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บทนํา 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 กําหนดให
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พิจารณากําหนดนโยบายและแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเคยเสนอแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 (ฉบับที่ 1) ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546  และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ได
นําไปเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พ.ศ. 2547-2549  รวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนที่
เกี่ยวของ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ทั้งนี้เพื่อใหการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยเปนไปอยางมีเอกภาพ สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล  

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 มุงเนนการแกไขผลกระทบที่เกิดจากปญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ และอยูในสถานภาพที่เร่ิมฟนตัว การกําหนดยุทธศาสตรและแผนจึงคํานึงถึงความจําเปนที่
ทรัพยากรสวนหนึ่งตองนํามาใชเพื่อบรรเทาผลกระทบที่ประสบอยูในลักษณะการฟนฟูอยาง
เรงดวน ควบคูกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเกิดความเขมแข็งในเชิง
โครงสรางทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง ผลการพัฒนาตามเปาหมายการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ผานมา จึงนับไดวายังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวบางประการ สงผลให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยยังคงอยูในสภาพที่ไมสามารถแขงขันไดอยาง
เต็มที่  โครงสรางการผลิตและการจัดการยังออนแอ ขาดความสามารถทางการตลาด ขาดการพัฒนา
สินคาและบริการ คุณภาพแรงงานต่ํา และเทคโนโลยีที่ใชไมทันสมัย ขาดระบบบัญชีที่ไดมาตรฐานพอ
สําหรับการเขาถึงแหลงเงินทุน ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และขาดการ
รวมตัวและรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจ  

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังตองเผชิญกับปญหาภายนอกที่เกิดจากบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของโลก เชน การรวมกลุมระหวางประเทศตางๆ ทั้ง
ในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี การเปดเสรีทางการคา การลงทุนและบริการ การกีดกันรูปแบบ
ใหมๆ ที่มิใชภาษี การเปดประเทศและการเขาสูระบบตลาดของประเทศที่มีทรัพยากรและแรงงาน
ราคาถูก  การกําหนดกฎ ระเบียบ และกติกาทางการเงิน การคาและการลงทุนระหวางประเทศ การ
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสรางประชากร การ
เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และ
อ่ืนๆ เหลานี้ ลวนสงผลกระทบในดานลบมากขึ้นตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศไทย ประกอบกับที่ผานมา ระบบการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศไทยยังขาดเอกภาพและพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลัง เปนระบบ ตั้งแตระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ทําใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเทาที่ควร  

ในป 2548-2549 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงไดดําเนิน
กระบวนการจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2554)  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคและวางรากฐานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย รวมทัง้
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 แนวนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดยกระบวนการจัดทําแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ และใชกระบวนการทํางานหลายรูปแบบ เชน การศึกษาเอกสารงานศึกษาวิจัยและแผน
ยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ การศึกษาสถานภาพและมาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในตางประเทศ  การประชุมระดมความคิดหลายครั้ง การจัดสัมมนาพิจารณใหญ เพื่อรับ
ฟงความเห็นและขอเสนอแนะจากภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาควิชาการ  และการสัมภาษณผูแทนองคกร
เอกชนและผูเชี่ยวชาญ 

แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 
เปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาทั้งภายในและภายนอกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่ยังคงมีอยูจากการพัฒนาที่ผานมา รวมทั้งดําเนินการในประเด็นที่ควรใหความสําคัญ
อยางตอเนื่องจากแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) 
ตลอดจนกําหนดแนวทางในเชิงรุกเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช
ศักยภาพและขอไดเปรียบที่มีอยูเปนเครื่องมือ ภายใตความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของอื่นในระดับประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงไดใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในการพัฒนา ใชนโยบายของ
รัฐบาลที่ใหความสําคัญกับการยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพและการเสริมสรางโครงสราง
พื้นฐานทางปญญาของธุรกิจไทย และยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู 
รวมทั้งแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ พ.ศ. 2547-2556 เพื่อใหไดแผนใน
ลักษณะของการชี้นําแนวทางและมาตรการที่ครอบคลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทุก
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ระดับและทุกมิติของการสงเสริมใหแกภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ นําไปเปนกรอบในการพัฒนา
อยางเปนองครวม ตอเนื่องจากแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 
และผลักดันการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในระยะ 5 ป
ของแผน ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการจัดทําแผน ตั้งแตรวมคิด รวม
วางแผน และรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทของแตละภาคสวน อันเปนการระดมทรัพยากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนของการจัดทําแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 ที่ประกอบทั้งวิธีการจากลางสูบน (Bottom up 
Approach) และวิธีการจากบนลงสูลาง (Top down Approach) ดังนี้ 

1. การประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมาในชวง
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)  

2. การศึกษาวิจัยเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวของโดยผูที่มีความรู และประสบการณ
งานวิจัยนั้นๆ จากภายนอก รวมถึงการวิเคราะหเชิงวิชาการ ตลอดจนการศึกษานโยบายและมาตรการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากตางประเทศ สําหรับใชเปนแบบอยางที่ดีในการนํามา
บรรจุไวในแผนการสงเสริม 

3. การประมวลสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่จะมีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเอง 
ควบคูกับการระดมความคิดเห็นจากผูที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ผูประกอบการ  ตัวแทนองคกร
ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในลักษณะของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น รวมทั้งการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการสงเสริม ประเด็นสําหรับ
การจัดทําแนวทางการพัฒนาและสงเสริมภายใตแผนการสงเสริมฯ 

4. พิจารณาความเชื่อมโยงและความสอดคลองกับแผนและยุทธศาสตรการ
พัฒนาในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัฒน แผนกลยุทธ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556) แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพอุตสาหกรรม และแผยแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 

5. กําหนดกรอบแนวคิด ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย ใหครอบคลุมในทุกระดับของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และทุกมิติของการพัฒนา เพื่อประมวลเปนยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในชวง 5 ปที่จะเกิดขึ้นตอไป 
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6. จัดประชาพิจารณเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในกรอบแนวคิดและ
รางแผนการสงเสริมฯ ที่ไดจัดทําขึ้น ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

การจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550-2554) นี้ มีองคประกอบสําคัญ 6 สวนดวยกัน คือ  

บทนํา แสดงความเปนมา  ขั้นตอน  และกระบวนการจัดทําแผน  รวมทั้ ง
องคประกอบของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  

บทท่ี 1 แสดงบทบาท ความสําคัญ และโครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของประเทศไทยจําแนกตามมิติสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ รวมถึงสถานการณและโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอกระบวนการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของประเทศไทย 

บทท่ี 2  แสดงผลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยที่
ผานมา ซ่ึงสงผลตอตัวแปรสําคัญทางเศรษฐกิจมหภาค จําแนกตามเปาหมายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามกรอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) 

บทท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัดที่มีอยูของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ทั้งในสวนของผูประกอบการเดิมและ
ผูประกอบการใหม จําแนกตามปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน 

บทท่ี 4 แสดงกรอบแนวคิด ทิศทาง และวิสัยทัศนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ตามยุทธศาสตรแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2554) ประกอบดวย แผนงานและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกับการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แนวคิดทิศทางในการสงเสริม รวมทั้งเปาหมายและตัวช้ีวัดใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554  

บทท่ี 5 แสดงยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
กรอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงแบง
ออกเปน 6 ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับกรอบแนวคิด ไดแก ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ  ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในภาคการผลิต ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ยุทธศาสตรการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งปจจัยแหงความสําเร็จในการ
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สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีแนวทางและมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหลักของการพัฒนา 

บทท่ี 6 แสดงองคประกอบของกลไกการแปลงแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมหรือแผนแมบทไปสูแผนปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนของการ
จัดทําแผน เปนกระบวนการที่จะใหไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และสวนของกลไกขับเคลื่อน เพื่อรวมกันผลักดันใหแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงกลไกขับเคลื่อนดังกลาว 
ไดแก กลไกทางสถาบันและองคกร กลไกทางการเงินและงบประมาณ และกลไกการติดตามและ
ประเมินผล 

เมื่อแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-
2554) ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จะไดรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และองคการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ นําแผนนี้
ไปใชเปนกรอบทิศทางหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ป 2550 – 2554 เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ ในการชวยเหลือและสนับสนุนผูประกอบการให
สามารถสรางความแข็งแกรงและยกระดับกิจการของตนเองไปสูกิจการที่ใชฐานความรู ทักษะฝมือ 
และภูมิปญญาไทยในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการของตนไดอยางมีธรรมาภิบาล ทําให
ธุรกิจไทยมีการเติบโตพัฒนาอยางตอเนื่องและสมดุล  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติในที่สุด  

 

 
 


