
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

วัตถุประสงค์ 
นโยบายของ วช. ส าหรับปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ในด้านกรอบการวิจัยแผนการท ากจิกรรมส่งเสริม  และ

สนับสนุนการวิจัยที่มุง่เป้าตอบสนองความต้องการในการพฒันาประเทศ ด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มุ่งเน้นการวิจัยที่มผีลผลิตที่สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมและสาธารณะได้ทันท ี
๑. เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยทีี่ส าคัญในด้านตา่ง ๆ ในการยกระดับขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) ผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน รวมทั้งผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ให้เกิดประโยชน์ ๑.เชิงพาณิชย์ ๒.เชิงอุตสาหกรรม ๓.เชิงสาธารณะ ๔.เชิงวิชาการ 
๕.อื่น ๆ เช่น หัตถกรรม ตามล าดับความส าคัญ 

๒. เพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดต้นทุนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยแกส่ังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. เพื่อให้เกิดการวางแผนและกลยุทธ์การสง่เสริมและพฒันากลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 
หมายเหต ุ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วช. มีนโยบายในการวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) ให้มุ่งเน้นงานวิจัยอันมีผลผลิตทีส่ามารถจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ อุตสาหกรรม หรือสาธารณะ ได้ทันท ี

 
กรอบวิจัย 
๑. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SME) 
๑.๑ การวิจัยปจัจัยทีจ่ะสร้างมลูค่าและคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิค้าและบรกิาร โดยใช้ต้นทุนหรอืทรัพยากร

ที่มีอยู่ในพื้นถ่ิน รวมถึงการน าอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีชีวิตมาร่วมใช้ได้
อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด รวมทัง้การใช้ทรัพยากรที่มอียู่ โดยไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกินสมดุล 

๑.๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ประสิทธิภาพของการจัดการ และเพิ่มคุณภาพ
ของสินค้าและบรกิารโดยการน าศักยภาพของพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และ
สร้างความสมดลุใหเ้กิดข้ึนระหว่างพื้นที่ โดยครอบคลุมทัง้มิติด้านเศรษฐกจิ สังคม ชุมชน 
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

๑.๓ การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบรกิารทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหม่ๆ ใหม้ีความเหมาะสม
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจเป็นการพฒันา หรือต่อยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งส าเรจ็รปู หรือข้ันกลาง 
ในกระบวนการผลิตทัง้ในระดบัชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภาคบริการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

๒. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีทันต่อสถานการณ์ในการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างยั่งยืน 



2.1 การวิจัยและพัฒนากลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

2.2 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

2.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ โดยน า
ศักยภาพที่แตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ และ
ความเช่ียวชาญระหว่างสมาชิก 

2.4 การวิจัยเพื่อสร้างแนวทางการบรหิารจัดการเพื่อยกระดบัขีดความสามารถของวิสาหกจิ สู่การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และพฒันาเป็นต้นแบบของการด าเนนิงาน ให้สามารถตอบสนองการ
ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกจิ 

2.5 การบริหารจัดการด้านโลจสิติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนสง่สินค้าและเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริการขนสง่สินค้า เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.6 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพื่อการพัฒนาวิสาหกจิ 
๓. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริหารจัดการกระบวนการผลิต เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด

และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยี ดังน้ี 
3.1 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยสีะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อใช้พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธิภาพ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์
และสิง่แวดล้อม 

3.2 การวิจัยเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้ฐานเทคโนโลยีชีวภาพทั้งด้านการผลิต การ
บ าบัดกากของเสีย และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

3.3 การวิจัยเพื่อสร้างและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ และดัดแปลง
เทคโนโลยีในการพฒันาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรงุควบคุม ตรวจสอบ/
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริหารจัดการของธุรกิจ 

3.4 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.5 วิจัยพฒันาด้านวัสดุศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการผลิต ทัง้ในระดบัชุมชุนและอุตสาหกรรม 
3.6 การวิจัยเครื่องจักรต้นแบบส าหรบัการผลิต และการควบคุมมาตรวัดต้นแบบ เพื่อทดแทนการ

น าเข้าจากต่างประเทศและ เพื่อให้เกิดการพึง่พาเทคโนโลยภีายในประเทศ 
3.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบหรือทดลองมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า เพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 
3.8 การวิจัยเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมอัญมณ ี

๔.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานการตลาด 
(Marketing infrastructure) 

๔.๑ การวิจัยปจัจัยที่เอื้อและขัดขวางการขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิกฟื้นธุรกจิเพือ่
ความอยู่รอด รวมถึงการสร้างและพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ 

๔.๒ การวิจัยและพัฒนาการตลาด ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

 



ผลผลิต 
๑. วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้เทคโนโลยีใหม่ทีส่ามารถเพิม่มลูค่าสินค้า

และบริการ รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งบรกิารของกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๒. ต้นแบบของการด าเนินงานเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของกลุม่   
โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

๓. ผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างมลูค่าและคุณค่าเพิ่มให้แกส่ินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๔. กระบวนการพฒันาการบรหิารจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องจกัรกล ช้ินส่วนเครื่องจักร เครื่องมือวัด
และควบคุมการผลิต บรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน ส าหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๕. แนวทางการเพิ่มผลิตภาพและประสทิธิภาพส าหรับการด าเนินงานและบรหิารจัดการกลุ่มโอทอป (OTOP) 
วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๖. แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกจิและการพฒันาเครือข่ายกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน      และ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

๗. กลไกการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุม่โอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME)  

๘. กลไกในการสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

๙. รูปแบบการพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้
มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพตลาด 

๑๐. มีกระบวนการรองรับการถ่ายทอดหรอืสง่ต่อองค์ความรู้ไปสูภ่าคปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสร้าง
และพัฒนาครูฝกึ/ผูส้อน (Train the Trainer) ในสถานประกอบการ 

๑๑. นโยบายเพือ่พัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 
นิยามศัพท์ 
๑. โอทอป (OTOP One Tambon One Product) หมายถึงสนิค้าที่พัฒนามาจากภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน และใช้

วัตถุดิบในท้องถ่ินน้ัน ๆ ในการผลิตสินค้าเป็นเอกลักษณ์โอทอป (OTOP) ที่ประสบความส าเรจ็อาจจะมี
กิจการขนาดใหญ่กว่า S ของ SME ก็ได้ ตราบเท่าที่สินค้าทีผ่ลิตยังคงเอกลักษณ์ของนิยามโอทอป (OTOP)  
อันที่จริงแล้ว โอทอป (OTOP) ก็คือ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างหนึง่ ซึง่เป็นได้ทั้ง 
“S” “M” หรอืใหญก่ว่าก็ได้ คนส่วนมากยังเข้าใจว่า โอทอป (OTOP) จะเล็กกว่า S ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งข้อเท็จจรงิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือ กิจการตัง้แต่ ๑ 
คนข้ึนไป ซึ่งโอทอป (OTOP) ก็เข้าข่ายตามนิยามแล้ว และผู้ประกอบการผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) จะ
ได้รับการสนบัสนุนจากรฐับาลให้ธุรกจิเจริญเตบิโตจนสามารถส่งออกได้ ดังนั้น โอทอป (OTOP) จึงไม่ได้
แตกต่างจาก SME แต่อย่างใด 

๒. วิสาหกจิชุมชน หมายถึง กจิการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเ่ป็นนิตบิุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน 



๓. เอสเอมอ ี(SME_Small and Medium Enterprises) หมายถึง วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้
คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีข้อเสนอมาตรการในการขับเคลื่อน SMEs โดยก าหนดนิยาม (ข้อมลู ณ วันที่ ๑๗ 
เม.ย.๕๘)  ไว้ดังนี้ 

๓.๑ นิยามเชิงสถิต ิ
นิยาม/หลักเกณฑ์เดมิที่ใช้อยู่ปจัจบุัน คือการจ้างงานและสินทรัพย์ถาวรไมร่วมที่ดิน ซึง่เหมาะสม

และหน่วยงานหลกัใช้อยู่แล้ว โดยการจ้างงานนั้นต้องเป็นการจ้างงานแบบประจ า ได้แก่ 
 

ประเภทธุรกิจ 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

จ านวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

จ านวนแรงงาน  
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร  
(ล้านบาท) 

กิจการการผลิต ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๕๐ ๕๑-๒๐๐ เกินกว่า ๕๐-๒๐๐ 
กิจการบริการ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๕๐ ๕๑-๒๐๐ เกินกว่า ๕๐-๒๐๐ 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน ๒๕ ไม่เกิน ๕๐ ๒๖-๕๐ เกินกว่า ๕๐-๑๐๐ 
กิจการค้าปลกี ไม่เกิน ๑๕ ไม่เกิน ๓๐ ๑๖-๓๐   เกินกว่า ๓๐-๖๐ 

๓.๒  นิยามในการส่งเสริม 
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่จะขอเข้ารับการสง่เสรมิ หรือสนับสนุน ใน

โครงการ/งบประมาณของภาครัฐ ควรก าหนดเกณฑ์ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมใหม่ เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญของกลุม่ SME ที่สมควรไดร้ับการช่วยเหลอื ทั้งนี้ มีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขว่า ข้อก าหนดของความเป็น 
SME ของนิยามในการสง่เสริม ควรมหีลักเกณฑ์เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 สินทรพัย์ถาวรไม่เกิน  ๒๐๐  ล้านบาท  
 ยอดขายไม่เกิน  ๒๐๐  ล้านบาท    
 ก าไรสุทธิกอ่นเสียภาษีไม่เกิน  ๒๐  ล้านบาท 

(หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ สสว. และ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
ประเภทกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ี วช. 

จะให้ความส าคัญ 
๑. กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเจริญเตบิโตสูง (SME High Growth Sectors) ประกอบด้วย 

๑๒ กลุ่มสาขาธุรกิจ 
1.1 กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์
1.2 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และช้ินส่วน 
1.3 กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ 
1.4 กลุ่มธุรกิจสมุนไพรและเครื่องส าอาง 
1.5 กลุ่มธุรกิจภาคเกษตรกรรม 
1.6 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน 
1.7 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 
1.8 กลุ่มธุรกิจการขนสง่และโลจิสตกิส ์
1.9 กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
1.10 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา 



1.11 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
1.12 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ 

๒. กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High Impact Sectors) 
ประกอบด้วย ๗ กลุ่มสาขาธุรกจิ 
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
2.6 กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั 
2.7 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 

๓. กลุ่มเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจบริการผูสู้งอายุ 
3.2 อาหารเพื่อสุขภาพ 
3.3 พลังงานทางเลอืก 
3.4 ธุรกิจทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม (Green business) 

๔. กลุ่มเศรษฐกจิดิจทิัล (Digital Economy) ได้แก่ 
๔.๑  ธุรกิจออนไลน ์
๔.๒ ซอฟต์แวร์ (Software) และดิจทิัลคอนเท้นท์ (Digital content) 
๔.๓ บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ (software) และแอพพลิเคช่ัน (application) 
๔.๔ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. กลุ่มเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
๕.๑ ธุรกิจทีเ่กี่ยวกบัการออกแบบ 
๕.๒ ธุรกิจเชิงวัฒนธรรม 
๕.๓ ธุรกิจการแสดง 
๕.๔ สถาปัตยกรรม 
๕.๕ ภาพยนตร์และการพิมพ ์
๕.๖ ผลิตภัณฑ์ไลฟส์ไตล ์(Lifestyles Product) (ดนตรี ห้องสมุด แฟช่ัน สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง 

ตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Flife&ei=XW1xVdrqK8OMuATwooK4BA&usg=AFQjCNHVN4ukCgzkkcQcgpX4OL8D1qrmTg&bvm=bv.95039771,d.c2E


ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
๑. งานวิจัยจะต้องมสีินค้าหรือบริการที่มี end user ที่ชัดเจนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง ร่วมใน

การด าเนินงานวิจัย รวมทัง้มีข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
๒. องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจะต้องมีความเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์เหมาะกับระดบั SME นั้น ๆ 
๓. งานวิจัยจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชิงพาณิชย์ หรอืเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย(Policy)  
๔. การวิจัยจะเน้นการพฒันาวิสาหกิจสู่ตลาดสากล คือ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เป็นรปูธรรม โดยเฉพาะการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่เน้นตลาดเฉพาะเจาะจง (niche market) เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้ผูผ้ลิต 

๕. วช. จะให้ความส าคัญแก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเภทกิจการทีม่ีคุณสมบัต ิ
ดังต่อไปนี ้

- มีบทบาททีส่ าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยให้ระบุและอ้างอิงบทบาทด้านมลูค่า และ
สัดส่วนของหรอืรายได้ของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  

- ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกับกิจการขนาดใหญห่รอืกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ในรปูรบัช่วง   
การผลิต หรือเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เปน็ต้น 

- เป็นวิสาหกจิภาคการผลิตสินค้าข้ันกลาง (Intermediate Goods) ที่สนับสนุนหรือเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

- เป็นวิสาหกจิที่ใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก หรือเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในประเทศ 
- วิสาหกจิที่เป็นอุตสาหกรรมหรือบริการใหม่ และเป็น knowledge based และ technology 

based industries/servicesซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
- วิสาหกจิอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีศักยภาพในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์  

 


