5,150 ราย รองลงมา ภาคกลาง จ�านวน 

4,966 ราย  ภาคเหนอื จ�านวน 3,364 ราย ภาคใต้ จ�านวน 1,287 ราย และจ�านวนผูท้ี่ได้รบั

การรบัรองมาตรฐานน้อยทีส่ดุอยู่ในภาคตะวันออก จ�านวน 378 ราย 

• ประเด็นเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ของผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค จาก

การศึกษาในเรื่องของเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ของผู้ประกอบการ SMEs พบว่ามีการ 

จัดเกบ็ข้อมลูใน 2 ภาคอตุสาหกรรม คอื  ภาคการผลติ จ�านวน 113 เครอืข่าย และเครอืข่าย 

ภาคบรกิาร จ�านวน 11 เครือข่าย โดยส่วนใหญ่เครือข่ายวสิาหกจิ (Cluster) ของผูป้ระกอบการ 

SMEs อยู่ในภาคเหนอื จ�านวน 41 เครือข่าย รองลงมา ภาคกลาง จ�านวน 30 เครอืข่าย  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 28 เครือข่าย  ภาคใต้ จ�านวน 19 เครอืข่าย และจ�านวน

เครอืข่ายวสิาหกจิทีม่กีารรวมตัวน้อยทีส่ดุอยู่ในภาคตะวันออก จ�านวน 6 เครอืข่าย



94

บทสรุปผู้บริหาร

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ยทุธศาสตร์ที ่6 การพฒันาปัจจยัเอือ้ในการด�าเนนิธรุกจิส�าหรบั SMEs  

• ประเด็นการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs 

จ�านวน 1,202 ตัวอย่าง ในประเด็นการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน พบว่าส่วนใหญ่  

มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยขอรับบริการทางการเงิน ร้อยละ 50.6 สาเหตุหลัก คือ  

ผูป้ระกอบการ SMEs มเีงนิทนุของกจิการเพยีงพอ และผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่คยใช้บรกิาร

ทางการเงนิจากองค์กรทางการเงนิ ร้อยละ 41.8 โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการภาคการผลติ 

โดยประเภทบริการทางการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs ขอรับบริการ ในภาพรวมพบว่า  

ส่วนใหญ่ใช้บริการเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) มากที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการทาง 

การเงินส่วนใหญ่ใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่เคย 

ขอรับบริการแต่ไม่เคยได้รับการอนุมัติเลย ร้อยละ 7.6 ทั้งนี้เนื่องจากขาดหลักทรัพย์ใน 

การค�า้ประกนั 

ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการทางการเงนิ พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่ี

ปัญหาในการขอรบับรกิารทางการเงนิ คิดเป็นร้อยละ 40.64 ส่วนใหญ่มปัีญหาการได้รบัวงเงนิ

น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้ในกิจการ รองลงมาเกิดจากความล่าช้าในการอนุมัติ และการ 

ขาดหลักประกนัเงนิกู้ 

• ประเด็นการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs 

ในประเดน็การเข้าถงึและใช้บรกิารทางเทคโนโลยจีากแหล่งบรกิารทางเทคโนโลย ี รวมท้ังการ

วจิยัและพฒันา ในภาคการผลติ และภาคบริการ  จ�านวน 801 ตวัอย่าง พบว่าผูป้ระกอบการ 

SMEs ส่วนน้อยทีเ่คยใช้บรกิาร คิดเป็นร้อยละ 15.5  ซ่ึงผูป้ระกอบการ SMEs ที่ใช้บรกิารจะ

อยู่ในภาคการผลติมากกว่าภาคบริการ  โดยในส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่คยใช้บรกิาร 

ในภาพรวมส่วนใหญ่เข้าถงึแหล่งบริการทางเทคโนโลยปีระเภทห้องปฏบิตักิาร ในรปูแบบการ

ทดสอบ / ตรวจสอบสนิค้า  

ส�าหรับปัญหาหลักในการเข้าถึงและการใช้บริการจากแหล่งบริการทางเทคโนโลยี ใน  

3 ล�าดับแรกพบว่า ล�าดบัที ่1 เป็นเร่ืองของความไม่เพยีงพอของแหล่งที่ให้บรกิารทางเทคโนโลยี 

ล�าดบัที ่2 บรกิารทีม่อียูข่องแต่ละที่ไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ทีต้่องการใช้บรกิาร และล�าดบัที ่3 

ไม่รูจั้กแหล่งบรกิารทางเทคโนโลยทีีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
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• ประเดน็การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารและกฎระเบยีบภาครฐั จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ  

SMEs จ�านวน 1,202 ราย ในประเด็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบภาครัฐ  

พบว่าในภาพรวมมผีูป้ระกอบการ SMEs มคีวามตระหนกัรูว่้าหน่วยงานภาครฐัมกีารสนบัสนนุ

ด้านข้อมลูข่าวสาร และกฎระเบียบของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ คดิเป็นร้อยละ 75.8 แต่ในขณะท่ี 

ผูป้ระกอบการตระหนักรู้ส่วนน้อยทีเ่คยใช้บริการ โดยประเภทของบรกิารท่ีผูป้ระกอบการ SMEs 

เคยใช้บรกิารมากทีส่ดุ คอื ด้านการตลาด  ด้านการผลติ และด้านการเงนิตามล�าดบั 

• ประเดน็การส่งเสรมิและพฒันาปัจจยัเอือ้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ใน

การด�าเนนิธรุกจิ ผลจากการศึกษาผลการด�าเนินงานของหน่วยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสรมิ SMEs 

ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่า มโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาปัจจยัเอือ้แก่ 

ผูป้ระกอบการ SMEs และบุคลากร ในการด�าเนนิธรุกจิ มจี�านวน 182 โครงการ ผูป้ระกอบการ 

SMEs ได้รบัการส่งเสริม 161,382 วิสาหกจิ หรือเฉลีย่ประมาณ 40,346 รายต่อปี และบคุลากร

ได้รบัการส่งเสรมิ 3,179,617 คน หรือเฉลีย่ประมาณ 794,904 คนต่อปี
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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554
ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
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สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2554 ตามกรอบแผนการส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

บทที่ 12

การด�าเนนิงานส่งเสริมและพฒันา SMEs ภายใต้แผนปฏบิตักิารดงักล่าว สสว. อาศยั

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเครื่องมือและกลไกหลักในการผลักดัน

การด�าเนินงานส่งเสริม SMEs ให้เป็นไปตามทิศทางของแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินโครงการภายใต้

กรอบแผนปฏิบัติการฯ ประจ�าปี ไปยังหน่วยงานปฏิบัติท่ีมีความพร้อมและประสงค์เข้าร่วม

ด�าเนินโครงการส่งเสริม SMEs พร้อมทั้งได้ด�าเนินการติดตามผลความคืบหน้าและผลการ 

ด�าเนนิงานโครงการของหน่วยงานปฏบิตัทิีไ่ด้รบังบประมาณฯ เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้การส่งเสรมิ 

SMEs มข้ีอมูลสนบัสนุนทีเ่พยีงพอต่อการสะท้อนภาพการด�าเนนิงานโครงการ ไปจนถงึปัญหา 

อปุสรรค และข้อจ�ากดัในกระบวนการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะมปีระโยชน์

อย่างมากต่อการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงในเชิงของการพฒันา รวมไปถงึการประเมนิผลสมัฤทธ์

เป็นรายโครงการซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของกระบวนการนโยบายในระยะของการก�ากับ ติดตาม 

และประเมินผล ส�าหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินงาน 

ส่งเสรมิ SMEs ในระยะต่อๆ ไป โดยสามารถสรุปเป็นภาพรวมการด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิ 

SMEs ที่ใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ตลอดระยะเวลาของแผน 5 ปีในมิติของ 

ภาพรวมจ�านวนโครงการและงบประมาณเพือ่การด�าเนนิโครงการ ดงัต่อไปนี้

จากการรวบรวมข้อมลูภาพรวมการด�าเนินงานโครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�าแนก

ตามกรอบยทุธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2550 - 2554) ในส่วนที่ใช้งบประมาณด�าเนนิโครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทนุส่งเสริม SMEs) ตลอดช่วงระยะเวลาของ

แผนตัง้แต่ พ.ศ. 2550 - 2554 มจี�านวนโครงการเพือ่การส่งเสรมิ SMEs ทัง้สิน้จ�านวน 260 
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โครงการ ด้วยงบประมาณด�าเนนิการรวมทัง้สิน้ 4,224.06 ล้านบาท โดยสามารถสรปุผลการ

ด�าเนินโครงการจ�าแนกตามทิศทางการส่งเสริม SMEs ในมิติของจ�านวนโครงการและ 

งบประมาณเพ่ือการด�าเนนิงานส่งเสริมได้ดงันี้

1) โครงการด้านการสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการ SMEs (ยทุธศาสตร์ที ่1) มจี�านวน

รวมทัง้สิน้ 25 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของโครงการทัง้หมด และมงีบประมาณเพือ่

ช่วยเหลือและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs รวม 775.26 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.4 

ของงบประมาณรวมตลอดท้ังแผนปฏบัิตกิารฯ

2) โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมของ SMEs  

ในภาคการผลติ (ยทุธศาสตร์ที ่2) มจี�านวนรวมทัง้สิน้ 94 โครงการ (ร้อยละ 36.2) และมี 

งบประมาณส่งเสรมิ SMEs รวมทัง้สิน้ 1,121.94 ล้านบาท (ร้อยละ 26.6)

3) โครงการด้านการเพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบในภาคการค้า (ยทุธศาสตร์ท่ี 

3) มีจ�านวนโครงการรวมท้ังสิน้ 8 โครงการ (ร้อยละ 3.1) และมงีบประมาณด�าเนนิโครงการ 

67.28 ล้านบาท (ร้อยละ 1.6)

4) โครงการด้านการส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมลูค่าเพิม่ (ยทุธศาสตร์

ที ่4) มีจ�านวนโครงการรวมทัง้สิน้ 14 โครงการ (ร้อยละ 5.4) และมงีบประมาณด�าเนนิโครงการ 

160.73 ล้านบาท (ร้อยละ 3.8)

5) โครงการด้านการส่งเสริม SMEs ในภมูภิาคและท้องถิน่ (ยทุธศาสตร์ท่ี 5) มโีครงการ

รวมทัง้สิน้ 52 โครงการ (ร้อยละ 20.0) และมงีบประมาณด�าเนนิโครงการ 644.10 ล้านบาท 

(ร้อยละ 15.2)

6) โครงการด้านการพฒันาปัจจยัเอือ้เพือ่การด�าเนนิธรุกจิของ SMEs (ยทุธศาสตร์ 6) 

มีโครงการรวมทัง้สิน้ 67 โครงการ (ร้อยละ 25.8) และมงีบประมาณด�าเนนิโครงการ 1,454.75 

ล้านบาท (ร้อยละ 34.4)

ส�าหรบัการตดิตามผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริม SMEs ท่ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์

ของแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที ่2 ของหน่วยงานร่วมด�าเนนิการ

ที่ใช้งบประมาณจากกองทนุส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ปรากฎว่า มีโครงการส่งเสริม SMEs ท่ีสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ของแผนฯ จ�านวน 4 ยุทธศาสตร์ (ตามรายละเอียดการวิเคราะห์ภาพรวมการ 

ส่งเสรมิ SMEs ข้างต้น) ซึง่การด�าเนินโครงการเพือ่การส่งเสริม SMEs หน่วยร่วมด�าเนนิงานได้

ด�าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงาน จ�านวน 16 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น  
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204.76 ล้านบาท โดยมอีกีจ�านวน 2 โครงการที่ได้มกีารขยายระยะเวลาด�าเนนิงานเพือ่ให้การ

ด�าเนนิโครงการมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้

การพิจารณาถงึผลวิเคราะห์ในมติิด้านผลของการพฒันา SMEs ท่ีเกดิขึน้ในระดบัต่างๆ 

ทีส่�าคญั 4 ด้าน ประกอบด้วย การพฒันาระดบับุคคล การพฒันาระดบัวสิาหกจิ การพฒันาทาง

ด้านผลติภณัฑ์ นวตักรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อ

การด�าเนนิธุรกจิ SMEs โดยมรีายละเอยีดผลการวิเคราะห์ดงันี้

การพฒันาระดับบคุคล เป็นการวิเคราะห์ผลการพฒันาทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ระกอบการหรอื

บคุลากร ลูกจ้างแรงงานในสถานประกอบการ รวมไปถงึผูท่ี้สนใจจะเป็นผูป้ระกอบการใหม่ และ

บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริม SMEs ด้านต่างๆ ที่ได้รบัการถ่ายทอดพฒันาองค์ความรู้ 

ทกัษะ ด้านการบรหิารธรุกจิ ทัง้ทีเ่ป็นองค์ความรู้ทัว่ไปและองค์ความรูเ้ฉพาะด้านเฉพาะสาขา 

ด้วยการสมัมนา ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏบัิติการ โดยมผีูไ้ด้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิโครงการ 

จ�านวน 13,806 ราย

การพฒันาระดับวสิาหกจิ เป็นการวเิคราะห์ผลการพฒันาทีช่่วยให้วสิาหกจิหรอืกจิการ 

SMEs ได้พัฒนาศกัยภาพทางธรุกจิด้วยกระบวนการให้บรกิารปรกึษาแนะน�ารวมไปถงึปรกึษา

แนะน�าเชงิลกึในด้านการด�าเนนิธรุกจิด้านต่างๆ ทัง้ภาพรวมและเฉพาะธรุกจิ โดยม ีSMEs ได้

รับประโยชน์ จ�านวน 1,220 กิจการ รวมทั้งการส่งเสริมยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มและการ 

เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายของผูป้ระกอบการทัง้ในรูปของกลุม่ผูผ้ลติชมุชน 28 กลุม่ และเครอืข่าย 

ผูป้ระกอบการ 5 เครอืข่าย

การพฒันาทางด้านผลติภณัฑ์ นวตักรรม และทรพัย์สนิทางปัญญา เป็นการวเิคราะห์

ผลการส่งเสริม SMEs ของโครงการที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  

รวมไปถึงการสร้างนวตักรรมใหม่จนน�าไปสูก่ารจดทรัพย์สนิทางปัญญาในสนิค้าและบรกิารของ

ผู้ประกอบการ โดยการด�าเนินงานโครงการส่งเสริม SMEs ท่ีใช้งบประมาณแผนปฏิบัติการ 

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 ได้มส่ีวนช่วยให้เกดิการพฒันาผลติภณัฑ์

และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อความต้องการของตลาด อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น  

บรรจุภณัฑ์ส�าหรบัสนิค้าผกัและผลไม้ ผลติภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ ผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ เป็นต้น 

โดยมจี�านวน 1,147 ผลติภณัฑ์
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ SMEs เป็นการวเิคราะห์ผลการ

ส่งเสริม SMEs ที่มีส่วนสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจของ SMEs มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธิผลมากย่ิงขึน้ โดยการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้เอือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของ SMEs ซึง่การด�าเนนิโครงการส่งเสริม SMEs ที่ใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ ปี 

2554 นี ้ ได้มส่ีวนช่วยสนบัสนนุให้ธรุกจิ SMEs สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ย่ิงข้ึน โดยมรีายละเอียดดงันี้

1) ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า SMEs โดยมีรูปแบบแนวทาง 

   ในการให้ค�าปรกึษาแนะน�า 9 ด้าน เพือ่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิ 

   ของ SMEs 

2) จัดตั้งสหกรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับซ้ือและจัดจ�าหน่ายเพื่อส่งเสริมและ 

   สนบัสนนุการด�าเนนิกจิการแก่กลุม่วสิาหกจิชมุชนในจงัหวดัยะลา 1 แห่ง 

3) จดัท�าระบบฐานข้อมลูของผู้ให้บริการโลจสิตกิส์และผูป้ระกอบการ SMEs ในธรุกจิ 

   ผกัและผลไม้ 

4) ด�าเนนิงานจัดท�าแผนธรุกจิชมุชนในจงัหวดัยะลา จ�านวน 8 แผนงาน

5) ด�าเนนิการสนบัสนุนด้านการตลาดด้วยการจบัคู่เจรจาการค้า (Business Matching)  

   และประชมุด้านการเจรจาการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน ม ีSMEs เข้าร่วม 447 กจิการ


