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การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร (เบื้องต้น) 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (Micro) 

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 79.1) รองลงมา 

คือ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (ร้อยละ 20.9) โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยลูกค้าประจ าของธุรกิจเทียบกับ

ลูกค้าชั่วคราวร้อยละ 88.2 ต่อ 11.8 ลักษณะของธุรกิจหลักส่วนใหญ่มีแบรนด์ของตัวเอง (ร้อยละ 87.4) 

รองลงมา คือ รับจ้างผลิต (ร้อยละ 1.6) และมีแบรนด์ของตัวเองและรับจ้างผลิต (ร้อยละ 11.0) โดยช่องทาง

จ าหน่ายส่วนใหญ่ผ่านช่องทางช่องทางปกติ (Offline) (ร้อยละ 31.9) รองลงมา คือ ช่องออนไลน์ (Online) 

(ร้อยละ 2.2) และทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ (Omni Channel) (ร้อยละ 65.9) 

ภาพที่ 1 ตลาดจ าหน่ายสินค้า (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร  ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  
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ด้านเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า พบว่าส่วนใหญ่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 65.9)  

และส่วนที่เหลือไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 34.1) สาเหตุไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า  

เพราะไม่มีความจ าเป็นในการขอเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 59.7) รองลงมา คือ ก าลังศึกษาเพ่ือขอ
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79.1

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ช่องทางปกติ (Offline), 31.9 ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ (Omni Channel), 65.9

ช่องออนไลน์ (Online)

รับจ้างผลิต

มีแบรนด์ของตัวเองและรับจ้างผลิต
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เครื่องหมายมาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 24.2) ยื่นขอแล้ว และก าลังอยูในขั้นตอนการขอเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า 

(ร้อยละ 9.7) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 17.7) 

ประเภทเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า 5 อันดับแรก คือ ส่วนใหญ่มีเครื่องหมายอาหารและยา (อย.) 

(ร้อยละ 71.7) รองลงมา คือ เครื่องหมายโอทอป (OTOP) (ร้อยละ 50.8) เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.) (ร้อยละ 24.2) เครื่องหมายรับรองสินค้า GMP (Good Manufacturing Practice Codex 

Alimentarius) (ร้อยละ 12.5) เครื่องหมายฮาลาล (ร้อยละ 11.7) 

ภาพที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าของธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  
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ด้านความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ พบว่าระดับความสามารถจ าหน่ายสินค้า/

ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.74 (จากคะแนนเต็ม 5) ในกรณีระดับความสามารถจ าหน่ายสินค้า/

ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย ถึงน้อย เกิดจากสาเหตุอันดับแรก คือ  

ธุรกิจไม่เหมาะที่จะจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 33.3) รองลงมา คือ บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความรู้ทางออนไลน์ 

(ร้อยละ 30.4) เจ้าของ/ผู้บริหารไม่มีพ้ืนฐานที่จะเรียนรู้ทางออนไลน์ (ร้อยละ 17.4) และไม่มีความจ าเป็น 

ต้องจ าหน่ายทางออนไลน์ (ร้อยละ 15.9) 

ภาพที่ 3 สาเหตุความสามารถจ าหน่ายสินค้า/ท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ในระดับค่อนข้างน้อย/ไม่ได้เลย  

ถึงน้อย (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  
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 ด้านองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ พบว่าในปัจจุบันแหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ คือ ส่วนใหญ่

เรียนรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 73.6) รองลงมา คือ การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ /จากเจ้าหน้าที่รัฐ  

(ร้อยละ 36.8) รับช่วงธุรกิจต่อจากคนในครอบครัว (ร้อยละ 21.4) บุคลากรในองค์กร (ร้อยละ 17.6) การแนะน า

จากคู่ค้าทางธุรกิจ (ร้อยละ 13.2) การแนะน าของเพ่ือน/คนรู้จัก (ร้อยละ 8.2) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 11.0) 

ภาพที่ 4 แหล่งองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  
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 ด้านผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานประกอบการได้รับผลกระทบด้านลบ มากที่สุด  

(ร้อยละ 85.2) มีแค่บางส่วนไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 10.4) และได้รับผลกระทบด้านบวก (ร้อยละ 4.4) 

 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้ "มาตรการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจ  

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการฟ้ืนฟูฯ)" พบว่าส่วนใหญ่ 

ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 65.4) และส่วนที่เหลือขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 34.6) 

ภาพที่ 5 ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 และการช่วยเหลือจากภาครัฐ (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  
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 ด้านการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

พบว่าส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 63.7) และไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 36.3) 

ส าหรับประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม 3 อันดับแรก คือสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการพัฒนา

มาตรฐานสินค้า (ร้อยละ 64.7) สร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้า ยืดอายุสินค้า

เกษตร (ร้อยละ 37.1) และสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 30.2) 

 ส่วนสาเหตุที่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด า เนินการ  

โดยหน่วยงานภาครัฐใน 3 อันดับแรก คือ ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ 43.9) ไม่ตรงกับ 

ความต้องการ/ไม่มีความจ าเป็น (ร้อยละ 27.3) และไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม (ร้อยละ 18.2) 
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ภาพที่ 6 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

(หน่วย: ร้อยละ) 
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 ด้านสถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่พออยู่ได้แบบพอดี ๆ หรือพอมีก าไรบ้าง  

ไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6 – 10) (ร้อยละ 48.4) รองลงมา คือ ค่อนข้างแย่ แต่พอมีเงินหมุน 

ไปได้มีก าไรบ้าง (มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1 – 5) (ร้อยละ 22.0) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว  

(มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11 – 15) (ร้อยละ 17.6) แย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (ร้อยละ 7.1) และอยู่รอดได้

แบบมั่นคงดี หรือแข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15) (ร้อยละ 4.9) 

16.4
2.6
3.4
5.2
6.0
6.9
7.8

14.7
24.1
25.9

30.2
37.1

64.7

0 10 20 30 40 50 60 70

อื่นๆ
ผ่านการวินิจฉัยและ Coaching

เชิงลึกด้านโลจิสติกส์
เชิงลึกด้านกฎหมายธุรกิจ

เชิงลึกด้านแหล่งเงินทุน
เชิงลึกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เชิงลึกด้านการบัญชี การเงิน
เชิงลึกด้านการพัฒนาตราสินค้า

เชิงลึกด้านการตลาด (การเข้าใจตลาด และความสัมพันธ์กับลูกค้า)
เชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป
เชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

เชิงลึกด้านเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้า ยืดอายุสินค้าเกษตร
เชิงลึกด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า

3.0

1.5

1.5

4.5

18.2

27.3

43.9

0 20 40 60

อื่นๆ (ไม่ทราบข้อมูลการช่วยเหลือ)

ที่ปรึกษา วิทยากร ไม่เชี่ยวชาญ 
ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วม

ขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเคยเข้าโครงการ/
กิจกรรมอื่นมาแล้ว แต่ไม่ได้รับประโยชน์

ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา/
พัฒนาไม่ครบทุกด้าน

ไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วม

ไม่ตรงกับความต้องการ/ไม่มีความจ าเป็น

ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ

เคย, 63.7

ไม่เคย, 36.3

ประเภทของโครงการ/กิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่เข้าร่วม 

ไม่ตรงกับความต้องการ/ไม่มีความจ าเปน็ 

ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา/ 
พัฒนาไม่ครบทุกด้าน 

ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้ารว่ม 
ที่ปรึกษา วิทยากร ไม่เชี่ยวชาญ 

เชิงลึกด้านเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้า ยืดอายุสินค้าเกษตร 

เชิงลึกด้านการจัดการธุรกิจทัว่ไป 

เชิงลึกด้านการพัฒนาตราสินค้า 

ผ่านการวินจิฉัยและ Coaching 

เชิงลึกด้านกฎหมายธุรกิจ 

เชิงลึกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
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ภาพที่ 7 สถานภาพในการด าเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (หน่วย: ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  

Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้านวิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่พัฒนาด้วยตนเอง  

โดยหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย หนังสือ เป็นต้น (ร้อยละ 68.7) ปรึกษาบุคคลต่าง ๆ 

เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น (ร้อยละ 34.1)  

ปรึกษาหน่วยงานราชการ/เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 34.1) ไม่มีเวลาในการพัฒนา

ศักยภาพ/ไม่รู้จะเริ่มต้นพัฒนาอย่างไร (ร้อยละ 16.5) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 4.9) 

ภาพที่ 8 วิธีการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง 3 เดือนที่ ผ่านมา ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินการของธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ 

1. การตลาด จากก าลังซ้ือลดลง 

2. การตลาด จากพฤติกรรมผู้บริโภค 

    ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. การเข้าถึงความช่วยเหลือ 

    จากหน่วยงานภาครัฐ 

4.9

16.5

34.1

34.1

68.7

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

7.1

17.6

22.0

48.4

0 10 20 30 40 50 60

มีก าไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 15

แย่มาก ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 11-15

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 1-5

มีก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 6-10

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 ารวจภาคการเกษตร ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร ของกิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน  

Data Exchange/Open Data ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดย่อยในสาขาเกษตรแปรรูปและสมุนไพร รวมทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเกษตรแปรรูปและสมุนไพร ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 

และภาคกลาง และในเขตภูมิภาค เช่น พ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

1. การตลาด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ผู้ประกอบการไม่สามารออกงานแสดงสินค้าได้ 

การขายออนไลน์ยังไม่ประสบความส าเร็จ และยังขาดแผนการตลาดเชิงรุก 

2. เทคโนโลยี ขาดทักษะและองค์ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดแคลน

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. แรงงาน วิสาหกิจขนาดย่อยมีแรงงานจ านวนน้อย และมักมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านซึ่งอาจ 

ไม่ใช่ด้านที่มีความเชี่ยวชาญ ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานต่ า 

4. การเงิน ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการหรือการวิจัยและพัฒนา ประสบปัญหา 

จากเงินทุนจ ากัด 

ความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจใน  

3 อันดับแรก คือ (1) ด้านการตลาด (2) ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต และ (3) ด้านการพัฒนามาตรฐาน

สินค้า/สถานประกอบการ 

ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาธุรกิจในประเด็นเชิงลึก 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด 

คือ (1) การหาช่องทางการตลาดในประเทศเพิ่ม (2) การตลาดเชิงกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศ และ (3) การพัฒนา

มาตรฐานสินค้า 

รูปแบบการอบรมและโครงการพัฒนาที่ต้องการ 3 เร่ืองส าคัญมากที่สุด คือ (1) การอบรม Onsite ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนดในสถานที่ใกล้ธุรกิจของท่าน (2) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เน้นประเภท Business to Consumer  

แบบ Onsite และ (3) การรับค าปรึกษาวินิจฉัย แบบ Onsite 
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5. มาตรฐานคุณภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการการขอรับ

มาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐาน อย. ที่มีความจ าเป็นต่อการขยายตลาด 

6. การด าเนินงาน ขาดองค์ความรู้ในการด าเนินงาน เช่น การจัดท าบัญชีและงบประมาณท่ีเป็นระบบ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณท่ีมีมาตรฐาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการต้องการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดดิจิทัล 

1.1 โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างออนไลน์คอนเท้นต์เพ่ือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะในการท า Search Engine Optimization อย่างมีคุณภาพ 

1.3 โครงการพัฒนาการตลาดสู่ช่องทาง Online Shopping Platform ชั้นน า 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะในการให้บริการลูกค้าผ่าน Social Media 

1.5 โครงการพัฒนาช่องทางในการรับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย 

2. โครงการยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ส าคัญ เช่น อย. 

2.2 โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.3 โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามาตรฐาน 

2.4 โครงการส่งเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3. โครงการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงส าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือจัดหาที่ปรึกษา (Advisor) และพ่ีเลี้ยง 

(Mentor) ส าหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มีที่ปรึกษาส าหรับผู้ประกอบการ ทั้งที่ปรึกษาการท าธุรกิจ

ในภาพรวมและที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการด าเนินงาน 

จ าแนกตามหมวดหมู่และขนาดวิสาหกิจ 

4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับ

สถาบันการศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและมูลค่าเพ่ิม 

5. โครงการ Soft Loan ส าหรับผู้ประกอบการ เพ่ือจัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเป็นเงินทุน

ส าหรับโครงการเพ่ิมขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม่ 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


