บทที่ 5
ยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะป
2550-2554 ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 25502554 (ฉบับที่ 2) มีดังนี้
รูปที่ 5-1

ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554

ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554)
SMEs มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง /แข็งแกรง / ยั่งยืน
โดยใชความรู ทักษะ ฝมือ

Dynamic & Knowledge-based SMEs
Productivity & Innovation

1
การสรางและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ผปก.

2

3

การเพิ่ม
การเพิ่ม
ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพและลด
ขีดความสามารถ
ผลกระทบในภาค
นวัตกรรมของ SMEs
การคา
ในภาคการผลิต

6

4

5

การสงเสริมขีด
ความสามารถ
ในการสราง
มูลคาเพิ่ม
ของภาคบริการ

การสงเสริม SMEs
ในภูมิภาคและ
ทองถิ่น

การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ

เทคโนโลยี

พัฒนาบุคลากร

ขอมูล/
องคความรู

กฎระเบียบ

โลจิสติกส

พื้นที่
ประกอบการ

การตลาด

การเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐ

เศรษฐกิจพอเพียง / ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
• การสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation) เปนแนวคิดที่สําคัญ
สวนหนึ่งในการสรางสังคมผูประกอบการของประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่งจากขอมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวาการจัดตั้งกิจการใหมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในชวงป 2545-2548 ซึ่งมีจํานวนนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมระหวางป 2545-2548 เทากับ 35,381 ราย
43,440 ราย 47,583 ราย และ 49,534 ราย ตามลําดับ และในป 2549 กลับลดลงเปน 46,816 ราย
ขณะที่การยกเลิก กิจการมีการเปลี่ ยนแปลงคอนขางผันผวน โดยตั้งแต ป 2545 การเลิกกิจการ
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก 24,397 ราย เปน 28,136 ราย ในป 2546 และลดลงเปน 22,980 รายในป 2547
แตกลับเพิ่มขึ้นเปน 26,041 รายในป 2548 และลดลงเปน 20,078 ราย ในป 2549 ซึ่งในปจจุบัน
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ประชาชนไดใหความสนใจในการเปนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น ผานการเขารวมโครงการดานการ
สร า งผู ป ระกอบการใหม ข องหน ว ยงานภาครั ฐ เป น จํ า นวนมาก อาทิ เ ช น โครงการเสริ ม สร า ง
ผูประกอบการใหม ซึ่งดําเนินการโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โครงการเถาแกมือใหม
ดําเนินการโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนตน
• กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวนใหญเปนวิสาหกิจอิสระ (Stand
Alone) หรือธุรกิจครอบครัว หรือเจาของคนเดียว และเปนธุรกิจที่รับจางผลิต ทําสินคาหรือบริการ
ลอกเลียนแบบ มีผลิตภาพต่ํา ขาดนวัตกรรมและระบบบัญชีที่นาเชื่อถือ ไมมีระบบจัดการที่ทันสมัย
โดยเฉพาะการบริหารจัดการความรู ไมมีความตื่นตัวหรือเห็นประโยชนที่จะลงทุนในปจจัยที่เกิดผล
ประโยชนในระยะยาว เชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีของกิจการ การ
จัดการระบบบริหารจัดการความรู รวมทั้งยังทําการแขงขันโดยมุงเนนการลดตนทุนมากกวาเพิ่ม
มูลคาหรือคุณคาของสินคาและบริการของตน เมื่อพิจารณาจากวงจรชีวิตของธุรกิจ (SMEs Life
Cycle) ซึ่งมีสภาพปญหาและสภาพความตองการการปรับตัว รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐที่
ตางกันออกไป สามารถแบงกิจการขนาดกลางและขนาดยอมออกเปน ระยะเริ่มตน (Start-Up)
สวนใหญเปนผูประกอบการรายใหมที่เพิ่งประกอบกิจการไมเกิน 1-2 ป ระยะเติบโต (Growth) เปน
กลุมที่มีความพรอม/ศักยภาพสูง และกลุมที่เปนเปาหมายการสงเสริมพัฒนาของภาครัฐ ระยะอยูตัว
(Maturity) เปนกิจการที่ไดดําเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแลว มีการเติบโตมาถึงจุดหนึ่ง สามารถอยูรอด
ได แตไมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือมีแนวโนมการเติบโตลดลง จําเปนจะตองมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-การจัดการ หรือตองสรางนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งเปนไปได
ทั้ ง นวั ต กรรมกระบวนการ หรื อ นวั ต กรรมสิ น ค า และบริ ก าร ระยะถดถอยและปรั บ ตั ว
(Turnaround) เปนกลุมที่มีปญหา/ออนแอ หลังจากที่ธุรกิจไดผานระยะเติบโตมาระยะหนึ่งแลว
หรือไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซึ่งภาครัฐควรใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจ
• ปญหา/อุปสรรคที่สําคัญของการสรางผูประกอบการใหม คือ การขาดความสนใจ
ความตื่นตัว ที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง ขาดองคความรูในการบริหารจัดการ ขาดประสบการณ
และทักษะในการบริหารธุรกิจอยางเปนระบบ ขาดความพรอมดานสถานที่ประกอบการ ขาดความ
พรอมดานเงินทุน ตลอดจนการเขาถึงและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง ในสวนของปญหา และอุปสรรคดานการบริการจากภาครัฐ ประกอบดวย การขาดการบูรณา
การในการใหบริการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ขาดการสนับสนุนขอมูลขาวสารที่เพียงพอ
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ลู ท างการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย บ ม เพาะซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสร า ง
ผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพมีจํานวนไมเพียงพอ ขาดกลไกการสนับสนุนทางการเงิน และ
โครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ปญหาของผูประกอบการเดิมที่สําคัญ สามารถ
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แบงตามระยะของธุรกิจ ไดดังนี้ กิจการชวงเริ่มตนทําธุรกิจ (Start-Up/Entry Stage) ปญหาที่พบ
มากที่สุด คือ ปญหาดานเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ปญหาดานความเปนมืออาชีพและการ
ประกอบธุ ร กิ จ อย า งเป น ระบบ ป ญ หาด า นสถานที่ ตั้ ง กิ จ การ และป ญ หาด า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ รวมทั้งการขาดแคลนเงินทุน ชวงของการเติบโต (Growth Stage) ปญหาที่สําคัญที่กลุม
นี้ประสบ คือ ปญหาดานการควบคุมคุณภาพและการตลาด ปญหาดานบุคลากรและตนทุน ชวง
ระยะการอยูตัวหรือหยุดนิ่งของกิจการ (Maturity Stage) เปนระยะที่กิจการอยูในชวงของการ
อิ่มตัวในการทําธุรกิจ มียอดขายคอนขางคงที่ ไมสามารถขยายยอดการจําหนายไดมากนัก อาจ
เนื่องจากไมมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ หรือการพัฒนาของคูแขง ชวงการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
(Turnaround Stage) กิจการตองปรับตัวขนานใหญหลังจากดําเนินธุรกิจมาชวงหนึ่งแลว ปญหา
สําคัญลําดับต น คือ ด านการผลิ ต การเงิน และการตลาด รวมทั้งการสนับสนุน ขอมูล ขาวสาร
ความรูที่ตองการ
จากผลการศึกษาในโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM)ในป 2549
พบวาประเทศไทยมีระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ (Total Early-stage entrepreneurial
Activity: TEA) ที่รอยละ 15.2 อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับ 41 ประเทศที่มีการสํารวจ และมีทัศนคติ
ในดานบวกตอความเปนผูประกอบการ โดยลักษณะของธุรกิจสวนใหญเปนกิจการใหบริการขนาด
เล็กและมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไมสูงนัก และเนนตลาดภายในประเทศเปนหลัก อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษาพบวารอยละ 86 ของประชากรในวัยทํางานมีความปรารถนาเริ่มตนธุรกิจใหมของตนเอง
แตมีเพียงรอยละ 45 ที่มีความมั่นใจในทักษะและความสามารถที่จะเริ่มตนธุรกิจใหม ดังนั้นสิ่งที่ผู
กําหนดนโยบายควรใหความสําคัญ คือ การใหความสําคัญกับกิจกรรมในชวงเริ่มตนกอตั้งธุรกิจ
ไดแก การสรางความสามารถในการเปนผูประกอบการ การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม การใชระบบที่ปรึกษาและขอมูลทางการตลาดในการมองหาโอกาสทางธุรกิจ และการ
เขาถึงแหลงเงินทุนในการเริ่มตนธุรกิจใหม
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รูปที่ 5-2

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการสรางและพัฒนาผูประกอบการ

ยุทธศาสตรที่ 1

การสรางและพัฒนาผูประกอบการ (Capacity Building)

ทิศทาง : เสริมสรางขีดความสามารถ ผปก. ใหม และ ผปก. เดิม ในการผลิตสินคาที่แขงขันได (ใชฐานความรู ทักษะฝมือ และ
นวัตกรรมดําเนินธุรกิจ ) โดยการสรางคุณคา และเนนการตอบสนองความตองการของตลาดในระดับกลางขึน้ ไป
กลยุทธ / มาตรการ

1
2
3

สรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
(นําเสนอตัวอยาง ผปก. ที่ประสบความสําเร็จ / ให
ขอมูลธุรกิจ / ยกเวนภาษี )
เพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะตามขนาดระยะการเติบโตของธุรกิจ
(ผานระบบอบรม พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา / SMEs U.)

เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี /นวัตกรรม
(ใหองคความรู / สนับสนุนการการใชบริการทาง ว&ท /
ตอยอดนวัตกรรม ของ ผปก.)

4

ยกระดับความสามารถ/คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs
(ยกระดับความรู -ทักษะแรงงาน / สงเสริมการเทียบ
มาตรฐานแรงงาน / สรางสภาพแวดลอมและสวัสดิการที่ดี
ในสถานประกอบการ SMEs)

5

สรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหความรู
ดานการตลาด
(สรางโอกาสทั้งตลาดใน-ตปท. / เพิ่มความรูทักษะดาน
ตลาด/สรางความเชื่อมโยงกับ SMEs ดวยกัน –
กับกิจการ LEs-สงออก)
สรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาล
แกผูประกอบการ
• Corporate governance
• CSR (ผูบริโภค สังคม สิ่งแวดลอม)
• ประหยัดพลังงาน
• สงเสริมการใชระบบบัญชีวิเคราะห ปสภ. ธุรกิจ

6

• ทิ ศ ทางการส ง เสริ ม เน น การสร า งสภาพแวดล อ มและสนั บ สนุ น ให เ กิ ด
ผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพ ที่ใชฐานความรู คุณธรรม ทักษะฝมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การอยูรอดและเติบโตไดของธุรกิจ และการ
เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเดิมในการผลิตสินคาที่แขงขันได (ดานการใชฐานความรู ทักษะ
ฝมือ และนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจ) ใหเหมาะสมตามระยะการเติบโตของธุรกิจ โดยสราง
คุณคาและเนนการตอบสนองความตองการของตลาดระดับกลาง (Medium-end Market) ขึ้นไป
และตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น
กลยุทธที่สําคัญในการสรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ไดแก
1.1) การสร า งแรงจู ง ใจในการเป น ผู ป ระกอบการ เช น การนํ า เสนอตั ว อยา ง
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ การใหขอมูลลูทางธุรกิจ การสนับสนุนดานตางๆ แกผูชนะการ
ประกวดแผนธุรกิจ การยกเวนภาษีธุรกิจเกิดใหม เปนตน
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1.2) การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของ
ธุรกิจในการประกอบกิจการ ผานระบบการเรียนรูและถายทอดความรูตามความตองการ สภาพ
ปญหา และสถานการณ (Customize) เชน ผานระบบบมเพาะ SMEs University ระบบพี่เลี้ยง ที่
ปรึกษา นักวินิจฉัย
1.3) การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยการสนับสนุน
บริการขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยี การสนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีได
โดยสะดวก การสรางเครือขายการยกระดับเทคโนโลยี และการตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
1.4) การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการยกระดับความรูทักษะแรงงานเดิม-แรงงานใหม ผานการฝกอบรม การ
ปรึกษาแนะนํา สนับสนุนการสรางพี่เลี้ยงที่ปรึกษา สงเสริมการสรางและการเทียบระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานทั้งในและนอกระบบ และเสริมสรางสภาพแวดลอมและสวัสดิการการทํางานที่ดีใน
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1.5) การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองคความรูดานการตลาด
โดยการสรางโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการตลาด การพัฒนาทักษะความสามารถดานการตลาด และการสรางความเชื่อมโยง
ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยกัน กับสถานประกอบการขนาดใหญ และกับผู
สงออก
1.6) การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ เชน การ
สรางความตระหนักและแรงจูงใจดานการบริหารจัดการที่ดี ดานสิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และผูบริโภค เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต
• จากขอมูลในป 2549 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตคิด
เปนสัดสวนรอยละ 29.6 มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรอยละ 30.3 และมี
สัดสวนในการจางงานสูงสุด คือ รอยละ 39.7 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด วิสาหกิจ
เหลานี้สวนใหญเปนการผลิตสินคาและบริการเพื่อการจําหนายภายในประเทศ บางสวนเปนผูรับจาง
ผลิตจากกิจการขนาดใหญ และมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูง
• ปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการผลิต แบงออกตาม
กลุมเปาหมายไดดังนี้ กลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งไดแก กลุมอุตสาหกรรมวิศวการ มีศักยภาพใน
การผลิตทดแทนการนําเขาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑไดดีพอสมควรและตลาดในประเทศไทย
ยังมีขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดดานการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ ความสามารถใน
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การผลิต การออกแบบและการทําวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแมพิมพ เครื่องจักรกล
และชิ้นสวนยานยนต การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ มีขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต การ
จัดการ มีตนทุนการผลิตสูง ขาดขอมูลทางดานการตลาด และขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
กลุมอุตสาหกรรมเบา ไทยมีทําเลที่ตั้งเปนศูนยกลางของกลุมประเทศแถบอาเซียน ทําใหมีความ
ได เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งต น ทุ น ค า ใช จ า ยด า นการขนส ง และมี ต ลาดภายในที่ ใ หญ
พอสมควร แตยังขาดแคลนแหลงวัตถุดิบ ขาดแคลนนักออกแบบ มีปญหาดานมาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ มีตนทุนในการผลิตสูงกวาผูผลิตขนาดใหญ การถูกกีดกันทางการคาจากขอกําหนด
หรื อมาตรฐานสํ าหรั บผลิ ตภัณ ฑ บางประเภทในตลาดตางประเทศ การแขงขัน ที่ รุนแรงขึ้น ใน
ตลาดโลก และขาดการเชื่อมโยงและวางแผนรวมกันระหวางหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม กลุม
อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ ในกลุมนี้ไทยมีขอไดเปรียบทางดานวัตถุดิบ มีตลาดสงออก
รองรับที่กวางขวาง ผูประกอบการไทยมีประสบการณและแรงงานไทยมีทักษะฝมือที่ดี อยางไรก็ตาม
มีขอจํากัดดานคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑไมสม่ําเสมอ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ปญหาดาน
การออกแบบผลิตภัณฑ ผูประกอบการขาดความรู การจัดการ และการขาดแคลนบุคลากรทางดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ สวนกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต (New Wave) ยังมีปญหาในดาน
การขาดองค ค วามรู ด า นลู ท างตลาด เทคโนโลยี การผลิ ต การจั ด การ และขาดกํ า ลั ง เงิ น ทุ น ที่
ผูประกอบการจะใชในการลงทุน
• อุตสาหกรรมรายสาขาจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงระหวางประเทศ โดยใน
ปจจุบัน ประเทศไทยไดมีสวนรวมในกลุมการคาเสรีที่สําคัญ เชน APEC, ASEM, GMS, BIMSTEC
และเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศ และไดมีการลงนามความตกลงไปแลวกับ
ประเทศจีน (ตามกรอบอาเซียน – จีน) บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน และลง
นามในกรอบความตกลงกับเปรู นอกจากนี้การเปดเสรีดานการคาการลงทุนไดสงผลกระทบทั้งดาน
บวกและดานลบตอ SMEs ของไทย ในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากระบบการคาเสรีและ
ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ จะตองสงเสริมการมีสวนรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ การเผยแพรความรูผลกระทบมาตรการระหวางประเทศ
สรางกลไกรองรับความขัดแยง หรือการกีดกันทางการคา สนับสนุนการปรับเปลี่ยนธุรกิจในสาขา หรือ
กลุมผลิตภัณฑที่ไดรับผลกระทบสูง รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม การสรางความ
แตกตาง การสรางความหลากหลาย (Productivity / Innovation / Differentiation / Diversification) โดย
ในระยะยาวตองมีการสงเสริมและพัฒนาการผลิตชิ้นสวนในประเทศ (Local Content) และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน
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• กลุมเปาหมาย แบงออกเปน
(1) กลุ ม อุ ต สาหกรรมดั้ ง เดิ ม (Indigenous) ได แ ก กลุ ม อุ ต สาหกรรมเบา
(สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทา อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑพลาสติก) กลุม
อุ ต สาหกรรมวิ ศ วการ (เหล็ กและโลหะประดิ ษฐ เครื่ องจั กรกล แม พิ มพ เครื่ องใช ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส และยานยนตและชิ้นสวน) และกลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากร (อาหาร ยาและ
สมุนไพร เฟอรนิเจอรไม ของขวัญ ของชํารวย ของตกแตงบาน ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑเซรา
มิกส)
(2) กลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต ( New Wave) ไดแก พลังงาน
ทดแทน และผลิตภัณฑที่เขาสูระดับที่สูงขึ้นของหวงโซคุณคา (Value Chain) ในกลุมอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม
รูปที่ 5-3
ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทาง
นวัตกรรมในภาคการผลิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต
ทิศทาง : เพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมและพัฒนาโครงสรางการผลิต
จากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผูสามารถออกแบบ (ODM) และเปนผูสรางตรายี่หอ (OBM)
กลยุทธ / มาตรการ

1

4

สงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและ
การรวมกลุม SMEs

(พัฒนาความเขมแข็งของกลุมเดิม / ผลักดันการ
รวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพ/ สงเสริมความ
เชื่อมโยงระหวางธุรกิจดานการผลิต -การตลาด)

2

สนับสนุนการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี

(เพิ่มความรูความสามารถทางเทคโนฯ -นวัตกรรม /
สนับสนุนการใชบริการทางเทคโนฯ / เชื่อมโยง
ผูสรางและผูใชเทคโนฯ การผลิต)

3

เตรียมพรอมรองรับระบบ
การคาเสรีและมาตรการทางการคา

(ลดผลกระทบในสาขาที่ไดรับผลกระทบสูง / การใช
ประโยชนจากขอตกลง เชน สรางคุณภาพมาตรฐาน
แหลงกําเนิดสินคา RoOs / การใชประโยชน สรางมูลคา
หรือตอยอดจากสินคานําเขาที่มีราคาต่ํา )

5

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับความตองการตลาด
(ใหองคความรูดานคุณภาพ มาตรฐานสากล / สราง
กลไกรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ / สนับสนุนการ
ใชสิ่งอํานวยความสะดวก/ การพัฒนาผลิตภัณฑ / เพิ่ม
ความสามารถในการสราง brand)

เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
(ลดตนทุนดานการผลิต -การจัดการ
/ เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณ-คุณภาพ
/เพิ่มความรู-ทักษะบุคลากร)

• ทิศทางการสงเสริม เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการ
แขงขันของสินคาอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาโครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผู
สามารถออกแบบ (ODM) เองได และเปนผูสรางตรายี่หอ (OBM) ของตัวเองไดในที่สุด
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กลยุทธที่สําคัญในการเพิ่มมูลคาเพิ่มและเสริมสรางขีดความสามารถของภาคการ
ผลิต ไดแก
2.1) การสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) เพื่อสรางความเขมแข็งของกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในสาขาที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว และ
สนับสนุนผลัก ดั นการรวมกลุมในสาขาที่มีศั ก ยภาพเพิ่มขึ้น มา รวมทั้งสง เสริมความเชื่อมโยง
ระหวางธุรกิจดานการผลิตและการตลาด
2.2) การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการเพิ่มความรูความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางความ
เขมแข็งของแหลงผลิตความรูทางเทคโนโลยี การสรางความเชื่อมโยงระหวางผูสรางและผูใช
เทคโนโลยี เชน การสรางความรวมมือในการใหบริการภาคเอกชน (Solution House) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ปรับกฎระเบียบและแรงจูงใจ การเสริมสรางความรูความเขาใจ
และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือศูนยแหง
ความเปนเลิศ (Center of Excellence) และการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคการ
ผลิ ต การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น เฉพาะทางกั บ
ผูประกอบการ การพัฒนาเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย (ที่มา : สรุปจากแผนแมบท
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา)
2.3) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตให
เหมาะสมกับสถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมสาขาเปาหมาย การเพิ่มความรู ความสามารถ
ทักษะของผูประกอบการและแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม
2.4) การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา ทั้งโดย
การสรางการมีสวนรวม การลดผลกระทบ และการเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจาก
ขอตกลงตางๆ เชน เสริมสรางคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ การสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนและ
อุตสาหกรรมสนับสนุน การใชประโยชนดานอื่นๆ จากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of
Origins : RoOs) รวมทั้งการใชประโยชนจากการสรางมูลคา หรือตอยอดจากสินคานําเขาที่มีราคา
ต่ํา
2.5) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดานคุณภาพ
มาตรฐานสากล การสนั บ สนุ น พี่ เ ลี้ ย งที่ ป รึ ก ษา การสร า งกลไกการรั บ รองมาตรฐานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การสนั บ สนุ น สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า นมาตรฐาน เช น ศู น ย ม าตรวิ ท ยา
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หองปฏิบัติการทดสอบ-ตรวจสอบ ระบบการรับรอง เปนตน นอกจากนี้ยังตองมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถในการสรางตรา
ยี่หอระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา
• จากขอมูลในป 2549 สัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาค
การคาคิดเปน รอยละ 29.2 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคามากที่สุดคิดเปน
สัดสวนรอยละ 40.0 และมีสัดสวนในการจางงาน คือ รอยละ 27.6 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันภาคการคาปลีก-คาสงขนาดกลางและขนาดยอมตองแขงขันกับธุรกิจคา
ปลีกขามชาติ ที่นําเสนอสินคาในราคาต่ํากวา และมีทําเลที่ตั้งที่ดีกวา รวมทั้งมีบริการที่ใหความ
สะดวกสบายมากกวา โดยทั่วไปลักษณะของรานคาปลีกไทย คือ มีสินคาไมหลากหลาย ลักษณะ
การบริหารจัดการเปนแบบเกา และไมมีพื้นที่สันทนาการ รวมทั้งยังมีปญหาดานกฎระเบียบภาครัฐ
ที่ไมเอื้อตอการปรับตัวและการแขงขัน อยางไรก็ตามรานคาปลีกไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ผูบริโภค และยังมีความสําคัญในแงของการเปนแหลงอาชีพ แหลงงาน แหลงรายไดของวิสาหกิจ
ขนาดจิ๋วจํานวนมาก
• ปญหาของภาคการคา ถึงแมวารานคาปลีกดั้งเดิมของไทยจะมีแหลงที่ตั้งที่มีการ
กระจายทั่วถึงกวา และเปนแหลงขายสินคาสําคัญของคนในตางจังหวัด และมีความสัมพันธใกลชิด
กับลูกคา ทําใหมีความเชื่อถือและไววางใจ แตภาคการคาปลีกยังขาดการรวมตัวและอํานาจตอรอง
ทํา ให มี ต น ทุ น สิ น ค า แพงกว า คุ ณ ภาพการบริ ก ารบางชนิ ด อาจด อยกว า ร า นคา ปลีก ขนาดใหญ
(Discount Store) ขาดความรูดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ขาดแคลนเงินทุน การแขงขันที่
รุนแรงจากรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ตลอดจนความไมมีประสิทธิภาพของการใช
กฎหมายแขงขันทางการคาของภาครัฐ
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รูปที่ 5-4

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบ
ในภาคการคา

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา
ทิศทาง : เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหมและลดผลกระทบที่เกิดจาก
การแขงขันกับธุรกิจการคาสมัยใหมขนาดใหญ (Modern Trade)
กลยุทธ

1

2
3

เสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของ SMEs
ภาคการคาสง-คาปลีก

สงเสริมและปรับปรุง
ระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีก
เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
สรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ เอกชน วิชาการในการพัฒนาธุรกิจคา
สง-คาปลีก

มาตรการ
- สนับสนุนการนํา ICT มาใชในการเพิ่ม ปสภ.
- สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากขอมูล
- สงเสริมการรวมกลุม เพื่อลดตนทุนการจัดซื้อ
การจัดการโลจิสติกส การแลกเปลี่ยนขอมูล
- สนับสนุนการสรางความแตกตางธุรกิจคาปลีก เชน ธุรกิจ Specialty
store ธุรกิจแฟรนไชส การสราง Brand การคา
- สงเสริมการพัฒนาบุคลากร SMEs ภาคการคา
- เสริมสรางความเขมแข็ง-บทบาท Trading Firm
- ปรับปรุงวิธีการสงเสริมและการแกปญหาของ ผปก.
คาสง-คาปลีก ใหตอเนื่องและบูรณาการ
- ปรัปปรุงและแกไขกฎหมาย-กฎระเบียบใหเอื้อตอการแขงขัน
ที่เปนธรรม
- จัดตั้งองคกรเครือขายภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน-ภาควิชาการ
ในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก ระดับภูมิภาค
- สงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจการคารายยอย และธุรกิจขนาด
ใหญกับ SMEs ภาคการคาไทย

• ทิศทางการสงเสริมภาคการคา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจที่
สอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม และลดผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันกับ
ธุรกิจการคาสมัยใหมขนาดใหญ
กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคการคาปลีก-คาสง ไดแก
3.1) การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมภาคการคาสง-คาปลีก โดยการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลตลาดเชิงลึก และการใชประโยชนจากขอมูลในการทํา
ธุรกิจ การสงเสริมดานการจัดการ-การคาสมัยใหม เชน การจัดทําระบบบัญชี การบริหารสตอก
สินคา การบริหารการเงิน สงเสริมการรวมมือระหวางธุรกิจการคาขนาดใหญกับคาปลีกทองถิ่น
สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัสเตอรเพื่อสรางตลาด เพิ่มอํานาจตอรองดานการจัดซื้อสินคา การ
จัดการดานโลจิสติกสเพื่อลดตนทุน พัฒนาทักษะดานการคาสมัยใหมเพื่อรองรับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สงเสริมการสรางความแตกตางของธุรกิจคาปลีกรายยอย โดยอาจพัฒนา
ไปเปนการทําธุรกิจแบบเฉพาะประเภท (Specialty Store) หรือธุรกิจแฟรนไชส รวมไปถึงการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคา การเสริมสรางความ
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เขมแข็งและบทบาทของ Trading Firm และสงเสริมการสรางตรายี่หอ (Brand) ของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการคาปลีก-คาสง
3.2) การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีกเพื่อให
เกิดการแขงขันที่เปนธรรม โดยการปรับกระบวนการสงเสริมและแกปญหาของผูประกอบการคา
สง-คาปลีกใหมีความตอเนื่องและมีลักษณะบูรณาการ ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบใหเอื้อตอการ
แข งขัน ที่เ ปนธรรม เชน กฎหมายการแขงขันทางการคา 2542 กฎหมายแฟรนไชส กฎหมาย
คุมครองพรบ.คาปลีก เปนตน
3.3) การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก และไดรับความรวมมือกับสวนกลาง
โดยการจัดตั้งองคกรเครือขายภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก
ระดับภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจการคารายยอยและธุรกิจขนาดใหญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
• จากขอมูลในป 2549 สัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของภาค
บริการมีมากที่สุดคิดเปน รอยละ 32.2 มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการบริการ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.7 และมีสัดสวนในการจางงาน คือ รอยละ 33.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั้งหมด โดยภาคบริการเปนภาคธุรกิจที่ทวีความสําคัญมากขึ้นตลอด 10 ปที่ผานมา โดยมี
การขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และการสงออก เปาหมายการสงเสริม
ภาคบริการ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมธุรกิจบริการซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนธุรกิจ (Service Providers)
และกลุมธุรกิจบริการซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค สําหรับสาขาบริการเปาหมาย ไดแก ไดแก
การบริการทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง และกลุมบริการอื่นๆ ประกอบดวย (1) สารสนเทศ และ
ซอฟตแวร (2) บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ (3) บริการสุขภาพและความงาม (4) บริการ
ออกแบบ-การกอสราง (5) บริการโลจิสติกส (6) ธุรกิจบันเทิง และ (7) บริการการศึกษา
• ปญหาของภาคบริการ แมภาคบริการไทยจะมีขอไดเปรียบจากการอุดมไปดวย
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและอาหารหลากหลาย คนไทยมีคุณสมบัติที่เหมาะจะเปน
ผูบริการชั้นเลิศสําหรับบริการทองเที่ยวตางๆ ราคาบริการทองเที่ยวไทยคอนขางต่ํา มีทําเล
เหมาะสมในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาค อยางไรก็ตามคุณภาพบริการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อมยั ง ไมเ ปน มาตรฐาน ขาดบุ คลากรที่ความรูค วามสามารถและทัก ษะ
ผูประกอบการภาคบริการยังขาดความรูความสามารถในการบริหารจัดการ ภาครัฐยังขาดระบบและ
การทํางานที่จะสงเสริมและจัดระเบียบการดําเนินธุรกิจของภาคบริการที่ชัดเจและเปนเอกภาพ และ
ยังมีปญหาในดานความสามารถและจิตสํานึกในการผลิตบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
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การตลาด การขาดแคลนแหล ง เงิน ทุ น ขาดความรูแ ละความสามารถในการนํ า เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจอยางเหมาะสม นอกจากนี้ภาคบริการของ
ไทยยังไมไดเปดเสรีเต็มที่ โดยมีกฎระเบียบ/ขอกําหนดการเขามาประกอบธุรกิจการใหบริการของ
ตางชาติ เชน ขอกําหนดเรื่องสัดสวนผูถือหุนตางชาติในการประกอบธุรกิจแตละสาขาในไทย การ
ประกอบธุรกิจบางประเภทตองขออนุญาตจากภาครัฐ เนื่องจากตองการใหธุรกิจบริการในประเทศ
มีความพรอมตอการแขงขันกับผูประกอบการตางชาติกอนเปดเสรีอยางเต็มที่
รูปที่ 5-5
ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคา
และมูลคาเพิ่ม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม
ทิศทาง : สนับสนุนการใชองคความรู วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ICT ในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวาง SMEs ภาคบริการกับธุรกิจขนาดใหญ
กลยุทธ / มาตรการ

1

2

3

การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
• เพิ่มความรู ทักษะ ฝมือ
• เสริมสรางจิตวิญญาณ -จรรยาบรรณ ในการดําเนิน
ธุรกิจบริการ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

• สงเสริมการใช ICT เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ภูมิ
ปญญา/วัฒนธรรมไทย
• เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
• สราง brand ในธุรกิจบริการไทยที่มีศักยภาพ

4

สรางระบบความเชื่อมโยง
และเครือขายภาคบริการที่มีศักยภาพ
• พัฒนาฐานขอมูลภาคบริการ
• สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดการยกระดับ
มาตรฐาน คุณภาพ และการสรางโอกาสทางการตลาดแก
ธุรกิจบริการรายเล็ก
• สรางเครือขายการการทํางานสงเสริม-แกไขปญหาภาค
บริการใหเปนระบบ-มีเอกภาพ

เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
และคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑภาคบริการ
• รวมกันสรางและกําหนดเกณฑมาตรฐานบริการ
• ยกระดับบริการใหสามารถเขาสูมาตรฐาน
• สงเสริมบริการสนับสนุนและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง

• ทิ ศ ทางการส ง เสริ ม ภาคบริ ก าร สนั บ สนุ น การใช อ งค ค วามรู (Knowledge
Intensive) วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) ในการสรางคุณคาและมูลคา รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมภาคบริการกับธุรกิจขนาดใหญ
กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคบริการ ไดแก
4.1) การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ ทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะฝมือ
และจิตวิญญาณในการเปนผูใหบริการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริการ
4.2) การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจ
ของภาคบริการที่มีศักยภาพ โดยการพัฒนาฐานขอมูลภาคบริการ การสนับสนุนเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยง เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและเกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการรายเล็ก โดย
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สนับสนุนการเชื่อมโยงที่ไดรับประโยชนทั้งในกลุมธุรกิจบริการรายยอย และธุรกิจรายยอยกับ
ธุรกิจขนาดใหญ รวมทั้งสรางเครือขายการทํางานในดานการสงเสริมและแกไขปญหาภาคบริการ
ใหเปนระบบและมีเอกภาพ
4.3) การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน โดยการใชภูมิปญญา วัฒนธรรมไทย
และเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งการใช ICT ในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพดานการ
บริหารจัดการ และเสริมสรางขีดความสามารถในการสรางตรายี่หอของบริการไทยในสาขาที่มี
ศักยภาพ
4.4) การเร ง รั ด การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลิ ต ภาพ และคุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑบริการ โดยทุกฝ ายที่เกี่ยวของรว มกันสรางและกําหนดเกณฑมาตรฐานบริก าร และ
สงเสริมใหมีการยกระดับบริการสาขาตางๆ ใหเขาสูมาตรฐาน รวมทั้งสงเสริมบริการสนับสนุน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน บริการดานกฎหมาย-บัญชี บริการโลจิสติกส บริการ
การเก็บรักษาสินคา เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนบริการที่มีโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มสูง ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน และมูลคาเพิ่มธุรกิจบริการที่ปจจัยแหงความสําเร็จของธูรกิจขึ้นอยูกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑบริการเปนสําคัญ

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค
และทองถิ่น
• สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูคอนขางหนาแนนใน
กรุงเทพและปริมณฑล รองลงมาไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาค
ตะวันออก ตามลําดับ โดยผูประกอบการสวนใหญจะมีการกระจุกตัวอยูในจังหวัดซึ่งเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค เปนการผลิตสินคาและบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการในทองถิ่นและในประเทศเปนสวนใหญ ยังขาดความตื่นตัวและความรู
ความสามารถในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและมี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง รวมทั้ ง ขาดความรู แ ละความพร อ มในการ
ดําเนินการในดานการตลาด-การขาย อยางไรก็ตามวิสาหกิจในภูมิภาคซึ่งรวมทั้งวิสาหกิจที่ผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น มีจุดเดนในดานการมีศักยภาพสูงในการนําเอาทรัพยากรในทองถิ่น
หรือทุนทางสังคม เชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยไปใชในการสรางมูลคาและคุณคาของสินคา
และบริการ ซึ่งนําไปสูการสรางงาน สรางรายได และการกระจายความเจริญที่ยั่งยืนสูภูมิภาคและ
ทองถิ่นชนบท
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การพัฒนาคลัสเตอร จากการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรที่มีศักยภาพในภูมิภาค
ตางๆ ทั่วประเทศ กลุมคลัสเตอรตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายจากภาคตางๆ ทั้ง 9 พื้นที่ สามารถ
บูรณาการกลุมคลัสเตอรจําแนกไดเปน กลุมขาว ทองเที่ยว สิ่งทอ ยางพารา ผลไม ชิ้นสวนยานยนต
โลจิสติกส เทคโนโลยีสารสนเทศ อูตอเรือ ซอมเรือ เซรามิกส กระดาษสา อัญมณีเครื่องประดับ
วัสดุกอสราง วัสดุตกแตงอาคารสถานที่และเฟอรนิเจอร รวมทั้งเฟอรนิเจอรไมยางพารา
รูปที่ 5-6

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการสงเสริม SMEs ในภูมภิ าคและทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น
ทิศทาง : สงเสริมใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพื่อสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของ
วิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
กลยุทธ
มาตรการ

1

สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น

2 สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจ
และสนับสนุนการรวมกลุม

3
4

สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหบริการแก SMEs ในภูมิภาค

บูรณาการและสรางเครือขาย
การทํางานสงเสริม SMEs ในภูมิภาค

- พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความแตกตางของสินคาและบริการ ใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
- สงเสริมโอกาส – ชองทางการตลาด การจัดจําหนาย
- สงเสริมการเชื่อมโยงและการสรางเครือขาย ทั้งดานการผลิตและการตลาด
- สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจเดิมใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่องและสราง
เครือขายใหมในสาขาที่มีศักยภาพ
- สงเสริมการเชื่อมโยงดานการผลิต-การตลาด
- เชื่อมโยงกับวิสาหกิจรายใหญหรือกิจการสงออก
-

สนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี
สนับสนุนบริการปรึกษาแนะนํา-พี่เลี้ยง ผปก.
สนับสนุนบริการเพื่อเพิ่มความรู-ทั
 กษะแรงงาน
สนับสนุนองคความรูดานการผลิต การจัดการ การเงิน การตลาด

- รวมกันจัดทํายุทธศาสตรและแผนระดับภาค-จังหวัด
- สนับสนุนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ (ดานองคความรู /งบประมาณ /ระบบกลไก) และสรางระบบ-กลไกติดตามประเมินผลที่มี ปสภ.
- สรางเครือขายการทํางานในระดับพื้นที่ของหนวยรัฐ – เอกชน-อปท.- ส.
การศึกษา

• ทิศทางการสงเสริมวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทอ งถิ่น
ไดแก การสงเสริมใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย เพื่อสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจในภูมิภาค
และทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีบทบาทในการสรางความมั่นคงใหกับ
เศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคที่สําคัญ ไดแก
5.1) การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ความแตกตางของสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การสงเสริมโอกาส
ทางการตลาด เชน การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมการเชื่อมโยงและสรางเครือขาย
ทั้งดานการผลิตและการตลาด
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5.2) การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาใน
ระดับสาขาที่มีศักยภาพ และสนับสนุนการรวมกลุม/เชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยการ
สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจเดิมที่มีการพัฒนาอยูในระดับหนึ่งแลวใหมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
และมีการรวมมือกันอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนการสรางเครือขายใหมในสาขาที่มีศักยภาพ
รวมทั้งการสงเสริมการเชื่อมโยงดานการผลิต-การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรายใหญ
หรื อ กิจ การส ง ออกเพื่ อ แบ ง งานกั น ทํ า ตามความชํา นาญ รวมทั้ งยั ง เป น การแลกเปลี่ย นความรู
ประสบการณ และสรางโอกาสทางธุรกิจ
5.3) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาค โดยการสนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี สนับสนุนบริการที่ปรึกษา พี่เลี้ยงแก
ผูประกอบการ เพิ่มความรู และทักษะแรงงาน สนับสนุนองคความรูดานการผลิต การจัดการ
การเงิน การตลาด
5.4) การบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภูมิภาค โดยการรวมกันจัดทํายุทธศาสตรและวางแผนการทํางานหรือแผนปฏิบัติ
การรวมกันเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคใหสอดคลองกับความตองการ
ที่แทจริง การสนับสนุนและประสานผลักดันไปสูการปฏิบัติ ทั้งการสนับสนุนทางดานงบประมาณ
องค ค วามรู ระบบ-กลไก การสร า งเครื อ การทํ า งานระดั บ พื้ น ที่ ร ะหว า งหนว ยงานรั ฐ -เอกชนสถาบันการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
สรางระบบ-กลไกติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการสงเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เหมาะสมตอไป

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความตระหนักหรือแรงจูงใจ ขาดความรู
ความสามารถ หรือกําลังทุนที่เพียงพอที่จะยกระดับเทคโนโลยีการผลิต-การจัดการไดโดยลําพัง
ภาครัฐ จึงตองเข ามามีบทบาทการสงเสริมผานการสนับสนุน ด านสิ่ งอํานวยความสะดวก และ
โครงสรางพื้นฐานทางปญญา เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของกิจการ โดยการเพิ่มผลิต
ภาพและมีนวัตกรรม
• อยางไรก็ตาม ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในปจจุบัน พบวา สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความจํากัด
ทั้ ง ในดานปริ ม าณที่ไ มพ อเพี ย งในการใหบริก าร คุณ ภาพการให บริ ก าร นอกจากนี้ ยั ง ขาดการ
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เชื่อมโยงบริการดานตางๆ รวมทั้งการบริการที่ยังไมสามารถตอบสนองตอสภาพปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังขาดการพัฒนาปจจัยเอื้อบางประการที่สําคัญ
รูปที่ 5-7

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs
ทิศทาง : พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจของ SMEs
เพื่อมุงยกระดับผลิตภาพ และความสามารถทางนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงยิ่งขึน้ และสนับสนุน
การปรับตัวไปสูกิจการที่ใชฐานความรูและมีพลวัตสูง
กลยุทธ

1

สงเสริมระบบและเครื่องมือ
ให SMEs เกิดความสะดวก
ในการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

2

3

4

- สรางแรงจูงใจ ความพรอม สนับสนุนดานการเงินและดานอื่นๆ ใหมีการนํา R&D, S&T , IP
และนวัตกรรมไปประยุกตใชในการทําธุรกิจและใชเชิงพาณิชยมากขึ้น
- สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดาน S&T เชน ศูนยบมเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร /ซอฟตแวร ศูนย
มาตรวิทยา หองทดสอบกลาง
- พัฒนากลไกการบริหารจัดการเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัย R&D

ยกระดับความรูและ
ทักษะ บุคลากรของ
SMEs (ผปก. /
พนักงาน)

- พัฒนาระบบกลไกการเรียนรูเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร
- พัฒนาระบบการสราง กํากับติดตาม คุณภาพมาตรฐาน และจรรยาบรรณของนักวินิจฉัย พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา Service Providers
- สรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในการยกระดับความรูเชน SMEs University Elearning ระบบโรงเรียน-โรงงาน
- ประสานแผนการผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ

การบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสําหรับ SMEs

- พัฒนาฐานขอมูลขาวสาร ระบบเตือนภัยใหสมบูรณและทันสมัย
- เพิ่มขีดความสามารถจัดทําฐานขอมูล วิเคราะห ประมวลผล ของหนวยงาน
- ประสานใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูที่นําไปใชประโยชนไดทางธุรกิจ
- สนับสนุน SMEs ใหเขาถึงแหลงบริการขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว

สงเสริม SMEs
ทางดานการเงิน

5

มาตรการ

สงเสริมสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
ความสามารถดาน
การตลาด

6

สงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ดานโลจิสติกส

7 การปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบเพื่อลด
อุปสรรคและเอื้อตอการ
ดําเนินธุรกิจ

- ประสานใหมีการปองกันปญหาทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
- สรางความตระหนักในการจัดการที่ดี และผลักดันจูงใจให SMEs เขาสูระบบมากขึ้น
- เสริมสรางศักยภาพการใหบริการและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑการเงินใหมๆ เชน ขยายบทบาทVC เพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรม สนับสนุนกองทุนภาครัฐรวมเอกชน สนับสนุนการเขาระดมทุนในตลาด mai
สงเสริมบริการประเภท Non-bank และ Securitization
- สนับสนุน SMEs ใหใชเครื่องมือทางการเงินในการเพิ่มขีดความสามารถ
- ปรับปรุงระบบและกลไกการค้ําประกันสินเชื่อสําหรับ SMEs
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการตลาด เชน ศูนยแสดง กระจาย จําหนายสินคา ศูนยจับคูธุรกิจ และ
เครื่องมือ/ชองทางการตลาดใหมๆ
- เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถในการใชประโยชนจากระบบการคาเสรีและขอตกลงระหวาง
ประเทศ
- สรางโอกาสทางการตลาด เชน ตลาดภาครัฐ เชื่อมโยงการจัดซื้อระหวาง SMEs และระหวาง SMEsLEs สงเสริมการใชสินคาไทย และพัฒนาตราสินคา ( Brand)
- พัฒนาระบบฐานขอมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเผยแพรใหบริการ
- สงเสริม ผปก. จัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ
และการใชรหัสสากลและระบบ paperless
- สนับสนุนเอกชนใหมีสวนรวมในการสรางและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
Warehousing ระบบขนสง ระบบหองเย็น คอนเทนเนอร โดยมีพี่เลี้ยงที่ปรึกษา
แนะนําสูการปฏิบัติจริง
- สรางความเขมแข็งของ SMEs ผูใหบริการและผูผลิตเครื่องมือในการจัดการโลจิสติกสภายในสถาน
ประกอบการ
- จัดใหมีศูนยบริการขอมูลดานกฏหมาย ที่ใหความรูดานกฎระเบียบทั้งในและตางประเทศ การ
บังคับใช รับขอเสนอแนะ และขอรองเรียนดานกฎหมาย
- ศึกษาและพัฒนากฎระเบียบและกฏหมาย ที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
และรองรับกับขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
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รูปที่ 5-7

ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการดานการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ (ตอ)

8 สงเสริมดานพื้นที่
ประกอบการ

9

การบริหารจัดการ
งานสงเสริม
SMEs

- สงเสริมใหเอกชนและหนวยรัฐที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและในทองถิ่น พัฒนาพื้นที่
ประกอบการ SMEs
- สงเสริมการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดนสําหรับการผลิตสินคา
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและปจจัยเอื้อสนับสนุนผูประกอบการในพื้นทีเฉพาะ
่
เชน ศูนย
บมเพาะ OSS การสนับสนุนทางการเงิน
- การจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ (สราง
กลไกและบุคลากรรองรับ)
- การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) เพื่อใหหนวยงานสงเสริมเปนองคกรแหง
การเรียนรู เพื่อให SMEs ไดใชความรูในการประกอบธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
- การสรางเครือขายในระหวางหนวยงานรัฐ-เอกชนในการสงเสริม SMEs และปรับปรุงระบบกลไกการใหบริการ SMEs
- สรางระบบ-กลไกการติดตามประเมินผลการสงเสริม SMEs และเรงรัดการดําเนินงานตามแผน
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

• ทิศทางการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เพื่อมุงยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้น และ
เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางปญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนการปรับตัวไปสูกิจการที่ใชฐานความรู ใชทักษะฝมือ และมีความสามารถในการปรับตัว
หรือมีพลวัตสูง
กลยุทธการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ไดแก
6.1) การสงเสริมระบบและเครื่องมือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิด
ความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสรางแรงจูงใจ ความพรอม สนับสนุนดาน
การเงินและดานอื่นๆ ใหมีการนํา R&D, S&T, ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมไปประยุกตใชใน
การทําธุรกิจและใชเชิงพาณิชยมากขึ้น สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดาน S&T เชน ศูนยบมเพาะ
อุทยานวิทยาศาสตร /ซอฟตแวร ศูนยมาตรวิทยา หองทดสอบกลาง และพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัย R&D
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6.2)
การยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ผูประกอบการ / พนักงาน) โดยการพัฒนาระบบกลไกการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร
พัฒนาระบบการสรางและกํากับติดตามคุณภาพมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของนักวินิจฉัย พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา Service Providers สรางสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับบุคลากรในการยกระดับความรู เชน SMEs University E-learning ระบบโรงเรียน-โรงงาน
และประสานแผนการผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ
6.3) การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการพัฒนาฐานขอมูลขาวสาร ระบบเตือนภัยใหสมบูรณและทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถจัดทํา
ฐานขอมูล วิเคราะห ประมวลผลของหนวยงานประสานใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูที่
นําไปใชประโยชนไดทางธุรกิจ และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเขาถึงแหลง
บริการขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว
6.4) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน โดยการ
ประสานใหมกี ารปองกันปญหาทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง สรางความตระหนักในการ
จัดการที่ดี และผลักดันจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบมากขึ้น เสริมสราง
ศักยภาพการใหบริการและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑการเงินใหมๆ เชน ขยายบทบาทกองทุนรวม
ลงทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม สนับสนุนกองทุนภาครัฐรวมเอกชน สนับสนุนการเขาระดมทุนใน
ตลาด mai สงเสริมบริการประเภท Non-bank และ Securitization สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหใชเครื่องมือทางการเงินในการเพิ่มขีดความสามารถ และปรับปรุงระบบและกลไก
การค้ําประกันสินเชื่อสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6.5) การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและความสามารถดานการตลาด โดย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการตลาด เชน ศูนยแสดง กระจาย จําหนายสินคา ศูนยจับคูธุรกิจ
เครื่องมือ/ชองทางการตลาดใหมๆ เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถในการใชประโยชนจาก
ระบบการคาเสรีและขอตกลงระหวางประเทศ สรางโอกาสทางการตลาด เชน ตลาดภาครัฐ
เชื่อมโยงการจัดซื้อระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม กับกิจการขนาดใหญ สงเสริมการใชสินคาไทย และพัฒนาตราสินคา ( Brand) รวมทัง้
พัฒนาระบบฐานขอมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเผยแพรใหบริการ
6.6)
การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส โดยการสงเสริมให
ผูประกอบการมีการจัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
ใชรหัสสากลและระบบ Paperless สนับสนุนเอกชนใหมีสวนรวมในการสรางและใชประโยชนจาก
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน Warehousing ระบบขนสง ระบบหองเย็น คอนเทนเนอร โดยมีพเี่ ลี้ยงที่
ปรึกษาแนะนําสูการปฏิบัติจริง และสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผู
ใหบริการและผูผลิตเครื่องมือในการจัดการโลจิสติกสภายในสถานประกอบการ
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6.7) การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ โดยจัดใหมีศูนยบริการขอมูลดานกฏหมายที่ใหความรูดานกฎระเบียบทั้งในและตางประเทศ
การบังคับใช การรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนดานกฎหมาย ศึกษาและพัฒนากฎระเบียบและ
กฏหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจและรองรับกับขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
6.8) การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ โดยการสงเสริมใหเอกชนและหนวย
รัฐที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สงเสริมการจัดตั้งพื้นทีเ่ ฉพาะตามแนวชายแดนสําหรับการผลิตสินคา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและปจจัยเอื้อสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่เฉพาะ เชน ศูนยบมเพาะ ศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และการสนับสนุนทางการเงิน
6.9) การบริหารจัดการงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก
การจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ โดยมุงเนน
การสรางกลไกและบุคลากรรองรับ การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหหนวยงานสงเสริมเปนองคกรแหงการเรียนรู การสรางเครือขายในระหวางหนวยงานรัฐเอกชนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปรับปรุงระบบ-กลไกการใหบริการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สรางระบบ-กลไกการติดตามประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และเรงรัดการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ทั้งนี้ สามารถสรุปยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป
2550-2554 (ฉบับที่ 2) ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ

ทิศทาง
เสริมสรางขีดความสามารถ
ผูประกอบการใหม และ
ผูประกอบการเดิม ในการผลิต
สินคาที่แขงขันได โดยการ
สรางคุณคาและเนนการ
ตอบสนองความตองการของ
ตลาดในระดับกลางขึ้นไป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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กลยุทธ
สรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
เพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะตาม
ขนาด-ระยะการเติบโตของธุรกิจ
เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/
นวัตกรรม
ยกระดับความสามารถ/คุณภาพชีวิต
บุคลากร SMEs
สรางโอกาสในทางธุรกิจและการให
ความรูดา นการตลาด
สรางความตื่นตัว จิตสํานึก และ
ธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มผลิตภาพและ
ความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs
ในภาคการผลิต

ทิศทาง
เพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง
และความสามารถในการ
แขงขันของสินคาอุตสาหกรรม
และพัฒนาโครงสรางการผลิต
จากผูรับจางผลิต (OEM) ไป
เปนผูสามารถออกแบบ(ODM)
และเปนผูสรางตรายี่หอ(OBM)

1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบ
ในภาคการคา

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน 1.
ธุรกิจที่สอดคลองกับแนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม 2.
และลดผลกระทบที่เกิดจากการ
แขงขันกับธุรกิจการคา
สมัยใหมขนาดใหญ (Modern 3.
Trade)

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมภาค
บริการในการสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม

สนับสนุนการใชองคความรู
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย
และเทคโนโลยี ในการสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม รวมทั้ง
สรางความเชื่อมโยงระหวาง
SMEs ภาคบริการกับธุรกิจ
ขนาดใหญ
สงเสริมใหเกิดเครือขายและ
ความเชื่อมโยงธุรกิจของ SMEs
ในภูมภิ าค และพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริม SMEs
ในภูมภิ าค และ
ทองถิ่น
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

กลยุทธ
สงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการ
รวมกลุม SMEs
สนับสนุนการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
เตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ
มาตรการทางการคา
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความสามารถในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ
ตองการตลาด
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ
SMEs ภาคการคา
สงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
ภาคการคาเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรม
สรางและพัฒนากลไกความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ เอกชน วิชาการในการ
พัฒนาธุรกิจการคา
การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
สรางระบบความเชื่อมโยงและเครือขาย
ภาคบริการที่มศี ักยภาพ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
เรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑภาค
บริการ
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจ
และสนับสนุนการรวมกลุม

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาปจจัยเอื้อ
ในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับ SMEs

ทิศทาง
ธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย

กลยุทธ
3. สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการ
แก SMEs ในภูมิภาค
4. บูรณาการและสรางเครือขายการทํางาน
สงเสริม SMEs ในภูมิภาค

พัฒนาสภาพแวดลอม สิ่ง
อํานวยความสะดวก และ
โครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจของ
SMEs

1. สงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิด
ความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. ยกระดับความรูและทักษะ บุคลากรของ
SMEs
3. ยกระดับการบริการจัดการระบบขอมูลที่
ทันสมัย
4. สงเสริม SMEs ทางดานการเงิน
5. สงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด
6. สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ ดาน
โลจิสติกส
7. การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลด
อุปสรรคและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
8. สงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ
9. การบริหารจัดการงานสงเสริม SMEs

ปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ ใหสามารถบรรลุตาม
วิสัยทัศน ทิศทาง ยุทธศาสตร และกลยุทธไดนั้น จะตองอาศัย ปจจัยแหงความสําเร็จในการสงเสริม
เปนพลังขับเคลื่อนในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การดํ า เนิ น งานร ว มกั น อย า งบู ร ณาการระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ และระหว า ง
หนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน
การสงเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนหลายหนวยงาน จึงตองมีทิศทาง และแนวทางการทํางานรวมกันอยางมีเอกภาพและเปน
กระบวนการ มีการทํางานแบบเปนเครือขายในการจัดทําขอมูลสถานการณเศรษฐกิจ ขอมูลดัชนีชี้
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วัดตางๆ การจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การดําเนินงานสงเสริม และการติดตามประเมินผล โดย
สํานัก งานส งเสริมวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมี ห นาที่ในการกํา หนดนโยบายแนว
ทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะดําเนินการประสานกับองคการภาคเอกชนใน
การสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใหขอมูลและความตองการในการ
สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ กิ จ การธุ ร กิ จ ของตั ว เอง หรื อ การสร า ง “ประสิ ท ธิ ภ าพภายใน” ผ า น
กระบวนการตางๆ เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จ
(2) การบริหารจัดการองคความรูเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การจั ด การความรู ใ นหน ว ยงานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
(Knowledge Management) ทั้งในรูปของการสรางความรูใหมหรือจัดการความรูเดิม การเก็บ
รวบรวมความรู และการกระจายความรูสูหนวยงานสงเสริมและกระจายสูผูประกอบการตอไป
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