4. แนวโนมในการใหความชวยเหลือมีทิศทางใดตอไป
แนวคําตอบ
แนวโนมการใหความชวยเหลือ SMEs จะเปนไปตามกรอบแผนแมบทการสงเสริม
SMEs ของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งจะใชเปนกรอบในการในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม
และชวยเหลือ SMEs ในรายละเอียดตอไป โดยกรอบแผนแมบทฯ มีทศิ ทาง ดังนี้
1. การฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี
แนวทางดังนี้
1.1 ฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของ SMEs เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลองของ SMEs
1.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ SMEs เพื่อขยาย
โอกาสและลดปญหาอุสรรคทางดานตลาดของ SMEs
2. การสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ มีแนวทางคือ
2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการปรับปรุงกฎระเบียบและบริการภาครัฐใหเอื้อตอการ
ประกอบการของ SMEs เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ
2.2 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนและสรางความเขมแข็ง
ขององคกรเอกชน
3. การเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยืน
3.1 ยกระดับประสิทธิภาพของผูประกอบการใหสูงขึ้น ไดมาตรฐานสากล และเปนไป
ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs
3.2 สงเสริมการคนควา วิจัย คนหา และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวางหนวยงานรัฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อนําไปใชเชิงพาณิชย
3.3 เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแขงขันของ SMEs โดยการเชื่อมโยงกันเอง หรือเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ
3.4 พัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร SMEs เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะฝมือ รวมทั้งคุณภาพชีวิตบุคลากรของ SMEs
4. การเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล
4.1 เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก เพื่อชวยเหลือในดานการเจาะตลาด
การใหบริการขอมูลการตลาดเชิงลึก การพัฒนาระบบกระจายสินคา การลดตนทุนการตลาด และการพัฒนา
ตรายี่หอและภาพลักษณสินคาไทย
4.2 พัฒนาการผลิตและการบริการใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันดานการผลิต การจัดการ และบริการของ SMEs ใหสูงขึ้นและแขงขันได

4.3 เสริ ม สร า งสภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ล ดภาระและความเสี ย เปรี ย บของ
วิสาหกิจกลุมสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของรัฐ
5. การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
5.1 เชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย เพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการรุนใหมที่ใชความรูและทักษะฝมือเปนปจจัยหลักในการแขงขัน
5.2 สรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ประกอบการในจิตสํานึกของคนไทย โดยเฉพาะผูที่มีความรูสูง
5.3 สรางโอกาส โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม เพื่อกระตุนใหเกิด
ผูประกอบการรุ นใหม ที่ มี ความรู และความสามารถสู ง โดยปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น และ
จัดมาตรการสนับสนุนทางการเงินและการใหคําปรึกษาแนะนํา
5.4 เสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ โดยการจัดสิทธิประโยชน การจัดตั้งศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จ
6. การเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญ
 หาความยากจน และกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค
6.1 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มรายได
ชุมชน โดยใชองคความรูและทรัพยากรในทองถิ่นเปนเครื่องมือที่สําคัญ โดยสงเสริมโครงการ OTOP
และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนเอกลักษณของชุมชน
6.2 เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้งระบบ และ
สงเสริมใหเกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การคา และบริการ
ของชุมชนใหเกิดประโยชนเอื้อซึ่งกันและกัน
6.3 สรางโอกาสทางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด เพื่อ
สงเสริมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเพิ่มชองทางการจําหนาย การกระจายสินคา
และบริการของวิสาหกิจชุมชนใหมากขึ้น

ทิศทางการสงเสริม SMEs ตามรางแผนการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย 2545 – 2549
กรอบแผนแมบทการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) อยูระหวางนําเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สสว. คณะกรรมการสงเสริม SMEs และ ครม. เมื่อผานความเห็นชอบแลวจะใชเปนกรอบ
หลักในการในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในรายละเอียดตอไป โดยกรอบแผนแมบทฯ มีทิศทาง
และนโยบายการสงเสริม SMEs ดังนี้

ยุทธศาสตรหลักในการสงเสริม SMEs
1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มีกลยุทธ ดังนี้
1.1 ฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของ SMEs เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนเงินทุนและการขาดสภาพคลองของ SMEs
1.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ SMEs เพื่อขยายโอกาส
และลดปญหาอุสรรคทางดานตลาดของ SMEs
2. ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
มีกลยุทธ คือ
2.1 พัฒนาโครงสร างพื้น ฐานการปรับปรุงกฎระเบีย บและบริการภาครัฐใหเ อื้อต อ การ
ประกอบการของ SMEs เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐ
2.2 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนและสรางความเขมแข็งของ
องคกรเอกชน
3. ยุทธศาสตรการเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยัง่ ยืน มีกลยุทธ ดังนี้
3.1 ยกระดับประสิทธิภาพของผูประกอบการใหสูงขึ้น ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs
3.2 ส งเสริ มการค นคว า วิ จั ย ค นหา และพั ฒนานวั ตกรรมร วมกั นระหว างหน วยงานรั ฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อนําไปใชเชิงพาณิชย
3.3 เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของ SMEs โดยการเชื่อมโยงกันเอง หรือเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ
3.4 พัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร SMEs เพื่อยกระดับความรู
ความสามารถ และทักษะฝมือ รวมทั้งคุณภาพชีวิตบุคลากรของ SMEs

ยุทธศาสตรสงเสริม SMEs เฉพาะกลุม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล มีกลยุทธ คือ
4.1 เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก เพื่อชวยเหลือในดานการเจาะตลาดการ
ใหบริการขอมูลการตลาดเชิงลึก การพัฒนาระบบกระจายสินคา การลดตนทุนการตลาด และการพัฒนาตรายี่หอ
และภาพลักษณสินคาไทย
4.2 พัฒนาการผลิตและการบริการใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันดานการผลิต การจัดการ และบริการของ SMEs ใหสูงขึ้นและแขงขันได
4.3 เสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีลดภาระและความเสียเปรียบของวิสาหกิจกลุม
สงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบาย และมาตรการตาง ๆ ของรัฐ

5. การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม มีกลยุทธ ดังนี้
5.1 เชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย
เพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการรุนใหมที่ใชความรูและทักษะฝมือเปนปจจัยหลักในการแขงขัน
5.2 สรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ประกอบการในจิตสํานึกของคนไทย โดยเฉพาะผูที่มีความรูสูง
5.3 สรางโอกาส โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใชฐานความรูสมัยใหม เพื่อกระตุนใหเกิดผูประกอบการรุน
ใหมที่มีความรู และความสามารถสูง โดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และ
จัดมาตรการสนับสนุน
ทางการเงินและการใหคําปรึกษาแนะนํา
5.4 เสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม เพื่อเสริมสรางบรรยากาศให
เอื้อตอการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ โดยการจัดสิทธิประโยชน การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญ
 หาความยากจน
และกระจายความเจริญสูภูมิภาค มีกลยุทธ คือ
6.1 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มรายไดชุมชน
โดยใช อ งค ค วามรู แ ละทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ โดยส ง เสริ ม โครงการ OTOP และใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเปนเอกลักษณของชุมชน
6.2 เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันทั้งระบบ และสงเสริมให
เกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การคา และบริการของชุมชนใหเกิด
ประโยชนเอื้อซึ่งกันและกัน
6.3 สรางโอกาสทางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด เพื่อสงเสริม
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และเพิ่มชองทางการจําหนาย การกระจายสินคา และบริการ
ของวิสาหกิจชุมชนใหมากขึ้น
--------------------------------

