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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

บทที่ 6

6.1 ความน�า

การลงนามของผู้น�าอาเซียนในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคม

อาเซยีนภายในปี 2558 (หรือ ค.ศ. 2015) ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่เร่งรดัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ

ภายในอาเซียนให้เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกทั้งด้านการค้า

สนิค้า บรกิาร การลงทนุ เงนิทนุ และแรงงาน รวมถงึความร่วมมอืด้านการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุน อันจะน�าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความกินดีอยู่ดี

ของประชาชนภายในประเทศ อีกทั้งเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล�้าทางสังคมให้น้อยลง โดย

คาดว่าแนวทางดังกล่าวจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก 
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การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤศจิกายน 2545 การก�าหนดทศิทางการด�าเนินงานเพือ่มุง่สูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ 

   อาเซียน

ตุลาคม 2546  เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

   ภายในปี 2563

พฤศจิกายน 2547 ลงนามในกรอบความตกลงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน  

   ครั้งที่ 10

ธันวาคม 2548 ผู้น�าอาเซียนได้มอบให้รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ 

   ศึกษาความเป็นไปได้ในการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 

   อาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี

สิงหาคม 2549 จดัท�าแผนงานการจดัต้ังประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint)  

   และตารางเวลาด�าเนินกิจกรรมต่างๆ (Strategic Schedule)

มกราคม 2550 ลงนามเห็นชอบในปฏิญญาเซบูในการประชุมสุดยอดอาเซียน  

   ครั้งที่ 12 

สิงหาคม 2550 ให้การรับรองต่อแผนงานการจัดตั้ง AEC และตารางเวลาด�าเนินงาน

พฤศจิกายน 2550 ลงนามใน ASEAN Charter “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง 

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the AEC Blueprint)”
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การก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบต่อวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ผลกระทบในด้านบวก หมายถึง ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวม

เป็นตลาดเดียว และการลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้าน

ภาษ ีขณะทีผ่ลในด้านลบโดยเฉพาะผลทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ได้แก่ การแข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ เนือ่งจากคูแ่ข่งขนัในกลุม่ทีเ่คยมศีกัยภาพต�่ากว่าจะได้

รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ซึ่งในที่นี้หมายถึง กลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนใหม่ (CLMV) ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม ที่ใน

อดตีผูป้ระกอบการในประเทศเหล่านัน้มศีกัยภาพในการแข่งขนัทีต่�่ากว่า อนัเป็นผลมาจากการ

สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และการปิดประเทศท�าให้นักลงทุนต่าง

ชาติให้ความสนใจไม่มาก นอกจากนี้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาทิ สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพยายามหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน

เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศของตนมีศักยภาพและขีดความ

สามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ความพยายามต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการไปย่อมส่งผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่มากก็น้อย 

การเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจงึนบัว่ามคีวามส�าคญั เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ด้านนโยบาย 

ด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเอื้อทางธุรกิจที่กระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

เมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื่นๆ ในอาเซียน ส่งผลให้ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก�าหนดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ

มาตรการการรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มประเทศอาเซียน
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6.2 แนวทางการศกึษาและข้อจ�ากดัของการศึกษาในครัง้นี้

 แนวทางการศึกษาที่ได้ด�าเนินการในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยาย  

(Descriptive Analysis) โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

Sources) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่มีความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย

ส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างน้อย 2 องค์กรในกลุม่ประเทศสมาชกิเดมิ ได้แก่ 

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน และจ�านวน 1 - 2 องค์กรในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม นอกจากนี้  

เพือ่ให้ผลการศกึษาสามารถน�าไปขยายผลในทางปฏบิตัไิด้ต่อไป การศกึษาในครัง้นี้ได้จดัให้มี

การประชมุระดมสมองกบัเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตลอด

จนผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รบัฟังข้อคดิเหน็ทีอ่าจมเีพิม่เตมิ โดยการประชมุระดมสมอง

ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชั่น

 เนือ่งจากการจดัเกบ็และการเผยแพร่ข้อมลูของแต่ละประเทศทีศ่กึษาในครัง้นีม้คีวาม

แตกต่างกันมาก บางประเทศมีระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ เช่น 

สหภาพพม่า กัมพูชา สปป.ลาว บรูไนดารุสซาลาม บางประเทศมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่

ลงรายละเอียด เช่น สปป.ลาว ส่งผลให้การเปรียบเทียบในบางประเด็นมีข้อมูลไม่สมบูรณ์  

ดงัน้ัน การศกึษาในครัง้นี้ได้น�าผลการสมัภาษณ์เชงิลกึมาเป็นส่วนหนึง่ในการวเิคราะห์ เพือ่ให้

ผลการวเิคราะห์บางส่วนเป็นลกัษณะเชงิคณุภาพทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการขยายผล 

ต่อไปได้
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6.3 ผลการศกึษา

6.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของวิสาหกิจในแต่ละประเทศ

ประเทศไทย

เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมและศักยภาพของวิสาหกิจไทย พบว่า จุดแข็งของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย คือ การมทีกัษะในด้านงานศลิป์ มจีติใจในการให้บรกิาร 

และการน�าภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในสินค้าและบริการได้จะเสริมให้สินค้าไทยมีความ 

โดดเด่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจไทยท่ีผ่านมามักเผชิญกับ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต�่า ส่งผลให้มี

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้น้อย ขาดการวิจัยและพัฒนา นอกจากน้ี วิสาหกิจไทยโดย

เฉพาะกลุ่มขนาดย่อมและรายย่อยยังมีจุดอ่อนในด้านอื่นๆ เช่น การบริหารงานที่ยังเป็นแบบ

ดัง้เดมิ การสือ่สารด้วยภาษาต่างประเทศยงัจ�ากดัเฉพาะกลุม่ ประกอบกบัวสิาหกจิจ�านวนมาก

ที่ยังขาดการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากมกีารจดัตัง้กจิการท่ีมรีปูแบบไม่เป็นทางการ 

การตระหนกัถงึจดุอ่อนดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานภาครัฐไทยหลายหน่วยงานพยายามส่งเสริม

และสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการเงิน การตลาด การบริหาร และการน�านวัตกรรมใหม่ๆ  

มาใช้ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความกระชับและ

คล่องตัวมากขึ้น

ประเทศสิงคโปร์

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสงิคโปร์มคีวามเข้มแขง็เนือ่งจากสามารถ

สื่อสารได้หลายภาษา และประการส�าคัญคือ มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิต 

รวมถึงมีการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ แต่สิงคโปร์มีจุดอ่อนด้านอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีสูง 

ท�าให้รฐับาลสงิคโปร์ได้ก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมและสนบัสนนุในด้านต่างๆ ท่ีชดัเจน รวมถงึ

การให้เงินทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่วิสาหกิจที่มีศักยภาพเพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดจากอัตรา 

ค่าจ้างแรงงาน
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ประเทศมาเลเซีย

เมือ่พจิารณาถงึวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศมาเลเซยี พบว่า นอกจาก

ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ยังมีต้นทุนการผลิตสินค้า

อาหารฮาลาลทีต่�า่กว่าประเทศไทย เนือ่งจากตราฮาลาลของมาเลเซยีเป็นท่ียอมรบั อย่างไรก็ตาม 

จุดอ่อนของวิสาหกิจมาเลเซียในด้านอื่นๆ นั้น ไม่แตกต่างจากวิสาหกิจไทยมากนัก กล่าวคือ 

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน

กระบวนการผลิตยังมีอยู่น้อย นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า

ไทย ในการแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้ง  

SME Bank เพื่อให้สนิเชือ่ โดยจดุทีน่่าสนใจของสถาบันการเงนิแห่งนี ้คอื การให้ความส�าคญักบั

ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นล�าดับแรกและพิจารณาหลักทรัพย์ค�้าประกันเป็นล�าดับถัดไป 

ด้วยเหตุนี้ ในกรณีโครงการที่น่าสนใจ ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อสามารถน�าหลักทรัพย์ 

ค�้าประกันมายื่นได้ในภายหลัง นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซีย โดย SME Corp ได้ด�าเนินการ

ประเมินศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมรายที่มีศักยภาพให้สามารถ

เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

ประเทศฟิลิปปินส์

การเป็นประเทศทีม่ปีระชากรจ�านวนมาก ท�าให้ฟิลปิปินส์มปีระชากรทีอ่ยู่ในวยัท�างาน

มากถึง 50 ล้านคน นอกจากนี้ แรงงานส่วนใหญ่ยังสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี 

อย่างไรกต็าม แรงงานทีม่ทัีกษะและมคีวามสามารถมกัไปท�างานในต่างประเทศหรอืในองค์กร

ขนาดใหญ่ ท�าให้แรงงานที่ท�างานให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะที่ด้อยกว่า 

นอกจากนี้ จุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฟิลิปปินส์คล้ายกับของ

ไทย กล่าวคือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า การบริหารงานรวมถึง

การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ยงัมอียูน้่อย แนวทางทีรั่ฐบาลฟิลปิปินส์ได้ด�าเนนิการเพือ่เพิม่

ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คือ การบรรจใุห้การสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ ส่งผลให้การส่งเสริมและสนับสนนุวสิาหกจิกลุม่นีเ้ป็นไปอย่าง

จริงจังมากขึ้น



6-7
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเทศอินโดนีเซีย

จดุแขง็ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอนิโดนเีซยี คอื มแีรงงานจ�านวนมาก

และอตัราค่าจ้างแรงงานข้ันต�า่ต�า่กว่าของประเทศไทย โดยในปัจจบุนัค่าจ้างขัน้ต�า่อยูท่ี่ประมาณ 

67 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อเดอืน ส่งผลให้ต้นทนุการผลติสนิค้าและบรกิารต�า่กว่าเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไทย ขณะทีจ่ดุอ่อนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างจากไทยมากนัก กล่าวคือ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาดแคลนหลักทรัพย์ในการค�้าประกันเพ่ือขอ 

สนิเชือ่ อกีทัง้ยงัมกีารจดัท�าระบบบัญชีที่ไม่ถกูต้องตามความต้องการของสถาบนัการเงนิ ท�าให้

ไม่สามารถขอสนิเชือ่จากสถาบันการเงนิและต้องใช้วิธกีารกูเ้งนิจากนอกระบบซึง่มกีารคดิอตัรา

ดอกเบีย้ที่สูงมาก ส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึง่แม้ว่ารัฐบาลจะน�ามาตรการการ

สนับสนุนในด้านสินเชื่อโดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยมาใช้ แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

วิสาหกิจในประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เปรียบกว่าวิสาหกิจไทยในแง่ความสามารถ

ในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและต้นทุนในด้านพลังงานท่ีต�่ากว่าไทย เนื่องจากเป็น

ประเทศทีม่ทีรพัยากรด้านพลงังานเป็นจ�านวนมาก อย่างไรกต็าม ต้นทุนในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ค่าจ้างแรงงานนั้นสูงกว่าไทยมาก เนื่องจากรัฐบาลได้น�าระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาอิง 

เป็นพื้นฐานท�าให้ค่าครองชีพต่างๆ สูง นอกจากนี้ ศักยภาพในการผลิตสินค้าจ�านวนมากให้

ได้มาตรฐานสม�่าเสมอยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า เนื่องจากที่ผ่านมา การผลิตของบรูไนดารุสซาลาม

เพยีงเพ่ือสนองความต้องการของตลาดในประเทศเท่านัน้ ท�าให้การผลติจงึมกัเป็นแบบดัง้เดมิ

และมกัเน้นการผลติในเชงิคณุภาพ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมจงึมทีศิทางที่ไม่ต่างจากของไทยมาก กล่าวคอื รฐับาลพยายามให้การสนบัสนนุทัง้

ในด้านการเงิน การบริหาร การตลาด และการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ นอกจากนี้ การที่

ประชากรเกอืบทัง้หมดนบัถอืศาสนาอสิลาม ท�าให้รัฐบาลพยายามใช้จดุแขง็ในส่วนนีเ้พือ่สร้าง

ตลาดฮาลาลให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
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ประเทศเวียดนาม

การทีเ่วยีดนามต้องเผชญิกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยูเ่ป็นประจ�า ท�าให้ชาวเวยีดนาม

มคีวามขยนั อดทน และมคีวามต่ืนตัวในการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเวียดนามให้ความสนใจในการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ 

และเพียรพัฒนาทักษะตนเองมากขึ้น กระนั้นก็ตาม สินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานยังมีน้อย อีกทั้ง

ยังมีจุดอ่อนด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน 

ทียั่งอยู่ในเกณฑ์ต�า่ ท�าให้การพฒันาศกัยภาพเป็นไปตามทีส่ามารถท�าได้ในปัจจบุนั ซึง่รฐับาล

เวียดนามตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้พยายามก�าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ

สนบัสนนุในด้านต่างๆ รวมถงึการลดขัน้ตอนและการให้สทิธปิระโยชน์เพือ่สร้างความแขง็แกร่ง

และเพิ่มวิสาหกิจรายใหม่

ประเทศสหภาพพม่า

ในประเทศสหภาพพม่า ต้นทุนในด้านค่าจ้างแรงงานปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ต�่าที่สุดใน

กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน (ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ในประเทศสหภาพพม่าประมาณ 1 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อวัน) ซึ่งนับเป็นจุดแข็งส�าหรับวิสาหกิจที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้ี อย่างไรก็ตาม 

ความไม่สามารถในการเข้าถงึแหล่งทนุและอตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ีส่งู รวมถงึทักษะในด้านต่างๆ 

ทียั่งจ�ากดั และอกีประการส�าคญัคอื ปรมิาณการผลติกระแสไฟฟ้าส�าหรบัใช้ภายในประเทศยงั

ไม่เพียงพอ ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

สหภาพพม่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว รัฐบาลสหภาพพม่าได้ควบคุมการ 

น�าเข้าสินค้าบางประเภท รวมถึงจัดท�าโครงการขยายก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่ง 

คาดว่าจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพม่ามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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ประเทศ สปป.ลาว

ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าใน สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน (ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต�่าที่รัฐบาลกลางก�าหนดอยู่ที่อัตรา 10,000 กีบต่อวัน หรือ

ประมาณ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน) นับเป็นจุดแข็งส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมที่ด�าเนินธุรกิจใน สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม ปัญหาทั่วไปที่พบในวิสาหกิจ สปป.ลาว 

คือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า ทักษะของวิสาหกิจในด้านต่างๆ  

ยังมีอยู่น้อย นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจของรัฐบาล 

สปป.ลาว ยงัอยู่ในระยะเริม่ต้น ส่งผลให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิลาวยงัอยู่

ในระดับที่ต�่า

ประเทศกัมพูชา

จุดแขง็และจดุอ่อนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในกมัพชูาเป็นไปในท�านอง

เดยีวกบัในสหภาพพม่าและใน สปป.ลาว เพือ่ลดข้อจ�ากดัในการเข้าถงึแหล่งทนุ รฐับาลกมัพชูา

ไดป้รับปรุงวธิีการท�าบญัชสี�าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้อยู่ในรูปแบบทีง่า่ยขึน้ 

เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลในการวิเคราะห์และอนุมัติให้สินเชื่อได้มากขึ้น
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ไทย

สิงคโปร�

มาเลเซีย

ฟ�ลิปป�นส�

อินโดน�เซีย

บรูไน

เวียดนาม

สหภาพพม�า

สปป.ลาว

กัมพูชา

ขนาดตลาด
ภายในประเทศ

อัตราค�าจ�าง
ขั้นต่ำ

ต�นทุน
การส�งออก

ความสะดวก
ในการ

ก�อตั้งธุรกิจ

ความสะดวก
ในการ

ขอสินเชื่อ
ประเทศ

หมายถึง ขีดความสามารถในการแข�งขันต่ำกว�าประเทศอื่นๆ ในกลุ�มสมาชิกอาเซียน

หมายถึง ขีดความสามารถในการแข�งขันสูงกว�าประเทศอื่นๆ ในกลุ�มสมาชิกอาเซียน

หมายถึง ขีดความสามารถในการแข�งขันอยู�ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

          ในกลุ�มสมาชิกอาเซียน

หมายเหตุ :

n.a. n.a. n.a.
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6.3.2 ผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 

ท�าให้สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่างตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยคาดการณ์ว่า  

ในขณะทีก่ารรวมกลุม่ท�าให้ตลาดมขีนาดใหญ่ขึน้ซ่ึงจะเป็นโอกาสส�าหรบัวสิาหกจิทีม่ศีกัยภาพ 

ในอีกด้านหนึง่ การแข่งขนัย่อมทวีความรุนแรงมากขึน้ การเตรยีมการเพือ่เผชญิกบัสภาพการ

แข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้จงึหมายถงึการสนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวาม

แข็งแกร่งมากขึ้น และขจัดปัญหาหรือแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่างๆ ของวิสาหกิจให้มีน้อยลง 

แนวทางที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้ด�าเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจไทยโดยเฉพาะ

กลุ่มที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันปานกลาง-ต�่า กล่าวคือ ในประเทศที่เคยพึ่งพิงสินค้า 

น�าเข้าจากไทย ย่อมหันไปซื้อสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานมากขึ้นจากวิสาหกิจภายในประเทศ 

ส่วนกลุ่มที่มีก�าลังซื้อต�่าจะให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่มีต้นทุนต�่ามากๆ เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการแข่งขันตลาดภายในประเทศของไทย นอกจากการเผชิญกับคู่แข่งจากประเทศ

ที่มีต้นทุนต�่า เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอนาคต เมื่อวิสาหกิจในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซยีนทีม่ศีกัยภาพมากขึน้และมต้ีนทนุต�า่กว่าไทย โดยเฉพาะจากกลุม่ประเทศเพือ่นบ้านจะ

กลายเป็นคู่แข่งรายส�าคัญอีกด้านหนึ่ง

การเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มวิสาหกิจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทุกประเทศต่างให้ความ

ส�าคญั โดยประเทศทีส่ามารถเชือ่มโยงเครือข่ายได้อย่างแขง็แกร่งย่อมได้เปรยีบในการแข่งขนั

การมีทรพัยากรธรรมชาติทีอ่ดุมสมบูรณ์และมค่ีาจ้างแรงงานต�า่ รวมถงึการสร้างปัจจยั

ทีเ่อือ้อ�านวยให้เกดิการลงทนุนับเป็นสิง่จงูใจนักลงทนุ ซ่ึงรฐับาลในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ใหม่ (CLMV) หนัมาให้ความสนใจและใช้เป็นเครือ่งมอืในการชกัชวนให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่ 

ปัจจัยสนับสนุนที่ประเทศเหล่านั้นมี ย่อมท�าให้ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยเร่ิม 

ลดลง ผลกระทบที่ตามมา คือ นักลงทุนรายเก่าอาจย้ายฐานการผลิตไปประเทศเหล่านั้น  

ส่วนกลุ่มนักลงทุนรายใหม่อาจให้ความสนใจและเลือกไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ใหม่แทน
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6.3.3 แต้มต่อทางธุรกิจ

เมื่อพิจารณาแต้มต่อทางธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยน�าขนาดตลาด

ภายในประเทศ (Size of Domestic Market) อัตราค่าจ้างขั้นต�่า (Minimum Wages) ต้นทุน

การส่งออก (Cost of Export) ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

และความสะดวกในการขอสนิเชือ่ (Ease of Financial Access) มาเปรยีบเทียบ พบว่า สงิคโปร์

และมาเลเซยี เป็นประเทศท่ีมต้ีนทนุในการส่งออกทีต่�า่กว่าประเทศอ่ืนๆ และมกีารเข้าถงึสนิเชือ่

ที่ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยยังมีจุดเด่นในเรื่องการเป็นประเทศที่น่าลงทุนแข่งขันได้

กับสิงคโปร์และมาเลเซีย เนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและมีระยะเวลาในการด�าเนินการท่ี 

ไม่นานนัก

ในด้านค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในกรณผีลติสนิค้าทีใ่ช้แรงงานแบบเข้มข้น 

(Labour Intensive) ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านนี้ด้อยกว่าประเทศ 

คู่แข่งขันอย่างเวียดนาม อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนใหม่ 

การศกึษาครัง้นี ้พบว่า ความส�าคัญของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการสร้าง

รายได้ให้กับประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลในทุกประเทศต่างหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริม

วิสาหกิจกลุ่มนี้ แต่ในทางปฏิบัติ วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดย่อมและรายย่อยจ�านวนมากไม่

ทราบถึงแหล่งให้การสนับสนุน ซึ่งแนวทางแก้ไขที่ได้มีการด�าเนินการแล้วในประเทศสมาชิก

อาเซียนบางประเทศ คือ ก�าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นวาระแห่งชาติในฟิลิปปินส์ 

หรือการที่สิงคโปร์และมาเลเซียก�าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการประสานงานและให้การ

สนับสนุนที่ชัดเจน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดหลักทรัพย์ค�้าประกัน รัฐบาลมาเลเซีย

เมือ่น�าประเดน็ขนาดตลาดภายในประเทศ อตัราค่าจ้างขัน้ต�่า ต้นทุนการส่งออก 

ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ และความสะดวกในการขอสินเชื่อ มาพิจารณาร่วมกัน 

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีแต้มต่อในการด�าเนินธุรกิจมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม

สมาชิกอาเซียน ซึ่งหากรัฐบาลเวียดนามสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับกระบวนการ

ท�างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความซ�้าซ้อนใน

การท�างานลง เวยีดนามจะกลายเป็นประเทศทีม่แีต้มต่อทางธรุกจิโดดเด่นทีส่ดุในภมูภิาค

อาเซียน
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เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดย SME Bank ของมาเลเซียจะลดความส�าคัญของหลักทรัพย์ค�้าประกันและพิจารณาโอกาส

ของธุรกิจเป็นล�าดับแรก ในกัมพูชาการแก้ไขปัญหาการจดบันทึกรายการทางบัญชีท่ีไม่ 

ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องที่รัฐบาลกัมพูชาได้ด�าเนินการ โดยได้ก�าหนดวิธีการท�าบัญชีส�าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นใหม่ให้เข้าใจง่าย และให้ระบบดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

โดยทั่วไปโดยเฉพาะสถาบันการเงินในกัมพูชา ส่งผลให้วิสาหกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้มากขึ้น 

การน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ นับเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาค่าจ้างแรงงานท่ี

สูงรวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ

วิสาหกิจเพิ่มสูงขึ้น แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์ ความส�าคัญของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมท�าให้รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการสนับสนุนในหลายๆ ด้านเช่นเดียวกับ 

ประเทศอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาไป

เป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่ รฐับาลสงิคโปร์จะให้เงนิทนุสนบัสนนุแก่วสิาหกจิทีน่�านวตักรรมใหม่ๆ 

มาใช้ ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ต�่าลง 

6.4  ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยและผลการด�าเนนิการจาก 
 การส่งเสรมิและสนบัสนนุของหน่วยงานภาครฐั

วสิาหกจิไทยโดยเฉพาะกลุม่ขนาดย่อมและวสิาหกจิรายย่อยยงัมจีดุอ่อนในหลายด้าน 

อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า การบันทึกบัญชีท่ีไม่ถูกต้องหรือ

ไม่สมบรูณ์ การน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการบริหารและการผลติมน้ีอย และข้อจ�ากดัด้าน

ภาษาต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐต่างตระหนักและเข้าใจถึงข้อด้อยของวิสาหกิจดังกล่าว 

แต่ด้วยโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันท�าให้ประสิทธิภาพในการให้

บริการและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลง เน่ืองจากไม่ได้น�าแผนการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ก�าหนดไว้ไปใช้เป็นกรอบในการจัดสรร 

งบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติอย่างเต็มที่ เป็นผลให้การส่งเสริมวิสาหกิจในแต่ละหน่วยงาน

เป็นลกัษณะต่างฝ่ายต่างด�าเนนิการ เกดิความซ�า้ซ้อน และสร้างความสบัสนกบัผูป้ระกอบการ
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6.4.1 กรณีศกึษา : มาตรการรองรับผลกระทบต่อ SMEs ของประชาคมเศรษฐกจิยโุรป

การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นแนวคดิทีค่ล้ายคลงึกบัการรวมตวัเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community-EEC) ที่มีการก่อตั้งขึ้นใน

ปี 2501 (ค.ศ. 1958) ดังนั้น การทบทวนถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถน�ามาปรับใช้กับ

กรณีของประเทศไทยได้ต่อไป  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุโรป ทั้งในด้าน

การสร้างรายได้ การจ้างงาน การพัฒนานวัตกรรมและผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเป็นผู้

สนับสนุนพัฒนาการทางสงัคมแก่ชมุชน ปัจจบัุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพ

ยุโรปมีไม่น้อยกว่า 23 ล้านราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด โดยสามารถสร้างงาน

ได้มากถึง 75 ล้านต�าแหน่ง 

 ความส�าคญัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ท�าให้คณะกรรมาธกิารประชาคม

ยุโรปได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในยโุรป โดยใช้

หลักการ “เริ่มต้นจากเล็ก” และสอดแทรกนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมให้อยู่ในทุกนโยบายร่วมของสหภาพยุโรปและนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่ง

นโยบายที่คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปให้ความส�าคัญมีทั้งหมด 9 ด้านดังต่อไปนี้

เน�นการสร�าง
ผู�ประกอบการ
รายใหม�ๆ

การส�งเสริม
และสนับสนุน
ให�สามารถ
เข�าสู�ตลาด

การลดขั้นตอน
และกฎระเบียบต�างๆ
ของภาครัฐให�เอื้อกับ
ธุุรกิจขนาดเล็ก

การเพิ�มขีดความ
สามารถให�กับ

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม

การแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระหว�าง

หน�วยงานที่สนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม

การตั้งศูนย�กลาง
เพื่อให�เกิดการ
แลกเปลี่ยนหรือ
ถ�ายโอนเทคโนโลยี

การจัดตั้ง
หน�วยประสานงาน

แห�งชาติ

การสร�างมาตรการ
เพื่อปกป�อง

ทรัพย�สินทางป�ญญา
ที่มีประสิทธิภาพ

การอำนวยความสะดวก
แก�การโอนธุรกิจ

มาตรการรับ
ผลกระทบต�อ SMEs

ของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป
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เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เน้นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆ

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรี ท�าให้คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า 

ควรหาแนวทางในการสร้างบรรยากาศทีส่นับสนุนให้เกดิความสนใจในการประกอบธรุกจิแทน

การมองหาความมัน่คงจากการเป็นลกูจ้าง รวมถงึการก�าหนดมาตรการสนบัสนนุเพือ่ลดความ

เสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการเกิดความริเร่ิมใหม่ๆ 

ซึ่งจะช่วยลดจ�านวนธุรกิจที่ล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ประกอบการทั่วไปในด้านต่างๆ เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ การน�า

เทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ กลุ่มที่คณะกรรมาธิการฯ ให ้

ความสนใจเป็นพิเศษในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ

รุ่นเยาว์ กลุ่มนักธุรกิจเกษียณ กลุ่มนักธุรกิจหญิง และชนกลุ่มน้อย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเข้าสู่ตลาด

ในช่วงแรกของการจดัต้ังประชาคมเศรษฐกจิยโุรป แม้สหภาพยโุรปจะรวมตวัเป็นตลาด

เดียว แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีเป็นตลาด

เดียว แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในช่วงแรก คือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (Euro 

Info Centres) เพื่อจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการ และในระยะต่อมา มาตรการที่ได้น�า

มาใช้เพ่ือให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าสูต่ลาดได้มากขึน้ โดยเฉพาะตลาด

การค้าชายแดน คอื การสนบัสนนุให้วิสาหกจิผลติสนิค้าได้มาตรฐานและการสร้างให้เกดิความ

ตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

การลดขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้เอื้อกับธุรกิจขนาดเล็ก

คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปเล็งเห็นว่า กฎระเบียบและขั้นตอนท่ีซับซ้อนเป็น

อุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น ในการก�าหนดกฎระเบียบและขั้น

ตอนต่างๆ จึงน�าหลักการ “คิดถึงกลุ่มเล็กๆ เป็นล�าดับแรก” (Think Small First) มาใช้ทั่ว

สหภาพยุโรป ซึ่งนอกจากการลดขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ก�ากับกลุ่มผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก คณะกรรมาธิการฯ ยังสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสนใจ
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ที่จะเข้ามาด�าเนินธุรกิจมากขึ้น เช่น การลดอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับกลุ ่มวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม การปรับปรุงรูปแบบรายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดส่งให้แก ่

ภาครัฐให้มีความเข้าใจง่าย ฯลฯ โดยเชื่อว่าข้อปฏิบัติที่เอื้ออ�านวยจะช่วยให้ผู้ประกอบการ 

เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในท้ายที่สุด 

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุปสรรคส�าคัญประการหนึ่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ การเข้าถึง

แหล่งเงินทุนและการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ มาตรการท่ีคณะ

กรรมาธิการประชาคมยุโรปได้น�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การก�าหนดโครงการ

สนับสนุนแบบต่อเนื่อง (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship) 

โดยจัดสรรงบประมาณจ�านวน 450 ล้านยูโร ส�าหรับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ในด้านของการเข้าถงึแหล่งทนุ เพือ่ลดปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดให้มีการประชุมโต๊ะกลมระหว่างสถาบันการเงินและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อถกถึงแนวทางแก้ไข 

การประเมินผลการด�าเนินงานทุก 2 ปี ท�าให้คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนเพิ่มเติมในโครงการ Competitiveness and Innovation Framework Programme 

(CIP) 

การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีส่นบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ปัญหาที่ท�าให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี

ประสิทธิภาพลดลง คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

แก้ไขปัญหานี้ในช่วงแรกคือ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (Euro Info Centres) ขึ้น 

จ�านวนกว่า 250 แห่งทั่วสหภาพยุโรป นอกจากเป็นแหล่งข้อมูล ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ยังท�าหน้าที่

ในการให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษาแก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึการจดัหา

โครงการให้แก่วิสาหกิจที่มีศักยภาพในการด�าเนินการ โดยในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลแห่งสหภาพ

ยุโรปมีเพิ่มขึ้นเป็น 300 แห่งกระจายตามประเทศสมาชิก 45 ประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

เครือข่ายองค์กรแห่งสหภาพยุโรป (Enterprise Europe Network) 
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เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

การตั้งศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนเทคโนโลยี

คณะกรรมาธกิารประชาคมยโุรปได้ก่อตัง้ศนูย์ถ่ายทอดนวตัถกรรม (Innovation Relay 

Centers: IRC) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายให้เกิดการ

ถ่ายทอดหรอืแลกเปลีย่นนวัตกรรมระหว่างวสิาหกจิกนัเอง ซึง่คณะกรรมาธกิารฯ ได้ก่อตัง้ศนูย์

ถ่ายทอดนวัตกรรมขึ้นจ�านวน 71 แห่ง และมีสาขาย่อยอีก 236 แห่งใน 33 ประเทศ

การจัดตั้งหน่วยประสานงานแห่งชาติ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้

จัดตั้งหน่วยประสานงานแห่งชาติ (National Contact Points: NCPs) ขึ้น ซึ่งการสนับสนุน

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถงึการสนบัสนนุ

ให้ทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาได้เป็นวาระหน่ึงที่ได้บรรจุไว้ในหน่วยงานแห่งนี้ โดยในแต่ละปี  

ร้อยละ 15 ของงบประมาณที่หน่วยงานแห่งนี้ได้รับจะจัดสรรไว้ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

การสร้างมาตรการเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ

บ่อยครั้งที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ แต่

ไม่มีเงินทุน มักถูกลอกเลียนแบบสินค้า คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้ก�าหนดมาตรการ

และแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับวิสาหกิจกลุ่มนี้

การอ�านวยความสะดวกแก่การโอนธุรกิจ

ยุทธศาสตร์หนึ่งที่คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปริเร่ิมเพ่ือสนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ความพยายามในการแก้ปัญหาความยุ ่งยากในการ

เปลี่ยนแปลงเจ้าของธุรกิจหรือการโอนธุรกิจ ซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีมีการถกเถียงในการ

ประชุม Spring Summit ทั้งนี้เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีฐานะการเงินดี

จ�านวนมากต้องล้มเลกิไปทกุปี เนือ่งจากพบอปุสรรคในการเปลีย่นแปลงความเป็นเจ้าของ ใน

ขณะเดยีวกันกบัทีน่กัธรุกจิยโุรปกว่า 1 ใน 3 ของผูป้ระกอบการในสหภาพยโุรป เข้าสูว่ยัเกษยีณ

และไม่มกีารสบืทอดการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่คาดการณ์ว่าจะมธีรุกจิมากถงึ 690,000 แห่ง ทีม่กีาร

จ้างงานจ�านวน 2.8 ล้านต�าแหน่งได้รับผลกระทบในแต่ละปี การโอนเปลี่ยนเจ้าของธุรกิจที่

สะดวกและได้รับการสนับสนุนจะช่วยให้กิจการยังคงด�าเนินต่อไป
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท�าให้คณะกรรมาธิการฯ ได้ออกมาตรการสนับสนุนในรูป

แบบต่างๆ เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิม การค�้า

ประกันเงินกู้เพื่อให้ค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงลดลง การยกเว้นภาษีส�าหรับการลงทุนท่ีมีการ

เปลี่ยนโอนกิจการ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวมีการประกาศใช้ในแต่ละประเทศใน

รูปแบบที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้ เพื่อให้การเจรจาซื้อ-ขายธุรกิจสามารถสรุปได้โดยง่าย คณะกรรมาธิการฯ 

ได้จัดให้มีตลาดกลางเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ซื้อ- 

ผู้ขายต้องการ

6.5 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่น�าเสนอนี้เป็นผลจากการวิเคราะห์ถึงมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานภาค

รฐัในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียนได้น�ามาใช้ นอกจากน้ี ยงัน�าผลบางส่วนที่ได้จากการทบทวน

ถึงมาตรการที่คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมส�าหรับกลุ่มประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ซึ่งท่ีปรึกษาเห็นว่าสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ การน�าเสนอเนื้อหาในบทนี้จะเริ่มจากบทวิเคราะห์ถึงศักยภาพ

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และผลการด�าเนินการจากการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนก่อนน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

และมาตรการเพ่ือรองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยต่อการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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6.5.1 ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยและผลการด�าเนนิการจาก 

  การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

ผลิตผลที่ได้จากการด�าเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกประเทศ

นับเป็นส่วนส�าคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ขณะเดียวกันวิสาหกิจในกลุ่มนี้มักมีจุดอ่อน

ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการค้า การพัฒนาทักษะ 

ฯลฯ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ และ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) รวมถึงระดับขีดความสามารถ

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั ส่งผลให้การก�าหนด

นโยบาย ตลอดจนมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนของแต่ละแห่งมีความหลากหลาย ซึ่ง

(1) ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า แม้ว่าวิสาหกิจไทยจะมีความสามารถในด้านงานศิลป์และมีใจ

รักบริการ ซึ่งเป็นทักษะที่ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจในบางสาขา แต่ข้อจ�ากัดของวิสาหกิจไทย

ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต�่า ส่งผลให้ความสามารถในการน�า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานและการผลิตมีน้อย ขาดการวิจัยและพัฒนา ท�าให้

ศกัยภาพและขดีความสามารถของวิสาหกจิไทยต�า่กว่าบางประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีน เช่น 

สิงคโปร์และมาเลเซีย 

ความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูทีต่�า่ท�าให้วสิาหกจิไม่ทราบถงึช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

รวมถึงแหล่งที่มีการให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจในกลุ่มท่ีทราบถึงช่องทางการ

ตลาดใหม่ๆ บางส่วนต้องเผชญิกบัอปุสรรคในเรือ่งการสือ่สารเนือ่งจากไม่สามารถสือ่สารด้วย

ภาษาต่างประเทศ ซึง่เป็นจดุอ่อนทีส่�าคญัเมือ่ต้องแข่งขนักบัประเทศทีม่กีารสือ่สารด้วยภาษา

อังกฤษ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
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ความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า วิสาหกิจไทยต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกๆ ด้าน 

โดยเฉพาะในด้านการเข้าถงึแหล่งทนุ เน่ืองจากวิสาหกจิไทยโดยเฉพาะขนาดย่อมและวสิาหกจิ

รายย่อยส่วนใหญ่มกัขาดแคลนหลกัทรัพย์ค�า้ประกนั มกีารจดบนัทึกการด�าเนนิธรุกจิท่ีไม่ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ หรือบางส่วนไม่จดทะเบียนเข้าในระบบธุรกิจ ท�าให้สถาบันการเงินไม่สามารถ

อนุมัติให้สนิเชือ่ได้ ทีผ่่านมาจงึแก้ไขปัญหาด้วยการกูย้มืจากนอกระบบ ส่งผลต่อเนือ่งถงึภาระ

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง

ในด้านการพัฒนาทักษะ แม้จะได้รับการฝึกอบรม แต่ความสามารถในการน�ามา

ประยุกต์ใช้ยังมีจ�ากัด วิสาหกิจในกลุ่มที่มีศักยภาพต�่าต้องการพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาระยะหนึ่ง

ปัจจัยเอื้อส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การศกึษาครัง้นี ้พบว่า การนิยามและให้ค�าจ�ากดัความวิสาหกจิในแต่ละประเทศสมาชกิ

อาเซียนแตกต่างกันไป ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ค�าจ�ากัดความวิสาหกิจที่กว้างกว่าของไทย กล่าวคือ 

วิสาหกิจใดที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 200 คน และมีมูลค่าทรัพย์สินน้อยกว่า 15 ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ (หรือประมาณ 360 ล้านบาทไทย) จะถูกนับรวมเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ในขณะที่

จ�านวนการจ้างงานและมูลค่าทรัพย์สินในระดับดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่

ในกรณีของไทย การให้ค�าจ�ากัดความที่แตกต่างกันส่งผลต่อวิสาหกิจรายที่ต้องการขอรับการ

สนับสนุนหรือในบางกรณีมีผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดสรรให้ 

และเป็นปัจจัยให้ขีดความสามารถในการแข่งขันมีความแตกต่างกันไป

การก�าหนดภาระทางภาษีอากรที่แตกต่างกันเป็นประเด็นท่ีส่งผลให้ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจไม่เท่าเทียมกัน ในประเทศที่อัตราภาษีต�่ากว่าไทย เช่น สิงคโปร์ 

มาเลเซีย และเวียดนาม ส่งผลให้วิสาหกิจมีผลก�าไรมากขึ้น มีเงินทุนในการขยายกิจการ 

มากขึ้น ซึ่งหมายถึงมีโอกาสในการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ รวมถึงการให้ความส�าคัญกับ

การวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
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เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

การสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาท�าให้วิสาหกิจไทยในปัจจุบันเริ่มเข้าใจ

และเหน็ถงึความส�าคญัในการสร้างเครือข่ายเพือ่ให้เกดิความร่วมมอือย่างใกล้ชดิ อย่างไรกต็าม

ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจ�ากัดเพียงบางกลุ่ม กลุ่มท่ีเกิดความเชื่อมโยงน้อยหรือยัง

ไม่สามารถรวมตวักันได้ดีส่วนใหญ่เป็นกลุม่วสิาหกจิขนาดย่อมและวสิาหกจิรายย่อย เนือ่งจาก

ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 

(2) ผลจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความส�าคญัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมท�าให้หน่วยงานภาครฐัต่างก�าหนด

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุในรปูแบบต่างๆ เพือ่แก้ไขจดุอ่อน รวมถงึการจดัตัง้หน่วยงาน

เฉพาะเพ่ือท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมเฉพาะด้าน แนวทางดงักล่าวหากน�า

ไปเปรยีบเทยีบกบักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน พบว่า รฐับาลไทยให้ความส�าคญัอย่างมากต่อ

การผลักดันให้วิสาหกิจกลุ่มนี้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อน�าโครงสร้างองค์กรหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาพิจารณา (ซึ่งในที่นี้หมายถึง สสว.) พบว่า เงื่อนไขบาง

ประการที่ก�าหนดขึ้นในปัจจุบันท�าให้ขีดความสามารถในการด�าเนินงานของหน่วยงานลดลง 

โดยเงื่อนไขหลักๆ ที่มีผลกระทบ คือ การก�าหนดให้ สสว. มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายแต่

ไม่มีส่วนในการน�าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้เป็นกรอบในการ

จดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยงานปฏบัิติได้อย่างเต็มที ่ส่งผลให้การน�าไปขยายผลสูภ่าคปฏิบตัิ

เกิดความซ�้าซ้อนในบางคร้ัง อีกทั้งสร้างความสับสนให้กับวิสาหกิจที่ต้องการขอรับการ

สนับสนุน 
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ภาพที่ 6.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

โครงสร�างตลาด/การแข�งขันและกลยุทธ�ทางธุรกิจขององค�กร
การให�คำนิยามและคำจำกัดความวิสาหกิจในแต�ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกต�างกัน ทำให�สิทธิประโยชน�หรือการได�รับการ
สนับสนุนแตกต�างกัน
โครงสร�างทางภาษีอากรในแต�ละประเทศที่แตกต�างกัน ทำให�ภาระทางภาษีในส�วนภาษีนิติบุคคลแตกต�างกัน ความสามารถในการแข�งขันของ
วิสาหกิจไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำกว�า 

หน�วยงานภาครัฐได�กำหนด
นโยบายและมาตรการส�งเสริม
และสนับสนุนในรูปแบบต�างๆ
การขาดหน�วยงานกลางในการ
ประสานงานทำให�ขาดข�อมูล
เชื่อมโยง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมไทยมีความสามารถในงานศิลป�
และมีใจรักบริการ
ทักษะในด�านการสื่อสารภาษาต�างประเทศจำกัดเพียงบางกลุ�ม
ทำให�มีป�ญหาในกรณ�เจรจาการค�าระหว�างประเทศ
การนำเทคโนโลยีมาใช�ในกลุ�มวิสาหกิจขนาดย�อมและรายย�อย
ยังมีน�อย
การบริหารงานของวิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดย�อมและรายย�อย
ยังเป�นแบบดั้งเดิมทำให�ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู�แข�งขันที่บริหารแบบสมัยใหม� ตัวอย�างที่ชัดเจน 
เช�น การดำเนินธุรกิจภาคค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade)

นโยบายภาครัฐ

ป�จจัยการผลิต

วิสาหกิจต�องการความช�วยเหลือจากภาครัฐในทุกๆ ด�าน 
โดยเฉพาะด�านการเข�าถึงแหล�งทุน ช�องทางการตลาด 
การพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงาน
การแก�ป�ญหาเรื่องขาดหลักทรัพย�ค้ำประกันและวิธีการ
บันทึกบัญชีที่ง�ายจะช�วยแก�ไขป�ญหาการเข�าถึงแหล�งทุน
สำหรับวิสาหกิจขนาดย�อมและรายย�อยได�

ความต�องการความช�วยเหลือจากหน�วยงานภาครัฐ
Firm Strategy, 
Structure and 

Rivalry

Related and 
Supporting Industries

Government

Factor Conditions
Demand 

Conditions

หน�วยงานเอกชนพยายามสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างกัน 
อย�างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในป�จจุบันเกิดขึ้นเพียงบางกลุ�ม เน��องจากหน�วยงาน
ภาคเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย�อมและรายย�อยไม�ได�ให�ความสนใจและไม�เข�าใจ
ถึงประโยชน�ที่ได�จากการรวมกลุ�ม

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�องและสนับสนุน
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เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

6.5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมไทยต่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้น�ามาสู่ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องควรน�าไปขยายผลเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม

เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ที่หน่ึง : ปรับปรุงกระบวนการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

   มากยิ่งขึ้น 

• ยุทธศาสตร์ที่สอง  : พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้ 

   เข้มแข็ง 

• ยุทธศาสตร์ที่สาม  : ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยขยาย 

   การค้า-การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่

• ยุทธศาสตร์ที่สี่  : ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเข้าสู่ระบบ 

   ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

Improve
Government
Procedures

Promote
SMEs’ Trade

& FDI in
CLMV

Strengthen
Thai SME

Competency

Strategies to
strengthen
Thai SMEs

ready for AEC

Promote
SME 

Integration
to Global

Supply Chain
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ยทุธศาสตร์ทีห่นึง่ : ปรับปรุงกระบวนการท�างานของภาครฐัให้มปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน

โดยก�าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระ

แห่งชาติ นอกจากนี้ ควรปรับโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ก�าหนด

นโยบายรวมถงึประสานงานให้เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานต่างๆ 

รวมถึงผลักดันระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) มาใช้โดย

เร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และสร้างเว็บท่า (A Single Portal) แห่งเดียว  ในการให้

ค�าปรกึษาการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ลดความสบัสนในการเข้ามาขอรับบรกิารจากภาครฐั นอกจากนี้

ในการด�าเนนิตามแผนปฏบัิตกิารในบางครัง้มปัีจจยัภายนอกมากระทบซึง่ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานให้ไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณหรือการท�าแผนและโครงการ

ควรใช้วิธีงบประมาณแบบต่อเนื่อง (Rolling Budget) มากกว่าการจัดสรรในลักษณะ 

งบประจ�าปี (Annual Budget) วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการส่งเสริม

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ยทุธศาสตร์ท่ีสอง : พฒันาศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแขง็

เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ภาครัฐควรก�าหนด

มาตรการที่จูงใจ เช่น การให้รางวัล การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

การปรับลดค่าธรรมเนียมหรือค่าเบี้ยปรับ การก�าหนดค่าเกณฑ์วัดที่เหมาะสมมากขึ้นส�าหรับ

กลุม่วสิาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย เป็นต้น มาตรการเหล่านีจ้ะจงูใจให้เกดิวสิาหกจิรายใหม่ๆ 

ขณะเดียวกันยังเป็นการจูงใจให้วิสาหกิจรายเดิมสนใจท่ีจะเข้าระบบโดยจดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลทีถ่กูต้องตามกฎหมาย การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมอีกทางหนึ่ง คือ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าโดยการผสมผสานศิลปะ

ไทยในชิ้นงาน นอกจากนี้การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าของสินค้าไทยให้เป็นที่

รู้จัก และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าไทยและสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนต�่าจะช่วย

ให้การลอกเลียนแบบสินค้าไทยลดลง การวัดระดับศักยภาพและส่งเสริมวิสาหกิจที่มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้สามารถส่งออกจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีกระตุ้นให้วิสาหกิจพยายาม

พฒันาตนเอง อีกทั้งยงัเป็นการเพิม่ช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจทีส่ามารถผลิตสินค้าได้ดี

มีคุณภาพ
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 การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจไทยในระยะยาว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบัน

การศกึษา สถาบนัฝึกอบรม รวมถงึหน่วยงานภาคเอกชนทีท่�าการฝึกอบรมแรงงานควรปลกูฝัง

และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการท�างานที่ต้องมีระเบียบวินัยและมีความอดทนมากขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่สาม : ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยขยายการค้า- 

 การลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่

ทรพัยากรธรรมชาติทีย่งัอดุมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานท่ีต�า่กว่าไทย และการได้รบัโควต้า

ส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายยงัประเทศนอกภมูภิาคอาเซียน นับเป็นจดุเด่นของประเทศสมาชกิอาเซยีน

ใหม่ที่ควรให้ความสนใจ การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีศักยภาพและ

สนใจการขยายกิจการ หรือด�าเนินธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ัน รัฐบาลควรให้บริการ

ข้อมูลด้านธุรกิจที่ควรลงทุนแก่วิสาหกิจไทย 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ควรสร้าง 

ความร่วมมือระดับทวิภาคีในภาคเอกชนกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่มากขึ้น รวมถึง

ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัวัฒนธรรมประเพณขีองกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ใหม่แก่ผูป้ระกอบการไทย เพือ่ให้การเจรจาและการสร้างสมัพนัธภาพเป็นไปด้วยด ี นอกจากนี้ 

การค้าชายแดนนับเป็นจุดเศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งท่ีควรให้ความสนใจ ควรมีการ 

พัฒนา การปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธรุกจิชายแดน เช่น หนงัสอืเดนิทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Passport) ให้มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัว

ยิ่งขึ้น

Promote
SMEs’ Trade

& FDI in
CLMV

Enhance Bilateral
Cooperation

Provide Do’s and Do
not’s Information

about CLMV
Build Up Facilities

at the Border
Checkpoint



6-28

 ยุทธศาสตร์ที่สี่ : ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเข้าสู่ระบบห่วงโซ ่

 อุปทานระดับโลก

 

 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะท�าให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นย่อมจูงใจ

ให้นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ดังน้ัน ภาครัฐควร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทุนได้ด�าเนนิการไว้แลว้ อาทเิช่น การก�าหนดสิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทนุที่

สามารถสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดในกลุ่มวิสาหกิจไทยได้ รวมถึงโครงการท่ีไม่ท�าลาย 

สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทยในกลุ่มที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย และเพ่ือให้ความเชือ่มโยงในการด�าเนนิธรุกจิกบับรษัิทต่างชาตเิป็นไปโดยราบรืน่

และมปีระสทิธิภาพ หน่วยงานภาครฐัควรจดัให้มกีารพฒันาทกัษะในด้านภาษาต่างประเทศให้

แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการพัฒนาให้แรงงานไทยให้มีระเบียบวินัยใน

การท�างานมากขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติ หน่วยงานภาค

รัฐควรด�าเนินการในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้ การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องถึง

สถานการณ์ของประเทศไทยว่ามคีวามสงบและไม่มอีนัตราย การสร้างความเชือ่มัน่ให้นกัลงทนุ

มั่นใจว่านโยบายการส่งเสริมการลงทุนนั้นจะไม่เปลี่ยนตามการเปลี่ยนรัฐบาล การลดขั้นตอน

และกฎระเบยีบของหน่วยงานภาครัฐทีซ่�า้ซ้อน และการจดัท�ากฎหมายและกฎระเบยีบของไทย

ให้มีหลายภาษา


