
ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้แผน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย



11-1รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ด�ำเนินกำรศึกษำ

สถำนภำพผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในระหว่ำงปี 2550-2553 

ในประเด็นส�ำคัญที่สะท้อนผลลัพธ์ของกำรส่งเสริมตำมทิศทำงยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนกำร 

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) หรือท่ีเรียกว่ำ 

แผนแม่บทกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ 

กำรด�ำเนนิงำนเร่ิมต้นจำกกำรศึกษำแผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ฉบบัที ่2 ทบทวนเป้ำประสงค์ และตัวช้ีวดัทัง้ในระดับยทุธศำสตร์ และกลยทุธ์ ตลอดจนโครงกำร

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งเสริม SMEs ของประเทศ ในระหว่ำงปี 2550-2553 รวมทัง้สิน้จ�ำนวน 

530 โครงกำร พร้อมกับกำรศึกษำตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนในประเทศไทย 6  

หน่วยงำน ได้แก่ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.), ส�ำนักงำน

ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม, ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม,  

กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ และกรมส่งเสรมิกำรส่งออก และตวัชีวั้ดในระดับสำกล จำก 5 องค์กร ได้แก่  

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), OECD (Organization for Economic  

Co-operation and Development), World Bank, ASEAN (Association of South East Asian 

Nations) และ European Commission เพื่อน�ำมำประยุกต์ใช้ส�ำหรับกำรพัฒนำตัวชี้วัดที่ 

เหมำะสม โดยได้ก�ำหนดนิยำม วธีิกำรวดั / กำรค�ำนวณ แหล่งข้อมลูท่ีจะใช้ในกำรศกึษำ รวมท้ัง

ด�ำเนินกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม SMEs  

ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกตัวช้ีวดัทัง้ในเชิงปริมำณ และคุณภำพ ส�ำหรบักำรประเมนิผลสถำนภำพ

ด้ำนกำรสง่เสรมิ SMEs ของไทย และด�ำเนนิกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูแิละปฐมภมูิ 

ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือกำรประเมนิผล

การประเมนิสถานภาพการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ภายใต้แผนการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

บทที่ 11



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-2 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จำกกระบวนกำรด�ำเนินงำนทีไ่ด้กล่ำวแล้วข้ำงต้น กำรก�ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลลพัธ์

ของกำรพฒันำตำมทศิทำงของยทุธศำสตร์แผนกำรส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ฉบบัที ่2  จ�ำเป็นต้องอำศยัข้อมลูเพือ่กำรวิเครำะห์ใน 2 ส่วน คอื 1) ข้อมลูทตุยิภมูจิำกหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้อง และ 2) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรส�ำรวจสถำนภำพของกิจกำร SMEs  

ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำที่ครอบคลุมตัวชี้วัดผลลัพธ์เป็น 

รำยยทุธศำสตร์ โดยกลุม่ตวัอย่ำงเป็นกจิกำร SMEs ทีจ่ดทะเบยีนนติิบุคคล จ�ำนวน 1,202 ตัวอย่ำง 

สำมำรถจ�ำแนกกลุม่ตวัอย่ำงตำมลกัษณะวิสำหกจิได้ตำมตำรำงที ่11.1

โดยมีประเด็นสถำนภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  ในปี  

2550-2553 ภำยใต้แผนกำรส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบบัที ่2 ดงันี้

หมายเหตุ : ส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%

ตำรำงที ่11.1 แสดงจ�ำนวนตวัอย่ำงทีส่�ำรวจจ�ำแนกตำมลักษณะวสิำหกจิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำร (Capacity Building)  

มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่เชิงคุณภำพ 

ที่ใช้ฐำนควำมรู้ คณุธรรม ทกัษะฝมีอื และเทคโนโลยทีีเ่หมำะสมเพือ่กำรเตบิโตของ

ธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื รวมทัง้กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของผูป้ระกอบกำรเดมิในกำรผลติสนิค้ำ

ที่แข่งขันได้ ด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำ และเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด 

ระดบักลำงขึน้ไป และตลำดเฉพำะ (Niche Market) ทีม่ำกขึน้

ลักษณะของวิสาหกิจ จำนวนตัวอยางผูประกอบการที่สำรวจ

ภาคการผลิต

ภาคการคาและซอมบำรุง

ภาคบริการ

รวมจำนวนตัวอยางผูประกอบการ SMEs ที่สำรวจทั้งหมด 1,202 ราย

400 ราย

401 ราย

401 ราย



11-3รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

• ประเดน็การพัฒนาด้านมาตรฐานสถานประกอบการ จำกผลกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร 

SMEs ที่เป็นนิติบุคคล จ�ำนวน 1,202 ตัวอย่ำง สะท้อนให้เห็นว่ำ ในด้ำนกำรได้รับ 

กำรรบัรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำร อำทเิช่น Q-Mark, ISO มผีูป้ระกอบกำร SMEs ส่วนใหญ่

ไม่เคยขอรบักำรรบัรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรสงูถงึ ร้อยละ 86.9  และมเีพยีงส่วนน้อย

เท่ำนัน้ทีข่อรบักำรรบัรอง และได้รับกำรรับรอง ร้อยละ 10.7  ในขณะทีส่่วนทีเ่หลอื อยูร่ะหว่ำง

ด�ำเนนิกำร ร้อยละ 2.2 และด�ำเนนิกำรขอ แต่ไม่ได้รับกำรรบัรอง ร้อยละ 0.2 (ภำพที ่11.1)  

โดยเมือ่พจิำรณำเฉพำะในส่วนสถำนประกอบกำร SMEs ท่ีได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน ปรำกฎว่ำ 

ส่วนใหญ่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล และใช้ท่ีปรึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐช่วย

ด�ำเนนิงำนเป็นหลกั ในขณะทีผู่ป้ระกอบกำรบำงส่วนใช้ควำมรู ้ และควำมสำมำรถของตนเอง  

ในส่วนของมำตรฐำนสถำนประกอบกำรของไทย มกีำรจ�ำแนกเป็น 4 ด้ำน โดยผูป้ระกอบกำร 

SMEs ที่ได้รบักำรรบัรองสงูเป็นอนัดบัหนึง่ คือ ด้ำนคุณภำพ รองลงมำด้ำนสขุอนำมยั และ

ควำมปลอดภยั ด้ำนสิง่แวดล้อม และด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคมตำมล�ำดบั (ภำพที ่11.2)

เมื่อพิจำรณำกำรด�ำเนินกำรขอรับกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำร ส่วนใหญ่  

(ร้อยละ 69.4) ไม่ประสบปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินกำร ในขณะท่ีผู้ประกอบกำรท่ี 

ประสบปัญหำและอปุสรรค (ร้อยละ 30.6) เหน็ว่ำ กำรขอรับกำรรบัรองมำตรฐำนมค่ีำใช้จ่ำยท่ีสงู  

ผู ้บริหำรกิจกำรมีควำมรู ้ไม่เพียงพอ และกำรให้บริกำรของภำครัฐในกำรให้กำรรับรอง 

มีควำมล่ำช้ำ ตำมล�ำดบั (ภำพที ่11.3)

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติ การค้า และบรกิาร จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง

ภำพที ่11.1 แสดงกำรได้รบัรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำร

ไมเคยขอการรับรองมาตรฐาน 1,045 ราย (86.9%)

ไมไดรับการรับรอง 2 ราย (0.2%)

อยูระหวางดำเนินการ 27 ราย (2.2%)

ไดรับการรับรองมาตรฐาน 128 ราย (10.7%)

การไดรับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-4 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ จ�านวน 128 ตวัอย่าง 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 มาตรฐาน

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ทีข่อรบัการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ จ�านวน 157 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.2 แสดงประเภทของมำตรฐำนสถำนประกอบกำร

ภำพที ่11.3 แสดงปัญหำ และอปุสรรคในกำรขอรบักำรรบัรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำร

ประเภทของมาตรฐานสถานประกอบการ

ดานคุณภาพ

ดานสุขอนามัย และความปลอดภัย

ดานสิ่งแวดลอม

ดานความรับผิดชอบตอสังคม

52 ราย

34 ราย

37 ราย

22 ราย

6 ราย

8 ราย

2 ราย

4 ราย

สากล

ในประเทศ

ปญหาและอุปสรรคในการขอรับการรับรองมาตรฐาน

ไมมีปญหาในการ

ขอรับการรับรอง

มาตรฐาน 109 ราย

(69.4%)

มีปญหาในการ

ขอรับการรับรอง

มาตรฐาน 48 ราย

(30.9%)

ประเด็นปญหา และอุปสรรคในการขอรับการรับรองมาตราฐาน
1. มีคาใชจายสูง

2. องคกรมีความรูไมเพียงพอ

3. มีความลาชาของภาครัฐในการใหการรับรอง

4. บริการที่ปรึกษาจากภาครัฐมีความไมพอเพียง

5. กิจการอยูหางไกลจากหน�วยงานที่ปรึกษา

6. ที่ปรึกษาไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ

7. อยูหางไกลจากหน�วยงานผู ใหการรับรอง



11-5รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.4 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่ร้ำง และพฒันำผูป้ระกอบกำร SMEs จ�ำนวน 120 โครงกำร

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ ผลจำกกำรศกึษำ

ข้อมลูโครงกำรของหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริม SMEs พบว่ำ ในช่วงปี 2550-2553  

มีโครงกำรทีส่ร้ำง และพฒันำผูป้ระกอบกำร SMEs จ�ำนวน 120 โครงกำร มผีูป้ระกอบกำร 

SMEs ได้รบักำรส่งเสริม 31,945 วิสำหกจิ หรือเฉลีย่ประมำณ 8,000 รำยต่อปี และบคุลำกร

ได้รบักำรส่งเสรมิ 1,176,419 คน หรือเฉลีย่ประมำณ 100,000 คนต่อปี โดยโครงกำรส่วนใหญ่

เป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ส�ำหรับ SMEs กำรจดัประชมุสมัมนำ ฝึกอบรมผูป้ระกอบกำร และ

บคุลำกร กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิด้ำนกำรตลำด กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรมำตรฐำนแรงงำนไทย 

กำรจัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษำเฉพำะด้ำน กำรสร้ำงจิตส�ำนึก และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ศนูย์บ่มเพำะ และศนูย์บริกำรข้อมลูข่ำวสำร เป็นต้น (ภำพที ่11.4)

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สราง และพัฒนาผูประกอบการ SMEs ในป 2550-2553 

หน�วย : โครงการ

42
37

19
22

• ประเดน็การเข้าถงึตลาดต่างประเทศ จำกผลกำรศกึษำข้อมลูกำรส่งออกของ SMEs 

ไทย ปี 2550-2553 พบว่ำ มอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของกำรส่งออกรวมของ SMEs คดิเป็น 

ร้อยละ 3.63  โดยสำขำเป้ำหมำยทีม่อีตัรำกำรเติบโตของกำรส่งออกในปี 2553 สงูสดุใน 3 ล�ำดบั

แรก คอื สำขำยำง และของท�ำด้วยยำง ร้อยละ 38.3 รองลงมำ คอื สำขำพลำสตกิ และของ 

ท�ำด้วยพลำสตกิ ร้อยละ  29.0 และ เคร่ืองจกัร และคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ ร้อยละ 28.7  



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-6 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเด็นโครงสร้างการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผลจำกกำรส�ำรวจ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs พบว่ำ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบกำร SMEs ผลติสนิค้ำเพือ่จ�ำหน่ำยในประเทศ

เป็นหลัก โดยเป็นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกในสัดส่วนที่น้อย และมีรูปแบบของกำรผลิต ดังนี้ 

ล�ำดับที่ 1 เป็นกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยเอง (Original Brand Manufacturer : OBM)  

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถส่งออกตลาดต่างประเทศ จ�านวน 423 ตวัอย่าง 
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 รปูแบบ

ภำพที ่11.5 แสดงควำมสำมำรถในกำรมตีลำดต่ำงประเทศของผูป้ระกอบกำร SMEs ไทย

ยทุธศาสตร์ที ่2 กำรเพิม่ผลติภำพ และควำมสำมำรถทำงนวตักรรมของ SMEs 

ในกำรผลติ เพ่ิมมลูค่ำเพิม่ สร้ำงควำมแตกต่ำง และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ

สินค้ำอุตสำหกรรม รวมทัง้พฒันำโครงสร้ำงกำรผลติจำกผูร้บัจ้ำงผลติ (OEM) ไปเป็น

ผูส้ำมำรถออกแบบ (ODM) และเป็นผูส้ร้ำงตรำยีห้่อ (OBM) ของตนเองได้ในทีส่ดุ

ความสามารถในการมีตลาดตางประเทศ หรือ มีลูกคาเปนชาวตางชาติ

ตลาดตางประเทศ 10-49% 233

88

61

24

17

ตลาดตางประเทศนอยกวา 10%

ตลาดตางประเทศ 80-99%

ตลาดตางประเทศ 50-79%

ตลาดตางประเทศ 100%

หน�วย : ราย

และจำกกำรส�ำรวจพบว่ำ ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่ป็นนติิบุคคล พบว่ำส่วนใหญ่มตีลำด หรอื

ลกูค้ำภำยในประเทศเป็นหลกั มเีพยีงบำงส่วนทีส่ำมำรถส่งออกตลำดต่ำงประเทศ หรอืมลีกูค้ำ

ต่ำงประเทศได้ ร้อยละ 35.2 ส�ำหรับผูป้ระกอบกำร SMEs ทีม่คีวำมสำมำรถส่งออกได้ ส่วนใหญ่ 

ใน 3 ล�ำดบัแรก คอืมตีลำดส่งออก 10-50% รองลงมำ มตีลำดส่งออกน้อยกว่ำ 10% และมี

ตลำดส่งออก 80-99% (ภำพที ่11.5)



11-7รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนนิ

ธรุกจิของ SMEs ภาคการผลติ ผลจำกกำรศึกษำผลกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550-2553 พบว่ำ มโีครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งเสรมิ และ

พฒันำผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคกำรผลติ มจี�ำนวน 114 โครงกำร  ผูป้ระกอบกำร SMEs 

ได้รบักำรส่งเสรมิ 17,027 วสิำหกจิ หรือเฉลีย่ประมำณ 4,200 รำยต่อปี และบคุลำกรได้รบั 

กำรส่งเสรมิ 65,681 คน หรือเฉลีย่ประมำณ 16,400 คนต่อปี โดยโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้พฒันำทกัษะฝีมอื และควำมช�ำนำญของแรงงำน กำรสนบัสนนุให้น�ำระบบ

มำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต กำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบ / ห้องปฏิบัติกำร กำรให้ 

ค�ำปรกึษำ และวนิจิฉัยธรุกจิเพือ่ปรับปรุงผลติภำพ กำรพฒันำผลติภณัฑ์ กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่  

กำรพฒันำเทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เป็นต้น (ภำพท่ี 11.7)

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติ จ�านวน 400 ตวัอย่าง 
หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 รปูแบบ

ภำพที ่11.6 แสดงโครงสร้ำงกำรผลิตของผูป้ระกอบกำร SMEs ไทย

โครงสรางการผลิตของผูประกอบการ SMEs 

ผลิตเพื�อจำหนายเอง (OBM)

รับจางผลิต โดยผูวาจางออกแบบมาให (OEM)

รับจางการผลิต ตามแบบของตน (ODM)

รับจางการผลิต 
ตามรูปแบบผูวาจาง (Assembly)

การขายสินค�าในประเทศ

การส�งออก

77339

141

8 7

1 1

73

ล�ำดบัที ่2 คอื รบัจ้ำงผลติ โดยผูว่้ำจ้ำงก�ำหนดเร่ืองกำรออกแบบมำให้ (Original Equipment  

Manufacturer : OEM) ล�ำดับที ่3 คือ รับจ้ำงผลติตำมแบบของตนเอง โดยผูว่้ำจ้ำงก�ำหนดเรือ่ง

ตรำสนิค้ำและท�ำกำรตลำดเอง (Original Design Manufacturer : ODM) และล�ำดบัที ่4 คอื 

รบัจ้ำงผลติโดยท�ำตำมรูปแบบและใช้วตัถดิุบจำกผูว่้ำจ้ำง (Assembly) (ภำพที ่11.6)



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-8 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า :  จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.7 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรผลติ จ�ำนวน 114 โครงกำร

• ประเด็นการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ SMEs ภาคการผลิต จำกกำร

ส�ำรวจกลุม่ตวัอย่ำงผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคกำรผลติทีเ่ป็นนติบิคุคล จ�ำนวน  400 ตวัอย่ำง 

พบว่ำผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตส่วนน้อยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์

ในระดบัประเทศและต่ำงประเทศ โดยมเีพยีง 88 รำย หรือ ร้อยละ 22.0 เท่ำนัน้ และเป็น 

กำรรบัรองมำตรฐำนผลติภัณฑ์ในระดับประเทศเป็นหลกั 

• ประเดน็การท�าวจิยัเพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์ จำกกำรส�ำรวจกลุม่ตวัอย่ำงผูป้ระกอบกำร 

SMEs ในภำคกำรผลติ จ�ำนวน 400 ตัวอย่ำง พบว่ำ ในประเด็นเรือ่งกำรท�ำวจิยั เพือ่กำรพฒันำ

ผลิตภัณฑ์ เช่น กำรออกแบบ-พฒันำ ผลติภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ทีต่อบสนองควำมต้องกำร

ลูกค้ำ กำรปรบัเปลีย่นวธีิกำรผลติตำมค�ำสัง่ซ้ือของลกูค้ำ และกำรพฒันำสตูร โดยกำรเปลีย่น

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต เป็นต้น ผู้ประกอบกำร SMEs ในภำคกำรผลิตส่วนใหญ่ ไม่มีกำร 

ท�ำวจิยั เพ่ือกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.3 และมจี�ำนวนน้อยทีม่กีำรวจิยัดงักล่ำว 

คดิเป็นร้อยละ 24.7 โดยผูป้ระกอบกำร SMEs ทีม่กีำรท�ำวิจยั และพฒันำ ส่วนใหญ่เป็นกำร 

ด�ำเนินกำรเอง จ�ำนวน 91 รำย  รองลงมำคือ ขอค�ำแนะน�ำจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง จ�ำนวน 

22 รำย และส่วนน้อยเป็นกำรจ้ำงทีป่รึกษำอสิระ / จ้ำงบริษทัทีม่คีวำมเชีย่วชำญและอ่ืนๆ จ�ำนวน  

12 รำย (ภำพที ่11.8)

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สงเสริมผูประกอบการ SMEs ภาคการผลิต ในป 2550-2553

หน�วย : โครงการ

38
34 33

9



11-9รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติ จ�านวน 400 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.8 แสดงผลกำรท�ำวจิยัเพื่อกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 

• ประเดน็การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนินธรุกจิ

ของ SMEs ภาคการค้า ผลจำกกำรศึกษำผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกำร 

ส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550-2553 พบว่ำ มโีครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรสร้ำง และพฒันำ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคกำรค้ำ มจี�ำนวน 13 โครงกำร  ผูป้ระกอบกำร SMEs ได้รบักำร

ส่งเสรมิ 123 วสิำหกจิ หรอืเฉลีย่ประมำณ 30 รำยต่อปี และบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริม 4,428 คน 

หรอืเฉลีย่ประมำณ 1,100 คนต่อปี โดยโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร

ด�ำเนนิธุรกจิ กำรบริหำรจดักำรธรุกจิ กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิำพ และ

สร้ำงมลูค่ำเพิม่ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยภำคกำรค้ำ กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำร

เครือข่ำยสมำคมผู ้ค้ำต่ำงๆ กำรอบรมให้ควำมรู ้เรื่องธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้ำปลีก- 

ค้ำส่ง E-commerce กำรปฏบัิติตำมกฎหมำยแข่งขนัทำงกำรค้ำ เป็นต้น (ภำพที ่11.9)

ยทุธศาสตร์ที ่3 กำรเพิม่ประสทิธภิำพ และลดผลกระทบในภำคกำรค้ำ เป็นกำรเพิม่

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ 

และลดผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรแข่งขนักบัธรุกจิกำรค้ำสมยัใหม่ขนำดใหญ่

การทำวิจัยเพื�อการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ไมมีการทำวิจัยเพ�อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ จำนวน 301 ราย

มีการทำวิจัยเพ�อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

จำนวน 99 ราย

วิธีการทำวิจัยเพื�อการพัฒนาผลิตภัณฑ
หน�วย : ราย

ดำเนินการเอง

24.7%

91

ขอคำแนะนำจากหน�วยงานที่เกี่ยวของ 22

จางที่ปรึกษาอิสระ 4

จางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ 4

อ�นๆ

หมายเหตุ : ตอบได�มากกว�า 1 วิธี

4

75.3%



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-10 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า :  จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.9 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำ จ�ำนวน 13 โครงกำร

• ประเด็นการได้รับผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของ SMEs ภาคการค้า  

จำกกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคกำรค้ำ จ�ำนวน 400 ตวัอย่ำง พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร 

SMEs ภำคกำรค้ำส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในด้ำนลบ ร้อยละ 62.8 รองลงมำ ไม่ได้รบัผลกระทบ 

ร้อยละ 36.7 และจ�ำนวนน้อยมำกที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 0.5 โดยผลกระทบในด้ำนลบท่ี 

ผูป้ระกอบกำรภำคกำรค้ำได้รับมำกทีส่ดุคือ กำรมร้ีำนค้ำคู่แข่งมำกขึน้ รองลงมำ ขำยสนิค้ำได้

น้อยลง และร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ขำยรำคำถกูกว่ำท�ำให้จ�ำนวนลกูค้ำลดลง  ท�ำให้ต้นทุนสนิค้ำ

ทีซ่ือ้จำกผูค้้ำส่งมรีำคำทีส่งูกว่ำ ตำมล�ำดับ (ภำพที ่9) และเมือ่สอบถำมถงึประเดน็ควำมต้องกำร

ควำมช่วยจำกภำครัฐเพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบธุรกิจค้ำปลีกขนำดใหญ่ พบว่ำ มีควำม

ต้องกำร จ�ำนวน 134 รำย ร้อยละ 52.8 และไม่ต้องกำร จ�ำนวน 120 รำย ร้อยละ 47.2  โดย

ประเด็นหลกัๆ ทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำต้องกำรควำมช่วยเหลอืจำกภำครฐัสงูทีส่ดุ 

คอื ด้ำนกำรเงนิ รองลงมำด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรจดักำร ด้ำนกฎระเบยีบจำกภำครฐั และ

ด้ำนบคุลำกร ตำมล�ำดบั ตำมภำพที ่11.10 และ 11.11

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สงเสริมผูประกอบการ SMEs ภาคการคา ในป 2550-2553

หน�วย : โครงการ

3

0

7

3



11-11รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า :  จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.10 แสดงภำคกำรค้ำที่ ได้รบัผลกระทบจำกธรุกจิค้ำปลีกขนำดใหญ่

ภาคการคาที่ ไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

รูปแบบผลกระทบที่ ไดรับ
หน�วย : ราย

มีรานคาคูแขงมากขึ้น 190

0.5%

ขายสินคาไดนอยลง 164

164

93

19

ตนทุนสินคามีราคาสูงขึ้น

จำนวนลูกคาลดลง

อ�นๆ

หมายเหตุ : ตอบได�มากกว�า 1 รูปแบบ

ไดรับผลประโยชน

ไมไดรับผลกระทบ

ไดรับผลกระทบ

36.7%
62.8%

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.11 แสดงผลกระทบจำกธรุกจิค้ำปลีกขนำดใหญ่ทีภ่ำคกำรค้ำที่ ได้รบั

ประเด็นหลักๆ ที่ SMEs ภาคการคาตองการความชวยเหลือจากรัฐ

ดานการเงิน 84

78

51

50

25

ดานการตลาด

ดานการจัดการ

ดานกฏระเบียบจากภาครัฐ

ดานบุคลากร

9อื�นๆ

หน�วย : ราย



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-12 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเด็นการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ E-Commerce เพื่อด�าเนินธุรกิจของภาคการค้า  

จำกกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคกำรค้ำ จ�ำนวน 401 ตวัอย่ำง ในประเดน็กำรใช้

อนิเตอร์เนต็ เพ่ือกำรด�ำเนนิธรุกจิกำรค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นในเรือ่งของกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 

ร้ำนค้ำ และสนิค้ำ กำรซือ้-ขำยสนิค้ำ Online ผ่ำนเครอืข่ำยอนิเตอร์เนต็หรอืทีเ่รยีกว่ำ E-Commerce 

ปรำกฏว่ำ SMEs ภำคกำรค้ำส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.8 ไม่มกีำรใช้อนิเตอร์เนต็ เพือ่กำรด�ำเนนิ

ธรุกิจกำรค้ำ ในขณะทีม่ ีSMEs ในสดัส่วนที่ไม่มำกนกั คือ ร้อยละ 31.2 ทีม่กีำรใช้อนิเตอร์เนต็

เพือ่กำรด�ำเนนิธรุกจิกำรค้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น SMEs ทีอ่ยู่ในเขตกรงุเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

ในจ�ำนวนนี้ใช้อินเตอร์เนต็ เพือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์ร้ำนค้ำและสนิค้ำเป็นจ�ำนวนมำก โดยม ี

ผูป้ระกอบกำรทีใ่ช้อินเตอร์เนต็ เพือ่กำรสัง่ซือ้สนิค้ำและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ Online หรือ E-Commerce 

ในจ�ำนวนที่น้อยกว่ำ และเมื่อสอบถำมถึงเหตุผลส�ำคัญที่ผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำ 

น�ำเอำ E-Commerce มำใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ พบว่ำ ผู้ประกอบกำร SMEs ส่วนใหญ่  

เหน็ว่ำ มคีวำมสะดวกและประหยดัเวลำมำกทีส่ดุ รองลงมำ ท�ำให้ประหยดัต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย 

และ สำมำรถตรวจสอบรำยละเอยีดของสนิค้ำได้ทนัท ีตำมภำพที ่11.12 และ 11.13

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.12 แสดงสดัส่วนกำรใช้ E-Commerce ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำ

สัดสวนการใช E-Commerce ของผูประกอบการภาคการคา

หน�วย : ราย
ใช ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธสินคา
98

ใช ในการขายสินคา 63

39ใช ในการสั่งซื้อสินคา

หมายเหตุ : ตอบได�มากว�า 1 รูปแบบ

ไมมีการใช E-commerce

มีการใช E-commerce

31.2%68.8%



11-13รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการค้าจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.13 แสดงเหตผุลส�ำคญัทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำน�ำเอำ E-Commerce มำใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ยทุธศาสตร์ที ่4 กำรส่งเสรมิภำคบรกิำรในกำรสร้ำงคุณค่ำ และมลูค่ำเพ่ิม โดยกำร

สนบัสนนุกำรใช้องค์ควำมรู ้วฒันธรรม ภมูปัิญญำ และเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ICT) ในกำร

สร้ำงคณุค่ำ และมลูค่ำ รวมทัง้ควำมเชือ่มโยงระหว่ำง SMEs กบัวสิำหกจิขนำดใหญ่ (LEs)

เหตุผลสำคัญที่ผูประกอบการ SMEs ภาคการคานำเอา E-Commerce มาใชในการดำเนินธุรกิจ

มีความสะดวก และประหยัดเวลา 110

96

71

20

13

ทำใหประหยัดตนทุน/คาใชจาย

ตรวจสอบรายละเอียดของสินคา และบริการไดทันที

สามารถซื้อ หรือ ขายสินคาไดในราคาที่ต่ำกวาตลาด

เปนขอกำหนดในการซื้อขายผานอินเตอรเน็ต

11อื�นๆ

หน�วย : ราย

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนนิ

ธุรกิจของ SMEs ภาคบริการ ผลจำกกำรศึกษำผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่ำ มโีครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรสร้ำงและพฒันำ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ในภำคบริกำร มจี�ำนวน 15 โครงกำร ผูป้ระกอบกำร SMEs ได้รบักำร

ส่งเสรมิ 651 วสิำหกจิ หรือเฉลีย่ประมำณ 162 รำยต่อปี และบคุลำกรได้รบักำรส่งเสรมิ 287,801 คน 

หรอืเฉลีย่ประมำณ 72,000 คนต่อปี โครงกำรส่วนใหญ่ท่ีเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร

เพิ่มศักยภำพ และผลิตภำพงำนบริกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งส�ำหรับเครือข่ำย SMEs  

ภำคบรกิำร กำรพฒันำระบบมำตรฐำนงำนบรกิำร กำรสร้ำงเครือข่ำยธรุกิจบริกำร กำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ เพ่ือเชือ่มโยงเครือข่ำยธรุกจิกำร กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด กำรให้ควำมรูเ้รือ่ง

กำรพัฒนำธุรกจิบรกิำร เพือ่กำรส่งออก กำรพฒันำศกัยภำพ เพ่ือรองรบัธรุกิจบรกิำรสูร่ะดบัสำกล 

เป็นต้น  ตำมภำพที ่11.14



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-14 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า :  จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.14 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบรกิำร จ�ำนวน 15 โครงกำร

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สงเสริมผูประกอบการ SMEs ภาคบริการ ในป 2550-2553

หน�วย : โครงการ

1
2

10

2

• ประเด็นการใช้ ICT ในการบริหารจัดการธุรกิจของภาคบริการ ผลจำกส�ำรวจ 

ผู้ประกอบกำร SMEs ภำคบริกำร จ�ำนวน 401 ตัวอย่ำง พบว่ำ ผู้ประกอบกำร SMEs  

ภำคบรกิำร ส่วนใหญ่มกีำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือคอมพวิเตอร์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ร้อยละ  

95.5  และเป็นส่วนน้อยที่ไม่ใช้เลย ร้อยละ 4.5 โดยในจ�ำนวนที่ใช้สำรสนเทศในกำรด�ำเนนิธรุกจิ 

ส่วนใหญ่เหน็ว่ำ จะเป็นประโยชน์ในกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน (ร้อยละ 73.6) เพ่ิมภำพลกัษณ์

ขององค์กรให้ดขีึน้ (ร้อยละ 14.1) ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคลำกรลง (ร้อยละ 3.4) และลดต้นทุน

ในกำรด�ำเนนิธุรกจิลดลง (8.6) ส�ำหรับรูปแบบกำรใช้สำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิของ

ผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบริกำร ใน 3 ล�ำดับแรก คอื ระบบบัญช ีระบบเงนิเดอืน และระบบ

ซือ้ขำย โดยมปีระเภทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ล�ำดบัแรก คอื ซอฟต์แวร์ส�ำเรจ็รปู 

(เช่น Microsoft Office) รองลงมำ ใช้ซอฟต์แวร์ที่จ้ำงพัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำรใช้งำน  

โดยเฉพำะขององค์กร (Tailored made) และท�ำกำรพฒันำซอฟต์แวร์ เพือ่ใช้งำนด้วยตนเอง  

ตำมล�ำดบั ตำมภำพที ่11.15 และ 11.16



11-15รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบรกิารจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.15 แสดงกำรใช้สำรสนเทศในกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิของผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบรกิำร

การใชสารสนเทศ (ICT) ในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ภาคบริการ

ไมใชเลย ใช ICT ในการดำเนินธุรกิจ

95.5%

4.5%

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบรกิารจ�านวน 401 ตวัอย่าง 
หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ระบบ

ภำพที ่11.16 แสดงประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบรกิำร

รูปแบบการใช ICT ในการบริหารจัดการธุรกิจของ SMEs ภาคบริการ

304

211
180

144

93 90 86

ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบซื้อขาย ระบบลูกหน�้-เจ�าหน�้ ระบบบริการทรัพย�สิน ระบบสินค�าคงคลัง ระบบงบประมาณ



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-16 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเด็นการน�าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ของภาค

บรกิาร  ผลจำกกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบริกำร จ�ำนวน 401 ตวัอย่ำง พบว่ำ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบริกำร ส่วนใหญ่ไม่ทรำบข้อมลูข่ำวสำรในกำรน�ำแนวคดิเศรษฐกจิ

สร้ำงสรรค์มำประยกุต์ใช้ในเชงิพำณชิย์ ร้อยละ 71.1 และในส่วนทีร่บัทรำบ และน�ำแนวคดิ

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มำประยกุต์ใช้ในเชงิพำณชิย์ ร้อยละ 56.9 โดยประเดน็ทีม่กีำรน�ำแนวคดิ

เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มำประยกุต์ใช้ในเชงิพำณชิย์ เพือ่เพิม่คณุค่ำ และมลูค่ำให้แก่ผลติภณัฑ์ 

ล�ำดบัแรกได้แก่ ด้ำนมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ รองลงมำ งำนสร้ำงรรค์ และออกแบบ 

ด้ำนส่ือ และด้ำนศลิปะตำมล�ำดับ ดงัภำพที ่11.17

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบรกิารจ�านวน 401 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.17  แสดงกำรน�ำแนวคดิเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มำประยุกต์ใช้ในเชงิพำณชิย์ของผูป้ระกอบกำร SMEs 
   ภำคบรกิำร

ยทุธศาสตร์ที ่5 กำรส่งเสริม SMEs ในภมูภิำคและท้องถิน่ ในยทุธศำสตร์นี้

เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs ในภูมิภำค รวมทั้ง

พฒันำศกัยภำพกำรผลติ และกำรบริหำรจดักำรธรุกจิโดยใช้เทคโนโลย ีวฒันธรรม และ

ภมูปัิญญำไทย เพือ่กำรสร้ำงคุณค่ำและยกระดับคุณภำพสนิค้ำ และบรกิำรของวสิำหกจิ

ในภมูภิำค และท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด

การนำแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย

ประเด็นที่นำแนวคิดฯ มาประยุกตใชในเชิงพาณิชย
หน�วย : ราย

41

งานสรางสรรคและออกแบบ 13

8

3

8

ดานส�อ

ดานศิลปะ

อ�นๆ

นำแนวคิดฯ มาใช

66 ราย (56.9%)

ไมไดนำมาใช

50 ราย (43.1%)

ทราบ
28.9%

ไมทราบ
ขอมูลขาวสาร
ดานเศษฐกิจ
สรางสรรค

71.1%

ดานมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ



11-17รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

• ประเดน็การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs และบคุลากร ในการด�าเนนิ

ธรุกจิของ SMEs ในภมูภิาค  ผลจำกกำรศึกษำผลกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยทีเ่กีย่วข้องกบักำร

ส่งเสรมิ SMEs ในช่วงปี 2550 - 2553 พบว่ำ มโีครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรสร้ำง และพฒันำ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ในภมูภิำค มจี�ำนวน 86 โครงกำร ผูป้ระกอบกำร SMEs ได้รบักำรส่งเสรมิ 

61,040 วสิำหกจิ หรอืเฉลีย่ประมำณ 15,000 รำยต่อปี และบคุลำกรได้รบักำรส่งเสรมิ 1,417,034 

คน หรอืเฉลีย่ประมำณ 350,000 คนต่อปี  โดยโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

แก่ผูป้ระกอบกำร SMEs ในภมูภิำค ในด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรตลำด กำรเงนิ กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยกีำรผลติ กำรออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ กำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิแก่วสิำหกจิชมุชน รวมทัง้มกีำรพฒันำเครอืข่ำย SMEs (Cluster) ในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็

และเชือ่มโยงอุตสำหกรรม กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดโดยกำรจดังำนแสดงสนิค้ำ และจ�ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ กำรส่งเสริมกำรรับรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน เป็นต้น  ตำมภำพที ่11.18

ทีม่า :  จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ
 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.18 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SMEs ในภมูภิำค จ�ำนวน 86 โครงกำร

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สงเสริมผูประกอบการ SMEs ในภูมิภาค ในป 2550-2553

หน�วย : โครงการ

42

22
12

10



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-18 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเดน็การได้รบัการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ของ SMEs ในภมูภิาค จำกกำร

ศกึษำพบว่ำมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน ระหว่ำงปี 2550-2553 มผีูไ้ด้รบักำรรบัรอง 15,145 รำย 

ส่วนใหญ่อยู่ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 5,150 รำย (ร้อยละ 34.0) รองลงมำ ภำคกลำง 

จ�ำนวน 4,966 รำย (ร้อยละ 32.8) ภำคเหนอื จ�ำนวน 3,364 รำย (ร้อยละ 22.2) ภำคใต้ จ�ำนวน 

1,287 รำย (ร้อยละ 8.5) และจ�ำนวนผู ้ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนน้อยที่สุดอยู ่ใน 

ภำคตะวนัออก จ�ำนวน 378 รำย (ร้อยละ 2.5) ตำมภำพที ่ 11.19

ทีม่า : ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 
หมายเหตุ : ข้อมลูไม่สามารถจ�าแนกเป็นรายปีได้ เนือ่งจากระยะเวลาการได้รบัมาตรฐานแต่ละครัง้ทีข่อมรีะยะเวลา 3 ปี 

ภำพที ่11.19 แสดงกำรได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบกำร SMEs ในภมูภิำค 

• ประเดน็เครอืข่ายวสิาหกจิ (Cluster) ของผูป้ระกอบการ SMEs ในภมูภิาค จำกกำร

ศกึษำในเรือ่งของเครอืข่ำยวิสำหกจิ (Cluster) ของผูป้ระกอบกำร SMEs ที่ได้รบักำรส่งเสรมิ

เป็นกลุ่มของธุรกิจ และสถำบันที่เกี่ยวข้องมำรวมตัวด�ำเนินกิจกำรอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 

(Geographical Proximity) มคีวำมร่วมมอื เกือ้หนนุ เชือ่มโยง และเสรมิกจิกำรซึง่กนัและกนั

อย่ำงครบวงจร (Commonality & Complementarily) ทัง้ในแนวตัง้ และแนวนอน โดยในแนวตัง้ 

(Vertical Linkages) เป็นควำมเชือ่มโยงของผูป้ระกอบกำรธรุกจิ ตัง้แต่ต้นน�ำ้จนถงึปลำยน�ำ้ 

และควำมเชื่อมโยงแนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม

สนับสนุนต่ำงๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริกำร สมำคมกำรค้ำ สถำบันกำรศึกษำ และฝึกอบรม 

สถำบนัวจิยัและพฒันำ ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือบรรลเุป้ำหมำยร่วมกนั 

คอื กำรเพ่ิมผลติภำพ (Productivity)  พบว่ำมกีำรจดัเกบ็ข้อมลูใน 2 ภำคอตุสำหกรรม คอื  

สัดสวนการไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของผูประกอบการ SMEs ในภูมิภาค 

ภาคกลาง 32.8%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34.0%

ภาคตะวันออก 2.5%
ภาคใต 8.5%
ภาคเหนือ 22.2%



11-19รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ภำคกำรผลติ จ�ำนวน 113 เครอืข่ำย และเครอืข่ำยภำคบรกิำร จ�ำนวน 11 เครือข่ำย โดยส่วนใหญ่

เครอืข่ำยวสิำหกจิ (Cluster) ของผูป้ระกอบกำร SMEs อยู่ในภำคเหนอื จ�ำนวน 41 เครอืข่ำย 

อำทเิช่น เครอืข่ำยสิง่ทอ เคร่ืองจกัรและโลหะกำร เป็นต้น รองลงมำ ภำคกลำง จ�ำนวน 30 

เครอืข่ำย อำทเิช่น เครอืข่ำยแปรรปูอำหำรกระป๋อง เกษตรไซโล เป็นต้น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ�ำนวน 28 เครอืข่ำย อำทเิช่น เครอืข่ำยผ้ำไหม แปรรปูข้ำว เป็นต้น  ภำคใต้ จ�ำนวน 19 เครือข่ำย 

อำทเิช่นเครอืข่ำยอำหำรทะเลแปรรูป  เครือข่ำยผลติภณัฑ์จำกยำงพำรำ เป็นต้น และจ�ำนวน

เครอืข่ำยวสิำหกจิทีม่กีำรรวมตัวน้อยทีส่ดุอยู่ในภำคตะวันออก จ�ำนวน 6 เครอืข่ำย อำทเิช่น 

เครอืข่ำยแปรรปูมนัส�ำปะหลงั ชิน้ส่วนยำนยนต์และเคร่ืองจกัรกล ตำมภำพที ่ 11.20

ทีม่า : ภาคการผลติ ข้อมลูจากกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) และภาคบรกิาร 
       ข้อมลูจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ภำพที ่11.20 แสดงเครอืข่ำยวสิำหกจิ (Cluster) ของผูป้ระกอบกำร SMEs ในภมูภิำค 

เครือขายผูประกอบการ SMEs จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ 41 เครือขาย (33.1%)

ภาคกลาง 30 เครือขาย (24.2%)

ภาคใต 19 เครือขาย (15.3%)

ภาคตะวันออก 6 เครือขาย (4.8%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 เครือขาย (22.6%)



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-20 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเด็นการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน จำกกำรส�ำรวจผู้ประกอบกำร SMEs 

จ�ำนวน 1,202 ตวัอย่ำง พบว่ำ ส่วนใหญ่ มผีูป้ระกอบกำร SMEs ท่ีไม่เคยขอรับบริกำรทำงกำรเงนิ 

ร้อยละ 50.6 โดยมสีำเหตหุลกั คือ ผูป้ระกอบกำร SMEs มเีงนิทนุของกจิกำรเพยีงพอ และมี

ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่คยใช้บริกำรทำงกำรเงนิจำกองค์กรทำงกำรเงนิ ร้อยละ 41.8 โดยส่วน

ใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรภำคกำรผลติ นอกจำกนัน้มผีูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่คยขอรบับรกิำร

ทำงกำรเงนิ แต่ไม่เคยได้รบักำรอนมุตัเิลย ร้อยละ 7.6 สำเหตุส่วนใหญ่เป็นกำรขำดหลกัทรพัย์

ในกำรค�ำ้ประกนั  ตำมภำพที ่11.21

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง

ภำพที ่11.21 แสดงกำรเข้ำถงึแหล่งบรกิำรทำงกำรเงนิของผูป้ระกอบกำร SMEs

ยทุธศาสตร์ที ่6 กำรพฒันำปัจจยัเอือ้ในกำรด�ำเนินธุรกจิส�ำหรบั SMEs มทิีศทำง

ในกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเป็นปัจจยั

เอือ้ในกำรด�ำเนนิธุรกจิ เพือ่มุง่ยกระดับผลติภำพของ SMEs ให้สงูขึน้ และเสรมิสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้สูงขึ้น  

ตลอดจนสนบัสนนุกำรปรับตัวไปสูก่ำรใช้ฐำนควำมรู้ ทกัษะฝีมอื และมพีลวตัสงู

สัดสวนของผูประกอบการ SMEs ที่เขาถึงแหลงบริการทางการเงิน

ไมเคยขอรับบริการทางการเงิน

สาเหตุหลัก

1. มีเงินทุนของกิจการเพียงพอ

2. ไมคุนเคยกับการขอใชบริการทางเงิน

3. ไมเขาใจวิธีการในการขอใชบริการ

เคยขอรับบริการ แตไมเคยไดรับ

เคยใชบริการทางการเงินจากองคกรทางการเงิน

สาเหตุหลัก

1. ขาดหลักทรัพยในการค้ำประกัน

2. แผนธุรกิจไมผานการอนุมัติ

3. ไมมีประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน 

41.8%

7.6%50.6%



11-21รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง
หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท

ภำพที ่11.22 แสดงประเภทบรกิำรทำงกำรเงนิทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs ขอรบับรกิำร 

ส�ำหรบัประเภทบริกำรทำงกำรเงนิทีข่อรับบริกำร พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร SMEs ทัง้ภำค

กำรผลิต ภำคกำรค้ำ และภำคบริกำร ส่วนใหญ่ใช้บริกำรเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) จ�ำนวน  

347 รำย รองลงมำเป็นเงนิกูร้ะยะยำว (Term Loan) จ�ำนวน 159 รำย และบริกำรบัตร Credit  

จ�ำนวน 86 รำย ตำมล�ำดบั  แต่ทัง้นีผู้ป้ระกอบกำร SMEs ภำคกำรค้ำจะใช้บรกิำรทำงกำรเงนิ

ประเภทบตัร Credit เป็นอนัดบั 2 และเงนิกูร้ะยะยำว (Term Loan) ตำมล�ำดับ (ตำมภำพท่ี 11.22)

วัตถุประสงค์ในกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำร SMEs ทั้งภำคกำรผลิต 

ภำคกำรค้ำ และภำคบริกำร ส่วนใหญ่ใช้เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ จ�ำนวน 424 รำย 

รองลงมำ เพ่ือกำรเพิม่ทนุ / ขยำยกจิกำร จ�ำนวน 255 รำย และเพือ่ลงทุนเริม่ต้นกจิกำร จ�ำนวน 

45 ตำมล�ำดบั (ตำมภำพที ่11.23)

ปัญหำ และอุปสรรคในกำรขอรับบริกำรทำงกำรเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกำร 

SMEs ไม่มปัีญหำในกำรขอรับบริกำรทำงกำรเงนิ ร้อยละ 59.36 ในขณะทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs 

ที่มีปัญหำในกำรขอรับบริกำรทำงกำรเงิน มีอยู่เพียงร้อยละ 40.64 ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.85  

มปัีญหำกำรได้รบัวงเงนิน้อย ไม่เพยีงพอต่อกำรใช้ในกจิกำร รองลงมำ เกิดจำกควำมล่ำช้ำในกำร

อนมุตั ิร้อยละ 26.05 และกำรขำดหลกัประกนัเงนิกู ้ร้อยละ 22.14 ตำมล�ำดบั (ตำมภำพท่ี 11.24)

2554 2554 2554 2554 2554 2554 2554

ประเภทบริการทางการเงินที่ผูประกอบการ SMEs

หน�วย : ราย

ภาคการค�า ภาคการผลิต ภาคบริการ

130 105

112

23

75
61

32
21

33

8

27
16

19

12

2 6

10

6

1

0

1



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-22 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 วตัถปุระสงค์

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง
หมายเหตุ : ตอบปัญหาหลกัได้ 3 ข้อ เรยีงล�าดบั 1,2,3 โดยล�าดบัที ่1=3 คะแนน ล�าดบัที ่2= 2 คะแนน และ ล�าดบัที ่3 = 3 คะแนน

ภำพที ่11.23 แสดงวตัถปุระสงค์ในกำรใช้บรกิำรทำงกำรเงนิของผูป้ระกอบกำร SMEs

ภำพที ่11.24 แสดงปัญหำและอปุสรรคในกำรขอรบับรกิำรทำงกำรเงนิ 

วัตถุประสงคในการใชบริการทางการเงินของผูประกอบการ SMEs จำแนกตามประเภทธุรกิจ

เพื�อใชหมุนเวียนธุรกิจ 424

255

45

12

เพื�อการเพ่ิมทุน / ขยายกิจการ

เพื�อลงทุนเริ่มตนกิจการ

อื�นๆ

หน�วย : ราย

ภาคการค�า ภาคการผลิต ภาคบริการ

ปญหาและอุปสรรคในการขอรับบริการทางการเงิน จำแนกตามประเภทธุรกิจ

315
266

226

87
63

87

28 36

ภาคบริการ
ภาคการผลิต
ภาคการค�า

หน�วย : คะแนน

ได�รับวงเงินน�อย
ไม�เพียงพอ

ในการใช�ในกิจการ

มีความล�าช�า
ในการอนุมัติ

ขาดหลัก
ประกันเงินกู�

ไม�มีความรู�เกี่ยวกับ
การจัดทำ

แผนงานเพื่อขอรับ
บริการทางการเงิน

ประวัติทางการเงิน
ไม�น�าเชื่อถือ

ความไม�สะดวก
ในการเข�ารับบริการ
เช�นที่ตั้ง การเดินทาง

อื่นๆ



11-23รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคผลติภาคบรกิารจ�านวน 801 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.25 แสดงกำรเข้ำถงึ และใช้บรกิำรทำงเทคโนโลยจีำกแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลย ีรวมทัง้กำรวจิยั และพฒันำ

• ประเดน็การใช้เทคโนโลยแีละการวจิยัพฒันา จำกกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร SMEs 

ในประเดน็กำรเข้ำถงึ และใช้บริกำรทำงเทคโนโลยจีำกแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลย ีรวมทัง้กำร

วจัิยและพัฒนำในภำคกำรผลติ และภำคบริกำร  จ�ำนวน 801 ตวัอย่ำง พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร 

SMEs ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บรกิำรทำงเทคโนโลยจีำกแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลย ี และกำรวจิยั 

และพัฒนำ สงูถงึ ร้อยละ 84.5 และมผีูป้ระกอบกำร SMEs ส่วนน้อยทีเ่คยใช้บรกิำร ร้อยละ 

15.5 โดยผูป้ระกอบกำร SMEs ทีใ่ช้บรกิำรจะอยูใ่นภำคกำรผลติมำกกว่ำภำคบริกำร โดยในส่วนของ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs ทีเ่คยใช้บริกำร ในภำพรวมส่วนใหญ่เข้ำถงึแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลยี

ประเภทห้องปฏบิตักิำร ในรูปแบบกำรทดสอบ / ตรวจสอบสนิค้ำ รองลงมำ คอื ศนูย์บ่มเพำะ 

และ ศนูย์วจัิย ตำมล�ำดบั  ตำมภำพที ่11.25

ส�ำหรบัปัญหำหลกัในกำรเข้ำถงึ และกำรใช้บริกำรจำกแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลย ีใน  

3 ล�ำดบัแรก พบว่ำ ล�ำดับที ่1 เป็นเร่ืองของควำมไม่เพยีงพอของแหล่งทีใ่ห้บรกิำรทำงเทคโนโลยี 

จ�ำนวน 60 รำย ล�ำดบัที ่2 บริกำรทีม่อียูข่องแต่ละที่ไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ทีต้่องกำรใช้บรกิำร 

จ�ำนวน 54 รำย และล�ำดับที ่3 ไม่รู้จกัแหล่งบริกำรทำงเทคโนโลยทีีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร 

จ�ำนวน 45 รำย  ตำมภำพที ่11.26

การเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีจากแหลงบริการทางเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา

ภาคการผลิต 

11.1%

ภาคการบริการ

4.4%

ไมเคย
ใชบริการ
84.5%

เคยใชบริการ
15.5%

หองปฏิบัติการ

63
ราย

ศูนยวิจัย

34
ราย

ศูนยบมเพาะ

28
ราย

ศูนยบมเพาะ

21
ราย

หองปฏิบัติการ

14
ราย

ศูนยวิจัย

ไมมี



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-24 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ภาคผลติภาคบรกิารจ�านวน 801 ตวัอย่าง 

ภำพที ่11.26 แสดงปัญหำหลกัในกำรใช้บรกิำรจำกแหล่งบรกิำรทำงเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบกำร SMEs

• ประเดน็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกฎระเบยีบภาครฐั จำกกำรส�ำรวจผูป้ระกอบกำร 

SMEs จ�ำนวน 1,202 รำย พบว่ำ ในภำพรวมมผีูป้ระกอบกำร SMEs มคีวำมตระหนกัรูว่้ำ 

หน่วยงำนภำครฐัมกีำรสนบัสนนุด้ำนข้อมลูข่ำวสำร และกฎระเบยีบของภำครฐั เป็นส่วนใหญ่ 

จ�ำนวน 911 รำย (ร้อยละ 75.8) และเป็นส่วนน้อยที่ไม่ทรำบเลยว่ำ ภำครฐัมกีำรสนบัสนนุด้ำน

ข้อมลูข่ำวสำร จ�ำนวน 291 รำย (ร้อยละ 24.2)  โดยในส่วนของผูป้ระกอบกำร SMEs ท่ีตระหนกั

รู้ว่ำหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนข้อมูลข่ำวสำร และกฎระเบียบต่ำงๆ ส่วนใหญ่ไม่เคย 

ใช้บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรเลยสงูถงึร้อยละ 73.0 และเป็นส่วนน้อยท่ีเคยใช้บรกิำร เพยีงร้อยละ 

27.0 โดยมปีระเภทของบรกิำรทีผู่ป้ระกอบกำร SMEs เคยใช้บริกำรมำกท่ีสดุ คอื ด้ำนกำรตลำด 

รองลงมำคอื ด้ำนกำรผลติ และด้ำนกำรเงนิตำมล�ำดับ ตำมภำพที ่11.27 และ 11.28

ปญหาหลักในการใชบริการจากแหลงบริการทางเทคโนโลยีของผูประกอบการ SMEs

ความไมเพียงพอของแหลงที่ ใหบริการฯ 60

54

45

26

19

บริการที่มีอยูของแตละที่ ไมตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการใชบริการ

ไมรูจักแหลงบริการฯ ที่สอดคลองกับความตองการ

สถานประกอบการของทานไมอยู ในพื้นที่ของแหลงที่ ใหบริการ

ขาดหนวยงานเขามาลงทุนดานเทคโนโลยีสำหรับการใชบริการรวมกัน

15สถานประกอบการไมอยู ในพื้นที่ของแหลงที่มาที่ ใหบริการ

11อื�นๆ

หน�วย : ราย

หมายเหตุ : ตอบได�มากกว�า 1 วิธี



11-25รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 1,202 ตวัอย่าง

ทีม่า : จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs ทีใ่ช้บรกิารด้านข้อมลูข่าวสารและกฎระเบยีบ จ�านวน 911 ตวัอย่าง 
หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ด้าน

ภำพที ่11.27 แสดงควำมตระหนกัรูห้น่วยงำนภำครฐัทีส่นบัสนนุด้ำนข่ำวสำร และกฎระเบยีบของผูป้ระกอบกำร SMEs 

ภำพที ่11.28 ประเภทกำรใช้บรกิำรด้ำนข่ำวสำรและกฎระเบยีบของผูป้ระกอบกำร SMEs 

ความตระหนักรูหนวยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนดานขาวสาร และกฎระเบียบของผูประกอบการ SMEs 

ไมทราบเลย 
291 ราย 
(24.2%)

ทราบ 911 ราย 
(75.8%)

ใชบริการ
246 ราย
(27.0%)

ไมใชบริการ
665 ราย
(73.0%)

ประเภทการใชบริการดานขาวสาร หรือ กฎระเบียบของภาครัฐของผูประกอบการ SMEs

ดานการตลาด 70

68

64

47

48

23

20

13

13

10

ดานการผลิต

ดานการเงิน

ดานการบริหารจัดการ

หน�วย : ราย

ดานทรัพยากรบุคคล

ดานการสรางเครือขาย

ดานกฎระเบียบของภาครัฐ

ดานบริการ

ดานการคา

อื�นๆ

ภาคการผลิต ภาคการค�า ภาคบริการ



การประเมินสถานภาพการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของประเทศไทย

11-26 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• ประเด็นการส่งเสริม และพัฒนาปัจจัยเอื้อแก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคลากร  

ในการด�าเนินธุรกิจ ผลจำกกำรศึกษำผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม 

SMEs ในช่วงปี 2550-2553 พบว่ำ มโีครงกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งเสริม และพัฒนำปัจจยัเอ้ือแก่ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs และบุคลำกร ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ มจี�ำนวน 182 โครงกำร ผูป้ระกอบกำร 

SMEs ได้รบักำรส่งเสรมิ 161,382 วิสำหกจิ หรือเฉลีย่ประมำณ 40,345 รำยต่อปี และบคุลำกร

ได้รบักำรส่งเสรมิ 3,179,617 คน หรือเฉลีย่ประมำณ 794,911 คนต่อปี  โดยมปีระเภทโครงกำร

ทีส่่งเสรมิ และพัฒนำปัจจยัเอือ้แก่ผูป้ระกอบกำรมำกทีส่ดุ อยูใ่นด้ำนกำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน

ในกำรส่งเสรมิ SMEs อำทิ เช่น กำรจดัท�ำวิจยัเชงินโยบำยด้ำน SMEs กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์

และบรูณำกำรในกำรส่งเสริม SMEs ของภำครัฐและเอกชน จ�ำนวน 76 โครงกำร รองลงมำคอื 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำทิเช่น กำรพฒันำระบบเคร่ืองมอื เครือ่งจกัร อปุกรณ์และเทคโนโลยี

ด้ำนโลจิสตกิส์ กำรพัฒนำรหสัสนิค้ำบำร์โค้ต เป็นต้น จ�ำนวน 61 โครงกำร ด้ำนข้อมลูข่ำวสำร

และกฎระเบยีบของภำครฐั จ�ำนวน 20 โครงกำร ตำมภำพที ่11.29 และ 11.30

ทีม่า : จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.29 แสดงจ�ำนวนโครงกำรทีส่่งเสรมิ และพฒันำปัจจยัเอือ้แก่ผูป้ระกอบกำร SMEs จ�ำนวน 182 โครงกำร

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

จำนวนโครงการที่สงเสริม และพัฒนาปจจัยเอื้อแกผูประกอบการ SMEs ในป 2550-2553 

หน�วย : โครงการ

58
55

35 34



11-27รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ทีม่า :  จากโครงการทีด่�าเนนิงานภายใต้ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2550-2553

ภำพที ่11.30 แสดงประเภทของโครงกำรทีส่่งเสรมิ และพฒันำปัจจยัเอือ้แก่ผูป้ระกอบกำร SMEs

ประเภทโครงการที่สงเสริมและพัฒนาปจจัยเอื้อแกผูประกอบการ SMEs 

หน�วย : โครงการ

76
61

20 13 11 1

ด�านสนับสนุนงาน
การส�งเสริม SMEs

ด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน

ด�านข�อมูลข�าวสาร
และกฎระเบียบภาครัฐ

ด�านบริการ
ที่ปรึกษาเรื่อง
เทคโนโลยี/

วิจัยและพัฒนา

ด�านการเข�าถึง
แหล�งเงินทุน

ด�านกฎระเบียบ
ที่เป�นอุปสรรค


