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คำ�นำ�

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) มีภ�รกิจหลักในก�ร

จัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมของประเทศ 

รวมทั้งก�รผลักดันก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รและก�รติดต�มประเมินผลก�รส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม นอกจ�กนี้ภ�รกิจที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง คือ ก�รศึกษ�

และจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมของประเทศ เพื่อให้หน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พและแนวโน้มของ SMEs รวมทั้ง

ใช้ในก�รว�งแผนส่งเสริม SMEs ดังนั้น สำ�นักง�นฯ จึงได้จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (White Paper) เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรเอกชน 

ผู้ประกอบก�ร และส�ธ�รณชน สำ�หรับใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ�ทุกปี 

สำ�หรับร�ยง�นสถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมในปี 2553 และ

แนวโน้ม ปี 2554 สะท้อนถึง สถ�นก�รณ์ของวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ในด้�น

ต่�งๆ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2553 

และแนวโน้ม ปี 2554 เพื่อร�ยง�นบทบ�ทของ SMEs ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ในระดับมหภ�ค โดยมีตัวช้ีวัดที่สำ�คัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs  

ก�รนำ�เข้�และก�รส่งออกของ SMEs รวมถึงก�รบริโภคและก�รลงทุนภ�คเอกชนของ SMEs   



ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย ปี 2553 เพื่อร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นที่สำ�คัญ คือ จำ�นวนและก�รจ้�งง�นของ 

SMEs และก�รจัดตั้งและยกเลิกกิจก�รของ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลในปี 2553 รวมถึงก�ร

สำ�รวจวิส�หกิจร�ยย่อย ปี 2553  ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย 

เปน็ก�รศกึษ�เปรยีบเทยีบนโยบ�ยและม�ตรก�รก�รรองรับประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนสำ�หรบั

ผู้ประกอบก�ร SMEs ในกลุ่มประเทศอ�เซียน รวมถึงผลก�รศึกษ�สถ�นก�รณ์ธุรกิจโรงแรม 

และที่พัก ในพื้นที่กรุงเทพมห�นครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทย�) ส่วนที่ 4 นโยบายการ 

ส่งเสริม SMEs  เป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริม SMEs ปีงบประม�ณ 2553 ต�ม

ยุทธศ�สตร์แผนแม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550 - 2554  รวมถึงก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พก�รพัฒน� 

SMEs และสรุปแผนก�รส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 

2559)

สำ�นักง�นฯ ขอขอบคุณหน่วยง�นต่�งๆ ที่สนับสนุนข้อมูลในก�รจัดทำ�ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม และหวังว่�ร�ยง�นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อก�รดำ�เนินง�นส่งเสริม และพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมของประเทศต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ สุภสร)

ผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2553 มีการขยายตัวร้อยละ 7.8 

ขยายตัวสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการหดตัวร้อยละ 2.2 ในปีก่อนหน้า โดยมูลค่า GDP ในปี 

2553 เท่ากบั 10,102,986.0 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อนหน้า 1,052,271.0 ล้านบาท เป็นมลูค่า 

GDP ของภาคเกษตรคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.4 ของมลูค่า GDP รวม หรอืมมีลูค่า 1,255,189.0 

ล้านบาท โดยภาคเกษตรในปี 2553 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส�าหรับมูลค่า GDP ของ

ภาคนอกเกษตรนั้นมีมูลค่า GDP เท่ากับ 8,847,797.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.6 

ของมูลค่า GDP รวม และขยายตัวร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับการหดตัวของปีก่อนหน้าที่หดตัว

ร้อยละ 2.4 ต่อปี

 ส�าหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2553 มีมูลค่า 

3,746,967.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศ โดยมูลค่า 

GDP ของ SMEs ขยายตัวร้อยละ 7.9 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากหดตัวร้อยละ 2.4  ในปีก่อนหน้า เมื่อ

พจิารณามลูค่า GDP ตามขนาดวิสาหกจิ พบว่า วิสาหกจิขนาดย่อม (SE) มบีทบาทด้านมลูค่า 

GDP สูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) โดยมูลค่า GDP ของ SE ในปี 2553 เท่ากับ 

2,490,703.3 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.1  และ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.7 

ของ GDP รวม ด้านมูลค่า GDP ของ ME พบว่า ในปี 2553 มูลค่า GDP ของ ME เท่ากับ 

1,256,263.7 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.5 และมีสัดส่วนต่อ GDP รวม 

คิดเป็นร้อยละ 12.4 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 1



4

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2553
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ภาพที่ 1.2  แนวโน้มสัดส่วนของ SMEs และอัตราการขยายตัวของ GDP จ�าแนกตามขนาดวิสาหกิจ  
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พจิารณา แนวโน้มของสดัส่วนมลูค่า GDP ของ SMEs ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่า 

บทบาทของ SMEs ต่อมูลค่า GDP รวมของประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีบทบาท 

ของวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจอื่นๆ มีแนวโน้มคงท่ีหรือเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะท่ี 

ภาคเกษตรมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะในช่วง 2 ปีล่าสดุ เนือ่งมาจากความต้องการ

สินค้าเกษตรในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการขยายตัว 

ของวสิาหกจิขนาดต่างๆ พบว่า ในปี 2553 วสิาหกจิขนาดใหญ่ยงัคงเป็นกลไกการเจรญิเตบิโต 

(Engine of Growth) ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ เหน็ได้จากอตัราการขยายตวัของวสิาหกจิ

ขนาดใหญ่ยงัคงสงูกว่าอตัราการขยายตวัของประเทศ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

เป็นส่วนใหญ่ 

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที่ 1.3 โครงสร้าง GDP ของประเทศ จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจปี 2549 - 2553
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การค�าและการซ�อมบำรุง การบร�การ ไฟฟ�า แก�ส และน้ำประปา
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โครงสร้าง GDP ของประเทศเมือ่จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิพบว่า ร้อยละ 12.4 

เป็นมูลค่าที่เกิดจากภาคเกษตร ขณะที่อีกร้อยละ 87.6 เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ี

เกดิจากภาคนอกเกษตร เมือ่พจิารณาโครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการผลติ

เป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิท่ีมบีทบาทต่อเศรษฐกจิสงูคิดเป็นร้อยละ 35.6 ของมลูค่า GDP รวม 

รองลงมาได้แก่ ภาคการบริการซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 29.8 และภาคการค้าและ 

การซ่อมบ�ารุงมีบทบาทเป็นล�าดับสามมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.1 โดยทั้ง 3 ภาคกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนมูลค่า GDP รวมกันคิดเป็นร้อยละ 78.5 ของมูลค่า GDP รวม

ภาพที่ 1.4 โครงสร้าง GDP ของ SMEs จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจปี 2549 - 2553

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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โครงสร้างมูลค่า GDP ของ SMEs ในปี 2553 ยงัคงมคีวามเกีย่วข้องกบัภาคการบรกิาร 

ภาคการผลิต และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุง เช่นเดียวกับโครงสร้าง GDP ของประเทศ 

โดยภาคการผลติเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 32.3 

และมอีตัราการขยายตัวร้อยละ 12.5 รองลงมาได้แก่ ภาคการบรกิารซึง่มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 

31.6 และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.5 และ ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงมีสัดส่วน 

คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.3 

อย่างไรก็ตามในปี 2553 เมื่อเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบ 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก พบว่า โครงสร้าง GDP ของประเทศและของ SMEs 

กลับมามีทิศทางเดียวกัน คือ ภาคการผลิตเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะการผลติเพือ่การส่งออก ดงันัน้ จากโครงสร้างเศรษฐกจิของ

ประเทศเมือ่เผชญิกบัวิกฤตทางเศรษฐกจิ กบัช่วงหลงัวิกฤตนัน้ สามารถอนมุานได้ว่า เศรษฐกจิ

ของประเทศต้องพึง่พาภาคการผลติและภาคการบริการอย่างมาก โดยในยามปกต ิภาคการผลติ

เพื่อการส่งออกจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจของ

ประเทศเผชิญกับวิกฤตต่างๆ นั้น ภาคการบริการจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คอยพยุงไม่

ให้เกิดความเสียหายมาก 
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การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 2

2.1 ภาพรวมของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2550 - 2553 

ในปี 2553 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมทั้งสิ้น 6,176,423.69 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 18.78 โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 1,753,804.30 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

ซึ่งมีอัตราการขยายตัวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.36

ส่วนในด้านมูลค่าการน�าเข้ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,834,165.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2552 ร้อยละ  26.68 โดยเป็นการน�าเข้าของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 1,775,082.70 

ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 30.43 ของมูลค่าการน�าเข้าทั้งหมดและมีอัตราขยายตัวจาก 

ปีก่อนหน้าร้อยละ 28.84 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาพการค้าระหว่างประเทศรวมของประเทศไทย

เกินดุลประมาณร้อยละ 5.87 แต่ในภาพการค้าของ SMEs ขาดดุลประมาณร้อยละ 1.20

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปี 2550 - 2553 จะเห็นว่า

อัตราการขยายตัวของการส่งออกของ SMEs ในปี 2553 กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 

ร้อยละ 10.36 หลังจากที่ลดลงใน ปี 2552 ขณะที่การส่งออกในภาพรวมยังมีการขยายตัวเพิ่ม

มากขึน้ ยกเว้นในปี 2552 ทีห่ดตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลก ส่วนการส่งออกท่ีมกีารขยายตวั

หรือหดตัวนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดใหญ่

มากกว่าในกลุม่ SMEs ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าการส่งออกของไทยจงึขึน้อยูกั่บกลุม่วิสาหกิจขนาดใหญ่

เป็นหลักซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางการส่งออกของประเทศเป็นส�าคัญ ซึ่งภาครัฐและ 

เอกชนจ�าเป็นจะต้องมีการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มากขึ้น
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ส�าหรับการน�าเข้าใน ปี 2553 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 26.68 ซึ่งเป็น

อตัราการขยายตวัที่ใกล้เคยีงกนักบักลุม่วสิาหกจิขนาดเลก็ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วกว่าร้อยละ 60 

จะเป็นการน�าเข้าของวสิาหกจิขนาดใหญ่ และดุลการค้าของประเทศมอีตัราเกนิดลุร้อยละ 5.87  

จากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในแต่ละปี ที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

หากพิจารณาการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้ว จะ

เหน็ว่า การส่งออกทีแ่ท้จรงิมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ กล่าวคอื SMEs สามารถส่งออกไปในตลาด

ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.98 ในรูปมูลค่าตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จากผลของ

อตัราแลกเปล่ียนทีแ่ขง็ค่าขึน้ ท�าให้การขยายตัวของการส่งออกในรปูของเงนิบาทเพิม่ขึน้เพยีง

ร้อยละ 10.36
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ตารางที่ 2.1 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปี  2550 - 2553

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ป� 2550Trade in Baht ป� 2551 ป� 2552 ป� 2553

SMEs EXPORT (ล�านบาท) 1,575,971.60 1,691,144.90 1,589,199.87 1,753,804.30
SMEs IMPORT (ล�านบาท) 1,452,734.40 1,771,502.00 1,377,740.25 1,775,082.70
SMEs BALANCE (ล�านบาท) 123,237.20 -80,357.10 211,459.62 -21,278.40
SMEs TRADE (ล�านบาท) 3,028,706.00 3,462,646.90 2,966,940.12 3,528,887.01
SMEs EXPORT GROWTH (%)  7.36% -6.03% 10.36%
SMEs IMPORT GROWTH (%)  21.90% -22.24% 28.84%
TOTAL EXPORT (ล�านบาท) 5,241,962.60 5,853,628.20 5,199,912.37 6,176,423.69
TOTAL IMPORT (ล�านบาท) 4,870,186.20 5,944,007.60 4,605,330.91 5,834,165.16
TOTAL BALANCE (ล�านบาท) 371,776.40 -90,379.40 594,581.46 342,258.53
TOTAL TRADE (ล�านบาท) 10,112,148.80 11,797,635.80 9,805,243.28 12,010,588.85
TOTAL EXPORT GROWTH (%)  11.16% -11.17% 18.78%
TOTAL IMPORT GROWTH (%)  22.00% -22.52% 26.68%

ป� 2550Trade in USD ป� 2551 ป� 2552 ป� 2553

SMEs EXPORT (million USD) 45,601.03 50,693.79 46,291.87 55,078.70
SMEs IMPORT (million USD) 42,035.14 53,102.58 40,132.25 55,746.95
SMEs BALANCE (million USD) 3,565.89 -2,408.79 6,159.62 -668.25
SMEs TRADE (million USD) 87,636.17 103,796.37 86,424.12 110,825.65
SMEs EXPORT GROWTH (%)  11.17% -8.68% 18.98%
SMEs IMPORT GROWTH (%)  26.33% -24.43% 38.91%
TOTAL EXPORT (million USD) 151,677.16 175,468.47 151,468.46 193,972.25
TOTAL IMPORT (million USD) 140,919.74 178,177.69 134,148.88 183,223.53
TOTAL BALANCE (million USD) 10,757.42 -2,709.22 17,319.58 10,748.72
TOTAL TRADE (million USD) 292,596.90 353,646.16 285,617.34 377,195.78
TOTAL EXPORT GROWTH (%)  15.69% -13.68% 28.06%
TOTAL IMPORT GROWTH (%)  26.44% -24.71% 36.58%
อัตราแลกเปลี่ยนอ�างอิง (บาท/USD) 34.56 33.36 34.33 31.84
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หากพิจารณาสดัส่วนของการส่งออกต่อมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) จะเห็นว่า ใน

ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เพราะมูลค่าการส่งออกมีสัดส่วน

ถึงร้อยละ 61.13 ของ GDP ของประเทศ แต่ส�าหรับ SMEs นั้น มูลค่าการส่งออกคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 46.81 ของ GDP SMEs สัดส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 46.50 ในปี 

2552 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก แต่อย่างไรกต็ามการส่งออกของ SMEs ยงัคงมสีดัส่วน

ร้อยละ 28.40 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ

ตารางที่ 2.2 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย และ GDP

ที่มา : กรมศุลกากร  / ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ป� 2550 ป� 2551 ป� 2552 ป� 2553

Total Export (ล�านบาท) 5,241,962.60 5,853,628.20 5,199,912.37 6,176,423.69
SMEs Export (ล�านบาท) 1,575,971.60 1,691,144.90 1,589,199.87 1,753,804.30
GDP ประเทศ ณ ราคาประจำป� (ล�านบาท) 8,529,836.00 9,075,493.00 9,050,715.00 10,102,986.00
GDP SMEs ณ ราคาประจำป� (ล�านบาท) 3,298,529.40 3,457,685.30 3,417,860.70 3,746,967.02
สัดส�วนการส�งออกของ SMEs ต�อการส�งออก 30.06% 28.89% 30.56% 28.40%
ของประเทศ 
สัดส�วนการส�งออกของประเทศ ต�อ GDP 61.45% 64.50% 57.45% 61.13%
ของประเทศ 
สัดส�วนการส�งออกของ SMEs ต�อ GDP SMEs 47.78% 48.91% 46.50% 46.81%
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2.2 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ในประเทศคูค้่าส�าคญั

ตลาดส่งออกและแหล่งน�าเข้า

เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ จะเห็นได้ว่า ตลาดหลักท่ีส�าคัญของไทย  

ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ สหรฐัอเมริกา และฮ่องกง โดยมสีดัส่วนการส่งออกร้อยละ 10.99, 10.45, 10.34 

และ 6.70 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในปี 2553 ตามล�าดับ จะเห็นว่ากลุ่ม SMEs มีการ 

ส่งออกไปยังตลาดหลักที่ส�าคัญของประเทศคือ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา โดยมี

สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 10.13, 9.81, 9.54 และ 8.49 ตามล�าดับ

ในปี 2553 ตลาดที่ SMEs สามารถขยายการส่งออกได้สูงสุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.14 และโดยภาพรวมการส่งออกในปี 2553 ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36  

เช่นกัน ตลาดของ SMEs ที่เติบโตในอัตราที่สูงรองลงมาคือ อินโดนิเซีย ที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 46.74

ในภาพรวมการส่งออกของ SMEs ใน 10 อันดับแรกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

15.36 ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของประเทศใน 10 อันดับแรกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20.44 ส�าหรับตลาดการส่งออกของ SMEs ที่มีอัตราลดลงคือ ออสเตรเลีย ที่ลดลง

ร้อยละ 3.28 จากปีก่อนหน้า 

ภาพที่ 2.1 สัดส่วนตลาดส่งออกของ SMEs ปี 2553

สัดส�วนการส�งออกของ SMEs ป� 2553 (%) สัดส�วนการส�งออกทั้งหมด ป� 2553 (%)

Philippines 2.02%

Other 40.92%

Japan 10.13%

China 9.81%

Hong Kong 9.54%

Singapore 2.66%

Vietnam 3.35%Indonesia 3.97%
Australia 4.29%

Malaysia 4.81%

United States 8.49%

Philippines 2.51%

Other 37.41%

China 10.99%

Japan 10.45%

United States 10.34%

Vietnam 2.99%

Indonesia 3.77%Singapore 4.62%

Australia 4.81%

Malaysia 5.42%

Hong Kong 6.70%

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ในส่วนของมูลค่าการน�าเข้าของ SMEs ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 

28.84 โดยเป็นการน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง ในสัดส่วนร้อยละ 16.50 

14.48, 8.25 และ 5.75 ตามล�าดับ ซึ่งแหล่งน�าเข้าใน 10 อันดับแรกนี้ ประเทศไทยมีการ 

น�าเข้าเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในอัตราที่สูงคือ สิงคโปร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 195.27 รองลงมาคือ  

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 177.68 และในภาพรวมของการน�าเข้ากเ็พ่ิมขึน้เช่นกนัคอื

ร้อยละ 26.68

ภาพที่ 2.2 สัดส่วนแหล่งน�าเข้าของ SMEs ปี 2553

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัดส�วนการนำเข�าของ SMEs ป� 2553 (%) สัดส�วนการนำเข�าทั้งหมด ป� 2553 (%)

United Arab 
Emirates 0.41%

Other 32.31%

Japan 16.50%

China 14.48%

Singapore 8.25%

Taiwan 3.73%

Australia 4.04%Korea 4.38%

Malaysia 4.62%

United States 5.52%

Hong Kong 5.75%

Australia 3.07%

Other 31.47%

Japan 20.02%

China 9.49%

Singapore 7.56%

Taiwan 3.30%

Korea 4.08%United Arab Emirates 4.74%

Hong Kong 4.93%

United States 4.98%

Malaysia 6.37%

รายการสนิค้า

เม่ือพิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของรายการสินค้าตามพิกัดศุลกากร 

(HS 2007) จะเห็นได้ว่า ในปี 2553 การส่งออกของประเทศโดยรวมนั้น มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่ม

พิกัดศุลกากร 84 85 และ 87 คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 17.22  14.82  และ 9.53 ของการส่ง

ออกรวมทัง้หมดของประเทศ ตามล�าดับ ซ่ึงสนิค้าในกลุม่พกิดั 84 คอื สนิค้าประเภทเครือ่งจกัร 

และส่วนประกอบ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ พิกัด 85 คือ สินค้าประเภท

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และพิกัด 87 คือยานยนต์และส่วนประกอบ 
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 ส�าหรับ SMEs นั้น มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกในกลุ่มพิกัด 84, 85 และ 87 เพียง

ร้อยละ 5.09 4.9 และ 3.92 ตามล�าดับ และในปี 2553 การส่งออกได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจาก

ปี 2552 ร้อยละ 28.65, 13.81 และ 28.19 ตามล�าดับ 

ส�าหรบัสนิค้าในกลุม่ที ่SMEs มกีารส่งออกในสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุคอื กลุม่พกิดั 71 อญัมณี

และเครื่องประดับ  พิกัด 39 พลาสติกและของท�าด้วยพลาสติก  พิกัด 40 ยางและของท�าด้วย

ยาง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.89, 7.75 และ 7.32 ตามล�าดับ  โดยรายการสินค้าส่งออกในระดับ

พิกัด 4 หลัก ที่ส�าคัญของ SMEs ได้แก่  พิกัด 7108 ทองค�า (รวมถึงทองค�าชุบด้วยแพลทินัม) 

ยังไม่ได้ขึน้รปู หรอือยู่ในลกัษณะกึง่ส�าเร็จรปู พกิดั 7113 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ และ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว ท�าด้วยโลหะมีค่า พิกัด 3901 โพลีเอทีลีน และพิกัด 4001 ยาง

ธรรมชาต ิในลกัษณะขัน้ปฐม ทัง้นี ้กลุม่พกิดั 40 ยงัเป็นกลุม่ท่ีมอีตัราการขยายตวัจากปี 2552 

สูงถึงร้อยละ 38.25 ด้วย เนื่องด้วยราคายางดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น

ในด้านการน�าเข้านั้น เมื่อพิจารณามูลค่าการน�าเข้าในรูปของรายการสินค้าตามพิกัด

ศุลกากร (HS 2007) จะเห็นได้ว่า ในปี 2553 การน�าเข้าของประเทศโดยรวมนั้น มีมูลค่า 

เพิ่มขึ้นทุกรายการสินค้า โดยกลุ่มสินค้าที่เพิ่มสูงสุดคือ พิกัด 71 อัญมณีและเครื่องประดับ  

ร้อยละ 63.73 รองลงมาคือ พิกัด 74 ทองแดงและของท�าด้วยทองแดง ร้อยละ 60.11 และ

พิกัด 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ ร้อยละ 55.25

ส�าหรบั SMEs น้ัน การน�าเข้าสนิค้าเพิม่ข้ึนเกอืบจะทุกรายการเช่นกนั เว้นแต่พิกดั 03 

ปลา สัตว์น�้าจ�าพวกครัสตาเซีย ลดลงร้อยละ 12.67 เพียงรายการเดียว โดยกลุ่มสินค้าท่ี 

มีสัดส่วนการน�าเข้ามากที่สุดคือ สินค้ากลุ่มพิกัด 71 อัญมณีและเคร่ืองประดับ มีอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ 64.07 พิกัด 74 ทองแดงและของท�าด้วยทองแดง เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.28 และ

พิกัด 72 เหล็กและเหล็กกล้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.74 
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เมื่อพิจารณาโครงสร้างการน�าเข้าสินค้าของ SMEs ไทย ในปี 2553 พบว่า มูลค่า

การน�าเข้าของ SMEs ไทย จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเกือบจะทุกรายการเมื่อเทียบกับปี 2552 

สะท้อนถึงการขยายตัวในด้านการลงทุนและการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก  

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัว โดยมีการแบ่งโครงสร้าง

การน�าเข้าออกเป็น 4 หมวดสินค้าหลักๆ ประกอบด้วย สินค้าเชื้อเพลิง มีสัดส่วนของการ 

น�าเข้าประมาณร้อยละ 0.20 มีอัตราการเติบโตหดตัว ร้อยละ 24.97 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการน�าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และอินเดีย 

ตามล�าดับ สินค้าทุน มีสัดส่วนของการน�าเข้าประมาณร้อยละ 8.30 มีอัตราการเติบโตหดตัว 

ร้อยละ 40.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ 

เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ตามล�าดับ สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป มีสัดส่วนของ

การน�าเข้าประมาณร้อยละ 23.48 มีอัตราการเติบโตหดตัว ร้อยละ 26.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และ

ออสเตรเลีย ตามล�าดับ และสินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนของการน�าเข้าประมาณร้อยละ  

3.87 มีอัตราการเติบโตหดตัว ร้อยละ 44.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้า 

มาจากประเทศจีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามล�าดับ
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554

บทที่ 3

3.1 การบรโิภคภาคเอกชน (Private Consumption)

สถานการณ์ด้านการบริโภคของประเทศไทยในปี 2553 นั้น สามารถสะท้อนให้เห็นได้

จากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ซึ่งในปี 2553 มีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2553 แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 มีแนวโน้ม

ปรับตัวลดลง และปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2554 

และในเดือนมกราคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดย

เครื่องชี้ในทุกหมวดทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทนยังขยายตัวในเกณฑ์ดีจากก�าลังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส�าหรับภาครัฐบาลยังคงมีบทบาทในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนมกราคม 2554 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน

ก่อนร้อยละ 0.95

เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อยของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือน

มกราคม 2554 ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกองค์ประกอบ โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา

คงทีแ่ละการน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภคขยายตวัต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปีก่อน 

ขณะเดียวกันปริมาณการจ�าหน่ายยานยนต์ได้ท�าสถิติยอดจ�าหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใน

เดือนมกราคมนี้ ตามการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) 

และรถยนต์เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับการขยายตัวของสินเชื่อรถยนต์ โดยมีค�าสั่งซื้อที่รอ 

ส่งมอบอยู่อีกประมาณ 1 - 3 เดือน 
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ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที่ 3.1 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวม ระหว่าง มกราคม 2553 –
  มกราคม 2554

ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0
ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54

3 เดือนข�างหน�าเดือนป�จจ�บัน

ยอดขายโดยรวม

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0
ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54

3 เดือนข�างหน�าเดือนป�จจ�บัน
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม TISI ด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมระหว่าง มกราคม 

2553 - มกราคม 2554 พบว่า ความเชื่อมั่นด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมยงัอยู่ในเกณฑ์ทีดี่ แม้ว่าจะมทีศิทางการปรับตวัลดลงตัง้แต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมา 

กล่าวคือ ยังคงมีค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงกว่าค่าฐานที่ 100 เป็นจ�านวน 10 เดือน จาก 13  

เดือนที่ผ่านมา จะมีเพียงค่าดัชนีในเดือน พฤษภาคม ตุลาคม และ พฤศจิกายน เท่านั้นที่ค่า

ดัชนีอยู่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 100 เช่นเดียวกันกับดัชนีด้านยอดขายโดยรวมท่ีมีระดับทิศทางการ

เคลื่อนไหว และแนวโน้มสอดคล้องกับดัชนียอดค�าสั่งซื้อโดยรวม ซึ่งดัชนีทั้ง 2 องค์ประกอบ

นี้มีความใกล้ชิดกันมาก โดยในเดือน มกราคม 2554 ดัชนีด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมปรับตัว

ลดลงจากเดือนก่อนโดยเป็นการปรับลดลงขององค์ประกอบด้านยอดค�าสั่งซ้ือในต่างประเทศ 

ขณะที่ดัชนีด้านยอดขายโดยรวมปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับ 

เพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้านยอดขายภายในประเทศ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม TISI ด้านผลประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการ

ภาคอตุสาหกรรมมคีวามเชือ่มัน่ลดลง ซึง่เหน็ได้จากค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านผลประกอบการ

ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 

2553 ไปจนถึงต้นปี 2554 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวมีทิศทางสอดคล้องกับ

ดัชนียอดค�าสั่งซื้อโดยรวมและยอดขายโดยรวม แต่มีค่าอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า โดยในเดือน

ธนัวาคม 2553 ถงึ เดอืนมกราคม 2554 ความเช่ือมัน่ด้านผลประกอบการ ยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม 

และยอดขายโดยรวม มีทิศทางและแนวโน้มที่สอดคล้องใกล้ชิดกันมาก รวมทั้งค่าความ 

เชื่อมั่นที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนภาพความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ท่ี

เห็นว่ายอดค�าสั่งซื้อทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการ

ฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่ยงัคงมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์

ทางการเมือง
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที่ 3.2 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่าย ระหว่าง มกราคม 2553 – มกราคม 2554

ยอดจำหน�ายภาคค�าส�ง
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ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54

3 เดือนข�างหน�าเดือนป�จจ�บัน

ยอดจำหน�ายภาคค�าปลีก
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3 เดือนข�างหน�าเดือนป�จจ�บัน

ยอดจำหน�ายภาคบร�การ
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3 เดือนข�างหน�าเดือนป�จจ�บัน
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ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ TSSI ด้านยอดจ�าหน่าย 

พบว่า ความเชือ่มัน่โดยรวมด้านยอดจ�าหน่ายของผูป้ระกอบการในปี 2553 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดนีกั 

เนื่องจากค่าดัชนีต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 ความเช่ือม่ันดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ 

เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีลักษณะค่อนข้างผันผวน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2553 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2554 

ผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นด้านยอดขายของตน อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2553 ใกล้

เทศกาลปีใหม่จนถึงเดือนมกราคม 2554 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น

สูงและมีค่าดัชนีอยู่ในระดับเกินกว่าค่าฐานที่ 50 สองเดือนติดต่อกันตามการบริโภคของ

ประชาชนทั้งในส่วนของภาคการค้าและภาคการบริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2554 ดัชนีความ

เชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า มีปัจจัยบวกจากมาตรการประชาวิวัฒน์ 9 ข้อ ที่รัฐบาลให้เป็น

ของขวญัปีใหม่แก่ประชาชน ส่งผลด้านจติวทิยาเชิงบวกกบัประชาชน มผีลให้ประชาชนมคีวาม

เชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังคงมีการปรับตัวดีขึ้น

ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกยังคงขยายตัวได้ในระดับสูงต่อเนื่อง

ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านก�าไรมรีะดับ ทศิทาง และแนวโน้มสอดคล้องกบัดชันคีวามเชือ่มัน่

ด้านยอดจ�าหน่าย แต่ระดับความเชื่อมั่นด้านก�าไรจะต�่ากว่าเล็กน้อย เน่ืองจากด้านก�าไรจะ 

ได้รับอิทธิพลจากต้นทุนเป็นปัจจัยกระทบเพิ่มเติมด้วย
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3.2 การลงทนุภาคเอกชน

การรายงานสถานการณ์การลงทุนในส่วนนี้ จะน�าปัจจัยชี้วัดมาวิเคราะห์ร่วมกัน  

เพื่อสะท้อนภาพการลงทุนของประเทศในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 โดยปัจจัยดังกล่าวจะ

ประกอบไปด้วย 

• การลงทุนภาคเอกชน เดือนมกราคม 2554 การลงทุนมีการขยายตัวท่ีร้อยละ 3.7 

จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนขยายตัวร้อยละ 13.0 โดยการลงทุนภาค

เอกชนปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของเครื่องชี้การลงทุนทุกหมวด โดยเฉพาะการน�าเข้า

สนิค้าทนุทีเ่ร่งตวัขึน้มากถงึร้อยละ 30.5 จากระยะเดียวกนัปีก่อน ส่วนหนึง่เป็นผลจากการน�าเข้า

แท่นขุดเจาะน�้ามันและจากการน�าเข้าเครื่องจักรเพื่อขยายก�าลังการผลิตในอุตสาหกรรมที่ 

เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกที่ค�าสั่งซื้อยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศขยายตัวดีต่อเนื่อง

เช่นกันที่ร้อยละ 29.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งปล่อยสินเชื่อ

ของธนาคารพาณชิย์ รวมทัง้รายได้เกษตรกรและความเชือ่มัน่อยู่ในเกณฑ์ด ีส่วนการลงทนุใน

ภาคก่อสร้างขยายตวัตามการก่อสร้างและซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัที่ได้รบัความเสยีหายจากน�า้ท่วม 

ภาพรวมปี 2553 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 17.8 เป็นการขยายตัวทั้ง

หมวดก่อสร้าง และหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นผลจากฐานต�่าในปีก่อน

ซึง่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก แต่อกีส่วนหนึง่เป็นผลของการขยายตวัของอปุสงค์

ทั้งในและต่างประเทศที่ท�าให้อัตราการใช้ก�าลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้น 

ประกอบกบัอัตราดอกเบ้ียยงัคงอยู่ในระดับต�า่ และความเชือ่มัน่ของนกัธรุกจิทัง้ในปัจจบุนัและ

อีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้เอื้อต่อการลงทุนและน�าเข้า

เครือ่งจกัรเพือ่ขยายก�าลงัการผลติ ส�าหรับแนวโน้มการลงทุนในระยะต่อไป คาดว่าจะยงัขยายตวั

ได้ตามแผนการลงทุนของภาคธุรกิจที่ยังมีต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการสินค้าทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศที่มีการขยายไปยังตลาดใหม่ แต่จะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง 

เนื่องจากฐานที่ปรับสูงขึ้น 
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ดัชนผีลผลติอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในระดับ

ภาพรวมของประเทศ และตัง้แต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา มอัีตราการเปลีย่นแปลงในทาง

ที่ดีขึ้นโดยดัชนีได้ปรับตัวขึ้นไปสูงที่สุดที่ระดับ 212.4 ในเดือนมีนาคม 2553 และได้ปรับตัว 

ลดลงเล็กน้อยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยในประเทศในเดือนเมษายน และพฤษภาคม  

แต่หลังจากนัน้กป็รบัตวัสงูขึน้อกีคร้ัง เหน็ได้ว่าโดยเฉลีย่แล้วในปี 2553 ทีผ่่านมา ดชันผีลผลติ

อุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ของประเทศ มีค่าเฉลี่ยเหนือระดับ 190

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที่ 3.3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาพรวม และ SMEs (มูลค่าเพิ่ม)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาพรวม และ SMEs
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ส่วนในบริบทของ SMEs นั้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีทิศทางการปรับตัวไปใน

ทศิทางเดยีวกันกบัอตุสาหกรรมของประเทศ และปรับตัวสงูขึน้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2553  โดย

มีการปรับตัวสูงที่สุดในเดือนมีนาคม ที่ระดับ 104.26 และปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน และ

พฤษภาคม จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศแต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยเฉลี่ย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่เหนือระดับ 95 ซึ่งเป็น

ผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลก และความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานทักษะ

ของไทย ท�าให้มีก�าลังการสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวของตลาด

ส่งออกในกลุ่มอาเซียนเติบโตสูงขึ้น ส่งผลให้มีค�าสั่งซื้อสินค้าส่งออกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีปัจจัยหนุนที่เอื้อประโยชน์

อย่างเต็มที่ของกรอบข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของ AEC และ AFTA 

จึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากอีกด้วย

อัตราการใช้ก�าลังผลิตของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าระดับร้อยละ 60 ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2553  โดยอัตราการใช้ก�าลังการผลิตของประเทศได้ปรับขึ้นสูงที่สุดถึงร้อยละ 68.55 

ในเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมาและได้ปรับตัวลดลงไปที่ 58.25 ในเดือนเมษายน 2553 

เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในประเทศ และได้ปรับตวัสงูขึน้กว่าร้อยละ 60 อกีครัง้ในเดอืน

พฤษภาคม 2553 แต่อย่างไรก็ตามพิจารณาอัตราการใช้ก�าลังการผลิตของ SMEs จะอยู่ใน

ระดบัทีต่�า่กว่าภาพรวมของประเทศพอสมควร โดยอตัราการใช้ก�าลงัการผลติอยู่ในช่วงระหว่าง

ร้อยละ 47.0 - 55.0 ซึ่งมีทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลัก

ที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งทอ รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราการใช้ก�าลังการผลิตขยายตัว
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ดัชนคีวามเชือ่ม่ันผูป้ระกอบการภาคการค้าและบริการด้านการลงทนุ

ภาพที่ 3.4 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ระหว่าง มกราคม 2553 – มกราคม 2554

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการค้าและการบริการด้านการลงทุน พบว่า 

ความเชื่อม่ันด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในช่วงมกราคม - ตุลาคม ของปี 2553 มี 

แนวโน้มลดลง โดยในเดือนพฤษภาคม ปรับตัวลดลงอย่างมาก เน่ืองจากขาดความเชื่อมั่น

เกีย่วกบัสถานการณ์ความรนุแรงทางการเมอืง จากการชมุนมุของกลุม่แนวร่วมประชาธปิไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2553 เริ่มทวีความรุนแรง

เพิม่มากขึน้ โดยในเดอืนพฤษภาคม มจีงัหวดัทีป่ระสบภยัแล้งแล้วทัง้สิน้  31 จงัหวดั ประกอบ

กับนักลงทุนต่างประเทศเริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย โดยใน

เดือนตุลาคม ปรับตัวลดลงต�่าสุดในรอบปี เนื่องจากสถานการณ์น�้าท่วมในหลายพ้ืนท่ีส่งผล 

กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีออกสู่ตลาดลดลง  

ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมค่อนข้างมาก  

ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานของผู้ประกอบการในภาคการค้าและบริการ พบว่า 

ระดับความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ (เท่ากับ 50) แสดงถึงความไม่เชื่อมั่น

ของผู้ประกอบการในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2553 ที่มีค่า 

ดัชนีที่ต�่า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนวโน้มความเคลื่อนไหวของค่าดัชนีได้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดย

ค่าดัชนีปรับมาอยู่ในระดับค่าฐานที่ 50 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 - มกราคม 2554

3.3 การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน โดยเฉพาะส�าหรับประเทศที่ก�าลังพัฒนาและประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging-

market economies) จ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment = FDI) ช่วยผลักดันกิจกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

แม้ในขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิถดถอยและก�าลงัตกต�า่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย 

(FDI) กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้เศรษฐกิจฟื้นกลับคืนสู่การเจริญเติบโตอีกครั้ง โดย

จะท�าให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศเพิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดเงินภายใน

ประเทศและกจิการท่ีประสบปัญหาทางด้านการเงนิ การขยายกจิการหรอืการลงทนุใหม่ๆ ท�าให้

มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การลงทุนจากต่างชาติจะก่อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยี 

ความรูท้างด้านการบริหารจดัการและการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มมีาตรฐานเป็นสนิค้าคณุภาพท่ี

สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้



28

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) ในภาวะเศรษฐกิจปกติ ปริมาณ

กระแสเงนิทนุเข้าจากการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสามารถบ่งบอกถงึภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศได้ในขณะนั้น คือ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน มีปัจจัยบวกต่างๆ 

คอยผลักดันให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปด้วยดี นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจใน

การลงทนุ ท�าให้มกีระแสเงนิทนุไหลเข้ามาก ในทางตรงกนัข้าม หากภาวะเศรษฐกจิเริม่ชะลอตวั 

และมีแนวโน้มตกต�่าในอนาคต การลงทุนจากต่างประเทศก็จะลดลง 

มลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสทุธ ิปี 2552 - ปี 2553

จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ

ในไทยในปี 2553 มีมูลค่ารวม 141,764.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จ�านวน 12,249.78 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.95 โดยประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงสุทธิสูงสุดอันดับที่ 1 

ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่า 33,055.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.32 แต่มีอัตราการ

ขยายตัวลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 64.51 รองลงมา คือ เนเธอร์แลนด์ ที่มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 

9,535.07 ล้านบาท จึงส่งผลให้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.95 และ

ฮ่องกงมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 9,802.30 ล้านบาท จึงส่งผลให้ขยับลงมาเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 9.93 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 229.47 โดยสาขาท่ีมีมูลค่า 

เงินลงทุนสูงที่สุดยังคงเป็นภาคอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นมูลค่า 100,919.64 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 71.19 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงสุทธิทั้งหมด แต่มีอัตราการขยายตัวลดลงจากปี

ก่อนร้อยละ 24.26   
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จ�านวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553

บทที่ 4

4.1 จ�านวน SMEs

จ�านวนวสิาหกจิรวมทัง้ประเทศ ณ สิน้ปี 2553 มจี�านวนท้ังสิน้ 2,924,912 ราย จ�าแนก

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวน 2,913,167 ราย จ�าแนกเป็นวิสาหกิจ 

ขนาดย่อม จ�านวน 2,894,780 ราย วิสาหกิจขนาดกลางจ�านวน 18,387 ราย และเป็นวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ จ�านวน 9,140 ราย โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีสัดส่วนร้อยละ 99.6 

ของวิสาหกิจทั้งหมด เมื่อจ�าแนกวิสาหกิจตามกลุ่มวิสาหกิจ พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมมีลักษณะการกระจายตัว อยู่ในกลุ่มภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง จ�านวน 1,383,391 

ราย  คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจภาคการค้าและซ่อมบ�ารุงทั้งประเทศ อยู่ในภาคบริการ 

983,610 ราย คดิเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกจิภาคบรกิารทัง้ประเทศ และอยู่ในภาคการผลติ 

จ�านวน  545,098 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของวิสาหกิจภาคการผลิตทั้งประเทศ  
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ตารางที่ 4.1 จ�านวนวิสาหกิจจ�าแนกรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจ 

SEจังหวัด ME LE SMEs ไม�ระบุ Total

กระบี่ 24,683 98 23 24,781 15 24,819
กรุงเทพมหานคร 565,243 8,391 4,945 573,634 611 579,190
กาญจนบุรี 28,476 81 24 28,557 35 28,616
กาฬสินธุ� 42,228 44 13 42,272 22 42,307
กำแพงเพชร 18,906 33 10 18,939 18 18,967
ขอนแก�น 81,865 175 55 82,040 95 82,190
จันทบุรี 25,307 62 17 25,369 20 25,406
ฉะเชิงเทรา 22,304 213 131 22,517 28 22,676
ชลบุรี 91,723 882 441 92,605 52 93,098
ชัยนาท 12,923 21 7 12,944 16 12,967
ชัยภูมิ 32,721 55 4 32,776 25 32,805
ชุมพร 19,515 52 17 19,567 40 19,624
เชียงราย 54,156 95 31 54,251 32 54,314
เชียงใหม� 85,769 332 124 86,101 54 86,279
ตรัง 34,178 70 28 34,248 68 34,344
ตราด 6,693 38 9 6,731 13 6,753
ตาก 17,189 53 11 17,242 13 17,266
นครนายก 7,219 25 8 7,244 11 7,263
นครปฐม 43,082 371 156 43,453 50 43,659
นครพนม 25,748 17 3 25,765 22 25,790
นครราชสีมา 83,663 253 103 83,916 99 84,118
นครศรีธรรมราช 50,463 91 25 50,554 25 50,604
นครสวรรค� 32,066 106 36 32,172 23 32,231
นนทบุรี 50,321 494 233 50,815 19 51,067
นราธิวาส 21,101 27 8 21,128 9 21,145
น�าน 25,308 18 8 25,326 24 25,358
บุรีรัมย� 46,196 78 16 46,274 16 46,306
ปทุมธาน� 68,867 550 325 69,417 37 69,779
ประจวบคีรีขันธ� 22,132 88 20 22,220 30 22,270
ปราจีนบุรี 15,888 108 66 15,996 22 16,084
ป�ตตาน� 19,383 36 15 19,419 38 19,472
พระนครศรีอยุธยา 29,967 320 208 30,287 6 30,501
พะเยา 18,127 25 4 18,152 13 18,169
พังงา 11,854 52 11 11,906 7 11,924
พัทลุง 24,519 27 3 24,546 29 24,578
พิจิตร 16,228 37 5 16,265 27 16,297
พิษณุโลก 34,305 89 31 34,394 52 34,477
เพชรบุรี 15,341 86 31 15,427 14 15,472
แพร� 32,709 29 6 32,738 41 32,785
ภูเก็ต 45,231 350 158 45,581 13 45,752
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) จ�านวนวิสาหกิจจ�าแนกรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจ 

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ส�านักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SEจังหวัด ME LE SMEs ไม�ระบุ Total

มหาสารคาม 43,057 95 5 43,152 16 43,173
มุกดาหาร 16,179 29 5 16,208 9 16,222
แม�ฮ�องสอน 7,768 8 - 7,776 4 7,780
ยโสธร 13,413 25 8 13,438 11 13,457
ยะลา 11,676 47 10 11,723 11 11,744
ร�อยเอ็ด 53,087 77 20 53,164 28 53,212
ระนอง 9,540 25 5 9,565 9 9,579
ระยอง 27,509 395 234 27,904 13 28,151 
ราชบุรี 30,317 153 42 30,470 30 30,542
ลพบุรี 24,021 47 15 24,068 16 24,099
ลำปาง 29,943 89 26 30,032 48 30,106
ลำพูน 24,033 86 32 24,119 22 24,173
เลย 18,773 25 5 18,798 64 18,867
ศรีสะเกษ 46,870 54 11 46,924 60 46,995
สกลนคร 29,998 48 13 30,046 26 30,085
สงขลา 53,369 276 128 53,645 25 53,798
สตูล 12,443 20 3 12,463 3 12,469
สมุทรปราการ 74,324 1,286 647 75,610 57 76,314
สมุทรสงคราม 6,056 37 13 6,093 8 6,114
สมุทรสาคร 28,971 608 265 29,579 21 29,865
สระแก�ว 16,914 22 9 16,936 20 16,965
สระบุรี 20,966 133 49 21,099 29 21,177
สิงห�บุรี 10,170 32 11 10,202 9 10,222
สุโขทัย 17,610 31 6 17,641 19 17,666
สุพรรณบุรี 22,216 84 16 22,300 25 22,341
สุราษฎร�ธาน� 58,360 232 56 58,592 19 58,667
สุรินทร� 51,645 54 18 51,699 31 51,748
หนองคาย 24,471 41 9 24,512 17 24,538
หนองบัวลำภู 20,565 22 4 20,587 5 20,596
อ�างทอง 8,878 11 6 8,889 19 8,914
อำนาจเจริญ 17,872 21 2 17,893 21 17,916
อุดรธาน� 48,699 99 27 48,798 35 48,860
อุตรดิตถ� 13,904 28 5 13,932 13 13,950
อุทัยธาน� 9,125 8 3 9,133 25 9,161
อุบลราชธาน� 57,068 132 37 57,200 31 57,268
ไม�ระบุ 67 4 12 71 1 84
 รวม 2,894,780 18,387 9,140 2,913,167 2,605 2,924,912
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ตารางที่ 4.2 จ�านวนวิสาหกิจ จ�าแนกตามขนาดวิสาหกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ส�านักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SEISIC ME LE SMEs N/A Total

A เกษตรกรรม การล�าสัตว� การป�าไม�
B การประมง
C การทำเหมืองแร�และเหมืองหิน
D การผลิตอุตสาหกรรม
E การไฟฟ�า ก�าซ และการประปา
F การก�อสร�าง
G การขายส�ง ขายปลีก การซ�อมแซม    
 ยานยนต�ฯ
H โรงแรมและภัตตาคาร
I การขนส�ง สถานที่เก็บสินค�า
J การเป�นตัวกลางทางการเงิน
K กิจกรรมด�านอสังหาริมทรัพย� 
M การศึกษา
N งานด�านสุขภาพและสังคมสงเคราะห�
O กิจกรรมด�านการบริการชุมชน สังคม   
 และการบริการส�วนบุคคลอื่นๆ
ไม�ระบุ
                 รวม

4,818
383

4,661
515,967

1,874
101,405

1,441,119

270,354
112,858
13,494

224,102
2,208
7,494

193,109

934
2,894,780

172
20

115
5,554

77
796

5,346

1,224
734
674

2,997
54

175
446

3
18,387

49
8

26
2,677

59
243

3,692

335
229
508

1,075
13

124
88

14
9,140

4,990
403

4,776
521,521

1,951
102,201

1,446,465

271,578
113,592
14,168

227,099
2,262
7,669

193,555

937
2,913,167

35
-

207
1,536

6
1

693

47
11
8

32
-
5
8

16
2,605

5,074
411

5,009
525,734

2,016
102,445

1,450,850

271,960
113,832
14,684

228,206
2,275
7,798

193,651

967
2,924,912
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4.2  การจ้างงานของ SMEs 

การจ้างงานในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ ในปี 2553 มกีารจ้างงานในกจิการ

ทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 13,496,173 ราย โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) 

2,988,581 ราย และเป็นการจ้างงานใน SMEs จ�านวน 10,507,507 ราย หรือร้อยละ 77.86 

ของการจ้างงานรวมทั้งหมด โดยที่ วิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) จะมีสัดส่วนต่อวิสาหกิจรวมสูง

ที่สุด ถึงร้อยละ 66.72 และยังมีสัดส่วนต่อ SMEs สูงที่สุด ถึงร้อยละ 85.70 เมื่อพิจารณาการ

จ้างงานของ SMEs จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญในปี 2553 นั้น พบว่า มีการ 

กระจายตัวของการจ้างงานอยู่ภาคการบริการสูงที่สุด จ�านวน 3,764,118 ราย รองลงมาคือ 

ภาคผลิตสินค้า และภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง ตามล�าดับ ท้ังน้ี หากพิจารณาสัดส่วนการ 

จ้างงานของ SMEs ในปี 2553 จะเห็นว่า ในภาคการค้าและซ่อมบ�ารุงจะมีการจ้างงานเพียง

ร้อยละ 30.03 ของการจ้างงานใน SMEs ทั้งหมด ในขณะที่ภาคการบริการ มีการจ้างงานใน

สัดส่วนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 35.82 ของการจ้างงานใน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.3 จ�านวนการจ้างงาน จ�าแนกตามรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจ 

SEจังหวัด ME LE SMEs N/A Total

กรุงเทพมหานคร 2,719,957 600,184 1,555,747 3,320,141 - 4,875,888
สมุทรปราการ 444,727 162,417 248,347 607,144 - 855,491
ชลบุรี 299,435 80,362 158,885 379,798 - 538,683
ปทุมธาน� 233,051 60,041 194,542 293,092 - 487,634
เชียงใหม� 253,244 24,006 23,994 277,250 - 301,244
สมุทรสาคร 191,781 74,260 95,725 266,041 - 361,766
นนทบุรี 208,651 28,869 75,470 237,519 - 312,989
นครราชสีมา 195,646 23,495 40,688 219,142 - 259,830
นครปฐม 169,715 43,448 43,490 213,163 60 256,712
สงขลา 169,881 20,531 49,429 190,411 - 239,840
ขอนแก�น 178,648 11,353 17,583 190,001 - 207,585
พระนครศรีอยุธยา 133,715 49,086 162,334 182,801 - 345,135
ระยอง 107,270 41,496 83,559 148,766 - 232,325
สุราษฎร�ธาน� 131,465 12,729 3,592 144,194 - 147,786
อุบลราชธาน� 126,641 6,270 5,453 132,910 - 138,363
นครศรีธรรมราช 123,054 5,604 1,390 128,659 25 130,074
ภูเก็ต 99,747 19,276 20,209 119,024 - 139,232
ร�อยเอ็ด 112,442 4,086 596 116,527 - 117,123
อุดรธาน� 110,690 4,719 3,459 115,409 - 118,868
ฉะเชิงเทรา 80,223 27,096 37,202 107,319 - 144,521
ราชบุรี 90,209 12,626 9,105 102,835 - 111,940
นครสวรรค� 94,551 7,935 3,232 102,486 - 105,718
สระบุรี 91,829 10,436 14,704 102,265 - 116,970
สุรินทร� 97,219 3,063 591 100,281 - 100,873
ศรีสะเกษ 96,933 3,339 - 100,272 - 100,272
เชียงราย 93,949 5,345 2,477 99,293 - 101,770
มหาสารคาม 91,242 6,235 182 97,477 - 97,660
บุรีรัมย� 94,235 2,537 852 96,772 - 97,624
ลำปาง 82,946 9,733 2,328 92,679 - 95,007
ตรัง 76,687 8,008 4,134 84,695 - 88,829
กาฬสินธุ� 80,707 2,775 953 83,482 - 84,435
กาญจนบุรี 76,270 7,155 5,215 83,425 - 88,640
ลำพูน 65,955 10,312 39,802 76,267 - 116,069
สุพรรณบุรี 72,506 2,266 1,462 74,772 - 76,234
พิษณุโลก 68,952 4,222 2,525 73,174 - 75,699
แพร� 70,918 1,711 52 72,629 - 72,681
ชัยภูมิ 69,241 3,027 1,183 72,268 - 73,450
เพชรบูรณ� 64,944 3,784 204 68,728 - 68,932
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) จ�านวนการจ้างงาน จ�าแนกตามรายจังหวัดและขนาดของวิสาหกิจ 

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ส�านักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SEจังหวัด ME LE SMEs N/A Total

ลพบุรี 62,229 2,449 1,559 64,678 - 66,238
ปราจีนบุรี 52,638 11,433 35,944 64,071 - 100,016
จันทบุรี 57,545 6,439 1,031 63,984 - 65,016
กระบี่ 55,559 5,745 2,734 61,304 - 64,038
สกลนคร 57,045 2,316 80 59,361 - 59,441
หนองคาย 55,783 2,051 491 57,834 - 58,325
พัทลุง 56,652 1,074 - 57,727 - 57,727
ประจวบคีรีขันธ� 49,584 7,686 6,254 57,270 - 63,524
เพชรบุรี 48,125 7,862 6,259 55,987 - 62,246
กำแพงเพชร 49,503 839 446 50,342 - 50,788
นราธิวาส 46,609 1,485 538 48,095 - 48,633
นครพนม 46,787 1,202 - 47,989 - 47,989
สระแก�ว 40,675 5,620 44 46,295 - 46,339
ป�ตตาน� 41,294 3,848 4,341 45,142 - 49,483
ตาก 38,958 4,949 1,001 43,907 - 44,908
ชุมพร 40,581 1,645 4,230 42,226 - 46,456
หนองบัวลำภู 38,791 1,967 578 40,758 - 41,336
สุโขทัย 38,098 2,008 148 40,106 - 40,254
น�าน 39,350 674 39 40,024 - 40,063
เลย 37,651 948 305 38,599 - 38,904
พะเยา 36,934 1,290 315 38,224 - 38,538
พิจิตร 35,597 1,491 - 37,089 - 37,089
ยะลา 34,959 1,681 417 36,640 - 37,058
อุตรดิตถ� 33,777 950 1,230 34,727 - 35,957
ยโสธร 33,222 1,203 82 34,425 - 34,508
มุกดาหาร 31,060 1,363 160 32,423 - 32,582
พังงา 30,168 2,183 690 32,351 - 33,041
อำนาจเจริญ 30,507 1,422 - 31,929 - 31,929
อ�างทอง 27,325 789 - 28,114 - 28,114
สมุทรสงคราม 24,443 1,834 1,360 26,277 - 27,637
ชัยนาท 23,537 2,231 426 25,768 - 26,193
สตูล 24,845 709 1,464 25,554 - 27,018
สิงห�บุรี 22,442 1,608 1,319 24,050 - 25,368
นครนายก 21,588 1,975 2,681 23,563 - 26,245
ตราด 19,912 2,823 312 22,735 - 23,047 
ระนอง 19,878 1,675 782 21,553 - 22,335
อุทัยธาน� 19,834 510 624 20,345 - 20,968
แม�ฮ�องสอน 12,502 428 - 12,930 - 12,930
 รวม 9,005,265 1,502,242 2,988,581 10,507,507 85 13,496,173
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ตารางที่ 4.4 จ�านวนการจ้างงาน จ�าแนกตามขนาดวิสาหกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ส�านักงานประกันสังคม, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SEISIC ME LE SMEs N/A Total

A เกษตรกรรม การล�าสัตว� การป�าไม�
B การประมง
C การทำเหมืองแร�และเหมืองหิน
D การผลิตอุตสาหกรรม
E การไฟฟ�า ก�าซ และการประปา
F การก�อสร�าง
G การขายส�ง ขายปลีก 
 การซ�อมแซมยานยนต�ฯ
H โรงแรมและภัตตาคาร
I การขนส�ง สถานที่เก็บสินค�า
J การเป�นตัวกลางทางการเงิน
K กิจกรรมด�านอสังหาริมทรัพย� 
M การศึกษา
N งานด�านสุขภาพและสังคมสงเคราะห�
O กิจกรรมด�านการบริการชุมชน สังคม   
 และการบริการส�วนบุคคลอื่นๆ
ไม�ระบุ

รวม

72,493
4,325

42,222
5,143,462

19,654
557,606

3,748,192

1,094,601
515,228
308,499

1,213,619
14,406

133,124
628,517

223
13,496,173

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

85
85

42,810
4,025

39,825
3,404,585

15,899
457,344

3,250,119

986,752
426,589
145,954

1,050,268
10,203
66,933

606,064

138
10,507,507

29,683
300

2,397
1,738,877

3,755
100,262
498,073

107,849
88,639

162,545
163,351

4,204
66,191
22,454

-
2,988,581

10,098
1,646
8,063

851,593
4,716

53,822
160,608

98,105
63,804
48,040

103,205
2,408

30,081
66,053

-
1,502,242

32,712
2,378

31,762
2,552,992

11,183
403,522

3,089,511

888,647
362,785
97,914

947,063
7,794

36,851
540,011

138
9,005,265
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4.3 การจดัตัง้ และส้ินสภาพ

จ�านวนกิจการจัดตั้งใหม่ในปี 2553 มีจ�านวนทั้งสิ้น  50,776 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 

จ�านวน 9,556 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 23.2 ในส่วนการสิ้นสภาพ

กิจการปี 2553 มีจ�านวนทั้งสิ้น 40,887 ราย ลดลงจากปี 2552 จ�านวน 22,120 ราย หดตัว

ลงจากปี 2552 ร้อยละ 35.1

ส�าหรบันติบิคุคลทีจ่ดัตัง้กจิการใหม่ จ�าแนกตามหมวดธรุกจิสงูสดุ 5 อนัดบั ในปี 2553 

พบว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งกิจการใหม่สูงสุดคือ หมวดบริการนันทนาการ มีจ�านวน 5,637 ราย 

ซึ่งมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 3,580 ล้านบาท รองลงมาคือ หมวดบริการรับเหมาทั่วไป จ�านวน 

4,855 ราย มทีนุจดทะเบียนมลูค่า 42,984 ล้านบาท และหมวดอสงัหารมิทรพัย์ จ�านวน 2,650 

ราย มีทุนจดทะเบียน มูลค่า 27,434 ล้านบาท ตามล�าดับ  

การสิน้สภาพกจิการ จ�าแนกตามหมวดธรุกจิสงูสดุ 5 อันดบั ในปี 2553 พบว่า นติบิคุคล

ทีจ่ดทะเบยีนเลกิสงูสดุคือ หมวดก่อสร้างอาคารทัว่ไป มจี�านวน 1,768 ราย ซึง่มทีนุจดทะเบยีน

มลูค่า 3,854 ล้านบาท รองลงมาคอื หมวดอสงัหารมิทรพัย์ จ�านวน 771 ราย มทุีนจดทะเบยีน

มูลค่า 7,664 ล้านบาท และหมวดบริการด้านธุรกิจอื่น จ�านวน 640 ราย มีทุนจดทะเบียน 

มูลค่า 1,502 ล้านบาท ตามล�าดับ
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การส�ารวจวิสาหกิจรายย่อย ปี 2553
(Micro Enterprises 2010)

บทที่ 5

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีบทบาทหน้าที่ในการ

สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งหมายรวมถึงวิสาหกิจ

รายย่อย  อันเป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทย อีกทั้งมีบทบาทส�าคัญในการเสริมสร้าง

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  

ก่อให้เกดิการจ้างงาน รวมทัง้เป็นฐานรากของการพฒันาทีย่ัง่ยนื และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา

ความยากจน แต่ด้วยเหตุทีวิ่สาหกจิรายย่อยมกัอยูน่อกระบบ มไิด้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูของรฐั 

ส่งผลให้หน่วยงานสนบัสนนุไม่สามารถให้การส่งเสรมิวสิาหกจิรายย่อยได้อย่างทัว่ถงึและเพยีงพอ 

ดังนั้น สสว. จึงด�าเนินการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยเพื่อทราบถึงข้อมูลเชิงลึก  

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และข้อมูลอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด

นโยบายเพ่ือการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิรายย่อยต่อไป ซึง่การส�ารวจครัง้นีเ้ป็นการส�ารวจ

ครัง้ทีส่อง  โดยด�าเนินการส�ารวจระหว่างเดือนตุลาคม ถงึ ธนัวาคม 2553 ด้วยแบบสอบถามใน

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค จ�านวน 1,161 ราย 

ใน 3 กลุ่มประเภทธุรกิจ ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง และภาคบริการ  

คิดเป็นร้อยละ 20.41, 47.20 และ 32.39 ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามล�าดับ

ผลการส�ารวจสถานการณ์วสิาหกจิรายย่อย ปี 2553 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่หนึ่ง คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ส่วนท่ีสอง ข้อมูลเกี่ยวกับ 

กิจการวสิาหกจิรายย่อย ส่วนทีส่าม ความต้องการสนิเช่ือและการเข้าถงึแหล่งสนิเชือ่ ส่วนท่ีสี่ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบและปัญหาในการด�าเนินกิจการ และส่วนที่ห้า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

มาตรการภาครัฐ  
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5.1 คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการวสิาหกจิรายย่อย

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการวิสาหกจิรายย่อย จ�านวน 1,161 ราย พบว่า ผูป้ระกอบ

การส่วนใหญ่ร้อยละ 70.41 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 50 ปี (ร้อยละ 65.34)  

จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและต�า่กว่า (ร้อยละ 46.66) ซึง่ไม่เคยประกอบอาชพีอ่ืนใด

มาก่อน เนื่องจากช่วยกิจการของครอบครัวและรับช่วงต่อมา หรือเมื่อเรียนจบก็มาท�ากิจการ 

หรอืเป็นแม่บ้าน เป็นต้น และเคยเป็นลกูจ้างหรือพนักงานมาก่อน ซึง่สาเหตหุรอืแรงบนัดาลใจ

ในการเลือกประกอบกิจการในปัจจุบันคือ ความต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต การจ�าหน่าย

หรือการให้บริการจากคนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน/เจ้าของกิจการเดิม 

โดยวิสาหกิจรายย่อยในภาคการผลิตได้รับความรู้จากคนรู้จักคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าวิสาหกิจ

รายย่อยในภาคธุรกิจอื่น ขณะที่วิสาหกิจรายย่อยในภาคบริการได้รับความรู้จากการอบรมใน

สัดส่วนที่สูงกว่าวิสาหกิจรายย่อยในภาคธุรกิจอื่นเช่นกัน

5.2 ข้อมลูเกีย่วกบักจิการวสิาหกจิรายย่อย

กิจการวิสาหกิจรายย่อยภาคการผลิตที่ท�าการส�ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.32 

เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ การผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 

ส่วนวิสาหกิจรายย่อยภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.40 เป็นการ 

ขายปลีกตามแผงลอยหรือตลาดสด รองลงมาคือ ร้านขายของช�า ส่วนวิสาหกิจรายย่อย 

ภาคบรกิาร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.47 เป็นร้านอาหาร รองลงมาคอื บรกิารส่วนบคุคล เช่น 

ร้านซกัรดี ร้านเสรมิสวย เป็นต้น ซ่ึงส่วนมากจะอยู่ในช่วงเร่ิมด�าเนนิกจิการ คอื เปิดมาประมาณ 

1 - 5 ปี 

เมือ่พจิารณาท�าเลท่ีต้ังของสถานประกอบการมลีกัษณะแตกต่างกนัตามประเภทกจิการ 

พบว่า วิสาหกิจรายย่อยภาคการผลิตจ�าเป็นต้องใช้สถานที่ที่มีพื้นที่ในการผลิตสินค้า ดังนั้น 

ลกัษณะสถานประกอบการส่วนใหญ่จงึเป็นบ้านมบีรเิวณ ส่วนวสิาหกจิรายย่อยภาคการค้าและ

ซ่อมบ�ารุง ท�าเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในแหล่งชุมชน มีความส�าคัญต่อยอด

จ�าหน่ายของกิจการ ดังนั้น ท�าเลที่ตั้งของกิจการประเภทนี้จึงเป็นแผงริมถนน แผงหน้าร้าน 
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รวมถึงแผงในตลาด ขณะที่ท�าเลที่ต้ังของวิสาหกิจรายย่อยภาคบริการนั้น มีความส�าคัญ 

ไม่น้อยไปกว่าภาคการค้าและซ่อมบ�ารงุ ซึง่ต้องเป็นท�าเลทีล่กูค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย มท่ีีจอดรถ

เพียงพอ ดังนั้น ลักษณะสถานประกอบการของวิสาหกิจรายย่อยภาคบริการ ส่วนใหญ่จึง 

เป็นอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮาส์ 

5.3 ความต้องการสินเชือ่และการเข้าถงึแหล่งสินเชือ่

ความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา คือ  

ปี 2552 - 2553 พบว่า มผีูต้้องการสนิเช่ือหรือกล่าวอกีนัยคอื เคยขอกูเ้งนิส�าหรบัแหล่งสนิเชือ่

ในระบบและนอกระบบ ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่ไม่เคยขอสินเชื่อ

จากแหล่งสินเชื่อในระบบ สามารถจ�าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งร้อยละ 76.45 ผู้ที่ 

ไม่ต้องการสินเชื่อเนื่องจากมีเงินเก็บส่วนตัวเพียงพอ รวมถึงไม่ต้องการเป็นหนี้ กลุ่มที่สอง

ร้อยละ 23.55 ผูท้ีต้่องการสนิเช่ือแต่ไม่กู ้ โดยเหตุผลทีส่�าคญัท่ีสดุ คอื ไม่มบีคุคลหรอืหลกัทรพัย์

ค�า้ประกนั ขณะทีผู่ป้ระกอบการวิสาหกจิรายย่อยซ่ึงไม่เคยขอสนิเชือ่นอกระบบ สามารถจ�าแนก

ได้เป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มที่หนึ่งร้อยละ 67.60 ผู้ที่ไม่ต้องการสินเชื่อเนื่องจากมีเงินเก็บ

ส่วนตวัเพยีงพอรวมถงึไม่ต้องการเป็นหน้ี กลุม่ทีส่องร้อยละ 32.40 ผูท่ี้ต้องการสนิเชือ่แต่ไม่กู้ 

โดยเหตุผลที่ส�าคัญที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยสูง 

ส�าหรบัผูป้ระกอบการวิสาหกจิรายย่อยทีเ่คยขอกูเ้งนิจากแหล่งสนิเชือ่ทัง้ในระบบและ

นอกระบบ พบว่า มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เห็นได้ว่า สัดส่วนของผู้ที่ขอ

กู้เงินจากแหล่งสินเช่ือนอกระบบแล้วไม่ได้รับเงินน้ันมีน้อยมาก และต�่ากว่าร้อยละของผู้

ประกอบการที่ไม่ได้รับเงินกู้จากแหล่งสินเชื่อในระบบทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า การ

ที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากแหล่งสินเชื่อในระบบ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสาร

หลกัฐานไม่ครบตามทีแ่หล่งสนิเชือ่ในระบบต้องการ ขณะทีส่าเหตทุี่ไม่ได้รบัการอนมุตัสินิเชือ่

จากแหล่งสินเชื่อนอกระบบนั้น เนื่องจากไม่มีความสามารถในการผ่อนช�าระคืน
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5.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ ปัจจยัท่ีมผีลกระทบ และปัญหาในการด�าเนนิกิจการ

จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อความ

ส�าเรจ็ของกจิการ 3 อนัดบัแรก คอื ท�าเลทีต่ัง้ของกจิการ การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าหรอื

มีลูกค้าประจ�า และฝีมือในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หากพิจารณาตามประเภทกิจการ 

พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของวิสาหกิจรายย่อยภาคการผลิต คือ ฝีมือในการผลิต

สนิค้า ขณะทีปั่จจยัความส�าเร็จของวสิาหกจิรายย่อยภาคการค้าและซ่อมบ�ารงุ และภาคบรกิาร 

คือ ท�าเลที่ตั้งของกิจการ กล่าวคือ ท�าเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ในแหล่งชุมชน 

และมีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งถือว่าส�าคัญต่อวิสาหกิจรายย่อยภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง และ 

ภาคบริการ เป็นอย่างมาก ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการวิสาหกิจรายย่อย 

มากทีส่ดุ 3 อันดบัแรก คอื ผลกระทบจากราคาต้นทนุสนิค้า/วัตถดุบิ รองลงมา คอื ผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และผลกระทบจากระดับราคาน�้ามันและค่าขนส่ง

5.5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัมาตรการภาครฐั

รัฐควรจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับรายได้และภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ ผู้มีรายได้มาก

ควรเสยีภาษมีากกว่าผูม้รีายได้น้อย ส่วนผูท้ีม่รีายได้น้อยหรอืผูท่ี้มรีายได้น้อยกว่ารายจ่ายควร

ได้รับการยกเว้นภาษี นอกจากนั้น หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยควรจัดเก็บภาษีลดลง 

เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ลดความยุ่งยากและ

ความซ�้าซ้อน อาทิ ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 94 ทุกครึ่งปี เปลี่ยน

เป็นยืน่ปีละครัง้เหมอืนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาทัว่ไป จดัเกบ็ภาษอีตัราเดยีว (เช่น ภาษป้ีาย)  

ลดการจัดเก็บภาษีซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน (เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อมกับภาษีโรงงาน)  ปรับกฎ

ระเบยีบเกีย่วกบัภาษีให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง (เช่น ร้านถ่ายรปูในปัจจบุนัใช้ระบบดจิติอล

ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงไม่ควรเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม)

ควรเพิ่มทางเลือกในการช�าระภาษี เพื่ออ�านวยความสะดวก เช่น เพิ่มจ�านวนงวดใน

การช�าระ เพิ่มช่องทางในการช�าระ เป็นต้น ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษี กล่าวคือ  

รัฐควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจ

รายย่อยมีความเห็นว่า ตนเองยังไม่มีความรู้เรื่องภาษี
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน

บทที่ 6

6.1 ความน�า

การก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบต่อวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ผลกระทบในด้านบวก หมายถึง ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวม

เป็นตลาดเดียว และการลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้าน

ภาษ ีขณะทีผ่ลในด้านลบโดยเฉพาะผลทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ได้แก่ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากคู่แข่งขันในกลุ่มท่ีเคยมีศักยภาพต�่ากว่า 

จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ซึ่งในที่นี้หมายถึง กลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม 

ที่ในอดตีผูป้ระกอบการในประเทศเหล่าน้ันมศัีกยภาพในการแข่งขนัทีต่�า่กว่า อนัเป็นผลมาจาก

การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และการปิดประเทศท�าให้นักลงทุน

ต่างชาติให้ความสนใจไม่มาก นอกจากนี้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  อาทิ สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพยายามหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน

เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศของตนมีศักยภาพและขีดความ

สามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ความพยายามต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการไปย่อมส่งผลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่มากก็น้อย 
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การเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจงึนบัว่ามคีวามส�าคญั เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ด้านนโยบาย 

ด้านสิง่แวดล้อมและปัจจยัเอือ้ทางธุรกจิทีก่ระทบต่อวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเมือ่

เทียบกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื่นๆ ในอาเซียน ส่งผลให้ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก�าหนดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ

มาตรการการรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

กลุ่มประเทศอาเซียน

6.2 แนวทางการศกึษาและข้อจ�ากดัของการศึกษา

แนวทางการศึกษาที่ได้ด�าเนินการในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงบรรยาย  

(Descriptive Analysis) โดยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 

Sources) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่มีความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบาย

ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างน้อย 2 องค์กรในกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม  

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

ในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม นอกจากนี้ 

เพือ่ให้ผลการศกึษาสามารถน�าไปขยายผลในทางปฏบิตัไิด้ต่อไป การศกึษาในครัง้นี้ได้จดัให้มี

การประชมุระดมสมองกบัเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตลอดจน 

ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รับฟังข้อคิดเหน็ทีอ่าจมเีพิม่เติมจากผลการศกึษาท่ีทีมท่ีปรกึษา

ได้น�าเสนอในการประชุม
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6.3 ผลการศกึษา

6.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของวิสาหกิจในแต่ละประเทศ

ประเทศไทย

เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมและศักยภาพของวิสาหกิจไทย พบว่า จุดแข็งของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย คือ การมีทักษะในด้านงานศิลป์และงานฝีมือ มีจิตใจ

ในการให้บรกิาร และหากสามารถน�าภมูปัิญญาไทยมาประยกุต์ในสนิค้าและบรกิารได้ จะเสรมิ

ให้สินค้าไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนี้ วิสาหกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มขนาดย่อมและ

รายย่อยยังมีจุดอ่อนในด้านอื่นๆ เช่น การบริหารงานท่ียังเป็นแบบด้ังเดิม การสื่อสารด้วย 

ภาษาต่างประเทศยงัจ�ากดัเฉพาะกลุม่ และวสิาหกจิจ�านวนมากทีย่งัขาดการสือ่สารกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ เนื่องจากมีการจัดตั้งกิจการที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ 

ประเทศสิงคโปร์

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสงิคโปร์มคีวามเข้มแขง็เนือ่งจากสามารถ

สื่อสารได้หลายภาษา และประการส�าคัญคือ มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิต 

รวมถึงมีการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ แต่สิงคโปร์มีจุดอ่อนด้านอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีสูง 

ท�าให้รฐับาลสงิคโปร์ได้ก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมและสนบัสนนุในด้านต่างๆ ท่ีชดัเจน รวมถงึ

การให้เงินทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่วิสาหกิจที่มีศักยภาพเพ่ือลดอุปสรรคท่ีเกิดจากอัตรา 

ค่าจ้างแรงงาน

ประเทศมาเลเซีย

เมือ่พจิารณาถงึวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศมาเลเซยี พบว่า นอกจาก

ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ยังมีต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลท่ี

ต�่ากว่าประเทศไทย เนื่องจากตราฮาลาลของมาเลเซียเป็นท่ียอมรับ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อน 

ของวิสาหกิจมาเลเซียในด้านอื่นๆ นั้น ไม่แตกต่างจากวิสาหกิจไทยมากนัก กล่าวคือ ความ

สามารถในการเข้าถงึแหล่งทนุยงัอยู่ในเกณฑ์ต�า่ การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการ

ผลิตยังมีอยู่น้อย นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าไทย
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การเป็นประเทศทีม่ปีระชากรจ�านวนมาก ท�าให้ฟิลปิปินส์มปีระชากรทีอ่ยู่ในวยัท�างาน

มากถงึ 50 ล้านคน และแรงงานส่วนใหญ่ยังสามารถสือ่สารด้วยภาษาอังกฤษได้ด ีอย่างไรกต็าม 

แรงงานที่มีทักษะและมีความสามารถมักไปท�างานในต่างประเทศหรือในองค์กรขนาดใหญ่ 

ท�าให้แรงงานที่ท�างานให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะที่ด้อยกว่า นอกจากนี้ 

จุดอ่อนทีเ่กดิขึน้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในฟิลปิปินส์คล้ายกบัของไทย กล่าวคอื 

ความสามารถในการเข้าถงึแหล่งทนุยงัอยู่ในเกณฑ์ต�า่ การบริหารงานรวมถงึการน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ยังมีอยู่น้อย

ประเทศอินโดนีเซีย

จุดแขง็ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอนิโดนเีซยี คอื มแีรงงานจ�านวนมาก

และอตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ต�า่กว่าของประเทศไทย โดยในปัจจบุนัค่าจ้างขัน้ต�า่อยูท่ี่ประมาณ 

67 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อเดอืน ส่งผลให้ต้นทนุการผลติสนิค้าและบรกิารต�า่กว่าเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับไทย ขณะทีจ่ดุอ่อนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างจากไทยมากนัก กล่าวคือ 

ส่วนใหญ่ขาดแคลนหลักทรัพย์ในการค�้าประกันเพื่อขอสินเชื่อ อีกทั้งยังมีการจัดท�าระบบ 

บญัชทีี่ไม่ถูกต้องตามความต้องการของสถาบันการเงนิ ท�าให้ไม่สามารถขอสนิเชือ่จากสถาบนั

การเงินและต้องใช้วิธีการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

วิสาหกิจในประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เปรียบกว่าวิสาหกิจไทยในแง่ความสามารถ

ในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและต้นทุนในด้านพลังงานท่ีต�่ากว่าไทย เนื่องจากเป็น

ประเทศทีม่ทีรพัยากรด้านพลงังานเป็นจ�านวนมาก อย่างไรกต็าม ต้นทุนในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

ค่าจ้างแรงงานนั้นสูงกว่าไทยมาก เนื่องจากรัฐบาลได้น�าระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาอิง 

เป็นพื้นฐานท�าให้ค่าครองชีพต่างๆ สูง นอกจากนี้ ศักยภาพในการผลิตสินค้าจ�านวนมาก 

ให้ได้มาตรฐานสม�า่เสมอยงัอยู่ในเกณฑ์ต�า่ เนือ่งจากทีผ่่านมา การผลติของบรูไนดารสุซาลาม

เพยีงเพือ่สนองความต้องการของตลาดในประเทศเท่านัน้ ท�าให้การผลติจงึมกัเป็นแบบดัง้เดมิ

และมักเน้นการผลติในเชงิคณุภาพ แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมจงึมทีศิทางที่ไม่ต่างจากของไทยมาก กล่าวคอื รฐับาลพยายามให้การสนบัสนนุทัง้



51บทสรุปผู้บริหาร

ในด้านการเงิน การบริหาร การตลาดและการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ นอกจากนี้ การที่

ประชากรเกอืบทัง้หมดนบัถอืศาสนาอสิลาม ท�าให้รัฐบาลพยายามใช้จดุแขง็ในส่วนนีเ้พือ่สร้าง

ตลาดฮาลาลให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

ประเทศเวียดนาม

การทีเ่วยีดนามต้องเผชญิกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยูเ่ป็นประจ�า ท�าให้ชาวเวยีดนาม

มคีวามขยนั อดทน และมคีวามต่ืนตัวในการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเวยีดนามให้ความสนใจในการน�านวตักรรมใหม่ๆ มาใช้  

และเพียรพัฒนาทักษะตนเองมากขึ้น กระนั้นก็ตาม สินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานยังมีน้อย อีกทั้ง

ยังมีจุดอ่อนด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนท่ี

ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า ท�าให้การพัฒนาศักยภาพเป็นไปตามที่สามารถท�าได้ในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาล

เวียดนามตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้พยายามก�าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ

สนับสนนุในด้านต่างๆ รวมถงึการลดขัน้ตอนและการให้สทิธปิระโยชน์เพือ่สร้างความแขง็แกร่ง

และเพิ่มวิสาหกิจรายใหม่

ประเทศสหภาพพม่า

ในประเทศสหภาพพม่า ต้นทุนในด้านค่าจ้างแรงงานปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ต�่าที่สุดใน

กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน (ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ในประเทศสหภาพพม่าประมาณ 1 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อวัน) ซึ่งนับเป็นจุดแข็งส�าหรับวิสาหกิจที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศน้ี อย่างไรก็ตาม 

ความไม่สามารถในการเข้าถงึแหล่งทนุและอตัราดอกเบีย้เงนิกูท่ี้สงู รวมถงึทักษะในด้านต่างๆ 

ที่ยังจ�ากัด และอีกประการส�าคัญคือ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าส�าหรับใช้ภายในประเทศ 

ยังไม่เพียงพอ ท�าให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

สหภาพพม่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว รัฐบาลสหภาพพม่าได้ควบคุม 

การน�าเข้าสินค้าบางประเภท รวมถึงจัดท�าโครงการขยายก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น  

ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพม่ามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าใน สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ

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

ประมาณ 1.30 ดอลลาร์สหรฐัฯ ต่อวนั) นับเป็นจดุแข็งส�าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีด่�าเนินธุรกจิใน สปป.ลาว อย่างไรกต็าม ปัญหาทัว่ไปทีพ่บในวสิาหกจิลาว คอื ความสามารถ

ในการเข้าถึงแหล่งทุนที่อยู ่ในเกณฑ์ต�่า ทักษะของวิสาหกิจในด้านต่างๆ ยังมีอยู ่น้อย  

นอกจากนี้ การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจของรัฐบาล สปป.ลาว ยัง

อยู่ในระยะเริม่ต้น ส่งผลให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิลาวยงัอยู่ในระดบัทีต่�่า

ประเทศกัมพูชา

จดุแขง็และจุดอ่อนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในกมัพชูาเป็นไปในท�านอง

เดียวกบัในสหภาพพม่าและใน สปป.ลาว เพือ่ลดข้อจ�ากดัในการเข้าถงึแหล่งทนุ รฐับาลกมัพชูา

ไดป้รับปรุงวธิีการท�าบญัชสี�าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้อยู่ในรูปแบบทีง่า่ยขึน้ 

เพื่อให้สถาบันการเงินมีข้อมูลในการวิเคราะห์และอนุมัติให้สินเชื่อได้มากขึ้น

6.3.2 ผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 

ท�าให้สมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศต่างตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ โดยคาดการณ์ว่า ใน

ขณะที่การรวมกลุ่มท�าให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าหรับวิสาหกิจที่มีศักยภาพ 

ในอกีด้านหนึง่ การแข่งขนัย่อมทวคีวามรุนแรงมากขึน้ การเตรียมการเพือ่เผชญิกบัสภาพการ

แข่งขันทีร่นุแรงมากขึน้จงึหมายถงึการสนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวาม

แข็งแกร่งมากขึ้น และขจัดปัญหาหรือแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่างๆ ของวิสาหกิจให้มีน้อยลง 

แนวทางที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้ด�าเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจไทยโดยเฉพาะ

กลุ่มที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันปานกลาง-ต�่า กล่าวคือ ในประเทศที่เคยพึ่งพิงสินค้า

น�าเข้าจากไทย ย่อมหันไปซื้อสินค้าที่ผลิตได้มาตรฐานมากขึ้นจากวิสาหกิจภายในประเทศ 

ส่วนกลุ่มที่มีก�าลังซื้อต�่าจะให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่มีต้นทุนต�่ามากๆ เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
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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

และมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีต้นทุนในการส่งออกที่ต�่ากว่าประเทศอ่ืนๆ และมีการเข้าถึง 

สนิเชือ่ทีง่่ายกว่า อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัไทยยงัมจีดุเด่นในเรือ่งการเป็นประเทศทีน่่าลงทนุแข่งขนั

ได้กบัสงิคโปร์และมาเลเซยี เนือ่งจากมขีัน้ตอนที่ไม่ยุง่ยากและมรีะยะเวลาในการด�าเนนิการที่

ไม่นานนัก

 เม่ือน�าประเด็นขนาดตลาดภายในประเทศ อัตราค่าจ้างขั้นต�่า ต้นทุนการส่งออก 

ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ และความสะดวกในการขอสินเชื่อ มาพิจารณาร่วมกัน 

เวียดนามเป็นประเทศที่มีแต้มต่อในการด�าเนินธุรกิจมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มสมาชิก

อาเซยีน ซึง่หากรฐับาลเวยีดนามสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการท�างานของภาครฐั

ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความซ�้าซ้อนในการท�างานลง เวียดนาม 

จะกลายเป็นประเทศที่มีแต้มต่อทางธุรกิจโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

6.4 ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยและผลการด�าเนนิการจาก 
 การส่งเสรมิและสนบัสนนุของหน่วยงานภาครฐั (กรณศีกึษา : มาตรการรองรบั 
 ผลกระทบต่อ SMEs ของประชาคมเศรษฐกจิยโุรป)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุโรป ทั้งในด้าน

การสร้างรายได้ การจ้างงาน การพัฒนานวัตกรรมและผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเป็น 

ผู้สนบัสนนุพฒันาการทางสงัคมแก่ชุมชน ปัจจบัุนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพ

ยุโรปมีไม่น้อยกว่า 23 ล้านราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด โดยสามารถสร้างงาน

ได้มากถึง 75 ล้านต�าแหน่ง ซึง่ความส�าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท�าให้คณะ

กรรมาธิการประชาคมยุโรปได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ



54

ขนาดย่อมในยุโรป โดยใช้หลักการ “เริ่มต้นจากเล็ก” และสอดแทรกนโยบายการส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้อยู่ในทกุนโยบายร่วมของสหภาพยโุรปและนโยบายของ

แต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งนโยบายที่คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปให้ความส�าคัญมีท้ังหมด 

9 ด้าน ตามภาพ ดังนี้

6.5 ข้อเสนอแนะ

6.5.1 ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยและผลการด�าเนินการ 

  จากการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

ความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แม้ว่าวิสาหกิจไทยจะมีความสามารถในด้านงานศิลป์และมีใจรักบริการ ซึ่งเป็นทักษะ

ที่ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจในบางสาขา แต่ข้อจ�ากัดของวิสาหกิจไทยในด้านอื่นๆ ได้แก่ ความ

สามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่ต�่า ส่งผลให้ความสามารถในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

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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ในการบริหารงานและการผลิตมีน้อย ขาดการวิจัยและพัฒนา ท�าให้ศักยภาพและขีดความ

สามารถของวสิาหกจิไทยต�า่กว่าบางประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีน เช่น สงิคโปร์ และมาเลเซยี  

ความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูทีต่�า่ท�าให้วิสาหกจิไม่ทราบถงึช่องทางการตลาดใหม่ๆ รวมถงึ

แหล่งที่มีการให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจในกลุ่มที่ทราบถึงช่องทางการตลาด 

ใหม่ๆ บางส่วนต้องเผชญิกบัอปุสรรคในเรือ่งการสือ่สารเนือ่งจากไม่สามารถสือ่สารด้วยภาษา

ต่างประเทศ ซึง่เป็นจดุอ่อนทีส่�าคัญเมือ่ต้องแข่งขันกบัประเทศท่ีมกีารสือ่สารด้วยภาษาองักฤษ 

เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจไทยต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการ

เข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากวิสาหกิจไทยโดยเฉพาะขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ ่

มกัขาดแคลนหลกัทรัพย์ค�า้ประกนั มกีารจดบันทกึการด�าเนนิธรุกจิท่ีไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ หรอื

บางส่วนไม่จดทะเบียนเข้าในระบบธุรกิจ ท�าให้สถาบันการเงินไม่สามารถอนุมัติให้สินเชื่อได้ 

ที่ผ่านมาจึงแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมจากนอกระบบ ส่งผลต่อเนื่องถึงภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง 

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง

ปัจจัยเอื้อส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การนยิามและให้ค�าจ�ากดัความวิสาหกจิในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีนแตกต่างกนัไป 

ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น 

รฐับาลสงิคโปร์ ให้ค�าจ�ากดัความวสิาหกจิทีก่ว้างกว่าของไทย กล่าวคือ วิสาหกิจใดท่ีมกีารจ้างงาน

น้อยกว่า 200 คน และมีมูลค่าทรัพย์สินน้อยกว่า 15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ  

360 ล้านบาทไทย) จะถูกนับรวมเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ในขณะท่ีจ�านวนการจ้างงานและ

มูลค่าทรัพย์สินในระดับดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ในกรณีของไทย การให้

ค�าจ�ากัดความทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อวิสาหกจิรายทีต้่องการขอรบัการสนบัสนนุหรอืในบางกรณี

มีผลต่อการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดสรรให้ และเป็นปัจจัยให้ขีดความ

สามารถในการแข่งขันมีความแตกต่างกันไป
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การสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาท�าให้วิสาหกิจไทยในปัจจุบันเริ่มเข้าใจ

และเหน็ถงึความส�าคญัในการสร้างเครือข่ายเพือ่ให้เกดิความร่วมมอือย่างใกล้ชดิ อย่างไรกต็าม

ความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจ�ากัดเพียงบางกลุ่ม กลุ่มที่เกิดความเชื่อมโยงน้อยหรือยัง

ไม่สามารถรวมตวักันได้ดส่ีวนใหญ่เป็นกลุม่วสิาหกจิขนาดย่อมและวสิาหกจิรายย่อย เนือ่งจาก

ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 

6.5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมไทยต่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลการศกึษาที่ได้ในคร้ังน้ีน�ามาสูยุ่ทธศาสตร์ 4 ด้าน ซ่ึงหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องควรน�าไปขยายผลเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเข้าร่วม 

เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้ 

ยทุธศาสตร์ทีห่นึง่ : ปรับปรุงกระบวนการท�างานของภาครฐัให้มปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้

โดยก�าหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ควรปรับโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย 

รวมถงึประสานงานให้เป็นศนูย์กลางอย่างแท้จริงและเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานต่างๆ รวมถงึ

ผลักดันระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) มาใช้โดยเร็วเพื่อ

เพิม่ประสทิธิภาพการท�างาน และสร้างเว็บท่า (A Single Portal) แห่งเดยีว ในการให้ค�าปรกึษา

การด�าเนินธุรกิจเพื่อลดความสับสนในการเข้ามาขอรับบริการจากภาครัฐ

ยทุธศาสตร์ทีส่อง : พฒันาศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เข้มแขง็ 

เพื่อให้สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองได้ดยีิง่ขึน้ ภาครฐัควรก�าหนดมาตรการทีจ่งูใจ เช่น การให้รางวลั การให้สทิธพิเิศษ

ด้านภาษี การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ฯลฯ มาตรการเหล่านี้จะจูงใจให้เกิดวิสาหกิจรายใหม่ๆ 

ขณะเดียวกันยังเป็นการจูงใจให้วิสาหกิจรายเดิมสนใจที่จะเข้าระบบโดยจดทะเบียนเป็น
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นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมอีกทางหนึ่ง คือ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าโดยการผสมผสาน

ศิลปะไทยในชิ้นงาน

ยุทธศาสตร์ที่สาม : ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยขยายการค้า- 

การลงทนุในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่  ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิยงัอดุมสมบรูณ์ ค่าจ้างแรงงาน

ทีต่�า่กว่าไทย และการได้รบัโควต้าส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายยงัประเทศนอกภมูภิาคอาเซยีน นบัเป็น

จดุเด่นของประเทศสมาชกิอาเซียนใหม่ทีค่วรให้ความสนใจ การส่งเสรมิให้วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมที่มีศักยภาพและสนใจการขยายกิจการ หรือด�าเนินธุรกิจใหม่ในกลุ่มประเทศ

เหล่านั้น รัฐบาลควรให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจที่ควรลงทุนแก่วิสาหกิจไทย

ยทุธศาสตร์ทีส่ี ่ : ส่งเสรมิให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเข้าสูร่ะบบห่วงโซ่ 

อุปทานระดับโลก ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม 

จากที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ด�าเนินการไว้แล้ว อาทิเช่น การก�าหนด

สิทธิประโยชน์ส�าหรับการลงทุนที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดในกลุ่มวิสาหกิจไทยได้  

รวมถงึโครงการที่ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม เป็นแนวทางทีจ่ะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบัวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในกลุ่มที่เป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ให้กับนักลงทุน

ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเพื่อให้ความเชื่อมโยงในการด�าเนินธุรกิจกับบริษัท

ต่างชาติเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีการพัฒนาทักษะ

ในด้านภาษาต่างประเทศให้แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึการพฒันาให้แรงงาน

ไทยให้มีระเบียบวินัยในการท�างานมากขึ้น
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ผลการศึกษาสถานการณ์ธุรกิจโรงแรม และที่พัก ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

บทที่ 7

7.1 ภาพรวมสถานการณ์ธุรกจิท่องเท่ียวปี 2553

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นภาคบริการที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยธุรกิจโรงแรมและที่พัก เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเป็นแหล่งที่มาของการ

สร้างงานและท�าให้เกดิรายได้ของประเทศ ซ่ึงในปี 2553 มจี�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทาง

เข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 15.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.0 โดยส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง (สศค.) คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 6.27 แสนล้านบาท สูงกว่า 

เป้าหมายทีก่ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้ังไว้ในปี 2553 ท่ี 14.5 ล้านคน และสงูกว่า

เป้ารายได้ 5.30 แสนล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวไทย ถึงแม้ว่า

จะมเีหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเกดิขึน้ตลอดท้ังปี โดยในปี พ.ศ. 2553  

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 15.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552  

โดยสร้างรายได้ถึง 580,000 - 600,000 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 - 17 เมื่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ถือว่าเพิ่มสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ส�าหรับปี พ.ศ. 2553 

เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซึ่งมี

อยู่จ�านวนมาก คือ กว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนโรงแรมและรีสอร์ททั้งหมดในประเทศไทย จะ

ได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เอื้อด้านการท่องเที่ยวในปี 2554 ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่

กับความสามารถในการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจรองรับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่

ปรับเปลี่ยนไป โดยอาศัยจุดแข็งที่มีอยู่ของผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งแตกต่างกันออกไป ซึ่ง

เมื่อพิจารณาจากทิศทางการเติบโตของการท่องเที่ยวไทยในปี 2554 ท้ังตลาดนักท่องเท่ียว 

คนไทยและตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเป็นมูลค่า 

ประมาณ 600,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8) และรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทย คิดเป็น
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มูลค่าประมาณ 432,000 ล้านบาท หากพิจารณาจากขนาดของโรงแรมในไทย โดยพิจารณา

จากจ�านวนห้องพักแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก (มีจ�านวนห้องพัก

ไม่เกิน 79 ห้อง) อยู่ในภาคใต้ 

7.2 ผลการศกึษาสถานการณ์ธุรกจิโรงแรม และท่ีพกั ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและ 
 จังหวดัชลบรุ ี(เมอืงพทัยา)

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลของธุรกิจให้เช่าท่ีพักท่ี 

จดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และศกึษาความได้เปรยีบ

เสยีเปรยีบของผู้ประกอบการธรุกจิให้เช่าทีพ่กัทัง้จดทะเบียนและไม่จดทะเบยีน ตลอดจนศกึษา

กฎระเบียบ ปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์เชิงลึกของธุรกิจ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ

และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาและวิจัยแบบ

ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mixed-method Research) 

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เพื่อสืบค้นข้อมูลใน

แนวกว้างจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสืบค้น

ข้อมูลในแนวลึกเพื่อตอบค�าถามและอธิบายร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
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7.2.1 สถานการณ์ธรุกจิการโรงแรม ทีพ่กั ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและจงัหวดัชลบรุี 

  (เมืองพัทยา) 

• พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- กลุ ่มลูกค้าจากยุโรป อเมริกา 

ออสเตรเลยี จะเข้าพกัอยูแ่ถวใจกลาง

ธุรกิจ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม 

ซึ่งเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

- ส ่วนใหญ่ได ้รับผลกระทบจาก

สงครามราคา และ Service Apartment 

- สถานการณ์ทางการเมอืง ส่งผลให้

นักท่องเที่ยวจองที่พักล่วงหน้า และ

มีระยะเวลาเข้าพักน้อยลง

- สถานการณ์ทางการเมืองและค่า

เงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้ ส่งผลให้นกัท่อง

เที่ยวจองที่พักล่วงหน้า และมีระยะ

เวลาเข้าพักน้อยลง

- ส ่วนใหญ่ได ้รับผลกระทบจาก

สงครามราคา และ Service Apartment

- ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ใกล้สนามบนิ

สุวรรณภูมิจะเป็น Transit Hotel 

ลูกค้าจะเข้าพักไม่ซ�้าหน้า จ�านวน

พกัเฉลีย่ 1 คนื และต้องมบีรกิารรถ

รับ - ส่ง กลุ่มลูกค้าหลากหลาย 

ส่วนใหญ่เป็น Backpack 

- พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน Last 

Minute และพักน้อยลง จึงเน้น

ลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการ 

- สถานการณ์ทางการเมอืงส่งผลก

ระทบในกลุ่มลูกค้าทัวร์จีนที่ลดลง 

- ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่กล้สวุรรณภมูิ

จะได้ลูกค้า Transit ท�าให้ได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทาง 

การเมอืงน้อย
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การบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรม ที่พัก พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ประกอบการแถวชานเมืองจะมี

อัตราการเข ้าพักต�่า เช ่น ถนน

สุขาภิบาล 3 มีร้อยละ 10 

- ผู้ประกอบการที่เน้นการท�าตลาด

เฉพาะกลุ่ม จะมีอัตราการเข้าพักสูง 

มากกว่าร้อยละ 80

- เน้นการท�าตลาดผ่าน Online มาก

ขึ้น ทั้งผ่าน website ของกิจการและ

ของ Agency

- แรงงานขาดแคลน เนือ่งจากมทีาง

เลอืกมากขึน้ และขาดทกัษะทางการ

สื่อสาร

- มกีารขายผ่าน website, Sale และ

ผ่าน Agency การขายผ่าน online  

สูงขึ้น โรงแรมใหม่เน้นการประชา-

สัมพันธ์ผ่านนิตยสาร ใบปลิว 

- ลูกค้าต่างชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เนือ่งจากผลจากการเมอืง แต่ได้กลุม่

สัมมนามาชดเชย 

- เน้นการท�าตลาดผ่าน website 

โดยต้องให้ข้อมูลห้องพัก ท�าเล

ชัดเจน เน้นให้บริการที่ถูกต้อง

รวดเร็ว ห้องพักสะอาดเป็นหลัก 

- มกีารบรกิารแรงงานแบบครอบครวั

เป็นส่วนใหญ่ ท�าให้มีปัญหาการ

เปลี่ยนงานของพนักงานน้อย บาง

แห่งให้สิทธิพนักงานในการสร้าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่กระทบการ

บริการและสร้างความไม่พอใจได้ 

- ท�าตลาดผ่าน Agency แต่ปัจจบุนั

การขายผ่าน Online เพิ่มสูงขึ้น 

- แรงงานมีป ัญหาในส ่วนของ 

แม่บ ้านพนักงานบริการที่มีการ

เปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากเน้น  

Service Charge ที่สูงเป็นหลัก 
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• พื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- สถานการณ์ทางการเมือง ส่งผล 

กระทบให้นักท่องเที่ยวลดลง 

- นกัท่องเทีย่วโซนเอเชยี จะเดนิทาง

เข้าพักในช่วง Low Season 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผล 

กระทบจากสงครามราคา แต่ส่วนใหญ่

มองว ่ าค ่ า เ งิ นบาทที่ แข็ งขึ้ นม ี

ผลกระทบมากกว่า 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอัตราการ

เข้าพกัเฉลีย่ลดลง และมกีารจองล่วง

หน้ากระชั้นชิดขึ้น 

- แม้วิกฤตการณ์ทางการเมืองผ่าน

ไปแล้ว ผู้ประกอบการยังได้รับผล 

กระทบให้มีอัตราการเข้าพัก จ�านวน

วันพักเฉลี่ยน้อยลง 

- ส่วนใหญ่ระบุว่าค่าเงินบาทส่งผล 

กระทบกับอัตราการเข้าพักมากกว่า

การแข่งขันด้านราคา 

- เกดิการแข่งขนัด้านราคาขึน้ เพราะ

มีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นจ�านวนมาก 

ท�าให้มีการลดราคาค่าห้องพักลง 

- สถานการณ์ทางการเมืองส่งผล

ให้การจองที่พัก และจ�านวนวันเข้า

พักมีระยะเวลาสั้นลง 

- การแข ่งขันด ้านราคาส ่งผล 

กระทบต่ออัตราการเข้าพัก ท�าให้มี

การปรับลดราคาตามคู่แข่ง

- ผูป้ระกอบการทีเ่ปิดให้บรกิารใน

รูปแบบรายเดือน แต่ปรับให้มีการ

เปิดรับรายวัน แต่จะเน้นพิจารณา 

ผู ้เข้าพักเป็นพิเศษ เนื่องจากมี

ความกังวลในทรัพย์สินของกิจการ 

และของผู้ใช้บริการรายเดือน 

- ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ทางการเมอืง ท�าให้นัก

ท่องเทีย่วไม่มัน่ใจในความปลอดภยั 

- ปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักสูงขึ้น 

แต่พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วจอง

ล่วงหน้ากระชั้นชิดมากขึ้น 

- ค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบกับ

บริษัททัวร์มากกว่า แต่จะไม่ส่งต่อ

กลุ่มลูกค้าชาวจีน
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การบริหารจัดการของธุรกิจที่พักแรมพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเลือก

ทีพ่กัทีอ่ยู่ในแหลง่ของชาตนิั้นๆ เช่น 

ยโุรปพักแถวซอยบวัขาว หรือรสัเซยี

บริเวณพัทยาเหนือ

- ส่วนใหญ่เน้นการขายผ่าน Agent 

ทั้งในแบบ online และ offline เพิ่ม

สูงขึ้น 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผ่านการ

ออกงาน booth โดยไม่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

- แ ร ง ง านมี กา รหมุ น เ วี ยนสู ง 

เนื่องจากให้ความส�าคัญกับ Service 

Charge เป็นส�าคัญ 

- มีการจ้างแรงงานชาวฟิลิปปินส์ 

โดยให้ท�างานในต�าแหน่ง Reception 

โดยมรีปูแบบการอบรมในลกัษณะ on 

the job training

- ผู้ประกอบการมีช่องทางการขาย

ผ่าน Agent เป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน

ช่องทาง website เริ่มมีปริมาณเพิ่ม

สูงขึ้น 

- บางส่วนขาดแคลนแรงงานที่มี

ทกัษะ ท�าให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ 

นอกจากนั้น ยังมีการหมุนเวียนสูง 

เนือ่งจากโรงแรมเปิดใหม่จ�านวนมาก 

และจูงใจด้วย Service Charge เป็น

ส�าคัญ 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นลกูค้า

เก่าเป็นหลกั มกีารบอกต่อแบบปาก

ต่อปาก (Word of Mouth) และการ

จองผ่าน website รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร

- ผูป้ระกอบการบางส่วนมกีารออก 

booth ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

แต่คิดว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูง 

- พนักงานส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 

พบปัญหา turnover สูง เนื่องจาก 

service charge ที่จูงใจจากผู ้

ประกอบการอื่น และบางส่วนขาด

วินัยในการท�างาน ท�าให้ไม่ผ่านการ

ทดลองงาน และมทีศันคตทิี่ไม่สูง้าน

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการ

ท�าตลาดผ่าน Agent ทั้ง online และ 

offline เนื่องจากมีปริมาณห้อง

จ�านวนมาก และส่วนใหญ่เริ่มมีผ่าน

ทาง website ของกิจการเพิ่มมาก

ขึ้น

- ด้านแรงงานพบปัญหาในด้านการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่

มี turnover สูง เนื่องจากการจงูใจ

เรือ่งผลประโยชน์อืน่ทีม่ากกว่า 
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7.2.2 การวเิคราะห์ข้อได้เปรียบเสยีเปรียบในการประกอบการตามขนาด ตามลกัษณะ 

  การจดทะเบียน

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน จ�าแนกตามพื้นที่ 

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- มีความเป็นมิตร, Thainess, มีใจรักบริการ

มากกว่า

- กลุ่มประเทศในอาเซยีนมกีารแสดงออกความ

เป็นมิตรไม่เท่าไทย แต่มีทักษะด้านภาษา

อังกฤษดีกว่าไทย 

- ไทยม ีValue for Money เนือ่งจากไทยมทีีพ่กั

กว้างขวาง และหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีหลาย

รูปแบบ

- ความมชีือ่เสยีงเรือ่ง Thai wellness เรือ่งสปา 

เรื่องอาหาร

- แรงงานชาวไทยมคีณุภาพ แต่หายาก เนือ่งจาก

ไม่ต้องการท�า ส่งผลให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ

เพิ่มขึ้น 

- โรงแรมสาขาต่างประเทศ เช่น Ibis หรือ 

Swiss Hotel จะน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ และ

เน้นการท�างานแบบ Multitask 
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ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกัน จ�าแนกตามพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- การดัดแปลงอาคาร ไม่สามารถขออนุญาต

ให้จดทะเบียนได้ แต่ส่วนมากจะอาศัยช่องว่าง

ทางกฎหมายท�าให้ได้ข้อได้เปรยีบทางภาษ ีและ

ข้อก�าหนดทางสิ่งแวดล้อม 

- การขอจดทะเบียนเป็นโรงแรมจะมีค่าใช้จ่าย

สูง และใช้ระยะเวลานาน

- ด้านการแก้ไขให้ผู ้ประกอบการที่อยู ่นอก 

พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ทางการเป็น

ตัวกลางในการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก�าหนด

ประเด็นในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป

- ส�านกัอนามยัระบวุ่า ผูป้ระกอบการขาดความ

รูด้้านสขุอนามยั เช่น ความสะอาดของห้องพกั, 

ระบบปรับอากาศ, ห้องน�้า, สระว่ายน�้า, ระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งพบปัญหาโรคที่เกิดจากระบบ

ปรับอากาศมากที่สุด

- โรงแรมเล็กๆ ต้องการใบอนุญาตท่ีถูกต้อง 

แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามกฎหมาย ในส่วนน้ี

เสนอให้มบีทเฉพาะกาลเป็นกรณ ีและให้อ�านาจ

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

- โรงแรมที่สร้างมาก่อนออก พรบ.โรงแรม 

พ.ศ. 2547 ไม่สามารถปรับปรุงเรื่องความ

ปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ลานจอดรถได้ จึงเสนอ

ให้ใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่หน่วย

งานท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจาก

ติดเรื่องข้อกฎหมาย ท้ังใบอนุญาตบางส่วน 

ซ�้าซ้อน และสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ 

- นายทะเบียนประจ�าพื้นที่ต ้องการให้มีใบ

อนญุาตทกุแห่ง พบว่า ปัญหาอาคารในปัจจบุนั

อยู่ในเขตทีส่ร้างโรงแรมไม่ได้ (พืน้ทีส่แีดง) หาก

เป็นพืน้ทีส่ส้ีมสามารถสร้างได้แต่ไม่เกนิ 10,000 

ตารางวา ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
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การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จ�าแนกตามพื้นที ่

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

- ไทยเสียเปรียบด้านภาษา ขาดความรับผิด

ชอบ และการมีวินัย

- ในภาพรวมควรก�าหนดให้มีผู ้บริหารเป็น 

ชาวไทย และต้องขึน้ทะเบียนกบักระทรวงแรงงาน 

- กระทรวงแรงงานควรพิจารณาแรงงานที่จะ

เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น และหาทางส่งออก 

แรงงานไทยสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น

- สร้างทัศนคติให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุน

นอกประเทศ

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ASEAN 

Competency ฉบับที่ถูกต้อง

- ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก AEC และมีผู้สนใจน้อย 

- นักลงทุนชาวต่างประเทศท่ีไม่มีคุณภาพจะ

เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐควรจัดท�าข้อ

ก�าหนดการลงทุน 

- ผู้ประกอบการเสนอให้ใบอนุญาตผู้จัดการ 

ควรเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 

กฎหมายแรงงาน และ Cross Culture 

- การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ Chain  

ต่างประเทศ จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

ให้กับพัทยาได้ ซึ่งพัทยายังมีลูกค้าในตลาดบน 

ไม่มากนัก
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7.2.3 การวเิคราะห์ข้อได้เปรียบเสยีเปรียบในการประกอบการ ระหว่างธรุกจิทีพ่กัแรม 

  ที่จดทะเบียน และที่ไม่จดทะเบียนตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 จ�าแนกตาม 

  พื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

• พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกันพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ไม่มีปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร แต่จะใช้เวลานาน

- มีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการ

ด�าเนินงานที่จะต�่ากว่าโรงแรมที่ถูก

ต้องในด้านภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 

ค่าโสหุ้ย 

- ภาครัฐควรหามาตรการในการ

ควบคุม หรือบังคับในเร่ืองความ

ปลอดภัยให้ดีกว่านี้ 

- เจ ้ าหน ้ าที่ ต ้ องควบคุมให ้ ได ้

มากกว่าในปัจจุบัน 

- ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

สมาคมโรงแรมควรเป็นตัวกลางใน

การสนับสนุนเรื่อง Security และ 

Safety ของ Service Apartment 

ที่มากกว่าในปัจจุบัน

- พื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะรองรับทาง

เศรษฐกจิ ควรจะปรบัปรงุข้อก�าหนด

ใหม่ให้สอดคล้องกับความเจริญ

- ผู ้ที่มีท�าเลใจกลางแหล่งธุรกิจ 

และเกาะรัตนโกสินทร์ ติดปัญหา

เร่ืองท่ีจอดรถ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

- ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการ

ใบอนุญาต แต่ติดขัดเรื่องผังเมือง 

และข้อก�าหนดเรื่องที่จอดรถ 

- ภาครฐัควรพจิารณาปรบัปรงุเรือ่ง

ผังเมือง อาจท�าประชาพิจารณ์ 



69บทสรุปผู้บริหาร

• พื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา) 

ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 

 ต่างกันพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของผู้ประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขนาด

ขนาด

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม Accor 

จะได ้รับข ้อมูลในส ่วนนี้  มีการ  

training รองรับ ส่วนที่อยู่นอกกลุ่ม 

Accor จะได้รับผลกระทบ 

- ได้รับผลดีจากการแก้ปัญหาด้าน

ภาษา ส่วนข้อเสียจะท�าให้ผู้บริโภคมี

ตัวเลือกเพิ่มขึ้น 

- บางส่วนเสียเปรียบในเรื่องต้นทุน

ทางการเงินในส่วนของภาษีที่ต้อง

ช�าระให้กับท้องถิ่น

- เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม โดย

มุ่งเน้นการแข่งขันที่บริการเป็นหลัก 

- ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐ

แบ่งประเภทธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อให้

ง่ายต่อการควบคุม

- ผู้ประกอบการตาม พรบ.โรงแรม

จะมีต้นทุนที่สูงกว่า

- ท�าให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยดี

ขึ้น มีความเป็นสากล และธุรกิจจะ

พัฒนาได้มากขึ้น เน่ืองจากต้อง

ปรับตัว และเรียนรู้จากคู่แข่งขัน

- ผู้ประกอบการคิดว่าจะช่วยแก้

ปัญหาด้านแรงงานให้กับธุรกิจได้ 

- ผู้ประกอบการจะติดขัดเรื่องข้อ

กฎหมาย และเจ้าหน้าท่ีบางคน

เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ

ให้ได้ใบอนุญาต 

- มีเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 

ฯลฯ ในจ�านวนที่แตกต่างกัน

- ผู้ประกอบการบางส่วนต้องการ

ท�าให้ถูกต้อง แต่ติดขัดเรื่องข้อ

กฎหมาย 
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การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา)

ขนาด ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ผู้ประกอบการให้เช่าที่พัก
นอก พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547

น้อยกว่า 80 ห้อง

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 80 ห้อง

- คาดว่าจะได้รบัผลกระทบในกรณทีี่

มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามาก 

หากไม่มีกฎระเบียบควบคุมจะท�าให้

มี supply สูงกว่า demand ยิ่งขึ้น 

- ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยว

กับ AEC มากนัก แต่คาดว่าจะส่ง

ผลกระทบด้านการแข่งขัน ท�าให้มีคู่

แข่งเพิ่มสูงขึ้น 

- ผู้ประกอบการเห็นว่า การเปิดเสรี

การบรกิารจะดีในระยะแรกทีม่เีงนิทนุ

จากต่างชาติเข้ามาจ�านวนมาก แต่

หลงัจากนัน้จะท�าให้คนไทยกลายเป็น

ลูกจ้างต่างชาติมากกว่า

- ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่

ทราบข้อมูล แต่คิดว่าไม่น่าจะได้รับ

ผลกระทบมาก

- ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่อง แต่น่า

จะท�าให้มีแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากแรงงานไทยมีปัญหาด้าน

ภาษา บางรายทราบข้อมูลเล็กน้อย 

ซึ่งคิดว่า น่าจะมีการเปรียบเทียบทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย

7.3 สรปุผลการศกึษา

• ปัจจยัภายนอกทีมี่อทิธิพลอย่างแท้จริงต่อธุรกจิโรงแรม ท่ีพัก ของไทยคอืความไม่สงบ

ทางการเมือง ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขในจุดนี้และสร้างความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้ง

• ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบมากที่สุดคือเรื่องการแข่งขันด้านราคา ซ่ึงหากภาครัฐมี

การศึกษาข้อมูลด้าน Demand และ Supply อย่างแท้จริง จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน

การลงทุน 

• กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องมผีลกระทบต่อความได้เปรียบเสยีเปรยีบทางธรุกจิ อาท ิภาษี 

ต้นทุน การท�าตลาดผ่าน Travel Agency แต่ผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ได้ให้ความใส่ใจกับ

กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกมา 
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• ความแตกต่างด้านขนาดของโรงแรมต่างมีข้อได้เปรียบท่ีแตกต่างกัน โดยกิจการ

ขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรการลงทุน อาทิ เงินทุนและเทคโนโลยี แต่โรงแรม 

ขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

• ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยอาจเคยได้ยินค�าว่า AEC (ASEAN Economic  

Community) แต่พบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัดงักล่าว โดยไม่ได้มองหาโอกาส

ในการแข่งขันเลย ซึ่งภาครัฐมีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงมีการจัดสัมมนา และ 

เผยแพร่ข้อมูลบ้างแล้ว 

7.4 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

ส�าหรับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

1. ควรด�าเนนิการส�ารวจปริมาณห้องพกั (Supply) และสร้างวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู 

นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการที่พักแรม (Demand) ที่มีมาตรฐานสามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้การ

ตัดสินใจลงทุน 

2. สนบัสนนุ ส่งเสริม ผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม ทีพ่กั ที่ไม่ต้องการขอรบัใบอนญุาต 

ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร่วมจัดมาตรฐานการให้บริการจากหน่วยงานที่

เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารด้านราคาถึงผู้บริโภค

3. ประชาสัมพันธ์หรือสร้างกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของผู้ประกอบการ 

การให้เช่าโรงแรม ที่พัก ที่มีรูปแบบลักษณะที่พักแตกต่างกัน และระดับราคาที่แตกต่างกัน

ตามมาตรฐานการให้บริการ

ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจการให้เช่าที่พักแรม

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

2. น�าผลการศกึษาเกีย่วกบัคณุภาพบรกิารไปใช้ในการปรบัปรงุกระบวนการให้บรกิาร 

เพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภค



ส่วนที่ 4
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สรุปผลการด�าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2553 ตามกรอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)

บทที่ 8

8.1 ภาพรวมกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม จ�าแนกตามแหล่งท่ีมาของงบประมาณ

8.1.1  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

  (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs)

จากการรวบรวมผลการด�าเนินกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริม SMEs ตาม

ยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 ในส่วนของ 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณใน

กองทุนส่งเสริม SMEs) พบว่าในปีงบประมาณ 2553 พบว่ามีจ�านวนกิจกรรม/โครงการรวม

ทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 150.80 ล้านบาท โดยเป็นกิจกรรม/โครงการด้านการ

สนบัสนนุผูป้ระกอบการวสิาหกจิ SMEs ในภมูภิาคและท้องถิน่ ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบภายใต้

การก�ากับและบริหารกิจกรรม/โครงการ โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 
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และหากพิจารณาภาพรวมการเปลีย่นแปลงของจ�านวนกจิกรรม/โครงการภายใต้กรอบ

งบประมาณแผนปฏบิตักิารส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุน

ส่งเสริม SMEs) ในปีงบประมาณ 2553 เปรียบเทียบกับกิจกรรม/โครงการในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2550 - 2552 พบว่าในปีงบประมาณ 2550 มรีายกจิกรรมและโครงการมากทีส่ดุ

ถึง 125 โครงการ รองลงมาได้แก่ กจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2551 ทีม่จี�านวนกจิกรรม

และโครงการรวม 73 โครงการ ตามมาด้วยกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2552 ท่ีมจี�านวน

รวม 40 โครงการ และในปีงบประมาณ 2553 พบว่ามีการด�าเนินกิจกรรมและโครงการด้าน

การส่งเสรมิ SMEs ภายใต้กรอบงบประมาณดงักล่าวลดลงเหลอืเพยีง 4 โครงการเท่านัน้ ทัง้นี้

สามารถคดิเป็นสดัส่วนการเปลีย่นแปลงของจ�านวนกจิกรรม/โครงการนบัตัง้แต่ในปีงบประมาณ 

2550 เป็นต้นมา จากร้อยละ 41.60 และร้อยละ 45.21 ของจ�านวนในปีงบประมาณ 2551 จาก

จ�านวนกิจกรรมและโครงการในปีงบประมาณ 2550 และจ�านวนกิจกรรมและโครงการในปี  

2552 เปรียบเทียบกับจ�านวนในปีงบประมาณ 2551 และในท้ายที่สุดจากจ�านวนกิจกรรมและ

โครงการในปีงบประมาณ 2553 ที่มีจ�านวนเพียง 4 โครงการน้ัน ส่งผลให้ร้อยละของการ

เปลี่ยนแปลงในจ�านวนกิจกรรมและโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมาลดลง

ถึงกว่าร้อยละ 90

ทัง้นี ้จากการรวบรวมผลการด�าเนนิกจิกรรม/โครงการด้านการส่งเสรมิ SMEs จ�าแนก

ตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 

2554) ในส่วนที่ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs) ในช่วงตั้งแต่ปี 2550 - 2553 ที่ผ่านมา และในจ�านวน

กิจกรรม/โครงการรวมทั้งสิ้น 242 โครงการนั้น สามารถสรุปผลการด�าเนินงานจ�าแนกตาม

ทิศทางการส่งเสริม SMEs จ�านวนกิจกรรม/โครงการ และวงเงินงบประมาณการช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้ดังนี้
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1) กิจกรรม/โครงการด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 22 โครงการ (ร้อยละ 9.09) และมีวงเงินงบ

ประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 734.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

18.43 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

2) กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต (ยุทธศาสตร์ที่ 2) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 90 

โครงการ (ร้อยละ 37.19) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 

1,087.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.31 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 

2550 - 2553

3) กิจกรรม/โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า 

(ยุทธศาสตร์ที่ 3) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ (ร้อยละ 3.31) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 67.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.69 ของวงเงิน

งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

4) กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ (ร้อยละ 4.55) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 90.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.28 ของวงเงิน

งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

5) กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค

และท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 5) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 44 โครงการ (ร้อยละ 18.18) และมีวงเงิน

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 549.17 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

13.78 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

6) กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยเอื้อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ยุทธศาสตร์ที่ 6) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 67 โครงการ (ร้อยละ 27.69) และ

มีวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 1,454.75 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 36.51 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553
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8.1.2 งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงาน 

  ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ (งบประมาณนอกกองทุนส่งเสริม SMEs)

จากการรวบรวมผลการด�าเนินกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริม SMEs ตาม

ยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 ในส่วนของ 

งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสริม SMEs) ในปีงบประมาณ 2553 พบว่ามจี�านวนกจิกรรม/

โครงการรวม 42 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,105.05 ล้านบาท ผ่านการด�าเนิน

กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs กว่า 34 หน่วยงาน 

และหากพิจารณาภาพรวมการเปลีย่นแปลงของจ�านวนกจิกรรม/โครงการตามแผนการ

ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ (งบประมาณนอก

กองทุนส่งเสริม SMEs) ในปีงบประมาณ 2553 เปรียบเทียบกับกิจกรรม/โครงการในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2550 - 2552 พบว่าในปีงบประมาณ 2551 มีรายกิจกรรม/โครงการมากที่สุด

ถึง 76 โครงการ ซึ่งมากกว่ากิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2550 ที่มีจ�านวนรวม 55 

โครงการ โดยคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2551 ร้อยละ 38.18 จากจ�านวนใน

ปีงบประมาณ 2550 แต่เมือ่พจิารณากจิกรรม/โครงการในช่วงปีงบประมาณ 2552 - 2553 พบว่า

มีการลดลงของจ�านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SMEs อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2552 มีจ�านวนกิจกรรม/โครงการรวม 50 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนการลดลง

ร้อยละ 34.21 เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนในปีงบประมาณ 2551 ในขณะที่กิจกรรม/โครงการ

ในปีงบประมาณ 2553 ที่มีจ�านวนเพียง 42 โครงการ น้อยกว่าจ�านวนในปีงบประมาณ 2552 

กว่าร้อยละ 16.00 ตามล�าดับ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมผลการด�าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SMEs  

จ�าแนกตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2550 - 2554) ในส่วนของการใช้งบประมาณการด�าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการ

ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ (งบประมาณนอก

กองทนุส่งเสรมิ SMEs) ในช่วงต้ังแต่ปี 2550 - 2553 ทีผ่่านมา และในจ�านวนกจิกรรม/โครงการ

รวมทั้งสิ้น 223 โครงการนั้น สามารถสรุปผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามทิศทางการส่งเสริม 

SMEs จ�านวนกิจกรรม/โครงการ และวงเงินงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 

ได้ดังนี้
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1) กิจกรรม/โครงการด้านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (ยุทธศาสตร์ที่ 1) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 80 โครงการ (ร้อยละ 35.87) และมีวงเงิน

งบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs รวม 2,460.73 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

34.49 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

2) กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต (ยุทธศาสตร์ที่ 2) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 70 

โครงการ (ร้อยละ 31.39) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 

3,068.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.01 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 

2550 - 2553

3) กิจกรรม/โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า 

(ยุทธศาสตร์ที่ 3) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ (ร้อยละ 3.59) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 12.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 ของวงเงิน

งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

4) กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 14 โครงการ (ร้อยละ 6.28) และมีวงเงินงบประมาณเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 205.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.88 ของวงเงิน

งบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

5) กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค

และท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 5) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 32 โครงการ (ร้อยละ 14.35) และมีวงเงิน

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 720.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10.09 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553

6) กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยเอื้อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (ยุทธศาสตร์ที่ 6) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 19 โครงการ (ร้อยละ 8.52) และมี

วงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวม 667.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 9.36 ของวงเงินงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2553
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8.2 สรุปผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)  
 ปีงบประมาณ 2553

8.2.1 มิติด้านการพัฒนาบุคลากร

ผลการพัฒนาบุคลากรตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs)

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมภิาคและท้องถิน่ พบว่า

มีบุคลากร SMEs ได้รับการถ่ายทอดความรู้ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อพัฒนา 

ยกระดบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนและท้องถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ให้มศีกัยภาพและความ

สามารถด้านการแข่งขันและความรู้ด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งสิ้น 6,545 คน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์

ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคต 

ผลการพัฒนาบุคลากรตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการ

ส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิSMEs)

(1) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

พบว่ามีบุคลากร SMEs ได้รับการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ และเพิม่ขีดความสามารถ องค์ความรู ้ทักษะการเป็นผูป้ระกอบการ 

SMEs ในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ระบบบัญชี สวัสดิการแรงงาน การ 

เตรียมความพร้อมด้านการเงิน การบริหารจัดการ การตลาด รวมท้ังการสร้างความต่ืนตัว 

จิตส�านึกและธรรมาภิบาลในเรื่องการประหยัดพลังงานและการพัฒนาระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม จ�านวนรวมทั้งสิ้น 21,020 คน และในส่วนของผลการด�าเนินโครงการเสริมสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation: NEC) ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 

ซึง่เป็นการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะยาวให้กบัผูท้ีต้ั่งใจจะจดัตัง้ธรุกจิ ทายาทธรุกจิ ผูท้ีป่ระกอบ

ธรุกจิในระยะเริม่ต้น 1 - 3 ปี และนักศึกษาจบใหม่เพือ่ให้สามารถพัฒนาไปเป็นผูป้ระกอบการได้ 
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โดยผลการด�าเนนิงานในปี 2553 สามารถสร้างผูป้ระกอบการใหม่และขยายธรุกจิได้รวม 1,641 

วิสาหกิจ โดยในจ�านวนนี้ สามารถสร้างมูลค่าการลงทุนในธุรกิจรวม 2,064.37 ล้านบาท และ

ส่งผลให้เกิดการจ้างงานรวม 5,245 คน

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต พบว่ามีบุคลากร SMEs ภาคการผลิต ได้รับการ

พัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน องค์ความรู้ ทักษะของบุคลากรภาคการผลิต ผ่านการ

ฝึกอบรมสัมมนา การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึก และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมทั้ง

การสนับสนุนด้านการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,137 คน 

(3) ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบในภาคการค้า พบว่ามบีคุลากร 

SMEs ภาคการค้าปลกี ได้รบัการสนบัสนนุด้านการพฒันากลไกความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ

ในภาคการค้าส่ง-ค้าปลีกให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความเข้าใจแนวทางการรวมกลุ่ม 

เครือข่ายธุรกิจผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,084 คน

(4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม พบว่ามี

บุคลากร SMEs ในภาคการบริการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจภาคบริการและการเตรียม

ความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประตูธุรกิจการบริการสู่ระดับสากล รวมท้ังการ

พัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 566 ราย

(5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น 

พบว่ามีบุคลากร SMEs ได้รับการตรวจ ติดตาม เพื่อรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ

ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการและองค์กรชุมชน อาทิ การรักษาคุณภาพและ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพด้านตลาด การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบ

ข้อกฎหมาย การพัฒนากลุ่มลกูค้ากองทนุหมูบ้่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิอตุสาหกรรม

เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 17,441 คน
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8.2.2 มิติด้านการพัฒนาวิสาหกิจ

ผลการพัฒนาวิสาหกิจตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs)

จากการรวบรวมผลการพัฒนาวิสาหกิจ SMEs ตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณแผน

ปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs) 

ปีงบประมาณ 2553 สามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น  

พบว่า วสิาหกจิ SMEs ได้รับค�าปรึกษาแนะน�าเชงิลกึด้านการบรหิารธรุกจิแก่ผูผ้ลติชมุชนด้าน

การประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยแบ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่รวม 

18 กลุม่ ประกอบด้วย วสิาหกจิชมุชนกลุม่โรงงานรวม 9 กลุม่ และวสิาหกจิชมุชนกลุม่อาหาร

รวม 9 กลุ่ม และได้มีการน�ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมการศึกษาดูงานและรับการ

อบรมในลกัษณะการฝึกปฏบิตัจิรงิในการประกอบอาชพีรวม 540 วสิาหกจิ และในจ�านวนกลุม่

วิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดยะลาดังกล่าว ได้มีการด�าเนินการตรวจ

สอบและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานไป

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตน�้าดื่มมาตรฐานต้นแบบ

ผลการพัฒนาวิสาหกิจตามรายยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการด�าเนินงานด้านการ

ส่งเสรมิ SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอืน่ๆ (งบประมาณนอกกองทนุส่งเสรมิ SMEs)

(1) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

พบว่ามีวิสาหกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาและให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การพัฒนา

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และความรู้ด้านสวสัดิการแรงงานในสถานประกอบการ SMEs 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,227 วิสาหกิจ

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต พบว่ามีวิสาหกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาความ

สามารถเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ ผลติภาพ และการสนบัสนนุด้านการยกระดบัความสามารถทาง

ด้านเทคโนโลยี จ�านวนรวมทั้งสิ้น 14,410 วิสาหกิจ
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(3) ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบในภาคการค้า พบว่ามวีสิาหกจิ 

SMEs ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสมาคมการค้าในด้านการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ภาคการค้า โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารสมาคมการค้าต่างๆ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 

37 วิสาหกิจ

(4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น 

พบว่ามีวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่นได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 469 วิสาหกิจ

8.2.3 มิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ

ผลการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคัญ ตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณในกองทุนส่งเสริม SMEs)

(1) การสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการเพือ่พฒันาสนิค้าและชมุชนทีย่ัง่ยนื จงัหวดัยะลา 

เพือ่เสรมิสร้างความรูท้กัษะการประกอบการในชุมชน รวมถงึการสร้างงานและอาชพีแก่สมาชกิ

ชมุชน โดยมกีจิกรรมส�าคญัได้แก่ การจดัต้ังศูนย์การเรียนรู้การประกอบอาชพีในชมุชนส�าหรบั

กองพัน อรบ. จังหวัดยะลา จ�านวน 18 แห่ง จ�าแนกเป็นศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

โรงงาน 9 แห่ง และกลุ่มอาหาร 9 แห่ง 

(2) การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ SMEs และสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผ่านการจัด

อบรมผูป้ระสานงานพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิ (Cluster Development Agent) จ�านวน 1 เครือข่าย 

และยังมีการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดรวม 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนอืตอนบน กลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงหนอืตอนบนและกลาง  กลุม่จงัหวดั

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง กลุม่จงัหวดัภาคตะวันออก และกลุม่จงัหวดัภาคใต้อ่าวไทย 

(3) การยกระดบัผูป้ระกอบการสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ทีม่ศีกัยภาพ

ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่การ

เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการตลาดโดยที่ยังมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างงานและสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
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ผลการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคัญ ตามรายยทุธศาสตร์แผนการส่งเสรมิวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ภายใต้งบประมาณตามแผนการ

ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ (งบประมาณนอก

กองทุนส่งเสริม SMEs)

(1) การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีการก�าหนดรูปแบบการค�้าประกันสินเชื่อ

รูปแบบใหม่จ�านวน 1 รูปแบบ พร้อมทั้งได้น�าเสนอรูปแบบการค�้าประกันประเภทดังกล่าวต่อ

สถาบนัการเงนิไปแล้ว ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2553 พบว่าสามารถค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้ผูป้ระกอบ

การ SMEs ได้ในวงเงินรวมกว่า 6,786 ล้านบาท

(2) การจัดตั้งคลินิกค�้าประกันสินเชื่อ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs 

สามารถเข้าถึงและได้รับการอนุมัติสินเชื่อการด�าเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น โดย

ด�าเนนิการให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ไปเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วรวม 6 ครัง้ และมผีูป้ระกอบ

การ SMEs เข้าใช้บริการจากคลินิกดังกล่าวรวม 321 ราย

(3) การพฒันาระบบงานให้บรกิารออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัการส่งออก-น�าเข้าสนิค้า

ด้วยระบบ Digital Signature โดยกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ณ สิ้นปี 2553 มีความ 

คืบหน้าระบบงานดังกล่าวไปแล้วกว่าร้อยละ 30 

(4) การสนบัสนนุปัจจยัพืน้ฐานทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารด�าเนนิงาน

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัย พัฒนา บ่มเพาะและถ่ายทอด 

องค์ความรู้ส�าหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความ

เชือ่มโยงระหว่างภาคการศกึษา การวิจยัและพฒันา ซ่ึงให้บรกิารแก่ SMEs ในเรือ่งการบรกิาร

วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ อบรมสัมมนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

(5) การสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในด้านพืน้ท่ีประกอบการ โดยการจดัหาสถานท่ี

ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ระบายสินค้าตามกิจกรรม Factory Outlet โดยมีเป้าหมายจ�านวน

สถานประกอบการ SMEs ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้ารวม 150 ร้านค้า





การวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)

บทที่ 9

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนินการส�ารวจ

สถานภาพการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเด็นส�าคัญที่สะท้อน

ผลลัพธ์การพัฒนาตามทิศทางของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) หรือที่เรียกว่าแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์และทิศทางของการส่งเสริม

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ (Capacity Building) มุ่งเน้นการ

สร้างสภาพแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เชิงคุณภาพที่ใช้ฐานความรู้ 

คุณธรรม ทักษะฝีมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้ง

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเดิมในการผลิตสินค้าท่ีแข่งขันได้ ด้วยการสร้าง

คณุค่าและเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดระดับกลางขึน้ไป และตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) ที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในการ

ผลิต เพิ่มมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่าง และความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

อุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างการผลิตจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) ไปเป็นผู้สามารถ

ออกแบบ (ODM) และเป็นผู้สร้างตรายี่ห้อ (OBM) ของตนเองได้ในที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ และลด

ผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยการ

สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการ

สร้างคุณค่าและมูลค่า รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่าง SMEs กับวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LEs)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม SMEs ในภูมิภาคและท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นี้เป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs ในภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ

การผลติและการบรหิารจัดการธรุกจิโดยใช้เทคโนโลย ีวัฒนธรรม และภมูปัิญญาไทย เพือ่การ

สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจในภูมิภาคและท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาปัจจัยเอื้อในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับ SMEs มีทิศทางใน

การพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งอ�านวยความสะดวก และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นปัจจัยเอ้ือใน

การด�าเนนิธรุกจิ เพือ่มุง่ยกระดับผลติภาพของ SMEs ให้สงูข้ึน และเสรมิสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการปรับตัว

ไปสู่การใช้ฐานความรู้ ทักษะฝีมือ และมีพลวัตสูง SMEs 

9.1 สถานภาพในเรื่องการได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

SMEs ภาคการผลิต การค้า และบริการ จ�านวนตัวอย่าง 1,210 ราย รู้จักมาตรฐาน

สถานประกอบการในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ SMEs ที่ไม่รู้จักมาตรฐานสถานประกอบการ  

(ร้อยละ 43.2 และร้อยละ 43.8) โดยในกลุ่มที่รู้จักในเรื่องมาตรฐาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.6  

เห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อธุรกิจของตนเอง โดยมีสถานประกอบการ SMEs จ�านวนน้อยมาก

เพียง ร้อยละ 9.5 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ซ่ึงการได้รับการรับรอง 

ส่วนใหญ่อาศัยที่ปรึกษาช่วยในการด�าเนินการ ซึ่งส่วนมากไม่ประสบปัญหา-อุปสรรคในการ

ขอรับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
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9.2 สถานภาพในเรือ่งการได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของ SMEs ภาคการผลิต

จากการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต จ�านวน 401 ราย ปรากฏว่า  

ผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.3 รู้จกั มาตรฐานผลติภัณฑ์และในจ�านวนนี ้ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 59.0 เห็นว่ามีความจ�าเป็นต่อธุรกิจของตนเอง ในเรื่องการได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์กลับพบว่า มี SMEs ในสัดส่วนที่น้อยมากเพียง ร้อยละ 20.7 เท่าน้ัน ท่ีได้รับ 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไม่ได้ใช้ท่ีปรึกษาช่วยในการ 

ด�าเนนิการ ทัง้นี ้การขอรับการรบัรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาและอปุสรรคในการ

ด�าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

9.3 สถานภาพการมีตรายี่ห้อสินค้า (Brand) ของ SMEs

ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต (จ�านวน 401 ราย) ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 มี 

ตรายีห้่อสนิค้า (Brand) เป็นของตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างไม่เกนิ 5 ปี การด�าเนนิการ

ผู้ประกอบการเป็นผู้ด�าเนินการพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด 

ภายในประเทศ และช่วยเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า การมีตรายี่ห้อ

สนิค้าเป็นของตนเอง จะช่วยให้ได้รับความเชือ่ถอืจากผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์

ที่ดีให้กับกิจการ และสามารถขยายช่องทางการตลาดในประเทศให้มากขึ้น

9.4 สถานภาพในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ E-Commerce เพื่อการด�าเนินธุรกิจ  
    SMEs ภาคการค้า

จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้า จ�านวน 406 ราย ปรากฏว่า ผูป้ระกอบการ 

SMEs ร้อยละ 34.2 มกีารใช้อนิเตอร์เนต็ในการด�าเนนิธรุกจิ เนือ่งจากมคีวามสะดวก ประหยดั

ทั้งเวลา ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นการใช้เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลัก 

รองลงมาเป็นการใช้เพื่อการสั่งซื้อ-จ�าหน่ายสินค้า Online (E-Commerce) ส�าหรับ SMEs ที่

มีการจ�าหน่ายสินค้า Online ร้อยละ 16.1 ได้รับรองความน่าเชื่อถือในการจ�าหน่ายสินค้า ใน

การใช้อนิเตอร์เนต็ในการด�าเนินธรุกจิของผูป้ระกอบการ ส่วนมากไม่ประสบปัญหาและอุปสรรค

ในการใช้งาน และเห็นว่า การใช้อินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ในการช่วยให้มีช่องทางการขายมาก

ขึ้น และยังช่วยเพิ่มขนาดตลาดและลูกค้า
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9.5 สถานภาพในเร่ืองการได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านบรกิาร

จากการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ จ�านวน 403 ราย ส่วนมากร้อยละ 

48.1 รูจ้กัมาตรฐานด้านบรกิาร ในจ�านวนน้ี ร้อยละ 24.8  เหน็ว่า มาตรฐานด้านบรกิารมคีวาม

จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจของตนเอง ในขณะที่มี SMEs ส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 11.2) ที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานบริการ โดยส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานภายในประเทศ การด�าเนินการขอรับการ

รับรองมาตรฐาน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.3 ด�าเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากมีความรู้และ 

ความสามารถเพียงพอรวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs 

ส่วนมากไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน และเห็นว่าการได้รับการรับรอง

มาตรฐานเป็นประโยชน์แก่กิจการในด้านภาพลักษณ์

9.6 สถานภาพในเร่ือง การใช้ ICT ในการบรหิารจดัการธรุกิจบรกิาร

ในการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ภาคการบริการ จ�านวน 403 ราย พบว่า มีการใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารธุรกิจจ�านวนมากถึงร้อยละ 93.8 ส่วนใหญ่เป็นการใช้งาน 

ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป ในระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบซื้อ-ขาย และระบบการบริหารระบบ

ลูกหน้ี-เจ้าหนี้เป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบการที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตร่วมด้วยถึงร้อยละ 97.6  

เป็นการใช้เพื่อรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้ประกอบการ ร้อยละ 68.3  

มีเว็บไซต์ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้บริการหลังการขาย และ 

รับ-ส่ง E-Mail ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ภาคบริการ เห็นว่าการใช้ ICT ในการบริหารธุรกิจ

มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและภาพลักษณ์ของธุรกิจ เป็นส�าคัญ
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9.7 สถานภาพ SMEs ในการได้รบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในภมูภิาค (มอก. มผช. OTOP)

จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติในภูมภิาค จ�านวน 232 ราย ปรากฏว่า

ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6  รู้จักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน 

ภมูภิาค โดยในจ�านวนนีส่้วนใหญ่ร้อยละ 63.3 เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเกีย่วข้องกบัธรุกจิของ

ตนเอง โดย มี SMEs ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเพียง

ร้อยละ 30.2 เท่านั้น โดยด�าเนินการขอรับการรับรองด้วยเจ้าของกิจการเป็นหลัก และมีการ

ใช้ที่ปรึกษาช่วยด�าเนินการร้อยละ 47.9 การด�าเนินงานส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหา-อุปสรรค 

ส�าหรับในกรณีที่ประสบปัญหา ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความล่าช้าของหน่วยงานภาครัฐ การมี

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการสูง และบริการที่ปรึกษาภาครัฐไม่เพียงพอ โดยมีผู้ประกอบการ 

SMEs ในภูมิภาคเห็นประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่ม 

ช่องทางและโอกาสการตลาดในประเทศ เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า/ผู้บริโภค และเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กิจการ

9.8 สถานภาพในเรือ่งการเข้าถงึแหล่งบรกิารทางเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการ SMEs 

จากการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต และบริการ จ�านวนตัวอย่าง 804  

ราย สามารถเข้าถึงแหล่งบริการทางเทคโนโลยี ได้เพียงร้อยละ 18.0 โดยส่วนใหญ่เป็นการ 

ใช้บริการประเภทห้องปฏิบัติการเป็นหลัก ร้อยละ 57.2 รองลงมาประเภทศูนย์บ่มเพาะ  

ร้อยละ 44.1 รูปแบบที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ได้แก่ บริการค�าปรึกษาแนะน�า รองลงมาเป็น

บริการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า  ส�าหรับปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งบริการทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs ไม่รู้จักแหล่งบริการ 

ทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ และความไม่เพียงพอของแหล่งที่ให้บริการทาง

เทคโนโลยี
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9.9 สถานภาพการเข้าถงึบรกิารทางการเงินจากสถาบนัทางการเงนิ

SMEs ภาคการผลิต การค้า และบริการ จ�านวนตัวอย่าง 1,210 ราย สามารถเข้าถึง

แหล่งบรกิารทางการเงนิ ร้อยละ  44.0  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.0) ใช้บรกิารจากธนาคารพาณชิย์

ในลักษณะสินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ร้อยละ 70.0 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ใช้บริการทางการเงินเพ่ือใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ รองลงมาเพื่อการเพิ่มทุน/ขยายกิจการ  

ทัง้นีมี้ผูป้ระกอบการ SMEs ร้อยละ 43.4 ทีป่ระสบปัญหาในการขอรบับริการทางการเงนิ  ส่วนใหญ่

เป็นเรื่องของการได้รับวงเงินน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้ในกิจการ รองลงมาเป็นความ 

ล่าช้าในการอนุมัติ 

9.10 การวิเคราะห์ผลติภาพการผลิตของ SMEs

9.10.1 การวัดผลการพัฒนา SMEs ด้วยตัวชี้วัดผลิตภาพการผลิต

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ด�าเนินการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs ระหว่าง

ปี 2551 - 2552 โดยได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลในกลุ่ม SMEs เป้าหมายจ�านวน 748 รายทั่ว

ประเทศ ในระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2553 ใน 7 ภาคการผลิตหลัก ซึ่งแบ่งเป็น ภาค

อุตสาหกรรม ภาคการค้า โรงแรมและร้านอาหาร ภาคการขนส่งโลจิสติกส์ ภาคการบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาคการศึกษา และการบริการส่วนบุคคล และเฉพาะในส่วน

ของภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้ให้ความส�าคัญกับ 3 กลุ่มหลัก และ 10 สาขาการผลิต ได้แก่

• กลุ่มอุตสาหกรรมเบา ประกอบไปด้วย สินค้าแฟชั่น (สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องหนัง  

 รองเท้า และอัญมณี) พลาสติก สิ่งพิมพ์

• กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวการ ได้แก่ การผลิตโลหะ ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและ 

 อิเล็กทรอนิกส์ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ อาหารแปรรูป ยางพารา เฟอร์นิเจอร์และ 

 ของตกแต่งบ้าน และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ สาขาพลังงานทดแทน
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9.10.2 กรอบและแนวคิดการวัด Total Factor Productivity (TFP) 

ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยทุน

ในส่วนของปัจจัยทุนมีการแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพทุน 

ปริมาณทุน หมายถึง ความเข้มข้นของทุนที่ใช้ในการผลิต กล่าวคือ ยิ่งมีปริมาณทุนมากขึ้น

หรือเร่งให้น�าเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตมากขึ้น ก็จะช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามไป

ด้วย ดังนั้น การใช้ปัจจัยทุนในการมีส่วนร่วมในการผลิต จะสะท้อนผ่านการใช้งานของปัจจัย

ทุน ซึ่งในการกรณีศึกษาครั้งนี้คือ ค่าเสื่อมราคาของปัจจัยทุน กล่าวคือ ยิ่งมีการใช้ปัจจัยทุน

มากในการผลิตก็จะมีค่าเสื่อมราคาของทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยแรงงาน

ส�าหรบัปัจจยัแรงงานทีเ่ป็นปัจจยัในการสร้างผลผลติให้เกดิขึน้นัน้จะมาจากการใช้ก�าลงั

แรงงานที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานท�าและยังไม่มีงานท�า โดยระดับ

ศกัยภาพของการผลติจะเป็นการใช้ก�าลงัแรงงานในภาคเศรษฐกจิต่างๆ อย่างเตม็ศกัยภาพจน

แรงงานทุกคนมีงานท�า อย่างไรก็ตาม พบว่าการที่เศรษฐกิจไทยเป็นประเทศเปิดและอนุญาต

ให้แรงงานต่างชาติสามารถเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้ ส่งผลให้มีก�าลังแรงงานต่างชาติ

มาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของไทยให้สูงขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตจากปัจจัยอื่นๆ  (Total factor productivity from other factors)

ปัจจัยทีก่่อให้เกดิ TFP นัน้มาจากหลายแหล่ง อาท ิปัจจยัคณุภาพแรงงานจากแรงงาน

ที่มีความรู้และประสบการณ์ท�างาน ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประดิษฐ์

คดิค้นสิง่ใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ รวมถงึโครงสร้างทางเศรษฐกจิ สงัคม และกฎหมายทีเ่อือ้

ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในหลายแหล่งที่มาของประสิทธิภาพทางการผลิตเหล่านี้  

ไม่สามารถที่จะประเมินในเชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9.10.3 ผลการศึกษาผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ SMEs

ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต 

ปรมิาณคณุภาพปัจจยัทนุและปัจจยัแรงงานส่งผลกระทบต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติในแต่ละ

ภาคเศรษฐกิจแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในทุกภาคเศรษฐกิจของ SMEs พบว่า ปริมาณและ

คุณภาพปัจจัยทุนส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มผลผลิตที่ร้อยละ 34.3 ส่วนปริมาณและคุณภาพปัจจัย

แรงงานส่งผลต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติทีร้่อยละ 65.7 ซ่ึงใกล้เคียงกบัค่าสมัประสทิธิ์ในระดบัประเทศ

ด้วย ส่วนในภาคการผลติของ SMEs ปริมาณและคณุภาพปัจจยัทนุส่งผลต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติ

ทีร้่อยละ 28.0 และปรมิาณและคุณภาพปัจจยัแรงงานส่งผลต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติทีร้่อยละ 72.0 

ในภาคการค้า ปรมิาณและคุณภาพปัจจยัทนุส่งผลต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติทีร้่อยละ 47.0 ปรมิาณ

และคุณภาพปัจจัยแรงงานส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มผลผลิตที่ร้อยละ 53.0 และภาคบริการ ปริมาณ

และคณุภาพปัจจัยทนุส่งผลต่อมลูค่าเพิม่ผลผลติทีร้่อยละ 19.8 ส่วนปรมิาณและคณุภาพปัจจยั

แรงงานส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 80.2

ผลิตภาพการผลิตของ SMEs ในภาพรวม  

ตารางที่ 9.1 ผลการค�านวณ TFP Growth ในแต่ละภาคเศรษฐกิจของ SMEs

TFP Growth
คำนวนจากปริมาณทุน

ปริมาณแรงงาน 
คุณภาพทุนและ

คุณภาพแรงงาน (2)

Growth
Average

(%)

คำนวนจาก
ปริมาณ
แรงงาน

และปริมาณทุน (1)

SMEs รวม

SMEs

ภาคการผลิต

SMEs

ภาคการค�า

SMEs

ภาคบริการ

α

0.3426

0.2802

0.4698

0.1981

β=1- α

0.6574

0.7198

0.5302

0.8019

2.54

3.75

8.60

-1.09

2.65

3.73

10.08

-5.56

2.59

3.74

9.34

-3.32

หมายเหตุ α หมายถึง ความยืดหยุ่นของมูลค่าเพิ่มผลผลิตต่อปริมาณและคุณภาพปัจจัยทุน

           β หมายถึง ความยืดหยุ่นของมูลค่าเพิ่มผลผลิตต่อปริมาณและคุณภาพปัจจัยแรงงาน
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ผลจากสมการถดถอยและค่า TFP Growth ของ SMEs เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 2.59 

โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคุณภาพของปัจจัยทุนเท่ากับร้อยละ 0.89 และการเพิ่มขึ้น

ของคุณภาพของปัจจัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 1.70 หากปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรจากที่

มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 9 ปีในปัจจุบัน ให้มีอายุการใช้งานลดลงเหลือ 3 - 6 ปี (ปรับเปลี่ยนหรือ

เพิ่มเครื่องจักรใหม่) จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3426  ในขณะที่ถ้าประสบการณ์

ของแรงงานและระดบัการศกึษาของแรงงานทีม่ค่ีาเฉลีย่ในปัจจบุนัอยูท่ี ่10.5 ปี ให้เพิม่ขึน้เป็น 

13.5 ปีขึ้นไป จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.6574 

ผลิตภาพการผลิตของ SMEs ภาคการผลิต

ผลจากสมการถดถอยและการค�านวณค่า TFP Growth ของ SMEs ในภาคการผลิต 

เฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 3.74 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคุณภาพปัจจัยทุนเท่ากับ 

ร้อยละ 1.04 และการเพิ่มขึ้นของคุณภาพของปัจจัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 2.69 หากปรับปรุง

เครื่องจักรให้มีอายุการใช้งานเฉลี่ยน้อยลงเป็น 3 - 6 ปี จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นร้อยละ 

0.2802 ในขณะที่ถ้าประสบการณ์ของแรงงานและระดับการศึกษาของการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 

13.0 ปี ขึ้นไป จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.7198

ผลิตภาพการผลิตของ SMEs ภาคการค้า 

ผลจากสมการถดถอยและการค�านวณค่า TFP Growth ในกลุ่ม SMEs ภาคการค้า 

เฉลีย่ต่อปีเท่ากับรอ้ยละ 9.34 โดยเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของคณุภาพของปัจจยัทนุเท่ากับ

ร้อยละ 4.38 และการเพิ่มขึ้นของปัจจัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 0.4698 หากปรับปรุงสภาพการ

ใช้งานของเครื่องจักรให้มีอายุการใช้งานเฉลี่ยต�่ากว่า 3 - 6 ปี จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.46 ในขณะที่ประสบการณ์แรงงานและระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 13.5 ปี ขึ้นไป  

จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.5302
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ผลิตภาพการผลิตของ SMEs ภาคบริการ 

ผลจากสมการถดถอยและการค�านวณค่า TFP Growth ของ SMEs ในกลุม่ภาคบรกิาร 

เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ -3.32 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทุน ร้อยละ -3.13 และการ

เพิม่ขึน้ของคณุภาพของปัจจยัแรงงานเท่ากบัร้อยละ -2.66 หากปรบัปรงุสภาพการใช้งานของ

เครือ่งจกัรในภาคบรกิารมอีายเุฉลีย่การใช้งานที ่3 - 6 ปี จะท�าให้ TFP Growth เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

0.1981 ในขณะที่ประสบการณ์ของแรงงานและระดับการศึกษาภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น  

14.7 ปี จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.8019

9.10.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการศึกษามูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในช่วงปี  

2550 - 2552 ในภาพรวมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารเจริญเติบโตของมลูค่าเพ่ิมเฉลีย่

ร้อยละ 8.31 ต่อปี โดยเป็นการเติบโตที่มาจาก TFP ผลิตภาพการผลิต (TFP Growth) เฉลี่ย

ร้อยละ 2.59 ซึ่งมาจากคุณภาพของทุนร้อยละ 0.89 และคุณภาพของแรงงานร้อยละ 1.70 

และที่เหลือส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณทุนและแรงงานอีกร้อยละ 5.71  ทั้งนี้ ถ้า

สภาพการใช้งานของเครือ่งจกัรในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้หมดเพิม่ขึน้จากทีเ่ป็น

อยู่ในปี 2551 และ 2552 ที่ระดับร้อยละ 70.2 และอายุเฉลี่ยของเครื่องจักร 9.0 ปี โดยเปลี่ยน

หรอืปรบัปรงุเป็นเครือ่งจกัรให้มอีายกุารใช้งานเฉลีย่ลดลงเหลอื 3 - 6 ปีและมสีภาพการใช้งาน

ได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 81.4 จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.3426 ในขณะที่ถ้า

ประสบการณ์ของแรงงาน/ระดับการศึกษาของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งหมดสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปี 2551 และ 2552 ที่ระดับเฉลี่ย 4.6 ปี/ระดับการศึกษาเฉลี่ย  

10.5 ปี (มัธยมปลาย หรือ ปวช.) เป็น 4 ปี และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 13.5 ปี 

(มหาวิทยาลัย หรือ ปวส.) ขึ้นไป จะท�าให้ TFP Growth เพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6574
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สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

บทที ่10

10.1 ทศิทางการส่งเสรมิ

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

เสนอผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2550  ซ่ึงทิศทางการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) จะมุ่งเน้นการพัฒนา

ศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เตบิโตอย่างสมดลุและยัง่ยนื โดยการเสรมิสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจรายย่อย กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวและ

เช่ือมโยงกันทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมสู่

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี จะมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าและด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

10.2 วิสยัทศัน์การส่งเสรมิ

พฒันาศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เตบิโตอย่างสมดลุและยัง่ยนื 

เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย
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10.3 เป้าหมายการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2555 - 2559

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นและสามารถ 

 ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ไม่น้อยกว่า 250,000 วสิาหกจิ ภายในปี 2559

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีดความ 

 สามารถการแข่งขันในเชิงลึกไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2559

• เครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มี 

 ความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า 60 เครือข่ายวิสาหกิจต่อปี

• ปัจจยัแวดล้อมในการด�าเนินธรุกจิได้รับการพฒันา ปรบัปรงุ แก้ไขเพือ่ให้ลดอปุสรรค 

 และเอ้ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

 ขนาดย่อมมากขึ้น

• การบรหิารจดัการด้านงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มปีระสทิธภิาพ 

 และท�างานเชิงบูรณาการ

10.4 ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
 ปี พ.ศ. 2555 - 2559

สสว.ได ้จัดท�าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับท่ี 3  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของไทยให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน โดยแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สนบัสนนุปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมไทย

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล 

ตามศักยภาพของพื้นที่

เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให ้

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เสร�มสร�างศักยภาพให�เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว�างประเทศ

ส�งเสร�มให�เติบโตอย�างสมดุล
จากศักยภาพของพ�้นที่

เสร�มสร�างข�ดความสามารถ
ในการแข�งขัน

แผนการส�งเสร�ม SMEs ฉบับที่ 3 : ภาพรวมยุทธศาสตร�

[3][2]

[4]

[1]  สนับสนุนป�จจัยแวดล�อมให�เอื้อต�อการดำเนินธุรกิจ

ฐานข�อมูล KM กฎระเบียบ

IPs

CSRเง�นทุน บุคลากร

เทคโนโลยี & นวัตกรรม บร�หารความเสี่ยงการตลาด
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10.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�าเป็นต้องด�าเนินการ

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน 2 ส่วน คือ

• การสร้างปัจจัยแวดล้อมเพือ่ให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในทุกระดับการเติบโตของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนา

เครือข่ายการท�างานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐอย่างมีบูรณาการ

• การสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การฟื้นฟู และ

บรรเทาผลกระทบ ท่ีเกดิขึน้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม จากสถานการณ์ฉกุเฉนิและ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1  พฒันาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและ 

  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้

จริงของผู้ประกอบการ เข้าใจแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง

ผลักดันให้มีสถาบันส�าหรับการพัฒนาความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้ก�าหนดนโยบาย

จนถึงระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่าง

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูล 

  องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการเชื่อมโยงและ 

บูรณาการการจัดท�าข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถอ้างอิง

ข้อมูลได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน ลดความซ�้าซ้อนของการจัดท�าระบบฐานข้อมูล เกิดความ 
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คุม้ค่า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและการด�าเนินธรุกิจของวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งขยายและสร้างช่องทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ทบทวน ปรับปรุง และผลักดัน กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการภาษี 

  และการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ 

  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลกัดนัให้เกดิการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ขัน้ตอน วธิกีารปฏิบตัิ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการทางด้านธุรกิจ  เพื่อลดอุปสรรค  อ�านวยความ

สะดวก สร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้ภาครัฐใช้ 

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด�าเนินการ

ตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ อาทิ การลดอัตราภาษี การให้สิทธิประโยชน์เพื่อ

ส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้ เป็นต้น รวมท้ังการใช้กฎหมาย  

กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส เพื่อลดความ 

ได้เปรียบ/เสียเปรียบในการด�าเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1.4  เสรมิสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพือ่ให้วสิาหกจิขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

  จัดการทางการเงิน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น 

โดยการเตรยีมความพร้อมให้แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบรหิารจดัการธรุกจิ 

ส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงินให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม การเชือ่มโยงบรกิารทางการเงนิกบัโครงการส่งเสริมพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมของหน่วยงานต่างๆ การเพิ่มช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งตลาดเงิน 

ตลาดทุน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ การปรับปรุงระบบการค�้าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทัง้การส่งเสริมระบบข้อมลูกลางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเข้าถงึแหล่งเงนิ

ทุน และผลักดันให้หน่วยงานแหล่งเงินทุนต่างๆ น�าข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน

ประกอบการพิจารณา 
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กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือข่ายการส่งเสริมวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลักดันให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ และ 

ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน น�าแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ไปใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างกลไกการ

ติดตามและประเมินผล และพัฒนาตัวชี้วัดการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

กลยุทธ์ที่ 1.6  ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลัก 

  ธรรมาภบิาล และสนับสนุนการประกอบธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิ

ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และใช้ธรรมาภบิาลในการประกอบธรุกจิ 

เช่น การสนบัสนนุเงินทนุ การให้สทิธปิระโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิ (ภาษี การส่งเสรมิการลงทุน 

ค่าธรรมเนียม) เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 1.7  สร้างกลไกและระบบการยกระดับความรู้ความสามารถทักษะบุคลากร 

  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ การผลิตให ้

  สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ  

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยการ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

การส่งเสริมให้น�าระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้ให้มากขึ้น  

การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้ง ด�าเนินการ

ส่งเสริมพัฒนาผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นักวินิจฉัย 

พีเ่ลีย้งและทีป่รกึษา) ให้มศัีกยภาพและความสามารถในการให้บรกิาร มจี�านวนทีเ่พยีงพอ และ

มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้
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กลยุทธ์ที่ 1.8  เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สิน 

  ทางปัญญา คุณภาพมาตรฐานและสนับสนนุให้วิสาหกจิขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

สนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการวจิยั

และพัฒนา นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยการให้

ความรู้ สนับสนุนเงินทุน สิทธิประโยชน์ และข้อมูลให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พร้อมทั้งสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของหน่วยที่ให้บริการด้าน

เทคโนโลยี นวัตกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญา และการรับรองมาตรฐาน เพื่อให้มีความเพียงพอ

และสอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ที่ 1.9  พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดย่อม 

ส่งเสริมการสร้างเครื่องมือและกลไกเพื่ออ�านวยความสะดวกทางด้านการตลาดให้แก่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้บริการแก่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมพื้นที่ทางการค้าส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดยจดัให้มีบริการทางการค้าอย่างครบวงจร การส่งเสรมิสิง่อ�านวยความสะดวก

ด้านโลจิสติกส์  การสร้างกลไกตลาดที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีบทบาทในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น เช่น  

การก�าหนดสดัส่วนการจดัซือ้จดัจ้าง การก�าหนดโครงการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นการเฉพาะแก่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ การให้สิทธิพิเศษ 

ในการยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 1.10 สร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การชุมนุมต่างๆ  ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้สามารถแก้ไข  

ฟ้ืนฟ ู และบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยก�าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือต่างๆ เช่น  การจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ

ระดมทุน การลดภาระค่าใช้จ่าย การเสริมสภาพคล่อง  การจัดหาพื้นที่ประกอบการ พร้อมทั้ง 
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สนบัสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความส�าคญักบัการสร้างภมูคิุม้กนัจากปัจจยั

ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ เช่น การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจ (อาทิ การท�าประกันภัย การท�าสัญญาซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) และ 

การสนบัสนนุการจดัท�าระบบศูนย์ข้อมลูระบบเตือนภยัให้แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป็นต้น

10.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพในการด�าเนินธุรกิจ การยกระดับความ

สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ มาตรฐานและคุณภาพของสินค้า

และบริการ การขยายโอกาสทางการตลาด และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ปัจจัยเหล่านีจ้ะมส่ีวนสนับสนุนให้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลติ ภาค

การค้า และภาคบริการมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

จะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถใน

การด�าเนินธุรกิจ และน�ามาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนา 

  เครือข่ายวิสาหกิจ

เป็นแนวทางส�าคัญที่ท�าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็ง และมี

ศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มข้ึน จากการน�าศักยภาพที่แตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และ 

เชื่อมโยงการด�าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดย

พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างสมาชิก ช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ 

รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให ้

  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  

  ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม

สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ภาครัฐควรกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนที่ปรึกษา เชี่ยวชาญ และเงินทุน

ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาผสานกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

สนับสนุนให้มีการท�าวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์และใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยที่มีอยู่ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสากล

การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าเป็น

ที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับ

การผลติสนิค้าและบรกิารให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด ตลอดจน

ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Certification) และเกณฑ์คุณภาพธุรกิจในธุรกิจ 

ภาคการค้าและบริการ
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กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดย่อม

การพัฒนาด้านการตลาดสามารถด�าเนินการได้โดยการให้ความรูพ้ืน้ฐานด้านการตลาด 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด พัฒนาตราสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดอย่าง

ทั่วถึงในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การค้าผ่านระบบสารสนเทศ กิจการการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Firm) เป็นต้น โดยการพัฒนาร้านค้าส่งให้สามารถช่วยเหลือและเชื่อมโยง

กบัร้านค้าปลกีดัง้เดมิ เพือ่ยกระดับภาคการค้าในภาพรวม และสนบัสนนุให้มกีารน�าข้อมลูด้าน

การตลาดเชิงลึกมาใช้ประโยชน์ประกอบในการด�าเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 2.6 พลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด

สามารถท�าได้โดยการสนับสนุนที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการด�าเนิน

ธรุกจิ ตลอดจนสนบัสนนุด้วยมาตรการทางการเงนิ เพือ่ให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สามารถฟื้นฟูธุรกิจและปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางท�า

หน้าที่รวบรวมข้อมูล ประสานงานเพื่อช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการใน

การปรับปรุงธุรกิจ และ ขายหรือซื้อกิจการ

กลยุทธ์ที่ 2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่

สามารถด�าเนินการได้โดยการสร้างแรงจูงใจและจิตส�านึกในการเป็นผู้ประกอบการ 

เสริมสร้างทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป เสริมสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างและมี

มูลค่าสูง และส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล สนับสนุนให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise: SE) และเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการการค้า (Merchandizer) เพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตสินค้า

สามารถจ�าหน่ายสินค้าและบริการได้มากขึ้น
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10.4.3  ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เตบิโตอย่าง 

   สมดุลตามศักยภาพของพื้นที่

มุ่งเน้นการส่งเสริมตามความหมายของศักยภาพพื้นที่ดังกล่าว  รวมถึงยังส่งเสริม 

การบูรณาการการสร้างเครือข่ายการท�างาน และกลไกการด�าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ในระดับพืน้ที ่และระหว่างพืน้ที ่โดยกลยทุธ์ท่ีส�าคญัในการส่งเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการชุมชน  

  ให้พัฒนาบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม รวมท้ัง 

ผู้ประกอบการชุมชนอย่างสมดุล ด้วยการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สร้างคุณค่าทางสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยค�านึงถึงความหลากหลายและความ 

แตกต่างของพืน้ที ่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูในพืน้ที ่พฒันาความรู้และทกัษะฝีมอืแรงงานในแต่ละ

พืน้ที ่สนบัสนนุการน�าภมูปัิญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่มาใช้ในการสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิาร 

พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าและ/หรือแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ัง 

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการพัฒนา

ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินระดับฐานราก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเศรษฐกิจ 

  ชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ  

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน

และพืน้ท่ียทุธศาสตร์เศรษฐกจิ ให้มคีวามรู้ ความสามารถ พร้อมรบัและพร้อมรกุภายใต้บรบิท

ใหม่ทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

และประเทศในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
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กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้ประโยชน์และ 

  บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

เหน็ถงึความส�าคญัของการใช้ประโยชน์จากสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (Geographical Indications: GI)  

ในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุลกัษณะพเิศษ ซึง่สะท้อนลกัษณะเฉพาะท่ี

มีอยู่ตามแหล่งภูมิศาสตร์ รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3.4 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงสร้าง 

  ความเข้มแขง็ เครือข่ายการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

  ไทยในระดับพื้นที่  

ส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการท�างาน เพ่ิมบทบาทของหน่วยงานและ

พัฒนากลไกการด�าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในระดับพื้นที่ และ

ระหว่างพื้นที่ โดยการให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.น.จ.) ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการ เพื่อให้ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการทุกระดับ ผลักดันนโยบายและ

แนวทาง เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่อย่างทั่วถึง

และสอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างแท้จริง 

10.4.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

   ไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ให้เกดิการเชือ่มโยงการด�าเนนิธรุกจิ

กับต่างประเทศ จ�าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์การค้า

ระหว่างประเทศให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงภายใต้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจในธุรกิจสาขาต่างๆ การสนับสนุนการปรับปรุงการประกอบธุรกิจให้กับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเตรียมพร้อมและรองรับการแข่งขันที่มีมากขึ้น
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ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี ้ยงัให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิศกัยภาพและขยาย

โอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ 

กลยทุธ์ทีส่�าคญัในการเสริมสร้างศักยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสรมิสร้างความพร้อมให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการ 

  เข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน

เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศซึ่งมีผลต่อการ

ประกอบธุรกจิในหลายๆ สาขาธรุกจิ เช่น ข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและการ

เปิดเสรีทางการค้า ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สนับสนุนการศึกษาทิศทางผล 

กระทบทีเ่กดิขึน้เพ่ือชีน้�าสาขาธรุกจิทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบ ตลอดจนปรบัปรงุการประกอบ

ธุรกิจให้สามารถรองรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  เสรมิสร้างศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบ 

  ธุรกิจระหว่างประเทศ 

เสรมิสร้างความรูค้วามสามารถให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการด�าเนนิ

ธรุกิจการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ รวมทัง้การสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัต่าง

ประเทศในรูปแบบต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างความร่วมมอืระหว่างวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกบัธรุกจิ 

  ในต่างประเทศ

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัธรุกจิในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่

การสร้างพนัธมติรทางธรุกจิ และสร้างความเช่ือมโยงห่วงโซ่อปุทานทัง้ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน

และระดับโลก
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10.5 ความเชือ่มโยงระหว่างยุทธศาสตร์และประเดน็การด�าเนนิงานทีส่�าคญัภายใต้ 
 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

ด�าเนนิธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยทุธศาสตร์ที ่2 เสรมิสร้างขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกันในด้านปัจจัยแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการ

สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกมิติ การพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร (ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) ที่มีหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาเครือข่าย การรวมกลุ่มทั้งในระดับธุรกิจรายสาขา  

(Cluster) ระดับกลุ่มผู้ประกอบการ หรือระดับพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัด

ท�าฐานข้อมูล ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความส�าคัญส�าหรับทุกยุทธศาสตร์ ขณะท่ีการพัฒนา

ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่นโดยค�านึงถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้

กับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิน่ (ยทุธศาสตร์ที ่2 และ 3) รวมทัง้จะต้องพฒันา

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทย โดยการเตรยีมความ

พร้อมให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4) ตลอดจนการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีศักยภาพให้

สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4) ดังแผนภาพ
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สนับสนุนป�จจัยแวดล�อม
ให�เอื้อต�อการดำเนินธุรกิจ

แผนการส�งเสร�มฯ ฉบับที่ 3 : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�

[1]

เสร�มสร�างข�ดความสามารถ
ในการแข�งขัน

[2]

เสร�มสร�างศักยภาพให�เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว�างประเทศ

ส�งเสร�มให�เติบโตอย�างสมดุล
ตามศักยภาพของพ�้นที่ [4][3]

การพัฒนาศักยภาพ SMEs ในท�องถิ�น
โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ�งแวดล�อม

การพัฒนาความสามารถ
SMEs ในการค�า
ระหว�างประเทศ

•  การพัฒนาผู�บริหาร/
 เจ�าหน�าที่ส�งเสริม SMEs
• การจัดทำฐานข�อมูล SMEs
• การสร�างเครือข�าย

การเตรียมความพร�อม
SMEs ในพื้นที่ต�างๆ
ในการเข�าสู� AEC

10.6 เงือ่นไขปัจจัยความส�าเรจ็ของแผนการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(1) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท�าฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกันเพื่อก�าหนด

นโยบายและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ 

และจ�าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของ

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

(2) การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ�าเป็นต้องได้รับการ

จดัสรรงบประมาณอย่างเพยีงพอ ต่อเน่ือง และสอดคล้องเช่ือมโยงกบัแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดความเข้มแขง็ 

ยั่งยืนและเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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(3) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะสัมฤทธิ์ผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นอันได้แก่ คณะ

กรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบรหิารงานกลุม่จงัหวดั

แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) จะต้องน�าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอย่างมีความเชื่อมโยง และ 

เกื้อหนุนระหว่างกัน เพื่อให้การบูรณาการและมีพลังขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางเดียวกัน 

(4) บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครฐั 

ภาคเอกชนทุกระดับ จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ

และต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความรู้

อืน่ๆ ทีท่นัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลง รวมทัง้เข้าใจถงึนโยบายและทศิทางการส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ อนัจะส่งผลให้การด�าเนนิงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมอย่างแท้จริง


