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สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

บทที ่10

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) จัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำช

บญัญตัส่ิงเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 ในฐำนะหน่วยงำนของรัฐ มหีน้ำท่ี

เสนอแนะนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมท้ังเป็น

ศูนย์กลำงประสำนระบบกำรท�ำงำนของส่วนรำชกำร องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่มีหน้ำที่

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม เพือ่ให้เกดิกำรบรูณำกำรงำนส่งเสรมิอย่ำงต่อเนือ่ง

และสอดคล้องในทศิทำงเดยีวกนั ซึง่ทีผ่่ำนมำ สสว. ได้จดัท�ำแผนกำรส่งเสรมิวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2549) เสนอผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2546 และจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) เสนอผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

13 พฤศจิกำยน 2550 

ในกำรจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2555 - 2559) มคีณะอนกุรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม  ภำยใต้คณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ได้ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงและเนื้อหำสำระของแผนกำรส่งเสริมฯ ให้มีควำมสมบูรณ์ โดยแผนกำร

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ผ่ำนควำมเห็น

ชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 ส�ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน

ตำมบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงและเกื้อหนุนระหว่ำงกัน เพื่อให้กำร 

ส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทย มีควำมเป็นบูรณำกำร

และมีพลังขับเคลื่อนอย่ำงมีทิศทำงที่สอดคล้องกัน
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10.1 ทศิทางการส่งเสรมิ

ทิศทำงกำรส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

จะมุง่เน้นกำรพฒันำศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เตบิโตอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื 

โดยกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในเชิงคุณภำพ ประสิทธิภำพ กำร

สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจรำยย่อย 

กระตุน้ให้เกดิกำรรวมตวัและเชือ่มโยงกนัทำงธรุกจิ เน้นกำรพฒันำเชงิพืน้ที่โดยค�ำนงึถงึปัจจยั

ด้ำนสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ในด้ำนกำรเสริมสร้ำง

ศกัยภำพเพ่ือเตรยีมพร้อมสูก่ำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกจิและกำรเปิดเสร ีจะมุง่เน้นกำรสนบัสนนุ

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรค้ำและด�ำเนินธุรกิจระหว่ำง

ประเทศ ทัง้นี ้เงือ่นไขปัจจยัควำมส�ำเร็จของแผนกำรส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ฉบับที่ 3 ยังขึ้นอยู่กับควำมต่อเนื่องของกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ศักยภำพและควำมพร้อม

ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบ 

ในบำงช่วงเวลำ 

10.2 วิสยัทศัน์การส่งเสรมิ

พฒันำศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย ให้เตบิโตอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื 

เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย

10.3 เป้าหมายการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2555 - 2559

• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีกำรจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นและสำมำรถ 

 ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่น้อยกว่ำ 250,000 วิสำหกิจ ภำยใน 

 ปี 2559

• วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสำขำกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำขีดควำม 

 สำมำรถกำรแข่งขันในเชิงลึกไม่น้อยกว่ำ 30,000 รำยภำยในปี 2559
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• เครอืข่ำยวสิำหกจิของวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รบักำรพฒันำให้มคีวำม 

 เข้มแข็งไม่น้อยกว่ำ 60 เครือข่ำยวิสำหกิจต่อปี

• ปัจจยัแวดล้อมในกำรด�ำเนินธรุกจิได้รับกำรพฒันำ ปรบัปรงุ แก้ไขเพือ่ให้ลดอปุสรรค 

 และเอ้ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

 ขนำดย่อมมำกขึ้น

• กำรบรหิำรจดักำรด้ำนงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม มปีระสทิธภิำพ 

 และท�ำงำนเชิงบูรณำกำร

10.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
 ปี พ.ศ. 2555 - 2559

สสว.ได ้จัดท�ำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับท่ี 3  

(พ.ศ. 2555 - 2559) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมของไทยให้เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ยั่งยืน และสำมำรถแข่งขันได้ในบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน โดยแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก�ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ 1

ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ยุทธศำสตร์ที่ 4

สนบัสนนุปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อมไทย

เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมไทย

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยให้เติบโตอย่ำงสมดุล 

ตำมศักยภำพของพื้นที่

เสริมสร้ำงศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยให ้

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ



10-4

เสร�มสร�างศักยภาพให�เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว�างประเทศ

ส�งเสร�มให�เติบโตอย�างสมดุล
จากศักยภาพของพ�้นที่

เสร�มสร�างข�ดความสามารถ
ในการแข�งขัน

แผนการส�งเสร�ม SMEs ฉบับที่ 3 : ภาพรวมยุทธศาสตร�

[3][2]

[4]

[1]  สนับสนุนป�จจัยแวดล�อมให�เอื้อต�อการดำเนินธุรกิจ

ฐานข�อมูล KM กฎระเบียบ

IPs

CSRเง�นทุน บุคลากร

เทคโนโลยี & นวัตกรรม บร�หารความเสี่ยงการตลาด

แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 : ภาพรวมยุทธศาสตร์
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10.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

บทบำทส�ำคัญประกำรหนึ่งของภำครัฐในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

ขนำดย่อม คือ สร้ำงปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมทุกกลุ่ม เช่น กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่ง

เงนิทนุ กำรจัดท�ำฐำนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่ำงๆ รวมถงึกำรแก้ไขและบรรเทำผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติต่ำงๆ  เช่น ภยัพบัิติทำงธรรมชำติ กำรชมุนมุทำงกำรเมอืง ควำมผนัผวน

ทำงเศรษฐกจิ ดงันัน้ ในกำรพฒันำและส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมจงึต้องด�ำเนนิ

กำรสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน 2 ส่วน คือ

• กำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อมในทุกระดับกำรเติบโตของธุรกิจให้มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล รวมทั้ง

พัฒนำเครือข่ำยกำรท�ำงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของภำครัฐอย่ำงมี

บูรณำกำร

• กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ กำรฟื้นฟู และ

บรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม จำกสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิและ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

โดยมีกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พฒันาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและ 

  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พัฒนำให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ เข้ำใจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้

จริงของผู้ประกอบกำร เข้ำใจแนวทำงกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้ง

ผลักดันให้มีสถำบันส�ำหรับกำรพัฒนำควำมรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้ก�ำหนดนโยบำย

จนถึงระดับเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นไปอย่ำง

ประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูล 

  องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด�าเนินธุรกิจ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยกำรเชื่อมโยงและ 

บรูณำกำรกำรจดัท�ำข้อมลูร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน เพ่ือให้สำมำรถอ้ำงอิงข้อมลู

ได้จำกฐำนข้อมูลเดยีวกนั ลดควำมซ�ำ้ซ้อนของกำรจดัท�ำระบบฐำนข้อมลู เกดิควำมคุม้ค่ำ และ

เป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรส่งเสริมและกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม รวมทั้งขยำยและสร้ำงช่องทำงให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำ

ถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ทบทวน ปรบัปรงุ และผลกัดัน กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการภาษแีละ 

  การให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจของ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลกัดนัให้เกดิกำรทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎระเบยีบ ขัน้ตอน วธิกีำรปฏิบตัิ 

ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรทำงด้ำนธุรกิจ  เพื่อลดอุปสรรค  อ�ำนวยควำม

สะดวก  สร้ำงโอกำสให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  และส่งเสริมให้ภำครัฐใช้

กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมด�ำเนินกำร

ตำมทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ อำทิ กำรลดอัตรำภำษี กำรให้สิทธิประโยชน์เพื่อ

ส่งเสริมกำรลงทุนแก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ภำครัฐจัดให้ เป็นต้น รวมท้ังกำรใช้กฎหมำย  

กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในกำรกำรส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส เพื่อลดควำม 

ได้เปรียบ/เสียเปรียบในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทนุและเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ 

  ทางการเงิน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้ำถึงเงินทุนได้มำกขึ้น 

โดยกำรเตรยีมควำมพร้อมให้แก่วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมด้ำนกำรบรหิำรจดักำรธรุกจิ 

ส่งเสรมิบทบำทของสถำบันกำรเงนิให้มีส่วนร่วมในกำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

กำรเชือ่มโยงบรกิำรทำงกำรเงนิกบัโครงกำรส่งเสริมพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ของหน่วยงำนต่ำงๆ กำรเพิ่มช่องทำงหรือโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ท้ังตลำดเงิน  

ตลำดทุน และแหล่งเงินทุนอื่นๆ กำรปรับปรุงระบบกำรค�้ำประกันสินเชื่อวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม รวมทั้งกำรส่งเสริมระบบข้อมูลกลำงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงแหล่ง 

เงินทุน และผลักดันให้หน่วยงำนแหล่งเงินทุนต่ำงๆ น�ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ใน

ประกอบกำรพิจำรณำ 

กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือข่ายการส่งเสริมวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลักดันให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นวำระแห่งชำติ และ 

ส่งเสรมิให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน น�ำแผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ไปใช้เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนและจัดสรรงบประมำณ  รวมทั้งพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ระหว่ำงส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรเอกชน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  พร้อมทั้งสร้ำงกลไกกำร

ติดตำมและประเมินผล และพัฒนำตัวชี้วัดกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   

กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลัก 

  ธรรมาภิบาล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรด�ำเนนิ

ธรุกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และใช้ธรรมำภบิำลในกำรประกอบธรุกจิ 

เช่น กำรสนบัสนนุเงินทนุ กำรให้สทิธปิระโยชน์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ (ภำษี กำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม) เป็นต้น
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กลยุทธ์ที่ 1.7 สร้างกลไกและระบบการยกระดับความรู้ความสามารถทักษะบุคลากร 

  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ การผลิตให้ 

  สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ  

ส่งเสรมิกำรพฒันำบคุลำกรให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของภำคธรุกจิ โดยกำรพฒันำ

หลกัสตูรกำรศกึษำ กำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นกำรฝึกปฏบัิติงำนในสถำนประกอบกำร กำรส่งเสรมิ

ให้น�ำระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนมำใช้ให้มำกขึน้ กำรสร้ำงแรงจงูใจ

ในกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ พร้อมทั้ง ด�ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำ 

ผู้ให้บริกำรแก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (นักวินิจฉัยพี่เลี้ยงและที่ปรึกษำ) ให้มี

ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร มีจ�ำนวนที่เพียงพอ และมีอัตรำค่ำบริกำรท่ี 

เหมำะสมที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถเข้ำถึงได้

กลยุทธ์ที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สิน 

  ทางปัญญา คุณภาพมาตรฐานและสนับสนนุให้วสิาหกจิขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

สนบัสนนุให้วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมน�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกำรวจิยั

และพัฒนำ นวัตกรรม  และทรัพย์สินทำงปัญญำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยกำรให้

ควำมรู้ สนับสนุนเงินทุน สิทธิประโยชน์ และข้อมูลให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

พร้อมทั้งสนับสนุนกำรเพ่ิมศักยภำพทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพของหน่วยที่ให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรรับรองมำตรฐำน เพื่อให้มีควำมเพียงพอ

และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

กลยุทธ์ที่ 1.9 พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดย่อม 

ส่งเสริมกำรสร้ำงเครื่องมือและกลไกเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรตลำดให้แก่

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดเพื่อให้บริกำรแก่

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรส่งเสริมพื้นที่ทำงกำรค้ำส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม โดยจัดให้มีบริกำรทำงกำรค้ำอย่ำงครบวงจร กำรส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยควำม 

สะดวกด้ำนโลจิสติกส์ กำรสร้ำงกลไกตลำดที่มีจริยธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส รวมทั้ง 
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ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มบีทบำทในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐัมำกขึน้ เช่น  

กำรก�ำหนดสัดส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก�ำหนดโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นกำรเฉพำะแก่

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทำงปฏิบัติ กำรให้สิทธิ

พิเศษในกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 1.10 สร้างภูมิคุ้มกัน ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อม

สนับสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในรูปแบบ

ต่ำงๆ เช่น ภัยธรรมชำติ  กำรชุมนุมต่ำงๆ  ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ  เพื่อให้สำมำรถแก้ไข  

ฟ้ืนฟ ูและบรรเทำผลกระทบทีเ่กดิกบัวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม  โดยก�ำหนดมำตรกำร

ช่วยเหลือต่ำงๆ เช่น กำรจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำร

ระดมทุน กำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย กำรเสริมสภำพคล่อง  กำรจัดหำพื้นที่ประกอบกำร พร้อมทั้ง 

สนบัสนนุให้วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงภมูคิุม้กนัจำกปัจจยั

ทีส่่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธรุกจิ เช่น กำรบริหำรควำมเสีย่งจำกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธรุกจิ 

(อำทิ กำรท�ำประกันภัย กำรท�ำสัญญำซื้อ-ขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ) และกำรสนับสนุน

กำรจัดท�ำระบบศูนย์ข้อมูลระบบเตือนภัยให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นต้น

10.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ 

  ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

สภำวกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ สังคม และเทคโนโลยี ได้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขันในภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม

ต่ำงๆ โดยตรง โดยเฉพำะปัจจัยด้ำนกำรแข่งขันทำงธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงชัดเจน จำก

ในอดีตที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทย อำศัยควำมได้เปรียบทำงด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและต้นทุนด้ำนแรงงำนที่ท�ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำให้มีรำคำท่ีต�่ำ แต ่

ปัจจุบันกลับกลำยเป็นข้อจ�ำกัดและท�ำให้ต้องเผชิญกับภำวะกำรถดถอยทำงกำรแข่งขัน 

เนื่องจำกทรัพยำกรธรรมชำติที่เริ่มลดน้อยลง รวมถึงมีผู้แข่งขันที่มีต้นทุนแรงงำนต�่ำกว่ำและ

มทีรพัยำกรมำกกว่ำก้ำวขึน้มำเป็นคูแ่ข่งรำยใหม่อย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้วสิำหกจิขนำดกลำงและ
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ขนำดย่อมที่เคยได้เปรียบ ต้องพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้

สำมำรถอยู่รอดได้ภำยใต้กำรแข่งขันในปัจจุบัน

กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ กำรเพิ่มผลิตภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ กำรยกระดับควำม

สำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร มำตรฐำนและคุณภำพของสินค้ำ

และบริกำร กำรขยำยโอกำสทำงกำรตลำด และกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยเหล่ำนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำคกำรผลิต  

ภำคกำรค้ำ และภำคบริกำรมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

กลยทุธ์ทีส่�ำคญัในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของวสิำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมไทย ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

กำรเพิ่มผลิตภำพและประสิทธิภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ�ำเป็นจะ

ต้องมีกำรวิเครำะห์ ประเมินศักยภำพของธุรกิจ เพื่อให้ทรำบถึงควำมสำมำรถในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ และน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน ลดต้นทุน 

กำรผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยในระยะเริ่มต้นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้ค�ำปรึกษำ หรืออำจ

น�ำรูปแบบธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเร็จมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนกำร

พัฒนำบุคลำกรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์  

และประเมินศักยภำพของธุรกิจ และควรส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีกำร

ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม นอกจำกน้ีภำครัฐควรเพ่ิมศกัยภำพของหน่วยงำน

ที่ให้บริกำร (Service Provider) ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนา 

  เครือข่ายวิสาหกิจ 

กำรพัฒนำพันธมิตรทำงธุรกิจ กำรรวมกลุ่มและเครือข่ำยวิสำหกิจเป็นแนวทำงส�ำคัญ

ทีท่�ำให้วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมคีวำมเข้มแขง็ และมศีกัยภำพทำงกำรแข่งขนัเพ่ิมขึน้ 

จำกกำรน�ำศักยภำพที่แตกต่ำงกันมำเกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน 

ของสมำชกิเครอืข่ำยในห่วงโซ่อปุทำน (Supply Chain) โดยพฒันำเครอืข่ำยร่วมกบัหน่วยงำน 

ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ควำม

รูร้ะหว่ำงสมำชกิ ช่วยลดต้นทนุในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รวมทัง้เป็นกำรสนบัสนนุกำรเพิม่ผลติภำพ 

(Productivity) กำรส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกจิในลกัษณะนี ้ สำมำรถด�ำเนนิกำรได้โดยกำรจดัท�ำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจ เพื่อเป็นทิศทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจ 

เป้ำหมำย และพฒันำผูป้ระสำนกำรพฒันำเครอืข่ำยวสิำหกจิ ให้เป็นผูน้�ำในกำรผลกัดนัให้เกดิกำร

รวมกลุ่มและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให ้

   สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม  

   ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม

กำรพัฒนำสนิค้ำและบรกิำรของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของตลำด ภำครัฐควรกระตุ้นให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ควำมคิด

ริเริ่มสร้ำงสรรค์โดยกำรสนับสนุนที่ปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ และเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบกำร  

เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรคุม้ครองทรพัย์สนิทำงปัญญำเพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรทรำบถงึ

กำรคุ้มครองทำงกฏหมำยในสินค้ำและบริกำรที่ได้พัฒนำขึ้น สนับสนุนให้มีกำรท�ำวิจัยและ

พฒันำเชงิประยกุต์และใช้ประโยชน์จำกงำนศึกษำวจิยัทีม่อียูท่ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อกี

ทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยนักออกแบบ นักกำรตลำด และนักพัฒนำผลิตภัณฑ์ ในห่วงโซ่

มูลค่ำ (Value Chain) เพื่อให้มีบทบำทในกำรริเริ่มผลิตสินค้ำและบริกำรใหม่ 
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กลยุทธ์ท่ี 2.4 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

  ขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสากล

กำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมจ�ำเป็น

ที่จะต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง และยกระดับ

กำรผลติสนิค้ำและบรกิำรให้ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะมำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ตลอดจน

ก�ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพ (Professional Certification) และเกณฑ์คุณภำพธุรกิจในธุรกิจ 

ภำคกำรค้ำและบริกำร นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรยกระดับคุณภำพสินค้ำและบริกำรของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ภำครัฐควรสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมเข้ำถึงบริกำรของหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว และ

ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพได้กำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล 

เพื่อให้เกิดกำรยอมรับจำกผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจบริกำรน�ำแนวทำงวิศวกรรมและ

กำรจัดกำรบริกำรมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินงำน เพื่อให้ธุรกิจมีกำรด�ำเนินงำนที่เป็นระบบ

และมีควำมน่ำเชื่อถือ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดย่อม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดสำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยกำรให้ควำมรูพ้ืน้ฐำนด้ำนกำรตลำด 

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมดำ้นกำรตลำด พัฒนำตรำสินค้ำ และเพิ่มช่องทำงกำรตลำดอย่ำง

ทัว่ถึงทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ เช่น กำรค้ำผ่ำนระบบสำรสนเทศ กจิกำรกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศ (Trading Firm) เป็นต้น โดยกำรพัฒนำร้ำนค้ำส่งให้สำมำรถช่วยเหลือและเชื่อมโยง

กบัร้ำนค้ำปลกีดัง้เดมิ เพ่ือยกระดับภำคกำรค้ำในภำพรวม และสนบัสนนุให้มกีำรน�ำข้อมลูด้ำน

กำรตลำดเชิงลึกมำใช้ประโยชน์ประกอบในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
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กลยุทธ์ที่ 2.6  พลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด

กำรช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถพลิกฟื้นกำรด�ำเนินธุรกิจ

เพื่อควำมอยู่รอดหรือลดผลกระทบจำกกำรเลิกกิจกำร ท�ำได้โดยกำรสนับสนุนที่ปรึกษำหรือ 

ผูเ้ชีย่วชำญในกำรปรบัปรุงกำรด�ำเนินธรุกจิ  ตลอดจนสนับสนนุด้วยมำตรกำรทำงกำรเงนิ เพือ่

ให้วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถฟ้ืนฟธูรุกจิและปรับรูปแบบกำรด�ำเนินธรุกิจ รวมท้ัง

ส่งเสริมให้มีหน่วยงำนกลำงท�ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล ประสำนงำนเพ่ือช่วยเหลือและอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรในกำรปรับปรุงธุรกิจ และขำยหรือซื้อกิจกำร 

กลยุทธ์ที่ 2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่

กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรรำยใหม่ สำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยกำรสร้ำงแรง

จูงใจและจิตส�ำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำร เสริมสร้ำงทัศนคติและประสบกำรณ์เก่ียวกับกำร

ประกอบธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรผลิต

สินค้ำและบริกำรที่มีควำมแตกต่ำงและมีมูลค่ำสูง และส่งเสริมให้มีกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

สนับสนุนให้มีวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และเครือข่ำยของวิสำหกิจเพื่อ

สงัคม เพือ่ให้เกดิกำรแลกเปลีย่นองค์ควำมรู้ รวมทัง้สร้ำงผูป้ระกอบกำรกำรค้ำ (Merchandizer) 

เพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตสินค้ำสำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรได้มำกขึ้น 

10.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโต 

  อย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทยมีอยู ่อย่ำงหนำแน่นในพื้นที่

กรงุเทพมหำนครและปริมณฑล เช่นเดียวกบักำรจ้ำงงำนส่วนใหญ่ของวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อม แสดงให้เห็นถงึควำมไม่สมดุลของกำรพฒันำเชงิพืน้ท่ี แม้ว่ำพืน้ท่ีอ่ืนมไิด้มศีกัยภำพ

ด้อยไปกว่ำพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ทั้งนี้ ศักยภำพของพื้นที่สำมำรถจ�ำแนกได้

เป็น 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมำยถึง ศักยภำพของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญำที่เป็นเอกลักษณ์ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (value-added) และควำมโดดเด่นให้

แก่สินค้ำและบริกำร  2) ด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งหมำยถึง ศักยภำพของพื้นที่ที่เหมำะสมกับกำร

ด�ำเนนิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ   3) ด้ำนทรัพยำกรและสิง่แวดล้อม ซึง่หมำยถึง ควำมอุดมสมบรูณ์ 

ควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมทีม่เีฉพำะในพืน้ที ่และเป็นประโยชน์
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ในกำรด�ำเนนิธุรกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ซ่ึงยทุธศำสตร์นีมุ้ง่เน้นกำรส่งเสรมิ

ตำมควำมหมำยของศกัยภำพพืน้ทีดั่งกล่ำว รวมถงึยงัส่งเสริมกำรบรูณำกำรกำรสร้ำงเครอืข่ำย

กำรท�ำงำน และกลไกกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งในระดับ

พื้นที่ และระหว่ำงพื้นที่

กลยุทธ์ที่ส�ำคัญในกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยให้เติบโตอย่ำง

สมดุลตำมศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการชุมชน 

  ให้พัฒนาบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งแก่วิสำหกิจขนำดและขนำดย่อม รวมท้ัง 

ผู้ประกอบกำรชุมชนอย่ำงสมดุล ด้วยกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

สร้ำงคุณค่ำทำงสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยและควำมแตก

ต่ำงของพื้นที่  ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในพื้นที่ พัฒนำควำมรู้และทักษะฝีมือแรงงำนในแต่ละ

พืน้ที ่สนบัสนนุกำรน�ำภมูปัิญญำและวัฒนธรรมท้องถิน่มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สนิค้ำและบรกิำร 

พัฒนำพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งจ�ำหน่ำยสินค้ำและ/หรือแหล่งท่องเท่ียว รวมท้ังจัด

กจิกรรมเชือ่มโยงกำรท่องเทีย่ว ตลอดจนส่งเสรมิกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุโดยกำรพฒันำควำม

เข้มแข็งขององค์กรกำรเงินระดับฐำนรำก 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเศรษฐกิจ 

  ชายแดนและพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ  

พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและแรงงำนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชำยแดน

และพืน้ท่ียทุธศำสตร์เศรษฐกจิ ให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ พร้อมรบัและพร้อมรกุภำยใต้บรบิท

ใหม่ทำงเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้นภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

และประเทศในภูมิภำค ตลอดจนพัฒนำพื้นที่ให้เอื้อต่อกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว
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กลยุทธ์ที่ 3.3 สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้ประโยชน์และ 

   บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ส่งเสริมให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรใช้ประโยชน์จำกสิง่บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์ (Geographical Indications: GI) 

ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งสะท้อนลักษณะ 

เฉพำะที่มีอยู่ตำมแหล่งภูมิศำสตร์ รวมทั้งผลักดันให้มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในท้องถิ่น

ให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และค�ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3.4 การบรูณาการความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน รวมถงึสร้างความ 

  เข้มแขง็เครือข่ายการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยใน 

  ระดับพื้นที่  

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรและสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำน เพ่ิมบทบำทของหน่วยงำนและ

พัฒนำกลไกกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ทั้งในระดับพื้นที่ และ

ระหว่ำงพื้นที่ โดยกำรให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณำกำร (ก.น.จ.) ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมกำร เพื่อให้ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมกำรทุกระดับ ผลักดันนโยบำยและ

แนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในพ้ืนท่ีอย่ำงท่ัวถึง

และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงแท้จริง 

10.4.4 ยทุธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างศักยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

  ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กำรเชือ่มโยงวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถรองรบักบักระแสโลกำภวิตัน์

และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศเป็นเรื่องที่มีควำมจ�ำเป็นเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก 

ปัจจุบันกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น

อย่ำงมำก รำยได้จำกกำรส่งออกเป็นรำยได้หลักของประเทศท้ังในส่วนภำพรวมของประเทศ

และในส่วนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศใน

อนำคตยังคงต้องพึ่งพิง ควำมแข็งแกร่ง และเสถียรภำพของภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็น

ส�ำคัญ 
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ดังนั้น กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำร

ด�ำเนินธุรกิจกับต่ำงประเทศจึงต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ ์

กำรค้ำระหว่ำงประเทศให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อตกลง

ภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่จะมผีลกระทบ

ต่อกำรประกอบธุรกิจในธุรกิจสำขำต่ำงๆ กำรสนับสนุนกำรปรับปรุงกำรประกอบธุรกิจให้กับ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้สำมำรถเตรียมพร้อมและรองรับกำรแข่งขันที่มีมำกขึ้น

ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรส่งเสรมิศกัยภำพและขยำย

โอกำสกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึง

สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับธุรกิจในต่ำงประเทศ 

กลยทุธ์ทีส่�ำคญัในกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย

ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ 

  เข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน

เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำง

ประเทศซึ่งมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจในหลำยๆ สำขำธุรกิจ เช่น ข้อตกลงภำยใต้ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียนและกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

สนับสนุนกำรศึกษำทิศทำงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อชี้น�ำสำขำธุรกิจท่ีคำดว่ำจะได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนปรบัปรงุกำรประกอบธุรกจิให้สำมำรถรองรับกำรแข่งขันทีร่นุแรงขึน้ทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบ 

  ธุรกิจระหว่างประเทศ

เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถให้กบัวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรด�ำเนนิ

ธรุกิจกำรค้ำและกำรลงทนุระหว่ำงประเทศ รวมทัง้กำรสร้ำงโอกำสในกำรขยำยตลำดไปยงัต่ำง

ประเทศในรูปแบบต่ำงๆ 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจ 

   ในต่างประเทศ

สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกบัธรุกจิในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในภมูภิำคอำเซยีน เพือ่

กำรสร้ำงพนัธมติรทำงธุรกจิ และสร้ำงควำมเช่ือมโยงห่วงโซ่อปุทำนทัง้ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน

และระดับโลก

10.5 ความเชือ่มโยงระหว่างยทุธศาสตร์และประเดน็การด�าเนนิงานทีส่�าคญัภายใต้ 
 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์

ความเชือ่มโยงระหว่างยทุธศาสตร์ แผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุน

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย ยุทธศำสตร์

ที่ 2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยให้เติบโตอย่ำงสมดุลตำม

ศกัยภำพของพืน้ที ่และยทุธศำสตร์ที ่4 เสรมิสร้ำงศกัยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ มีควำมเกี่ยวเนื่องกันในด้ำนปัจจัยแวดล้อม 

ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นพ้ืนฐำนในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในทกุมติิ 

กำรพัฒนำหน่วยงำนและบคุลำกร (ทัง้ระดบัผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำท่ี) ท่ีมหีน้ำท่ีในกำรให้บรกิำร

และสนบัสนนุวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรพฒันำเครอืข่ำย กำรรวมกลุม่ท้ังในระดบั

ธุรกิจรำยสำขำ (Cluster) ระดับกลุ่มผู้ประกอบกำร หรือระดับพื้นที่ทั้งในประเทศและต่ำง

ประเทศ และกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล ถือได้ว่ำเป็นกลยุทธ์ที่มีควำมส�ำคัญส�ำหรับทุกยุทธศำสตร์ 

ขณะทีก่ำรพัฒนำศกัยภำพวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในท้องถิน่โดยค�ำนงึถงึศกัยภำพ

ของพื้นที่ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ส�ำคัญในกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในท้องถ่ิน (ยุทธศำสตร์ท่ี 2  

และ 3) รวมทัง้จะต้องพฒันำเพือ่รองรับกำรเปลีย่นแปลงเพือ่เข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน

ของไทย โดยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในพ้ืนท่ี 

(ยทุธศำสตร์ที ่3 และ 4) ตลอดจนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบัวสิำหกจิขนำด

กลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพให้สำมำรถขยำยกำรค้ำและกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศได้ 

(ยุทธศำสตร์ที่ 2 และ 4) ดังแผนภำพ
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จำกควำมเชือ่มโยงระหว่ำงยทุธศำสตร์ดงักล่ำว รวมถงึกำรวเิครำะห์ภำพรวมแนวโน้ม

บริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก สถำนกำรณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม

รวมถงึข้อจ�ำกดัของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม พบว่ำ กำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อมให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์และบรรลุเป้ำหมำยหลักท่ีได้ก�ำหนดไว้ในแผนกำร 

ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) มี 3 ประเด็นที่มี

ควำมจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนนิกำรให้เกดิผลภำยในระยะ 1 - 2 ปีแรกของแผนกำรส่งเสรมิฯ ได้แก่ 

กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรจดัตัง้สถำบนัพฒันำบคุลำกร

ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรส่งเสรมิและพฒันำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม และกำรเตรยีมควำม

พร้อมและยกระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร

ด�ำเนินงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรกระจำยกำรพัฒนำไปสู่ภูมิภำค

และท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมให้พร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 

สนับสนุนป�จจัยแวดล�อม
ให�เอื้อต�อการดำเนินธุรกิจ

แผนการส�งเสร�มฯ ฉบับที่ 3 : ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�

[1]

เสร�มสร�างข�ดความสามารถ
ในการแข�งขัน

[2]

เสร�มสร�างศักยภาพให�เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว�างประเทศ

ส�งเสร�มให�เติบโตอย�างสมดุล
ตามศักยภาพของพ�้นที่ [4][3]

การพัฒนาศักยภาพ SMEs ในท�องถิ�น
โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ�งแวดล�อม

การพัฒนาความสามารถ
SMEs ในการค�า
ระหว�างประเทศ

•  การพัฒนาผู�บริหาร/
 เจ�าหน�าที่ส�งเสริม SMEs
• การจัดทำฐานข�อมูล SMEs
• การสร�างเครือข�าย

การเตรียมความพร�อม
SMEs ในพื้นที่ต�างๆ
ในการเข�าสู� AEC
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10.6 เงือ่นไขปัจจัยความส�าเรจ็ของแผนการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศไทยให้สำมำรถบรรลุตำม

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของกำรส่งเสริมที่ได้ก�ำหนดไว้น้ัน จ�ำเป็นต้องอำศัยปัจจัย

ส�ำคัญหลำยประกำรในขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน ดังนี้   

(1) กำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

 ขนำดย่อม จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดท�ำฐำนข้อมูลวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

 ขนำดย่อมของประเทศให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสำมำรถใช้ข้อมูลจำก 

 ฐำนเดยีวกนัเพือ่ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและ 

 ขนำดย่อม รวมทั้งสร้ำงองค์ควำมรู้อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ 

 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงจ�ำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง และ 

 ผลักดันกฎหมำย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อ 

 และลดอุปสรรคในกำรด�ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

(2) กำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จ�ำเป็นต้องได้รับกำร 

 จัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอ ต่อเนื่อง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกำร 

 ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สำมำรถพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง 

 และขนำดย่อมให้เกิดควำมเข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำ 

 เศรษฐกิจของประเทศ

(3) แผนกำรส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม จะสมัฤทธิผ์ลและเกดิประโยชน์ 

 สูงสุดต่อกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ ส่วนรำชกำร  

 หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนกลำงและส่วนท้องถ่ิน 

 ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำรงำนจงัหวดัแบบบรูณำกำร (ก.บ.จ.) และคณะกรรมกำร 

 บรหิำรงำนกลุม่จงัหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.ก.) จะต้องน�ำแผนกำรส่งเสรมิวสิำหกจิ 

 ขนำดกลำงและขนำดย่อมไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี 

 ของหน่วยงำนอย่ำงมีควำมเชื่อมโยง และเกื้อหนุนระหว่ำงกัน เพื่อให้กำร 

 บูรณำกำรและมีพลังขับเคลื่อนอย่ำงมีทิศทำงเดียวกัน 
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(4) บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของภำครัฐ  

 ภำคเอกชนทุกระดับ จ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 

 ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสำหกิจขนำดกลำง 

 และขนำดย่อม ควำมรู้อื่นๆ ที่ทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเข้ำใจถึง 

 นโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของประเทศ  

 อันจะส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมม ี

 ประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

 ขนำดย่อมอย่ำงแท้จริง


