ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559... (ตอนที่ 4)
จากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้
เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และยุทธศาสตร์ที่
4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ฉบับนี้จะขอนาเสนอถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3
รวมถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของแผนการส่งเสริมฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
เมื่อทาการวิเคราะห์แนวโน้มและบริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามรวมถึงข้อจากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ
ไทยพบว่า การพัฒนา SMEs ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และบรรลุเป้าหมายหลักที่ได้กาหนดไว้ จะต้อง
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3 รวมทั้งพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ซึ่งทาให้เห็นประเด็นความเชื่อมโยงที่สาคัญและจาเป็นระหว่างยุทธศาสตร์
3
ประเด็น ที่ต้องเร่งดาเนินการภายในระยะ 1-2 ปีแรก คือ
 การพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการและสนับสนุน SMEs เพื่อให้มี
หน่วยงานหลักในการยกระดับศักยภาพของผู้กาหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนา SMEs ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา SMEs เพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
 การจัดทาฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลกลางด้าน SMEs
ของประเทศที่เป็นฐานเดียวกัน (Centralized SMEs Database) โดยรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับ SMEs ในแหล่งเดียว (One stop service) ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกันกับศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารสนเทศและบริการภาครัฐ (e-Government Portal) การพัฒนาดังกล่าวจะคานึงถึง
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงและใช้งาน
 การเตรียมความพร้อมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้าน
การค้าการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ SMEs เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมภาค
การผลิต ภาคการค้าและบริการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นธุรกิจสาขา (Sector) ที่มี
แนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีความสามารถพร้อมรับกับการแข่งขัน
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ขณะเดียวกัน สาหรับธุรกิจสาขาที่มีศักยภาพในด้านการค้าการลงทุนในต่างประเทศ จะสามารถใช้
ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้อย่างเต็มที่

ภาพความเชื่อยโยงยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3

นอกจากความเชื่ อ มโยงของทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ แ ล้ ว ยั ง มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
 การพัฒนาศักยภาพ SMEs ใน
ท้ อ งถิ่ น โดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
SMEs ในท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3)
 ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทย โดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs ใน
พื้นที่ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4)
 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ที่มี
ศั ก ยภาพให้ ส ามารถขยายการค้ า และการลงทุ น ไปยั ง ต่ า งประเทศได้
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4)
เงื่อนไข/ปัจจัยความสาเร็จของแผนการส่งเสริม SMEs
การส่งเสริม SMEs ให้สามารถบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการ
ส่งเสริมที่ได้กาหนดไว้นั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายประการ ดังนี้
1. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินธุ รกิจของ SMEs จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดทาฐานข้อมูล SMEs ของประเทศให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถใช้ข้อมูลจาก
ฐานเดียวกันเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริม SMEs รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ อันเป็น
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ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ ของ SMEs รวมถึงจาป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และผลักดันกฎหมาย
กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. การส่งเสริมและพัฒนา SMEs จาเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ ต่อเนื่อง และสอดคล้องเชื่อมโยงกั น เพื่อสามารถพัฒนา SMEs ให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน
และเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. แผนการส่งเสริม SMEs จะสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้นั้น ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่ว นท้องถิ่นจะต้องนาแผนการ
ส่งเสริมฯ SMEs ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและมีทิศทางการ
ส่งเสริมที่สอดคล้องกัน
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs รวมทั้งเข้าใจถึงนโยบายและ
ทิศทางการส่งเสริม SMEs ของประเทศ อันจะส่งผลให้การดาเนินงานส่งเสริม SMEs มีประสิทธิภาพ
จากยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง และเงื่อนไขปัจจัยความสาเร็จของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับ
ที่ 3 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะเร่งผลักดันการส่งเสริม SMEs
ของไทยให้มีประสิทธิภาพ
โดยจะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ SMEs ของไทยมีศักยภาพ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจไทย”

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

มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
สานักแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สสว.
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