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การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก (เบื้องต้น) 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย  

แบบเร่งด่วน (Quick Survey/Poll) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย แบบเร่งด่วน 

(Quick Survey/Poll) โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลใช้วิธีการแบบ Face-to-Face และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Online Survey) และ/หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ จากกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดส าคัญมี ดังนี้ 

 ด้านตลาดจ าหน่ายสินค้า พบว่าส่วนใหญ่จ าหน่ายสินค้าตลาดในประเทศ (ร้อยละ 82.9) รองลงมา 

คือ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (ร้อยละ 17.1) โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยลูกค้าประจ าของธุรกิจเทียบกับ 

ลูกค้าชั่วคราวร้อยละ 63.0 ต่อ 37.0 โดยช่องทางจ าหน่ายทั้งทางปกติและทางออนไลน์ (Omni Channel) 

(ร้อยละ 57.7) และส่วนที่เหลือเป็นช่องทางปกติ (Offline) (ร้อยละ 42.3) โดยส่วนใหญ่ มีแบรนด์ของตัวเอง 

(ร้อยละ 62.6) รองลงมา คือ รับจ้างผลิต (ร้อยละ 18.7) และมีแบรนด์ของตัวเองแล ะรับจ้างผลิต  

(ร้อยละ 18.7) 

ภาพที่ 1 ตลาดจ าหน่ายสินค้า (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า พบว่าส่วนใหญ่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 62.6)  

และส่วนที่เหลือไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 37.4) สาเหตุที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า  

เพราะไม่มีความจ าเป็นในการขอเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 76.1) และก าลังศึกษาเพ่ือขอ

เครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 19.6) 

ตลาดในประเทศ, 
82.9

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ช่องทางปกติ (Offline), 42.3 ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ (Omni Channel), 57.7

รับจ้างผลิต, 18.7

มีแบรนด์ของตัวเองและรับจ้างผลิต

มีแบรนด์ของตัวเอง, 62.6

17.1 

18.7 
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ประเภทเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าส่วนใหญ่ คือ เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) (ร้อยละ 63.6) 

รองลงมา คือ เครื่องหมายรับรองสินค้า GMP (Good Manufacturing Practice Codex Alimentarius)  

(ร้อยละ 28.6) เครื่องหมายมาตรฐานไอเอสโอ (ร้อยละ 23.4) เครื่องหมายมาตรฐาน HACCP (ร้อยละ 18.2) 

เครื่องหมายโอทอป (OTOP) (ร้อยละ 16.9) เครื่องหมายฮาลาล (ร้อยละ 14.3) เครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ร้อยละ 14.3) สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (ร้อยละ 5.2) เครื่องหมาย

มาตรฐานไอเอสโอ (ร้อยละ 3.9) และเครื่องหมายมาตรฐาน Q (ร้อยละ 1.3) 

ภาพที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าของธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์  พบว่าในปัจจุบันธุรกิจมีระดับ

ความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.31 (จากคะแนนเต็ม 5) ในกรณีระดับ

6.5
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76.1
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เครื่องหมายฮาลาล 
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ความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย ถึงน้อย เกิดจาก

สาเหตุอันดับแรก คือ ธุรกิจไม่เหมาะที่จะจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 46.8) ไม่มีความจ าเป็นต้องจ าหน่าย

ทางออนไลน์ (ร้อยละ 30.6) เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มีพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 21.0) บุคลากร  

ที่มีอยู่ไม่มีความรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 14.5) ไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ (ร้อยละ 6.5) และ ไม่ทราบว่า  

จะเรียนรู้ได้ที่ไหน/เริ่มต้นอย่างไร (ร้อยละ 4.8) 

ภาพที่ 3 สาเหตุความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย  

ถึงน้อย (หน่วย: ร้อยละ)  

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในปัจจุบันแหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ คือ  

ส่วนใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 78.9) รองลงมา คือ รับช่วงธุรกิจต่อจากคนในครอบครัว (ร้อยละ 32.5) 

การแนะน าจากคู่ค้าทางธุรกิจ (ร้อยละ 22.0) การแนะน าของเพ่ือน/คนรู้จัก (ร้อยละ 18.7) บุคลากรในองค์กร 

(ร้อยละ 17.1) การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ /จากเจ้าหน้าที่รัฐ (ร้อยละ 10.6) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 6.5) 

ภาพที่ 4 แหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ด้านผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการได้รับผลกระทบด้านลบ (ร้อยละ 83.7)  

มากที่สุด มีแค่บางส่วนไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 14.6) และได้รับผลกระทบด้านบวก (ร้อยละ 1.6) 

 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟ้ืนฟูฯ)" พบว่าส่วนใหญ่  

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 76.4) และส่วนที่เหลือขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 23.6) 

ภาพที่ 5 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 71.5) และเคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 28.5) 

ส าหรับประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก คือ สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึก 

ด้านการตลาด (ร้อยละ 62.9) สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 51.4) 

และสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 42.9) 

 ส่วนสาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการ  

โดยหน่วยงานภาครัฐใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 51.7) ไม่ตรงกับ 

ความต้องการ/ไม่มีความจ าเป็น (ร้อยละ 31.0) และไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม (ร้อยละ 10.3) 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ, 14.6

ได้รับผลกระทบ
ด้านบวก, 1.6

ได้รับผลกระทบ
ด้านลบ, 83.7

สถานประกอบการของท่านได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่

76.4

23.6

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลอื ขอรับความช่วยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ 
"มาตรการฟ้ืนฟูฯ"
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ภาพที่ 6 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านสถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพพออยู่ได้แบบพอดี ๆ หรือ

พอมีก าไรบ้างไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6 – 10) (ร้อยละ 39.8) ค่อนข้างแย่ แต่พอมีเงินหมุนไป

ได้มีก าไรบ้าง (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 – 5) (ร้อยละ 29.3) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว (มีก าไรสุทธิ

14.3
5.7
5.7

11.4
11.4

14.3
20.0
20.0

37.1
42.9

51.4
62.9

0 10 20 30 40 50 60 70

อื่น ๆ
ผ่านการวินิจฉัยและ Coaching

เชิงลึกด้านแหล่งเงินทุน
เชิงลึกด้านการพัฒนาตราสินค้า

เชิงลึกด้านการบัญชี การเงิน
เชิงลึกด้านกฎหมายธุรกิจ

เชิงลึกด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป

เชิงลึกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เชิงลึกด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า

เชิงลึกด้านการตลาด

1.1

1.1

2.3

3.4

10.3

31.0

51.7

0 20 40 60

ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

ที่ปรึกษา วิทยากร ไม่เชี่ยวชาญ 
ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วม

ขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยเข้าโครงการ/
กิจกรรมอื่นมาแล้ว แต่ไม่ได้รับประโยชน์

ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา/
พัฒนาไม่ครบทุกด้าน

ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม

ไม่ตรงกับความต้องการ/ 
ไม่มีความจ าเป็น

ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ

เคย, 28.5

ไม่เคย, 71.5

ประเภทของโครงการ/กิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่เข้าร่วม 

ไม่ตรงกับความต้องการ/ 
ไม่มีความจ าเป็น 

ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา/ 
พัฒนาไม่ครบทุกด้าน 

ที่ปรึกษา วิทยากร ไม่เชี่ยวชาญ 
ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้ารว่ม 

เชิงลึกด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า 

เชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจทัว่ไป 

เชิงลึกด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า 

เชิงลึกด้านการบัญชี การเงิน 

เชิงลึกด้านแหล่งเงินทุน 

อื่น ๆ 
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ประมาณร้อยละ 11 – 15) (ร้อยละ 17.1) แย่มาก ขาดทุนไม่มีเงินหมุน (ร้อยละ 8.9) และอยู่รอดได้แบบมั่นคงดี 

หรือแข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15) (ร้อยละ 4.9) 

ภาพที่ 7 สถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านวิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่พัฒนาด้วยตนเอง  

โดยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น (ร้อยละ 71.5) ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ 

เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น (ร้อยละ 48.0)  

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 14.6) ไม่มีเวลาในการพัฒนา

ศักยภาพ/ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร (ร้อยละ 11.4) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 8.1) 

ภาพที่ 8 วิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

  

 

 

 

 

 

 

8.1

11.4

14.6

48.0

71.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

อื่น ๆ

ไม่มีเวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/ 
เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น

พัฒนาด้วยตนเอง โดยหาความรู้จากสื่อตา่ง ๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น

4.9

8.9

17.1

29.3

39.8

0 10 20 30 40 50

มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15

แย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11-15

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1-5

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6-10
ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการของธุรกิจใน  

2 อันดับแรก คือ 

1. การตลาด จากก าลังซ้ือลดลง 

2. การจัดซ้ือและการจัดหาวัตถุดิบ 

    จากต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูง 

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1-5 

แย่มาก ขาดทุน ไมม่ีเงินหมุน 

ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน คนในครอบครัว 
ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ ผูซ้ื้อสินค้า เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น 

ไม่มเีวลาในการพัฒนาศักยภาพ/ 
ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร 
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ที่มา: การส ารวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ของกิจกรรมการพัฒนา

ระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อย ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการผลิต  

โดยเน้นสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  

และภาคกลาง และในเขตภูมิภาค เช่น พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

1. สาขาอาหารและยา 

1.1 การขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินธุรกิจ 

1.2 การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการขอมาตรฐานอาหารและยา 

1.3 การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

1.4 การขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ 

2. สาขาเคมีภัณฑ์และพลาสติก 

2.1 การขาดแคลนแรงงานทักษะสูง 

2.2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูป Joint Venture 

2.3 การขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการปรับปรุงและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 

 

ความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ (1) ด้านการพัฒนาบริการ (2) ด้านการตลาด และ (3) ด้านการปรับปรุงกระบวนการในการผลิต 

ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในประเด็นเชิงลึก 2 เร่ืองส าคัญมากที่สุด 

คือ (1) การหาช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่ม และ (2) การจัด Business Matching เพื่อหาคู่ค้า 

รูปแบบการอบรมและโครงการพัฒนาที่ต้องการ 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด คือ (1) การอบรม Onsite ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในสถานที่ใกล้ธุรกิจของท่าน (2) การอบรม Online แบบ Tutorial Video ให้สามารถเข้าดูตามหัวข้อที่ก าหนด 

และ (3) การรับค าปรึกษาแนะน า โดยมีที่ปรึกษาวินิจฉัย แบบ Onsite 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

1. สาขาอาหารและยา 

1.1 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและยา 

o ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการวางแผนด้านการเงิน การจัดท าบัญชี 

การจัดท างบการเงิน ซึ่งจะเป็นการเตรียมพ้ืนฐานให้กับผู้ประกอบการในการเข้าสู่แหล่งเงินทุน 

o ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 

การขยายธุรกิจ 

o ความสามารถในการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนสินค้า สามารถแข่งขันได้ 

และพร้อมส าหรับการขยายตัวธุรกิจ 

o ความสามารถในศึกษาการพัฒนาโปรโมชั่น การออกแบบกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ และสถานการณ ์

o ความสามารถในการเลือกช่องทางการขาย และขยายช่องทางในการขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

o ความสามารถในการพัฒนาช่องทางการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ 

1.2 โครงการอบรมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับอาหารและยา 

o การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

o การสร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ขั้นตอนการขอมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 

o การอบรมความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา  

การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐาน 

o ช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารและยา  

เพ่ืออัพเดทองค์ความรู้ด้านฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

1.3 โครงการอื่น ๆ อาทิ 

o โครงการพัฒนาคู่มือผู้ประกอบการ หรือ Check List ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและยา 

o โครงการพัฒนา Platform รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและมาตรการส่งเสริม 

o โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารและยา 

o โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารและยา 
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2. สาขาเคมีภัณฑ์และพลาสติก 

2.1 โครงการพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้านแรงงานส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ทั้งมิติเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันศึกษา และสถานประกอบการ  

ในการพัฒนาทักษะแรงงาน ก าหนดค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการจัดอบรม

ทักษะแรงงานเพ่ือยกระดับฝีมือ 

2.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูง 

o การจัดท าฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูง ก าหนดเกณฑ์ทักษะแรงงาน มีหน่วยงานที่รับรอง

ทักษะแรงงาน มีรูปแบบการอบรมเพ่ือเข้าสู่กลุ่มก าลังแรงงานทักษะสูง 

2.3 โครงการพัฒนาแผนงานและปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทาน 

o เพ่ือยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน 

เพ่ือเห็นความสัมพันธ์และสามารถส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานได้ต่อเนื่องทั้งระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


