
สรุปแผนแมบทและแผนปฏบิัติการสงเสรมิ SMEs ของประเทศไทย  
 
กระบวนการจัดทําแผนแมบทสงเสริม SMEs  

1.  การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ SMEs ภาคการผลิต การคาและบริการ รวมทั้งนโยบาย
และแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
2) นโยบายของรัฐบาลทั้งสวนที่แถลงตอรัฐสภาและการกําหนดงบประมาณประจําป 
3) แผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ภาคอุตสาหกรรม) 
4)  ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เมื่อ 8-9 

มิถุนายน 2544 ของรัฐบาล 
5) พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
6) งานศึกษาวิจยัอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ศึกษานโยบายสงเสริม SMEs ของตางประเทศไดแก 

ญ่ีปุน จีน ออสเตเลีย มาเลเซยี สิงคโปร อิตาลี่ ไตหวัน และเกาหลี  
2.  ยกรางแนวคิดของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 

 เดือนกรกฎาคม 2545 
1. ประชุมหนวยงานที่เกีย่วของทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่กําหนดแนวทางการจัดทําแผนและสาระของ

แผน 
1) สภาพัฒน ไดใหความเห็นวาควรเพิ่มเติมเรื่อง ขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs 

ในตลาดโลก 
2) BOI ใหความเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง มาตรการสงเสริมผูประกอบการใหม 
3) กรมพัฒนาชุมชน ใหความเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง วิสาหกิจชุมชน 
4) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหความเห็นวา การทํา R&D เปนเรื่องยากสําหรับ SMEs 

อาจทําไดแค C&D (Copy and Development) และควรใหความสําคัญกับบทบาท SMEs ในการกระจาย
รายไดใหมาก 

 เดือนสิงหาคม-กันยายน  2545 
1.  จัดการสัมมนาพิจารณจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเพื่อรับฟงความเห็น

ในรูปการอภิปรายทั่วไปและการกรอกแบบสอบถามซึ่งไดผลสรุปดังนี้.-  
1) ภาคเหนือ  ที่จังหวัดเชียงใหม  มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 224 คน ผูวิจารณนําจากหอการคา 

และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม โดยมีขอคิดเห็นโดยสรุป คือ  
 



• นอกจากผูประกอบการใหมแลว ควรใหความสําคัญกับผูประกอบการเดิมและ
ควรใหความสําคัญกับผูประกอบการเดิมที่ติด NPL แตมีศักยภาพไปพรอมๆ กันดวย 

• ควรจัดระเบียบการประกอบการในลักษณะเครือขาย หรือการรวมกลุมแบบ 
Cluster ที่ยังเกิดขึ้นไมครบวงจร/ไมสมบูรณ  

• ตองมียุทธศาสตรที่สรางความเขมแข็งใหองคกรเอกชน ตองสรางผูนําและนักคิด
ในภาคเอกชน 

• การแบงกลุม SMEs ตามเกณฑปจจุบัน อาจทําให SMEs บางสวนตกหลนไปและ
จะเกิดปญหาไดในระยะยาว  

• ภาคเอกชนเห็นวา ปญหาสําคัญของ SMEs 3 อันดับแรก คือ การเงินและ NPL  
การตลาดและตรายี่หอ และการจัดการ สวนภาครัฐมองวาปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก คือ การเงิน การตลาด 
และการจัดการ ตามลําดับ 

• ภาคเอกชนใหความสําคัญกับมาตรการดานการเงิน การสงเสริมตลาด  การบริหาร
จัดการ สวนภาครัฐใหความสําคัญกับตลาด การเงิน และ R&D ตามลําดับ 

• ตองมีขอมูลเชิงปริมาณของ SMEs ที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
• การพัฒนา R&D เพื่อมุงสู Niche Market เชนเรื่องสมุนไพร 

2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ที่จังหวัดขอนแกน  มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 192 คน ผูวิจารณนาํ
จาก หอการคาจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน โดยมีขอคิดเห็นโดยสรุป คือ  

• SMEs ยังกูเงินไดยาก ธนาคารไมปลอยสินเชื่อ จึงควรพิจารณาวาวิสาหกิจใด
สามารถยืนอยูไดใหชวยเหลือทันที  สําหรับผูประกอบการใหมควรใหสินเชื่อโดยไมจําเปนตองมีหลักทรัพย 

•  ควรมีมาตรการสนับสนุนการกระจายการผลิตจากสวนกลางสูหมูบาน มุงพัฒนา
จุดเดนแตละพื้นที่ ควรเสริมสรางธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนทางการเงินใหครบวงจร  

• ควรมีการจัดตั้ง สสว.ในระดับภูมิภาคและจังหวัด เพื่อประสานงานการใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการ ควรจัดหาหนวยงานรวมดําเนินการในระดับภูมิภาค  

• ควรระดมผูเชี่ยวชาญที่เกษียณหรือระดับมืออาชีพมาใหความรูแกบุคลากร SMEs  
• รัฐควรสนับสนุนการศึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานตัวช้ีวัด Bench Marking, Best 

Practice ควรใชฑูตพาณิชย เพื่อเผยแพรความรู SMEs 
• การสงเสริมการเชื่อมโยงลักษณะ Cluster ตองคํานึงถึงวัฒนธรรม ประเพณีใน แต

ละพื้นที่ดวย 
• ภาคเอกชนและภาครัฐมีความเห็นตรงกันวา ปญหาสําคัญของ SMEs 3 อันดับแรก 

คือ เงินทุน   การตลาด และการบริหารจัดการ  ตามลําดับ 



• ภาคเอกชนใหความสําคัญกับมาตรการดานการปลอยสินเชื่อ การสงเสริมตลาด  
และเพิ่มคุณภาพบุคลากร สวนภาครัฐใหความสําคัญกับ การปลอยสินเชื่อ สงเสริมการตลาด และใหบริการ
ครบวงจร ตามลําดับ 

3)  ภาคใต    ที่จังหวัดสงขลา  มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 127 คน ผูวิจารณนําจากหอการคา
จังหวัดยะลา  และหอการคาจังหวัดสงขลา โดยมีขอคิดเห็นโดยสรุป คือ  

• รัฐบาลตองแกไขปญหาคาปลีกไทย ที่ถูกบริษัทคาปลีกขามชาติบีบคั้น  
• รัฐบาลควรมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ NPL ควรหามาตรการแกสมดุล

ของระบบรายรับ-รายจายของกิจการ SMEs ในการสงเสริมการขยายสินเชื่อ 
• ควรเพิ่มมาตรการดานการทบทวนกฎหมายที่ขัดขวางตอการพัฒนา SMEs  
• ควรเพิ่มยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูผูประกอบการที่ลมเหลว/ลมละลายในการประกอบธุรกิจ 
• ประสบปญหาดานตนทนุ สถานที่ตั้งและความสะดวกสบาย 
• ภาคเอกชนเห็นวา ปญหาสําคัญของ SMEs 3 อันดับแรก คือ การเงิน  

ผูประกอบการขาดความรู  และการตลาด สวนภาครัฐมองวาปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก คือ การจัดการ 
เงินทุน และการตลาด  ตามลําดับ 

• ภาคเอกชนใหความสําคัญกับมาตรการอบรมผูประกอบการ เรงรัดปลอยสินเชื่อ 
สวนภาครัฐใหความสําคัญกับ การเพิ่มความสามารถในการจัดการ สงเสริมการตลาด  และเรงปลอยสินเชื่อ 
ตามลําดับ 

4)  ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี  มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 76 คน ผูวิจารณนําจากหอการคา
จังหวัดชลบุรี  หอการคาจังหวัดจันทบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  โดยมีขอคิดเห็นโดยสรุป คือ  

• การสงเสริมสินคาชุมชนตองสรางคานิยมใหสินคาทองถ่ินในลักษณะตําบลนิยม 
อําเภอนิยม จังหวัดนิยม ไปจนถึงชาตินิยม โดยจัดตั้งศูนย SMEs ในภูมิภาค  

• ควรดูเ ร่ืองระบบบริหารจัดการภาครัฐ  เชน  องคการบริหารสวนทองถ่ินมี
กฎระเบียบที่เปนขอจํากัดของ SMEs มาก การตัดสินใจหรือการดําเนินงานสนับสนุนของภาครัฐคอนขางชา  

• ควรแบง SMEs ใหลึกลงไปอีก โดยพิจารณาเปนสาขาๆ ควรแยก SMEs เปน 2 
กลุม คือ SMEs ของตางชาติที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีดี กับ SMEs ของคนไทย  

• การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐมีเงื่อนไขมาก เชน บริการของ บอย. ,
ธนาคารกรุงไทย  

• กฎระเบียบและขอตกลงระหวางประเทศ เปนอุปสรรคกับ SMEs หลายประการ 
การแขงขันระหวางประเทศก็มาก  SMEs ควรผลิตของดีมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของลูกคาทั้งผูจาง
ผลิตและผูบริโภค 



• ภาคเอกชนและภาครัฐห็นวา ปญหาสําคัญของ SMEs 3 อันดับแรก คือ เงินทุน  
การตลาด  และการจัดการ  ตามลําดับ 

• ภาคเอกชนใหความสําคัญกับมาตรการสงเสริมการตลาด การเงิน และพัฒนาคน 
สวนภาครัฐใหความสําคัญกับ เรงรัดการปลอยสินเชื่อ  เพิ่มประสิทธิภาพ และสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 เดือนตุลาคม 2545 
 1.  นําขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนาพิจารณในภูมภิาคมาพิจารณา และใชเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงรางแผนการสงเสริม SMEs เพื่อนําเสนอในการสัมมนาพิจารณที่กรุงเทพฯ 

 2. จัดการสัมมนาพิจารณจากผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในสวนกลาง ที่กรุงเทพฯ  มี
ผูเขารวมสัมมนาจํานวน 222 คน ผูวิจารณนําจากหการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยมีขอคิดเห็นโดยสรุป คือ  

• ยุทธศาสตรคอนขางหลากหลาย ควรมีความกระชับมากกวานี้ ควรมีเปาที่การ
เติบโตของ GDP ดวย 

• เนนให SMEs รุนใหมแขงขันดวยกระบวนการที่ทันสมัย (Automation)  นวัตกรรม
และความรู 

• การใชหลักธรรมาภิบาลกับ SMEs ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจครอบครัว คงทําอะไร
ไมไดมาก จะให SMEs เขาสูระบบ ตองมีแรงจูงใจดวย 

• ผูประกอบการเดิมควรเนนไปที่การลดตนทุน สวนผูประกอบการใหมตอง
เสริมสรางบรรยากาศใหเกิดและอยูรอดได 

• ตนทุนเงินกูยังสูงสําหรับ SMEs และมาตรการรวมลงทุนยังไมประสบผลนัก 
• ควรใหสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวมในการทําวิจัย และการใช ICT สําหรับ 

SMEs ใหมาก และตองเนนเรื่องสราง Brand ดวย 
• ภาครัฐเห็นวามาตรการที่สงเสริมแลวมีโอกาสสําเร็จผลได 3 ลําดับแรก คือ 

มาตรการดานการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและเอกชน มาตรการยกระดับความรู ความสามารถของ
ผูประกอบการและมาตรการดานพัฒนางานวิจัยและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพาณิชย  สวนภาคเอกชนเห็น
วามาตรการ 3 อันดับแรก คือ มาตรการดานการเงินและจัดหาสินเชื่อ มาตรการดานพัฒนางานวิจัยและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับธุรกิจ
ทองเที่ยว ตามลําดับ 
 
 
 
 



 3. ในชวงบายของการสัมมนาพิจารณไดแบงออกเปนกลุมยอย 4 กลุม ดังนี้.- 
1) กลุมวิสาหกจิทั่วไป  

• การเงิน : โอกาสรวมลงทุน (VC) ใน SMEs นอยมาก ตองเปลี่ยนแนวคดิเปน high 
risk high return  มาตรการการเงินควรครอบคลุม เร่ือง ตนทุนการเงนิ สรางสภาพคลอง และการลงทุน 

• การตลาด : ตองเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินคา ใหความสําคัญกับเรื่อง         
บรรจุภัณฑ และการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการสราง Brand  

• การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน : พัฒนาฐานขอมูลดานตลาด และตนทนุ
ทางการตลาด 

• ความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน :  คณะกรรมการ/คณะทํางานทุกระดับควรมี
ตัวแทนเอกชนอยูดวย ควรแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา 

• การยกระดับการผลิต การคา และบริการ : ยังขาดหนวยเสนาธิการที่ดูแลภาค
การคาและบริการ ควรพัฒนาทั้งผูประกอบการและคนงานไปพรอมๆ กัน แตแยกมาตรการออกจากกัน 

• การทํา R&D และนวัตกรรม : ควรตรวจสอบสต็อกของงานวิจัยที่มีอยูมากแลว 
และนํามาตอยอดใหสอดคลองกับความตองการภาคธุรกิจ โดยตองทําใหครบวงจร ตั้งแตการออกแบบไป
จนถึงการทดสอบตลาด รวมทั้งควรเนนงานวิจัยเชิงประยุกตมากกวางานวิจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ  

• การรวมกลุม SMEs (cluster) : ตองมีโครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจสนับสนุนและ
ระบบขอมูลที่พรอม รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมและแนวโนมของตลาด 

• การพัฒนาคุณภาพบุคลากร : ตองแยกมาตรการออกจากการพัฒนาผูประกอบการ
ตองเนนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพดวย และตองพยายามขายภาพลักษณที่ดีที่เปนเอกลักษณของสังคมไทย 

2) กลุมสงออก 
• สงออกเปนเรือ่งปลายทาง ตองสงเสริม SMEs ตั้แตการเริ่มตนประกอบธุรกิจ 
• ไมควรเนนการแขงขันที่ตัดราคากันเอง  
• ควรมีการสอนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น เชน จีน ญ่ีปุน 
• ตองสนับสนุนให SMEs เขาใจความตองการของตลาด ตองพัฒนา SMEs จาก

ผูผลิต OEM ไปเปนODM จนถึง OBM 
• ตองทบทวนกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ SMEs กลุมตางๆ 
• การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ของ SMEs ไทยยังมนีอยตองสนับสนุนใหมาก

ขึ้น รวมทั้งการนํางานวจิัยมาใชประโยชนเชื่อมโยงกับการสงออกใหมากขึ้น 
 
 
 



3) กลุมผูประกอบการใหม 
• ควรสนับสนุนR&D การเชื่อมโยงงานวิจัยใหสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชย 

รวมทั้งควรมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องของการทํานวัตกรรม 
• ควรมียุทธศาสตรและมาตรการปกปองผูประกอบการ ICT และผูประกอบการ

ใหม ควรสนับสนุนความรูในการดําเนินธุรกิจ การแขงขันทางธุรกิจ และเผยแพรตัวอยางของธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ 

• ควรจัดใหมีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหผูประกอบการ ICT สามารถนําการ
ลงทุนดานงานวิจัยมาเปนหลักทรัพยในการขอสินเชื่อ 

• ควรมีการจัดตั้ง Incubation Center และพัฒนา cluster เพื่อเสริมสราง
ผูประกอบการใหม 

4) กลุมวิสาหกจิชุมชน 
• ควรมีมาตรการสนับสนุนการรับรองผลิตภัณฑชุมชนและใหคําปรกึษาแนะนํา

ดานเทคโนโลยีการผลิต 
• เรงพัฒนาเครอืขายวิสาหกิจชุมชน 
• การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาควรปรับเปนการตอยอดศูนย หรือสถานที่จําหนายที่มี

อยูแลว  
• การสงเสริมควรคํานึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนอยูของชุมชน 

 4. ปรับปรุงเปนรางแผนแมบทฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ใหความเห็นชอบและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 

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


