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สรุปสาระสําคญั 
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) 

 
 แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) เปน
แผนยุทธศาสตรในระดับแผนประสานงานเพื่อใชเปนแผนแมบทสําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศไทยในระยะเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแผนที่
มุงหวังใหหนวยงานปฏิบัติที่ เกี่ยวของสามารถนําไปแปลงจากมาตรการลงสูแผนปฏิบัติการ โดย                
ยุทธศาสตรของแผนกําหนดขึ้นจากการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของตัวแปรภายในหรือตัวแปรที่ควบคุม
ไดและตัวแปรภายนอกที่ระบุถึงขอจํากัดหรือภัยคุกคามและโอกาส นอกจากนี้ยังไดนําแนวทางการพัฒนา
ประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เจตนารมยของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและการประมวลขอคิดเห็นจากผูมีสวนรวม
ดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนจากแผนการพัฒนาและการสงเสริมอื่นที่เกี่ยวของ และจากผลงาน
ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1. นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ (พ.ศ. 2545-2549 ) 
1.1 การพัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวม 

สามารถเปนกลไกหลักในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืนโดยใหความสําคัญในลําดับสูงกับวิสาหกิจระดับลางและระดับกลาง 

1.2 การ เพิ่ มประสิทธิภาพของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมและยกระดับ                       
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนการปรับโครงสรางภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ
เพื่อสรางศักยภาพของสินคาและบริการโดยรวมและสินคาและบริการสงออกเปาหมาย รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพคน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับสินคาและบริการสงออกไปสูตลาด              
ในระดับที่สูงขึ้น 

1.3 การพัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแกนหลักของเศรษฐกิจที่สามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการสรางงานและ
รายไดใหกับสังคมและทองถ่ิน โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการสงเสริมเพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับวิสาหกิจที่ตอเนื่องจากระดับลางหรือระดับพื้นฐานไปสูระดับที่สูงขึ้น และใหสามารถกาวสู
ระดับสากลไดในที่สุด 

1.4 การสรางว ัฒนธรรมหรือสังคมผู ประกอบการใหแพรหลาย  สนับสนุนใหเก ิด
ผูประกอบการรุนใหมที่มีพื้นฐานความรูและมีขีดความสามารถในการวิเคราะห การใชประโยชนจาก
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สังคมขาวสารขอมูล เพื่อใหเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่กลมกลืนกับกระแส
เศรษฐกิจใหม 

2. การวิเคราะหปญหา และจุดออน - จุดแข็ง และโอกาส – ขอจํากัด 
    2.1 สถานการณและปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาพรวม 

 2.1.1 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
ที่สําคัญ ไดแก  อิทธิพลของเทคโนโลยีดานขาวสารและโทรคมนาคม ความลาชาในการดําเนินการขององคการ
การคาโลก (WTO) ทําใหความรวมมือในรูปแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism) หรือขอตกลงแบบทวิภาคีของ
ประเทศตางๆ มีบทบาทมากขึ้น แมวามีการใชระบบการคาและการลงทุนเสรีแพรหลายแตการปกปองทาง
การคา (Protectionism)  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (NTB) รูปแบบตาง ๆ ก็มี
ความรุนแรงมากขึ้นดวยเชนกัน  

2.1.2    ธุรกิจตาง  ๆในยุคเศรษฐกิจใหม มีแนวคิดและกระบวนทัศนในการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ที่สําคัญไดแกการแขงขันที่ตองใชความรวดเร็ว (Speed-Based Competition) แทนที่การแขงขัน
ในเชิงขนาด (Scale-Based Competition) การผลิตที่อาศัยความรู ทักษะและเทคโนโลยีแทนการผลิตโดย
อาศัยสินทรัพยทางกายภาพ ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและปญญาเริ่มมีคามากกวาเงินทุน การให
ความสําคัญในการเขาถึงเครือขายและการสรางความเชื่อมโยงมากกวาการเปนเจาของ และการให
ความสําคัญตอผูบริโภค มากกวาการมุงผลิตสินคา  

2.1.3   แนวโนมของกิจการจะเล็กลงและเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนมีความเกง (Core Competency) 
ควบคูไปกับการเพิ่มพันธมิตรหรือการสรางเครือขายธุรกิจกับหุนสวนและพันธมิตรในตางประเทศ ปจจัย
เหลานี้เปดโอกาสใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ปรับตัวตามแนวโนมดังกลาวสามารถกาวสู
ตลาดตางประเทศได โดยเฉพาะวิสาหกิจที่ใชทรัพยสินดานปญญา เชน สินคาที่เปนสินคาเฉพาะ (Niche 
Product) หรือสินคาที่ใชเทคโนโลยี  

         2.2 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
2.2.1 การสูญเสียความสามารถในการแขงขันที่ไมสามารถอาศัยขอไดเปรียบทางดาน

แรงงานและทรัพยากรไดเชนในอดีต ขณะเดียวกันความสามารถ เชิงเทคโนโลยีทั้งดานการใชและ           
การดัดแปลงเทคโนโลยียังมีนอย ขาดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานที่ดี
ขึ้น การพัฒนางานนวัตกรรมยังอยูในระดับต่ํารวมทั้งประสิทธิภาพการผลิตมีแนวโนมลดลง สงผลให             
ไมสามารถกาวไปสูระดับที่สูงกวาได ทําใหตองเผชิญกับภาวะที่เรียกวา Nut - Cracker Effect คือ ไดรับ         
แรงบีบคั้นระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนต่ํากับประเทศที่เปนผูนําในการสรางมูลคาเพิ่มสูง 
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2.2.2 ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน ไมสามารถระดมทุนผานตลาดทุนได เนื่องจาก
ระบบการบริหารจัดการยังขาดความพรอมที่ระดมทุนเพิ่มหรือชักนําใหเกิดการรวมทุน ขณะเดียวกันก็ไม
สามารถกูยืมผานสถาบันการเงินได การกูยืมมีตนทุนสูง และยังมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
คอนขางมาก 

2.2.3 ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล สวนใหญเปนธุรกิจครอบครัวหรือเจาของคนเดียว             
ขาดความเปนมืออาชีพและมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบ (Accountability) 
ความโปรงใส (Transparency) และความเสมอภาค (Equity) 

2.2.4 การบริหารจัดการของรัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมาขาด
การจัดการที่เปนระบบ   ขาดการประสานงาน ไมมีการกําหนดแผนสงเสริมเพื่อใชเปนกรอบทิศทางหลักที่เปน
เอกภาพ รวมทั้งขาดการติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงทั้งระบบเขาดวยกัน 

2.3 จุดแข็งและโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

ไปไดอยางรวดเร็ว สามารถใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูเฉพาะดาน ใชเงินทุน
ดําเนินการไมสูงนัก ทําใหเขาสูธุรกิจไดงาย สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายและลูกคาเฉพาะกลุม (Niche Market) 
ไดรวดเร็ว การใชวิสาหกิจเปนแหลงบมเพาะผูประกอบการใหม แหลงรองรับและฝกฝนแรงงานไรฝมือ กึ่งฝมือและ
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางจึงเปนโอกาสดี ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องมือใน
การสงเสริมสนับสนุนที่คอนขางพรอม สภาพสังคมไทยที่มีความสงบสุข ปราศจากความขัดแยงที่รุนแรง               
กระบวนทัศนในการทําธุรกิจสมัยใหมที่แพรหลาย ตลอดจนนโยบายการใหความสําคัญและการสนับสนุนของรัฐ 
ปจจัยเหลานี้คือโอกาสอันดีของการสรางและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 

3. วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงค  
3.1 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549 คือ “เพื่อใหประเทศ

ไทยมีความเปนสังคมผูประกอบการมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคุณภาพ มีความเปน
สากล มีความเขมแข็งและมั่นคง เปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจสวนรวมและเศรษฐกิจชุมชน” 

3.2  พันธกิจและเปาประสงค 
3.2.1 พันธกิจ แกไขปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับ

ผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 
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เปาประสงค บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดยอม โดยเฉพาะดานการเงินและการตลาด ผอนคลายการขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลอง ผลักดัน
ใหตลาดเกิดการฟนตัวและมีโอกาสทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูงขึ้น  

3.2.2 พันธกิจ พัฒนาสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถเติบโตได
อยางยั่งยืน 

เปาประสงค สรางและพัฒนาผูประกอบการใหมใหเพิ่มขึ้น โดยใหความสําคัญกับ
ผูประกอบการที่ใชฐานความรูสมัยใหมที่ตองเสริมความรูทางดานการประกอบธุรกิจ การตลาดและ     
การจัดการดานการเงิน สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยง เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากร
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การประยุกตใชระบบบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม เพื่อสราง              
ความแข็งแกรงและการยอมรับ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

3.2.3 พันธกิจ เสริมสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เปาประสงค เสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน ลดความเสียเปรียบและอุปสรรคและเพิ่มโอกาส
การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 3.2.4 พันธกิจ พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันให
สูงขึ้น 

เปาประสงค เสริมสรางขีดความสามารถดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาดเพิ่มขึ้น 

3.2.5 พันธกิจ การเสริมสรางและพัฒนางานวิจัยและพัฒนา (R&D) งานคนหาและ           
พัฒนา (C&D) และการพัฒนานวัตกรรม 

เปาประสงค การเพิ่มผลผลิต การสรางประสิทธิภาพในการปรับปรุงการบริหารจัดการของ
วิสาหกิจ เสริมสรางพัฒนางานวิจัยและพัฒนาและงานคนหา รวมทั้งพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

3.2.6 พันธกิจ สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาความยากจนและ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค 

เปาประสงค สงเสริมวิสาหกิจในภูมิภาคใหเติบโตเขมแข็งและเปนกลไกหลักในในการแกไข
ความยากจน การกระจายความเจริญ และเปนเครื่องมือบูรณะสังคมทองถ่ินและครอบครัว 
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4. เปาหมายของแผน 
4.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวในอัตราเรงตัวที่ตอเนื่อง จนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวม ในป  2549 

4.2 การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้น 180,000 คนตอป 
4.3 เพิ่มผลิตภาพของแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสูงขึ้นในอัตราที่

สอดคลองกับอัตราการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่กําหนดไวที่รอยละ 2.5 ตอปของประเทศ        
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

4.4 การขยายตัวของมูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมต่ํากวา 
รอยละ 6 ตอป 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสงเสริม โดยการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดยอมเขาสูระบบ ดวยการจดทะบียนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดยอมทั้งหมดในป 2549 

4.6 จํานวนผูเร่ิมตนธุรกิจใหมเพิ่มขึ้น 50,000 รายตอป 
4.7  มีกลุมอาชีพที่สามารถดําเนินการขั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 10  ตอป                    

จนมีจํานวนเปน  6,300  กลุมในป 2549 
4.8 กลุมเปาหมายของการเสริมสรางและยกระดับขีดความสามารถ 

1) กลุมวิสาหกิจสงออกที่มีศักยภาพอยูแลว จะยกระดับความสามารถใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น และมุงสูการผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น กลุมดังกลาวไดแก กลุมอาหาร
แปรรูป  กลุมอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแก ผลิตภัณฑยางและเฟอรนิเจอรไม และกลุมอุตสาหกรรม
แฟชั่น ซ่ึงไดแก  เสื้อผา เครื่องหนัง และเครื่องประดับ  

2) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก ช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ที่ตองเรงพัฒนาดานคุณภาพการผลิต การจัดการ และการสงมอบใหกับอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มภายในประเทศและลดการนําเขา 

3) กลุมวิสาหกิจบริการที่มีศักยภาพอยูเดิม ไดแก  การทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง  
บริการดานสุขภาพและดานการศึกษา การออกแบบและการกอสราง 

4) กลุมวิสาหกิจบริการที่มีแนวโนมที่ดี ไดแก บริการทางวิชาชีพที่สําคัญประกอบดวย 
วิศวกร สถาปนิก บัญชี กฎหมาย  ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจจัดการประชุม 

5) กลุมวิสาหกิจที่ตองจัดระเบียบ เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมในการแขงขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ไดแก  การคาสง – คาปลีก  การขนสง  และการเงิน 
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5.  แนวคิดการกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ พ.ศ. 2545-2549 
    5.1 จุดเนนและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร  

จุดเนนของยุทธศาสตร ใหความสําคัญเฉพาะประเด็นหลักที่จําเปนตองเรงรัดดําเนนิการ
ใหเกดิผลสําเร็จอยางแทจริงในชวงระยะเวลาของแผน  4  ประการ คือ 

5.1.1 ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรงดวน 2 ปญหาหลัก คือปญหาดานการเงินและ
ปญหาดานการตลาดที่ SMEs ไทยกําลังประสบตอเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ   

5.1.2 การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริการภาครัฐใหมีความพรอมและ
กระจายอยางทั่วถึง การลดปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากภาครัฐ 

5.1.3 การเสริมสราง SMEs เติบโตอยางยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถใน         
การแขงขัน  เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการและยกระดับทักษะของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  การสงเสริมเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรม  รวมทั้งสงเสริม         
ความเชื่อมโยงและการรวมกลุมวิสาหกิจ (Cluster) 

5.1.4 การมุง เนนแกไขปญหาและวางรากฐานเพื่อให เกิดการเติบโตในวิสาหกิจ            
ยุทธศาสตรสําคัญเฉพาะกลุม  ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจสงออก โดยเนนการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ 
(Product  Positioning) ที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในตลาดสงออก  รวมทั้งการยกระดับสินคาและบริการ
สงออกจากสภาพการแขงขันที่ถูกบีบคั้น 2 ทาง (Nut-Cracker) ไปสูตลาดในระดับที่สูงขึ้น 

2) การสรางผูประกอบการรุนใหม  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่ใช
ฐานความรูสมัยใหม (New Economy)  เพื่อใหเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการสรางการเติบโตของเศรษฐกจิไทย 
การสรางมูลคาเพิ่ม  การสรางงานและสรางรายได 

3) วิสาหกิจชุมชน  ใหมีการใชทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถ่ินในการผลิต
สินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตลาดและมีคุณภาพสูง  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงและ          
เกิดกลุมการพัฒนารวมกัน 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร   ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิด       
ความเชื่อมโยงและสงตอกระบวนการพัฒนา โดยเริ่มจากกลุมวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคและทองถ่ิน โดยที่สวนใหญยังไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ  ยุทธศาสตรในระดับนี้
จึงเปนการสรางและพัฒนาใหวิสาหกิจดังกลาวสามารถเติบโตและปรับตัวไปเปนวิสาหกิจที่มีวิธีการผลิต  
การจัดการ และการดําเนินงานดานการตลาดตามวิธีการสมัยใหม รวมทั้งยุทธศาสตรการเรงสราง
ผูประกอบการรายใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชฐานความรูสมัยใหม  (New Economy) เพื่อใหเปนหัวจักร
ของกระบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยเขาสูสากล วิสาหกิจทั้งสองกลุมนี้เมื่อเกิดและเติบโตไดแลว
จะผนึกกําลังรวมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไปที่มีอยูเดิม เปนวิสาหกิจที่เปนกลไกหลักใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  กระบวนการพัฒนาและสงเสริมตอไป คือ ยุทธศาสตรเพื่อการสงออก                   
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โดยการยกระดับความเปนสากลของวิสาหกิจกลุมอิสระ (Stand Alone) ดวยวิธีการพัฒนาความรู
ความสามารถดานการผลิต  การจัดการ และการยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ การรวมกลุม รวมทั้ง
การสรางและขยายโอกาสการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาและบริการสงออกที่ตองกําหนดสินคาและ
บริการเปาหมาย (Product  Positioning) และกําหนดตลาดสงออกเปาหมายที่มีแนวโนมผลสําเร็จสูง           
ซ่ึงการผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมนี้สามารถแขงขันในระดับตลาดภูมิภาคและ
ตลาดโลกไดอยางยั่งยืนถือเปนเปาหมายขั้นสุดทายของกระบวนการพัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของประเทศ 

 5.2 องคประกอบของยุทธศาสตร 
 กําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและเปาหมายโดยแยกเปน 2 สวน สวนแรก 
คือ ยุทธศาสตรหลัก หมายถึง ยุทธศาสตรที่ตองใชดําเนินการกับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นที่         
ทั่วประเทศ (Broad Based Strategies) และ สวนท่ีสอง คือ ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย (Sectoral 
Strategies) หมายถึง ยุทธศาสตรที่มุงหมายนําไปใชกับกลุมที่ตองการผลักดันใหเกิดผลสําเร็จเปนพิเศษ 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรสําหรับกลุมผูประกอบการการสงออก ยุทธศาสตรสําหรับกลุมผูประกอบการใหม
และยุทธศาสตรสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

5.3 การกําหนดความเรงดวนของการดําเนินมาตรการตามยุทธศาสตร 
5.3.1 มาตรการที่ตองดําเนินการเรงดวน   ประกอบดวย มาตรการทางการเงินในสวนที่ตอง

แกไขปญหาหนี้เสีย  ปญหาการไมไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินตางๆ  ปญหาทางการตลาด รวมทั้ง
จุดออนและขอจํากัดที่ เปนปญหาอุปสรรคอื่นๆ  สาเหตุที่ตองดําเนินการเปนลําดับแรกเพราะ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังอยูในสภาพของการไดรับผลกระทบ            
อยางรุนแรงจากวิกฤตการณทางการเงินตั้งแตเมื่อป 2540 เปนตนมา  

5.3.2 มาตรการที่ดําเนินการในระยะปานกลางและระยะยาว  หมายถึง มาตรการที่มุงเนน        
การแกปญหาเชิงโครงสรางและการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจใหมีความสามารถการแขงขันสูงขึ้น            
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองมีความเปนบูรณาการ
และเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน ดังนั้นการดําเนินงานตามมาตรการระยะปานกลางและระยะยาวบางเรื่องจึงอาจตอง
ปฏิบัติไปพรอมๆ กับมาตรการเรงดวนดวยเชนกัน   
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  5.4 รายละเอียดยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545-2549  
สวนท่ี 1 ยุทธศาสตรหลักสําหรับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ (Broad Based 

Strategies) 
5.4.1 ยุทธศาสตรการฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ฟนฟูวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบตอเนื่องจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินป 2540 

ทั้งดานสถานภาพและฐานะทางการเงิน  แกปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุน                
ในการพัฒนาธุรกิจ ลดความรุนแรงของภาวะการหดตัวของความตองการในสินคาและบริการ รวมทั้ง
สรางความสามารถในการปรับตัวและการเขาถึงตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลอง และสรางโอกาสใหสามารถเขาถึง

แหลงเงินทุนที่มีลักษณะหลากหลาย   

(2) เพื่อสรางและขยายโอกาสทางการตลาดใหม ๆ  และสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมดานการตลาด 

(3) เพื่อสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมและลดขอเสียเปรียบทางการคาและทางธุรกิจ 
  กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

1) กลยุทธการฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของ            
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการเรงดวน ไดแก จัดหาสินเชื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปน NPL แตยังมี
ศักยภาพ เรงรัดการแกปญหา NPL และการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุนและการเสริมสภาพคลอง          
สงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐและกองทุนเอกชนรวมลงทุนในรูปของการรวมลงทุน (Venture 
Capital) รวมทั้งขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันสินเชื่อ 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว  ไดแก การเพิ่มศักยภาพกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม การผลักดันการรวมลงทุนตอเนื่อง การเพิ่มบทบาทบริการของสถาบันการเงินที่ไมใช
ธนาคารพาณิชย โดยเฉพาะบทบาทตลาดทุน  สนับสนุนการทําธุรกรรมรูปแบบใหม ๆ  และพัฒนาระบบ
สินเชื่อเพื่อการรวมลงทุน  
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2)     กลยุทธการปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ            
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อขยายโอกาสและลดปญหาอุปสรรคทางดานตลาดของ          
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการเรงดวน ไดแก การเรงรัดแกปญหาเฉพาะหนาที่เปนอุปสรรคของการตลาด         
การสนับสนุนการเจาะตลาดใหม โดยเฉพาะตลาดในประเทศเพื่อนบาน สงเสริมกิจกรรมที่จะขยายตลาด
ของธุรกิจไทย เชน เพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายสินคา สงเสริมการใชสินคาและบริการไทย สงเสริม
การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ  ความเปนธรรมในการแขงขันทางการคา 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว  ไดแก เพิ่มขีดความสามารถในการทําตลาด 
เสริมสรางสิ่งแวดลอมทางการตลาด เรงพัฒนาระบบขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการคา
รวมทั้งการสงเสริม E-Business 

5.4.2   ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
ปรับเปลี่ยนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีความรวมมือกันมากขึ้น เพื่อสราง

โอกาสและพลังในการประกอบธุรกิจและการเขาถึงบริการของภาครัฐ การสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ-เอกชน และสงเสริมการรวมกลุมกันเองของภาคเอกชน  การสรางและปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  เรงรัดการแกปญหาและ           
ส่ิงอํานวยความสะดวกดานตางๆ ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั้งการลดปญหาอุปสรรค         
ที่เกิดจากกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุมและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน                  

(2) เพื่อสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จะอํานวยความสะดวกในดานการผลิต            
การจัดการ และการตลาดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(3) เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคอันเกิดจากนโยบาย  กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ 

 กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1)   กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบและบริการภาครัฐ
ใหเอ้ือตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจาก
กฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของภาคเอกชน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
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  มาตรการเรงดวน ไดแก  การปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
สําคัญและจําเปนเรงดวน   การปรับปรุงระบบการจัดการภาครัฐเพื่อแกไขปญหาและการสงเสริม  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานขอมูลการผลิต การคาและการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว  ไดแก การศึกษาเพื่อปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบให        
เอื้อตอการประกอบการและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะการใหบริการทดสอบและ       
บริการทางดานเทคโนโลยี 

  2)  กลยุทธสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ               
สรางความเขมแข็งขององคกรภาคเอกชน เพื่อใหสามารถจัดบริการของรัฐไดสอดคลองกับความตองการ
ของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน และเสริมสราง           
ความเขมแข็งขององคกรภาคเอกชน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

 มาตรการเรงดวน ไดแก การจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบ
สงเสริมการรวมกลุม การสรางความรูความเขาใจในบทบาทและบริการของภาครัฐ รวมทั้งสงเสริม           
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การสรางความเขมแข็งองคกรเอกชน และ                  
การรวมมือและเชื่อมโยงระหวางกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง
เพื่อใหบริการแกวิสาหกิจรายสาขา 

5.4.3  ยุทธศาสตรเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางยั่งยืน 
   เสริมสรางใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและ   
การบริหารจัดการธุรกิจ ลดปญหาการขาดเครื่องมืออุปกรณและระบบในการตรวจวิเคราะหทดสอบ
คุณภาพมาตรฐานสินคา  เพิ่มการคนหาและพัฒนาเพื่อให เกิดนวัตกรรม   พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการและการบัญชี  สรางความสามารถในการแขงขันของ          
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนตอเนื่อง โดยการสรางความเชื่อมโยงเปนเครือขาย
หรือเกาะกลุม (Cluster) เพื่อลดตนทุนในการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน          
ขอมูลขาวสารและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงแหลงและบริการสนับสนุนตาง  ๆ  ไดอยาง                    
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อใหมีการใช “ปญญา  ความรูและฝมือ” เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสราง                     

ขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 
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(2) เพื่อสนับสนุนใหมีความพรอมในการปรับปรุงขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการ
และการตลาดใหไดมาตรฐานสากล 

(3) เพื่อสงเสริมการพัฒนาของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการและแนวโนมธุรกิจ   

(4) เพื่อสงเสริมการเกาะกลุมเชื่อมโยงกันเปนกลุมวิสาหกิจครบวงจร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     
   กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

1)    กลยุทธการยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใช ICT ของผูประกอบการ
วิสาหกิจภาคการผลิต การคาและบริการใหสูงขึ้นไดมาตรฐานสากลและเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล  
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนที่ยอมรับทั้ง
ตลาดในและตางประเทศ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการเรงดวน ไดแก การยกระดับความรู ความสามารถของผูประกอบการ               
การพัฒนาและประยุกตใชระบบวินิจฉัยและใหคําปรึกษาแนะนําแกสถานประกอบการ  สงเสริมการใชระบบ
การบริหารจัดการที่ดี และสรางกลไกการถายทอด ICT สูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก  ปรับระบบการศึกษาตอเนื่องและการศึกษา
ทางไกลที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการ สนับสนุนผูประกอบการในการ
ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการสูมาตรฐานสากล และสงเสริมใหสรางระบบศึกษาเทียบเคียงกับผูเปนเลิศ 
(Best Practice) และการศึกษาเทียบเคียงกับผูอ่ืน (Benchmarking) ของธุรกิจในแตละสาขา  

2)   กลยุทธการสงเสริมการคนควา วิจัย คนหา และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อนําไปใชเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิต       
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสงเสริมการใชปญญาและทักษะฝมือในการแขงขันมากกวา
เนนการผลิตของราคาถูก โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการเรงดวน  ไดแก การจัดตั้งศูนยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (Patent Center) รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมสิทธิบัตร การสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อลดตนทุน
การออกแบบ และขยายโอกาสวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาและ
เหมาะสม 

 มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
สรางสรรคนวัตกรรม การสงเสริมการยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานสากล การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่พัฒนามาจากองคความรูภายในประเทศ การสรางความรวมมือดาน
งานวิจัย พัฒนาระหวางรัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาใหมีการทํางานและใชทรัพยากรรวมกัน  
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3)    กลยุทธการเชื่อมโยงวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) ผาน
ระบบการรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสารและระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain)    
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการเชื่อมโยงกันระหวางวิสาหกิจ 
หรือเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน  ไดแก การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและการรับชวงการผลิตที่
เชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาดยอมและวิสาหกิจขนาดใหญทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การสรางเครือขายพัฒนาขอมูลขาวสาร          
เพื่อใชประโยชนรวมกัน  การพัฒนาโครงการนํารองเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยง และพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร 
(Cluster) ในแตละภูมิภาค 

4)    กลยุทธการพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิสาหกิจ         
ขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อยกระดับความรู ความสามารถ และทักษะฝมือ รวมทั้งคุณภาพชีวิต
บุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน  ไดแก การเพิ่มคุณภาพ ทักษะและความรูของบุคลากรใหเขาสูระบบ
เศรษฐกิจใหม  การเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของระบบการฝกอบรม  
  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน การปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา การจัดใหมีการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในแตละสาขาใหสอดคลองกับแนวโนมธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงระบบคาจางและ
สวัสดิการคนงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเหมาะสมและยุติธรรม 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย (Sectoral Strategies) 
5.4.4  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล 

พัฒนาใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดความสามารถและกําลังในการเขาถึงตลาด
ตางประเทศ พัฒนาความรูการศึกษา  การคนควาและรวบรวมขอมูลตางประเทศและการแสวงหา           
ตลาดใหม ๆ ทั้งการแกปญหาอุสรรคและการแขงขันทางดานคุณภาพ  พัฒนาสินคาและบริการให
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็ว  ลดแรงกดดันจากขอกีดกันทางการคา
รูปแบบใหม ๆ และปญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบของภาครัฐ    สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีความสามารถในดานการผลิต  การบริหารและการทําตลาดใหไดมาตรฐานสากล  
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วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อยกระดับการผลิต การจัดการ และการทําตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กลุมสงออก 

(2) เพื่อสงเสริมการสรางโอกาสและการทําตลาด 

(3)  เพื่อลดปญหาอุปสรรคการสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และการดําเนินงาน         
ของภาครัฐ 

                 กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1)     กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก เพื่อชวยเหลือในดาน
การตลาดสงออกแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงสวนใหญยังขาดความสามารถและกําลังที่จะ
ดําเนินการไดโดยตนเอง โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก  พัฒนาระบบการกระจายและขนสงสินคา  การสงเสริมการ 
เจาะตลาดใหมและผลักดันใหไทยเปนประตู (Gateway) สูภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต และการพัฒนา
ฐานขอมูลทางการตลาดการคาระหวางประเทศเชิงลึก  
  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การลดตนทุนทางการตลาด สรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานดานการตลาด และการสงเสริมและพัฒนาตรายี่หอและภาพลักษณ
สินคาไทย เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ 

2)      กลยุทธการพัฒนาการผลิตและการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการผลิต การจัดการ 
และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสูงขึ้นและแขงขันไดในตางประเทศ โดยมีมาตรการ 
ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความรูความสามารถ
และทักษะในการบริหารงานและการผลิตสมัยใหม และเปนสากล 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว  ไดแก การยกระดับการผลิตใหมีมาตรฐาน   การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหทันสมัย และมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น 
   3)     กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีดี ลดภาระและความเสียเปรียบของ
วิสาหกิจกลุมสงออกท่ีเกิดจากกฎหมายนโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐและการกีดกันทางการคา    
เพื่อแกไขปญหาอุปสรรค ลดตนทุนของธุรกิจและเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน  
โดยมีมาตรการดังนี้ 



 ฑ

  มาตรการเรงดวน ไดแก  การปรับปรุงระบบการคืนภาษี ปรับโครงสรางภาษีและ        
ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร และการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหเอื้อตอการประกอบการสงออก 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การสรางความรวมมือในการแกไขปญหา
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.4.5 ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม  

เพื่อแกปญหาของผูประกอบการไทยซึ่งสวนใหญเปนการทําธุรกิจเดิมตอจากรุนกอน ทําใหมี
ศักยภาพจํากัด ไมสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ไมสามารถจัดการทางการเงินและการตลาดที่
มีประสิทธิภาพได  จําเปนตองสรางผูประกอบการรุนใหมใหเปนพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจระยะยาว  ภาครัฐตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการใหมใหมีจํานวนมากขึ้น
และยกระดับขีดความสามารถดานการผลิตและการจัดการใหทันสมัยและเปนมืออาชีพ รวมทั้งการสราง
ผูประกอบการรายใหมที่มีพื้นฐานความรูสมัยใหมโดยเฉพาะวิสาหกิจอัจฉริยะในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีทางการเกษตรและชีวภาพใหมีความสามารถทางดาน       
การผลิต การจัดการและการตลาด  สรางจิตสํานึกใหบัณฑิตจบใหมมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจ
สวนตัว โดยการใหความรูและประสบการณพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อเรงสรางผูประกอบการใหมและพัฒนาความสามารถของผูประกอบการรุนใหม   

(2) เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการประกอบการของผูประกอบการรายใหม รวมทั้ง      
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการเริ่มตนธุรกิจและการประกอบการสมัยใหม 

(3) เพื่อสงเสริมวิสาหกิจอัจฉริยะใหใชความรู   ทักษะ  และฝมือเปนเครื่องมือหลัก                 
ในการประกอบธุรกิจ 

     กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
1) กลยุทธการพัฒนาและเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย 

เพื่อสนับสนุนผูประกอบการรุนใหมที่ใชความรูและทักษะฝมือเปนปจจัยหลักในการแขงขัน โดยมี
มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการเรงดวน  เชื่อมโยงงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ  
สงเสริมขีดความสามารถทางดานการออกแบบ 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก  การพัฒนางานศึกษาวิจัยและนวัตกรรมในกลุม
ผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม รวทั้งการจัดใหมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
สาขาตาง ๆ ที่เอื้อประโยชนโดยตรงตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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     2)    กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ เพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมการประกอบการในจิตสํานึกของคนไทย โดยเฉพาะผูที่มีความรูสูง โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก การฝกอบรมและการใหขอมูลขาวสารเพื่อสรางฐานความรู        
การเปนผูประกอบใหม 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน        
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหนักเรียน นักศึกษามีความสนใจและประสงคที่จะไป
เปนผูประกอบการเมื่อจบการศึกษาแลว 

3) กลยุทธการสรางโอกาส โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และ                 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหม เพื่อกระตุนใหเกิดผูประกอบการรุนใหมที่มีความรู 
ความสามารถสูง โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก การสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับกลุมวิสาหกิจอัจฉริยะที่
ใชฐานความรูสมัยใหมและกลุมผูประกอบการใหม การพัฒนาและเรงปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
การสนับสนุนดานการเงินเพื่อสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนระบบพี่เล้ียงและ  
ที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ 
  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การจัดอบรมความรูพื้นฐานที่จําเปน             
เพื่อการประกอบธุรกิจ การหาตลาดเพื่อผูประกอบการใหม  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
การผลิต  การจัดการใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล และการสนับสนุนสถานที่ดําเนินกิจการหรือ                  
สถานประกอบการเพื่อลดตนทุน จัดโครงสรางพื้นฐานดานการเงินในลักษณะของกองทุนรวมทุน 
(Venture Capital Fund) 

   4) กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก การใหบริการอํานวยความสะดวกในการเกิดผูประกอบการใหม 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมผูประกอบการใหมเพื่อดูแลและผลักดันมาตรการในการสนับสนุน
ผูประกอบการใหม  และการสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหมที่ซ้ือกิจการที่มีอยูเดิม  

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก เรงรัดการออกกฎหมายสงเสริมและ           
จัดตั้งธุรกิจแฟรนไชส 
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   5.4.6 ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจน และ
กระจายความเจริญส ูภูมิภาค 

จากการที่ธุรกิจสวนใหญเปนธุรกิจที่อยูนอกระบบ มีขนาดเล็กมากและเกือบทั้งหมดตองพึ่งพา
เงินทุนของตนเองและครอบครัวในการประกอบธุรกิจ การสงเสริมวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุมชน
ของภาครัฐซึ่งที่ผานมาเปนไปในลักษณะการใหการชวยเหลือ ตองเปลี่ยนมาเปนการพัฒนาธุรกิจอยาง
เปนระบบและจริงจัง ประสานการเชื่อมโยงการสงเสริมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ
วิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจชุมชน   

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 
(1) เพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง อยูรอด และ

เติบโตไดอยางตอเนื่อง 

(2) เพื่อนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาตอยอดและขยายผลใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยมากขึ้น 

(3) เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการสรางงานและสรางรายไดในภูมิภาคตาง  ๆเพิ่มมากขึ้น 

(4) เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจการผลิต  การคา  และบริการของชุมชนใหเกื้อหนุน
และอํานวยประโยชนซ่ึงกันและกัน 

กลยุทธการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1)     กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่ม
รายไดชุมชน โดยใชองคความรูและทรัพยากรในทองถ่ินเปนเครื่องมือที่สําคัญ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก การพัฒนาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินคาและบริการของชุมชน   การพัฒนางานวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปนเอกลักษณของชุมชน 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว  พัฒนาความตอเนื่องของงานวิจัยที่เปนรากฐาน         
การพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการ รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมของชุมชนในระยะยาว 

    2)    กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันท้ังระบบ        
การสงเสริมใหเกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การคา และ
บริการของชุมชนใหเกิดประโยชนเอื้ออํานวยซึ่งกัน และกัน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการเรงดวน ไดแก การสรางความเขมแข็งและสรางเครือขายของวิสาหกิจชุมชน 
การเพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหมีความรูดานการผลิต การจัดการและการตลาด
สมัยใหม  
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  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การพัฒนาขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสรางความรู
ทางดานการผลิต การจัดการและการตลาด 

3)    กลยุทธการสรางตลาดและการกระจายสินคาและบริการจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด 
เพื่อสงเสริมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเพิ่มชองทางการจําหนาย การกระจาย
สินคา และบริการของวิสาหกิจชุมชนใหมากขึ้น โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการการเรงดวน ไดแก การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับ
วิสาหกิจขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ และการพัฒนาชองทางการตลาดและจัดตั้ง            
ศูนยกระจายสินคาเพื่อเปนชองทางในการนําสินคาชุมชนที่มีคุณภาพสูตลาดตางประเทศ 

  มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแก การสงเสริมธุรกิจการคาชายแดน เพื่อให            
เกิดประโยชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
6.  แนวทางการปรับระบบการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 

ปญหาการจัดการนโยบายการสงเสริมในอดีตที่สําคัญ คือ การขาดทิศทางหลัก (Overarching 
Policy) ของนโยบายและการดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา (Fragmented  Policy)  ขาดกลไกที่จะทําให
เกิดการเชื่อมโยงกัน แตปจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องมาจากการมีกฏหมายหลัก 
คือพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทําหนาที่ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนเอกภาพและชัดเจนมากขึ้น  รวมทั้งสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ไดแก การปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปวิธีการงบประมาณ เสถียรภาพของ
รัฐบาล อยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการนโยบายสงเสริมยังควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

1. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามยุทธศาสตรของ
แผนการสงเสริมฯ ควรกําหนดหนวยงานหลัก หรือเจาภาพที่จะรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรหรือ       
ในแตละเรื่อง เพื่อทําหนาที่ในการเปนแกนหลักรวมกับ สสว. ในการประสานงานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคการภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการกลั่นกรองโครงการและการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ 

2. กําหนดใหการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ  จะตองอยู
ภายใตกรอบแผนการสงเสริมและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง   

3. คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร      
แผนสงเสริมที่มีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนฝายเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ในการ
กําหนดแนวคิดแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริม  ดังนี้ 
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3.1 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอแผนงานโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนการเฉพาะ 

3.2 กําหนดวงเงินงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

3.3 พิจารณาคัดเลือกจากขอเสนอโครงการของหนวยงานตาง ๆ   ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนและจัดสรรงบประมาณให 

3.4  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

                                              กระบวนการจัดทําแผนปฏบิตัิการ 

 
 

 

อนุมัติแผนการสงเสริม SMEs 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวช้ีวดั (Key Performance  Indicators) 

แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 

จัดสรรงบประมาณโดยคณะกรรมการสงเสริม SMEs  

พัฒนาระบบและกลไกในการกํากับติดตามและประเมนิผล 

รายงานการประเมินผล 

สสว.  เปนแกนหลักในการประสาน 
• หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
• รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
• สถาบันอิสระ 
• องคการเอกชน 
• สถาบันการศึกษา 

ปรับปรุงการดําเนินงานและปรับแผนงาน/โครงการ 


