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1. เหตผุลและความจ าเป็น 
ตามแผนการด าเนินงานที ่“ผูร้บัจา้ง” จะต้องจดัท าส่งมอบใหก้บั ขว. เรื่องหนึ่งคอืการน าขอ้มูลจาก

ฐานข้อมูลและข้อมูลชี้วดัภาวะเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์เชงินโยบายและวเิคราะห์เตือนภยั  และเนื่องจาก
พจิารณาเห็นว่าการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลดงักล่าวรวมทัง้ข้อมูลชี้วดัภาวะเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์เชงิ
นโยบายและวเิคราะหเ์ตอืนภยัไดน้ัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเริม่ต้นจากการพฒันาขอ้มลู ประกอบกบั ขว. ก็
มคีวามประสงค์ที่จะท าการบูรณาการข้อมูลตามขอ้สัง่การของนายกรฐัมนตรอีีกเช่นกนั ดงันัน้จงึขอเสนอ
แนวการพฒันาข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล SMEs เป็นสาระส าคญัภายใต้หวัข้อการน าข้อมูลจาก
ฐานขอ้มลูและขอ้มลูชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิมาใชป้ระโยชน์เชงินโยบายและวเิคราะหเ์ตอืนภยั 

2. สถานภาพข้อมลูและการพฒันาฐานข้อมลูของ สสว.  

ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานแรกๆ และเป็นหน่วยงานหลกั
เพยีงหน่วยงานเดยีวที่มกีารจดัท าและพฒันาข้อมูลของ SMEs อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เหตุผลที่
ส านักงานจ าเป็นต้องมกีารจดัท าขอ้งมลูเกี่ยวกบั SMEs เพราะมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการใช้
ส าหรบัการก าหนดนโยบายและวางแผนส่งเสรมิ SMEs ขอ้มลูจะเป็นตวับ่งชีว้่าปญัหาของ SMEs ทีแ่ทจ้รงิ
คอือะไร ความรุนแรงของปญัหามมีากน้อยเพยีงใด รวมทัง้ข้อมูลยงัสามารถช่วยชี้แนะได้ว่าแนวทางการ
จดัการแก้ปญัหาที่เหมาะสมนัน้คืออะไร นอกจากการวางแผนแล้วขอ้มูลต่างๆเหล่านี้ยงัเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการอกีดว้ยเช่นกนั 

ในระยะเมื่อแรกตัง้ สสว. ปี 2545(พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกาศใช้เมื่อ 6 กุมภาพนัธ ์2543 หลงัจากนัน้ในปี 2544 มกีารตัง้ส านักงานและเริม่ปฏบิตังิานตัง้แต่
ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2544 เป็นต้นมา) เริม่มกีารวางแผนส่งเสรมิ SMEs ฉบบัที ่1 และการจดัท า
รายงานสถานการณ์ SMEs หรอืทีเ่รยีกว่า white paper เล่มแรก(ปี 2543) ท าใหเ้กดิการเริม่ต้นการจดัท า
ขอ้มูลส าหรบั SMEs ขึน้มาโดยขอ้มูลชุดแรกๆที่เหน็ว่าควรมกีารจดัท าขึน้ได้แก่ GDP การจา้งงานและ
จ านวนของ SMEs นอกจากนี้ในเรื่องของขดีความสามารถการแข่งขนัซึง่เป็นประเดน็ที่ส าคญัทีสุ่ดในช่วง
ของการท าแผนส่งเสรมิ SMEs ฉบบัที่ 1 ก็ได้มกีารน ามาพจิารณาจงึเป็นที่มาของการพฒันาขอ้มูลการ
ส่งออกของ SMEs เกดิขึน้ จนกระทัง่ในปจัจุบนัที่อาจกล่าวไดว้่า สสว. เป็นเพยีงหน่วยงานเดยีวทีม่ขีอ้มูล
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เกี่ยวกบั SMEs อยู่มากทีสุ่ด มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการพฒันาและส่งเสรมิ SMEs 
ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิ

หลงัจากเกดิขอ้มูลชุดแรกขึน้มาแล้ว การพฒันาขอ้มูล SMEs ในระยะต่อมาจนถงึปจัจุบนัสามารถ
แบ่งแยกไดเ้ป็น 4 แนวทางคอื 

1) การรวบรวมและจดัท าขอ้มลูในระดบัภาพรวมของ SMEs เพิม่เตมิ เช่น ขอ้มลูการเกดิใหม่ของ
ธุรกจิ SMEsซึง่ใชจ้ านวนธุรกจิจดทะเบยีนนิตบิุคคลกบักระทรวงพาณิชย์ ขอ้มลูการกระจายตวั
ของSMEsตามสาขาเศรษฐกจิและกระจายตวัตามพืน้ทีโ่ดยใชข้อ้มลูจากส านักงานสถติแิห่งชาติ
มาเป็นฐานในการค านวณ ขอ้มลูการส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน(จดัท าในบางปี) เป็นตน้ 

2) การจดัท าขอ้มลูชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิของ SMEs ทีเ่ป็นระยะสัน้รายเดอืนหรอืรายไตรมาส เช่น
ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม(Manufacturing Production Index:MPI) ของ SMEsซึง่เป็นขอ้มลูที่
ท าร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , ข้อมูลการส ารวจดัชนีความเชื่อมมัน่ของ
ผู้ประกอบการภาคการค้าและบรกิาร(TSSI)ที่ด าเนินการร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยงัมีการจดัท าดชันีเฉพาะพื้นที่ เช่นดชันีย่านการค้าจตุจกัร  ดชันีย่านการค้าใน
ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไยในจงัหวดัเชยีงใหม่ และมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาใน
ระดบัภูมภิาค เช่น มหาวทิยาลยัขอนแก่นเพื่อท าการส ารวจเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาวะเศรษฐกจิ
ระยะสัน้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัอกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 

3) การจดัท าขอ้มลู SMEs เชงิลกึในระดบัรายธุรกจิ เป็นการจดัท าขอ้มลูโดยวธิกีารส ารวจโดยให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นเดียวกับการท าส ามะโนอุตสาหกรรมและธุรกิจของส านักงานสถิติ
แห่งชาต ิ งานการส ารวจเพื่อจดัท าขอ้มูล SMEs เชงิลกึรายระดบัธุรกจิดงักล่าวนี้เป็นงานที่
ด าเนินการตามความต้องการของคณะกรรมการบรหิารส านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมทีป่ระสงค์ให้มขีอ้มูล SMEs แต่ละรายในทุกพื้นที่ และในทุกขนาดของ SMEs 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ SMEs รายย่อยหรอืรายจิว๋ที่คณะกรรมการบรหิารฯ(ในขณะนัน้)ให้ความ
สนใจค่อนขา้งมาก ปจัจุบนั สสว. ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเชงิลกึเสรจ็สิ้นมาแล้ว 2 ระยะ
(phases) ซึ่งการส ารวจในระยะแรกไดค้รอบคลุมรายจิว๋ค่อนขา้งมาก ส่วนระยะ 2 ตวัอย่าง
ค่อนขา้งกระจายไปตาม GPP ของในแต่ละจงัหวดั ปจัจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการในระยะที่ 3 
จ านวน 22 จงัหวดัซึ่งระยะ3 นี้จะครอบคลุมตวัอย่างในสาขาที่ส านักงานสถติแิห่งชาตไิม่ได้
ส ารวจ ดงันัน้เมื่อเสรจ็สิน้ทัง้ 3 ระยะแลว้ สสว. จะมขีอ้มลูเชงิลกึของ SMEs ทัว่ประเทศ ขอ้มลู
เชงิลกึประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของธุรกจิ รายได้ รายจ่ายหรอืต้นทุน การจา้งงาน ปญัหาและ
อุปสรรคในการท าธุรกจิเป็นตน้    
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4) การจดัท าข้อมูลเฉพาะเรื่องอื่นๆ เช่น การจดัท าฐานข้อมูลรายอุตสาหกรรมของโครงการ
วเิคราะห์เตือนภยั ด าเนินการโดย วต.(ในขณะนัน้) ด าเนินงานประมาณปี 2553 ซึ่งเป็น
ฐานขอ้มลูประเภท unstructured หรอืในบางกรณีของการจดัท าชุดขอ้มลูกไ็ดม้กีารด าเนินงาน
โดยวธิกีารส ารวจ เช่นการส ารวจจ านวนผูป้ระกอบการรายย่อย(หาบเร่) ในกรุงเทพมหานครที่
ด าเนินการโดยส านักสารสนเทศ(สท. ในขณะนัน้) นอกจากนี้ยงัรวมถึงข้อมูลต่างๆ ทมีบีาง
ส านกัใน สสว. ไดจ้ดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเช่นขอ้มลู OTOP ทีด่ าเนินการโดย ผน. เป็นตน้  

ผลจากการพฒันาขอ้มลูตาม 4 แนวทางดงักล่าว ท าใหข้อ้มลูที ่ขว.(และรวมถงึ สสว.) มอียู่ทัง้หมด
ในปจัจบุนัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื 

1) ขอ้มลูประเภท unstructured dataหมายถงึขอ้มลูทีไ่ม่สามารถจดัโครงสรา้งของแต่ละรายการให้
เป็นโครงสรา้งเดยีวกนัได ้เป็นขอ้มลูในเชงิของภาพรวมสรุปหรอืขอ้มลูทัว่ๆไปของธุรกจิหรอืที่
เกี่ยวกบัธุรกิจ SMEs อาจแสดงในรูปของตารางหรอืรูปภาพหรอืบรรยายในเชงิพรรณนา 
โปรแกรมที ่สสว. ใชท้ างานหลกักบัขอ้มลูดงักล่าวนี้คอื Microsoft Excel 

2) ขอ้มลูประเภท structured data หมายถงึขอ้มลูทีใ่นแต่ละ record มรีายการ field ขอ้มลูต่างๆ 
เหมอืนกนั ขอ้มลูลกัษระนี้สามารถน ามาท าเป็นฐานขอ้มูลได ้ 

นอกจาก สสว. จดัท าข้อมูลเกี่ยวกบั SMEs แล้วหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ส่งเสรมิ SMEs ทัง้ในระดบันโยบายและปฏบิตั ิและรวมถงึหน่วยงานทางสถติต่ิางๆก็ได้มกีารจดัท าขอ้มูล
และสถติเิกี่ยวกบั SMEs ดว้ยเช่นกนั ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอืในบางกรณีเกดิความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูขึน้ซึง่
มาไดจ้ากสาเหตุ 3 ประการ ประการแรกอาจเกดิจากการใชม้าตรฐานทางสถติทิีต่่างกนั เช่น การมนีิยามที่
แตกต่างกนั การจดัหมวดหมู่ การตีค่าหรอืวดัมลูค่าทีแ่ตกต่างกนัเป็นต้น ประการที ่2 คอืการมคีุม้รวมหรอื
ขอบเขตทีแ่ตกต่างกนั เช่นกรณีของ SMEs บางหน่วยงานอาจไม่รวมรายจิว๋ทีไ่ม่จดทะเบยีน หรอืกรณีการ
รวมหรอืไมร่วมภาคเกษตร นอกจากนี้นยัของขอบเขตยงัหมายถงึพืน้ทีด่ว้ยว่าพืน้ทีแ่ห่งใดรวมอยู่ในการเกบ็
ขอ้มูลหรอืไม่รวมและประการที่ 3 อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการมเีทคนิคหรอืวธิกีารของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูที่
ต่างกนั ตวัอยา่งเช่นขอ้มลูของส านกังานสถติแิห่งชาตทิีเ่กบ็รวบรวมโดยการส ารวจสอบถาม ส่วนขอ้มลูของ
กระทรวงพาณชิยเ์ป็นขอ้มลูประเภท administrative records ซึง่ไดจ้ากการทีธุ่รกจิน าเอกสารทางการเงนิมา
รายงานจงึเป็นข้อมูลทางทะเบยีนตามที่กฎหมายบงัคบัขอ้มูลทัง้สองแหล่งนี้ไม่มทีางที่จะเท่ากนัได้ ด้วย
เหตุผลดงักล่าวท าให้รฐับาลโดยนายกรฐัมนตรีซึ่งมนีโยบายทจีะผลกัดนัให้เกดิการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมจงึต้องการใหม้กีารบูรณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหข้อ้มลูต่างๆไม่
ขดัแยง้กนั ไดส้ ัง่การเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 ใหส้ านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
รบัผดิชอบการบรูณาการขอ้มลู SMEs โดยประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตเิพื่อด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่กระทรวงการคลงัรบัผดิชอบท าฐานขอ้มูล
ดา้นการเงนิของ SMEs  กระทรวงพาณิชย์จดัท าฐานขอ้มูลตามกจิกรรมของ SMEs เช่นการส่งออก การ
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ผลติ การค้าส่งและค้าปลกี เป็นต้น และกระทรวงแรงงานจดัท าฐานขอ้มูลการจา้งงานของ SMEs จ าแนก
ตามประเภทของกจิการ ปจัจบุนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการ 

3. ปัญหาและอปุสรรคของการพฒันาข้อมลูของ สสว. 
3.1 หน่วยงานต่างๆ ภายใน สสว. ยงัไมม่กีารใชข้อ้มลูจาก ขว. อยา่งเตม็ที ่ในปจัจุบนั ขว. มขีอ้มลู

ต่างๆ เกี่ยวกบั SMEs อยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิานพืน้ฐานต่างๆ ของ สสว. ไดใ้น
ระดับหนึ่งทัง้ข้อมูลในระดับภาพรวมและข้อมูลเชิงลึก แต่หน่วยงานต่างๆภายใน สสว. 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน รวมทัง้หน่วยงานต่างๆที่ท า
หน้าทีเ่ขยีนขอ้เสนอโครงการในแต่ละปียงัมกีารใชข้อ้มลูดงักล่าวไม่มากพอ ท าใหก้ารใชข้อ้มลู
ไมเ่ตม็ศกัยภาพ 

3.2 การจดัการข้อมูลในภาพรวมของ สสว. ระยะหนึ่งในอดีตไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์เพียงพอ 
เนื่องจากมกีารกระจายความรบัผดิชอบ ท าให้มกีารสรา้งขอ้มลูเกดิขึน้ในส านักต่างๆ ทัง้ในรูป
ของแฟ้มงานและฐานข้อมูล ยงัไม่มกีารรวบรวมไว้เป็นศูนย์กลางเดียว และไม่มรีะบบการ
สบืคน้ไดโ้ดยสะดวก เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งภายใน สสว. เกดิขึน้ ท าใหข้อ้มลูดงักล่าว
ขาดการดแูลรบัผดิชอบ ตวัอยา่งเช่นขอ้มลูภายใตโ้ครงการวเิคราะหเ์ตอืนภยัและขอ้มลูทีส่ านัก
สารสนเทศ(ชื่อในขณะนัน้) เคยได้จดัท าไว้นัน้การสบืค้นในปจัจุบนัไม่สามารถท าได้ ถ้าจะมี
ค าถามว่าในปจัจบุนั สสว. มขีอ้มลู SMEs อะไรอยู่บา้ง คงจะหาค าตอบไดย้าก ส่วนใหญ่ทราบ
แต่เพยีงขอ้มลูที ่ขว. มแีละใชอ้ยูเ่ท่านัน้ 

3.3 การพฒันาสารสนเทศของ สสว. ในระยะแรกใหค้วามส าคญักบัการจดัหา hardware และระบบ 
Lan เพื่อสรา้งเครอืข่ายเชื่อมโยงของภายในองค์กร งบประมาณจ านวนมากถูกจดัสรรไปใน
เรือ่งดงักล่าวในขณะทีเ่ทคโนโลยขีองเครือ่งคอมพวิเตอรเ์ปลีย่นแปลงเรว็ จนท าใหใ้นบางช่วงมี
ขยะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช้งานกองอยู่จ านวนมาก ต้องน าไปบริจาคให้กับโรงเรียนใน
ต่างจงัหวดั ขณะเดยีวกนัพืน้ที่ทีท่ างานของส านักงานเป็นพืน้ทีเ่ช่า บางพืน้ทีม่กีารใชง้านระยะ
สัน้ก็ต้องส่งคนื เครอืข่ายที่เชื่อมโยงต่างๆก็ต้องยุตลิง แต่งบประมาณที่จดัสรรให้กบัการท า
เนื้อหาหรอื content ของขอ้มลูกลบัไดร้บัในจ านวนทีไ่มม่ากนกั 

3.4 ในท านองเดยีวกนั การจดัท าฐานข้อมูล SMEs ของ สสว. ในระยะแรกเป็นฐานขอ้มูลเพื่อ
ผู้ประกอบการมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนส่งเสรมิ เป็นฐานขอ้มูลที่ให้บรกิารแก่ 
SMEs บน web based ซึง่ สสว. จดัการโดยการจา้งทีป่รกึษาด าเนินการและเป็นการจา้งใน
ลักษณะของการซื้อบริการจากที่ปรึกษา มิใช่เป็นการซื้อข้อมูล ดังนัน้ ในระยะต่อมาเมื่อ
โครงการสิ้นสุดลง ฐานข้อมูลดงักล่าวจงึไม่ได้ถูกส่งมอบให้กับ สสว. ท าให้ สสว. ไม่มี
ฐานขอ้มลูใดๆ ทีจ่ะใหบ้รกิารต่อกบัผูป้ระกอบการต่อไปได ้

3.5 ก าลงับุคลากรที่รบัผดิชอบในด้านข้อมูลของ ขว. มไีม่เพยีงพอ ทัง้บุคลากรที่ท าหน้าที่จดัท า
และรวบรวมขอ้มลู บุคลากรที่สามารถดูแลและจดัการฐานขอ้มลู และบุคลากรวเิคราะหข์อ้มูล
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เบื้องต้น จ านวนที ่ขว. มอียู่ไม่เพยีงพอ และขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้เนื่องจากงานด้าน
ขอ้มลูเป็นงานทีห่นกัและเป็นงานทีม่บีทบาทสนบัสนุนอยู่เบือ้งหลงั ต้องการเจา้หน้าทีท่ีม่คีวาม
อดทนสงูและมใีจรกัในดา้นนี้โดยตรง ท าใหง้านดา้นขอ้มลูไม่เป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ใน 
สสว. ขณะเดียวกันส านักงานก็ไม่ได้ให้ความส าคญักับการสร้างบุคลากรทางด้านข้อมูลที่
ต่อเนื่องในระยะยาว ไมม่รีะบบจงูใจหรอืการใหร้างวลักบัการท างานดา้นขอ้มลู 

3.6 ปญัหาที่เป็นอุปสรรคต่อความตัง้ใจท างานพฒันาข้อมูลในขณะน้ีอีกประการหน่ึงคอืการถูก
สอบสวนความผดิอนัเน่ืองมาจากการจดัจา้งและการควบคุมก ากบัโครงการส ารวจขอ้มลูเชงิลกึ
ทีม่กีารจา้งทีป่รกึษาภายนอกซึง่เป็นบรษิทัเอกชนด าเนินการ(ยกเว้น phase 3 ที่ด าเนินการ
โดยมหาวทิยาลยัของรฐั) การสอบสวนเกดิขึน้ตัง้แต่ระยะแรกทีไ่ดม้กีารด าเนินงานเมื่อปี 2553 
ทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั ทัง้น้ีเนื่องจากโครงการส ารวจขอ้มูลเชงิลกึเป็นงานทีใ่ชง้บประมาณใน
จ านวนที่สูง จงึเป็นทีร่ะมดัระวงัของคณะกรรมการบรหิารใหถู้กต้องและโปร่งใส ในขณะที่งาน
ส ารวจดังกล่าวนี้มีปริมาณงานงานเป็นจ านวนมาก มีปญัหาในรายละเอียดปลีกย่อย
ค่อนขา้งมาก เมือ่บุคลากรทีร่บัผดิชอบโครงการต้องโดนสอบสวนความผดิ ท าใหค้วามมุ่งมัน่ที่
จะด าเนินงานต่างๆลดน้อยลง 

3.7 ในอดตีที่ค่อนข้างยาวนานมาแล้ว(มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา)ส านักงานเคยมกีารจดัท าแผน
สารสนเทศของส านกังานซึง่เป็นแผนทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารฯ แต่ไม่มกีาร
ด าเนินงานตามแผนอย่างจรงิจงั ขาดการ monitor แผนและการประเมนิผลแผน อย่างไรกต็าม
แผนดงักล่าวกม็จีุดอ่อนทีส่ าคญัคอืมุ่งเน้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ไม่ไดม้รีายละเอยีดดา้น
การจดัท าและพฒันาขอ้มลู ในปจัจุบนัยงัไม่มกีารท าแผนสารสนเทศขึน้ใหม่หรอืการปรบัปรุง
จากแผนเดมิ 

3.8 ส่วนงานที่ร ับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศได้เคยสะท้อนปญัหาของการจัดการระบบ
สารสนเทศของส านกังานประการหนึ่งคอื การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มี
การจดัท าฐานข้อมูล ท าให้ระบบสารสนเทศที่ส่วนงานสารสนเทศจดัเตรยีมไว้รอบรบัได้ไม่
เพียงพอ หรืออาจเกิดปญัหาที่ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นไม่สอดคล้องกับระบบสานสนเทศที่
ส านกังานมอียู(่เอกสารชุดน้ีมุง่เน้นทีก่ารใหค้ าแนะน าในเรื่องขอ้มลูและฐานขอ้มลูของ ขว. เป็น
หลกัมากกว่าระบบสารสนเทศของส านกังาน)    

4. ขอบขา่ยของขอ้มลูที ่สสว. ควรจะด าเนินการพฒันา 

เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบั SMEs มอียู่เป็นจ านวนมาก การที่จะพฒันาข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกบั SMEs ทัง้หมดในเวลาเดยีวกนัคงไม่สามารถเป็นไปได ้ดงันัน้หากเรยีงล าดบัความจ าเป็น
ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดให้ สสว. ด าเนินการ จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้อมูล
ตามล าดบัคอื 
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1) ขอ้มลูรายงานสถานการณ์ SMEs(มาตรา 16(4)) 
2) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนและส่งเสริม และการประสานงานเพื่อการจัดท า

แผนปฏบิตักิาร 
3) ขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกจิของ SMEs 

5. ข้อเสนอแนวทางการพฒันาข้อมลูของ สสว. 
5.1 การพฒันาขอ้มลูเพื่อการรายงานสถานการณ์ ควรมกีารสรา้งขอ้มลูเพื่อใชช้ีว้ดัสถานการณ์ใน

ระยะสัน้ใหม้ากขึน้ เช่น การน ารายละเอยีดขอ้มลูใน รง. 8 มาใช ้ส่วนขอ้มลูรายปี เช่น GDP, 
การจ้างงานควรปรบัปรุงคุณภาพและวิธีการค านวณโดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับ
หน่วยงานอื่นเช่นส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใิห้มากขึน้ 
รวมทัง้การรวบรวมขอ้มูลรายปีอื่นๆ เพิม่เติม เช่น ข้อมูลการได้รบัส่งเสรมิลงทุนจาก BOI 
ขอ้มลูการตัง้โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ขอ้มลูรายงานสถานการณ์ SMEs 
ที่ส าคญัอกีประการหนึ่งที่ ขว. ควรประสานกบั ธปท. ให้มกีารจดัท าคอืการเขา้ถงึแหล่งเงนิ 
ขอ้มลูควรจดัท าต่อเนื่องและรวบรวมรายงานใน white paper ทุกๆปี 

5.2 ในด้านการพฒันาขอ้มูลเพื่อการวางแผน ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาขอ้มูลในลกัษณะ
ของกลุ่มธุรกจิ(cluster) ซึ่งรายละเอยีดแนวทางการพฒันาขอ้มูลเป็น cluster ปรากฏตาม
เอกสารแนบทา้ย 1 ของรายงานฉบบัน้ี 

5.3 การพฒันาขอ้มลูการส ารวจ SMEs เชงิลกึ 
ขอ้มูลชุดนี้ถอืว่าเป็นขอ้มูลที่มรีายละเอยีดมากทีสุ่ดที่ สสว. มแีละสามารถจดัการได้

บนระบบฐานขอ้มูล จงึควรสนับสนุนใหห้น่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานภายใน 
สสว. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้ให้มากที่สุด ให้คุ้มค่ากบังบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป ซึ่งใน
เบื้องต้น ขว. อาจจ าเป็นต้องประชาสมัพนัธ์ เช่นการท าบทวเิคราะห์ในแง่มุมต่างๆ เผยแพร่
ให้ส านักต่างๆ ได้ทราบ รวมทัง้การท าหน้าที่ประมวลและเรียกหาข้อมูลให้ (ในกรณีที่
บุคคลภายนอก ขว. ไมส่ามารถเรยีกใชข้อ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยตรง) ในอนาคตถา้จะมกีารส ารวจ
ขอ้มูล SMEs เชงิลกึอกีต่อไป แนวทางการพฒันาการส ารวจควรมดีงันี้(ส าหรบัรายละเอยีด
ของขอ้คดิเหน็ต่อการด าเนินงานส ารวจขอ้มลูเชงิลกึ 22 จงัหวดัทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ในขณะนี้
ปรากฎตามเอสารแนบทา้ย 2 ของรายงานน้ี)  
5.3.1 สสว. ไม่ควรด าเนินงานส ารวจขอ้มูลเชงิลกึเองเนื่องจากงานส ารวจภาคสนามขนาด

ใหญ่ในลกัษณะน้ีนัน้ น่าทีจ่ะมสี านักงานสถติแิห่งชาตเิพยีงหน่วยงานเดยีวที่สามารถ
ท าได้เพราะนอกจากมอี านาจทางกฎหมายด าเนินการแล้วยงัมคีวามพร้อมในเรื่อง
บุคลากรและเครื่องมอื รวมทัง้การมเีครอืข่ายและหน่วยงานต่างๆ ในระดบัพื้นที่
(แมว้่า สสว. เป็นหน่วยงานของรฐักต็ามแต่การส ารวจด าเนินการโดยบรษิทัทีป่รกึษา
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เอกชน ซึง่มภีาพลกัษณ์ของการด าเนินงานทีต่่างจากส านักงานสถติแิห่งชาตซิึง่เป็น
หน่วยงานราชการ)1  

5.3.2 ในอนาคตถา้จะมกีารส ารวจขอ้มลูเชงิลกึในอนาคตต่อไป สสว. ควรด าเนินการร่วมกบั
ส านักงานสถติแิห่งชาติซึ่งจะต้องจดัท าเป็นแผนงานล่วงหน้าที่มรีะยะเวลายาวนาน
พอสมควรเพื่อเตรยีมความพร้อมทัง้ในเรื่องของบุคลากร การก าหนดรายละเอียด
กจิกรรม การประสานงานและฐานขอ้มูลประชากรที่เป็นระบบเชื่อถอืได้ นอกจากนี้
การอุดหนุนงบประมาณให้กบัหน่วยงานราชการจะสามารถช่วยลดความยากล าบาก
ใหก้บัเจา้หน้าที ่ขว. ไดเ้ป็นอยา่งด ีและน่าทีจ่ะใชง้บประมาณในจ านวนทีต่ ่าเมื่อเทยีบ
กบัที ่สสว. ด าเนินการเอง) 

5.3.3 ควรมกีารก าหนดมาตรฐานสถติ ิคุ้มรวมและขอบเขตที่ชดัเจนและควรค านึงถงึหลกั
ทางสถติมากกว่าหลกัทางกฎหมายและตอ้งใชว้ชิาการระเบยีบวธิทีางสถติส าหรบัการ
ท าส ามะโนและการส ารวจมาเป็นหลกัในการด าเนินงาน  

5.3.4 ควรจดัแยก SMEs รายจิว๋(micro enterprise) ออกจาก SMEs(มคีวามเหน็ว่าไม่ควร
ใช้หลักเกณฑ์ของการไม่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ เ ป็นตัว
ก าหนดการเป็นรายจิว๋แต่ควรใช ้“ขนาด” ซึง่ก าหนดโดยการจา้งงานหรอืทุน) และการ
ส ารวจ SMEs เชงิลกึไม่ควรรวม SMEs รายจิว๋เพราะเป็นประเภทที่เกดิใหม่ง่ายและ
ยตุกิจิการง่าย มทีีต่ ัง้ไม่แน่นอน ไม่สามารถก าหนดขอบเขตของกจิการไดช้ดัเจน หา
ขนาดของประชากรทีแ่น่นอนไดย้าก ท าใหม้ผีลกระทบต่อการก าหนดจ านวนตวัอย่าง
รวมทัง้การประมวลผลค่าสถติทิีไ่ด้จากการส ารวจ ถ้าต้องการส ารวจ SMEs รายจิว๋
ควรแยกมาด าเนินการเป็นการเฉพาะ 

5.3.5 ในกรณทีีง่บประมาณมจี ากดั การส ารวจเชงิลกึอาจท าเป็นเฉพาะกรณีไป เช่น ส ารวจ
เฉพาะสาขาทีส่นใจ หรอืเฉพาะพืน้ทีท่ีส่นใจเป็นตน้ 

5.3.6 ควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของขอ้มูลใหม้ากซึง่เกดิจากการด าเนินงานที่ถูกต้อง
และชดัเจนในทุกขัน้ตอน การปรบัปรุงคูรภาพของข้อมูลที่ปลายทางเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกตอ้งและไมส่ามารถแกป้ญัหา 

5.4 ให้ความส าคัญกับการประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ประสบการณ์และผลการด าเนินงานร่วมกนั เป็นการช่วยประชาสมัพนัธ์

                                                           
1
 ในกรณีการเก็บข้อมลูจากสถานประกอบการของส านกังานสถิติแห่งชาตนิัน้ ถึงแม้วา่กฎหมายได้ให้อ านาจในการจดัเก็บไว้ก็ตาม แตใ่นทาง
ปฏิบติัจริงก็เป็นการยากท่ีผู้ประกอบการจะให้ข้อมลูและส านกังานสถิติแห่งชาติก็ไมเ่คยมีการใช้กฎหมายดงักลา่วบงัคบั แนวปฏิบติัของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติคือการให้สถิติจงัหวดัออกไปเย่ียมพบท าความคุ้นเคยกบัผู้ประกอบการอยู่สม ่าเสมออย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้การมอบของ
ท่ีระลกึให้ในโอกาสส าคญัๆ เช่นปีใหมห่รือการมอบให้เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จ วิธีการเช่นนีเ้ป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุของการได้รับความร่วมมือใน
การให้ข้อมลูในกรณีของสงัคมไทย 
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ใหห้น่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายนอกและภายใน สสว. ไดร้บัทราบว่า ขว. มขีอ้มลูอะไรอยู่บา้ง การ
ทีย่ ิง่มหีน่วยงานอื่นๆใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูมากขึน้เท่าใด กจ็ะยิง่เป็นผลงานหรอืผลผลติของ 
ขว. มากขึน้เท่านัน้  

5.5 พยายามยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานขอ้มูลใหเ้ป็นสากลใหม้ากขึน้โดยการเขา้ร่วมประชุม 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนการดูงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาที่มี
ความกา้วหน้าในเรือ่งขอ้มลูระดบัสงูๆ เช่น ญีปุ่น่ แคนาดา ออสเตรเลยี เป็นตน้ 

6. แนวทางการบรูณาการข้อมลู SMEs  

สสว. มแีนวทางการบรูณาการขอ้มลูอยู่แลว้ดงัรายละเอยีดตามเอกสาร “แนวทางการบูรณาการเพื่อ
พฒันาฐานขอ้มลู SMEsของประเทศไทย (ชุดเสนอ รมต.)” ซึง่ในเอกสารดงักล่าวไดก้ าหนดแผนงานเป็น 3 
ขัน้ตอนคอืการก าหนดมาตรฐานสถติ ิการเชื่อมโยงขอ้มลูและการบูรณาการขอ้มลู(คาดว่าน่าจะหมายถงึการ
ปรบัข้อมูลเขา้หากนัให้เป็นชุดเดยีวกนั) โดยตามแผนก าหนดแล้วเสรจ็ประมาณธนัวาคม 2556 ทัง้นี้มี
ความเหน็ต่อแนวทางการบูรณาดงักล่าว 2 ประเดน็คอื (1) การก าหนดมาตรฐานขอ้มลูเป็นเรื่องทีค่่อนขา้ง
ยุ่งยากและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องใช้ทัง้ความรู้ทางเทคนิคและความเห็นในเชิงนโยบายและ
เกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนรว่มค่อนขา้งมาก ตวัอยา่งเช่นการก าหนดนิยามของ SMEs จงึเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่สามารถ
เสรจ็สิ้นได้ตามแผนทีก่ าหนด ดงันัน้ควรท าควบคู่ไปกบัการบูรณาการขอ้มูล ไม่จ าเป็นต้องรอให้มาตรฐาน
เสรจ็สิน้สมบูรณ์ก่อน แต่ทัง้นี้จะต้องคน้หาและอธบิายความแตกต่างของขอ้มลู SMEs ของแต่ละหน่วยงาน
ใหไ้ด ้(2) เนื่องจากการท าขอ้มลูของหน่วยงานของรฐัต่างๆ ท าขึน้ตามอ านาจที่กฎหมาย การเผยแพร่หรอื
การเชื่อมโยงสู่ภายนอกจงึท าได้ค่อนข้างจ ากดัแม้ว่าเป็นมติ ครม. ก็ตามทางแก้คอืในกรณีหน่วยงานใด
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูไดก้ท็ าการเชื่อม แต่ถา้ไมส่ามารถใหเ้ชื่อมต่อไดห้น่วยงานนัน้กจ็ะต้องจดัส่งขอ้มลูใน
ระดบัภาพรวมให้ สสว. บนโครงสรา้งที่ สสว. ก าหนดและอาจจะรวมไปถงึการวเิคราะห์(เป็นแนวทางของ
การบรูณาการ “งาน” ขอ้มลู ไมใ่ช่การบรูณาการขอ้มลู 

นอกเหนือจากมตคิรม. ดงักล่าวแลว้เหน็ว่า สสว. ควรด าเนินงานการบูรณาการขอ้มลูของ สสว. ให้
เป็นงานประจ าและปฏบิตัต่ิอเนื่องเพราะงานดงักล่าวนี้นอกจากจะช่วยลดภาระและความซ ้าซอ้นแลว้ ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อ สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนทีส่ามารถมขีอ้มูลใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ที ่แนวทางการบูร
ณาการขอ้มลูของ ขว. ควรมกีารด าเนินงานทัง้ 2 ระดบัคอืระดบัภาพรวมและระดบัเชงิลกึ 

6.1 การบูรณาการในระดบัภาพรวม เป็นการใช้ประโยชน์จาการรวบรวมข้อมูล(บูรณาการ)แต่ละด้าน
หรอืแต่ละเรื่องทีห่น่วยงานต่างๆ ทีร่บัผดิชอบไดด้ าเนินการอยู่แล้วภายใต้อ านาจทางกฎหมายหรอื
ตามนโยบายของหน่วยงานนัน้ๆ รวมทัง้ที่ สสว. จะขอความร่วมมือให้เพิ่มเติมหรือมุ่งเน้นใน
ประเดน็หรอืหวัขอ้ที่ส าคญัตามนโยบายของรฐับาลหรอืของคณะกรรมการส่งเสรมิฯ ทัง้นี้เหน็ว่ามี
ประเดน็ที ่สสว. ตอ้งด าเนินการถา้ตอ้งการใหม้กีารบรูณาการในแนวทางน้ีคอื 
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6.1.1 ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้าน(ในทางกฎหมายและตามมติครม.หรือ
นโยบาย) เช่น 

1) การเงนิ หน่วยงานรบัผดิชอบคือกระทรวงการคลงั(ตามข้อสัง่การของ นรม.
ก าหนดให้กระทรวงการคลังด าเนินการฐานข้อมูลด้านการเงิน ) และอาจ
จ าเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเฉพาะกจิของรฐั บสย. เป็นตน้ 

2) การจา้งงาน ภายใต้หน่วยงานหลกัคอืกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ส านักงาน
สถติแิห่งชาติยงัเป็นอกีหน่วยงานหนึ่งทีม่ขีอ้มลู labor force survey แต่เป็น
การถามจากครวัเรอืน ไมใ่ชส้อบถามจากธุรกจิ 

3) ข้อมูล SMEs ตามกิจกรรมต่างๆ นรม. ได้สัง่การให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการ ทัง้นี้ สสว. อาจขยายเพิ่มเติม โดยการจดัตัง้และยกเลิกกิจการ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไดแ้ก่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ขอ้มลูจดทะเบยีนพาณิชย์
จากอบต. และอบจ. ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นตน้ 

4) ขอ้มลูการลงทุนจาก BOIและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5) ขอ้มลูการผลติจากกระทรวงอุตสาหกรรม(รง. 8) 
6) ขอ้มลูการน าเขา้และส่งออกจากกรมศุลกากร 
7) ข้อมูลอื่นๆ เช่นการวิจยัและพฒันา การเข้าถึงเทคโนโลย ีการมแีละเข้าถึง

นวตักรรม เช่น กรมทรพัยส์นิทางปญัญา สวทช. สวทน. วว. สนช. 
6.1.2 ก าหนดขอบเขต หรอืประเดน็เน้ือหาของขอ้มลูทีต่้องการ(เพิม่เตมิ)เพื่อวตัถุประสงคส์ าหรบั

น ามาใชศ้กึษาและวเิคราะหใ์นแต่ละเรื่อง ทัง้เพื่อการก าหนดนโยบาย การจดัท าแผนปฏบิตัิ
การ การประเมนิสถานภาพและการติดตามและประเมนิผล โดยต้องประเมนิสถานภาพ
ขอ้มลูทีม่เีพยีงพอหรอืไม ่ม ีgap อะไรบา้ง ขอ้มลูอะไรทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน 

6.1.3 มอบหมายหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไปด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที ่ศกัยภาพและงบประมาณ
ของหน่วยงานนัน้ๆ  โดยอาศยัมต ิครม. หรอื มตคิณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และใหห้น่วยงานดงักล่าวรายงานผลต่อ สสว. ตามทีก่ าหนดหรอืตกลง 

6.1.4 สสว. ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลแต่ละด้าน แล้วท าการวิเคราะห์ เชื่อมโยง ประเมนิ และ
ก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหา หรอืแนวทางการส่งเสรมิในแต่ละดา้นทีส่อดคลอ้งกนั 

6.2 การบูรณาการขอ้มูลเชงิลกึในระดบัรายกจิการ ขอ้ดขีองแนวทางนี้คอืจะได้ขอ้มูลเชงิลกึของแต่ละ
รายที่ สสว. สามารถน ามาจดัการในลกัษณะหรอืด้านต่างๆได้ตามที่ต้องการ แต่มขี้อที่ต้องควร
พจิารณาคอื 
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6.2.1 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งต้องยนิยอมให้ สสว. ใช้ขอ้มูลในระดบัรายกจิการได้ (ในทาง
ปฏบิตัทิุกหน่วยงานจะอา้งเหตุผลตามกฎหมายสถติหิรอืกฎหมายของหน่วยงานนัน้ๆ ว่าไม่
สามารถใหข้อ้มลูเป็นรายกจิการแก่หน่วยงานอื่น (คอื สสว.) ใชไ้ด ้

6.2.2 ตอ้งม ีidentification number ทีต่รงกนัเพื่อใหส้ามารถอ้างองิและเชื่อมโยงขอ้มลูทัง้หมดเขา้
กนัได้ การใช้วธิตีรวจสอบด้วยสายตาของบุคคลกบัขอ้มูลในระดบั 2-3 ล้านรายการเป็น
เรือ่งทีเ่ป็นภาระมากพอสมควร ผดิพลาดไดง้า่ยและใชเ้วลามาก 

6.2.3 ขอ้มลูต่างๆ ตอ้งมมีาตรฐานขอ้มลูเดยีวกนั ประกอบดว้ย 
1) มนีิยามตรงกนั ( สสว. อยูร่ะหว่างด าเนินการ / จดัประชุมหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
2) มคีวามหมายเหมอืนกนั 
3) มกีารจดัหมวดหมูต่รงกนั 

6.2.4 มขีอบเขต(coverage) และคุ้มรวมที่ตรงกนั ซึ่งโดยปรกติแล้วจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก
เพราะหน่วยงานต่างๆจะมีอ านาจหน้าที่ที่ต่างกัน นอกจากนี้การด าเนินงานยงัขึ้นกับ
นโยบายของหน่วยงานนัน้ๆดว้ย 

6.2.5 มกีารตคี่า (valuation) ทีต่รงกนั เช่น มูลค่าการผลติ มลูค่ารายได ้มลูค่าทรพัยส์นิ รวมทัง้
ค่าอื่นๆ เช่น จ านวนการจา้งงาน(การวดัการจา้งงาน) เป็นตน้ 

6.2.6 เวลาการบนัทกึค่าควรจะตอ้งตรงกนั เช่น ตน้ปี กลางปี ปลายปี 
6.2.7 ความถีข่องการรายงานขอ้มลู ควรจะตอ้งสอดคลอ้งกนัเพื่อใหส้ามารถน าขอมลูทีร่ายงานมา

เชื่อมต่อกนัในแต่ละ field ต่างๆ ได้ครบถ้วน(การตรงกนัดงักล่าวเป็นเรื่องของหลกัการ 
อยา่งไรกต็ามหากไม่ตรงกนัซึง่โดยแทจ้รงิแลว้เป็นการยากทีจ่ะตรงกนั กส็ามารถทีจ่ะเชื่อม
เขา้ดว้ยกนัได ้แต่การเอาขอ้มลูมาจากฐานทีเ่ชื่อมโยงเป็น record เดยีวกนันี้มาวเิคราะหก์็
จะต้องระมดัระวงัในเรื่องนี้ด้วย อาจไม่สามารถเทยีบขอ้มลูระหว่าง field หนึ่งกบัอกี field 
หนึ่งทีม่าจาก source ทีต่่างกนัอาจท าไดจ้ ากดั) 

6.2.8 สสว. จ าเป็นต้องพจิาณาถึงแนวทางในการบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ศกัยภาพ
ของก าลงับุคลากร และงบประมาณทีเ่พยีงพอในการบรูณาการในลกัษณะเชงิลกึนี้ในอนาคต
ต่อไปด้วย (จากประสบการณ์ที่ผ่านมายงัไม่เคยพบการบูรณาการในลกัษณะนี้ แต่ทีท่ราบ
กนัดคีอืการบรูณาการในลกัษณะของการท างานให้บรกิารร่วมกนั(single window) ของบาง
หน่วยงานทีม่ ีmou รว่มกนัและเกดิฐานขอ้มลูเดยีวกนัขึน้มา) 

โดยสรุปในเรื่องของบูรณาการขอ้มูลแล้วมคีวามเหน็ว่า สสว. ควรบูรณาการขอ้มูลทัง้แนวทางตามขอ้ 
6.1 และขอ้ 6.2 ไปพรอ้มๆ กนั และใชป้ระโยชน์จากทัง้สองแนวทาง 

7 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาข้อมลูของ สสว. 
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7.1 ควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ภายใน สสว. มกีารใชข้อ้มลูจาก ขว. ใหม้ากขึน้ 
นอกจากการใช้ข้อมูลโดยตรงแล้ว ควรมกีารใช้ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการคาดประมาณค่า
ต่างๆ เช่น Input-Output model, macromodel เป็นต้น ทัง้นี้อาจจ าเป็นทีเ่จา้หน้าที ่ขว. ต้อง
ประมวลผลใหห้รอืใหค้ าแนะน าในการวเิคราะหใ์นเบือ้งตน้ให ้ 

7.2 ควรมกีารก าหนดแผนงานพฒันาขอ้มูลรวมทัง้สารสนเทศของส านักงานอย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนเพื่อให้การพฒันาขอ้มูลและสารสนเทศของส านักงานมทีี่ทศิทางที่ชดัเจน สามารถ
จดัสรรทรพัยากรไปในเรือ่งนี้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7.3 ควรมกีารทบทวนและวางระบบการบรหิารจดัการขอ้มูลของ สสว. ทีอ่ยู่ในรูปของฐานขอ้มูล 
ตรวจสอบว่าฐานขอ้มลูทีไ่ดม้กีารจดัท าไวแ้ลว้มอีะไรบา้ง ระบบ software ในการจดัการ การ
เรยีกใช้งาน การก าหนดสทิธิในการเข้าถึงข้อมูล ทัง้นี้ฐานข้อมูลต่างๆ ของ สสว. ควรใช้
วธิกีารรวมศูนย ์และเผยแพรใ่หผู้ใ้ชไ้ดร้บัทราบและมกีารใชง้านอยา่งเตม็ที่ 

7.4 ควรผลกัดนัใหม้กีารประสานงานในเรือ่งการจดัท าขอ้มลูระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน สสว. 
อยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถงึ 

7.5 ควรให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ร ับผิดชอบในด้านข้อมูล จัดสรร
อตัราก าลงัให้เหมาะสมกบัปรมิาณงาน การมรีะบบจูงใจและรางวลัใหก้บับุคลากรดา้นนี้ เช่น
ก าหนดเป็นคะแนนใหก้บัค่างานทีส่งูกว่างานอื่นๆ เป็นตน้ 
 

---------------------------------------------- 
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แนวทางการพฒันาข้อมลู cluster วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภกัดิ ์ทองสม้ 

1. เหตผุลและความจ าเป็น 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศไทยทัง้ด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม ในทางเศรษฐกจิ SMEs เป็นกลไกหลกัส าคญัที่สรา้งผลผลติและรายได้ใหก้บัประเทศ  
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้ประมวลมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศหรอื 
GDP ทีเ่กดิจากการผลติโดย SMEs ในปี พ.ศ. 2554 มมีลูค่าเท่ากบั 3,859,587 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ย
ละ 36.6 เมื่อเทยีบเป็นสดัส่วนกบั GDP รวมทัง้หมดของประเทศซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 10,539,446 ลา้นบาท 
นอกจากการสร้าง GDP แล้ว การประกอบการของSMEsยงัเป็นแหล่งส าคญัที่ก่อให้เกดิการจ้างงานใน
ประเทศซึง่ในปี 2554 SMEs โดยรวมทัง้หมดมกีารจา้งงานประมาณ 10,995,587 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.89 
เทยีบกบัการจา้งงานรวมทัง้ประเทศ ในดา้นสงัคมนัน้ จากจ านวนการจา้งงานโดยSMEsในสดัส่วนทีค่่อนขา้ง
สงู จงึส่งผลส าคญัทีเ่ชื่อมโยงไปยงัการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัฐานรากของครวัเรอืนและชุมชน นอกจากนี้
จ านวนวิสาหกิจของกิจการSMEsซึ่งมีอยู่มากกว่าร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจรวมทัง้ประเทศมีการ
ประกอบการที่เกี่ยวพนัเชื่อมโยงระหว่างกนัรวมทัง้เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ จงึก่อให้เกิดความเป็น 
“สงัคมผูป้ระกอบการ” ขณะเดยีวกนั SMEs กเ็ป็นแหล่งเรยีนรูข้องการเป็น “ผูป้ระกอบการ” อกีดว้ยเช่นกนั 
สามารถเป็นจุดเริม่ต้นของการท าธุรกจิและการบรหิารธุรกจิไดด้ว้ยตนเอง รวมกบัSMEsบางส่วนทีท่ าธุรกจิ
โดยการสบืทอดต่อจากรุน่ก่อน 

ในอดตีทผี่านมาในภาวะทีเ่กดิปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศ เช่นวกิฤตเิศรษฐกจิทางการเงนิใน
ปี พ.ศ. 2540 หรอืวิกฤติเศรษฐกิจของโลกที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายงัเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 
2550-2551 นัน้ SMEs มบีทบาทส าคญัยิง่ในการยบัยัง้หรอืผ่อนคลายปญัหา ลดแรงผลกระทบจากวกิฤติ
ปญัหาดงักล่าว ขณะเดยีวกนักเ็ป็นภาคเศรษฐกจิฐานรากทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนให้เศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนฟู
กลบัมามฐีานะมัง่คงคงเดมิไดอ้ย่างรวดเรว็ ในระยะเวลาอนัสัน้ จงึนับไดว้่า SMEs ของประเทศไทยเป็นได้
ทัง้ตวัรองรบัปญัหาและกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิทีส่ าคญั 

แมว้่าSMEs มคีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก แต่SMEsกม็ทีัง้จุดแขง็และจุดอ่อนพรอ้มๆกนั จุดแขง็คอืมี
ความคล่องตวัและยดืหยุ่นสูง มูลค่าเงนิลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถจดัการการผลติและการตลาดได้อย่าง
เป็นอสิระ ตดัสนิใจไดร้วดเรว็ แต่ขณะเดยีวกนัจุดอ่อนทีส่ าคญัของ SMEs คอืความไม่เป็นสากล สนิคา้ยงั
ขาดคุณภาพ มาตรฐาน มตีลาดค่อนข้างแคบเฉพาะในท้องถิ่นเท่านัน้ เป็นต้น  นอกจากน้ีผลจากปจัจยั
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่จากนโยบายของรฐับาลที่ส าคญัในขณะนี้คอืการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
(ASEAN Economic Community หรอื AEC) ซึง่แมว้่าจะส่งผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศอย่างกวา้งขวาง 
แต่ SMEs กลบัได้รบัผลกระทบเนื่องจากความอ่อนด้อยทางธุรกิจและการขาดความพร้อม นอกจากนี้
นโยบายการปรบัขึน้ค่าแรง 300 บาทของรฐับาลกส็่งผลกระทบส าคญัต่อ SMEs เช่นกนัเพราะท าใหภ้าระ
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ต้นทุนการผลติปรบัสูงขึ้น SMEs อาจส่งผลให้ต้องปิดกจิการ หรอืปลดคนงานออก ส่วนผลกระทบจาก
ปญัหาภายนอกอื่นๆ เช่นเศรษฐกจิชะลอตวั ราคาสนิค้าและบรกิารที่เป็นวตัถุดบิมรีาคาแพงสูงขึน้ ปจัจยั
ต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อ SMEs ค่อนขา้งมากและรุนแรง จงึจ าเป็นทีต่้องเร่งรบียกระดบัผลติภาพเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งศกัยภาพและความพรอ้มใหก้บัSMEs เพราะถ้าหากเกดิผลกระทบ
และ SMEs ตอ้งหยดุกจิการแลว้ กจ็ะส่งผลใหร้ากฐานทางเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมเสยีหาย 

การด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิ SMEs ใหเ้ป็นผลส าเรจ็นัน้จ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ทัง้กฎหมายและนโยบาย
และแผนงานเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิทีส่ าคญั ในดา้นกฎหมายปจัจุบนัมพีระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 คอืกฎหมายพืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ดเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ 
เป็นทีม่าของการตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่นีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
มหีน้าทีแ่ละบทบาทส าคญัคอืก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศ การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนเพื่อให้การขบัเคลื่อนธุรกจิ SMEs ของประเทศไปในทศิทางเดยีวกนั 
และการเสนอแนะให้มกีฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิ SMEs โดยมสี านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางประสานระบบการท างานส่งเสรมิ SMEs ใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั ภายใตก้ารสนบัสนุนของกองทุนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเพื่อเป็นแหล่งเงนิส าหรบัให ้
SMEs กู้ยมื หรอืเอาไปร่วมทุน(venture capital) ลงทุน อุดหนุน ช่วยเหลอืใหแ้ก่ SMEs รวมทัง้การไปใช้
เป็นเงินให้ความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจและองค์การเอกชนเพื่อไป
ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ นอกจากนี้ยงัมี
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศอกี ทีส่ าคญัได้แก่ 
พระราชบญัญตัิธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 และ
พระราชบญัญตับิรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 เป็นต้น ในดา้นนโยบายซึง่ก าหนด
โดยภาครฐันัน้ต้องให้ความส าคญักบัการเร่งสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัSMEs สรา้งความ
พร้อมในการท าธุรกิจโดยการพฒันาตวัผู้ประกอบการให้มคีวามรู้ ความสามารถ ยกระดบัศักยภาพของ
แรงงาน รวมทัง้การจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆให้กบั SMEsอย่างเพยีงพอเช่น การเงนิ การลงทุน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นต้น นอกจากในเรื่องของกฎหมายและนโยบายแล้วความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนก็มีความส าคัญที่จะต้องด าเนินการร่วมกัน รวมทัง้การรวมตัวกันในทางธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการเป็นเครอืขา่ยธุรกจิ 

รฐับาลได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะเป็นภาค
เศรษฐกจิที่เป็นฐานรากส าคญัของประเทศ ประกอบกบัที่ผ่านมาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั
ผลกระทบจากปจัจยัภายนอกต่างๆ อย่างมนีัยส าคญั ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งเป็นทัง้หน่วยงานกลางและหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิ SMEs ของประเทศจงึจ าเป็นที่จะต้องจดัท า
นโยบาย แผนงานและโครงการทีเ่หมาะสมตรงตามสภาพปญัหาและความต้องการของวสิาหกจิขนาดกลาง
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และขนาดย่อม และหลงัจากนัน้จะมกีารประสานงานกบัหน่วยปฏบิตัเิพื่อมอบหมายให้หน่วยงานดงักล่าว
จดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุน SMEs ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมต่อไป  

 การก าหนดนโยบายและแผนงานที่ถูกต้องตรงตามสภาพปญัหาและเงื่อนไขต่างๆ ได้นัน้จ าเป็น
อย่างยิง่ที่ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ าเป็นต้องมีขอ้มูลต่างๆอย่างสมบูรณ์และ
เพยีงพอ มคีวามทนัสมยั และใชข้อ้มลูต่างๆอย่างถูกต้อง ดว้ยเหตุดงันี้ขอ้มลูต่างๆจงึจ าเป็นต้องมกีารสรา้ง
และพฒันาอยา่งต่อเนื่องตามล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นทีต่้องการ รวมทัง้การสรา้งความร่วมมอืเพื่อ
การบรูณาการขอ้มลูทีม่อียูต่ามหน่วยงานต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งและสามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนั 

รฐับาลโดยการสัง่การของนายกรฐัมนตรเีมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 ได้มอบหมายให้ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้รบัผิดชอบประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิพื่อการบูรณาการการท างานดา้นขอ้มลู SMEs ร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งโดยใหก้ระทรวงการคลงัท าฐานขอ้มลูดา้นการเงนิของ SMEs  กระทรวงพาณิชยจ์ดัท าฐานขอ้มลู
ตามกจิกรรมของ SMEs เช่นการส่งออก การผลติ การคา้ส่งและคา้ปลกี เป็นต้น และกระทรวงแรงงานจดัท า
ฐานขอ้มลูการจา้งงานของ SMEs โดยแยกตามประเภทของกจิการ ปจัจบุนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการ 

ด้วยเหตุผลดงักล่าว เอกสารชุดนี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมของการพฒันา
ขอ้มูลวสิาหกจิขนากลางและขนาดย่อม โดยมเีป้าหมายเพื่อน าไปก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศต่อไป 

2. ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

นิยามหรอืความหมายของวสิาหกจิขนากลางและขนาดย่อมของประเทศไทยในปจัจุบนัยงัมกีารใชท้ี่
แตกต่างกนัอยูบ่า้งโดยเฉพาะนิยามทีใ่ชก้นัในระหว่างภาครฐัและเอกชน หรอืทีใ่ชใ้นกจิการของธนาคารเป็น
ต้น อย่างไรก็ตามนิยามที่เป็นทางการโดยการก าหนดจากภาครฐันัน้ มนีิยามก าหนดความหมายของค าว่า
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและนิยามทีก่ าหนดโดยกระทรวงการคลงัซึง่ทัง้ 
2 นิยามนี้มคีวามแตกต่างกนั  

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงอุสาหกรรม ภายใต้มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ไดก้ าหนดความหมายของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไวด้งัมรีายละเอยีดน้ี 

“ขอ้ 1 วสิาหกจิขนาดยอ่ม ไดแ้ก่ กจิการทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(1) กจิการผลติสนิคา้ ทีม่จี านวนการจา้งงานไม่เกนิหา้สบิคน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรไมเ่กนิหา้สบิลา้นบาท 
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(2) กจิการใหบ้รกิาร ทีม่จี านวนการจา้งงานไม่เกนิหา้สบิคน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรไมเ่กนิหา้สบิลา้นบาท 

(3) กจิการคา้ส่ง ที่มจี านวนการจา้งงานไม่เกนิยีส่บิหา้คน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัย์
ถาวรไมเ่กนิหา้สบิลา้นบาท 

(4) กจิการคา้ปลกี ทีม่จี านวนการจา้งงานไม่เกนิสบิห้าคน หรอืมมีูลค่าสนิทรพัย์
ถาวรไมเ่กนิสามสบิลา้นบาท 

ขอ้ 2  วสิาหกจิขนาดกลาง ไดแ้ก่ กจิการทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(1) กจิการผลติสนิค้า ที่มจี านวนการจา้งงานเกนิกว่าหา้สบิคนแต่ไม่เกนิสองรอ้ย
คน หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไม่เกนิสองรอ้ยลา้น
บาท 

(2) กจิการใหบ้รกิาร ทีม่จี านวนการจา้งงานเกนิกว่าหา้สบิคนแต่ไม่เกนิสองรอ้ยคน 
หรอืมมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไมเ่กนิสองรอ้ยลา้นบาท 

(3) กจิการคา้ส่ง ทีม่จี านวนการจา้งงานเกนิกว่ายีส่บิหา้คนแต่ไม่เกนิหา้สบิคน หรอื
มมีลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเกนิกว่าหา้สบิลา้นบาทแต่ไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยลา้นบาท 

(4) กจิการค้าปลกี ทีม่จี านวนการจา้งงานเกนิกว่าสบิห้าคนแต่ไม่เกนิสามสบิคน 
หรอืมมีูลค่าสนิทรพัยถ์าวรเกินกว่าสามสบิล้านบาทแต่ไม่เกินกว่าหกสบิล้าน
บาท 

ขอ้ 3  ในกรณีที่จ านวนการจา้งงานของกจิการใดเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อม แต่มลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลาง หรอืจ านวนการจา้งงานเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาด
กลางแต่มูลค่าสนิทรพัย์ถาวรเข้าลกัษณะของวสิาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรอืมูลค่า
สนิทรพัยถ์าวรทีน้่อยกว่าเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 

ขอ้ ๔ จ านวนการจา้งงานหรอืมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ใหพ้จิารณาจากหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้ 

(1) จ านวนการจ้างงาน ให้พจิารณาจากหลกัฐานแสดงจ านวนการจา้งงานที่ได้
จดัท าขึน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(2) มลูค่าสนิทรพัยถ์าวร ใหพ้จิารณาจาก 
ก. มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธซิึง่ไม่รวมทีด่นิ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิล่าสุดของ

กจิการที่ได้จดัท าขึน้โดยผู้ท าบญัชขีองผู้มหีน้าที่จดัท าบญัชี หรอืงบการเงนิ
ล่าสุดของกจิการที่ได้รบัการตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตแลว้ ทัง้นี้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี
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ข. มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธซิึ่งไม่รวมที่ดนิ ตามที่ได้รบัการประเมนิจากสถาบนั
การเงนิ หรอืบรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิทีน่่าเชื่อถอื 

ในกรณีที่มูลค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธติาม (ก) และ (ข) ต่างกนั ให้ถอืจ านวนที่น้อยกว่าเป็นมูลค่า
สนิทรพัยถ์าวร” 

ส าหรบักระทรวงการคลงันัน้ ภายใต้พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร 

ว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ 471) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการคลงั การภาษี
อากรที่มคีวามส าคญัค่อนข้างมากต่อการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศนัน้ได้
ก าหนดไวว้่า...... 

”มาตรา 4 ใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดต้าม (ก) ของ (2) ส าหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
แห่งบญัชอีตัราภาษเีงนิไดท้า้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากร และคงจดัเกบ็ในอตัรา
ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ เฉพาะบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิตบิุคคลซึ่งมทีุนที่ช าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิหา้ลา้นบาท 

(1) รอ้ยละสบิหา้ของก าไรสุทธ ิเฉพาะส่วนที่เกนิหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท แต่ไม่เกนิหนึ่งลา้น
บาท 

(2) รอ้ยละยีส่บิหา้ของก าไรสุทธ ิเฉพาะส่วนทีเ่กนิหน่ึงลา้นบาท แต่ไมเ่กนิสามลา้นบาท 

มาตรา 5 ใหย้กเวน้ภาษเีงนิไดต้ามส่วน 3 หมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากร 
ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่มทีุนทีช่ าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ
หา้ลา้นบาท ส าหรบัก าไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลดงักล่าว เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิหนึ่ง
แสนหา้หมืน่บาท”   

โดยได้มกีารระบุเหตุผลของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้ เพื่อการส่งเสริม และ
ช่วยเหลอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไวอ้ยา่งชดัเจนว่า “เนื่องจากรฐับาลมนีโยบายในการกระตุ้นและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ สมควรปรบัปรงุการลดอตัราภาษเีงนิไดแ้ละยกเวน้ภาษเีงนิได้ ส าหรบัก าไรสุทธิ
ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลซึง่มทีุนทีช่ าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิหา้ลา้น
บาท โดยลดอตัราภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรสุทธ ิเฉพาะส่วนทีเ่กนิหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท แต่ไม่เกนิสามลา้น
บาท และยกเวน้ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรสุทธิ เฉพาะส่วนทีไ่ม่เกนิหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบวสิาหกิจขนาดย่อมและกระตุ้นให้มกีารลงทุนในวสิาหกิจดงักล่าวอนัจะท าให้เศรษฐกิจขยายตวั
เพิม่ขึน้” 

อาจมีข้อโตแย้งได้ว่าการก าหนดความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
กระทรวงการคลงัภายใตพ้ระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้



6 
 

รษัฎากร (ฉบบัที่ 471) พ.ศ. 2551 นี้มใิช่เป็นการก าหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยตรงแต่เป็นเพยีงการก าหนดขอบเขตของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่มควรไดร้บัการส่งเสรมิ
ภายใตก้ฎหมายการคลงั การภาษอีากรขอประเทศ ขอ้โต้แยง้ดงักล่าวกม็สี่วนถูกต้อง อย่างไรกต็ามอาจสรุป
ได้ว่าความหมายของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่มควรได้รบัการส่งเสรมิของกระทรวงการคลงัมี
ความแตกต่างไปจากความหมายของวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดย่อมที่กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใช ้มผีลท าให้การด าเนินงานในเรื่องนี้ของภาครฐัยงัมี
ความไมส่อดคลองกนัอยูบ่า้ง 

3. แนวทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

จากความส าคญัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น หน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครฐัซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจดัสรรทรัพยากรภาค
สาธารณะลงสู่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดนัน้ จงึไดม้กีาร
ก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ ซึ่งแนวทางที่
ส าคญัๆ สามารถสรปุไดด้งันี้ 

4.1 แนวทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นแผนพฒันาประเทศทีม่คีวามส าคญัสูงสุด จดัท าโดย
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและเพื่อใหเ้ป็นแผนทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปและ
สามารถใชบ้งัคบักบัทุกภาคส่วนของประเทศไดอ้ย่างเสมอภาค ดงันัน้เมื่อมกีารจดัท าแผนขึน้เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ จงึไดป้ระกาศใช้แผนโดยการตราเป็นพระราชบญัญตัิเป็นกฎหมายฝ่ายการบรหิารราชการของประเทศ 
ตลอดระยะเวลาตัง้แต่ประเทศไดเ้ริม่เขา้สู่กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบทีผ่่านมานัน้ ประเทศไทยมกีาร
ประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติไปแลว้ทัง้หมด 10 ฉบบั ปจัจุบนัอยู่ในช่วงเวลาของการ
ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) แผนพฒันาประเทศฉบบันี้ เป็น
แผนที่จดัท าขึ้นในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าประเทศต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงทีผ่่านมา  ดงันัน้จงึไดม้กีาร
น าหลกัของ "ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง"  มาประยุกต์ใชป้รชัญาน าทางในการพฒันาประเทศ เพื่อมุ่งให้
เกดิภูมคิุ้มกนัและมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม ให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของภาคี
การพฒันาจากทุกภาคส่วน ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัภาค และระดบัประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของสงัคมที่
อยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข ดว้ยความเสมอ เกดิการพฒันาประเทศทีส่มดุลและยัง่ยนื 

ในส่วนของการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ นับไดว้่าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 
นี้เป็นแผนแรกที่มกีารระบุถงึบทบาท ความส าคญัและก าหนดแนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม รวมทัง้ยงัไดก้ าหนดเป้าหมายของการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไวเ้ป็นเป้าหมาย
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ของการพฒันาประเทศอกีด้วย กล่าวคอืจะเพิม่มูลค่าการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมหรอื 
GDP ใหม้มีลูค่าคดิเป็นสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ GDP รวมของประเทศเมื่อสิน้แผนพฒันาในปี 
2559 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 ไดม้คีวามเหน็ต่อคุณลกัษณะของการประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในบรบิทของ “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง “และการเตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยนืไว้ดงันี้ “สา
หรบัภาคธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกจิชุมชน มจี านวนไม่น้อยเป็นองคก์รตวัอย่าง ทีม่กีาร
บรหิารธุรกจิบนฐานการสรา้งกลุ่มทีเ่ขม้แขง็ในลกัษณะเครอืข่ายหรอืคลสัเตอร์ มกีารศกึษาศกัยภาพของทุน
และวตัถุดบิในชุมชน รวมทัง้องค์ความรูพ้ื้นฐานและภูมปิญัญาท้องถิน่ โดยเน้นการใช้เงนิทุนและขยาย
กจิการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามก าลงัของตนเอง มกีระบวนการผลติที่ประหยดั เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
วจิยัและพฒันาสนิคา้มุ่งคุณภาพและมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา สรา้งสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์ มกีารตลาดทีข่ยาย
ฐานจากตลาดภายในประเทศสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมแีนวโน้มด าเนินกจิการเพื่อสงัคม
เพิม่ขึน้ ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลประเภทบรษิทัจ ากดั สหกรณ์ และมลูนิธ ิ มกีารแบ่งผลก าไรคนืสู่
สมาชกิและชุมชนอย่างมเีป็นธรรม เน้นความซื่อสตัย ์ และการแบ่งปนั รวมทัง้ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมไดร้บั
ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ และส่งผลใหส้งัคมโดยรวมดขีึน้ เช่น การกระจายรายไดแ้ละคุณภาพชวีติดขีึน้ 
เป็นตน้ เป็นการดาเนินธุรกจิเพื่อสงัคมทีเ่ป็นธรรม สรา้งสมดุลระหว่างผลก าไร สวสัดกิารของประชาชน และ
ความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม” 

แนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 11 ไดแ้สดงไว้
โดยชดัเจนในส่วนของประเดน็การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ ซึง่คาดหมายว่าจะปรบัไปสู่ทศิทางการเตบิโตใน
รปูแบบใหม่ที่มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แขง็ ลดการพึ่งพาปจัจยัจากภายนอก แต่กลบัมา
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการในภาคการผลติและบรกิาร โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์และผูป้ระกอบการในภาคเกษตรทีม่อียู่ในประเทศใหส้ามารถ
ใชภู้มปิญัญา วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี นวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการ
ยกระดบัไปสู่การผลติและการให้บรกิารบนฐานความรู ้ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจนสรา้งและ
ส่งเสรมิให้มกีารเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกนัและกนั รวมทัง้สรา้ง
ภมูคิุม้กนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงจากภายนอก 

ในการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การพฒันาที่มคีุณภาพและยัง่ยนืนัน้ มแีนวทางการด าเนินใน
หลายๆ ด้านซึ่งในแต่ละด้านจะมคีวามส าคญัต่อการก าหนดแนวทางการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเกอืบทัง้สิน้ ทัง้นี้เพราะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวสิาหกจิส่วนใหญ่ของประเทศ จงึ
ถอืได้ว่าเป็นการสรา้งความเขม้แขง็ให้กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลกัดนัให้มี
บทบาทในการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศให้เข้มแขง็และแข่งขนั  ซึ่งในส่วนของการปรบัโครงสรา้ง
การคา้และการลงทุนนัน้ ไดก้ าหนดแนวทางไวด้งันี้ 
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1) ปรบัโครงสรา้งการคา้และการลงทุนให้สอดคล้องกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของเอเชยี 
แอฟรกิา และเศรษฐกจิภายในประเทศ เสรมิสรา้งประสทิธภิาพด้านการตลาดและการ
กระจายผลผลติไปสู่ตลาดเอเชยีและแอฟรกิา โดยส่งเสรมิภาคเอกชนในการกระจายตลาด
สนิคา้ไปสู่ตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพทัง้ตลาดเอเชยีและแอฟรกิา และกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆ ทัง้
ระดบัทวภิาคแีละพหุภาค ีสรา้งโอกาสทางการตลาดและดูแลรกัษาเสถยีรภาพราคาสนิคา้
เกษตร เชื่อมโยงการกระจายผลผลติจากแหล่งผลติไปยงัผู้บรโิภค รวมทัง้พฒันาการ
ใหบ้รกิารของกจิการคลงัสนิคา้ ไซโล และหอ้งเยน็ ตลอดจนพฒันาสนิคา้ทีม่เีครื่องหมาย
การค้าของตนเองที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานมีการวางระบบการขายและกระจายสนิค้า
อย่างครบวงจร ด้วยการสนับสนุนการใช้กลไกการประสานความร่วมมอืของหน่วยงาน
ภาครฐัในต่างประเทศ 

2) พฒันาสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดใหม่ โดยศกึษาพฤตกิรรม
การบรโิภคในเชิงลึกของผู้บรโิภคในตลาดเป้าหมายที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามระดบั
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภครายไดป้านกลางและระดบัสูงในจนีและอนิเดยีทีม่ ี
แนวโน้มจะเป็นก าลงัซือ้หลกัของประเทศ ศกึษากฎหมาย กฎ ระเบยีบและมาตรการทีม่ใิช่
ภาษรีปูแบบใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีเ่อื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคในการส่งออกของไทยไป
ยงัตลาดใหม่ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิและกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้น า
มาตรฐานสากลมาใช้ในการผลติ ตลอดจนมุ่งเน้นการสรา้งมูลค่าเพิม่และความแตกต่าง
ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร เพื่อพฒันาไปสู่อุตสาหกรรมและบรกิารสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

3) เร่งรดัการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรทีีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ พรอ้มทัง้วางแนวทางปู
องกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ โดยสนับสนุนภาคธุรกจิใหใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการค้า
และการลงทุนทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักรอบความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิและความตกลงการคา้เสรต่ีางๆ เพื่อเตรยีมพรอ้มในการพฒันาสนิคา้
และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ มาตรฐานต่างๆ รวมทัง้บรบิทการเปลีย่นแปลง
ของโลกที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดในอนาคต พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางป้องกนั
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้และมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

4) ส่งเสริมการลงทุนที่ย ัง่ยืนและสร้างความสมดุลของการเจริญเติบโตในทุกมิติทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญักบัการลงทุนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
และชุมชน และสรา้งแรงจงูใจให้เกดิการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานปญัญาและความรูท้ี่ใช้
เทคโนโลยขีัน้สงูและเทคโนโลยกีารลดคารบ์อน 

5) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนโดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม สรา้งและพฒันาบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดบัองค์ความรู้และทกัษะ
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ผูป้ระกอบการทัง้ด้านการผลิต การตลาดและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาเนิน
ธุรกจิ รวมทัง้พฒันาต่อยอดองคค์วามรูท้ ัง้ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรม ตลอดจนพฒันาความสามารถในการ
บรหิารธุรกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล นอกจากนี้ จะต้องมมีาตรการทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุน เพื่อการต่อยอดประคอง หรอืปรบัปรงุธุรกจิได ้

ส าหรบัในภาคบรกิารซึ่งวสิาหกจิส่วนใหญ่เกอืบจะทัง้หมดเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
นัน้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 ก าหนดแนวทางในการปรบัโครงสรา้งเพื่อใหส้ามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบรกิารที่มศีกัยภาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรม โดยการ 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิง
สรา้งสรรค ์โดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งนวตักรรมใหก้บัธุรกจิ ส่งเสรมิการใช้
องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการพฒันาสนิคา้และบรกิาร และส่งเสรมิการลงทุนใน
ธุรกิจบรกิารที่มศีกัยภาพ โดยอาศยัความได้เปรยีบของท าเลที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ของ
ประเทศ ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
ตลอดจนสามารถรองรบัการเปิดเสรทีางการค้าและกระแสความต้องการของตลาดโลก  
ไดแ้ก่ ธุรกจิการท่องเทีย่ว ธุรกจิบรกิารสุขภาพ ธุรกจิบรกิารโลจสิตกิส์ ธุรกจิภาพยนตร ์
ธุรกจิการจดัประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาต ิเป็นตน้ 

2) ขยายฐานการผลติและการตลาดของภาคธุรกจิบรกิารทีม่ศีกัยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ 
โดยพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลติและ
บรกิารสนับสนุนมาตรการด้านการเงนิและภาษใีหท้ดัเทียมกบัประเทศคู่แข่ง ส่งเสรมิการ
คน้หาและบุกเบกิตลาดใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ เสรมิสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืของธุรกจิที่
เกีย่วเนื่องกบัการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกจิบรกิาร
ที่มศีกัยภาพของไทย พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มทีกัษะการบรหิารและความ
เชี่ยวชาญในสายอาชพี และพฒันามาตรฐานธุรกจิและวชิาชพีให้เป็นที่ยอมรบัในระดบั
สากล 

3) พฒันาปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการลงทุนในภาคบรกิารทัง้ในประเทศและดงึดูดการลงทุน
จากต่างประเทศในภาคบรกิาร โดยปรบัปรุงประสทิธภิาพการให้บรกิารของโครงสรา้ง
พืน้ฐาน พฒันาระบบฐานขอ้มลูภาคบรกิารโดยรวมของประเทศและขอ้มลูเชงิลกึในสาขา
บรกิารทีม่ศีกัยภาพ ปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และสทิธปิระโยชน์ใหเ้อื้อต่อการลงทุน 
ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
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การประกอบธุรกจิ ส่งเสรมิธุรกจิบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผลติและพฒันา
บุคลากรใหม้ศีกัยภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของธุรกจิ 

4) ฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดโดยการ
ฟ้ืนฟูพฒันาแหล่งท่องเทีย่วหลกัทีเ่สื่อมโทรม พฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิของธุรกจิท่องเทีย่ว
ในกลุ่มพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสูง ส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเที่ยวทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
พืน้ทีแ่ละกระแสความต้องการของตลาดโลก เช่น การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ การท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ การท่องเทีย่วเชงิศกึษาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรว์ฒันธรรม และสมัผสัวถิชีวีติชุมชน 
รวมทัง้ส่งเสรมิการดาเนินกลยทุธท์างการตลาดรปูแบบใหม่ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้และ
ขยายไปยงัตลาดใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพ 

5) บรหิารจดัการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนื โดยให้ความสาคญักับการ
พฒันาการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ค านึงถงึความสมดุลและ
ความสามารถในการรองรบัของแหล่งท่องเทีย่ว พฒันายกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้มคีุณภาพและเพียงพอ  และบูรณาการการท่องเที่ยวให้
เชื่อมโยงกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตริวมทัง้สาขาการผลติและบรกิารอื่นๆ
๖) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่ ชุมชน ผูป้ระกอบการรายย่อย วสิาหกจิชุมชนและ
บุคลากรภาครฐั เพื่อร่วมกนัพฒันาและเชื่อมโยงกบัสาขาการผลติและบรกิารทีเ่กี่ยวเนื่อง
ในพื้นที่ตามแนวทางการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกิจ พฒันาทกัษะและองค์ความรู้ของ
บุคลากรภาครฐั องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชน รวมทัง้เสรมิสรา้งศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้ามารถปรบัตวัเพื่อรองรบัผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามกฎระเบยีบใหมข่องโลก 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบบันี้ยงัให้ความส าคญัก าหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคซ์ึง่ส่วนใหญ่กค็อืผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มอกีเช่นกนั โดยมสีาระดงันี้ 

1) สนบัสนุนการพฒันาธุรกจิสรา้งสรรคต์ามแนวทางเครอืข่ายวสิาหกจิ ทีม่กีารเชื่อมโยงและ
ท างานร่วมกนัอย่างมทีศิทางที่ชดัเจนของธุรกจิสรา้งสรรคต์ลอดห่วงโซ่อุปทาน  โดยให้
ความส าคญักบัการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร 
สนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพฒันาการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และใช้
ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในการผลติสนิค้าและ
บรกิาร การจดัจาหน่าย และการดาเนินกจิกรรมเชงิพาณิชย์ และส่งเสรมิการแข่งขนัของ
ธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการที่สูงขึ้น  
ตลอดจนส่งเสรมิการปรบับทบาทของสถาบนัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใหส้นับสนุนการ
เชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ยของธุรกจิสรา้งสรรค์ 
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2) ส่งเสรมิการพฒันาเมอืงสรา้งสรรค ์โดยการพฒันาปจัจยัแวดลอ้มดา้นต่างๆ ของพืน้ทีห่รอื
เมอืงทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ ทรพัยากรมนุษย ์ กฎ ระเบยีบ การบรหิาร
จดัการทีเ่อื้อต่อการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิของธุรกจิสรา้งสรรคท์ีม่กีารสรา้งสรรคส์นิคา้
และบรกิารใหม่ๆ ทีม่เีอกลกัษณ์และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของพืน้ที่หรอืเมอืง สามารถดงึดูด
การลงทุนของธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาในพืน้ทีห่รอืเมอืง รวมทัง้ส่งเสรมิการลงทุนใน
โครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ เพื่อสรา้งบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออานวยต่อการเรยีนรูแ้ละ
การพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ เช่น การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ และพืน้ทีส่าธารณะรปูแบบ
ต่างๆ การจดักจิกรรม และงานแสดงสนิคา้และบรกิารสรา้งสรรค์ เพื่อเป็นช่องทางหรอื
เวทใีนการพฒันาและแสดงออกของนกัคดิและนกัสรา้งสรรคส์าขาต่างๆ 

3) เสรมิสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการและบุคลากรในการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์เพื่อเพิม่
มลูค่าของสนิคา้และบรกิารทุกสาขา โดยพฒันาทกัษะและองคค์วามรูข้องผูป้ระกอบการ
ธุรกจิ โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และบุคลากรสรา้งสรรค์ทีส่าคญัใน
ธุรกจิต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ัง้ดา้นการออกแบบ การวจิยั
และพฒันา การสรา้งนวตักรรม การบรหิารจดัการธุรกจิ เทคโนโลย ีและการตลาด โดยใช้
ศลิปวฒันธรรมแบบดัง้เดมิและร่วมสมยัเป็นพืน้ฐาน ผสมผสานการใช้เทคโนโลย ี เพื่อ
สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสนิค้าและบรกิารที่ตรงกบัความต้องการของ
ตลาด รวมทัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของธุรกจิสรา้งสรรคใ์หส้ามารถปรบัเปลีย่นการดา
เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ตลอดจนสนับสนุนการศกึษาวจิยัในประเดน็ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และเร่งพฒันาฐานข้อมูลเชงิลกึของอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคส์าขาต่างๆ 

4) พฒันาระบบการเงนิเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ โดย
การจดัหาหรอือานวยความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีม่ตี้นทุนทีเ่หมาะสมสาหรบั
ธุรกจิสรา้งสรรคท์ีย่งัขาดแคลนเงนิลงทุน เช่น กองทุนเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ กองทุน และ
สถาบนัการเงนิต่างๆ เพื่อสนับสนุนผูป้ระกอบการธุรกจิสรา้งสรรค์ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
และผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะดาเนินธุรกจิสรา้งสรรคส์ามารถก่อตัง้ ดาเนินกจิการ และพฒันา
ธุรกจิได ้

5) ส่งเสรมิการจดทะเบยีน การใช้ และการคุ้มครองทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อเป็นปจัจยั
ขบัเคลื่อนการเตบิโตของธุรกจิสรา้งสรรค์ โดยสรา้งความตื่นตวัและความตระหนักของ
ธุรกจิและทุกภาคส่วนถงึความส าคญัของทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่ต่ีอการสรา้งมูลค่าเพิม่ 
ต่อยอดการเตบิโตของธุรกจิยกระดบัมาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร และเร่งรดัการลด
ขัน้ตอนและความซบัซอ้นในการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา เพื่ออานวยความสะดวก



12 
 

แก่ธุรกิจสรา้งสรรค์ในการครอบครองทรพัยส์นิทางปญัญาได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของตลาดมากขึน้ รวมทัง้บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปญัญาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

4.2 นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรฐับาล 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้ าหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของรฐับาลที่จะต้องก าหนดนโยบายการ
บรหิารราชการแผ่นดนิรฐับาลก่อนเขา้ท าหน้าที ่หลงัจากนัน้กต็้องด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ไดใ้หไ้ว ้รฐับาลชุดปจัจุบนัได้ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของรฐับาลไวว้่า จะน าหลกัการบรหิารที่มี
ความยดืหยุ่นที่ค านึงถงึพลวตัรการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอก นโยบายของรฐับาลมจีุดมุ่งหมาย คอื 
(1) น าประเทศไทยไปสู่โครงสรา้งเศรษฐกจิทีส่มดุล มคีวามเขม้แขง็ของเศรษฐกจิภายในประเทศมากขึน้ ซึง่
จะเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของการสรา้งการเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื การพฒันาคุณภาพและสุขภาพคน
ไทยในทุกช่วงวยัถอืเป็นปจัจยัชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขนัได้ของเศรษฐกจิไทย (2) น า
ประเทศไทยสู่สงัคมทีม่คีวามปรองดองสมานฉันทแ์ละอยู่บนพืน้ฐานของหลกันิตธิรรมทีเ่ป็นมาตรฐานสากล
เดยีวกนัและมหีลกัปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน และ (3) เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การ
เป็นประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสรา้งความพรอ้มและความเขม้แขง็ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม และการเมอืงและความมัน่คง 

 เพื่อใหส้ามารถบรรลุถงึจดุมุง่หมายดงักล่าว รฐับาลไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิไว้
เป็น 2 ระยะ คอื ระยะเร่งด่วนและระยะ 4 ปี ซึง่ภารกจิในการด าเนินงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของรฐับาล ไดร้บัการบรรจไุวใ้หม้กีารด าเนินการทัง้ในระยะเรง่ด่วนและระยะ 4 ปี กล่าวคอื 

ในระยะเร่งด่วนรฐับาลมนีโยบายในการเร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวทัง้ในและนอกประเทศโดย
ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นปี “มหศัจรรยไ์ทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year)และ
ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิขา้มายงัประเทศไทย ตลอดจนการด าเนินงาน สนับสนุนการ
พฒันางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  
สนบัสนุนภารกจิของมลูนิธสิ่งเสรมิศลิปาชพีในการผลติงานศลิปหตัถกรรมอนัทรงคุณค่า เพื่อสรา้งงาน สรา้ง
อาชพีแก่ราษฎรผู้ยากไร้ให้สามารถพฒันาเป็นช่างฝีมอืด้านศิลปะที่มีความสามารถสูงและสร้างชื่อเสยีง
ใหก้บัประเทศ รวมทัง้การบรหิารจดัการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑใ์หม้ศีกัยภาพ ดว้ยการสนับสนุน
ให้ชุมชน วสิาหกิจชุมชนใช้ทรพัยากรและภูมปิญัญาท้องถิ่นผนวกกบัองค์ความรูส้มยัใหม่เพื่อยกระดบั
มาตรฐานคุณภาพสนิคา้และบรกิาร การเขา้ถงึแหล่งทุนและการตลาดเชงิรุกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยส่งเสรมิให้มศีูนย์กระจายและแสดงสนิค้าถาวรในภูมภิาคและเมอืงท่องเที่ยวหลกัที่เชื่อมโยงกบัการ
ท่องเทีย่วและการส่งออก 
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ส่วนในระยะ 4 รฐับาลไดก้ าหนดนโยบายเศรษฐกจิโดยสรุปที่ส าคญัๆ ต่อวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มคอืการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการทีห่ลากหลาย
ได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทัง้แหล่งเงนิทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของ
ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย รวมถงึการพฒันาขดีความสามารถในการด าเนินงานขององคก์ร
ทางการเงนิชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชพีต่าง ๆ กลุ่มวสิาหกจิชุมชน และสหกรณ์ทุกระดบั ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วจากทัง้ภายนอกและภายในประเทศ จดัใหม้กีารพฒันาการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว รวมทัง้
การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เชงิวฒันธรรม เชงิสุขภาพและสปา ทีม่คีุณภาพและมลูค่าเพิม่สูง ขยายบทบาทให้
ธุรกจิการเกษตรและอาหารซึง่เป็นแหล่งรายได้และการจา้งงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้ก้าวขา้มไปสู่
การเป็นศูนยก์ลางการผลติและการคา้อาหารคุณภาพสูง การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางตลาดซื้อ
ขายล่วงหน้าสนิคา้เกษตรและอาหาร เช่น ขา้ว น ้าตาล มนัส าปะหลงั และอื่น ๆ จะท าใหเ้ป้าหมายการเป็น
ครวัทีม่คีุณภาพของโลกสมัฤทธผิลรวดเรว็ยิง่ขึน้ ส่งเสรมิและผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานปิโตรเลยีมและ
พลงังานทดแทนสามารถสรา้งรายไดจ้ากความตอ้งการภายในประเทศรวมทัง้สรา้งการจา้งงานใหแ้ก่ประเทศ
โดยถอืเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใ์หม่ ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและขยายช่องทางการตลาด
ของธุรกจิอุตสาหกรรม ธุรกจิบรกิารในประเทศ และธุรกจิวสิาหกจิชุมชนใหเ้ขา้สู่ระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ในการผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณค่าและคุณภาพสูงซึง่จะต้องสรา้งคนทีม่ฐีานความรู้ ความช านาญ และ
ความคดิสรา้งสรรค์ ต่อยอดความรูสู้่การสรา้งนวตักรรมจากงานวจิยั พฒันา สรา้งตราสนิค้าใหม่จากภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่โดยเฉพาะงานศลิปหตัถกรรม ผลติภณัฑช์ุมชน อญัมณี และอื่น ๆ ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการ
ขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้นซึ่งมคีวามพรอ้มทางด้านแรงงานและวตัถุดบิเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศและภมูภิาค ดงึดดูการลงทุนเขา้สู่ประเทศในสาขาทีเ่ป็นการผลติสนิคา้และบรกิารทีม่ ี
พืน้ฐานทางเทคโนโลยมีมีลูค่าสงู เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่คนไทย รวมถงึ
การลงทุนในการสร้างเมอืงใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ โดยปรบัปรุงกฎ 
ระเบยีบ และสภาวะแวดลอ้มของการลงทุนใหเ้อื้ออ านวยและดงึดูดนักลงทุน เสรมิสรา้งกระบวนการสรา้ง
อาชพี สรา้งงานทีม่คีุณภาพและมรีายไดสู้งใหแ้ก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ ส่งเสรมิใหเ้กดิความรู้ ความช านาญ 
และความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งเงนิกู้และเงนิร่วมลงทุนระยะยาว รวมทัง้จดัตัง้
กองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกดิการผลติ การแปรรปู และการคา้อย่างทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 
ส่งเสรมิการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิการคา้ การลงทุน และการเงนิ ภายใต้ประโยชน์ร่วมกนัของ
กรอบความรว่มมอืและขอ้ตกลงทางการคา้หลายฝา่ย 

ในด้านนโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจนอกเหนือจากการปรบัโครงสร้างในภาคเกษตรเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติพชื ปศุสตัว์ ประมง แล้วยงัจะด าเนินการเร่งรดัพฒันาธุรกจิการเกษตร พฒันา
อุตสาหกรรมเกษตร ในภาคอุตสาหกรรม รฐับาลมนีโยบายในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสนิค้าให้เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล รวมทัง้
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ส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมเชงิพาณิชยท์ัง้ในกระบวนการผลติและ
ออกแบบผลติภณัฑต์รงตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด  ตลอดจน
ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งตราสนิคา้ไทย ยกระดบัภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีใ่ชป้ญัญา ใช้
เทคโนโลย ี และใช้ภูมปิญัญาท้องถิน่ ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเป็นหลกั โดยส่งเสรมิการสรา้ง
นวตักรรมจากวฒันธรรมของชาติเพื่อน ารายได้เข้าประเทศ  เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท าภาพยนตร ์
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกฬีา อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมการออกแบบ 
เป็นต้น พฒันาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู บนฐานความรู้ ความคดิสรา้งสรรค์ ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ และนวตักรรมเพื่อเพิม่มลูค่าและยกระดบัสนิคา้ใหม้คีุณภาพ มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
และมโีอกาสในการขยายตลาด เช่น สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพื่อเพิม่รายได้ให้แก่
เกษตรกร สรา้งความเขม้แขง็ให้แก่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเขา้ถงึ
แหล่งสนิเชื่อผ่านสถาบนัการเงนิต่าง ๆ ส่งเสรมิสถาบนัเฉพาะทางใหเ้ป็นศูนยแ์ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละทดสอบ
ผลติภณัฑ ์ส่งเสรมิการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตัง้แต่ต้นน ้าจนถงึปลายน ้า และ
ปรบัปรุงหลกัเกณฑส์่งเสรมิการลงทุนส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้อื้ออ านวยต่อการลงทุน
มากยิง่ขึน้ ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพขัน้พืน้ฐานของสนิคา้อุตสาหกรรมเมื่อมกีารเปิดเสรกีารคา้มากขึน้  
เพื่อป้องกนัสนิค้าน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่อชวีติและทรพัย์สนิและก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทัง้ให้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส าหรับสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศอย่างจรงิจงั และส่งเสรมิให้เกิดการยอมรบัมาตรฐานและคุณภาพสนิค้าร่วมกนัในกลุ่ม
อาเซยีน พฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพฒันา พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมภิาคทีเ่หมาะสมเพื่อ
รองรบัการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพษิ และพฒันาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
อุตสาหกรรมดงักล่าวกบัท่าเรอืน ้าลกึแหลมฉบงัและท่าเรอืมาบตาพุด รวมทัง้การพฒันาสะพานเศรษฐกจิ
ระหว่างฝ ัง่อนัดามนัและฝ ัง่อ่าวไทยส า หรบัรองรบัอุตสาหกรรมทีไ่ม่ก่อมลพษิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และชุมชน เรง่พฒันาภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิและจดัใหม้มีาตรการทางภาษแีละ
มาตรการอื่นที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันาอุตสาหกรรมที่ก่อใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน  และการสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลติเขา้ประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 

ในภาคการท่องเที่ยว รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและเร่งรดัการปรบัปรุงมาตรฐานในเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกความปลอดภยั  และสุขอนามยั 
พฒันา บรูณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมเดมิทีม่อียู่แลว้ ส่งเสรมิ
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหมใ่นเชงิกลุ่มพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศลิปวฒันธรรม และ
วถิชีวีติของชุมชนตามแผนพฒันาการท่องเทีย่วทีเ่ป็นกรอบแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ ของ
ประเทศรวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว ยกระดบัและรกัษามาตรฐานบรกิารดา้นการท่องเทีย่วพฒันามาตรฐานบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนปรบัปรุงการบรกิารภาครฐัเพื่อให้สามารถดงึดูดและรองรบัตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
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คุณภาพ ส่งเสรมิ สนับสนุนตลาดนักท่องเทีย่วคุณภาพ ส่งเสรมิกจิกรรมและรปูแบบการท่องเทีย่วเพื่อสรา้ง
คุณค่าและมลูค่าเพิม่ทางการท่องเทีย่ว พฒันาคุณภาพการบรกิารท่องเทีย่ว สนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์
ต่างชาตใินประเทศไทย และส่งเสรมิการเสนอตวัใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพการจดักจิกรรมนานาชาตขินาด
ใหญ่ ผลกัดนัความร่วมมอืของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วอย่างมคีุณภาพ รวมทัง้พฒันา
มาตรฐานบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวใหเ้พยีงพอกบัความต้องการ  และการพฒันาดา้นการตลาด
และประชาสมัพนัธ ์

ในการพฒันาภาคบรกิาร จะเร่งรดัพฒันาผู้ประกอบการด้านบรกิารให้มอีงค์ความรู้ เสรมิสร้าง
นวตักรรมและทกัษะทัง้ดา้นภาษา มาตรฐานการบรกิาร และการจดัการ การเสรมิสรา้งบรรยากาศการลงทุน 
มาตรฐานธุรกจิและการพฒันาบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการขยายตวัของธุรกจิ และส่งเสรมิขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของภาคบรกิารไทย พฒันาธุรกจิบรกิารทีม่ศีกัยภาพเพื่อขยายฐานการผลติและการตลาดสู่ระดบั
ภูมภิาค โดยเพิม่ความหลากหลาย มลูค่า ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิบรกิาร เช่น การท่องเทีย่ว 
ธุรกจิบรกิารสุขภาพ ธุรกจิการประชุมและแสดงสนิคา้การศกึษานานาชาติ การก่อสรา้ง ธุรกจิภาพยนตร ์
ธุรกจิออกแบบแฟชัน่ ธุรกจิอญัมณีการบรหิารจดัการขนส่งสนิคา้และบรกิาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีาและนนัทนาการ รวมทัง้สนิคา้บรกิารทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของ
วฒันธรรมและภมูปิญัญาไทยทีเ่ชื่อมโยงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่

ในดา้นการตลาด การคา้ และการลงทุน มนีโยบายส่งเสรมิการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรมเพื่อ
ป้องกนัการผกูขาดตดัตอน ส่งเสรมิและพฒันาบทบาทขององคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค แก้ไข
ปรบัปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง ๆเพื่อสรา้งความเป็นธรรมให้แก่ผู้บรโิภค รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในดา้นการคุ้มครองและป้องกนัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของสนิคา้และผลติภณัฑไ์ทย
ในต่างประเทศ สรา้งความเชื่อมัน่ให้นักลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยปรบัปรุงพฒันากฎหมาย
และกฎระเบยีบทีส่่งเสรมิการคา้การลงทุนทีค่รอบคลุมการลงทุนดา้นเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร และ
ปรบัปรุงมาตรการบรหิารการน าเขา้เพื่อป้องกนัการค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และสนิค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาทีผู่ป้ระกอบการ
ไทยมศีกัยภาพทัง้ในการลงทุนตัง้โรงงานผลติสนิค้า การหาตวัแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศเพื่อสรา้ง
เครอืข่ายธุรกจิไทยในต่างประเทศ ส่งเสรมิและสนับสนุนการเปิดรา้นอาหารไทยของคนไทยตามนโยบาย
ครวัไทยสู่ครวัโลก และนโยบายไทยเป็นครวัอาหารโลก ปรบัปรุงมาตรการการส่งเสรมิการลงทุนให้
ครอบคลุมการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่ธุรกจิในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเทีย่วการกฬีา และบรกิาร โดย
เน้นกจิการทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรค์ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มกีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง และมสี่วนรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ส่งเสรมิการขยายตลาดเชงิรุกเพื่อรกัษาตลาดเดมิและสรา้งตลาดใหม่ พฒันาสนิค้าและบรกิารที่
สรา้งโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลติสนิค้าและบรกิารอนัเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคในตลาดโลกซึ่ง
พฒันาจากแนวคดิระบบเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรคท์ีใ่ชน้วตักรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยค านึงถงึการเป็นมติร
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กบัสิง่แวดลอ้ม ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิการค้าการลงทุน และการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมอื
และขอ้ตกลงการคา้เสรใีนระบบพหุภาคแีละทวภิาคี โดยเร่งรดัการใชป้ระโยชน์จากความตกลงทีม่ผีลบงัคบั
ใชแ้ลว้ พรอ้มทัง้วางแนวทางป้องกนัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ ก าหนดมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบ และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเพื่อเตรยีมพรอ้มในการ
พฒันาสนิคา้และบรกิารใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ และมาตรฐานต่าง ๆ เร่งรดัจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ โดยใหค้วามส าคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพื่อส่งเสรมิการคา้ การตลาดการ
ลงทุน การจา้งงาน และการใชว้ตัถุดบิจากประเทศเพื่อนบา้น ซึง่เป็นการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงดา้น
คมนาคมขนส่งของภมูภิาคอาเซยีน 

นโยบายในดา้นอื่นๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
เช่นนโยบายด้านพลงังานจะให้มกีารส่งเสรมิและผลกัดนัให้อุตสาหกรรมพลงังานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จะส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ฮารด์แวร ์และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกสนับสนุนแหล่งทุนส าหรบัผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทัง้พฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกบั
ความต้องการของอุตสาหกรรม นโยบายด้านเศรษบกจิสรา้งสรรค์ จะน าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมา
สรา้งคุณค่าทางสงัคมและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ โดยน าวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาสรา้ง
งาน สรา้งอาชพี สรา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมสรา้งสรรค์ ก่อใหเ้กดิ
คุณค่าทางสงัคม และน ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวฒันธรรม
สรา้งสรรคอ์ยา่งครบวงจรทีส่รา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ 

4.3 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 3  

แนวทางการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 และแนวนโยบายของการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของรฐับาลทัง้
ในระยะเรง่ด่วนและระยะ 4 ปีทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน้ เป็นแนวทางในลกัษณะของประเดน็ในเชงิกวา้ง ส่วน
รายละเอยีดของแนวทางการด าเนินงานสามารถพจิารณาได้จากแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมซึ่งเป็นแผนที่ได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ีจงึถือได้ว่าแผนการส่งเสรมิดงักล่าวเป็นเสมอืนแผนแม่บทของการ
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ 

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัที่สุดของคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในการผลกัดนังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนด โดยในขัน้ตอนของการขบัเคลื่อนแผนนัน้ 
ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนากลางและขนาดยอ่มจะไปด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตักิารร่วมกบัส่วนราชการ 
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หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิและองคก์ารเอกชนซึง่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้คอืหน่วยที่ท าหน้าทีป่ฏบิตังิานใน
โครงการที่เสนอเขา้มาในแผนปฏบิตัิการ หลงัจากนัน้ส านักงานจะจดัสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อไปให้การช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติต่างๆ ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอเขา้มานัน้สามารถเป็นได้ทัง้โครงการใน
ระยะสัน้ ระยะปานกลางและระยะยาว โครงการในส่วนกลาง โครงการรายพื้นที่ตามความเหมาะสมหรอื
ศกัยภาพของพืน้ทีน่ัน้ๆ 

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมปจัจุบนัเป็นแผนการส่งเสรมิฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 
2555-2559) มกีรอบแนวคดิในการผลกัดนัใหว้สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลงัขบัเคลื่อนหลกัของ
เศรษฐกิจไทย โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจโดยใช้ความรู้ ความคดิสร้างสรรค์ 
นวตักรรมและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ทัง้ในระดบัสาขาธุรกจิและระดบัผูป้ระกอบการ และมุ่งสนับสนุน
ตามระยะการเตบิโตของธุรกจิ ไดแ้ก่ ขัน้เริม่ต้นธุรกจิ (Start-up) ขัน้เตบิโต(Growth & Maturity) และขัน้การ
ปรบัเปลีย่นธุรกจิ (Turn around) ครอบคลุมมติเิชงิพืน้ที่ ทัง้ระดบัภาพรวมประเทศ กลุ่มจงัหวดั และราย
จงัหวดั เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการกระจายความเจรญิจากส่วนกลางสู่ภูมภิาคและยุทธศาสตรก์าร
พฒันาเชงิพืน้ที ่

ทศิทางการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) จะมุ่งเน้น
การพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยนื โดยการเสรมิสรา้งขดี
ความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในเชงิคุณภาพ ประสทิธภิาพ การสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ใหก้บัวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวสิาหกจิรายย่อย กระตุ้นใหเ้กดิการรวมตวัและเชื่อมโยงกนัทางธุรกจิ เน้น
การพฒันาเชงิพืน้ทีโ่ดยค านึงถงึปจัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และเอกลกัษณ์ของแต่ละพืน้ที่ ใน
ด้านการเสรมิสรา้งศกัยภาพเพื่อเตรยีมพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและการเปิดเสรี จะมุ่งเน้นการ
สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าและด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ทัง้นี้ เงือ่นไขปจัจยัความส าเรจ็ของแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที ่3 ยงั
ขึน้อยูก่บัความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากภาครฐั ศกัยภาพและความพรอ้มของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ตลอดจนความเปลีย่นแปลงทีอ่าจส่งผลกระทบในบางช่วงเวลา 

แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที่ 3 ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาในระยะ
ปี 2555-2559 ไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพิม่ขึ้นและสามารถด าเนิน
ธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื ไมน้่อยกว่า 250,000 วสิาหกจิ ภายในปี 2559 

2. วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถ
การแขง่ขนัในเชงิลกึไมน้่อยกว่า 30,000 รายภายในปี 2559 
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3. เครอืขา่ยวสิาหกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็
ไมน้่อยกว่า 60 เครอืขา่ยวสิาหกจิต่อปี 

4. ปจัจยัแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิไดร้บัการพฒันา ปรบัปรุง แก้ไขเพื่อใหล้ดอุปสรรคและ
เอือ้อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมากขึน้ 

5. การบรหิารจดัการดา้นงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มปีระสทิธภิาพและ
ท างานเชงิบรูณาการ 

เพื่อให้การส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมปีระเภทกิจการที่ได้รบัการส่งเสรมิอย่าง
ชดัเจน จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑค์ดัเลอืกสาขาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไวค้อืเป็นสาขาธุรกจิทีส่รา้ง
ประโยชน์และรายไดใ้หป้ระเทศไดม้าก และใชว้ตัถุดบิในประเทศ มศีกัยภาพในการแข่งขนัและเป็นวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาธุรกจิใหม่ทีม่โีอกาสในอนาคต (New Wave) สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ส าคญัของรฐั เช่น นโยบายการกระจายรายได้ การสรา้งงาน สรา้งอาชพี การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัจากการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้เป็นธุรกจิทีค่ านึงถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และ
สร้างความสมดุลในสงัคม ด ารงรกัษาศิลปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย ซึ่งจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จงึได้
คดัเลอืกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะไดร้บัความส าคญัเป็นพเิศษในการพฒันาและส่งเสรมิไว ้ดงันี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรปู 
- กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
- กลุ่มธุรกจิการคา้ปลกีและคา้ส่ง 
- กลุ่มธุรกจิบรกิารและท่องเทีย่ว 

ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของแผนการส่งเสรมิฉบบัที ่3 มดีงันี้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สนบัสนุนปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิ 

สรา้งปจัจยัแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิในทุกระดบัการเตบิโต พฒันาเครอืข่ายการท างาน
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครฐัอย่างมบีูรณาการ การแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบ ส่งเสรมิการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน การจดัท าฐานขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆ และปจัจยัแวดลอ้ม
เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัจากปจัจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากสถานการณ์ฉุกเฉินและภยัพบิตั ิ

มปีระเดน็ที่ส าคญัเรื่องหนึ่งของยุทศาสตรน์ี้คอืการพฒันาระบบฐานขอ้มลูวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และขอ้มลูองคค์วามรูเ้พื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสรมิและด าเนินธุรกจิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม โดยไดก้ าหนดแนวทางไวค้อืการเชื่อมโยงและบรูณาการการจดัท าขอ้มลูร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพื่อใหส้ามารถอา้งองิขอ้มลูไดจ้ากฐานขอ้มลูเดยีวกนั ลดความซ ้าซอ้นของการ
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จดัท าระบบฐานขอ้มลู เกดิความคุม้ค่า และเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานร่มกนั รวมทัง้ขยายและสรา้ง
ช่องทางให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้อย่างสะดวกและรวดเรว็  จงึถอืได้ว่า
การพฒันาขอ้มลูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมน้ีเป็นเรือ่งส าคญั จงึไดม้กีารก าหนดแนวทางพฒันาไวใ้น
แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศดว้ยเช่นกนั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย ดว้ยการพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถในการด าเนินธุรกจิ การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัดว้ยการเพิม่ผลติภาพในการด าเนินธุรกจิ การยกระดบัความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
การบรหิารจดัการ มาตรฐานและคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร การขยายโอกาสทางการตลาด และการ
ใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั เป็นตน้ 

แนวทางด าเนินงานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัแข่งขนัภายใต้ยุทธศาสตรด์งักล่าวนี้ มแีนว
หนึ่งทีส่ าคญัคอืการส่งเสรมิการสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ การรวมกลุ่มและการพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิ ทัง้นี้
เพื่อเพิม่ศกัยภาพโดยการน าความเก่ง ความสามารถทีแ่ตกต่างกนัมาเกื้อหนุนกนั และเชื่อมโยงการด าเนิน
ธุรกจิร่วมกนัของสมาชกิเครอืข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทัง้การพฒันาเครอืข่ายร่วมกบั
หน่วยงาน ภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้อ้มลูและองค์
ความรูร้ะหว่างสมาชกิ อนัจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการด าเนินธุรกจิ และสนับสนุนการเพิม่ผลติภาพ
โดยรวมใหเ้พิม่สงูขึน้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใหเ้ตบิโตอย่างสมดุลตามศกัยภาพ
ของพืน้ทีท่ ัง้ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกจิและด้านทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ซึง่หมายถงึความ
อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชวีภาพที่มใีนพื้นที ่ เพื่อน ามาสรา้งประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถงึส่งเสรมิการบูรณาการ การสรา้งเครอืข่ายการท างานและกลไก
การด าเนินการส่งเสรมิในระดบัพืน้ที ่และระหว่างพืน้ที ่

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เสรมิสรา้งศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใหเ้ชื่อมโยงกบั
เศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดยการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ขอ้ตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะต้องให้
ความส าคญัเป็นล าดบัแรกสุดเพราะจะมผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในปี พ.ศ. 2558 นี้ การส่งเสรมิศกัยภาพและขยายโอกาสการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศและการ
สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัธุรกจิในต่างประเทศ 

นอกเหนอืจากการก าหนดยทุธศาสตรห์รอืแนวทางด าเนินงานส่งเสรมิแลว้ แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบันี้ยงัระบุถงึความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรแ์ละประเดน็การด าเนินงานที่
ส าคญัภายใตค้วามเชื่อมโยงของยทุธศาสตรต่์างๆ ไวอ้กีดว้ย ซึง่มปีระเดน็ทีส่ าคยัประการหนึ่งคอืการพฒันา
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เครอืข่าย การรวมกลุ่มทัง้ในระดบัธุรกจิรายสาขา (Cluster) ระดบักลุ่มผูป้ระกอบการ หรอืระดบัพืน้ทีท่ ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และการจดัท าฐานขอ้มลู ถอืไดว้่าเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานในทุกยุทธศาสตร์อื่นๆ การพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิน่  การ
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม การพฒันาเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงเพื่อเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทย ตลอดจนการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีม่ศีกัยภาพใหส้ามารถขยายการคา้และการลงทุนไปยงัต่างประเทศได ้

4. สถานะภาพของข้อมลูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีในปัจจบุนั 
จากการที่รฐับาลให้ความส าคญักบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยได้ก าหนดแนว

ทางการพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายของรฐับาล ส่วนในด้านของการพฒันาระดบัชาตินัน้ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตกิไ็ดก้ าหนดแนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไวเ้ป็นแนวทางส าคญัของ
การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศ ขณะเดยีวกนัคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมกไ็ดก้ าหนดรายละเอยีดของการด าเนินงานไวในแผนแม่บทการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มนัน้ เงือ่นไขทสี าคญัประการหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามนโยบาย เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนที่ก าหนดไว้ก็คือการที่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ในระดบันโยบายและระดับปฏิบตัิงานมขี้อมูลเกี่ยวกับ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเพยีงพอ มคีุณภาพมาตรฐาน มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและมคีวาม
รวดเรว็ในการรายงานอยา่งเพยีงพอ 

ในปจัจุบนั เป็นที่ทราบกนัดอียู่ทัว่ไปว่าขอ้มูลของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยเป็นขอ้มลูประเภทหนึ่งหรอืหมวดหมู่หนึ่งทีย่งัมขีอ้จ ากดัอยู่มากทัง้ในเรื่องของขอ้มลูทีม่อียู่น้อย 
ไม่เพยีงพอต่อการใช้ก าหนดนโยบายไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ขอ้มูลขาดความครบถ้วน มคีวามคลุมเครอื ไม่
ชดัเจน และไม่มคีวามรวดเรว็ในการรายงาน ขอ้มูลขาดความต่อเนื่องในการใชช้ี้วดัความเคลื่อนไหวไดท้นั
ต่อความตอ้งการ 

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว สามารถที่จะแบ่งข้อ
ขอ้มลูตามความต้องการของการใชข้อ้มูลออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคอืขอ้มูลเพื่อใชส้ าหรบัการ
ก าหนดนโยบาย การก าหนดแผนการท างาน ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างๆ ว่ามคีวามส าเรจ็ได้มากน้อย
เพียงใด ข้อมูลดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ใช้ เช่นข้อมูลโครงสร้างและ
สถานะภาพของธุรกจิ ขอ้มลูภาวะเศรษฐกจิ SMEs ขอ้มลูแผนงานโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิและ
พฒันาธุรกจิ ขอ้มลูทีแ่สดงถงึผลการพฒันาและส่งเสรมิธุรกจิ SMEs เป็นต้น ขอ้มลูประเภททีส่องคอืขอ้มลูที่
ใช้ส าหรบัการท าธุรกจิของผู้ประกอบการ ได้แก่ขอ้มูลการตดัสนิใจเริม่ต้นธุรกจิ ขอ้มูลการใช้ประกอบการ
บรหิารจดัการ การผลติ การตลาด การใหค้ าปรกึษาแนะน าการท าธุรกจิ ตลอดจนขอ้มลูการให้บรกิารของ
ภาครฐัเพื่อแสดงว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มกีารให้บรกิารในเรื่องใดบ้างเพื่อที่ผูป้ระกอบการสามารถตดัสนิใจ
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เขา้ไปใชบ้รกิารตามทีต่นเองตอ้งการเป็นต้น ขอ้มลูของการศกึษาเพื่อก าหนดแนวทางของการพฒันาในครัง้
นี้ครอบคลุมเฉพาะขอ้มลูทีใ่ชเ้พื่อใชส้ าหรบัจดัวางแผน การจดัท าแผนหรอืก าหนดนโยบายส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลกั หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อืขอ้มลูที่หน่วยงานภาครฐั หรอืองค์การเอกใช้
เป็นส่วนใหญ่ 

จากการทบทวนสถานภาพของข้อมูลที่เกิดจากการจดัท าของหน่วยงานที่ส าคยัๆ ต่างๆ 
พบว่าปจัจบุนัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศมดีงันี้  

5.1 ข้อมลูส ามะโนธรุกิจและอตุสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

งานจดัท าส ามะโนต่างๆ ของประเทศเป็นภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มาตรา 6(4) และในกฎหมายดงักล่าวยงัไดใ้หค้วามหมายของการส ามะโน
ไวว้่า “ส ามะโน” หมายความว่า การส ารวจโดยการแจงนบัจากทุกหน่วยทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูนัน้ ๆ 

ในอดตีทีผ่่านมาส านักงานสถติแิห่งชาตไิด้มกีารจดัท าส ามะโนธุรกจิอุตสาหกรรมควบคู่ไปกบัส ามะ
โนธุรกจิทางการคา้และธุรกจิการบรกิาร โดยมแีผนทีจ่ะท าส ามะโนทัง้สองดงักล่าวทุกระยะเวลา 10 ปี โดยที่
ส ามะโนแต่ละประเภทมแีผนจะด าเนินงานห่างกนัเป็นระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตามในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้
จรงิการจดัท าส ามะโนทัง้ส ามะโนธุรกิจอุตสาหกรรมและส ามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจการบรกิารมี
คาบเวลาท างานจรงิที่ต่างไปจากแผน กล่าวคอืส านักงานสถติิแห่งชาติได้ด าเนินการจดัท าส ามะโนธุรกิจ
อุตสาหกรรมมาแลว้  3 ครัง้ในปี พ.ศ. 2507, พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ตามล าดบั ส่วนส ามะโนธรุกจิทาง
การคา้และธุรกจิการบรกิารไดด้ าเนินการ 3 ครัง้เช่นกนัใน พ.ศ. 2509, พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2545 เหตุผลที่
ส าคญัเพราะงานจดัท าส ามะโนเป็นเรื่องใหญ่ ต้องมกีารวางแผนงานเป็นอย่างดี ใช้ทรพัยากรทัง้ในด้าน
บุคลากร งบประมาณในจ านวนทีส่งูมาก และใชร้ะยะเวลาในการจดัท าและรายงานผลทัง้ประเทศไม่น้อยกว่า 
3 ปี จงึท าใหใ้นบางกรณีเช่นการจดัสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ท าใหช้่วงระยะเวลาในการท าส ามะ
โนตอ้งเลื่อนขยายออกไป 

ปจัจุบันการจัดท าส ามะโนเศรษฐกิจทีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งทัง้น้ีเพราะผลจาการที่
โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิทางการค้า ธุรกจิทางการบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติของประเทศมกีาร
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ มธีุรกจิทัง้ทางดา้นการคา้ การบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติใหม่ ๆ เกดิขึน้
เป็นจ านวนมาก รวมทัง้การเพิม่บทบาทของการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครวัเรอืน ทีม่คีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเพิม่ขึน้อย่างเด่นชดั ดงันัน้
ขอ้มลูสถติแิละสารสนเทศโครงสร้างพืน้ฐานเกี่ยว กบัการประกอบธุรกจิดงักล่าวจงึมคีวามส าคญัและจ าเป็น
ส าหรบัภาครฐั และเอกชนใชใ้นการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดั เพื่อเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลก  

เพื่อให้การจดัท าส ามะโนทางเศรษฐกจิของประเทศมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ส านักงานสถติแิห่งชาติ
จงึได้บูรณาการ รวมการจดัท าส ามะโนทัง้สองประเภทเข้าไว้ด้วยกัน โดยจดัท าไป ในคราวเดยีวกันเลย
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เรยีกว่า “ส ามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม” เรยีกโดยยอ่ว่า สธอ. น าเนินงานในปี 2555 เป็นครัง้แรกและถอืว่า
เป็นการท าส ามะโนทางเศรษฐกจิครัง้ที ่4 ของประเทศ โดยไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการท าส ามะโนธุรกจิและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ไวด้งันี้ 

(1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถาน
ประกอบการประเภทต่าง ๆ 

(2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า  ธุรกิจ
ทางการบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติ 

ผลที่ได้จากการท าส ามะธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 คาดว่าจะได้ข้อมูลและสถิติที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาครฐัและภาคเอกชน ในส่วนของภาครฐัสามารถน าขอ้มูลและสถติทิีไ่ดไ้ปใช้ ในการวางแผน
และก าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิดา้นธุรกจิทางการค้า ธุรกจิทางการบรกิาร และอุตสาหกรรมการ
ผลติ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิ่น ใช้ในการจดัท าดชันีชี้วดัภาวะเศรษฐกจิและภาวะการด าเนิน
กจิการ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของการพฒันาและส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศนัน้ ส ามะโนดงักล่าวนี้ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าเพื่อน าไปใช ้“การจดัท าแผนวเิคราะหส์ถานการณ์ใน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ” นอกจากนี้ยงัใช้ประโยชน์อื่นอีกเช่น ใช้
ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆเพื่อส่งเสรมิและก าหนดทศิทางการ
ประกอบธุรกจิทางการค้า ธุรกิจทางการบรกิารและอุตสาหกรรมการผลติให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจดัหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อ
สนับสนุนธุรกจิทางการคา้ ธุรกจิทางการบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติ ของประเทศ ใช้ในการพฒันา
ระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนเตอืนภยัทางเศรษฐกจิและสงัคมและใช้ประโยชน์ในทางสถติเิพื่อจดัท ากรอบ
ตวัอย่างส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถติต่ิาง ๆ ส่วนในภาคเอกชนนัน้ 
ผลจากส ามะโนที่ได้ เอกชนสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมอืส าหรบัการวเิคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
รวมทัง้การวางแผนตดัสนิใจเกี่ยวกบัการลงทุนขยายกจิการ/สาขา บรหิารและควบคุมการด าเนินกจิการ ใช้
ขอ้มลูเป็นมาตรฐาน เพื่อเปรยีบเทยีบ (Benchmark) ผลการด าเนินงานตนกบักจิการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดยีวกนั หรอืขนาดต่างๆ ในดา้นนักวชิาการ นักวจิยั และสถาบนัการศกึษา กส็ามารถน าไปศกึษา
วเิคราะหต่์อยอดสรา้งนวตักรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และพฒันาธุรกจิทางการคา้ ธุรกจิทางการบรกิาร 
และอุตสาหกรรมการผลติ ทีอ่ยูใ่นความสนใจ  

การท าส ามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 มขีอบขา่ยและคุม้รวม ดงันี้  

(1) การนับจด (Listing)  เกบ็รวบรวมขอ้มลูพื้นฐานของสถานประกอบการทัว่ประเทศที่ประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจดัประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 
(Thailand Standard Industrial Classification: TSIC-2009) ดงันี้  

- ธุรกจิทางการคา้ฯ 
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- การผลติ 
- การก่อสรา้ง 
- การขนส่งทางบก และสถานทีเ่กบ็สนิคา้ 
- กจิกรรมดา้นขอ้มลูขา่วสารและการสื่ือสาร 
- โรงพยาบาลเอกชน 

ทัง้นี้ไมร่วมแผงลอยในตลาด แผงลอยและหาบเร ่และแผงลอยในศูนยก์ารคา้ไวใ้นการนับจดของการ
ท าส ามะโนครัง้นี้  

(2) การแจงนับ(Enumeration) ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีดสถานประกอบการทัว่
ประเทศ ทีด่ าเนินกจิการเกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ปลกี การคา้ส่ง การบรกิาร และอุตสาหกรรมการ
ผลติ ครอบคลุมกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 21 ประเภทคอื 

- การผลติ(หมวด 10-33) 
- การจดัหาน ้า การบ าบดัน ้าเสยี(หมวด 37, 38, 39) 
- การก่อสรา้ง(หมวด 41-43) 
- การขายส่ง ขายปลกี ซ่อมแซมยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต(์หมวด 45-47) 
- การขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิคา้(หมวด 49-53) 
- ทีพ่กัแรมและบรกิารอาหาร(หมวด 55-56) 
- ขอ้มลูขา่วสารฯ(หมวด 58-63) 
- กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย(์หมวด 68) 
- กจิกรรมทางวชิาชพี วทิยาศาสตรแ์ละเทคนิค(หมวด 69-75) 
- กจิกรรมการบรหิาร การบรกิารสนบัสนุน(หมวด 77-82) 
- กจิกรรมดา้นสุขภาพ งานสงัคมสงเคราะห(์หมูย่อ่ย 86101, 86102) 
- ศลิปะความบนัเทงิและนนัทนาการ(หมวด 90-93) 
- กจิกรรมบรกิารดา้นอื่นๆ(หมวด 94-96) 

แผนการด าเนินงานส ามะโนธุรกจิและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 มรีะยะเวลาการจดัท ารวมทัง้สิน้ 3 ปี ดงันี้ 

ปี 2554 ศกึษาค้นคว้าขอ้มลูและขอ้ปญัหา พรอ้มทัง้วางแผนการปฏบิตังิานทุกขัน้ตอน และการ
วางแผนเตรยีมงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมทัง้ท าการนบัจดเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูพื้นฐานสถานประกอบการ
ทัว่ประเทศ ประมวลผลขอ้มลูและน าเสนอผล โดยจดัท ารายงานขอ้มลูพืน้ฐานระดบัจงัหวดั 

ปี 2555 ประมวลผลขอ้มลูและน าเสนอผล โดยจดัท ารายงานขอ้มลูพื้นฐานระดบัภาคและทัว่ประเทศ 
และด าเนินการแจงนับโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีด เฉพาะสถานประกอบการธุรกจิทางการค้า 
ธุรกจิทางการบรกิาร และอุตสาหกรรมการผลติทัว่ประเทศ 
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ปี 2556 ประมวลผลขอ้มูลรายละเอยีด ระดบัจงัหวดั ภาคและทัว่ประเทศ น าเสนอผลโดยจดัท า
รายงานขอ้มลูรายละเอยีด ระดบัจงัหวดั ภาคและทัว่ประเทศ ทัง้ขอ้มลูสถานประกอบการธุรกจิทางการค้า
และธุรกจิทางการบรกิาร และขอ้มลูสถานประกอบการการผลติ 

ระเบยีบวธิกีารท าส ามะโนฯ 

ขัน้ตอนที่ 1 การนับจด (Listing) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของสถาน
ประกอบการตามขอบข่าย คุ้มรวม ทัว่ประเทศ เช่น ชื่อ สถานที่ตัง้ของสถานประกอบการ หมายเลข
โทรศพัท/์โทรสาร รปูแบบการจดัตัง้ตามกฎหมาย/ ทางเศรษฐกจิ การร่วมลงทุนหรอืถอืหุน้จากต่างประเทศ 
จ านวนคนท างาน และจ านวนลกูจา้ง 

ขัน้ตอนที่ี 2 การแจงนบั(Enumeration)หมายถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มลูรายละเอยีด :  

สถานประกอบการธุรกจิทางการคา้ ธุรกจิทางการบรกิารและการผลติ โดยทีถ่้าเป็นสถานประกอบการขนาด
เลก็ (1 – 10 คน) จะใชก้ารแจงนับดว้ยตวัอย่าง(Survey) ส่วนสถานประกอบการธุรกจิทางการคา้ ธุรกจิ
ทางการบรกิาร และการผลติ ขนาดใหญ่ (มากกว่า 10 คน) ใชก้ารแจงนบั 100 % (Census)  

วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิกีารส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นขา้ราชการและลูกจ้างของส านักงานสถิติ
แห่งชาตอิอกไปท าการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการ หรอืผูแ้ทนทีส่ถานประกอบการมอบหมายใหเ้ป็นผูใ้หข้อ้มลู 

การน าเสนอขอ้มลู จะน าเสนอใน 3 ระดบั คอืขอ้มลูระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และทัว่ประเทศ ส่วน
การการจดัจ าแนกขอ้มลูนัน้มกีารจดัจ าแนกในหลายมติ ิเช่นกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะมกีารลงในรายละเอยีด
ถงึระดบั 5 digit ของ TSIC 2009 และที่ส าคญัมกีารจดัจ าแนกประเภทของธุรกจิตามขนาดของสถาน
ประกอบการ 6 กลุ่ม ตามจ านวนคนท างานคอื สถานประกอบการที่มคีนท างาน 1 – 15 คน, 16 – 25 คน, 
26 – 30 คน, 31 – 50 คน, 51 – 200 คน และสถานประกอบการทีม่คีนท างาน มากกว่า 200 คน ขึน้ไป ซึง่
การแบ่งประเภทตามจ านวนคนท างานในลกัษณะนี้สามารถทีจ่ะน ามาใชแ้บ่งขนาดของวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงของอุตสาหกรรมไดทุ้กประเภทโดยสะดวก ทัง้ภาคการ
ผลติ การบรกิาร การค้าส่งและการคา้ปลกี อย่างไรก็ตามมขีอ้สงัเกตเพิม่เตมิของนิยาม ค าว่า “คนท างาน” 
ตามความหมายของส ามะโนซึง่หมายความรวมถงึนายจา้งหรอืหุน้ส่วนทีท่ างานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งดว้ยนัน้ 
จะต่างจากจ านวนการจา้งงานของกฎกระทรวงอุตสาหกรรมทีห่มายถงึจ านวนการจา้งงานทีใ่หพ้จิารณาจาก
หลกัฐานแสดงจ านวนการจา้งงานทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

รปูแบบของการน าเสนอรายงานนบัจดของส ามะโนในระดบัต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ดงันี้ 

1. จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกเป็นสถานประกอบการตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น 
ประกอบการเกี่ยวกบัการขายปลกี การผลติ กจิกรรมเกี่ยวกบัทีพ่กัแรม บรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่ม กจิกรรมบรกิารอื่น ๆ กจิกรรมอสงัหารมิทรพัย ์กจิกรรมการขายส่ง เป็นตน้ 
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2. ขนาดของสถานประกอบกาจ าแนกตามจ านวนคนท างาน โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการที่มี
คนท างาน 1-15 คน, 16-25 คน, 26-30 คน, 31-50 คน, 51-200 คน และที่มคีนท างาน
มากกว่า 200 คน 

3. รปูแบบการจดัตัง้ตามกฎหมาย เช่น เป็นส่วนบุคคล บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั (มหาชน) 
ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรอืรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ ส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ สหกรณ์ มลูนิธ ิและสมาคม เป็นตน้ 

4. รูปแบบการจดัตัง้ทางเศรษฐกิจ ได้แก่สถานประกอบการที่เป็นส านักงานแห่งเดยีว (ไม่มี
ส านกังานใหญ่หรอืสาขา) หรอืมรีปูแบบการจดัตัง้เป็นส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา 

5. การมต่ีางประเทศรว่มลงทุนหรอืถอืหุน้ โดยแบ่งแยกยอ่ยตามสดัส่วนในขนาดต่างๆ เช่น สถาน
ประกอบการทีม่ต่ีางประเทศรว่มลงทุนโดยถอืหุน้ น้อยกว่า 10%, 10-50% หรอืมากกว่า 50% 

6. จ านวนคนท างาน และลกูจา้งจ าแนกตามขนาดทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งต้น คอืสถานประกอบการทีม่ ี
คนท างาน 1-15 คน, 16-25 คน,  26-30 คน,  31-50 คน,  51-200 และมากกว่า 200 คน 
นอกจากนี้ในจ านวนคนท างานยงัมกีารแบ่งแยกเป็นลูกจา้งและนายจา้งหรอืหุน้ส่วนที่ไม่ไดร้บั
เงนิเดอืนดว้ย 

5.2 สถานภาพการจดัท าข้อมลูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ด าเนินการรวบรวม พฒันาและ

จดัท าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตลอดต่อเนื่องมานับตัง้แต่เริม่ก่อตัง้
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. 2544 ส านักงานได้เคยมกีารก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรหิารที่จะให้เป็น “ศูนย์ข้อมูล 
SMEs แห่งชาต”ิ ได้มกีารก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแผนงานสารสนเทศ SMEs ที่สอดรบักบัแผนแม่บท
สารสนเทศแห่งชาต ิและแผนแม่บทการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หลงัจากนัน้ก็ได้มกีาร
ด าเนินงานพฒันาขอ้มลูเป็นตน้มาตามล าดบัต่อเนื่องมาจนถงึปจัจบุนั 

ขอ้มูลและสารสนเทศทีส่ านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้พฒันาและ
จดัท าขึน้มานัน้ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ตามวตัถุประสงคข์องการใช้ประโยชน์ได ้2 ประเภทคอื 
ประเภทแรกคอืขอ้มลูเพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรบัการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม และประเภทที่สองคอืขอ้มูลเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรบัผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกจิ การ
ประเมนิสถานภาพของการจดัท าขอ้มูลในหวัขอ้นี้จะมุงเน้นเฉพาะในส่วนของขอ้มูลประเภทแรกคอืขอ้มูล
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรบัการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
วตัถุประสงคข์องการศกึษาในครัง้นี้ 

 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ส าหรบัการก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสรมิวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส านักงานได้จดัท าขึน้มคีวามหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูทีร่วบรวมมาจาก
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หน่วยงานอื่น ๆ แลว้น ามาประมวล จดักลุ่ม จ าแนกประเภทรวมทัง้ท าการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและแนวโน้ม
ตามความตอ้งการศกึษาหรอืวตัถุประสงคข์องการวจิยัในแต่ละเรือ่ง ขอ้มลูเพื่อใชส้ าหรบัการก าหนดนโยบาย
และแนวทาง มาตรการการส่งเสรมิ SMEs นี้ สามารถจ าแนกเป็นประเภทยอ่ยๆ ได ้3 ประเภทคอื 

1) ขอ้มลูเพื่อการรายงานสถานการณ์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นภารกจิ
หลกัส าคญัทีส่ านกังานจ าเป็นตอ้งจดัท าขึน้ตามทีพ่ระราชบญัญตัไิดก้ าหนดไวเ้พื่อแสดง
สถานะภาพในระดบัภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคญัๆ เช่น
จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, GDP, จ านวนการจา้งงาน การส่งออกและ
น าเขา้ เป็นตน้ 

2) ฐานขอ้มลูเชงิลกึของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายกลุ่มจงัหวดั เป็นขอ้มลูที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบั establishment survey ตามมาตรฐานการจดัท าสถติขิององคก์าร
สหประชาชาติ แต่เน้นเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนิยามของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในประเภทการผลติ การคา้ส่งและคา้ปลกี และการบรกิาร ตามที ่
TSIC ก าหนดเป็นมาตรฐานไว ้เป็นขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจสถานประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทัว่ประเทศ เป็นโครงการระยะยาวประมาณ 3-4 ปีโดยเริม่ด าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2553 ปจัจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการ งานยงัไม่เสรจ็สิน้ และยงัไม่มรีายงายออกสู่
สาธารณะ คาดว่าจะเสรจ็สิน้ประมาณปี พ.ศ. 2556 

3) ขอ้มูลเพื่อการตดิตามประเมนิผลการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น
ขอ้มลูทีมุ่ง่เน้นการรายงานผลการด าเนินงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่หน่วยงานภาครับและภาคเอกชนด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ครอบคลุมทัง้แผนงานทีอ่ยูใ่นแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รบัเงินช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
แผนงานที่ใชง้บประมาณของหน่วยงานนัน้ๆ มาด าเนินการเอง การศกึษาตดิตามและ
ประเมนิผลจะมุ่งเน้นที่การด าเนินงานตามแผนงานทีแ่ต่ละโครงการก าหนด ตดิตามค่า
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณของผลผลติและผลลพัธ ์รวมทัง้การเชื่อมโยงผลผลติและผลลพัธไ์ปสู่
เป้าหมายของแผนปฏบิตักิารและแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ยงัมขีอ้มลูในรปูแบบอื่นๆ อกีทีถู่กรวบรวมขึน้ซึง่มคีวามหลากหลาย เป็นขอ้มลูเพื่อใชส้ าหรบังาน
ศึกษาวิจยัเฉพาะเรื่อง ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ของการวิจยัในแต่ละเรื่องหรอืประเด็น 
อย่างไรก็ตามก็สามารถน ามาใช้ประกอบการจดัท านโยบายและแผนการส่งเสรมิ ตลอดจนแผนปฏบิตักิาร
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัขดีความสามารถการแข่งขนั 
ขอ้มลูแสดงสถานะความเป็นสงัคมผูป้ระกอบการ ขอ้มลูด้านการใช ้การเขา้ถงึสารสนเทศของ SMEs การ
เรยีนรู ้ฝึกอบรมเป็นตน้ 
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ขอ้มลูประเภทที ่1 และ ประเภทที ่2 ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่โีครงสรา้งขอ้มลูทีช่ดัเจนนัน้มรีายละเอยีด
ของขอ้มลูโดยสรุปดงันี้(ส าหรบัขอ้มลูประเภทที ่3 และขอ้มลูอื่นๆ นัน้เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีไ่ม่มโีครงสรา้งที่
แน่นอน จงึจะไมน่ าเสนอในทีน่ี้)   

5.2.1 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (white paper) 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จดัท ารายงานสาถนการณ์วสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเป็นประจ ารายปี ซึ่งเขา้ใจว่าเป็นแนวทางทีน่ ามาจากการส่งเสรมิและ
พฒันา SMEs ในประเทศญีปุ่น่และไตห้วนัซึง่ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มจนสามารถน าพาประเทศไปสู่ความร ่ารวยมัง่คัง่ไดน้ัน้กไ็ดม้กีารจ าท ารายงานในลกัษณะ
นี้โดยเรยีกเป็นค าสามญัจนเป็นทีเ่ขา้ใจทัว่กนัว่า white paper 

จากการศกึษาเนื่องหาที่ปรากฏอยู่ในรายงานสาถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศไทยพบว่ามลีกัษณะเป็นรายงานตามชื่อที่ปรากฏ จดัท าขึ้นเป็นรายปี ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ
ประมาณกลางปีเป็นต้นไป นอกจากการพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่แล้วยงัเผยแพร่ผ่าน website ของ
ส านกังานอกีดว้ย 

ในรายงานสถานการณ์ดงักล่าว ในแต่ละปีส่วนใหญ่โดยมเีนื้อหาสาระส าคญัๆ ประกอบดว้ย 3 ส่วน
คอื (1) การรายงานสถานภาพของวสิาหกจิในลกัษณะภาพรวม โดยการน าขอ้มลูเชงิโครสรา้งทีส่ าคญัๆทัง้ที่
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวบรวมประมวลขึ้นมาและที่อ้างอิง น ามาจาก
หน่วยงานอื่นมารายงานไว้ แล้วท าการวเิคราะห์ทางสถติเิชงิพรรณนา ขอ้มลูที่น าเสนอดงักล่าวเป็นขอ้มูล
ล่าสุดของปีที่แล้วมา และข้อมูลคาดประมาณการในปีปจัจุบนัปรากฏรวมอยู่ด้วย (2) การรายงานผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนได้
ด าเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานในรูปแบบของโครงการหรอืกิจกรรมในรอบปีที่ผ่ านมา มทีัง้
โครงการทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืงบประมาณด าเนินการจากกองทุนส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
และโครงการหรอืกจิกรรมทีห่น่วยงานต่างๆ เหล่านัน้ด าเนินการโดยใชง้บประมาณของหน่วยงานของตนเอง 
และ (3) การน าเสนอผลการศกึษาวจิยัในเรื่องหรอืประเดน็ที่ส าคญัๆในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งด าเนินการโดย
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเสนอผลเป็นรายเรื่อง อาจม ี2-3 เรื่องตามที่ได้
ด าเนินการหรอืตามทีเ่ป็นความสนใจของสาธารณะ 

ในส่วนของขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศนัน้
มลีกัษณะเป็นขอ้มูลทีไ่ม่มรีปูแบบตายตวัหรอืทีเ่รยีกว่าเป็น unstructured data ซึง่ขอ้มลูทีส่ าคญัๆทีม่กีาร
รายงานอยูเ่ป็นประจ าต่อเนื่องรายปี มดีงันี้ 

1) จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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จ านวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึงจ านวนวิสาหกิจโดยก าหนด
ขนาดจากจ าแนกการจ้างงานตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อมูลจ านวน
วสิาหกจิดงักล่าวนี้ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้บัในเบือ้งต้นมา
จากส านักงานส างานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลจากส ามะโน มกีารจ าแนกรายละเอียดใน
หลายรปูแบบ กล่าวคอื  

(1) จ าแนกตามขนาดของธุรกจิ 
(2) จ าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
(3) จ าแนกตามสถานภาพทางกฎหมาย 
(4) จ าแนกตามพืน้ทีร่ายจงัหวดั และรายภูมภิาค ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนและไม่มี

การจดทะเบยีน อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้มรีะบุแบ่งแยกระหว่าง
จ านวนทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคล ทะเบยีนพาการคาดและส่วนทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีน เป็นดงักล่าวส่วนใหญ่นิยาม ความหมาย 

นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รบัจากส ามะโนธุรกิจบรกิารและการอุตสาหกรรมแล้ว 
ส านักงานยงัใชข้อ้มูลจากทะเบยีนพาณิชยข์องกระทรวงพาณิชยใ์นส่วนทีอ่ยู่นอกเหนือคุ้ม
รวมรวมของส ามะโนดงักล่าวมาผนวกรวมเขา้กบัจ านวนทีไ่ดป้รากฏในส ามะโนอกีดว้ย ทัง้นี้
เพื่อให้จ านวนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมจี านวนครบถ้วน รวมทัง้ครอบคลุม
วสิาหกิจรายย่อยและรายจิว๋ซึ่งส่วนหน่ึงได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ อย่างไรก็ตามปญัหา
ส าคญัคอืขอ้มลูจากทะเบยีนพาณิชยเ์หล่านี้ขาดการติดตามว่าธุรกจิดงักล่าวยงัด าเนินการ
อยู่หรอืไม่ ดงันัน้ในอนาคตเมื่อมกีารทราบขอ้มลูในส่วนนี้กอ็าจมผีลท าใหจ้ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัปรงุขอ้มลูจ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทัว่ประเทศในอนาคตไดต่้อไป 

2) ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โดยหลกัการแลว้การจดัท าและรายงานขอ้มลู GDP ของประเทศเป็นหน้าที่
โดยตรงของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแต่เนื่องจาก
การรายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามจ าเป็นต้องรายงานขอ้มลู
รายได้หรอืรายรบั หรอื GDP ที่เกิดจากวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตมิบีุคลากรจ ากดั 
ประกอบกบัตอ้งจดัท าขอ้มลูและสถติอิื่นๆ ทีส่ าคญัคอืรายไดป้ระชาชาตริายไตรมาส ดงันัน้
การจดัท าและรายงานข้อมูล GDP ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจงึเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักบญัชีประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ขอ้มลู GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามหมาย ขอบเขต
และคุม้รวมเช่นเดยีวกนักบั GDP ของประเทศ ทัง้นี้เพราะส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมไดน้ าขอ้มูลในระดบัภาพรวมตามทีเ่ผยแพร่ในรายงานของส านักบญัชี
ประชาตไิปใชโ้ดยตรง โดยที่ไปประมวลแบ่งแยกระหว่าง GDP ทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม และขนาดใหญ่ขึน้เอง  

การจดัจ าแนกหมวดหมู่ สามารถแบ่งแยก GDP ของ SMEs ไดต้ามขนาด
คอืขนาดย่อม และขนาดกลาง และการแบ่งย่อมตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ TSIC ในระดบั
ยอ่ย รหสั 4 digits 

3) จ านวนการจา้งงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
จ านวนการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมายถึงจ านวน

คนท างานหรอืลกูจา้งในธุรกจิซึง่จดัเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยส านักงานได้
ประมวลตวัเลขจ านวนการจา้งงานขึน้มาจากแหล่งขอ้มลู 3 แหล่งคอื ขอ้มลูส ามะโนธุรกจิ
การค้าและอุตสาหกรรม ส านักงานสถติแิห่งชาต ิขอ้มลูผูม้าขึน้ทะเบยีนเพื่อเอาประกนัตน
จากส านักงานประกนัสงัคม และขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย ์โดยขอ้มูล
ต่างๆ เหล่านี้ส านักงานน ามาใชร้่วมกนั โดยมขีอ้มลูหลกัพืน้ฐานคอื ขอ้มูลการจา้งงานจาก
ส ามะโนธุรกิจการค้าและบรกิาร หลังจากนัน้น ามาปรบัเป็นจ านวนการจ้างงานรวมทัง้
ประเทศโดยการน าจ านวนสถานประกอบการขนาดเลก็จาก กรมพฒันาธุรกจิมารวมไวด้ว้ย 
จะได้จ านวนการจา้งงานรวมทัว่ประเทศ หลงัจากนัน้น าขอ้มูลผู้ประกนัตน จากส านักงาน
ประกนัสงัคมแต่ละปีมาใช้ปรบัเป็นขอ้มูลประจ าปีเพื่อประมวลและจดัท าขอ้มลูการจา้งงาน
รายปี 

ขอ้มลูการจา้งงานโดยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดจ้ าแนกรายละเอยีด
ดงันี้ 

(1) การจา้งงานจ าแนกตามขนาดธุรกจิ ไดแ้ก่ ธุรกจิขนาดย่อม ธุรกจิขนาด
กลางและธุรกจิขนาดใหญ่ 

(2) การจ้างงานโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตาม
ประเภทกจิกรรมเศรษฐกจิ(ISIC) 

(3) การจา้งงานโดยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกรายจงัหวดั 
4) มลูค่าการน าเขา้และส่งออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

มูลค่าการส่งออกและน าเขา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายปีเป็น
ขอ้มลูทีส่ านกังานท าการประมวลผลขึน้เองโดยการน าขอ้มลูมลูค่าการส่งออกและน าเขา้จาก
กรมศุลกากรเป็นรายธุรกจิมาเป็นขอ้มลูฐานเบือ้งต้น หลงัจากนัน้ประมวลมลูค่าการส่งออก
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และน าเขา้ทีเ่ป็นเฉพาะของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจากฐานขอ้มลูรายธุรกจิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มทีส่ านกังานมรีวบรวมไว ้

มูลค่าการน าเข้าและส่งออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
จ าแนกรายละเอียดออกเป็นตามขนาดของธุรกิจ ประเภทสินค้าและบรกิารที่น าเข้าและ
ส่งออกตามการจดัจ าแนกประเภทของกรมศุลกากร และมลูค่าการน าเขา้และส่งออกจ าแนก
ตามประเทศที่ส่งออกและประเทศที่น าเขา้ รวมทัง้การแสดงดุลการค้าของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

5) จ านวนนิตบิุคคลจดทะเบยีนตัง้ใหมแ่ละยกเลกิกจิการ 
จ านวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตัง้ใหม่และยกเลิกกิจการ(สิ้นสภาพ)เป็น

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ าแนกออกเป็น
รายเดอืน และรายประเภทกิจการ ข้อมูลดงักล่าวนี้เป็นธุรกจิรวมทุกขนาด ทัง้ขนาดย่อม 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่สามารถแยกเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมไดเ้พราะขอ้มลู
เบือ้งต้นจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไม่ไดจ้ดัจ าแนกไว ้อย่างไรก็ตามในอนาคตส านักงานมี
แผนทีจ่ะประมวลเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มขึน้มา 
5.2.2 การส ารวจข้อมลูเชิงลึกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจการค้าและบรกิารจะท าให้ทราบเพยีงขอ้มูลทัว่ไปในเชงิ
กว้างๆ ของธุรกิจเท่านัน้ ไม่สามารถที่จะศกึษาวเิคราะห์สภาพของธุรกจิในเชงิลกึได้ ท าให้เป็นอุปสรรค
ส าคญัต่อการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสรมิในแต่ละเรื่องได้อย่างชดัเจน เนื่องจากไม่มขีอ้มูลที่
เป็นรายละเอียดของธุรกิจ เช่น รายรบั ต้นทุน ก าไร ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆที่สะท้อนถึงศกัยภาพของธุรกิจ 
เช่นประสทิธภิาพของก าลงัแรงงาน ความสามารถด้านการวจิยัและพฒันา ขอ้มูลทางการตลาด ตลอดจน
ขอ้มูลทางสงัคม เช่นการจ้างงานในท้องถิน่ หรอืขอ้มูลเชงิวฒันธรรม เช่นการใช้อตัลกัษณ์และภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่มาผลติเป็นสนิคา้และบรกิารเป็นตน้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจงึได้จดัท า “โครงการพฒันา
ฐานขอ้มูลเชงิลกึของผู้ประกอบการ SMEs เป็นรายกลุ่มจงัหวดั” ครอบคลุมทัว่ประเทศ ถอืได้ว่าเป็นการ
เริม่ต้นของการพฒันาระบบการจดัท าฐานข้อมูล SMEs โครงการดงักล่าวนี้เป็นงานระยะยาว มกี าหนด
ระยะเวลาแล้วเสรจ็ประมาณ 3 ปี โดยเริม่การด าเนินงานในปี 2553 อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุปสรรคของ
ความต่อเนื่องของงบประมาณ ประกอบกบัปรมิาณงานที่ต้องด าเนินการมเีป็นจ านวนมาก ท าให้คาดว่า
โครงการดงักล่าวนี้จะแลว้เสรจ็ประมาณปี พ.ศ. 2556 แต่ในระหว่างด าเนินการเนื่องจากเป็นการจดัท าเป็น
รายพืน้ที ่จงึสามารถทีจ่ะทยอยออกรายงานผลการศกึษาในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นล าดบัไป การรายงานชุดแรกซึ่ง
ครอบคลุม 18 กลุ่มจงัหวดั จะสามารถออกรายงานไดใ้นปี พ.ศ. 2555 หลงัจากนัน้คาดว่าจะรายงานผลใน
พืน้ทีต่่อไปไดป้ระมาณปี พ.ศ. 2556 และรายงานครบทัง้ประเทศไดใ้นปี พ.ศ. 2557 
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ในการจดัเกบ็ขอ้มลูแต่ละพืน้ทีจ่ะมขีอบเขตของการด าเนินงานงานใชว้ธิเีช่นเดยีวกบัวธิกีาร
จดัท าส ามะโนของส านักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวคือเริม่ต้นจากจดัท าแผนการด าเนินงาน การรวบรวม
แผนภาพชุมรุมอาคารทุกพืน้ทีโ่ดยขอความอนุเคราะหจ์ากส านักงานสถติแิห่งชาต ิหลงัจากนัน้เป็นขัน้ตอน
ของการนับจด (Listing) จ านวน SMEs ทัง้หมดในพืน้ที่ และการแจงนับโดยวธิกีารส ารวจ สอบถามขอ้มลู
เชงิลกึ (Survey) ของผูป้ระกอบการ SMEs ตวัอยา่งซึง่ครอบคลุมจ านวน SMEs ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ทัง้ประเทศ และครอบคลุมผูป้ระกอบการทัง้ภาคการผลติ การค้า และภาค
บรกิาร รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและประมวลผล น าข้อมูลที่ได้จดัท าเป็นฐานข้อมูลโดยการพฒันาระบบ
สารสนเทศในรปูแบบ Web Application รวมทัง้การวเิคราะหข์อ้มลูและเผยแพรผ่ลการศกึษา 

รายละเอยีดของขอ้มลูทีท่ าการนับจดและแจงนับประกอบด้วยขอ้มลูทีส่ าคญัคอืจ านวนและ
ลกัษณะการกระจายตวัของ SMEs ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้อมูลพื้นฐานด้านสถานภาพของ 
SMEs ในบทบาททางเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างสถานภาพของธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกจิ ปจัจยัแวดล้อมในการประกอบธุรกจิ จ านวนคนงานและลูกจา้ง ขอ้มูล
ด้านการเงนิ การลงทุน รวมทัง้ข้อมูลทางสังคม วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของพื้นที่ รวมถึงปญัหาและ
อุปสรรคในการประกอบกจิการ 

ขอบเขตของการด าเนินงานนบัจดและส ารวจมดีงันี้ 

1) ครอบคลุมสาขาการผลติ การค้า และการบรกิาร แต่ไม่รวมสาขาเกษตรกรรม 
(ยกเวน้บรกิารการเกษตร) ประมง เหมอืงแร ่ปา่ไม ้ 

2) ครอบคลุมกจิการ SMEs ทัง้ที่มที าเลที่ตัง้ชดัเจนและไม่ชดัเจน เช่น หาบเร ่
แผงลอย  

3) ความหมายของ 1 หน่วยกจิการ SMEs หมายถงึ กจิการ SMEs ซึง่มเีจา้ของ
เดียวกัน และอาศัยพื้นที่ประกอบกิจการที่มีอาณาบริเวณติดต่อกัน ตาม
ความหมายนี้ กจิการ SMEs ทีอ่าศยัพืน้ทีป่ระกอบการกิจการทีแ่ยกกนั แต่ละ 
SMEs จะถูกนบัเป็น 1 หน่วย แมจ้ะมเีจา้ของกจิการคนเดยีวกนักต็าม 

4) ไมร่วมส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ สหกรณ์ มลูนิธ ิสมาคม 

5) ไม่รวมกิจกรรมทางเศรษฐกจิประเภทรถรบัจา้งส่วนบุคคล เช่น มอเตอร์ไซค์
รบัจ้าง แท็กซี่ ฯลฯ ยกเว้นมกีารรวมกลุ่มกนั เช่น วนิมอเตอร์ไซค์ จะนับ 1 
กลุ่มเป็น 1 SME 

6) ไมร่วมกจิการผดิกฎหมาย 
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การจดัท าฐานข้อมูลเชงิลกึของ SMEs รายกลุ่มจงัหวดัโครงการนี้ ส านักงานส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการโดยการว่าจา้งทีป่รกึษาภายนอก เป็นผู้ด าเนินการ ทัง้การนับ
จดและส ารวจภาคสนาม การประมวลและวเิคราะห์ผลและการพฒันาระบบสารสนเทศ ภายใต้การควบคุม
คุณภาพของส านกังานการส ารวจภาคสนามและคุณภาพของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หน่วยงานก าหนดนโยบายและหน่วยงานปฏบิตัต่ิางๆ สามารถทีจ่ะ
ขอใชข้อ้มลูดงักล่าวนี้ไดจ้ากส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยตดิต่อกบัส านักขอ้มลู
และวจิยั 

5. ปัญหาอนัเน่ืองมาจากข้อจ ากดัด้านข้อมลูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จากการที่รฐับาลมนีโยบายส าคญัในการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานต่างทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามตอ้งการทีจ่ะก าหนดแผนงาน โครงการเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิ
การด าเนินงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายของรฐับาล แต่ปญัหาอุปสรรคที่
ส าคญัประการแรกกค็อืการมขีอ้มลูทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถน ามาใชว้างนโยบาย หรอืก าหนดแผนงานหรอื
โครงการตามทีต่อ้งการได ้

จากการทบทวนสถานภาพของขอ้มูลเกี่ยวกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มอียู่ใน
ปจัจบุนั พบว่ามขีอ้จ ากดัและอุปสรรคทีส่ าคญัๆ สรปุไดด้งัน้ี 

6.1 ม ีSMEs ที่ไม่จดทะเบยีน อยู่นอกระบบจ านวนมาก ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะไม่ทราบ
จ านวนทีแ่ทจ้รงิ และไมท่ราบการเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงในแต่ละปี 

6.2 ขาดแคลนขอ้มลูทัง้ในระดบัภาพรวมและในรายละเอยีดของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่จ าแนกตามขัน้ตอนของระยะการท าธุรกจิ เช่น ระยะเริม่ตัง้ธุรกจิ ระยะ
ธุรกจิก าลงัเติบโต ระยะธุรกจิเตบิโตสูงสุดคงที่ และระยะที่ธุรกิจชะลอตวัหรอืลดลง 
จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขหรอืเปลีย่นไปท าธุรกจิอื่น 

6.3 เนื่องจากขอ้มลูหลกัที่เกี่ยวกบั SMEs เป็นขอ้มลูที่ต้องพึ่งพาหรอืไดม้าจากส ามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งแสดงเฉพาะเรื่องที่ส าคญัๆ ตามที่ระบุแล้วขา้งต้นเท่านัน้ 
นอกน้ีปญัหาของระยะเวลาของการจดัท าจากครัง้หน่ึงไปสู่อีกครัง้หน่ึงที่มคี่อนข้าง
ยาวนาน ดงันัน้ปญัหาส าคญัของการใช้ข้อมูลจากส ามะโนคือการจงึขาดข้อมูลใน
รายละเอยีดและปญัหาการไมม่ขีอ้มลูในช่วงระยะเวลาทีไ่มม่กีารท าสะมะโน 

6.4 ในแนวทางส าคญัแนวทางหนึ่งของการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมคอื
การสรา้งการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงเครอืข่ายทัง้ระหว่างภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มนัน้ แต่ปรากฏว่าในปจัจบุนักลบัไมม่หีน่วยงานใดทีม่ขีอ้มลูเกี่ยวกบักลุ่มวสิาหกจิ 
และข้อมูลที่สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมหรอืการด าเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกนัภายใน
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กลุ่มและระหว่างกลุ่ม ขอ้มูลวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มอียู่เกอืบทัง้หมด
ส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูรายวสิาหกจิเท่านัน้   

6. ข้อเสนอแนวทางการพฒันาข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรายกลุ่ม
วิสาหกิจ 

แมว้่าปญัหาทีส่ าคญัในเรือ่งขอ้มลูของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจะมอียู่หลายประการแต่ใน
ทีน่ี้พจิารณาเหน็ว่าการพฒันาขอ้มลูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรายกลุ่มของอุตสาหกรรมน่าทีจ่ะ
เป็นแนวทางแก้ปญัหาการขาดแคลนขอ้มูลไดแ้นวทางหนึ่งและขณะเดยีวกนัก็สามารถที่จะน าไปใช้ในการ
วางนโยบายของการส่งเสรมิวสิาหกจขินาดกลางและขนาดย่อมเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะเชื่อมัน่ว่า
แนวทางการพฒันาเป็นรายกลุ่มนี้น่าเป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ดแนวทางหนึ่งเพราะเป็นการสรา้งขดีความสามรถ
การแขง่ขนัทีข่จดัปญัหาในเชงิของ “ขนาด” ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหล้ดลงหรอืหมดสิน้ไป 

เนื่องจากการแบ่งกลุ่มของวสิาหกจิสามารถแบ่งแยกไดห้ลายรูปแบบหรอืหลายลกัษณะ ดงันัน้การ
เริม่ต้นแนวคดิว่าควรจะจดัแบ่งกลุ่มหรอืประเภทวสิาหกจิในรปูแบบอย่างไรจงึจ าเป็นต้องศกึษาในหลายมติ ิ
กล่าวคอืศกึษาขอ้ก าหนดทางกฎหมายเพื่อประเมนิว่าก าหมายการส่งเสรมิไดก้ าหนดแนวทางการแบ่งกลุ่ม 
หรอืระบุกลุ่มต่างๆไวอ้ย่างไรบ้าง รวมทัง้การศึกษาขอ้เทจ็จรงิ สภาพโครงสรา้งการด าเนินงานทีป่ฏบิตัจิรงิ
ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถเมื่อน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลุ่มต่างๆ ไปเสนอใหเ้กดินโยบายขึน้มาแลว้ ก็จะสามารถเชื่อมัน่
ไดว้่าจะเกดิการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในอนาคตไดต่้อไป 

7.1 ประเดน็กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัแบ่งกลุ่ม 

 พระราชบญัญัติส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จ าแนกกลุ่มหรอืประเภทวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไว ้ทีส่ าคญัคอื 

 มาตรา 3 วสิาหกจิหมายความว่า กจิการผลติสนิคา้ กจิการให้บรกิาร กจิการคา้ส่ง กจิการค้าปลกี
หรอืกจิการอื่นตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิาจานุเบกษา 

 มาตรา 4 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดแ้ก่ วสิาหกจิทีม่จี านวนการจา้งงาน มลูค่าทรพัยส์นิ
ถาวร หรอืทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้วตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงได้ก าหนด
ความหมายหรอืนิยามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มไวค้อื 

1) กิจการผลติสนิค้า วสิาหกิจขนาดกลางหมายถึงวิสาหกิจที่มกีารจ้างงาน 51-200 คน หรอืมี
สนิทรพัย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วน
วสิาหกจิขนาดย่อมหมายถงึวสิาหกจิที่มกีารจา้งงานไม่เกนิ 50 คน หรอืมสีนิทรพัยส์ุทธไิม่รวม
ทีด่นิ มลูค่าไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

2) กิจการผลติสนิค้า วสิาหกิจขนาดกลางหมายถึงวิสาหกิจที่มกีารจ้างงาน 51-200 คน หรอืมี
สนิทรพัย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วน
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วสิาหกจิขนาดย่อมหมายถงึวสิาหกจิที่มกีารจา้งงานไม่เกนิ 50 คน หรอืมสีนิทรพัยส์ุทธไิม่รวม
ทีด่นิ มลูค่าไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท  

3) กิจการผลติสนิค้า วสิาหกิจขนาดกลางหมายถึงวิสาหกิจที่มกีารจ้างงาน 51-200 คน หรอืมี
สนิทรพัย์ถาวรสุทธิไม่รวมที่ดิน มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วน
วสิาหกจิขนาดย่อมหมายถงึวสิาหกจิที่มกีารจา้งงานไม่เกนิ 50 คน หรอืมสีนิทรพัยส์ุทธไิม่รวม
ทีด่นิ มลูค่าไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท  

กล่าวโดยสรุปแล้วพระราชบญัญตัิส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก าหนดว่าการ
แบ่งกลุ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องแบ่งในลกัษณะของ “ขนาด” และในลกัษณะของ 
“กจิกรรมทางเศรษฐกจิ”  

7.2 ทางเลือกของการจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรปูแบบต่างๆ 

การจดัแบ่งกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถจดัได้หลายรูปแบบลักษณะขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคท์ีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ ตวัอยา่งเช่นการจดัแบ่งกลุ่มเพื่อการจดัท าข้อมลูสถติซิึง่การจดัในกรณีนี้
จะมมีาตรฐานการจดัจ าแนกตามหลกัสากลเช่น ISIC หรอืมาตรฐานของประเทศไทยเราโดเฉพาะทีเ่รยีกว่า 
TSIC เป็นตน้ ส าหรบัการจดักลุ่มของธุรกจิโดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อการวางยุทธศาสตรแ์ละเพื่อการปฏบิตังิาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ควรเป็นการแบ่งกลุ่มตามขอบเขตของปญัหาหรอืตามศกัยภาพ
เพื่อน าไปสู่การวางมาตรการของการพฒันาส่งเสรมิ ทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มต่างๆ สามารถก าหนดแนวทางการ
แบ่งกลุ่มไดท้ีส่ าคญัๆ ดงันี้ 

7.2.1 การจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจหรือ
ระดบัของกิจการ 

การแบ่งกลุ่มตามขนาดของธุรกจิหรอืระดบัของกจิการ เป็นการแบ่งจากธุรกจิขนาดจิว๋ ไปจนถงึธุรกจิ
ขนาดย่อย ธุรกจิขนาดย่อมและธุรกจิขนาดกลางตามล าดบั การแบ่งในลกัษณะนี้สามารถใชว้ธิกีารแบ่งตาม
กฎกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
มาก าหนดได ้แต่ขอ้จ ากดัของกฎกระทรวงดงักล่าวคอืในธุรกจิประเภททีม่ขีนาดจิว๋หรอืวสิาหกจิรายย่อยนัน้ 
กฎกระทรวงดงักล่าวมไิด้มกีารจ าแนกรายละเอียดไว้ ก าหนดแต่เพียงว่าวิสาหกิจขนาดย่อม หมายถึง
วสิาหกจิที่มกีารจา้งงานน้อยกว่า 50 คนหรอืมสีนิทรพัยถ์าวรสุทธน้ิอยกว่า 50 ล้านบาทเท่านัน้(ภาคการ
ผลติและภาคบรกิาร) ดงันัน้วสิาหกจิทีม่กีารจา้งงานจ านวนน้อยเช่น 2-3 คน หรอืไม่มกีารจา้งงานเลยก็จะ
ถูกจัดเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมทัง้สิ้น โดยแท้จริงแล้วการแบ่งในระดับขนาดจิว๋หรือขนาดย่อยนั ้นมี
ความส าคญัต่อการส่งเสรมิเป็นอย่างยิง่เนื่องจากเป็นวสิาหกจิที่มจี านวนอยู่มากที่สุดและเป็นฐานรากของ
การพฒันาประเทศโดยตรง มสี่วนส าคญัยิง่ต่อการกระจายรายไดข้องประเทศ และการสรา้งขดีความสามารถ
การแขง่ขนัของประเทศ แต่ในทางตรงกนัขา้มวสิาหกจิเหล่านี้ส่วนใหญ่กลบัอยู่นอกระบบ(หมายถงึไม่ไดข้ึน้
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ทะเบยีนไวก้บัหน่วยงานภาครฐัใดๆ) ในทีน่ี้จงึเหน็ว่าควรมกีารจ าแนกวสิาหกจิขนาดจิว๋หรอืขนาดย่อยออก
จากวสิาหกจิขนาดยอ่มโดยอาศยักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืแนวปฏบิตัขิองภาครฐัทีผ่่านมา 

การจดักลุ่มวสิาหกจิตามขนาดของธุรกจิหรอืขนาดของกจิการเหล่านี้มปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการจดัท า
โครงการเพื่อการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อยทัง้น้ีเพราะปญัหาของวสิาหกจิใน
แต่ละขนาดจะแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะสมัพนัธก์บัขนาดธุรกจิ (ปญัหาของธุรกจิยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัสาขา
ของธุรกิจหรอืสภาพพื้นที่ตัง้หรอืด าเนินกิจการซึ่งจะได้มกีารน าเสนอในการจดักลุ่มในลกัษณะอื่นๆ อีก
ต่อไป) ตวัอยา่งเช่นถา้เป็นขนาดเลก็หรอืขนาดจิว๋ปญัหาส่วนใหญ่คอืโอกาสการเขา้ถงึตลาด สถานทีข่ายและ
การหาเงนิทุนเพื่อขยายธุรกจิเป็นต้น ส่วนขนาดกลางจะมปีญัหาส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการเพิม่ผลติภาพ เช่น
การปรบัปรุงการบรหิารจดัการ การพฒันาปรบัปรุงและยกระดบัผลติภณัฑ ์ปญัหาคุณภาพและมาตรฐาน 
และปญัหาทางดา้นการเงนิ การตลาด แรงงานเป็นตน้ 

แนวทางของการแบ่งกลุ่มวสิาหกจิตามขนาดของธุรกจิหรอืระดบัของกจิการ สามารถจ าแนกวสิาหกิจ
ออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มดงันี้ 

1) วสิาหกจิหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ(์OTOP) 

ความหมายของวสิาหกจิหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ(์OTOP) ยงัมกีารใชแ้ละความเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนั 
โดยทัว่ไปจะหมายถึงวสิาหกจิที่ผลติผลติภณัฑโ์ดยใช้วตัถุดบิหรอืใช้ภูมปิญัญาของท้องถิน่ ใช้แรงงานใน
ทอ้งถิน่ ด าเนินการโดยชาวบา้นในทอ้งถิน่ อย่างไรกต็ามความหมายของวสิาหกจิหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์
(OTOP)ทีใ่ช้เป็นทางการนัน้ หมายถงึวสิาหกจิทีจ่ดทะเบยีนผลติภณัฑข์องตนเองเป็นสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลติภณัฑห์รอื OTOP กบักรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปจัจุบนั(2551) มผีู้ประกอบการที่
ลงทะเบยีนแล้ว 31,798 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลติชุมชน 21,569 ราย กลุ่มที่เจา้ของรายเดยีว 9,474 
ราย และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 755 ราย 

หน่วยงานของภาคเอกชนที่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของวสิาหกจิหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑท์ีส่ าคญัคอื
สมาพนัธ ์OTOP 

2) วสิาหกจิชุมชน 
วสิาหกจิชุมชนเดมิมกีารใชน้ิยามกนักวา้ง ๆ เช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระบุ

ว่าวสิาหกจิชุมชนคอื การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิว๋ของชุมชนเพื่อการจดัการ "ทุน" ของชุมชน
อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อการพึง่นเอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise)วสิาหกจิชุมชนขนาด
ยอ่ม มสีมาชกิมากกว่า 15 คน วสิาหกจิชุมชนขนาดจิว๋ มสีมาชกิตัง้แต่ 5 คน ถงึ 15 คน ทุนชุมชนมทีัง้ทุนที่
เป็นเงนิทุน ทุนทีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาต ิเช่นดนิ น ้า ป่า ทุนทีเ่ป็นผลผลติ ทุนความรู ้ภูมปิญัญา ประเพณ ี
วฒันธรรม ความเป็นพี่น้องและความไว้ใจกนัของชุมชน องค์ประกอบของความหมายของวสิาหกจิชุมชน 
คือ ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ ผลผลิตมาจากระบวนการในชุมชน มกีารรเิริม่สร้างสรรค์เป็น
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นวตักรรมของชุมชน มฐีานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ผสมผสานกบัภูมปิญัญาสากล มกีารด าเนินการแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงกจิกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มกีระบวนการการเรยีนรูเ้ป็นหวัใจและ  มกีารพึ่งพาตนเองเป็น
เป้าหมาย 

ต่อมารฐับาลไดป้ระกาศ  พ.ร.บ.วสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 โดยมกีรมส่งเสรมิการเกษตรท าหน้าที่
ดูแล จงึเกดิเป็นวสิาหกจิชุมในทางการขึน้มา อย่างไรกต็าม พ.ร.บ.วสิาหกจิชุมชนฉบบันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อ
บูรณาการหน่วยงานที่มภีารกจิเกี่ยวกบัวสิาหกจิชุมชน ให้เข้ามาร่วมสนับสนุนวสิาหกจิชุมชนอย่างเป็น
ระบบและเป็นเอกภาพ ใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองได ้มเีศรษฐกจิเขม็แขง็ มคีวามพรอ้มส าหรบัการแข่งขนั
ทางการคา้ในอนาคตไมว่่าในระดบัใด และสามารถเขา้สู่การเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อไป กฎหมายฉบับมีสาระส าคัญเกี่ยวกับให้มีการจดทะเบียน การสร้างเครือข่าย มีการจัดตัง้
คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน รวมทัง้การจดัใหม้กีระบวนการในการส่งเสรมิหรอืสนับสนุน  จ านวน
วสิาหกิจที่มาขึ้นทะเบยีนไว้กบักรมส่งเสรมิการเกษตรในปี 2551 เท่ากบั 272,910 ราย ปี2552 จ านวน 
162,856 รายและปี 2553(มค-พค) จ านวน 56,648 ราย 

หน่วยงานของภาคเอกชนทีเ่ป็นตวัแทนของวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวสิาหกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้
กระจายอยู่ในภูมภิาคตามพื้นทีต่่างๆจ านวนมาก โดยทีแ่ต่ละกลุ่มจะมโีครงสรา้งและวธิกีารบรหิารจดัการที่
เป็นของตนเอง ความส าเรจ็ของกลุ่มส่วนใหญ่ขึ้นกบัการมผีูน้ ากลุ่มทีเ่ขม้แขง็และมคีวามร่วมมอืภายในกลุ่ม
ที่ดี ตัวอย่างกลุ่ มวิสากิจ ชุมชนเช่นกลุ่มทอผ้าย้อมคราม กลุ่มผ้า ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นตน้ 

3) วสิาหกจิรายยอ่ย 

ปจัจบุนัวสิาหกจิรายย่อย (Micro Enterprises) ยงัมไิดม้กีารก าหนดความหมายหรอืนิยามอย่างเป็น
ทางการไว้โดยตรง กฎกระทรวงอุตสาหกรรมก็มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจรายย่อย แต่ใน
ต่างประเทศหรอืในสากลได้มกีารก าหนดความหมายของธุรกิจรายย่อยไว้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตัิ
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก าหนดความหมายในแนวทางปฏบิตัไิวว้่าวสิาหกจิ
รายย่อยหรอืMicro Enterprises หมายถงึธุรกจิทีม่แีรงงานหรอืการจา้งงานในกจิการไม่เกนิ 5 คนและไม่ได้
จดทะเบยีนพาณชิย ์

วสิาหกจิรายย่อยเป็นวสิาหกจิทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศเนื่องจากมจี านวนอยู่ค่อนขา้งมาก เป็นฐาน
การกระจายรายได้และการผลิต จากการศึกษาคุณลกัษณะของวิสาหกิจรายย่อยของส านักงานส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมปรากฏว่า ในดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายย่อยส่วนใหญ่มอีายุ
ระหว่าง 30-50 ปี จบการศกึษาไมเ่กนิมธัยมปลาย เป็นเจา้ของกจิการแต่เพยีงผูเ้ดยีว ใชแ้รงงานของเจา้ของ
กจิการเองมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ใชแ้รงงานเจา้ของกจิการและคนในครอบครวั ส่วนใหญ่ใชเ้งนิเกบ็ส่วนตวั
เมื่อเริม่กิจการ ในด้านคุณลกัษณะของธุรกิจ เป็นการเช่าที่เพื่อด าเนินกิจการ ขายปลีกหรือบรกิารแก่
ผู้บรโิภคโดยตรง ด าเนินกิจการทุกวนั ไม่มกีารท าบญัช ีไม่ได้หกัค่าแรงของเจ้าของหรอืคนในครวัเรอืน 
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ไมไ่ดแ้ยกรายจา่ยในกจิการกบัครวัเรอืนออกจากกนั ธุรกจิรายย่อยส่วนใหญ่เป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิของตนเองใน
ตอนเริม่ต้นธุรกิจ มเีงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการไม่มากนัก ประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดอืน ไม่ขอ
สนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ เนื่องจากมเีงนิทุนส่วนตวัเพยีงพอ ส่วนผูท้ีข่อกู ้ส่วนใหญ่เป็นการน ามาใชเ้ป็นทุน
หมนุเวยีน โดยมวีงเงนิกูเ้ฉลีย่ประมาณ 5,000 บาทต่อราย มแีหล่งสนิเชื่อหลกั 3 ล าดบัแรก คอืกู้นอกระบบ
รอ้ยละ 29 จากธนาคารออมสนิและธกส.ร้อยละ 23 และจากกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 14 ปญัหาส าคญัที่
วสิาหกจิรายย่อยเผชญิคอื ขาดการเพิม่มูลค่าใหส้นิคา้และบรกิาร เนื่องจากมคีวามรูจ้ ากดั มกีารแข่งขนัสูง
และคู่แขง่มาก และมที าเลไมด่เีมือ่เทยีบกบัวสิาหกจิทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 

4) วสิาหกจิขนาดยอ่ม 

จากนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม วสิาหกิจขนาดย่อมในภาคการผลติหรอืการ
บรกิารหมายถึงวสิาหกจิที่มกีารจา้งงานน้อยกว่า 50 คนหรอืมมีูลค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธน้ิอยกว่า 50 ล้าน
บาท ส่วนในภาคการคา้หากเป็นการคา้ส่งวสิาหกจิขนาดย่อมหมายถงึวสิาหกจิทีม่กีารจา้งงานน้อยกว่า 25 
คนหรอืมมีูลค่าสนิทรพัยถ์าวรสุทธน้ิอยกว่า 50 ลา้นบาท และในกรณีการค้าปลกีหมายถงึวสิาหกจิที่มกีาร
จ้างงานน้อยกว่า 15 คนหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิน้อยกว่า 30 ล้านบาท ดังนั ้นโดยนัยของ
กฎกระทรวงฉบบัน้ี ทัง้วสิาหกจิทีผ่ลติสนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิรายย่อยที่
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทัง้หมดจะถูกนบัรวมไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของวสิาหกจิขนาดยอ่มทัง้หมด 

จากรายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมปี2551 และแนวโน้มปี 2552 พบว่า จาก
จ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่อียู่ทัง้หมดทัว่ประเทศในปี 2551 ประมาณ 2,827,633 รายนัน้ 
เป็นวสิาหกจิขนาดย่อมประมาณเท่ากบั 2,815,560 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.6 ของวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมทัง้หมด ส่วนที่เหลอือกีประมาณ 12,073 รายเป็นวสิาหกจิขนาดกลางหรอืประมาณรอ้ยละ 
0.4 โดยที่ทัง้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ก่อให้เกิดการผลิต คิดเป็นมูลค่า GDP เท่ากับ 
3,446,589.2 ลา้นบาท โดยเป็น GDP ของวสิาหกจิขนาดย่อม 2,295,711.5 ลา้นบาทหรอืประมาณรอ้ยละ 
66.8 และเป็น GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางเท่ากบั 1,150,877.7 ลา้นบาทหรอืประมาณรอ้ยละ 33.2 ของ 
GDP ของ SMEs ทัง้หมด   

5) วสิาหกจิขนาดกลาง 

วสิาหกจิขนาดกลางตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมที่กล่าวแลว้ขา้งต้นหมายถงึวสิาหกจิที่มกีารจา้ง
งานตัง้แต่ 51-200 คนหรอืมสีนิทรพัยถ์าวรสุทธทิีไ่ม่รวมทีด่นิมมีูลค่าต้งแต่ 50 ล้านบาทขึน้ไปถงึ 200 ลา้น
บาท(ในภาคการผลติและภาคบรกิาร) หรอืถ้าเป็นการคา้ส่งหมายถงึมกีารจา้งาน 26-50 คน หรอืในกรณีคา้
ปลกีมกีารจา้งงาน 16-30 คน 

วสิาหกจิขนาดกลางนี้มคีวามส าคญัในประเดน็ที่สามารถทีส่่วนหนึ่งของวสิาหกจิทัง้หมดสามารถที่
จะเตบิโตไปเป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่ต่อไป วสิาหกจิบางรายจะมบีทบาทส าคญัในการเป็น  supplier ใหก้บั
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วสิาหกจิขนาดใหญ่ เป็นวสิาหกจิทีส่ามารถเชื่อมโยงเขา้กบั supply chain หรอื global supply chain ได ้
และบางส่วนกเ็ป็นวสิาหกจิทีท่ าการผลติเพื่อการส่งออกดว้ยเช่นกนั 

7.2.2 การจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามระยะของการเติบโต
(portfolio)  

การจดักลุ่มลกัษณะน้ีเหมาะสมกบัการก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิหรอืแก้ไขปญัหาที่สอดรบักบั
ระยะของการด าเนินธุรกจิ โดยสามารถทีจ่ะก าหนดยทุธศาสตรห์รอืโครงการส่งเสรมิตามระยะทีส่ าคญัๆ เช่น 
การสรา้งผู้ประกอบการใหม่ การพฒันาผู้ประกอบการเดมิ การยกระดบัขดีความสามารถการแข่งขนั การ
เพิม่ประสทิธภิาพหรอืผลติภาพเป็นตน้ 

วสิาหกิจแต่ละกลุ่มที่มกีารจ าแนกประเภทตามระยะของการเติบโตดงักล่าวนี้ ถ้าน ามารวมกนัแล้ว
สรา้งเป็นเส้นกราฟจะได้รูปลกัษณะที่เรยีกกนัทัว่ไปว่า S-curve และจากรายงานการศกึษาของส านักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง รายงานการประเมนิผลกระทบมาตรการ/โครงการส่งเสรมิ 
SMEs ภาครฐั(พ.ศ.2546) พบว่า S-curve ของ SMEs ไทยโดยเฉลีย่ซึง่แสดงสดัส่วนของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีอ่ยูใ่นระยะเริม่ตน้กจิการ ระยะเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ระยะขยายตวัเตม็ทีแ่ละเริม่ประสบ
ปญัหา และระยะปญัหาหลกัเริม่แกไ้ขแลว้และเริม่ดขีึน้ เป็นรอ้ยละ 23.0,  41.3, 15.3 และ 20.5 ตามล าดบั 

การจดักลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามระยะของการเตบิโตสามารถจ าแนกออกได้เป็น
กลุ่มต่างๆ ประกอบดว้ย 

1) ผูม้แีนวคดิจะจดัตัง้ธุรกจิหรอืต้องการท าธุรกจิ หมายถงึบุคคลธรรมดาหรอืกลุ่ม
บุคคลที่ ปจัจุบนัยงัไม่ได้เริม่ท าธุรกจิแต่อย่างใด แต่ต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต บุคคลดงักล่าวนี้ ถา้จะเป็นผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคตไดน้ัน้ 
จะตอ้งมลีกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีส่ าคญัคอืจะตอ้งเป็นผูท้ีก่ลา้เสีย่ง มคีวามมุ่งมัน่
ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ กระบวนการหรอืแผนงาน โครงการทีภ่าครฐัสามารถน ามา
ส่งเสรมิและพฒันาในกลุ่มนี้ที่ส าคญั ๆ ได้แก่ การบ่มเพาะธุรกิจ (incubation) 
การอบรมสรา้งผูป้ระกอบการใหม่(New Entrepreneur Creation, NEC) เป็นตน้ 

2) วสิาหกจิใหม่หรอืผูป้ระกอบการใหม่ โดยทัว่ไปหมายถงึวสิาหกจิทีน่ับตัง้แต่เริม่
ลงมอืท าธุรกจิ มกีารผลติ การค้าเกดิขึน้จนกระทัง่ธุรกจิมอีายุประมาณ 2-3 ปี 
ส่วนหนึ่งจะเป็นธุรกจิที่เริม่ออกมาจากศูนยบ์่มเพาะธุรกจิต่างๆ ความยากของ
ธุรกจิในระยะแรกหรอืธุรกจิใหม่นี้คอืความสามารถที่จะน าสนิคา้ออกสู่ตลาดได้
เป็นผลส าเรจ็ ส่วนในดา้นการเงนินัน้ เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัประเภทหนึ่ง
ในการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทตัง้ใหม่นี้คอืการร่วม
ลงทุน (venture capital) 
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3) วสิาหกจิกลุ่มขัน้เตบิโตหรอืขยายตวั รวมทัง้วสิาหกจิขัน้ทีเ่ตบิโตเตม็ที ่เป็นระยะ
ของวสิาหกิจที่มศีกัยภาพสูง มขีดีความสามารถในการแข่งขันสูง มนีวตักรรม 
เป็นตน้ 

4) วสิาหกจิขัน้ถดถอย เนื่องจากโดยทัว่ไปแลว้ธุรกจิต่างๆ จะมกีารแข่งขนักนัโดย
ตลอดและต่อเนื่ อง น าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่างๆ มาใช้ มีการดิดค้นหา
นวตักรรมต่างๆ ดงันัน้จงึมสีนิคา้ใหม่ ๆเกดิขึน้ตลอดเวลา ขณะเดยีวกนัในดา้น
ผูบ้รโิภคกม็กีารเปลีย่นแปลงไป จงึท าใหอ้ายุของสนิคา้หรอืผลติภณัฑข์องธุรกจิ
สิน้สุดลง รายรบัของธุรกจิจงึเตบิโตชา้ลงหรอืลดน้อยลง 

5) วสิาหกจิกลุ่มขัน้ปรบัตวั(turn around) ในการปรบัตวัของธุรกจินี้จะมทีัง้การ
ค้นหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆหรอือาจเป็นการเปลี่ยนจากธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจอีก
ประเภทหนึ่ง และอาจหมายความรวมไปถึงการส่งต่อของธุรกิจจากรุ่นหนึ่ง
(generation) ไปสู่อกีรุน่หน่ึงไดด้ว้ยเช่นกนั   

2.5.1 การจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามภมิูภาคหรือพื้นท่ี 
การจดัจ าแนกกลุ่มของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามพืน้ทีม่คีวามส าคัญอย่างมากต่อการ

พฒันาวสิาหกจิในลกัษณะของ cluster  ทัง้นี้เพราะแนวคดิของ cluster จะเป็นแนวคดิการพฒันาทีส่อดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของพื้นที่และความเชื่อมโยงในพืน้ที่เป็นหลกั นอกจากนี้ยงัท าให้ทราบถงึการกระจายตวัของ
วสิาหกจิตามพืน้ที ่ความหนาแน่นโดยเฉลีย่ของวสิาหกจิในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นตน้ 

จากขอ้มลูในปี 2550 ของส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปรากฏว่า จ านวน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีจ่ดทะเบยีน จ าแนกตามพืน้ทีม่สีดัส่วน ดงันี้ 
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เขตพืน้ที ่

สดัส่วนของจ านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม(รอ้ยละ) 

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 65.4 

ภาคใต้   8.4 

ภาคตะวนัออก  7.5 

ภาคเหนือ  6.8 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6.6 

ภาคตะวนัตก  2.4 

ภาคกลาง  2.4 

ไมร่ะบุ  0.4 

รวม 100.0 

 
 ในการพฒันาขอ้มลูตามกลุ่มพื้นที่นัน้ ปจัจุบนัส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
อยูร่ะหว่างด าเนินการพฒันาขอ้มลูเชงิลกึรายจงัหวดั คลอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ร ว ม ทั ้ ง ก า ร
จดัท ายุทธศาสตร์การส่งเสรมิวิสาหกิจรายพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมที่
เรยีกว่าอตัตลกัษณ์ของจงัหวดัต่างๆ ดงักล่าว 

7.3  ข้อเสนอการจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประเภทสาขาเศรษฐกิจท่ี
ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อปุทาน(supply chain) 

การจดักลุ่มวสิาหกจิตามประเภทสาขาเศรษฐกจิทีค่รอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เสนอให้มกีาร
พฒันาจดัท าขึน้นี้ถือว่ามคีวามส าคญัที่สุดเพราะเป็นการแบ่งกลุ่มที่มโีครงสร้างแสดงความเชื่อมโยงของ
ธุรกจิทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดยีวกนัคอื ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า เป็นการจดักลุ่มทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางการส่งเสรมิอุตสาหกรรมซึง่ในอนาคตจ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องท าการส่งเสรมิโดยต้องดูทัง้ 
ตน้น ้า กลางน ้าและปลายน ้าดงักล่าว ไมส่ามารถทีจ่ะแยกส่วนการส่งเสรมิเป็นอสิระจากกนัไดเ้พราะการเพิม่
ขดีความสามรถการแข่งขนัจ าเป็นต้องยกระดบัทุกอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน  
นอกจากนี้การใช้บทบาทของภาคเอกชนเป็นตัวขบัเคลื่อนประสานงานการรวบรวมข้อมูลภายในกลุ่ม 
ตลอดจนด าเนินงานตามแผนการส่งเสรมิในแต่ละกลุ่ม ซึ่งปจัจุบนัอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มตามประเภท
กจิกรรมการผลติเหล่านี้ไดม้กีารจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการของตนเองในรปูแบบสมาคมธุรกจิประเภท
ต่างๆ โดยมสีภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง จงึถือได้ว่าเป็นโครงสรา้งของภาคเอกชนที่
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ค่อนข้างพร้อมและมคีวามเข้มแขง็มากกว่าการแบ่งกลุ่มตามวธิอีื่นๆ นอกจากนี้ หอการค้าไทยและสภา
หอการคา้กส็ามารถทีจ่ะเขา้มาสนับสนุนเป็นตวัแทนทีส่ าคญัของกลุ่มต่างๆ ดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีที่ต้องเชื่อมโยงกับการค้า การลงทุน การจบัคู่ธุรกิจกับต่างประเทศ ส าหรบัในธุรกิจสาขาการ
ท่องเทีย่วนัน้ สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยกส็ามารถเป็นตวัแทนทีส่ าคญัของกลุ่ม 

ประเภทสาขาธุรกิจเพื่อการจดักลุ่มตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ นัน้ ปจัจุบนัตามแผนการ
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีม่คีวามส าคญัเป็นล าดบัแรกทีจ่ะด าเนินงานพรอ้มทัง้ไดจ้ดัท าแนวทางยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิใน
แต่ละสาขาไวแ้ลว้ประกอบดว้ย 27 สาขา ดงันี้ 

1) เหลก็และโลหะการ 
2) ชิน้ส่วนยานยนต ์
3) เครือ่งจกัรกล 
4) แมพ่มิพ ์
5) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
6) อเิลก็ทรอนิกส ์
7) สิง่พมิพ ์
8) บรรจภุณัฑแ์ละพลาสตกิ 
9) เครือ่งหนงัและรองเทา้ 
10) อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
11) สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม 
12) เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้
13) ยางและผลติภณัพย์าง 
14) การผลติอาหาร 
15) ยาและสมนุไพร 
16) เซรามกิส ์
17) การคา้ส่ง 
18) การคา้ปลกี 
19) ขนส่งและโลจสิตกิส ์
20) บรกิารท่องเทีย่ว 
21) สปาและบรกิารสุขภาพ 
22) รา้นอาหาร 
23) บรกิารก่อสรา้ง 
24) บรกิารสารสนเทศ/ digital content 
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25) บรกิารการศกึษา 
26) บรกิารการออกแบบ 
27) บรกิารทีป่รกึษา 

นอกจากนี้ยงัมสีาขาอื่นๆ ซึง่มคีวามส าคญัและอยู่ในขัน้ตอนที่จะต้องจดัท ายุทธศาสตรก์ารพฒันา
และประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ อีกต่อไปเช่น กลุ่มพลงังานทดแทน ขยะและ recycle รวมทัง้กลุ่ม
อุตสาหกรรมสนบัสนุนเป็นตน้ 

การพฒันาและจดัท าขอ้มลูตามประเภทรายกลุ่มวสิาหกจิทีเ่สนอในทีน่ี้ นอกจากขอ้มลูหลกัๆ ของ
การประกอบการ เช่น รายรบั ต้นทุน ค่าใช้จ่าย มูลค่าเพิม่โดยจ าแนกรายละเอียดขององค์ประกอบของ
มลูค่าเพิม่ การจา้งงาน การสะสมทุน(การลงทุน) ทรพัยส์นิและหนี้สนิทางการเงนิ และงบดุลแล้ว ที่ส าคญั
มากคือการจดัท าข้อมูลที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้าภายในกลุ่ม 
ตลอดจนการเชื่อมโยงกบักลุ่มอื่นๆ   

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งเชื่อมโยง ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า รวมทัง้รายชื่อ
องค์การเอกชนที่เป็นตวัแทนกลุ่มในการด าเนินงานเพื่อการประสานงานรวบรวมและตดิตามขอ้มูลสมาชกิ
ของกลุ่ม ปรากฏตามตารางขา้งทา้ย 

 

ตารางการจดักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามประเภทสาขาเศรษฐกิจ 

 

สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

1. เหลก็และโลหะ
การ   

ต้นน ้า : การถลุงเหลก็ 

กลางน ้า  : การหลอมเหลก็/
หล่อเหลก็ 

ปลายน ้า : การรดี/รดีซ ้า/หล่อ/
ผลติภณัฑร์ปูทรงยาว/ทรงแบน/
ขนาดใหญ่/เหลก็หล่อ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเหลก็) 

 

 

- สมาคม
อุตสาหกรรมหล่อ
โลหะไทย 

 

 

 

 

2. ช้ินส่วนยานยนต ์ ต้นน ้า : เหลก็และเหลก็กลา้/ - สภาอุตสาหกรรมแห่ง - สมาคมผูผ้ลติ
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

ยาง/อเิลก็ทรอนิกส/์พลาสตกิ/ 

แกว้/สิง่ทอ 

กลางน ้า  :การผลติยานยนต์
และเครือ่งยนต์/การผลติตวัถงั
ยานยนต ์รวมทัง้ การผลติรถ
พ่วงและรถกึง่รถพ่วง/ การผลติ
ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรบัยานยนตแ์ละเครือ่งยนต์/ 
การผลติรถจกัรยานยนต์/ การ
ผลติจกัรยานสองลอ้และรถ
ส าหรบัคนพกิาร/ การผลติ
อุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ 

ปลายน ้า :  รถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคล/ 

รถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุก/ 

รถจกัรยานยนต์/รถจกัรยาน
ยาน/ 

พาหนะอื่นๆ 

ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนและ
อะไหล่ยานยนต)์ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต)์ 

ชิน้ส่วนยานยนต์
ไทย 

3. เครื่องจกัรกล   ต้นน ้า :  อุตสาหกรรมเหลก็/
แมพ่มิพ ์

กลางน ้า  : การประกอบชิน้ส่วน
เครือ่งจกัร และเครือ่งมอืกล 
ไดแ้ก่  การผลติเครือ่งยนตแ์ละ
เครือ่งกงัหนั ยกเวน้ เครือ่งยนต์
ทีใ่ชก้บัอากาศยาน ยานยนต์
และรถจกัรยานยนต์/การผลติ

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
การเกษตร) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลและ
โลหะการ) 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
เครือ่งสบู เครือ่งอดั ก๊อกและ
วาลว์/การผลติตลบัลกูปืน เกยีร ์
และอุปกรณ์ทีใ่ชข้บัเคลื่อน/การ
ผลติเตาอบและเตาเผา/การผลติ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการยกและขน
ยา้ย 

การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชง้าน
ทัว่ไปอื่นๆ/การผลติเครือ่งมอื
กล/ 

การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการ
ท าเหมอืงแร ่เหมอืงหนิและการ
ก่อสรา้ง/การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ช้
ในกระบวนการผลติอาหาร 
เครือ่งดื่มและยาสบู/การผลติ
เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติสิง่ทอ 
เครือ่งแต่งกายและเครือ่งหนงั/ 

การผลติเครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นงาน
เฉพาะอยา่งอื่นๆ 

ปลายน ้า  : เครือ่งจกัรส าเรจ็รปู 
ไดแ้ก่  เครือ่งจกัรกล และ
เครือ่งมอืกล  

- สมาคมเครือ่งจกัรกลไทย 

4. แม่พิมพ ์  ต้นน ้า :  การออกแบบ
ผลติภณัฑ/์ 

เหลก็กลา้ 

กลางน ้า  :ธุรกจิการกลงึ  กดั 
เจาะ เจยีระไน /ธุรกจิเครือ่งมอื
ตดั/ 

 - สมาคม
อุตสาหกรรม
แมพ่มิพไ์ทย 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

เครือ่งมอืวดัละเอยีด/ธุรกจิ
ซอฟแวร ์(CAD CAM)/การอบ
ชุบโลหะ 

ปลายน ้า  : อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 

/อเิลก็ทรอนิคส/์นาฬกิาและ
ชิน้ส่วน/ของเดก็เล่น/เซรามกิส ์

5. เครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้นน ้า :  การออกแบบ
วงจรไฟฟ้า /อุตสาหกรรมสารกึง่
ตวัน า (Semiconductor 
Industry)/การผลติและการ
เจอืสารแผ่นเวเฟอร ์(Bland 
Silicon Wafer Production and  
Wafer Fabrication) 

กลางน ้า : การประกอบ
แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated 
Circuit Assembly) /การผลติ
แผ่น 
วงจรพมิพ ์(PCB) /วตัถุดบิอื่นๆ 
เช่นชิน้ส่วนพลาสตกิ 

ปลายน ้า  : เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์

 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส)์ 

- สมาคมผูค้า้เครือ่งปรบัอากาศ
ไทย 

 

6. อิเลก็ทรอนิกส ์  

 

 

ต้นน ้า :  การออกแบบ
วงจรไฟฟ้า /อุตสาหกรรมสารกึง่
ตวัน า (Semiconductor 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

- สมาคมสมองกล
ฝงัตวัไทย 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
Industry)/การผลติและการ
เจอืสารแผ่นเวเฟอร ์(Bland 
Silicon Wafer Production and  
Wafer Fabrication) 

กลางน ้า : การประกอบ
แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated 
Circuit Assembly) /การผลติ
แผ่น 
วงจรพมิพ ์(PCB) /วตัถุดบิอื่นๆ 
เช่นชิน้ส่วนพลาสตกิ 

ปลายน ้า  : เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์

อเิลก็ทรอนิกส)์ 

7. ส่ิงพิมพ ์ 

 

ต้นน ้า : การจดัท าตน้ฉบบั 

กลางน ้า : งานเตรยีมการพมิพ ์

(Pre-Press) เช่น จดั Layout 
และ Artwork แยกส ีถ่ายฟิลม ์
ท าแมพ่มิพ ์(Print plate) /งาน
พมิพ ์

(Press) เช่น 
Letterpress/Offset/ 

Gravure/Flexography/Screen  

ปลายน ้า  :งานหลงัการพมิพ ์

(After-press) เช่น ท าเล่ม/ไส
กาว/ 

เคลอืบอาบ/พลาสตกิ/ป ัม้/ปร/ุ
ไดคทั 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมการพมิพแ์ละ
บรรจภุณัฑก์ระดาษ) 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

8. บรรจภุณัฑแ์ละ
ผลิตภณัฑ์
พลาสติก  

 

ต้นน ้า : อุตสาหกรรมปิโตรเคม/ี
เคมภีณัฑ ์

กลางน ้า : การผลติผลติภณัฑ์
พลาสตกิ 

ปลายน ้า : บรรจภุณัฑ/์ชิน้ส่วน
รถยนต/์ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส/์
เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน/เกมสแ์ละ
ของเดก็เล่น 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสตกิ) 

- สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิ
ไทย 

 

9. เครื่องหนังและ
รองเท้า    

 

ต้นน ้า : อุตสาหกรรม
เคมภีณัฑ/์ครือ่งจกัรกล/
การเกษตร 

กลางน ้า : การตกแต่งและยอ้ม
สขีนสตัว ์รวมทัง้ การผลติ
สิง่ของทีท่ าจากขนสตัว์/ การ
ฟอกและตกแต่งหนงัสตัว ์

ปลายน ้า : การผลติกระเป๋า
เดนิทาง กระเป๋าถอื ผลติภณัฑ์
ทีค่ลา้ยคลงึกนัและเครือ่งลาก
เทยีมสตัว ์/การผลติรองเทา้ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมรองเทา้) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมหนงัและ
ผลติภณัฑห์นงั) 

- สมาคมเครือ่งหนงัไทย 

- สมาคมรองเทา้ไทย 

  

10. อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

ต้นน ้า : แรอ่ญัมณี (ตาม
ธรรมชาตแิละการสงัเคราะห์) 

กลางน ้า : เจยีระไน ตกแต่ง 

ปลายน ้า :การขึน้รปู  การ
แต่งตวัเรอืน และการใช้
เครือ่งจกัรช่วยในการผลติ เช่น 
การใชแ้มพ่มิพ ์การตดัและตก

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมอญัมณแีละ
เครือ่งประดบั) 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิอญั
มณแีละเครือ่งประดบั) 

- สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
แต่งตวัเรอืน การฝงัอญัมณี วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มไทย 

11. ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

ต้นน ้า : อุตสาหกรรมเสน้ใย
ธรรมชาต ิ/เสน้ใยสงัเคราะห ์ 

กลางน ้า : อุตสาหกรรมป ัน่
ดา้ย/ทอผา้/ถกัผา้ 

ปลายน ้า :อุตสาหกรรมฟอก
ยอ้ม พมิพ ์และแต่งส าเรจ็ / 
เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูแลเครือ่งนุ่งห่ม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่ม) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอ) 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิสิง่
ทอและเครือ่งนุ่งห่ม) 

- มลูนิธพิฒันาอุตสาหกรรม
เครือ่งนุ่งห่มไทย  

- สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไทย 

- สมาคมส่งเสรมิสมาชกิสิง่ทอ
และเครือ่งนุ่งห่มไทย 

  

12. เฟอรนิ์เจอรไ์ม้   ต้นน ้า :อุตสาหกรรมเกษตร 
(ไม)้ 

กลางน ้า :การเลื่อยไมแ้ละไสไม ้
/ 

การผลติแผ่นไมบ้าง แผ่นไมอ้ดั 
ไมป้ระสาน แผ่นชิน้ไมอ้ดั แผ่น
กระดานและแผ่นไมอ้ื่นๆ 

ปลายน ้า :การผลติเครือ่งไมท้ี่
ใชใ้นการก่อสรา้งและเครือ่ง

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร)์ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมไมอ้ดั ไมบ้างและ
วสัดุแผ่น) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
ประกอบอาคาร/การผลติเครือ่ง
เรอืน/เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ /ไมแ้ละ
ผลติภณัฑไ์ม ้

อุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรง
อบไม)้ 

- สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไทย 

13. ยางและ
ผลิตภณัฑย์าง   

 

ต้นน ้า : น ้ายางสด /สารเคม ี

กลางน ้า : ยางแหง้ /น ้ายางขน้ 

ปลายน ้า : กลุ่มยางลอ้ยาน
ยนต์/ 

กลุ่มผลติภณัฑจ์ากน ้ายาง/กลุ่ม
ผลติภณัฑย์างอื่นๆ/กลุ่ม
ผลติภณัฑย์างทีใ่ชใ้นงาน 

วศิวกรรมอุตสาหกรรม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง) 

 

14. อาหาร   

 

 

 

 

 

ต้นน ้า :ผลผลติจากผกัและ 

ผลไมป้ศุสตัว ์และประมง 

กลางน ้า : แปรรปูและการเกบ็
ถนอมอาหาร (สนิคา้กึง่
ส าเรจ็รปู) 

ปลายน ้า : ผลติภณัฑอ์าหาร
ส าเรจ็รปู 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร) 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิ
เกษตรและอาหาร) 

- สมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็
ไทย  

- สมาคมผูผ้ลติ
อาหารส าเรจ็รปู 

15. ยาและสมุนไพร   

 

 

 

ต้นน ้า : เกษตรกรรมและ 
เคมภีณัฑ ์(สารตัง้ตน้) 

กลางน ้า : การผลติยาแผน
ปจัจบุนั/สมนุไพร / ยาแผน
โบราณ/ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมยา) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

 ปลายน ้า :สถานทีจ่ าหน่ายยา /  
สถานพยาบาล / สปาและ
บรกิาร เพื่อสุขภาพ   

อุตสาหกรรมสมุนไพร) 

- สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไทย 

 

16. เซรามิกส ์  

 

 

 

 

ต้นน ้า : การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์/ การเตรยีมดนิ/
ทราย 

กลางน ้า : การผลติแกว้และ
ผลติภณัฑจ์ากแกว้ / การผลติ
ผลติภณัฑเ์ซรามคิชนิดไมท่นไฟ 
ซึง่ไมไ่ดใ้ชใ้นงานก่อสรา้ง / การ
ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิทนไฟ 

ปลายน ้า :ผลติภณัฑก์ระเบือ้งปู
พืน้ ผนงั / เครือ่งสุขภณัฑ ์/ 
เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร / ของ
ช ารว่ย เครือ่งประดบั / ลกูถว้ย
ไฟฟ้า ฯลฯ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
เซรามกิ) 

- สมาคมเซรามกิส์
ไทย 

17. การค้าส่ง 

 

ต้นน ้า : การผลติสนิคา้เกษตร/
อุตสาหกรรม/สนิคา้ทัว่ไป 

กลางน ้า : กลุ่มตวัแทนจ าหน่าย 
/ผูค้า้ส่ง 

ปลายน ้า : logistic / กลุ่มผูค้า้
ปลกี 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มการคา้
ชายแดน) 

- สมาคมผูผ้ลติและผูส้่งออก
สนิคา้หตัถกรรมภาคเหนือ 

 

18. การค้าปลีก 

 

ต้นน ้า : การผลติสนิคา้เกษตร/
อุตสาหกรรม/สนิคา้ทัว่ไป 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มการคา้
ชายแดน) 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

กลางน ้า : กลุ่มตวัแทนจ าหน่าย 
/ผูค้า้ส่ง 

ปลายน ้า : logistic / กลุ่มผูค้า้
ปลกี 

19. ขนส่งและโลจิ
สติกส ์ 

 

ต้นน ้า :การบรหิารค าสัง่ซือ้
สนิคา้หรอืวตัถุดบิ/การคดัเลอืก
แหล่งจดัซือ้จดัจา้ง/การ
ก าหนดเวลาปรมิาณ ความถีใ่น
การจดัซือ้ /   งานดา้นเอกสาร
และพธิกีารศุลกากร (สนิคา้
น าเขา้) /การใหบ้รกิารงานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและงานที่
ปรกึษาดา้นโลจสิตกิส ์ 

กลางน ้า : การบรหิารสนิคา้
คลงั/การเกบ็สนิคา้และสถานที่
เกบ็สนิคา้ /การขนถ่ายสนิคา้/
การบรกิารหบีห่อ/การน าของ
ออกสตอ็ก 

ปลายน ้า : การขนส่งสนิคา้/งาน
ดา้นเอกสารและพธิกีารศุลกากร 
(สนิคา้ส่งออก)  

- สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละ
การผลติ 

- สมาคมส่งเสรมิการรบัช่วง
การผลติไทย 

 

20. บริการท่องเท่ียว  

 

ต้นน ้า : แหล่งท่องเทีย่ว /  

สถานทีป่ระชุม สมัมนา / 

บรกิารน าเทีย่ว / ไกด ์/บรกิาร
ขนส่ง 

กลางน ้า : โรงแรม ค่ายพกัและ

- หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิ
ท่องเทีย่ว) 

- สมาคมไทยบรกิารท่องเทีย่ว 

- สภาอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย 
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
ทีพ่กัชัว่คราว /ภตัตาคาร รา้น
ขายอาหารและบาร ์

ปลายน ้า : ของช ารว่ย ของที่
ระลกึ / ธุรกจิบนัเทงิ / สปาและ
บรกิารสุขภาพ  

21. สปาและบริการ
สขุภาพ  

 

ต้นน ้า :  สมนุไพรและผูผ้ลติ
ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นธุรกจิ 

สปาและบรกิารเพื่อสุขภาพ / 
บรกิารท่องเทีย่ว / สถานออก
ก าลงักาย 

กลางน ้า : ผูใ้หบ้รกิารสปาและ
บรกิารสุขภาพ 

ปลายน ้า : บรกิารของ
โรงพยาบาล / บรกิารทาง
การแพทย ์/ บรกิารดา้นสุขภาพ
อื่นๆ 

- หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิ
บรกิารสุขภาพ) 

- สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไทย 

 

22. ร้านอาหาร  

 

 

ต้นน ้า :  อุตสาหกรรมอาหาร /
คา้ปลกี-คา้ส่ง/บรกิารท่องเทีย่ว 
/ โรงเรยีนและสถาบนัเกี่ยวกบั
การอาหาร / ธุรกจิจดัเลีย้ง 

กลางน ้า : ภตัตาคาร รา้นขาย
อาหารและบาร ์

ปลายน ้า : ของช ารว่ย ของที่
ระลกึ / ธุรกจิบนัเทงิ / สปาและ
บรกิารสุขภาพ 

 - สมาคมธุรกจิแฟ
รนไชสแ์ละ SMEs 
ไทย 

23. บริการก่อสร้าง  ต้นน ้า : การออกแบบ/การคา้ - หอการคา้ไทย (กลุ่มธุรกจิ  
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 

 และผลติวสัดุก่อสรา้ง/การใหเ้ช่า
อุปกรณ์ก่อสรา้ง รือ้ถอน / การ
เตรยีมสถานทีก่่อสรา้ง 

กลางน ้า : การก่อสรา้งอาคาร/
งานวศิวกรรมโยธา/ซ่อมแซม / 
ต่อเตมิ /งานก่อสรา้งอาคาร
ทัว่ไป /งานก่อสรา้งขนาดใหญ่ 
งานรบัเหมาเฉพาะอยา่ง/การ
ตดิตัง้ภายในอาคาร/การตดิตัง้
สาธารณูปโภค  เช่น สายไฟ ท่อ
น ้า/งานตดิตัง้เครือ่งจกัร เช่น 
แอร ์ป ัม๊น ้า  /งานตกแต่งอาคาร
ใหส้มบรูณ์ /งานไมแ้ละงานปู
พืน้/งานทาสแีละตกแต่งอาคาร 

ปลายน ้า : ธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์/ โครงการ
ก่อสรา้งภาครฐั 

ก่อสรา้ง และอสงัหารมิทรพัย)์ 

- สมาคมไทยคอมโพสทิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. บริการ
สารสนเทศ / 
Digital Content  

 

ต้นน ้า : สถาบนัการศกึษา /
สถาบนัวจิยั /สถาบนัฝึกอบรม 

กลางน ้า : ธุรกจิการบรกิารดา้น
ซอฟตแ์วร ์/ การใหค้ าปรกึษา
เกีย่วกบัฮารด์แวร/์การให้
ค าปรกึษาและการจดัหา
เกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์/ การ

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กลุ่ม
อุตสาหกรรมซอฟทแ์วร)์ 

- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
ไทย  
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
ประมวลผลขอ้มลู /กจิกรรมดา้น
ฐานขอ้มลู /การบ ารงุรกัษาและ
การซ่อมแซมเครือ่งจกัร
ส านกังาน เครือ่งท าบญัชแีละ
เครือ่งค านวณ /กจิกรรมอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์

ปลายน ้า : อเิลคทรอนิกส/์
บนัเทงิ/การธนาคาร/สิง่พมิพ/์
ตวัแทนจ าหน่าย 

25. บริการการศึกษา  

 

ต้นน ้า : ระบบการศกึษา (นอก
ระบบ-ในระบบ-ตามอธัยาศยั) / 
นกัเรยีน นกัศกึษา ประชาชน
ทัว่ไป 

กลางน ้า :  การศกึษาเชงิ
วชิาชพี / ช่างเทคนิค / วชิาชพี
การบรกิารดา้นสุขภาพ / 
คอมพวิเตอร ์และ ICT / 
ภาษาต่างประเทศ 

ปลายน ้า : บรกิารใหค้ าปรกึษา
และจดัหางาน 

  

26. บริการการ
ออกแบบ  

 

ต้นน ้า : สถาบนัการศกึษา / 
การวจิยัและพฒันา 

กลางน ้า :  บรกิารออกแบบ
ผลติภณัฑ ์/ออกแบบก่อสรา้ง/
ออกแบบภมูสิถาปตัย ์/ออกแบบ
ตกแต่งภายใน 

ปลายน ้า : ภาคการผลติ การคา้ 
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ความเหน็โครงการส ารวจขอ้มูลเชงิลกึเฉพาะกลุ่มธุรกจิในพื้นที่ 22 จงัหวดั 

1. เน่ืองจากการก าหนดสาขาเป้าหมายไดร้วมถงึ (1) การเพาะปลูกและการเลี้ยงสตัว ์การล่าสตัวแ์ละ

กจิกรรมบรกิารที่เกี่ยวข้อง (2) ป่าไมแ้ละการท าไม้ และ(3) การประมงและการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า 

และได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง SMEs ที่เป็นทัง้นิตบิุคคลและมใิช่นิติบุคคลซึ่งน่าที่จะครอบคลุมถึง

บุคคลธรรมดาไว้ด้วยนัน้  โดยที่ใน 3 สาขาดงักล่าวหมายถงึเกษตรกรที่ปลูกพชืและเลี้ยงสตัว์

รวมทัง้ที่ท าการประมงซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ทัว่ประเทศรวมทัง้ในจงัหวดัเป้าหมาย

ส ารวจจ านวน 22 จงัหวดัทีเ่หลอื ประมาณว่าจ านวนเกษตรกรดงักล่าวเมื่อเทียบกบัผูป้ระกอบการ 

SMEs ในสาขาอื่นๆ ที่เหลอืจะมคี่าค่อนขา้งสูง ดงันัน้ถ้าโครงการนี้ก าหนดจ านวนตวัอย่างรวม

ทัง้หมดที ่8,000 ตวัอย่าง และก าหนดใหว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างเป็น quota random sampling (หรอื 

proportionate sampling)ด้วยแล้ว จะท าให้ตวัอย่างส่วนใหญ่ไปตกอยู่กบัเกษตรกร ซึ่งจะท าให้

ความต้องการขอ้มลู SMEs ผดิจากเป้าหมายไป แนวทางในการแก้ปญัหาอาจจ าเป็นต้องก าหนด

จ านวนตวัอย่างทีค่งทีใ่หก้บั 3 สาขาดงักล่าวจ านวนหนึ่ง เช่น 100-300 ตวัอย่างเป็นต้น โดยทัว่ไป

แล้วจ านวนตวัอย่างในภาคเกษตรอาจไม่ต้องมากก็ไดเ้มื่อเทยีบกบัประชากรเพราะความแตกต่าง

ระหว่างตวัอย่างค่อนขา้งน้อยโดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ามกีารจดั strata ทีเ่หมาะสม อนึ่งโดยวธิกีารท า

ส ามะโนของส านักงานสถติแิห่งชาตนิัน้ การท าส ามะโนภาคเกษตร และส ามะโนประมงได้แยกท า

ต่างหากจากส ามะโนอุตสาหกรรมและธุรกจิการคา้และบรกิาร 

2. มคีวามเหน็ว่าถ้าจะมกีารท าการส ารวจใน 3 สาขาเป้าหมายดงักล่าวคอื (1) การเพาะปลูกและการ

เลีย้งสตัว ์การล่าสตัวแ์ละกจิกรรมบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (2) ปา่ไมแ้ละการท าไม ้และ(3) การประมงและ

การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า นัน้ อาจมุง่เน้นส ารวจในกจิการทีม่กีารด าเนินการในเชงิธุรกจิ ซึง่จะตรงกบัค า

ว่ากจิการการผลติตามที ่พรบ. ก าหนด (สสว. เคยใหค้วามหมายของค าว่า “กจิการ” ไว้ เช่น ต้อง

เพื่อก าไร มกีารลงทุนขยายต่อเนื่องเป็นต้น) ประโยชน์ที่ได้อาจน ามาใช้ศกึษาเปรยีบเทยีบการท า

การเกษตรแบบธุรกจิ และการท าแบบหาเลีย้งชพีมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร ประกอบกบัทีป่ระชุม

เรือ่งนิยามไดม้กีารพูดถงึว่าการผลติใหร้วมการเกษตรดวัยนัน้ ดงันัน้ถ้า สสว. มขีอ้มลูส่วนนี้ไวบ้า้ง

อาจใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ในอนาคต 

3. แหล่งข้อมูลประชากรภาคการเกษตรนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มรีายละเอียดที่ค่อนข้าง

สมบรูณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปจัจบุนัทีม่กีารเชญิชวนใหเ้กษตรกรมาขึน้ทะเบยีนกบักระทรวง  
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4. ในบางสาขาเป้าหมาย เช่น การก่อสรา้งและวศิวกรรม บรกิารทางการเงนิ การศกึษา และกจิกรรม

ด้านสุขภาพ เป็นต้น ควรมกีารก าหนดสาขาเป้าหมายในระดบัย่อยให้ชดัเจนและครอบคลุมสาขา

ยอ่ยที ่สสว. ใหค้วามสนใจ(รวมทัง้การเกษตร ประมงและปา่ไมด้ว้ยซึง่ไดก้ล่าวไปแลว้) 

5. เนื่องจากการส ารวจครัง้นี้เป็นการส ารวจประชากรที่อยู่นอกการท าส ามะโนของส านักงานสถิติ

แห่งชาต ิดงันัน้การหาขอ้มลูประชากรใน 18 สาขาดงักล่าว( 3 สาขาในภาคเกษตรไดก้ล่าวไปแลว้)

จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ทัง้ในแง่ของจ านวนและการหาที่ตัง้ที่มตีัวตนของสถานประกอบการ

(identify) โดยทัว่ไปแล้วการหาข้อมูลประชากรในกรณีที่ไม่มกีารจดัท าไว้ (โดยส านักงานสถิติ

แห่งชาต)ิ นัน้ส่วนใหญ่จะใช้ขอ้มูลจากทางราชการ(administrative records) เช่นการขึน้ทะเบยีน 

เป็นต้น และการใช้ขอ้มูลจากภาคเอกชนที่มกีารจดัตัง้ในรูปของสมาคม ชมรม กลุ่มอาชพีเป็นต้น

และใช้ข้อมูลสมาชิกเป็นข้อมูลประชากร ในทางปฏิบัติเป็นการยากที่จะรวบรวมทุกกิจการให้

ครบถ้วนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลประชากร คงใช้ได้เพยีงขอ้มูลเท่าที่สามารถหารวบรวมได้ แหล่งขอ้มูล

จากสมดุโทรศพัท(์yellow pages) กม็กีารใชเ้ป็นขอ้มลูประชากรดว้ยเช่นกนั 

6. ปญัหาทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงของขอ้มลูประชากรทีม่หีลายแหล่งคอืการรวมขอ้มลูใหเ้ป็นประชากร

เดยีว เพราะจะมทีัง้ความซ ้าซอ้นและการอา้งองิเพื่อสามารถน ามาใชเ้ทยีบเคยีงกนั 

7. ในกรณกีารก าหนดเนื้อหา(content) ของขอ้มลูทีจ่ะท าการรวบรวมนัน้ นอกจากขอ้มลูพื้นฐานทัว่ไป

ซึง่จะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัส ามะโนของส านักงานสถติแิห่งชาตแิลว้ การรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ(ใน

เอกสารเรยีกว่า gap identification) อาจมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละสาขาได ้ตวัอย่างเช่นในภาค

เกษตร จะมปีญัหาเรื่อง productivity และแรงงาน ในสาขาพลงังานและของเสียเป็นเรื่องของ

สิง่แวดลอ้ม ส่วนบรกิารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเงนิจะขึน้อยูก่บัขอ้บงัคบัของรฐั 

8. ในการท าการส ามะโนหรอืส ารวจนัน้ ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิและมสี่วนส าคญัยิง่(ที่สุด) ต่อคุณภาพของ

ขอ้มูลคอืการด าเนินการในขัน้ตอนของภาคสนาม ควรก าหนดให้เป็นหวัขอ้หลกัส าคญัที่ที่ปรกึษา

จะต้องศึกษาและน ามาเสนอ ควรดูให้ครอบคลุมทัง้แผนการด าเนินงาน การบรหิารงานและการ

ปฏบิตัิงานภาคสนาม วิธกีารควบคุมงานและควบคุมคุณภาพงาน บุคลากรภาคสนาม(พนักงาน

สมัภาษณ์/พนักงานพี่เลี้ยง/หวัหน้าทีม) การเข้าถึงตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล(สัมภาษณ์ตรง/

โทรศพัท/์ทอดแบบ) การเกบ็ขอ้มูลทางตรงและทางอ้อม(ทางตรงเช่นไดจ้ากการสอบถาม ทางอ้อม

เช่นจากงบการเงนิ เป็นตน้) การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูตลอดจนการประสานงานต่างๆใน

ระดบัพืน้ที ่
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9. ช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลที่ที่ปรกึษาระบุว่าจะใช้ระยะเวลา 3 เดอืน(เดอืนที ่3-5) นัน้ โดย

หลกัการของการส ารวจจะไม่ใช้เวลายาวนานเพราะอาจท าให้มปีจัจยัผนัแปรอื่นๆที่ไม่สามารถ

ควบคุมไดเ้ขา้มากระทบ ควรใชเ้วลาใหส้ัน้ทีสุ่ด(ทีส่ามารถจดัการได)้ และควรจะท าในลกัษณะปพูรม

ทัง้ 22 จงัหวดัไปพรอ้มๆ กนั 

10. การวเิคราะหแ์ละแปรผลการศกึษานัน้ควรจะตอ้งเป็นการท างานรว่มกนัระหว่างนักวจิยัหลกัดา้นการ

จดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลและนักวจิยัหลกัด้านสถิติและด้านวเิคราะห์และออกแบบระบบ ภายใต้

การควบคุมคุณภาพของหวัหน้าโครงการ หลกัการของการวเิคราะหน์ัน้นอกเหนือจากการน าเสนอ

ผลในเชงิโครงสรา้งต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการส ารวจแลว้ ถา้มขีอ้คน้พบใดทีเ่ป็นเรื่องโดดเด่น เช่น สามารถ

น ามาจดัท าเป็นนโยบายส าคญั หรอืสอดคล้องกบัการตอบปญัหาส าคญัของสถานการณ์ในขณะนัน้ 

หรอืการหยบิยกประเดน็ส าคญัๆรายสาขาหรอืรายพืน้ทีเ่ป็นต้น ควรทีจ่ะมกีารด าเนินงานในลกัษณะ

ดงักล่าวนี้ดว้ย(เพื่อใหร้ายงานไมม่ลีกัษณะทีเ่รยีกว่าแหง้แลง้และซ ้าๆกนั)    
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สาขา 
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง :ต้นน ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า 

องคก์รเอกชนตวัแทนกลุ่ม 

องคก์รหลกั  องคก์รสนับสนุน 
และบรกิาร 

27. บริการท่ีปรึกษา 

 

ต้นน ้า : สถาบนัการศกึษา /
สถาบนัวจิยั  

กลางน ้า :  การวจิยั และการ
พฒันา การทดลองทางดา้น
วทิยาศาสตรธ์รรมชาตแิละ
วศิวกรรม / การวจิยัและการ
พฒันาการทดลองดา้น
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์/ 
บรกิารทางกฎหมาย / บรกิาร
การบญัช ีการท าบญัชแีละการ
ตรวจสอบบญัช ีและการให้
ค าปรกึษาดา้นภาษ ี/ การวจิยั
ตลาดและการส ารวจความ
คดิเหน็ / บรกิารการให้
ค าปรกึษาทางธุรกจิและการ
จดัการ 

ปลายน ้า : : ภาคการผลติ 
การคา้ และบรกิาร 

  

 
7. ประโยชน์ต่อเน่ืองของการพฒันาข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะมีต่อการ

ปรบัปรงุการจดัท าบญัชีประชาชาติและตาราง Input-Output ของ SMEs  

การพฒันาข้อมูลของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรายกลุ่มวสิาหกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ประกอบดว้ย ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า นอกจากจะเป็นแนวทางทีต่อบสนองต่อรฐับาลทีต่้องการก าหนด
นโยบายเร่งด่วนในการแก้ปญัหาใหก้บั SMEs รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัเหตุการณ์ต่างๆที่
ก าลงัจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น AEC แล้ว ยงัเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ 
(input output table)ของ SMEs และการประมวลค่า GDP ของ SMEs ดว้ยเช่นกนั 
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หัวใจส าคัญของตารางปจัจัยการผลิตและผลผลิตคือข้อมูลค่าใช้จ่ายขัน้กลาง (intermediate 
consumption) ซึง่เป็นขอ้มลูทีแ่สดงความเชื่อมโยงระหว่างการผลติสนิคา้และบรกิารต่างๆ ทีผ่ลติโดยสาขา
เศรษฐกจิหนึ่งแลว้ส่งใหก้บัอกีสาขาหนึ่ง หรอืรบัปจัจยัการผลติมาจากสาขาอื่น ถ้าการเชื่อมโยงดงักล่าวมคี่า
สงูแสดงว่าหากมกีารกระตุน้ใหส้าขาเศรษฐกจิดงักล่าวเตบิโต กจ็ะมผีลท าใหส้าขาทีเ่กี่ยวเนื่องเตบิโตมากขึน้
ตามไปด้วย ด้วยเหตุผลดงักล่าว ถ้าหากมกีารจดัท าขอ้มูลเป็นรายกลุ่มวสิาหกจิที่เชื่อมโยงระหว่างต้นน ้า 
กลางน ้าและปลายน ้าแลว้ กจ็ะท าใหม้ขีอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัในระดบัหน่ึงเพื่อใชส้ าหรบัการจดัท าตารางปจัจยั
การผลติและผลผลติของ SMEs รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการจดัท าตารางของ และการค านวณ GDP ของ 
SMEs ใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ต่อไป 

 

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


