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การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

จ�าเป็นต้องเร่งพัฒนายกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ 

มีความสามารถในการท�าธุรกิ จระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SME 

มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้

กับประเทศอย่างแท้จริง โดย วิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 

ได้ก�าหนดให้ “SME ไทยเติบโ ต แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลัง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ทั้งนี้เพื่อให้ SME เป็นแรงขับเคลื่อน

ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี 

แผนการส่งเสริมฯ ฉบับท่ี 4 มุ่งให้เกิดการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของ 

SME จึงได้ก�าหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้ “สัดส่วน

มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564” 

โดยแนวคดิของการด�าเนนิงานภายใต้แผนการส่งเสรมิฯ นัน้ ให้ความส�าคญั

ทั้งการพัฒนา SME เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด (Competitive Growth) 

และการส่งเสริม SME เพื่อเป็นเครื่องมือการกระจายรายได้และลดความ

เหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) 

การส่งเสริมและพัฒนา SME มีควา มเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา 

ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม แนวท างการด�าเนินงานท่ีมีความส�าคัญ 

เป็นแนวทางที่จะสร้างการเติบโต ที่ยั่งยืนให้กับ SME และถือได้ว่าเป็น

เงื่อนไขของความส�าเร็จในการส่ง เสริม SME ของแผนการส่งเสริมฯ 

ฉบับที่ 4 มีดังนี้
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ปรับปรุงให้การดำาเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น 
(Ease of Doing Business)

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของ SME ยังมีอุปสรรคอยู่

มาก โดยเฉพาะอุปสรรคจากกฎระเบียบของภาครัฐที่ SME เกี่ยวข้อง 

เช่น การขอใบอนุญาต หรือการขอการรับรองต่างๆ มีขั้นตอนมาก 

ใช้ระยะเวลานาน หรือมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปส�าหรับ SME ซึ่งจ�าเป็นต้อง

เร่งแก้ไขปรับปรงุให้การด�าเนนิงานและการให้บรกิารภาครฐัมคีวามสะดวก

และไม่เป ็นภาระแก่ SME รวมถึงการแก้ไขกฎหมายบางเรื่องให ้

ทันสมัย สามารถสนับสนุนการพัฒนา SME ท่ีประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 

ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับ SME 

บางเรื่องที่ยังไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ จ�าเป็นต้องเร่ง

ยกระดับการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ ให้พร้อมรองรับ SME ท่ีมีความต้องการ 

ที่หลากหลาย ซึ่งการสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจมีความง่ายและสะดวก

น้ัน จะเป็นประโยชน์ต่อ SME โดยรวมทุกสาขาธุรกิจ

ส่งเสริมให้ SME มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
แบบมืออาชีพ (Smart SME)

SME ไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความสามารถในการบริหารธุรกิจ

สมัยใหม่ ขาดทักษะในการติดต่อเจรจาธุรกิจระดับสากล และไม่รู้เท่าทัน

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้การประกอบ 

ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถขยายตลาดการค้าหรือการลงทุน 

น�าไปสู่การไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ดังนั้น ภาครัฐต้องเร่งยกระดับ

ความสามารถให้ SME ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญ

ในการท�าธุรกิจ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ 

การเสริมสร้างความสามารถในการค้าขายระหว่างประเทศ การส่งเสริม

แนวคิดการท�าธุรกิจที่มุ่งตอบสนองตลาดระดับโลก (Global Context) 

ซึ่ง SME ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น SME ที่มีศักยภาพ SME ในระดับ 

ฐานราก หรือ SME ภาคเกษตร ล้วนแล้วแต่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
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พัฒนา SME รุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ที่สร้างคุณค่าและมูลค่า (High Value Startup)

เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันว่าการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไก

ส�าคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว ซ่ึงท่ีผ่านมา 

ประเทศไทยก็ได้มีการกระตุ ้นให้เกิดผู ้ประกอบการใหม่มาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถเป็นหัวจักรส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง จ�าเป็นต้อง 

มุ ่งแสวงหาและพัฒนา SME รุ ่นใหม่ท่ีสามารถสร้างมูลค่าสูงได้ เช่น 

ผู ้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม (Tech Startup) 

ผู้ประกอบการในงานสร้างสรรค์และออกแบบ (Creative Startup / 

Cultural Startup) ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 

สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซ่ึงจ�าเป็นท่ีภาครัฐจะต้องให้การส่งเสริม

ในหลายๆ ประเด็นท้ังในเรื่องการสร้างเสริมโอกาสผู้ประกอบการใหม ่

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู ่ธุรกิจ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และ

การท�าให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการใหม่กลุ่มนี ้

เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ที่เอื้อกับรูปแบบของ 

การด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อน�าประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้

ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน (Efficiency-Driven Economy) 

สู ่การเป็นประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน 

(Innovation-Driven Economy) ได้

แผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุม

แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญข้างต้น รวมทั้งแนวทางการด�าเนินงาน

สนับสนุนอื่นที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้กับ SME สรุปสาระ

ส�าคัญได้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น

เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME ในประเด็น (Issue-based) ท่ีส�าคัญ 

ต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME โดยมีทั้ง 

การพัฒนา SME ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้น และการพัฒนาระบบ

นิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของ 

SME ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้

ยกระดบัผลติภาพ เทคโนโลย ีและนวตักรรม: การให้ความช่วยเหลอื 

SME ในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพธุรกิจ สนับสนุน 

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมให้ไปสู ่เชิงพาณิชย ์

ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้านวัตกรรมของ SME ปรับปรุง

ระบบการจดสิทธิบัตร รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย

และพัฒนาความเชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ SME 

สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน: การสนับสนุนให้ SME เข้าถึง 

สินเชื่อได้มากขึ้น และพัฒนาแหล่งเงินทุนประเภททุนให้เข้มแข็ง

มากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้กับ SME

ส่งเสรมิการเข้าถึงตลาดและการเข้าสูส่ากล: การส่งเสรมิการเข้าถงึ

ตลาดภาครัฐ สนับสนุนการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน 

SME ในการขยายตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ สร้างและ

พัฒนาผู้ส่งออกรายใหม่ รวมทั้งอ�านวยความสะดวกแก่ SME 

ในการไปลงทุนในต่างประเทศ

พฒันาและส่งเสรมิความเป็นผูป้ระกอบการ: การสร้างความตระหนกั

และแรงบันดาลใจให้กับคนรุ ่นใหม่ในการเป็นผู ้ประกอบการ 

รวมทั้งสร้างความพร้อมในการเป็นผู ้ประกอบการใหม่ในด้าน 

องค์ความรู้และทักษะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม

เป็นการส่งเสรมิและพฒันา SME เฉพาะกลุม่ ซึง่มคีวามต้องการความช่วยเหลอื

ที่แตกต่างกัน จ�าเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส�าหรับ 

SME แต่ละกลุ่ม มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup): 

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มท่ีสามารถสร้างมูลค่าได้สูง 

ผ่านกระบวนการอบรมเชิงลกึและบ่มเพาะ สนบัสนนุให้มกีารพฒันา

ศูนย์บ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดตั้งศูนย์บริการด้าน 

การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการด�าเนินงาน

ของ Startup Accelerator ให้มีศักยภาพมากข้ึน รวมท้ังส่งเสริม

การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุทีเ่หมาะสม ปรบัปรงุกฎระเบยีบและก�าหนด

สิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้

ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่และการสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิของ SME: 

การพัฒนาความเข้มแข็งของคลัสเตอร์และกลุ่มสหกรณ์ เชื่อมโยง

ให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริม

องค์การเอกชนให้เข้มแข็ง

พัฒนาวสิาหกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็: การส่งเสรมิให้วสิาหกจิ

ฐานรากมีความรู้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนา

สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้าและ

บริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME 
อย่างเป็นระบบ

เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้

พัฒนาเครือ่งมอืการส่งเสรมิ SME ให้มปีระสทิธภิาพ: การส่งเสรมิ

ให้ SME เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาต่างๆ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูล สนับสนุนการใช้ 

ผู้ให้บริการธุรกิจเอกชน (Private Service Provider) ให้มากขึ้น 

พัฒนาระบบการให้บริการด้านที่ปรึกษา พี่เลี้ยง นักวินิจฉัย และ

จดัท�าระบบการติดตามและประเมนิศักยภาพ SME รวมทัง้ยกระดบั 

การพฒันามาตรฐานให้กบั SME และพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก

อื่นที่ยังมีให้บริการไม่เพียงพอ

ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อ

และลดอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจของ SME: การทบทวน

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา SME 

และก�าหนดสิทธิประโยชน์ส�าหรับ SME ในรูปแบบต่างๆ

ส�าหรับกระบวนการในการขบัเคลือ่นแนวคดิและแนวทางของแผนการส่งเสรมิฯ 

ฉบบัที ่ 4 ไปสูก่ารปฏบิตันิัน้ จะด�าเนนิการโดยการจดัท�า “แผนปฏบิตักิาร 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เพื่อถ่ายทอดแนวคิด 

ไปสู่การด�าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งในเร่ืองของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ในแต่ละแนวทางการด�าเนินงาน ตัวชี้วัด และระยะเวลาการด�าเนินงาน 

โดยต้องมกีารประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจดัท�า แผนปฏิบัติการฯ 

ที่สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนด

ให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้าหรือ 

ผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับภาพรวมของแผนการส่งเสริมฯ 

ระดับผลกระทบต่อ SME และระดับโครงการภายใต้แผนการส่งเสริมฯ


