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แนวทางการศกึษา 

โครงการการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 

 

1. กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 
1.1 การทบทวนแนวคิดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อาเซียนให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  หลังจากการ
ด าเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี 
2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวม การศึกษา
ในครั้งนี้ได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากหน่วยงานที่ได้ร่วมประชุมในการ
จัดตั้งประชาคมฯ อาทิ ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้า เป็นต้น ในประเด็นหลักๆ 
ดังนี ้

- ความเป็นมาของการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
- เป้าหมายของ AEC 
- พิมพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
- แนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเป็น AEC 
- แผนการด าเนินงาน  

 
1.2 การทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่น้อยไปกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การทบทวนข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคในประเด็น
ส าคัญๆ จะช่วยให้เห็นถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประเด็นหลักๆ ที่ได้มีการทบทวนใน
การศึกษาครั้งนี้ เช่น จ านวนประชากรทั้งประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สินค้าหลักที่มีการส่งออก-
น าเข้า ตลาดหลักที่มีการส่งออก-น าเข้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า-การลงทุน เป็นต้น 

 
1.3 การทบทวนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความแตกต่างในนโยบายการบริหารประเทศรวมถึงการให้ความส าคัญในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันไป ได้ส่งผลต่อ
ผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการรองรับ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอาเซียนในชั้นแรกจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเข้าใจถึง
ศักยภาพของผู้ประกอบการซึ่งแสดงในรูปของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ 
(Internet Penetration Rate, e-Commerce business) ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้ความส าคัญข้อมูลระดับจุลภาคหรือในที่นี้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท าให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในบางประเด็นปรากฎเพียง
บางประเทศเท่านั้น 

 
1.4 การทบทวนถึงนโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในส่วนบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษาในครั้งนี้ ได้
ทบทวนว่ามีหน่วยงานใดที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีนโยบาย/ มาตรการ อย่างไรบ้าง เนื่องจากการให้
ความส าคัญแก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ท าให้นโยบาย/ มาตรการ ที่มีย่อมแตกต่างกันไป 
โดยบางประเทศอาจมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละด้าน มีการก าหนด
เป็นแผนแม่บท (Master Plan) หรือแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development Plan) ขึ้นมา
อย่างชัดเจน ขณะที่บางประเทศหน่วยงานที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ ใน
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงเท่านั้น ท าให้ไม่มีการก าหนดแผนพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่น าไปรวมไว้ใน
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมแทน (Industrial Policy) ส่งผลให้ข้อมูลท่ีทบทวนได้ในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กัน  

 
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบาย มาตรการภาครัฐในการเตรียมการผู้ประกอบการ SMEs เพื่อก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก 
ข้อมูลท่ีทบทวนได้ถูกน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนใดทีม่กีารใหใ้น

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ไม่มีในไทย หรือแม้จะมีการใช้มาตรการเหล่านั้นในประเทศไทย แต่มีวิธีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ผลการวิเคราะห์ท าให้เห็นถึงแต้มต่อที่ผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆ ได้รับ โดยเฉพาะหากต้องมี
การแข่งขันกันเองในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
1.6 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับมาตรการรองรับผลกระทบต่อ SMEs ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นทิศทางที่คล้ายกับการรวมกลุ่มของประเทศในทวีปยุโรปและ
จัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ทบทวนถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อ SMEs ของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และคัดเลือกในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย โดยน าเสนอไว้ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการศึกษาใน
ครั้งนี ้
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  
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2.2 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการภาครัฐในการเตรียมการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก โดยขอบเขตที่ได้มีด าเนินการมีดังนี้ 
2.2.1 ทบทวนนโยบายและมาตรการภาครัฐในการเตรียมความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.2.2 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างน้อย 2 องค์กรในกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม ได้แก่ ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน 

2.2.3 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานส าคัญด้านนโยบายขององค์กรที่รับผิดชอบ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 1-2 องค์กรในกลุ่มประเทศสมาชิก
ใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  

2.2.4 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ อาทิ ผู้แทนจากหอการค้า ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการหรือ
สมาคมต่างๆ ฯลฯ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน  

2.2.5 การจัดประชุมระดมสมองกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตลอดจน
ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประมวลข้อคิดเห็นที่อาจมีเพิ่มเติมจากข้อมูลและข้อเสนอแนะผลการศึกษาที่
ทีมที่ปรึกษาได้น าเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

3. ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังน้ี 
 เนื่องจากการจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละประเทศที่ศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างกันมาก บางประเทศมี
ระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสหภาพพม่า กัมพูชา สปป.ลาว บรูไนดารุสซาลาม 
หรือบางประเทศมีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีไม่ลงรายละเอียด เช่น ประเทศสปป.ลาว ฯลฯ ส่งผลให้การเปรียบเทียบในบาง
ประเด็นมีข้อมูลไม่ครบทุกประเทศ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ได้น าผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ 
ท าให้ผลการวิเคราะห์บางส่วนเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ทีมที่ปรึกษาเห็นว่า ผลการศึกษาที่ได้ยังสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อไปได้ 

 

 


