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บทท่ี 6 
มาตรการเชงินโยบาย (Policy Measures) 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 
 

มาตรการเชิงนโยบายกําหนดขึ้นภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดยอม ซ่ึงไดแบงออกเปนยุทธศาสตรหลักเพื่อการสงเสริมโดยรวมและยุทธศาสตรการสงเสริม
วิสาหกิจเฉพาะกลุมไดแก วิสาหกิจกลุมสงออก วิสาหกิจกลุมผูประกอบการใหมและวิสาหกิจที่ใช
ฐานความรูสมัยใหม (New Economy หรือ ICT) และวิสาหกิจชุมชน โดยไดแบงมาตรการดําเนินงาน
ออกเปน มาตรการเฉพาะหนาเรงดวนที่จะตองเรงดําเนินการภายในระยะ 1-2 ป เพื่อแกไขปญหาอุปสรรค
ที่เกิดกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย เชน ปญหาหนี้เสีย (NPL) ปญหาสถาบันการเงิน         
ไมปลอยสินเชื่อ ปญหาการแขงขัน ปญหาดานการสงออก ปญหาการขาดโอกาสทางธุรกิจ หรือปญหา
การตลาดสําหรับสินคาชุมชน นอกจากนี้ ยังไดกําหนด มาตรการระยะกลางและระยะยาวเพื่อดําเนินการ
สอดประสานกับมาตรการเฉพาะหนาเรงดวนขางตนและมาตรการที่ทยอยดําเนินการตอเนื่องตาม          
ขีดความสามารถทรัพยากรที่มีอยูเพื่อวางพื้นฐานในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็งในระยะยาวตอไป  

สวนท่ี 1 มาตรการเชิงนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตรหลัก 

1. ยุทธศาสตรการฟนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
กลยุทธการฟนฟูสถานภาพ พัฒนาฐานะและความเขมแข็งทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. เรงรัดแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  (NPL) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

และจัดหาสินเชื่อใหวิสาหกิจที่มีหนี้เสียแตยังมีศักยภาพ 

2. เรงรัดการปลอยสินเชื่อเพื่อการลงทุน  และการเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนไปตามปกติ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรืออัตราดอกเบี้ยต่ํา 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันสินเชื่อ   

3. สงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐและกองทุนเอกชนรวมลงทุนในรูปของการรวมลงทุน 
(Venture Capital) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจเปาหมาย  โดยการเรงขจัดปญหาที่เปน
อุปสรรคในการรวมทุน และเมื่อกิจการไดรับการพัฒนาถึงระดับหนึ่งแลว ควรมุงพัฒนาใหวิสาหกิจ
ดังกลาวใหเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI)    
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มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการ

แกไขปญหาทางการเงิน โดยการใหกูยืม การอุดหนุน การรวมลงทุน และการลงทุนกับวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอม 

2. เพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินอื่นนอกจากธนาคารพาณิชยและบรรษัทเงินทุน (Non-Bank 
Financial Service) ในการใหปลอยสินเชื่อแกวิสาหกิจ รวมทั้งความรวมมือในการทําธุรกรรมรูปแบบ  
ใหม ๆ  และพัฒนาระบบสินเชื่อเพื่อการรวมลงทุน (Loans for Joint Business Activities)  

กลยุทธการปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาส และการขยายตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการหาตลาด

ใหมและตลาดในประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายสินคาใหกวางขวาง 
เพื่อใหมีตลาดรองรับที่เหมาะสม หลากหลายมากขึ้น  และเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย 

2.  สงเสริมการใชสินคาและบริการของธุรกิจไทย โดยเฉพาะจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
โดยมีการปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเอื้อตอวิสาหกิจที่มีศักยภาพ และสนับสนุนใหเขาถึง
บริการของรัฐ รวมทั้งรณรงคอยางจริงจังใหใชสินคาและบริการของคนไทย 

3. เสริมสรางและสงเสริมความเปนธรรมในการแขงขันทางการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
ชองทางการจําหนายระหวางผูผลิต ผูคา และผูใหบริการทุกระดับ  และระหวางกิจการขนาดใหญ            
ขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั้งปองกันและควบคุมการนําเขาสินคาและบริการดอยคุณภาพและ             
อาจเปนอันตราย 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการทําตลาดใหแกผูประกอบการ โดยการใหบริการทางการตลาด 

เผยแพรช่ือเสียงสินคาไทย และสงเสริมการดําเนินงานทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม   

2. เสริมสรางสิ่งแวดลอมทางการตลาดให เอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม               
โดยการเผยแพรช่ือเสียงสินคาไทยในระยะยาว   

3. เรงพัฒนาระบบขอมูลทางการคาในลักษณะของแหลงกลางของขอมูลการคาทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   รวมทั้งสงเสริมการใชระบบธุรกิจอิเล็คทรอนิกส    
(E - Business) 
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2. ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การปรับปรุงกฎระเบียบ และการใหบริการภาครัฐเพื่อใหเอ้ือตอการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบายกฎระเบียบและระบบการจัดการภาครัฐที่เปนอุปสรรคตอ

การประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
โดยการแกไขกฎระเบียบเพื่อลดตนทุน สรางโอกาสทางการตลาดและแกไขขอเสียเปรียบในการแขงขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการผลิต การคาและการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่สมบูรณ ครบถวนและทันสมัยใหเปนฐานขอมูลกลางเพื่อใหบริการขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1.  ศึกษาเพื่อออกหรือปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบใหเอื้อตอการประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งลดเลิกกฎระเบียบที่ เปนอุปสรรค เพื่อลดตนทุน                
การประกอบการและเพิ่มโอกาสในการแขงขันตอเนื่องจากที่ดําเนินการในมาตรการเรงดวน 

2.  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะดานการวิเคราะหทดสอบคุณภาพและการใหบริการ
ทางเทคโนโลยี การตลาด และการเงิน เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคดานตางๆ และเสริมสรางโอกาสทาง
ธุรกิจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

กลยุทธการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และการสรางความเขมแข็งของ
องคกรภาคเอกชน  

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. เผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและรายละเอียดของมาตรการและโครงการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของหนวยงานภาครัฐ สถาบันอิสระ และหนวยงานภาคเอกชนให
ผูประกอบการเขาใจโดยถองแท  รวมทั้งสามารถเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น 

2. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขาสูระบบ เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐไดงาย  
และสนับสนุนใหหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมรวมมืออยางใกลชิดกับภาคเอกชนในการกําหนดนโยบาย 
มาตรการ โครงการ และแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน สามารถปฏิบัติได เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของวิสาหกิจและศักยภาพของพื้นที่ 
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    มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. สงเสริมการรวมกลุมและเสริมสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ลักษณะสหกรณ สมาคมและองคการเอกชนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อทําหนาที่ใหบริการดานตาง ๆ แก             
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนสมาชิกและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ 

2. การจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพื่อทําหนาที่ประสานความรวมมือและการใหบริการแก
วิสาหกิจในสาขาที่เปนเปาหมายและสาขาสําคัญตามแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศ 

3. ยุทธศาสตรสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน 
กลยุทธการยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศของผูประกอบการ
วิสาหกิจภาคการผลิต การคาและบริการใหสูงขึ้น  ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. ยกระดับความรู ความสามารถและทักษะของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานความสามารถในการแขงขัน โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจ            
ทั้งทางตรงและทางออม ในดานความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การตลาดและ          
การหาเงินทุน เพื่อนําไปสูการสรางความสามารถในการเปนผูประกอบการ ที่มีความสามารถสูงในอนาคต 

2. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี ประกอบดวยการประยุกตใชระบบวินิจฉัย             
ระบบพี่เล้ียงและระบบบริการที่ปรึกษาทั่วไปและที่ปรึกษาเฉพาะดาน เพื่อแกปญหาใหกับวิสาหกิจ          
ขนาดกลางและขนาดยอมไดตรงกับความตองการและสอดคลองกับแนวโนมธุรกิจ 

3. สงเสริมการนําระบบธรรมาภิบาลเบื้องตนมาเริ ่มใชในการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส เสมอภาคและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและผูบริโภค  

4. สรางกลไกและถายทอดการใชเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศใหวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดยอม  

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. ปรับระบบการศึกษาตอเนื่องและการศึกษาทางไกลที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มความรูและ

ทักษะผูประกอบการ 
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2. สนับสนุนผูประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหสูงขึ้นและไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมการปรับปรุงกิจการใหทันสมัย และการใช
ระบบ ISO & TQM ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

กลยุทธสงเสริมการคนควา วิจัย การคนหา และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวางรัฐบาล สถาบันการศึกษา 
และผูประกอบการ เพื่อนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชย 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. สรางแหลงขอมูลกลางและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการพาณิชยของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

2. สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)  เพื่อลดตนทุนการออกแบบของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  เพิ่มมูลคาของสินคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน โดยเฉพาะในกลุมสินคา
แฟชั่นประกอบดวย เสื้อผา เครื่องหนัง รองเทา และอัญมณี เปนตน 

3. ขยายโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาและเหมาะสมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  ดวยตนทุนที่ไมสูงเกินไป 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. การพัฒนางานศึกษาวิจัย (R&D) และการสรางสรรคงานนวัตกรรม สรางความรวมมือดาน

งานวิจัย พัฒนา และการทํานวัตกรรมระหวางรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับและ            
เพิ่มมูลคาสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น            
โดยการสรางเครือขายและยกระดับความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชนให
เกิดผลในทางปฏิบัติ  

2. สงเสริมและยกระดับการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดมาตรฐานสากล
เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อยกระดับการผลิตและการจัดการ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใชองคความรูอยูภายในประเทศ สอดคลองกับศักยภาพและแนวโนมทางธุรกิจ
และมีตนทุนไมสูงเกินไป 

 

 

 



 53

กลยุทธการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร 
(Cluster) โดยผานระบบการรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสาร และระบบหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและกิจการรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ         
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีตลาดที่แนนอนและไดรับ                
การสนับสนุนทางการเงินและการถายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมจากบริษัทขนาดใหญหรือ             
บริษัทขามชาติ 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1.  สรางเครือขายการพัฒนาขอมูลขาวสารใหทันสมัย ครบถวน สมบูรณรวมกันและ               

มีการแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกัน รวมทั้งสนับสนุนการนํา ICT มาชวยในการจัดการ การทําธุรกิจ 
การสื่อสาร เพื่อนําไปสูการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

2.  พัฒนาโครงการนํารองเพื่อสงเสริมการพัฒนาการรวมกลุมเชื่อมโยงวิสาหกิจครบวงจร         
ในแตละภูมิภาคตามความเหมาะสมของประเภทสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน          
โดยการสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุน  การตลาด และบริการสนับสนุนอื่น กอใหเกิดความรวมมือ
ทางธุรกิจที่จะไดประโยชนรวมกัน 

กลยุทธการพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษยในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. การพัฒนาความรู  ความสามารถและทักษะของบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้นและ                   
มีความพรอมที่จะเขาสูระบบเศรษฐกิจใหม  

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของระบบการใหบริการฝกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
บุคลากรและเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม การฝกอบรมในเรื่องมาตรฐานบริการและการจัดการ จัดหามาตรการที่จะสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะเพิ่มเติม 

 มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพฝมือแรงงาน 

โดยการจัดระบบโครงสรางคาจางใหสอดคลองกับทักษะและความสามารถของบุคลากร 



 54

2. การปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา โดยปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาใหไดเรียนรูจากสภาพของจริงหรือเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณของการทํางานในธุรกิจนั้นๆ ในเบื้องตน โดยจัดโครงการใหนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต การคา และบริการ เพื่อเปนการสรางใหคิดเปนและเรียนรูจากประสบการณจริง 
รวมทั้งปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ 

3. จัดใหมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตละสาขา 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและแนวโนมทางธุรกิจ รวมท้ังการพัฒนาวิสัยทัศน
หลักสูตรใหสอดคลองกับแนวโนมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  โดยการรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคธุรกิจเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การพัฒนาครูอาจารย และ
นักเรียนนักศึกษา 

4. การปรับปรุงระบบสวัสดิการคนงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม ทั้งระหวางนายจางและลูกจาง 

สวนท่ี 2 มาตรการเชิงนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตรเฉพาะกลุม 

4. ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล 
กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. สงเสริมการเจาะตลาดใหมโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต เพื่อขยาย
ตลาดสงออกใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการใหบริการขอมูลทางการตลาด การเจรจาทางการคา
การเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศตางๆและเผยแพรช่ือเสียงสินคาและ
บริการของไทย 

2. พัฒนาฐานขอมูลทางการตลาด และการคาระหวางประเทศเชิงลึก เพื่อใหเปนขอมูลดาน
การตลาดระหวางประเทศที่ครบถวน ทันสมัย สมบูรณและพรอมใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสงออก เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาด โดยการรวบรวม ศึกษา และจัดทําขอวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศทางการตลาด การจัดบริการที่ปรึกษาทางการตลาด การเจรจาและการตอบโตการกีดกัน
และการทําวิจัยตลาดเปาหมาย  

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกระจายและการขนสงสินคาของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสูตลาดตางประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทการคา (Trading Firm) กลาง 
เพื่อใหบริการสงออกแกวิสาหกิจที่ยังขาดความสามารถในการสงออกไดเอง รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
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การขนสง ระบบพิธีการสงออกใหคลองตัวและสะดวกสําหรับการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

1. ลดภาระตนทุนการผลิตและตนทุนการตลาด เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดตางประเทศ
โดยจัดตั้งศูนยรวมใหบริการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ ศูนยกระจายสินคาและศูนยการใหคําปรึกษา
แนะนําเพื่อแกปญหาดานการผลิต การจัดการและการตลาด 

2.  เพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย               
โดยการสงเสริมการพัฒนาตรายี่หอ (Thailand Brand) และภาพลักษณสินคาไทย (Made in Thailand)               
สนับสนุนการประชาสัมพันธ ช่ือเสียงสินคาและบริการของไทย จูงใจใหมีการสรางตรายี่หอและ          
ภาพลักษณสินคาไทย และใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องนี้ 

กลยุทธพัฒนาการผลิตและการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับ 
ในระดับสากล 

 มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความรูและความสามารถในการบริหารงานและ       
การผลิตสมัยใหมและมีความเปนสากล รวมทั้งดานการตลาด โดยการกระจายความรูและทําการฝกอบรม
อยางตอเนื่องและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการสภาพปญหาและแนวโนม
ทางธุรกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตรงตามความตองการของผูบริโภคและตลาด ในสินคาที่ประเทศมี              
ความไดเปรียบทางปจจัยการผลิต 

   มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. สงเสริมยกระดับการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ใหไดมาตรฐาน             

โดยการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองวิเคราะหทดสอบกลางและนําระบบบริหารสมัยใหม
ไปใชในการประกอบธุรกิจ 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อใหทันสมัยและมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น 
โดยการฝกอบรมในสถานประกอบการ (In-House Training) และการใหคําปรึกษาแนะนํา 
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กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที ่ด ี และลดภาระความเสีย เปรียบของวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอมกลุมสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบาย และมาตรการตางๆ ของรัฐและ
การกีดกันทางการคา 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. ปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มและการลดภาระภาษีนําเขาวัตถุดิบ (19 ทวิ การชดเชย
ภาษีสงออก) รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางภาษีนําเขา ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร เพื่อลดตนทุนใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยวางระบบยกเวนภาษีการซื้อวัตถุดิบ ใหคําปรึกษาและลดขั้นตอนในการ    
คืนภาษีและสรางระบบที่ยืดหยุนและไมเปนภาระแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหเอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่สงออกทั้งดานบริการขอมูลขาวสารและบริการพิธีศุลกากรใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

   มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
การสรางระบบประสานการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และหนวยงาน

ดวยกันเอง และลดขั้นตอนรวมทั้งประสานการทํางานรวมกัน โดยการสรางศูนยผลักดันผูประกอบการสงออก 
ในลักษณะศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อลดภาระ ขั้นตอน และสรางโอกาสในการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

5. ยุทธศาสตรสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม  
กลยุทธการพัฒนาและเชื่อมโยงงานศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม (Innovation) สูการผลิตเชิงพาณิชย 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. การเชื่อมโยงงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ เพื่อนํางานศึกษาวิจัยไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

2. การสงเสริมขีดความสามารถดานการออกแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1. สงเสริมการทําวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในกลุมผูประกอบการใหม และวิสาหกิจที่ใช

ฐานความรูสมัยใหม โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพ 

2. จัดใหมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัยสาขาตางๆ ที่เอื้อประโยชนโดยตรงตอวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 
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กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ 
มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
 มาตรการสรางสํานึกในการเปนผูประกอบการเพื่อกระตุนใหตื่นตัวและชี้ใหเห็นถึงประโยชน

ของการประกอบธุรกิจ โดยการจัดฝกอบรมและใหขอมูลขาวสารใหทั่วถึง 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศีกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาใหมีความสนใจและประสงคไปเปนผูประกอบการเมื่อจบการศึกษา เพื่อเพิ่มผูประกอบการใหม        
ที่มีพื้นฐานความรูดี โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย การสรางระบบ          
การฝกงานระหวางศึกษา 

กลยุทธการสรางโอกาส  โดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และจัดสิ่งอํานวย                 
ความสะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหม และวิสาหกิจท่ีใชฐานความรูสมัยใหม 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. พัฒนาและเรงปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหมและกระตุน
ความสนใจของคนทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมที่เปนการกระตุน หรือสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจใหม 

2. สนับสนุนดานการเงิน เพื่อสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดสินเชื่อใหเหมาะสม 
รวมทั้งการใหสิทธิประโยชนดานภาษี เพื่อลดตนทุนการประกอบการในชวงเริ่มตนธุรกิจ โดยการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในระยะเริ่มธุรกิจ 

3. สนับสนุนระบบพี่เล้ียงที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ
ผูประกอบการที่มีปญหาในการดําเนิธุรกิจระยะแรก  

    มาตรการระยะกลางและระยะยาว 

1. การจัดฝกอบรมความรูพื้นฐานที่จําเปนเพื่อการประกอบธุรกิจ 

2. สงเสริมการหาตลาดเพื่อผูประกอบการใหม 

3. สนับสนุนดานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิต การจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล 

4. สนับสนุนสถานที่ดําเนินกิจการหรือสถานประกอบการ เพื่อลดตนทุนการประกอบการธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใชรวมกันในพื้นที่เฉพาะ 
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กลยุทธการเสริมสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม 
มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. เสริมสรางบริการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหม การจัดตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมผูประกอบการใหม  เพื่อดูแลผลักดันมาตรการในการสนับสนุนผูประกอบการใหม การจัดหา
ปจจัยสนับสนุน เชน เงินทุน แรงงาน หรือการตลาดเปนตน 

2. สนับสนุนใหผูประกอบการรายใหมเขามาซื้อกิจการ (Take Over) เพื่อดําเนินกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กําลังจะลมเลิก 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
ผลักดันการออกกฏหมายธุรกิจแฟรนไชส เพื่อสงเสริมการขยายธุรกิจและจํานวน

ผูประกอบการใหม โดยควรศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากตางประเทศและควรระดมความเห็นจากทุกฝายที่
เกี่ยวของในการสงเสริมการออกกฎหมาย 

6.  ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการแกปญหาความยากจนและกระจาย                
ความเจริญสูภูมิภาค 
กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดผลประโยชนเชิงพาณิชย  

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1. พัฒนาโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑและสินคาชุมชน  งานวิจัยและพัฒนา                   
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการของชุมชน 

2. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปนเอกลักษณของชุมชน 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
1.  พัฒนาความตอเนื่องของงานวิจัยและการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและ

บริการ รวมทั้งพัฒนา    ภูมิปญญาทองถ่ินของธุรกิจชุมชน  

2. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่เปนเอกลักษณ 
สอดคลองกับองคความรูและทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศใหเกิดความตอเนื่อง 

 

 

 

 



 59

กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหเกิดการพัฒนารวมกันท้ังระบบ และสงเสริมใหเกิดผลถึง
ระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 

1.  สรางฐานะ ความเขมแข็งทางธุรกิจ และสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยง
ธุรกิจชุมชนกับธุรกิจทองเที่ยว เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เกิดการชวยเหลือซ่ึงกัน
และการเขาถึงบริการของรัฐไดงายขึ้น ในลักษณะของสหกรณ เครือขายชุมชน ฯลฯ การใหชุมชนทองถ่ิน
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและสงเสริม การสรางการเรียนรูรวมกัน 

2.  เพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหมีความรู ความสามารถดาน          
การผลิต การจัดการ และการตลาดสมัยใหม 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
พัฒนาขอมูลขาวสาร เพื่อเสริมสรางความรูทางดานการผลิต การจัดการ และการตลาด   

โดยจัดตั้งระบบศูนยกลางขอมูลขาวสาร ระบบการเผยแพรและบริการขอมูลขาวสารในทองถ่ิน 
กลยุทธการสรางโอกาสทางการตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด 

มาตรการเฉพาะหนาท่ีตองดําเนินการเรงดวน 
1. พัฒนาชองทางการตลาดและจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เพื่อเปนชองทางในการนําสินคาชุมชน

ที่มีคุณภาพ และมีความเปนเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวสูตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ            
สินคาชุมชนและการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเอื้อตอวิสาหกิจชุมชน 

2. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ 

มาตรการระยะกลางและระยะยาว 
 สงเสริมธุรกิจการคาชายแดนใหวิสาหกิจชุมชนและในภูมิภาคไดรับประโยชนจาก              
การขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

 

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


