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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

 

5.1  แนวคดิการกําหนดยทุธศาสตรการสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ พ.ศ. 2545-2549 
    แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแผนยุทธศาสตรในระดับ           

แผนประสานงานเพื่อใชเปนแผนแมบทสําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2545-2549 ที่หนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของสามารถนําไปแปลงจากมาตรการ   
ลงสูแผนปฏิบัติการซึ่งจะประกอบไปดวย โครงการและกิจกรรมที่สอดคลองในทิศทางเดียวกันและ
ตอบสนองตอเปาหมายของแผน 

   ยุทธศาสตรของแผนกําหนดขึ้นจากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของตัวแปรภายในหรือตัวแปร
ที่ควบคุมได และตัวแปรภายนอกที่ระบุถึงขอจํากัดหรือภัยคุกคามและโอกาส พรอมทั้งการประมวลจาก
แนวทางพัฒนาที่สําคัญประกอบดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 เจตนารมยของ
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ 2543 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ตอรัฐสภา แผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ภาคการผลิต) ยุทธศาสตร               
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดจากการสัมมนาระดับชาติเมื่อ 8-9 มิถุนายน 2544 และ          
การประมวลขอคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของจากการสัมมนาเพื่อยกรางแผนการสงเสริม ตลอดจน          
องคความรูพื้นฐานจากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีองคประกอบของแผนตามลําดับ คือ การกําหนด
วิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนที่ปรารถนาและการกําหนดเปาประสงค
ที่สอดคลองกับพันธกิจในแตละดานและกําหนดเปาหมายที่เปนรูปธรรมของแผน เพื่อใชเปนเครื่องมือ           
ช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

เพื่อใหแผนสงเสริมฉบับนี้สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลที่มีจุดมุงหมาย
เรงดวนในการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปาหมายดังนั้น จึงไดกําหนดยุทธศาสตร 
โดยแยกเปน 2 สวน    สวนแรก  คือ ยุทธศาสตรหลักที่ตองใชดําเนินการกับวิสาหกิจทุกประเภทและ            
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (Broad Based Strategies) และ สวนท่ีสอง คือ ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย 
(Sectoral Strategies) หมายถึง ยุทธศาสตรที่มุงหมายใหนําไปใชกับกลุมที่รัฐบาลตองการผลักดันให
เกิดผลสําเร็จเปนพิเศษ ประกอบดวย ยุทธศาสตรสําหรับกลุมผูประกอบการสงออก   ยุทธศาสตรสําหรับสราง
ผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหมและยุทธศาสตรสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

5.2 จุดเนนและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร  
จุดเนนของยุทธศาสตร ใหความสําคัญเฉพาะประเด็นหลักที่จําเปนตองเรงรัดดําเนินการ 

ใหเกิดผลสําเร็จอยางแทจริงในชวงระยะเวลาของแผน  4  ประการ คือ 
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5.2.1 ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรงดวน 2 ปญหาหลัก คือปญหาดานการเงินและ
ปญหาดานการตลาดที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยกําลังประสบตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
เรงรัดสรางความเขมแข็งในฐานะทางการเงินและการดําเนินการฟนฟูและขยายโอกาสทางการตลาดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อผลักดันใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยการกําหนดมาตรการสงเสริมใหสามารถบังเกิดผลไดภายใน 3-5 ปขางหนา 

5.2.2 การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริการภาครัฐใหมีความพรอมและ
กระจายอยางทั่วถึง การลดปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ของภาครัฐ 

5.2.3 การเสริมสร างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให เติบโตอย างยั่ งยืน                 
โดยการยกระดับ ขีดความสามารถในการแขงขัน  เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการและยกระดับ
ทักษะของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การสงเสริมเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและ          
การสรางนวัตกรรม  รวมทั้งสงเสริมความเชื่อมโยงและการรวมกลุมวิสาหกิจ (Cluster) 

5.2.4  การมุง เนนแกไขปญหาและวางรากฐานเพื่อให เกิดการเติบโตในวิสาหกิจ                 
ยุทธศาสตรสําคัญเฉพาะกลุม  ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจสงออก โดยเนนการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ 
(Product Positioning) ที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในตลาดสงออก และการยกระดับสินคาและ                
บริการสงออกจากสภาพการแขงขันที่ถูกบีบคั้น 2 ทาง (Nut-Cracker) ไปสูตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

2) การสรางผูประกอบการรุนใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่ใช
ฐานความรูสมัยใหม (New Economy)  เพื่อใหเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการสรางการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยการสรางมูลคาเพิ่ม  การสรางงานและสรางรายได 

3) วิสาหกิจชุมชน  ใหมีการใชทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ินในการผลิต
สินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตลาดและมีคุณภาพสูง  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงและเกิดกลุม
การพัฒนารวมกัน 

         ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด  
ความเชื่อมโยงและสงตอกระบวนการพัฒนา โดยเริ่มจากกลุมวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญ
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคและทองถ่ิน โดยที่สวนใหญยังไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ยุทธศาสตรใน
ระดับนี้จึงเปนการสรางและพัฒนาใหวิสาหกิจดังกลาวสามารถเติบโตและปรับตัวไปเปนวิสาหกิจที่มี
วิธีการผลิต  การจัดการ และการดําเนินงานดานการตลาดตามวิธีการสมัยใหม รวมทั้งยุทธศาสตร         
การเรงสรางผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชฐานความรูสมัยใหม (New Economy) เพื่อให
เปนหัวจักรของกระบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยเขาสูสากล วิสาหกิจทั้งสองกลุมนี้เมื่อเกิดและ
เติบโตไดแลวจะผนึกกําลังรวมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไปที่มีอยูเดิม เปนวิสาหกิจที่เปน
กลไกหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  กระบวนการพัฒนาและสงเสริมตอไปคือ ยุทธศาสตรเพื่อ         
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การสงออก โดยการยกระดับความเปนสากลของวิสาหกิจกลุมอิสระ (Stand Alone) ดวยวิธีการพัฒนา
ความรูความสามารถดานการผลิต การจัดการ และการยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ การรวมกลุม 
รวมทั้งการสรางและขยายโอกาสการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาและบริการสงออกที่ตองกําหนด
สินคาและบริการเปาหมาย (Product  Positioning) และกําหนดตลาดสงออกเปาหมายที่มีแนวโนม
ผลสําเร็จสูง ซ่ึงการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมนี้สามารถแขงขันในระดับ              
ตลาดภูมิภาคและตลาดโลกไดอยางยั่งยืนถือเปนเปาหมายขั้นสุดทายของกระบวนการพัฒนาและ         
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 

5.3 การกําหนดความเรงดวนของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรจะประกอบไปดวยมาตรการตางๆ  ซ่ึงในแตละยุทธศาสตร          

จะมีทั้งมาตรการเฉพาะหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน และมาตรการในระยะปานกลางและระยะยาว  
ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับผลที่ไดจากการประเมินสภาพความรุนแรงของปญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดรับอยูในปจจุบัน  รวมทั้งการพิจารณาจากความคาดหวังของผูประกอบการที่มีสวนรวม
กําหนดยุทธศาสตรของแผนประสงคใหภาครัฐดําเนินการในบางมาตรการเปนการเรงดวนในลําดับแรก 

5.3.1 มาตรการที่ตองดําเนินการเรงดวน  ประกอบดวย มาตรการทางการเงินในสวนที่ตอง
แกไขปญหาหนี้เสียของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและแกปญหาการไมไดรับสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินตางๆ มาตรการเพื่อแกปญหาทางการตลาดและมาตรการเพื่อแกปญหาที่เปนอุปสรรคของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเฉพาะกลุม สาเหตุที่ตองดําเนินการเปนลําดับแรก เพราะผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญของประเทศในปจจุบันยังอยูในสภาพของการไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติการณทางการเงินที่ผานมาตั้งแตเมื่อกลางป 2540 ขาดความสามารถที่จะ
เขาถึงแหลงเงินทุนที่อยูในระบบของสถาบันการเงินและในตลาดทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่ตองประสบ
กับปญหาจนมีสภาพเปนลูกหนี้ NPL การมีเงินทุนที่เพียงพอและมีตนทุนที่เหมาะสมเปนเงื่อนไขประการ
แรกและเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหวิสาหกิจฟนตัวได 

นอกจากนี้ แมวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มฟนตัวไดโดยลําดับ แตก็มีลักษณะคอยเปนคอยไป 
สงผลใหตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังอยูในภาวะซบเซา การสรางโอกาสใหวิสาหกิจ
สวนมากขยายการผลิตและขยายตลาดไดกวางขวางยิ่งขึ้น  จึงเปนมาตรการเรงดวนในระยะปจจุบันดวย
เชนกันผลที่คาดหวังอีกประการหนึ่งของมาตรการเรงดวน คือ เปนกลไกสําคัญในการผลักดันวิสาหกิจ
กลุมผูประกอบการสงออก กลุมผูประกอบการใหมใหเกิดขึ้นและดํารงอยูไดเปนผลสําเร็จ และกลุม
วิสาหกิจชุมชนใหเปนรากฐานของทองถ่ินไดผลตามจุดมุงหมายที่ตองการดวยเชนกัน 

 

 



 36

5.3.2  มาตรการที่จะดําเนินการในระยะปานกลางและระยะยาว  หมายถึง มาตรการที่มุงเนน
การแกปญหาเชิงโครงสรางและการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น            
อยางไรก็ตามเนื่องจากการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตอง
มีความเปนบูรณาการและเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน  การดําเนินงานตามมาตรการระยะปานกลางและ
ระยะยาวในบางเรื่องจึงตองปฏิบัติไปพรอมๆ กันกับมาตรการเรงดวน  เพราะเปนกิจกรรมที่ตอง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน  ดังนั้นจึงมีอาจมีมาตรการบางเรื่องในมาตรการระยะปานกลางและระยะยาว        
ที่จําเปนตองดําเนินไปพรอมกับมาตรการเรงดวนดวยเชนกัน 
5.4  ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 
 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ พ.ศ. 2545-2549                 
แบงออกเปน 2 สวน คือยุทธศาสตรหลักที่ใชกับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นที่ และยุทธศาสตร             
การสงเสริมวิสาหกิจเฉพาะกลุม ดังนี้ 

สวนท่ี 1   ยุทธศาสตรหลักท่ีใชกับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นท่ี 

5.4.1 ยุทธศาสตรการฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

5.4.2 ยุทธศาสตรการสรางและการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 

5.4.3 ยุทธศาสตรเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางยั่งยืน 

 สวนท่ี 2   ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจเฉพาะกลุม 

5.4.4 ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล 

5.4.5 ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 

5.4.6 ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจนและ
กระจายความเจริญส ูภูมิภาค 

5.5 รายละเอียดยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549  
 สวนท่ี 1   ยุทธศาสตรหลักท่ีใชกับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นท่ี 

5.5.1  ยุทธศาสตรการฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแตป 2540 เปนตนมาไดสงผลกระทบตอ                
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูง ทั้งดานสถานภาพและฐานะทางการเงิน  อันเนื่องมาจาก                
สถาบันการเงินยังไมสามารถทํางานไดตามปกติ ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดแคลน
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เงินทุนหมุนเวียนที่จะนําไปใชในการประกอบการ  และการขาดแคลนเงินทุนที่จะนําไปใชในการพัฒนา
ธุรกิจใหเติบโตตอไปในอนาคต นอกจากนี้การหดตัวของความตองการในสินคาและบริการไดสงผล
กระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสามารถในการเขาถึงตลาด ประกอบกับ
ความสามารถในการปรับตัวดานการตลาดต่ําอยูแลวจึงทําใหตองไดรับผลกระทบมากขึ้นดวย  

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนที่มีเงื่อนไขเหมาะสมและการขาดแคลนสภาพคลอง

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  อันเนื่องมาจากระบบการเงินยังไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

(2) เพื่อสรางโอกาสใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจาก
ตลาดทุนที่มีลักษณะหลากหลาย  นอกจากแหลงเงินทุนเดิม ๆ ที่สวนใหญเปนการกูยืมจากสถาบันการเงิน
ไดมากขึ้น 

(3) เพื่อสรางและขยายโอกาสทางการตลาดใหม ๆ ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยเฉพาะตลาดภาคราชการซึ่งเปนผูซ้ือรายใหญของตลาดภายในประเทศ  และตลาดการคาชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน 
การออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพของชองทางการจัดจําหนาย 

(5) เพื่อสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมทางการคาและทางธุรกิจระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกับวิสาหกิจขนาดใหญและวิสาหกิจจากตางประเทศ 

กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1) กลยุทธการฟนฟูสถานภาพ พัฒนาฐานะและความเขมแข็งทางการเงินของ             
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ยุทธศาสตรการฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของวิสาหกิจเปน           
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญที่ตองดําเนินการใหเปนผลสําเร็จลําดับแรกสุด เพื่อผลักดันใหวิสาหกิจฟนตัว
และสามารถดําเนินกิจการตอไปได  การพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินประกอบดวยการเรงรัด
แกปญหา NPL เพื่อใหวิสาหกิจที่ยังมีลูทางของธุรกิจที่ดีใหสามารถกูยืมหรือระดมทุนจากสถาบันการเงิน
ในระบบหรือตลาดทุนได ขณะเดียวกันตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของตนทุนอัตราดอกเบี้ยกูยืมที่ยัง
อยูในระดับสูง เพื่อใหมีระดับต่ํากวาราคาตลาดเปนการลดตนทุนของวิสาหกิจในระยะแรกจนกวาจะ
สามารถฟนฟูกิจการหรือสามารถยืนอยูดวยตนเองได  นอกจากนี้ การผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมซึ่งปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมากที่ตองพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบมาเปนการใชเงินทุนในระบบให
มากขึ้นดวย การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงิน เชน ระบบการรวมลงทุนที่ใชแนวคิดที่แตกตาง
จากการพิจารณาปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และการเขาชวยเหลือวิสาหกิจใหมีความพรอมในเรื่อง
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ระบบบัญชีและการจัดทําแผนธุรกิจ  ขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาตลาดทุน โดยการเพิ่มศักยภาพและ
บทบาทของตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ใหเปนแหลงระดมเงินทุนที่สําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  สําหรับระยะยาวจําเปนตองกําหนดนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินที่        
เอื ้อประโยชนโดยนโยบายการเงินอาจมุงเนนที่การกําหนดวงเงินสนับสนุนและอัตราดอกเบี้ย               
ที่เหมาะสม สวนนโยบายสถาบันการเงินควรมุงเนนใหธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนสถาบันการเงินที่เอื้อประโยชนแกวิสาหกิจอยางแทจริง โดยการปรับปรุงระเบียบใหมี   
ความเหมาะสมมากขึ้น 

2) กลยุทธการปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ          
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การดําเนินยุทธศาสตรการตลาด จําเปนตองควบคูกันไปทั้งการสรางโอกาสทางการตลาดใหแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการขยายตลาดใหกวางขวางยิ่งขึ้น  ในดานการสรางโอกาสมุงเนน
ที่การสรางสภาพแวดลอมทางการตลาด อาทิเชน การสนับสนุนดานขอมูลการตลาด การสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการตลาด เชน การขนสง การบรรจุภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพ เปนตน  
สวนการขยายตลาด ไดแก การเพิ่มจํานวนผูซ้ือ ผูขาย การขยายจุดกระจายสินคา การพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางทางการคาทั้งสินคาและบริการของภูมิภาค ซ่ึงจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในระยะยาวที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีโอกาสสูง  เนื่องจากมีขอไดเปรียบ               
ทั้งบทบาททางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และขอไดเปรียบจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศ 
ขณะเดียวกันก็ตองแกปญหาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคา
และบริการที่มีตนทุนต่ํากวา  แตดอยคุณภาพและอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
ภายในประเทศไดควบคูกันไปดวย 

5.5.2   ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐานและลดอปุสรรคในการประกอบธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสวนใหญมีลักษณะการประกอบการที่เปนเอกเทศ  

ไมมีการรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากนัก  ทําใหขาดโอกาสและพลังในการประกอบธุรกิจและ 
การเขาถึงบริการของภาครัฐ  ในสวนของภาครัฐเองก็ไมสามารถศึกษารวบรวมขอมูล  ศึกษาถึง              
ความตองการและจัดบริการที่เหมาะสมใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได  นอกจากนี้การสราง
และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอและ
เหมาะสม   เปน เรื่ องที่มีความจํ า เปน เพื่ อแกปญหาและอํ านวยความสะดวกด านต าง  ๆ  แก               
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งที่สําคัญ 
คือ เร่ืองที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลง กฎหมาย ระเบียบ ที่มีผลทําใหวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอมตองเสียเปรียบวิสาหกิจขนาดใหญ รวมทั้งการออกกฎระเบียบใหมที่สามารถเอื้อประโยชน
ตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง สวนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะตองเรงสรางและ
ปรับปรุงปจจัยที่สามารถเกื้อหนุนวิสาหกิจใหมีศักยภาพสูงขึ้นที่สําคัญไดแก การปรับปรุงองคกร           
การบริหารจัดการ องคกรของรัฐที่ใหบริการแกผูประกอบการ การปรับปรุงการใหบริการและเพิ่มหนวย
ใหบริการดานการทดสอบมาตรฐาน หนวยงานใหบริการดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม การตลาด           
ที่สําคัญคือ การขนสงและบรรจุภัณฑและการเงิน เปนตน 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสงเสริมความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  ใหสามารถจัดบริการสงเสริมของภาครัฐใหสอดคลองกับความตองการ
ของภาคเอกชน 

(2) เพื่อสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกในดานการผลิต              
การจัดการและการตลาดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(3) เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคอันเกิดจากนโยบาย  กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ 

 กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 1) กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบและการใหบริการ

ภาครัฐ เพื่อใหเอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอดีตที่ผานมาการออกกฎหมาย  นโยบาย  และกฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐเปนไป                 
เพื่อการควบคุมมากกวาการสงเสริมหรืออํานวยความสะดวก นอกจากนี้ระบียบกฎเกณฑที่มีมานานแลว
ยังไมสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหเปน
ปญหาอุปสรรคและเพิ่มตนทุนในการประกอบการ ภาครัฐจึงตองศึกษาหาแนวทางขจัดปญหาอุปสรรค
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สําหรับโครงสรางพื้นฐานอื่นที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการประกอบดวยการปรับปรุง
องคกรใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา การใหบริการ
ทางเทคโนโลยี การตลาดและการเงิน เปนตน 

2) กลยุทธการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ               
สรางความเขมแข็งขององคกรภาคเอกชน 

เปนยุทธศาสตรการผนึกกําลังรวมกันทั้งรัฐและผูประกอบการ โดยภาครัฐทําหนาที่สงเสริม
และสนับสนุนมากกวาการกํากับและควบคุม สวนเอกชนจําเปนจะตองใหความรวมมือดานขอมูล            
ที่ถูกตองและตรงกับสภาพปญหาที่แทจริงที่มุงหวังใหรัฐสงเสริมและสนับสนุน กลไกสําคัญที่สามารถ
เปนจุดเริ่มตนของความรวมมือคือการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบ             
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โดยการสรางแรงจูงใจที่จะใหวิสาหกิจขึ้นทะเบียน รวมทั้งการสนับสนุนใหวิสาหกิจจัดทําบัญชี                    
ที่เหมาะสมและการวางรากฐานธรรมาธิบาลของธุรกิจในระดับที่พอควร เชน การสงเสริมใหใชระบบ
ขอมูลและความโปรงใสในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและผูบริโภค 

5.5.3   ยุทธศาสตรเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางยั่งยืน 
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยยังขาดความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและ           
การบริหารจัดการธุรกิจ ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับเปลี่ยนสินคาและบริการใหตรงตามความ
ตองการของลูกคาและพัฒนากิจกรรมใหม ๆ ทางธุรกิจ  เนื่องจากยังไมมีกําลังพอที่จะมีบุคลากรและ          
องคความรูไดเองภายในกิจการ ขาดการคนหาและพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรม ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการและการบัญชี นอกจากนี้หากตองการใหความสามารถใน         
การแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนจะตองสรางความเชื่อมโยงเปน
เครือขายหรือเกาะกลุมกัน(Cluster) เพื่อลดตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยี                        
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงแหลงและบริการสนับสนุนตาง ๆ ได
สะดวกยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใช “ปญญา  ความรูและฝมือ”  เปน

เครื่องมือที่สําคัญเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 

(2) เพื่อสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความพรอมในการปรับปรุง                    
ขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการ และการตลาดใหไดมาตรฐานสากล 

(3) เพื่อเรงสรางและพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการไทยใหไดมาตรฐาน                
มีความเปนมืออาชีพ  และมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น 

(4) เพื่อสงเสริมการพัฒนาของบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสอดคลอง
กับความตองการและแนวโนมธุรกิจ  และสรางหลักประกันคุณภาพแกลูกคาผานระบบการทดสอบ          
ฝมือแรงงาน  รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมและหลักประกันการทํางานที่ดี 

(5) เพื่อสงเสริมการเกาะกลุมเชื่อมโยงกันเปนกลุมวิสาหกิจครบวงจร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รวมทั้งลดตนทุนดานการผลิต  และการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
1) กลยุทธการยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีส่ือสาร สารสนเทศ 

(ICT) ของผูประกอบการวิสาหกิจภาคการผลิต การคาและบริการใหสูงขึ้นไดมาตรฐานสากล และเปนไป
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
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แนวทางการดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตสินคาและการบริการที่สูงขึ้น 
จําเปนตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการลดตนทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งการลดการสูญเสีย โดยการปรับปรุง
เทคนิคการผลิตดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ             
การปรับปรุงระบบการควบคุมสตอกวัตถุดิบและสินคาซึ่งวิสาหกิจจะตองเปนผูนําที่จะดําเนินการเอง  
โดยภาครัฐจะเปนผูช้ีใหเห็นประโยชน รวมทั้งการใหการสนับสนุนบางสวนเพื่อใหมีการนําระบบวินิจฉัย 
(Shindan) และระบบบริการพี่เล้ียง (Mentor) และระบบที่ปรึกษาเฉพาะมาใช  นอกจากนี้ยังจําเปนตองเพิม่
ประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต เชน แรงงาน ทุน เทคโนโลยีและบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการใหทันสมัยและไดมาตรฐาน  มีรูปแบบที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดโลกและการสนับสนุนใหวิสาหกิจมีการใชวัตถุดิบในทองถ่ินมากเพิ่มขึ้น การสรางระบบเลียนแบบ
ผูนําและการเทียบเคียง (Best Practice and Benchmarking) ก็เปนเครื่องมือที่สําคัญภายใตยุทธศาสตร
เพื่อใหวิสาหกิจสามารถเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายวาจะสามารถสงออกสูตลาดโลกได
มากขึ้น ตลอดจนดําเนินการเพื่อการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการจากที่สวนใหญเปนระบบครอบครัวให
เปนระบบที่ใชมืออาชีพ ปรับปรุงคุณภาพ การบริหารจัดการโดยเสริมสรางใหผูประกอบการไดมีความรู 
ความเขาใจและสามารถนําเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมมาใชมากขึ้น รวมไปถึงการสงเสริมใหมี                 
การบริหารจัดการตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) กลยุทธการสงเสริมการคนควา วิจัย การคนหาและพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวาง
รัฐบาล สถาบันการศึกษาและผูประกอบการ เพื่อนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชย 

จะตองสรางใหผูประกอบการตระหนักวาการคนควาวิจัย คือ เงื่อนไขสําคัญที่สามารถทําให
วิสาหกิจสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางและเติบโตยั่งยืนอยูไดในอนาคต ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ 
การออกแบบกระบวนการผลิตและการทดสอบตลาด เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ ลดตนทุน และ
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาด ผลักดันใหภาคการผลิตปรับปรุงโครงสรางจาก
การรับจางผลิตสูการมีแบบและการมียี่หอของตนเอง การสงเสริมการคนควาวิจัย ซ่ึงจะตองมีภาครัฐเปน
ผูนําและผูลงทุนในระยะแรก โดยการสรางความรวมมือกันระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการสําหรับในการสราง ประดิษฐกรรมหรือนวัตกรรม ดวยการผลักดันใหมีการนํานวัตกรรมที่
คิดคนขึ้นเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย โดยที่ผูคิดคนไดประโยชนจากการขายงานประดิษฐกรรม 
ขณะเดียวกันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิบัตรในงาน
ประดิษฐกรรมดังกลาวเพื่อมาพัฒนาเปนสินคาและบริการตอไปได 

3) กลยุทธการเชื่อมโยงวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster)               
ผานระบบการรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสารและระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 
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กลไกเพื่อนําไปสูการสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจทั้งเพื่อการแขงขัน และเพื่อการรวมมือ
โดยการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือผูประกอบการภายนอกประเทศที่มีทุนและเทคโนโลยีสูงกวา 
ที่เขามาดําเนินกิจการภายในประเทศและขณะเดียวกันก็สามารถทําใหวิสาหกิจสามารถที่จะคาขายสินคา
และบริการของตนในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพสูง คือ การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจ          
โดยการรวมกลุมกันใหมีลักษณะของการทําธุรกิจในรูปแบบกลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) และ              
การพัฒนาหรือประยุกตใชระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) วีธีการดังกลาวนี้นอกจากจะเปนการลด
ตนทุนในการทําธุรกิจแลว ยังมีผลตอการสรางศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี  และความเชี่ยวชาญเฉพาะ         
ในเวลาเดียวกันอีกดวย  การผลักดันยุทธศาสตรสรางวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) และหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) อาจดําเนินโดยการพัฒนาดานขอมูลขาวสารใหมีการกระจายทั่วถึงในระหวาง
ผูประกอบการวิสาหกิจใหมีความรูเกี่ยวกับประโยชนของการรวมกลุม การจัดตั้งสมาคมหรือสหกรณ         
การดําเนินการอุดหนุนและสงเสริมใหเกิดการรับชวงการผลิต รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการจัดทํา
โครงการนํารองเพื่อการสรางกลุมที่เหมาะสมในแตละภูมิภาค 

4) กลยุทธการพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรในวิสาหกิจ               
ขนาดกลางและขนาดยอม 

ทรัพยากรมนุษยเปนทั้งเครื่องมือ (Mean) และเปนเปาหมายผลลัพธ (End) ของ
กระบวนการพัฒนา ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงเปนเงื่อนไขสําคัญทั้งในระยะสั้นระยะยาวเพื่อสรางประสิทธิภาพของธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของวิสาหกิจที่สําคัญ คือ การสรางทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถของกําลังแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมและการศึกษาดูงานจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รัฐให          
การอุดหนุนและสงเสริมเพื่อสรางระบบจูงใจใหวิสาหกิจมีการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยเพิ่มขึ้น  การให
แรงงานเพิ่มทักษะในการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เกษียณอายุแลว   ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรจะตอง
ดําเนินการ ในขณะเดียวกันเมื่อแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็ควรจะตองไดรับผลตอบแทนที่สอดคลองกัน  
เพื่อสรางแรงจูงใจใหแรงงานมีความรักและมุงมั่นในการพัฒนางาน มีรายไดที่สามารถนําไปจุนเจือ
ครอบครัวที่เพียงพอ นําไปสูคุณภาพชีวิตและคุณภาพครอบครัวที่สมบูรณและอบอุน 

 สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจเฉพาะกลุม 
5.5.4  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทําการสงออกขาดความสามารถและกําลังในการศึกษา 

คนควาและรวบรวมขอมูลตางประเทศและการแสวงหาตลาดใหม ๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวนมากไมมีโอกาสติดตอกับตลาดตางประเทศมากอนและการสงออกยังเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
และตนทุนสูงกวาการขายในประเทศ  นอกจากนี้ตลาดตางประเทศยังมีการแขงขันสูง  ทั้งดานคุณภาพ
และพฤติกรรมผูบริโภคที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็ว การกําหนดขอกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ 
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รวมทั้งยังตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบและการดําเนินของภาครัฐ  การสงเสริมใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความสามารถในดานการผลิต  การใหบริการและการทําตลาดใหได
มาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมของตลาดตางประเทศและลดปญหาอุปสรรค
ในการสงออกจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อสงเสริมการแสวงหาตลาด การสรางโอกาสทางการตลาดและการทําตลาดทั้งทางตรง

และทางออมแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

(2) เพื่อลดปญหาอุปสรรคการสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบและขอบังคับ
จากการดําเนินงานของภาครัฐ 

(3) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลและชุดขอมูลทางการตลาดเชิงลึกใหวิสาหกิจขนาดกลางและ             
ขนาดยอมสงออกไดเรียนรูและเขาใจถึงพฤติกรรมตลาดในประเทศตาง ๆ และขอมูลการตลาดอื่น ๆ           
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจทางการตลาดไดดียิ่งขึ้น 

กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
1) กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก 

การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก ประกอบดวยการขยายตลาดสงออกเดิม
และการแสวงหาตลาดใหม การเพิ่มขีดความสามารถดังกลาวจําเปนที่จะตองดําเนินการโดยการสราง
กิจกรรมเพื่อใหสินคาและบริการเปนที่ รูจักของประเทศผูนําเขา การปรับปรุงบริการขนสงและ             
การกระจายสินคา การจัดตั้งบริษัทการคาทําหนาที่สงออกแทนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ซ่ึงยังไมมีขีดความสามารถที่จะสงออกเองได ในขณะเดียวกันผลักดันใหผูประกอบการสงออก                
มีขีดความสามารถในการแขงขันไดทั้งในระดับตลาดที่มีเทคโนโลยีและมีคุณภาพสินคาสูงของประเทศ            
ที่กาวหนา และตลาดระดับต่ําที่มีราคาถูกเปนหลัก โดยเนนตลาดเฉพาะ (Niche Market) ภายใต                    
ความไดเปรียบทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 

  2) กลยุทธการพัฒนาการผลิต การจัดการ และการบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล  

มาตรฐานของระบบการผลิตและมาตรฐานในตัวสินคาและบริการเปนเงื ่อนไขสําคัญ            
ในการผลักดันใหสินคาและการเปนที่ยอมรับในตลาดโลก การยกระดับคุณภาพใหมีมาตรฐานจําเปนตอง
ดําเนินการโดยการยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ การสรางความรูความเขาใจและ
ความสามารถในการพัฒนาแกผูประกอบการในเรื่องระบบมาตรฐานตาง ๆ อาทิเชน QSMEs, GAP, GMP 
และ HACCP เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบันบางกลุมประเทศมีการกําหนดมาตรฐานเปนการเฉพาะกลุม 
ที่แตกตางหรือสูงกวามาตรฐานสากลทั่วไป ภาครัฐจึงจําเปนตองสรางระบบขอมูลขาวสารใหผูสงออก
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ไดรับรูและเขาใจขอกําหนดทางการคาที่เอื้อประโยชนตอผูสงออก รวมทั้งการจัดบริการวิเคราะห 
ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคาไวบริการผูประกอบการสงออกอยางทั่วถึง 

  3) กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีและลดภาระความเสียเปรียบของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมสงออกที่เกิดจากกฎหมายนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐและ
การกีดกันทางการคา 

ปจจุบันวิสาหกิจบางสวนที่ทําการผลิตสินคาปลายน้ํายังไดรับผลกระทบจากโครงสรางภาษี
เนื่องจากวัตถุดิบตนน้ําที่ รัฐตองการคุมครองและปกปอง  ทําใหมีตนทุนแฝงสูง  สงผลให เกิด               
ความยากลําบากในการสงออกที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได การลดภาระภาษีนําเขาวัตถุดิบและ
การชดเชยภาษีสงออกและคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ก็ย ังมีปญหาความลาชาและไมสะดวก                 
การแกปญหาดังกลาวเปนภารกิจที่รัฐตองเรงรีบดําเนินการเพื่อลดปญหาอุปสรรคของการสงออก 
นอกจากนี้การผลักดันการสงออกโดยการจัดตั้งศูนยกลางเพื่อทําหนาที่ในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
รวมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูสงออกและการทําหนาที่เปนศูนยขอมูลขาวสารกลางก็เปน
ยุทธศาสตรที่สําคัญเพื่อผลักดันใหผูประกอบการสงออกใหขยายตลาดไดสูงขึ้นในดานการสราง
ความสัมพันธและการเจรจาทางการคา การหาตลาดรวมทั้งขอมูลขาวสารตลอดจนการเพิ่มบทบาท
บุคลากรภาครัฐในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนการสงออก 

     5.5.5  ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม  
ผูที่จบการศึกษาสูงทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในสังคมไทย ยังมีวิสัยทัศนที่ตองการ

ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ําและมีเงินเดือนแนนอน  ในลักษณะของการเปนลูกจางหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ผูประกอบการไทยสวนใหญจึงเปนผูที่ดําเนินการสืบเนื่องมาจากรุนกอน มีพื้นฐานความรู
ไมสูงนัก มีความสามารถจํากัดในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมูลคาเพิ่มสูงและขาดการ      
วางระบบการจัดการทางการเงินและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แมจะมีบัณฑิตจบใหมที่มี            
พื้นฐานความรูทางเทคโนโลยีสูงสนใจที่จะประกอบธุรกิจสวนตัว แตกลุมคนพวกนี้กลับขาดความรูและ
ประสบการณพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตามวิกฤตการณเศรษฐกิจทําใหคนหนุมสาว
จํานวนมากตองออกจากงาน  หมดโอกาสในการทํางานกับวิสาหกิจขนาดใหญจึงเปนโอกาสดีที่จะผัน
ตัวเองเขาสูนักธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

นอกจากนี้ สภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจในปจจุบันไดสรางโอกาสในการประกอบการ
ของธุรกิจขนาดยอมมากขึ้น เชน การแขงขันที่เนนความเร็วดานการผลิตและการบริการ  ความตองการ
ของตลาดที่มีลักษณะเฉพาะสวนมากขึ้น และพฤติกรรมตลาดในปจจุบันยังตอบสนองตอการคิดคน
และสรางสรรคสินคาและบริการใหม ๆ คอนขางดี  รวมทั้งแนวโนมการทําธุรกิจที่เนนการสราง
เครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจมากกวาการขยายการลงทุนของกิจการ  สภาพเชนนี้ไดสรางโอกาสและ
ลูทางที่ดีใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมรายใหม ๆ ทั้งภาคการผลิต การคาและบริการ 
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นอกจากภาครัฐจะตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการเดิม เพื่อยกระดับ      
ขีดความสามารถดานการผลิต การจัดการ และการทําตลาดสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันจะตองสราง
ผูประกอบการรายใหมที่มีพื้นฐานความรูสมัยใหม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม   ใหมีความสามารถทางดานการผลิต การจัดการและการตลาด ซ่ึงผูประกอบการรุนใหม     
ที่มีความรูเหลานี้จะเปนพลังขับเคลื่อนและสรางผลดีตอระบบเศรษฐกิจในระยะยาวตอไป 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อเรงสรางและพัฒนาความสามารถของผูประกอบการรุนใหม  โดยใหความสําคัญกับ

สาขาที่ใชความรูและทักษะสูง 

(2) เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการประกอบการของผูประกอบการรายใหม รวมทั้ง          
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการเริ่มตนธุรกิจและการประกอบการสมัยใหม 

(3) เพื่อสงเสริมวิสาหกิจที่ใชความรู  ทักษะ และฝมือเปนเครื่องมือหลักในการประกอบธุรกิจ 
 กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1) กลยุทธการพัฒนาและเชื่อมโยงงาน ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย 

 เพื่อใหงานศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเปนสิ่งจูงใจสําคัญที่จะผลักดันใหเกิด
ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น ส่ิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนางานวิจัยในดาน Software ใหมีมากขึ้น 
วิธีการดังกลาวนี้จะเปนการผลักดันเพื่อใหเกิดการนํานวัตกรรมมาใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยมาก
ขึ้น ไดอยางเปนผลสําเร็จ 

  2) กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ 

 ปจจุบันผูสําเร็จการศึกษาโดยสวนใหญของประเทศยังคงมุงหวังที่จะเปนลูกจางในหนวยงานตาง  ๆ
และธุรกิจเอกชน เพื่อใหสังคมของประเทศมีความเปนสังคมผูประกอบการสูงขึ้น จําเปนที่จะตอง       
ปลูกสรางจิตสํานึกของผูจบการศึกษาใหมใหมีความมุงมั่นและประสงคที่จะเปนผูประกอบการ
หรือเปนเจาของธุรกิจเมื่อจบการศึกษาแลว นอกจากนี้ผูประกอบการที่เดิมเคยอยูนอกระบบ ทายาทของ
ผูประกอบการ และลูกจางในสถานประกอบการเปนกลุมเปาหมาย ในการผลักดันใหเปนผูประกอบการ
ใหมดวยเชนกัน ในระยะยาว การสรางและปลูกฝงจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการจําเปนตองปรับปรุง
ระบบการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและปริญญา ปรับปรุงหลักสูตรใหผูที่มีการศึกษาไดมี
โอกาสเรียนรู ทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากผูประกอบการ ไดพบเห็นผลสําเร็จของผูประกอบการและ
มุงหวังที่จะสรางตนเองใหเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 

3) กลยุทธการสรางโอกาส โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และ           
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ใหกับผูประกอบการใหมและกลุมวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม 
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การสรางผูประกอบการใหมใหเกิดขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาเดิมจําเปนอยางยิ่งที่ในระยะแรก
จําเปนจะตองมีการบมเพาะผูประกอบการ (Incubation Center) โดยภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนและ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (Facilities Center) แกผูประกอบการใหม และวิสาหกิจที่ใช
ฐานความรูสมัยใหม (New Economy) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูมีความสามารถในเรื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งในดาน Hardware และ Software แตขาดความรูดานการประกอบการสามารถที่จะเขามาเปน
ผูประกอบการ  นอกจากนี้ยังตองมียุทธวิธีในการสรางโอกาส   ดวยการใหความรูพื ้นฐานของ            
การประกอบการ  การกระตุนใหมีความประสงคที่จะเปนผูประกอบการ การใหปจจัยที่สนับสนุน
ผูประกอบการใหม เชน เงินทุน  และเทคโนโลยี การสนับสนุนดานการใหคําแนะนําปรึกษา และ               
การใหบริการสถานที่ประกอบกิจการ  โดยรัฐควรใหสิทธิประโยชนดานภาษีในชวงระยะเวลาหนึ่ง
จนกวาผูประกอบการใหมดังกลาวจะยืนหยัดเพื่อตัวเองได  เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม
และสามารถแขงขันในระยะแรกได  

  4) กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม 

 การเสริมสรางบรรยากาศเปนการกระตุนใหเกิดผูประกอบการใหมที่ไดผลดียิ่งขึ้น กิจกรรมที่
ควรจะดําเนินการ ไดแก การใหบริการอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจใหม  การสงเสริม
การคารูปแบบ แฟรนไชส  ซ่ึงเปนรูปแบบการประกอบการที่สามารถผลักดันใหเกิดผูประกอบการใหม
ไดอยางรวดเร็ว   รวมทั้งการมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ดูแลมาตรการในการสงเสริม
ผูประกอบการใหมเปนการเฉพาะ 

5.5.6  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจนและ
กระจายความเจริญส ูภูมิภาค 

จากการสํารวจสถานภาพวิสาหกิจไทยขององคการแรงงานระหวางประเทศ  พบวาธุรกิจไทย
เปนจํานวนมากกวารอยละ 70 เปนธุรกิจที่อยูนอกระบบที่มีขนาดเล็กมาก มีแรงงานไมเกิน 5 คน              
เกือบทั้งหมดตองพึ่งพาเงินทุนของตนเองหรือของครอบครัวในการประกอบธุรกิจ 

 การสงเสริมวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุมชน แมมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูจํานวนไม
นอยแตเปนไปในลักษณะการใหสวัสดิการหรือการใหการชวยเหลือมากกวาการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของธุรกิจอยางเปนระบบและจริงจัง ยังขาดการประสานเชื่อมโยงนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกับวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งปญหาที่เกิดจากการมองขามบทบาทสําคัญ
ของวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีสวนสําคัญในการเปนแหลงสรางงาน สรางรายไดและ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค 
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 วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง อยูรอด และ

เติบโตไดอยางตอเนื่อง 

(2) เพื่อนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาตอยอดและขยายผลใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยมากขึ้น 

(3) เพื่อใหวิสาหกิจมีบทบาทในการสรางงานและสรางรายไดในภูมิภาคตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

(4) เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจการผลิต  การคา  และบริการของชุมชนใหเกื้อหนุน
และอํานวยประโยชนซ่ึงกันและกัน 

กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
1) กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย 

 เนื่องจากยังมีภูมิปญญาทองถ่ินอยูอีกจํานวนมากที่มีการนํามาใชผลิตสินคาและบริการ              
ในวงแคบ โดยทั่วไปแลวสังคมไทยในทุกภูมิภาคไดมีการคิดคนและพัฒนาภูมิปญญาไวมากมาย                
การพัฒนางานภูมิปญญาทองถ่ินใหมีคุณคาสามารถนํามาผลิตสินคาและบริการ ใหเกิดสินคาและบริการ
ประเภทใหมไดอยางหลากหลาย จึงเปนจุดสําคัญที่จะเปนประโยชนในการเพิ่มรายไดและกระจาย            
ความเจริญสูชุมชน 

  2) กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้งระบบ และ
การสงเสริมใหเกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนโดยเร็ว 

การสงเสริมการสรางเครือขายการรวมกลุม โครงการพัฒนาขอมูลขาวสาร  การอบรมให
ความรูความเขาใจ สรางสรรคใหผูประกอบการเกิดความคิดและความตองการที่จะรวมมือผลิตสินคาและ
บริการรวมกัน  โดยแตละภาคสวนของกลุมจะทํากิจกรรมที่ตนเองมีความถนัดและมีขอไดเปรียบ  
นอกจากนี้  การจัดหาสินเชื่อเปนกรณีพิเศษ เชน อัตราดอกเบี้ยต่ําก็เปนกลไกสําคัญที่จะผลักดันใหเกิด   
การรวมกลุมไดเชนกัน 
  3) กลยุทธการสรางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด 

ดําเนินการสรางตลาดเพื่อเปนจุดขายสินคาใหแกวิสาหกิจชุมชน โดยจะตองเปนจุดขายที่
สามารถขายสินคาใหกับผูซ้ือในทองถ่ินและผูซ้ือที่เปนนักทองเที่ยว ซ่ึงจะตองพัฒนาใหเปนผูใชสําคัญ
ตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ยังตองพัฒนาจุดขายในเมืองทุกเมืองและกรุงเทพมหานครเพื่อใหสินคา
สามารถเขาถึงกลุมคนที่มีกําลังซื้อสูง  นอกจากจุดขายแลวยังจําเปนตองเรงสรางจุดกระจายสินคา เพื่อทํา
หนาที่จัดสินคาและดูแลสตอกสินคา  เพื่อใหสามารถสนองความตองการของผูบริโภคไดรวดเร็วและ              
ตรงเวลาตามความตองการของผูใชซ่ึงในอนาคตจะเปนจุดแข็งของสินคาชุมชนตอไป 

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


