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บทที่ 14  
สรุปแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

 

สสว.ไดดําเนินกระบวนการจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 

2550-2554 เพื่อใชเปนแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ ฉบับท่ี 2 เพื่อใชเปนทิศทาง

สําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ  

วิสัยทัศนการสงเสริม คือ การเสริมสรางความแขง็แกรงใหกับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

เพื่อใหสามารถเติบโตอยางสมดุล ตอเนื่อง และยั่งยืน โดยมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน และการทําธุรกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยฐานความรูและความสามารถในเชิงทักษะฝมือ (Knowledge – Skill 

based)  

มิติการสงเสริม มุงเนนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับสาขาธุรกิจ ในพื้นที่ และใน

ระดับตัวผูประกอบการ โดยการสงเสริมจะใหความสําคัญกับกิจการท่ีมีการปรับตัวดานความโปรงใสและประสิทธิภาพ

การดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต-การจัดการ(Productivity) ความสามารถในการสราง

นวัตกรรม และการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังเนนปรับระบบการจัดการหรือ

การทํางานสงเสริมในภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
เปาหมายและตัวชี้วัดในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554 

• มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวอยางตอเน่ืองจนมีสัดสวนเพิ่มเปน

รอยละ 42 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในป 2554  

• อัตราการขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มข้ึนไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของ

สงออกรวม 

• ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขยายตัวไม

นอยกวารอยละ 3 ตอป รวมทั้งผลิตภาพการผลิตโดยรวมของสาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

 
ยุทธศาสตรในการสงเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550-2554  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในระยะป 2550-2554 ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับท่ี 2 มีดังน้ี  

 

1) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการ   

ทิศทางการสรางและพัฒนาผูประกอบการ ไดแก สรางสภาพแวดลอมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม

เชิงคุณภาพ และเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเดิมในการผลิตสินคาที่แขงขันไดใหเหมาะสมตามระยะการเติบโต

ของธุรกิจ โดยการสรางคุณคาและเนนการตอบสนองความตองการของตลาดระดับกลางและตลาดเฉพาะ มากข้ึน  
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1.1) การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ เชน การสรางความตระหนักและ

แรงจูงใจดานการทําธุรกิจอยางเปนระบบและโปรงใส การบริหารจัดการท่ีดีดานสิ่งแวดลอมและการ

ประหยัดพลังงาน ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และผูบริโภค  เปนตน 

1.2) การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ เชน การใหขอมูลลูทางธุรกิจ การนําเสนอตัวอยาง

ผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ การสรางแรงจูงใจทางภาษี  

1.3) การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ 

ผานระบบการเรียนรูและถายทอดความรูตามความตองการ สภาพปญหา และสถานการณ (Customize) 

ผานระบบบมเพาะ ระบบฝกอบรม SMEs University ระบบพ่ีเลี้ยง ท่ีปรึกษา นักวินิจฉัย 

1.4) การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยการสนับสนุนบริการขอมูล องคความรูดาน

เทคโนโลยี  การสนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีไดโดยสะดวก การสรางเครือขายการ

ยกระดับเทคโนโลยี และการตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

1.5) การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองคความรูดานการตลาด โดยการสรางโอกาสทาง

การตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการตลาด  การ

พัฒนาทักษะความสามารถดานการตลาด และการสรางความเช่ือมโยงระหวางธุรกิจ  

1.6) การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยการยกระดับความรูทักษะแรงงานเดิม-แรงงาน

ใหม ผานการฝกอบรม การปรึกษาแนะนํา สงเสริมการสรางและการเทียบระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน 

รวมทั้งเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี และสวัสดิการในกิจการขนาดกลางและขนาดยอม   

 

2) ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

ภาคการผลิต 

ทิศทาง เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรม รวมทั้ง

พัฒนาโครงสรางการผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผูสามารถออกแบบ (ODM) เองได และเปนผูสรางตรายี่หอ 

(OBM) ของตัวเองไดในท่ีสุด  

   กลยุทธที่สําคัญ ในการเพิ่มมูลคาเพิ่มและเสริมสรางขีดความสามารถของภาคการผลิต ไดแก 

2.1) การสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมท่ีมีการรวมตัวอยูแลว และสนับสนุนผลักดันการ

รวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนมา  

2.2) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี โดยการเพิ่มความรูความสามารถทางเทคโนโลยี-

นวัตกรรม การสรางความเขมแข็งของแหลงความรู การเช่ือมโยงผูสรางและผูใชเทคโนโลยีการผลิต 

2.3) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยสนับสนุนการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตใหเหมาะสมกับ

สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมสาขาเปาหมาย การเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะของ

ผูประกอบการและแรงงานในแตละสาขาอุตสาหกรรม  
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2.4) การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา ท้ังโดยการสรางการมีสวนรวม การลด

ผลกระทบ และการเพ่ิมความสามารถในการใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ  

2.5) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดานคุณภาพมาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่เลี้ยง     ท่ี

ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

มาตรฐาน  

 

3) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา 

ทิศทางการสงเสริมภาคการคา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับแนวโนม

พฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม และลดผลกระทบที่เกิดจากการแขงขันกับธุรกิจการคาสมัยใหมขนาดใหญ  

กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคการคาปลีก-คาสง ไดแก 

3.1) การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาสง-คาปลีก โดย

การสนับสนุนการนํา ICT มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจาก

ขอมูล การสงเสริมดานการจัดการ-การคาสมัยใหม สงเสริมการรวมกลุมเปนคลัสเตอรเพื่อสรางตลาด

และเพิ่มอํานาจตอรองดานการจัดซ้ือสินคา  สงเสริมการสรางความแตกตางของธุรกิจคาปลีกรายยอย 

3.2) การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง-คาปลีกเพื่อใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม โดย

การปรับกระบวนการสงเสริมและแกปญหาของผูประกอบการคาสง-คาปลีกใหมีความตอเน่ืองและมี

ลักษณะบูรณาการ ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบใหเอื้อตอการแขงขันที่เปนธรรม  

3.3) การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ใน

การพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก โดยการจัดตั้งองคกรเครือขายในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีกระดับ

ภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจการคารายยอยและธุรกิจขนาดใหญกับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาไทย 

 

4) ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  

ทิศทางการสงเสริมภาคบริการ สนับสนุนการใชองคความรู วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางคุณคาและมูลคา รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมภาคบริการกับธุรกิจขนาดใหญ 

กลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมภาคบริการ ไดแก 

4.1) การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ ท้ังดานความรู ความสามารถ ทักษะฝมือ และจิตวิญญาณในการเปนผู

ใหบริการท่ีดี รวมท้ังจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริการ 

4.2) การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ โดย

การพัฒนาฐานขอมูลภาคบริการ การสนับสนุนเพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจบริการรายยอย 

และธุรกิจบริการรายยอยกับธุรกิจขนาดใหญ และสรางเครือขายการทํางานสงเสริมใหเปนเอกภาพ 



 36

4.3) การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการใช ICT ในการ

ดําเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการ และเสริมสรางขีดความสามารถในการสรางตรายี่หอ

ของบริการไทยในสาขาท่ีมีศักยภาพ 

4.4) การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑบริการ โดยการกําหนด

เกณฑมาตรฐานบริการ และยกระดับบริการสาขาตางๆ ใหเขาสูมาตรฐาน สงเสริมบริการสนับสนุนธุรกิจ

บริการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

5) ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาต และทองถิ่น 

ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น  คือ สงเสริมใหเกิด

เครือขายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจในภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพการผลิต -การจัดการธุรกิจโดยใช

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของวิสาหกิจใน

ภูมิภาคและชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และมีบทบาทในการสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจฐาน

ราก  

กลยุทธที่สาํคัญ ไดแก  

5.1) การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในระดับสาขาท่ีมีศักยภาพ โดยการ

สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจเดิมท่ีมีการพัฒนาอยูในระดับหน่ึงแลวใหมีความเขมแข็งเพิ่มมากข้ึนและมี

การรวมมือกันอยางตอเน่ือง และการสนับสนุนการสรางเครือขายใหมในสาขาท่ีมีศักยภาพ รวมทั้งการ

สงเสริมการเชื่อมโยงดานการผลิต-การตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรายใหญ หรือกิจการ

สงออก 

5.2) การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก SMEs ในภูมิภาค โดยการสนับสนุนบริการดาน

เทคโนโลยี สนับสนุนบริการที่ปรึกษา พี่เลี้ยงแกผูประกอบการ เพิ่มความรู และทักษะแรงงาน สนับสนุน

องคความรูดานการผลิต การจัดการ การเงิน การตลาด  

5.3) การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความแตกตางของสินคาและ

บริการใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การสงเสริมโอกาสทางการตลาด  

5.4) การบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค โดย

การรวมกันจัดทํายุทธศาสตรและวางแผนการทํางานหรือแผนปฏิบัติการรวมกันเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค และผลักดันไปสูการปฏิบัติ ทั้งดานงบประมาณ องคความรู ระบบ-

กลไก การสรางเครือการทํางานระดับพื้นท่ี 

 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ 

ทิศทางการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ คือ พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม และ

โครงสรางพื้นฐานท่ีเปนปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจของ SMEs เพื่อมุงยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ


