บทที่ 4
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และเปาหมาย
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ (พ.ศ. 2545-2549)
4.1 นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ (พ.ศ. 2545-2549 )
4.1.1 การพัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวม
สามารถเปนกลไกหลักในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนโดยใหความสําคัญในลําดับสูงกับวิสาหกิจระดับลางและระดับกลางที่มีศักยภาพ
4.1.2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มและยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนการปรับโครงสรางภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ
เพื่อสรางศักยภาพของสินคาและบริการโดยรวมและสินคาและบริการสงออกเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพคน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับสินคาและบริการสงออกไปสูตลาดใน
ระดับที่สูงขึ้น
4.1.3 การพัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแกนหลักของเศรษฐกิจที่สามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการสรางงานและ
รายไดใ หกับสังคมและท องถิ่น โดยการเชื่ อมโยงยุทธศาสตรการสง เสริ มเพื่อ ใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับวิสาหกิจที่ตอเนื่องจากระดับลางหรือระดับพื้นฐานไปสูระดับที่สูงขึ้น และใหสามารถกาวสู
ระดับสากลไดในที่สุด
4.1.4 การสรา งวัฒ นธรรมหรือ สัง คมผู ป ระกอบการใหแ พรห ลาย สนับ สนุน ใหเ กิด
ผูประกอบการรุนใหมที่มีพื้นฐานความรูและมีขีดความสามารถในการวิเคราะห การใชประโยชนจาก
สัง คมข า วสารขอ มู ล เพื่ อ ให เ ป น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ของประเทศที่ ก ลมกลื น กั บ กระแส
เศรษฐกิจใหม
4.2 วิสัยทัศนของการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
วิสัยทัศนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 คือ “เพื่อให
ประเทศไทยมีความเปนสังคมผูประกอบการมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคุณภาพ มีความ
เปนสากล มีความเขมแข็งและมั่นคงเปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจสวนรวมและเศรษฐกิจชุมชน”
ความหมายของความเปนสังคมผูประกอบการหมายถึง ความปรารถนาที่จะใหมีผูประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มรายใหม เ พิ่ ม มากขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง การสร า งให ค นรุ น ใหม มี
ความประสงคและเปนผูประกอบการหรือเปนเจาของธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการคา ภาคการบริการ
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ความมีคุณภาพและมีความเปนสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง การเปน
ผูประกอบการที่พรอมไปดวยปรัชญาการประกอบการมีความรู ความสามารถเทียบไดทั้งระดับในประเทศ
และตางประเทศ มีระบบการผลิตการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมีมาตรฐานผลิตสินคา และ
บริการไดคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ในดานความเขมแข็ง หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลุดพนหรือไดรับการบรรเทา
จากผลกระทบวิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวใหเขาสูเวทีสากลและการคาโลก
ในดานความมั่นคงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง มีการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางตัวของธุรกิจที่สมดุล เพื่อนําไปสูความยั่งยืนในระยะยาว ธุรกิจมี
ความเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุมเพื่อทําธุรกิจรวมกันหรือเชื่อมโยงกัน
ดานการเปนรากฐานเศรษฐกิจ หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผลิตสินคาและบริการที่สอดคลองกับทรัพยากรของ
ทองถิ่นและชุมชน สามารถเปนแหลงสรางงานและรายไดเพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางใหสังคม
ทองถิ่นเปนชุมชนที่มีคุณภาพ มีครอบครัวอบอุน
4.3 พันธกิจและเปาประสงค
4.3.1 พันธกิจ แกไขปญหาและอุปสรรควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินในป 2540
หลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 เปนตนมา ธุรกิจโดยทั่วไปตอง
เผชิญกับปญหาดานการเงิน เนื่องจากระบบการเงินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามปกติ ทําใหภาคธุรกิจ
ขาดสภาพคล อ งและเงิ น ทุ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งเร ง แก ไ ขป ญ หาหนี้ เ สี ย เร ง ขยายสิ น เชื่ อ
ประกันสินเชื่อ การเพิ่มผลิตภัณฑทางการเงิน และการปรับสถานะทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมทั้งการดําเนินการแกไขปญหาอื่นที่มีผลกระทบตอการเงินควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อให
วิสาหกิจสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติและคลองตัว ซึ่งจะสงผลดีตอการขยายการผลิต การจางงาน
การสรางรายไดและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป
เป า ประสงค บรรเทาผลกระทบจากวิก ฤตเศรษฐกิจ ของวิ ส าหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยเฉพาะดา นการเงิ น และดานการตลาด เพื่อ แก ไ ขป ญ หาการหดตั ว ของความต อ งการ
ของตลาด การขาดแคลนเงินทุน และการขาดสภาพคลองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.3.2 พันธกิจ พัฒนาสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมตาง ๆ สามารถเติบโต
ไดอยางยั่งยืน

28

การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย มีความสามารถ
ในการปรับตัวสูง และเขาถึงความตองการของตลาดเฉพาะกลุมไดงายกวา ทําใหจําเปนจะตองสงเสริมให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ไมเกิดการสะดุดเนื่องมาจากปจจัยภายใน
หรือภายนอกและสามารถแขงขันและเชื่อมโยงไดกับธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขามชาติ และเชื่อมโยง
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยกันเอง นอกจากนี้ จะตองดําเนินการทั้งการใชทรัพยากรมนุษย
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจ ซึ่งจะตองมุงเนนการทําใหผูประกอบการมีความรู
ความสามารถและทักษะในการประกอบการเพิ่มขึ้นและเริ่มใชแนวคิดธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
และทําใหแรงงานของวิสาหกิจมีทักษะและความสามารถสูงขึ้น มีความรักและทุมเทที่จะทํางานเต็ม
ความสามารถ และในขณะเดียวกันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองเปนกลไกสรางคุณภาพชีวิต
ของทองถิ่นและชุมชนใหดียิ่งขึ้น เกิดการจางงานและรายไดที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสามารถ
ของแรงงาน เปนการเอื้อประโยชนตอการสรางและบูรณะทองถิ่นและครอบครัวที่สมานฉันทและอบอุน
เปาประสงค
• สรางและพัฒนาผูประกอบการใหม โดยเนนผูประกอบการที่ใชฐานความรูสมัยใหม
ที่ตองเสริมสรางความรูทางดานการประกอบธุรกิจ การตลาด และการจัดการดานการเงิน
• สง เสริม การเชื่อ มโยงของวิส าหกิจ ทั้ง การเชื่อ มโยงวิส าหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับวิสาหกิจขนาดใหญและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยกันเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความมั่นคง ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ โดยการเพิ่มผลผลิต การสราง
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการบริหารจัดการของวิสาหกิจ เสริมสรางและพัฒนางานคนหาและพัฒนา
(C&D) เพื่อใหเกิดนวัตกรรมและเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริมการประยุกตใช
ระบบบรรษัทภิบาล
• เสริมสรางความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4.3.3 พันธกิจ เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
การใชนโยบายการสงเสริมที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการและการแขงขันที่
เปนธรรม รวมทั้งการลดปญหาอุปสรรคที่เกิดจากกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ จะชวย
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งรวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมายและสถาบันให
เอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการเกิดวิสาหกิจรายใหมในอัตราที่
สูงกวาที่ผานมา
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เปาประสงค
• เสริ ม สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานด า นต า งๆ ให บ ริ ก ารวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดดียิ่งขึ้น
• ลดความเสี ย เปรีย บ ลดอุป สรรค และเพิ ่ม โอกาสการดํ า เนิ น ธุร กิจ ของ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
4.3.4 พันธกิจ พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใหสูงขึ้น
พันธกิจการพัฒนาการตลาดเปนงานที่จะตองดําเนินการเปนการเรงดวนเปนลําดับแรกๆ เพราะ
เปนปญหาที่สงผลกระทบรุนแรงตอเนื่องมาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจเมื่อกลางป 2540 โดยจะตองสราง
ใหวิสาหกิจโดยเฉพาะกลุมที่มีจุดมุงหมายเพื่อการสงออกใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีความรู
ความเขาใจสูงขึ้น มีความเปนสากล ทันเหตุการณและมีความพรอมที่จะผลิตการทําการคาและบริการเพื่อ
แขงขันในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได
เปาประสงค
• เสริมสรางขีดความสามารถดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาด
4.3.5 พันธกิจ การเสริมสรางและพัฒนางานวิจัย (R&D) และการพัฒนานวัตกรรม
ภาครัฐจะตองเปนผูนําในการพัฒนาศึกษางานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงประยุกตที่สอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจ โดยการรวมมือกับวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา รวมทั้งการเกื้อกูลให
เอกชนมีการพัฒนา คนหางานวิจัยและพัฒนาเปนนวัตกรรมใหมๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งการสงเสริมใหมีการนําเอา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ และการทํ า ให ง านนวั ต กรรมมี คุ ณ ค า ใน
เชิงพาณิชยมากขึ้น
เปาประสงค
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ โดยการเพิ่มผลผลิต การสรางประสิทธิภาพ
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการของวิสาหกิจ เสริมสรางและพัฒนางานคนหาและพัฒนา (C&D) เพื่อให
เกิดนวัตกรรมและเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริมการประยุกตใชระบบบรรษัทภิบาล
4.3.6 พันธกิจ สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาความยากจนและ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค
การสรางความแข็งแกรงใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดจิ๋วในภูมิภาคใหเกิดการเติบโตและมีบทบาทในการสรางงาน สรางรายได จะทําใหธุรกิจ
ทองถิ่นมีความเขมแข็งและเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนํา
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดานการกระจายความเจริญและ
การกระจายรายไดในระยะยาวตอไป
30

เปาประสงค
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคใหเติบโตเขมแข็ง
และเปนกลไกหลักในในการแกไขความยากจน การกระจายความเจริญ เปนเครื่องมือบูรณะสังคมทองถิ่นและ
ครอบครัว โดยมีการนําทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
4.4 เปาหมายของแผน
4.4.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวในอัตราเรงตัวที่ตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวม ในป 2549
4.4.2 การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น 180,000 คนตอป
4.4.3 เพิ่มผลิตภาพของแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้นในอัตราที่
สอดคลองกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่กําหนดไวที่รอยละ 2.5 ตอปของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9
4.4.4 การขยายตัวของมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมต่ํา กวา
รอยละ 6 ตอป
4.4.5 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการส ง เสริ ม โดยการผลั ก ดั น ให วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาสูระบบ ดวยการจดทะบียนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั้งหมดในป 2549
4.4.6 จํานวนผูเริ่มตนธุรกิจใหมเพิ่มขึ้น 50,000 รายตอป
4.4.7 มีกลุ มอาชี พที่สามารถดําเนิ นการขั้ นธุรกิจเพิ่ มขึ้นในอัตรา ไมน อยกวาร อยละ 10 ตอป
จนมีจํานวนเปน 6,300 กลุมในป 2549
4.4.8 กลุมเปาหมายของการเสริมสรางและยกระดับขีดความสามารถ
1) กลุมวิสาหกิจสงออกที่มีศักยภาพอยูแลว จะยกระดับความสามารถใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น และมุงสูการผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น กลุมดังกลาวไดแก กลุมอาหาร
แปรรูป และอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งไดแก เสื้อผา เครื่องหนัง และเครื่องประดับ และกลุมอุตสาหกรรม
การเกษตรอื่นๆ ไดแก เฟอรนิเจอรไมและผลิตภัณฑยาง
2) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่ตองเรงพัฒนาดานคุณภาพการผลิต การจัดการ และการสงมอบใหกับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มภายในประเทศและลดการนําเขา
3) กลุมวิสาหกิจบริการที่มีศักยภาพอยูเดิม ไดแก การทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง
บริการดานสุขภาพและดานการศึกษา การออกแบบและการกอสราง
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4) กลุมวิสาหกิจบริการที่มีแนวโนมที่ดี ไดแก บริการทางวิชาชีพที่สําคัญประกอบดวย
วิศวกร สถาปนิก บัญชี กฎหมาย ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดการประชุม
5) กลุมวิสาหกิจที่ตองจัดระเบียบ เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมในการแขงขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ไดแก การคาสง – คาปลีก การขนสง และการเงิน
------------------------------------------------
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