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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจรายยอย*  

บทนํา 

วิสาหกิจรายยอย (micro enterprise) เปนองคประกอบสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย มี
บทบาทเปนฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนแหลงการจางงานที่สําคัญ จึงนับไดวา 
วิสาหกิจรายยอยเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการชวยลดปญหาความยากจนในระดับชาติ 
เสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะปจจุบันที่เศรษฐกิจไทยไดรับแรงกดดันอยางมากจากปจจัย
เส่ียงรอบดาน (ไมวาจะเปนความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก การชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ) นั้น ภาครัฐอาจไมสามารถดําเนินนโยบายและมาตรการ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ตองเผชิญกับผลกระทบจากปจจัยภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวทางหนึ่งที่นาจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจไทยในระยะยาวคือ การ
สงเสริมวิสาหกิจรายยอยซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงของ
สังคมไทยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือใหมีความเขมแข็งและเติบโตไดอยางยั่งยืน 
ดังนั้นจึงควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเปน
แผนแมบทเชิงบูรณาการจากความคิดเห็นของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการพัฒนาวิสาหกิจรายยอยเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรมตอไป 

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยนี้แบง
ผลการศึกษาออกเปนหาสวนหลัก ไดแก  

                                                        
*  สรุปจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณเร่ือง “โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

สงเสริมวิสาหกิจรายยอย” ของ ดร. ณรงค ปอมหลักทอง ผูอํานวยการวิจัยดานการขนสงและ 
โลจิสติกส ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ ผูเชี่ยวชาญ 
คุณสุวรรณา ตุลยวศินพงศ คุณนิภา ศรีอนันต นักวิจัยอาวุโส คุณเศก เมธาสุรารักษ คุณกัมพล 
ปนตะกั่ว คุณพรรณนิภา รุงเรืองสาร นักวิจัย ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  
คุณประกาย ธีระวฒันากุล คุณระพี ผลพานิชย และคุณนฤมล พิศาลพร นักวิจัย ฝายการวิจัย
ทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  การศึกษาน้ีเสนอตอฝายยุทธศาสตรวิสาหกิจรายยอย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) เม่ือเดือนเมษายน 2551 
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3.  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (strengths-weaknesses-

opportunities-threats: SWOT) ของวิสาหกิจรายยอยของประเทศไทย  
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นิยามของวิสาหกิจรายยอยของประเทศไทย 

นิยามของวิสาหกิจรายยอยที่เสนอเพ่ือใชเปนคําจํากัดความของวิสาหกิจรายยอย
ของประเทศไทย คือ “วิสาหกิจขนาดเล็กที่ไมมีการจดทะเบียนการคาเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล และมีการจางงานไมเกินหาคน ซึ่งรวมเจาของกิจการหรือแรงงานในครัวเรือน” 

ผลการสํารวจสถานการณของวิสาหกิจรายยอยใน พ.ศ. 2550 

การสํารวจสถานการณของวิสาหกิจรายยอยใน พ.ศ. 2550 ไดขอมูลปฐมภูมิจาก
การออกแบบสอบถามและสัมภาษณผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา และสงขลา รวม 820 ราย ครอบคลุม
กิจการผลิตสินคา กิจการบริการ รวมถึงกิจการคาสงและคาปลีก การสํารวจนี้สามารถแบง
ผลการวิเคราะหออกเปนสองสวน ไดแก 1) ลักษณะของผูประกอบการและลักษณะการ
ประกอบการของวิสาหกิจรายยอย และ 2) สภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย  

   ลักษณะของผูประกอบการและลักษณะการประกอบการของวิสาหกิจรายยอย 

ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยสวนใหญเปนผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
อายุ 30 ปข้ึนไป เคยทํางานอาชีพอื่นมากอนโดยใชความรูและประสบการณจากทั้ง
ครอบครัวและการทํางานในฐานะลูกจาง อาศัยเพียงทักษะข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
และใชความชํานาญของผูประกอบการ ไมเนนการใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่
เก่ียวของกับเทคโนโลยีที่ซับซอนมากนัก ใชเงินออมที่สะสมมาเปนแหลงเงินทุนสําคัญ
เพ่ือเริ่มตนประกอบกิจการของตนเอง อยางไรก็ตาม การเริ่มตนนี้มิไดอยูในรูปทางการ 
เนื่องจากผูประกอบการมักมองวาเปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงไมไดจดทะเบียนการคา  

หากพิจารณาในแงการบริหารจัดการและลักษณะการประกอบการ วิสาหกิจราย
ยอยสวนใหญเปนกิจการที่เจาของทําหนาที่ทุกอยางต้ังแตการผลิตจนถึงการขายสินคา
และบริการ ดังนั้น ความอยูรอดของกิจการจึงข้ึนอยูกับความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการของตัวผูประกอบการเปนหลัก ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูประกอบการ
สวนใหญขาดความโปรงใสในการบริหารจัดการ กลาวคือ ผูประกอบการเกือบรอยละ 80 
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ไมไดจัดทําบัญชีใดๆ ทั้งส้ิน ซึ่งทําใหยากที่จะรับรูรายรับและรายจายจากการประกอบการ 
และนาจะเปนอุปสรรคในการวางแผนอนาคตของกิจการดวย นอกจากนี้ วิสาหกิจรายยอย
สวนใหญเปดทําการทุกวัน วันละมากกวา 10 ช่ัวโมง และผูประกอบการสวนใหญมีเปาหมาย
เพียงเพ่ือใหมีรายไดสําหรับเล้ียงดูครอบครัวมากกวาจะคาดหวังใหมีการขยายกิจการใหญโต 

จากลักษณะของกิจการวิสาหกิจรายยอยที่ไมตองใชเงินลงทุนและเครื่องมือที่
เก่ียวของกับเทคโนโลยีที่ซับซอนมากนัก โดยเฉพาะในภาคการคาและการบริการสวน
บุคคล จึงทําใหกิจการเหลานี้เกิดข้ึนไดงายและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แตเนื่องจาก
เปนธุรกิจที่ไมไดสรางความแตกตางของสินคาและบริการท่ีเดนชัด จึงทําใหผูประกอบการ
ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากกลุมผูประกอบการประเภทเดียวกัน ดังนั้น หากจะ
ทําใหกิจการอยูรอดไดอยางยั่งยืนในภาวะการแขงขันที่รุนแรงจากจํานวนผูประกอบการที่
เพ่ิมข้ึนมากนั้น ก็จําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากฝายตางๆ เชน การหาทําเลที่ต้ัง
กิจการท่ีลูกคาเขาถึงไดงาย การเขาถึงแหลงสินเชื่อเพ่ือเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนที่
เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในการบริหารท่ีโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ เชน การจัดทําบัญชีเพ่ือใหรูสถานะของธุรกิจและสามารถบริหารตนทุนให
ตํ่าลง ความสามารถในการขยายตลาด และการตอบสนองความตองการของลูกคาไดเต็มที่  

    สภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

ปญหาหรือขอจํากัดที่สําคัญของวิสาหกิจรายยอยมสีามประการ ไดแก   
1.  ดานการเงิน วิสาหกิจรายยอยยังขาดแคลนเงินทุนและประสบปญหาการ

เขาถึงแหลงสินเชื่อในระบบ ทําใหตองกูยืมจากญาติและแหลงสินเชื่อนอกระบบ ดังนั้น
วิสาหกิจรายยอยสวนใหญตองการใหภาครัฐชวยเหลือเรื่องสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเปนลําดับแรก  

2.  ดานการบริหารจัดการและการตลาด ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยจํานวน
มากประสบปญหาดานการตลาด โดยอันดับแรกเปนปญหาดานจํานวนคูแขงที่เพ่ิมข้ึน 
อันดับสองเปนเรื่องของลูกคานอยลง ขายไมดี นอกจากนี้ทําเลที่ต้ังของกิจการที่ไมดีก็ทํา
ใหขายสินคาไดนอย ทั้งยังพบปญหาคาเชา/คาเซงสถานที่ประกอบกิจการแพงเกินไป 
การบริหารจัดการยังเปนแบบครัวเรือน สวนใหญมิไดจัดทําบัญชี ทําใหไมทราบสถานะ
ของธุรกิจอยางแทจริง และวิสาหกิจรายยอยยังขาดการรวมกลุมหรือเครือขาย ไมสามารถ
บริหารตนทุนใหตํ่าลงและแขงขันกับธุรกิจอื่นได วิสาหกิจรายยอยตองการความชวยเหลือ
ดานการตลาดในเรื่องความรูเก่ียวกับการขยายฐานลูกคาและสถานที่ทําการคา 

3.  ดานศักยภาพการผลิตและการใหบริการ ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยยังมี
องคความรูและศักยภาพในการบริหารอยางจํากัด การดําเนินธุรกิจจึงอาศัยความรูและ
ทักษะอยางงาย ทําใหมีสินคาและบริการท่ีเรียบงาย ขาดการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและ
บริการ วิสาหกิจรายยอยตองการความชวยเหลือดานการสงเสริมความรูในเรื่องตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางการตลาด การบริหารจัดการ และการขยายฐานลูกคา   
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด  
(strengths-weaknesses-opportunities-threats: SWOT)  
ของวิสาหกิจรายยอยของประเทศไทย 

คณะผูวิจัยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT) ของวิสาหกิจ
รายยอยของประเทศไทยโดยใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจสถานการณวิสาหกิจราย
ยอย ประกอบกับวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ และผลการระดมความคิดรวมกับ
หนวยงานตางๆ 

ผลการวิเคราะห SWOT ของวิสาหกิจรายยอยของประเทศไทยสรุปไดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห SWOT ของวิสาหกจิรายยอยของประเทศไทย  

จุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) 

1. ใชเงินลงทุนไมสูง 
2. สวนใหญใชวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถ่ิน ไมตอง

เผชิญปญหาดานการขนสงวัตถุดิบ 
3. ใชแรงงานจํานวนไมมากและเปนการจางงานตนเอง

และใชแรงงานในครัวเรือน 
4. การผลิต/บริการใชเพียงทักษะแรงงานข้ันพื้นฐาน  

ไมซับซอน 
5. ใชองคความรู/ภูมิปญญาที่ถายทอดมาจากครอบครัว 

หรือสามารถถายโอนความรูภายในชุมชนไดงาย 
6. บริหารจัดการแบบรวมศูนย มีความคลองตัว  
7. รูพฤติกรรม/ความตองการของลูกคาไดงาย เพราะตอง

ส่ือสารกับลูกคาโดยตรงเปนประจํา 

1. เปนภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ ไมไดจด
ทะเบียนการคา ทําใหมีขอจํากัดหลายอยาง เชน 
การเขาถึงแหลงเงนิทุน 

2. ไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อในระบบไดอยาง
เพียงพอ 

3. ขาดการพัฒนาความรู/ฝกฝนอาชีพ 
4. แมจะมีองคความรู แตยังขาดประสบการณ 
5. มีสินคาและบริการจํานวนไมมากและไมหลากหลาย 
6. การบริหารจัดการขาดความชัดเจนและไมเปนระบบ 
7. คาเชาทําเลที่ตั้งสูงและยังมีศูนยรวมซื้อขายไมมาก 
8. ขาดการรวมกลุม/ขยายเครือขายทางธุรกิจ 

โอกาส (opportunities) ขอจํากัด (threats) 

1. มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหมีหลากหลายชนิด
และสรางมูลคาเพิม่ใหแกผลิตภัณฑ/บริการไดอีกมาก 

2. มีแนวโนมสรางตราสินคาท่ีเปนเอกลกัษณ และมี
โอกาสพัฒนาผลิตภัณฑขยายตลาดได 

3. ภาครัฐใหความสําคัญกับวิสาหกิจรายยอยมากข้ึนผาน
นโยบายตางๆ เชน การใหเงินทุนสนับสนุน การ
ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ มาตรการชวยเหลือ
ทางภาษี การพัฒนาเครือขาย 

1. ภาวะเศรษฐกจิที่ไมดีสงผลกระทบโดยตรง 
ตออํานาจซ้ือของผูบริโภค ผลการดําเนินงานของ
วิสาหกิจรายยอยไดรับผลกระทบอยางมากเพราะมี
ขนาดธุรกิจเล็กมาก 

2. โครงสรางธุรกิจมีผูแขงขันเปนจํานวนมาก การเขาสู
ตลาดกระทําไดงาย ทําใหเกิดการแขงขันของ
วิสาหกิจรายยอยสูงมาก 

3. ระบบการเงินยังไมเอื้อประโยชนใหแกผูมีรายได
นอยและไมมีหลักประกันไดอยางเพียงพอและทั่วถึง 

4. นโยบายของรัฐเกือ้หนุนวิสาหกิจขนาดใหญ ในขณะท่ี
ยังไมมีนโยบายสงเสริมวิสาหกิจรายยอยโดยเฉพาะ 
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แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย พ.ศ. 2551-2554 

 วิสัยทัศนการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 

วิสัยทัศนการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยไดมาจากการประมวลผลการสํารวจ
สถานการณของวิสาหกิจรายยอย ศักยภาพและขอจํากัดของวิสาหกิจรายยอย  เปาหมาย
ของการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย ตลอดจนพิจารณากรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งวิสัยทัศนการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยนี้จะอิงกับทิศทางการพัฒนาดังกลาว 
การศึกษานี้ขอเสนอวิสัยทัศนการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยไววา “พัฒนาวิสาหกิจรายยอย
อยางยั่งยืน เปนแหลงการจางงานที่สําคัญ และเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขัน 
เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”       

 พันธกิจการสงเสริมวิสาหกจิรายยอย 

พันธกิจการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย ไดแก 
1.  เสริมสรางสภาพแวดลอม พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เอื้อตอการประกอบการ

ของวิสาหกิจรายยอย 

2.  พัฒนาวิสาหกิจรายยอยใหเติบโตอยางยั่งยืน สงเสริมใหมีบทบาทเปนแหลง
การจางงานตนเองเพ่ือลดปญหาความยากจน 

3.  เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของวิสาหกิจรายยอยทีม่ีศักยภาพ 

 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 

ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยแบงเปนสองสวน ไดแก 1) ยุทธศาสตร
หลักสงเสริมวิสาหกิจรายยอยทุกกลุม  และ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจรายยอย
เฉพาะกลุม 

สวนที่ 1: ยุทธศาสตรหลักสงเสริมวสิาหกจิรายยอยทกุกลุม 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรวางรากฐานในการประกอบกิจการของวิสาหกิจรายยอย
อยางยั่งยืน 

กลุมเปาหมายการสงเสริมคือ ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยทุกประเภท 

•  ทิศทางการสงเสริม 

พัฒนาสภาพแวดลอม กฎระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดขอจํากัดของวิสาหกิจ
รายยอยทั้งทางการเงิน การตลาด และการเขาถึงบริการความชวยเหลือจากภาครัฐ  
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•  กลยุทธ 
1.  การเสรมิสภาพคลอง เพ่ือลดขอจํากัดทางการเงิน เปดโอกาสใหวิสาหกิจรายยอย

เขาถึงแหลงสินเชื่อในระบบ รวมถึงลดการพ่ึงพิงการกูยืมนอกระบบ 

2.  การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจและสรางความโปรงใสทางบัญชี  
3.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเอือ้ตอการดําเนินธรุกิจของวิสาหกิจรายยอย  
4.  การพัฒนาฐานขอมูลวิสาหกิจรายยอย เพ่ือชวยใหการกําหนดนโยบายและ

มาตรการใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจรายยอยเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และสอดคลอง
กับพลวัตที่เปล่ียนแปลงไป 

•  ดัชนีช้ีวัดระดับความสําเร็จของยทุธศาสตร 
ความพึงพอใจตอความสําเร็จและแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยในพ้ืนที่

เปาหมายในดานการเสริมสภาพคลองและดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสนับสนุนและสรางผูประกอบการรุนใหม 

กลุมเปาหมายการสงเสริมคือ กลุมผูประกอบการวิสาหกิจรายใหม 
•  ทิศทางการสงเสริม 

สรางเสริมขีดความสามารถของผูประกอบการรุนใหมในดานการบริหารจัดการ 
โดยการฝกอบรมในระยะสั้น และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในระยะยาว 

•  กลยุทธ 
สรางผูประกอบการรุนใหมที่มีคุณภาพเขามาทดแทนผูประกอบการท่ียังคงใช

วิธีการบริหารจัดการแบบเกา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 

•  ดัชนีช้ีวัดระดับความสําเร็จของยทุธศาสตร 
จํานวนผูประกอบการใหม โครงการเสริมสรางผูประกอบการรายใหมในวิชาชีพ 

และจํานวนศูนยบมเพาะวิสาหกิจรายยอยที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ใหการสนับสนุน  

สวนที่ 2: ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกจิรายยอยเฉพาะกลุม 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสรางเสริมศักยภาพการผลิตและมูลคาเพ่ิมของวิสาหกิจราย
ยอยในภาคการผลิต 

กลุมเปาหมายการสงเสริมคือ กลุมผูผลิตสินคาซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค
โดยตรง และกลุมผูผลิตสินคาซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาที่ซื้อสินคาไปใชเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตถัดไป   
•  ทิศทางการสงเสริม 

ยกระดับความรูความสามารถของวิสาหกิจรายยอยในภาคการผลิต เพ่ิมผลิตภาพ
การผลิต และสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการ
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ของลูกคาทั้งที่เปนผูบริโภค/ครัวเรือน และลูกคาธุรกิจ ทั้งนี้ ผูผลิตจะตองพัฒนาสินคาไป
พรอมๆ กับการสรางตราสินคา  
•  กลยุทธ 

1.  การสรางองคความรูและยกระดับความสามารถในการประกอบธรุกิจ  
2.  การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา  
3.  การสรางความเช่ือมโยงระหวางผูผลิตกับแหลงวัตถุดิบ โดยการรวมกลุม/

เครือขายของแหลงวัตถุดิบ และรวมกลุมกันจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพ่ือลดตนทุนการขนสง 
และเพ่ิมอํานาจตอรองทางการคาของวิสาหกิจรายยอย 

4.  การสรางความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับกลุมลูกคา เพ่ือใหผูประกอบการ
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุมพ้ืนที่กวางข้ึน 

•  ดัชนีช้ีวัดระดับความสําเร็จของยทุธศาสตร 
หลักสูตรที่มาจากการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนวิสาหกิจรายยอยที่ไดรับ

คําแนะนําจากพ่ีเล้ียงวิสาหกิจรายยอย ผลิตภาพการผลิตและตนทุนการผลิตสินคา และ
รอยละของผลิตภัณฑใหมของกิจการที่เขารวมโครงการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของภาคบริการ 

กลุมเปาหมายการสงเสริมคือ กลุมผูประกอบการในภาคบริการซึ่งมีกลุมเปาหมาย
เปนผูบริโภคโดยตรง สาขาบริการที่สําคัญ ไดแก การบริการสวนบุคคล การบริการดาน
โรงแรมและรานอาหาร การบริการชุมชน   
•  ทิศทางการสงเสริม 

สรางการเรียนรู พัฒนาทักษะ/ฝมือ ยกระดับมาตรฐานการใหบริการใหเปนที่
ยอมรับในสังคม และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริการ 
•  กลยุทธ 

1.  การยกระดับมาตรฐานการใหบริการสวนบุคคลและการใหบริการอื่นๆ โดยนํา
มาตรฐานการใหบริการของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญมาปรับใช 

2.  การสรางเครือขายธุรกิจบริการ เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดและเรียนรูจาก
ความสําเร็จและความลมเหลวของผูประกอบการรายอื่นในเครือขายธุรกิจ 

3.  การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา รวมถึง
คอยเฝาติดตามภายหลังการใหบริการ ซึ่งจะชวยสรางความผูกพันระหวางผูประกอบการ
และลูกคา 
•  ดัชนีช้ีวัดระดับความสําเร็จของยทุธศาสตร 

จํานวนเครือขายธุรกิจบริการของวิสาหกิจรายยอย ตนทุนการบริหารจัดการลดลง 
และจํานวนแรงงานที่มีระดับมาตรฐานสูงข้ึน 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจรายยอย
ในภาคการคา 

กลุมเปาหมายการสงเสริมคือ กลุมผูประกอบการในภาคการคาซึ่งมีกลุมเปาหมาย
เปนผูบริโภคโดยตรง และกลุมผูประกอบการในภาคการคาซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนลูกคา
ธุรกิจในเชิงพาณิชยที่ซื้อสินคาเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต สาขาการคาที่สําคัญ
คือ การคาสินคาอุตสาหกรรม การคาสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน  
•  ทิศทางการสงเสริม 

เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของผูประกอบการ 
เนื่องจากมีผูประกอบการที่อยูในภาคการคาโดยเฉพาะคาปลีกเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตอง
สรางความสามารถในการแขงขันในรูปแบบที่แตกตางและมีเอกลักษณ 
•  กลยุทธ 

1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรานคาปลีกและรานคาสงสมัยใหม รวมถึง
การพัฒนาระบบการจัดซื้อ-กระจายสินคาเพ่ือลดภาระตนทุนในการเก็บสินคา  

2.  การสรางระบบการกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแก
ผูประกอบการโดยเฉพาะรานคาปลีกรายยอยใหมีอาํนาจตอรองมากข้ึน 

•  ดัชนีช้ีวัดระดับความสําเร็จของยทุธศาสตร 
ตนทุนสินคาคงคลังและตนทนุการบริหารจัดการลดลง 
ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยแตละยุทธศาสตรมีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสงเสรมิวิสาหกิจรายยอย มาตรการที่
ตองดําเนินการอยางเรงดวนประกอบดวยมาตรการทางการเงินเพ่ือเสริมสภาพคลอง และ
สรางความเขมแข็งทางการเงินใหแกวิสาหกิจรายยอย รวมถึงมาตรการทางการตลาดเพ่ือ
ขยายตลาดและชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ 

สวนมาตรการที่จะดําเนินการในระยะปานกลางและระยะยาวประกอบดวยมาตรการ
ยกระดับความรูความสามารถ เสริมสรางศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ตลอดจนสนับสนุนและสรางผูประกอบการรุนใหม    

 เปาหมายของแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวสิาหกิจรายยอย  

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยนี้มีเปาหมายหลัก (ultimate goal) 

สองประการ ไดแก 1) เพ่ือชวยขจัดปญหาความยากจนของประเทศ และ 2) เพ่ือสานตอ
ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้จําเปนอยางยิ่งที่
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จะตองกําหนดเปาหมายในระดับดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  เชน  ภายในป 2554  
จะตองมีการจางงานของวิสาหกิจรายยอย x คน และจะตองเพ่ิมจํานวนการรวมกลุมของ
วิสาหกิจรายยอยเปน x กลุม    

ภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ ยทุธศาสตรสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม 

ยุทธศาสตรสงเสริม 
วิสาหกิจรายยอย 

ขอ 2. ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคมให
เปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

ขอ 3. ยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
ยั่งยืน 

ขอ 1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

5.  ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค
และทองถิ่น 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอื้อ
ในการดําเนินธุรกิจสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

3.  ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบในภาคการคา 

2.  ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและ
ขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภาคการผลิต 

1.  ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 

4.  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาค
บริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม 

5. ยุทธศาสตรสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจรายยอยในภาค
การคา 

2.  ยุทธศาสตรสนับสนุน
และสรางผูประกอบการ 
รุนใหม 

1. ยุทธศาสตรวางรากฐาน
ในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจรายยอยอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรสรางเสริม
ศักยภาพการผลิตและ
มูลคาเพิ่มของวิสาหกิจราย
ยอยในภาคการผลิต 

4. ยุทธศาสตรยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของ
ภาคบริการ 
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กรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย พ.ศ. 2551-2554 

การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยมีวัตถุประสงคสองประการ คือ 
1) เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานที่เก่ียวของมีความเขาใจในทิศทางยุทธศาสตรและแนว
ปฏิบัติ และ 2) เพ่ือเช่ือมโยงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเปาประสงค ผลผลิต 
ผลลัพธ หนวยงานรับผิดชอบหลัก และดัชนีช้ีวัดผลงานใหสอดคลองกับแผนงานและ
กิจกรรมการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยจะอิงตามยุทธศาสตรการสงเสริม
วิสาหกิจรายยอยทั้งสองสวน กลาวคือ 1) ยุทธศาสตรหลักสงเสริมวิสาหกิจรายยอยทุก
กลุม ซึ่งมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเร็วหรือในระยะสั้น ยุทธศาสตรนี้เนนปรับโครงสรางพ้ืนฐาน
และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ยกระดับความรูความสามารถ เสริมสรางศักยภาพ
อยางยั่งยืน และ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจรายยอยเฉพาะกลุม ซึ่งมุงใหเกิดผลใน
ระยะกลางและระยะยาว ประกอบดวยการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจรายยอยเพ่ือ
แกปญหาความยากจน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการสนับสนุน
และสรางผูประกอบการรุนใหม 

การไดมาซึ่งแผนงานและโครงการภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย
มีสองรูปแบบ ไดแก 1) การจัดทําแผนงานและโครงการตามที่ สสว. และหนวยงานที่
เก่ียวของไดวางแผนใหสอดรับกับยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย และ 2) อาจจะ
เปดกวางเพ่ือรับพิจารณาแผนงานและโครงการท่ีหนวยงานตางๆ เสนอเขามาตามกรอบ
ยุทธศาสตรที่ สสว. กําหนดไว 

การจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ใหคุมคา และการผลักดันให
ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยบรรลุผลที่ต้ังไว จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานและกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการประเมินความพรอมของพ้ืนที่และการเลือก
พ้ืนที่ที่จะใชดําเนินโครงการนํารองวิสาหกิจรายยอย แลวจึงดําเนินโครงการและประเมินผล
หลังดําเนินโครงการ จากนั้นจะเปนการประมวลสรุปประสบการณที่ไดรับ กอนที่จะขยาย
ผลใหครอบคลุมการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยทั่วประเทศ   
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