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แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2545-2549) 
บทท่ี 1 บทนํา 

 
1.1 แนวคิด 

การจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนี้ ไดอาศัยแนวทางที่ไดกําหนด
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) แผนแมบทการพัฒนา         
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ภาคอุตสาหกรรม) และสรุปผลจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับชาติในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและการประมวลขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดย
เปนการปฏิบัติตามภาระหนาที่และเจตนารมณของพระราชบัญญัตติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พ. ศ. 2543   

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมาขาดองคกรและแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนศูนยกลางประสานการสงเสริมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทํา
ใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร  
ถึงแมวากิจกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดกระทํามาเปนเวลานานอยางตอเนื่อง
และดวยดีตลอดมา  

ยิ่งไปกวานั้น จากการประเมินสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย  
พบวายังไมสามารถแขงขันไดอยางเต็มรูปแบบ ทั้งที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลุมเศรษฐกิจ
ฐานรากที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นอกเหนือจากนี้การเปดเสรี  ดานการคาและ
การลงทุนที่นํามาซึ่งการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต    ป 2540 เปน
ตนมา ยิ่งสรางผลกระทบในดานลบมากขึ้นตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

สถานการณที่ เกิดขึ้นเหลานี้นํามาซึ่งความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนการสงเสริม          
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประกอบดวย  ยุทธศาสตรที่เหมาะสมครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหเกิด                
การประสานงาน ฟนฟูและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต การคา และบริการ 
โดยมีการจําแนกกลุมเพื่อวิเคราะหถึงประเด็นปญหา วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย        
ยุทธศาสตร แนวทางการสงเสริมโดยมีมาตรการเชิงนโยบายเฉพาะใหตรงกรณี อันจะเปนกรอบในการ       
จัดทําแผนปฏิบัติการในรายละเอียดของโครงการในแตละแผนงาน เพื่อใหการสงเสริมฟนฟูและปรับตัว
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
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แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) จึงเปน
แผนการสงเสริมที่มียุทธศาสตรในระดับแผนประสานงาน โดยมีขั้นตอนการกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

1.1.1 จําแนกกลุมยุทธศาสตรออกเปน 2 สวน สวนแรก  เปนยุทธศาสตรหลักที่จะตองมี
มาตรการดําเนินงานรองรับเปนการทั่วไป เพื่อฟนฟู จัดโครงสรางพื้นฐานไวอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเติบโตอยางยั่งยืน สวนท่ีสอง เปนการกําหนดยุทธศาสตร
เฉพาะกลุมวิสาหกิจ โดยพิจารณาจากศักยภาพพื้นฐานและความตองการการสงเสริมจากภาครัฐและ
องคกรเอกชนในระยะพ.ศ. 2545-2549  ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการสราง                        
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และการสนับสนุนการเสริมสรางรายไดของชุมชนและทองถ่ิน  
การกําหนดกลุมนี้จะครอบคลุมประเภทวิสาหกิจตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจ            
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 คือ ภาคการผลิต ภาคการคาสงและคาปลีก และภาคบริการ  ซ่ึง
จําแนกกลุมยุทธศาสตรไดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรหลักเปนการทั่วไป 

2) ยุทธศาสตรเฉพาะกลุม แบงออกเปน 

2.1)  วิสาหกิจสงออกขนาดกลางและขนาดยอม 

2.2)  ผูประกอบการรายใหมและวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม 

2.3)  วิสาหกิจชุมชน 

1.1.2 การวิเคราะหประเด็นปญหาของแตละกลุมวิสาหกิจโดยใชเทคนิคการวิเคราะห จุดดีจุดดอย  
โดยการกําหนดตัวแปรภายในที่สามารถควบคุมไดซ่ึงจะวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน และการกําหนดตัว
แปรภายนอก เพื่อวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเมื่อวิเคราะหแลวเสร็จจะทําใหมองเห็นถึง              
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมได 

1.1.3 กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการสงเสริมฯ  โดยเปน
การกําหนดในระดับภาพรวมของทุกกลุมวิสาหกิจรวมกัน 

1.1.4 กําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมหลักและยุทธศาสตรการสงเสริมในแตละกลุมวิสาหกิจ 
ที่จําแนกตาม 1.1.1 ขางตน 

1.1.5 กําหนดมาตรการเชิงนโยบายในแตละยุทธศาสตรและจัดลําดับความสําคัญ 
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1.1.6 เสนอแผนงานที่สนับสนุนแตละมาตรการ  เพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไวในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) ทั้งนี้
การดําเนินงานในสวนของขอเสนอแผนงานดังกลาวนี้จะเปนประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่
จะตองดําเนินการโดยตอเนื่องตอไป 

1.2 นโยบายของรัฐในดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กําหนดใหยุทธศาสตร          

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไปสู
วัตถุประสงคที่ตองการใหสังคมมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ สังคมคุณภาพ สังคมแหง        
ภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน   

ยุทธศาสตรสําคัญที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)       
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยกําหนดใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ          
ขนาดยอมเปนกระบวนการ เพื่อกอใหเกิดการสรางงาน และขยายฐานการผลิตใหมั่นคงและยั่งยืน อันจะ
นําไปสูการปรับโครงสรางการผลิตและการคาใหเปนไปในทิศทางที่สามารถเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเอง และสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งนี้ยุทธศาสตร               
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มุงเนนใน 2 ประการ  

ประการแรก คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนระบบครบวงจร การขยายฐาน                   
ดานเทคโนโลยี การสรางความเชื่อมโยงและรับชวงระหวางกิจการและกลุมอุตสาหกรรม การฝกอบรม
ผูประกอบการ และการเพิ่มการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายและการเชื่อมโยง
กับวิสาหกิจขนาดใหญ เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี  

ประการที่สอง คือ การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยใช
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนปจจัยสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน การขยายสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบการรวมทั้งสนับสนุนความรวมมือในรูปกระบวนการสหกรณ  

การมุงเนนดังกลาวเพื่อนําไปสูเปาหมายใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบมาก
ขึ้น  โดยมีเปาหมายผลักดันใหวิสาหกิจจดทะเบียนอยางถูกตอง คิดเปนสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดเมื่อส้ินแผนพัฒนาในป 2549    
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กําหนดเปาหมายหลัก         
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 4 ดาน คือ ดานการเติบโตของเศรษฐกิจ ดานการยกระดับคุณภาพชีวิต    
ดานการบริหารจัดการที่ดี และดานการลดความยากจน ดังนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปน
วิสาหกิจที่มีจํานวนสูงที่สุดถึงกวารอยละ 98 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศ จึงจําเปนที่จะตองสราง
บทบาทของการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ดังนี้ 

1) ดานการเติบโตของเศรษฐกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองมีอัตรา          
การเติบโตที่สอดคลองและสนับสนุนเปาหมายของการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และจะตองสามารถมีสวนเสริมสรางการจางงานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศดังกลาวได 

2) ดานการยกระดับคุณภาพชีวิต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาทักษะและการเรียนรูของแรงงาน มีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหมีความรูสูงขึ้น รวมทั้ง               
การกําหนดอัตราคาจางใหสอดคลองกับความสามารถของแรงงาน 

3) ดานการบริหารจัดการที่ดี ตองใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม        
มี การเรียนรูระบบการบริหารจัดการสมัยใหม มีระบบธรรมาภิบาล และมีการนําระบบบัญชีธุรกิจที่
เหมาะสมมาใช 

4) ดานการลดความยากจน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองเติบโตสอดคลองกับ
ชุมชนและทองถ่ินเพื่อเปนฐานรากของเศรษฐกิจในชุมชนและทองถ่ิน  

 1.2.2 นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของรัฐบาล 
รัฐบาลชุดปจจุบันไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ระบุไวชัดเจน

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สรุปไดดังนี้   

1) นโยบายเรงดวน มีเร่ืองการจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม             
เพื่อพัฒนาผูประกอบการเดิมและเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหมอยางเปนระบบและเปนแกนหลักในการ
สรางความเติบโต รวมทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต   

2) นโยบายดานเศรษฐกิจ ในสวนของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม         
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ สงเสริมบทบาทของ
สถาบันการเงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม
สําหรับเศรษฐกิจใหมที่ใชความรูเปนฐาน 
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3) การสงเสริมการทองเที่ยว โดยสรางกิจกรรมทองเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม และธุรกิจชุมชน  

4) นโยบายการพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สงเสริมใหธุรกิจคาปลีก         
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถดํารงอยู และปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันการเปดเสรีดานการคาและ
บริการได 

นอกจากนี้ รัฐบาลชุดปจจุบันยังไดกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรของประเทศและนโยบายรัฐบาลใหมากขึ้น  โดยมุงเนนไปที่การแกไขปญหาภายในกรอบ
ระยะเวลาของงบประมาณ  ซ่ึงนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในเรื่องนี้ประกอบดวย การสนบัสนนุการพฒันา
นวัตกรรม การตลาด การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงเสริมการกระจายสินคาใหเปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทั้งสวนที่เปนผูประกอบการเดิมและสรางผูประกอบการใหม        
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ และ การปรับปรุงระบบการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑใหอยูในระดับสากล 

1.3. วัตถุประสงคของแผน 
1.3.1 เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการฟนฟูและแกไขปญหาที่วิสาหกิจ

ประสบอยู  โดยเฉพาะปญหาดานหนี้สิน การขาดสภาพคลอง และการขาดสินเชื่อและปจจัยอ่ืนทั้งในดาน
การผลิตและการตลาด 

1.3.2 เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนฐานรากทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งและยั่งยืน 
สอดคลองกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งจะทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแรง          
ขับเคลื่อนที่สําคัญในการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและการจางงาน 

1.3.3 เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถแขงขันไดในเวทีโลก  สงเสริม
ศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการแขงขันภายใตสถานการณที่ถูกบีบคั้น
จากการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศที่พัฒนาแลว และในขณะเดียวกันก็ถูกกดดันจาก         
การแขงขันระดับลางที่มีตนทุนของปจจัยการผลิตที่ต่ํากวา  รวมทั้งแรงกดดันจากการเปดเสรีทางการคาที่
ปราศจากการชวยเหลือจากภาครัฐอยางเปดเผย 

1.3.4 เพื่อสรางวิสาหกิจใหมโดยเฉพาะผูประกอบการใหมสําหรับธุรกิจที่ใชความรูเปนฐาน 

1.3.5 เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนและทองถ่ินที่เปนการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของ
รัฐบาล มีการแนะนําและพัฒนาเทคโนโลยีในดานการบริหารจัดการ การผลิต การคนควาวิจัย และ            
ดานการตลาดและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

----------------------------------------------------- 


