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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



สาขาบริการการศึกษา 

1. โครงสรางและสภาพของบริการการศึกษา 

1.1  ลักษณะท่ัวไปของบรกิารการศึกษา 
 กระแสโลกาภิวัฒนผนวกกับการเปดเสรีทางการคา เปนการตอกยํ้าการสรางความสามารถในการ
แขงขันในทุกระดับของการผลิต ศักยภาพของการทํางานใหบรรลุเปาหมายและอยูรอดในธุรกิจไดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ อยูที่ความรูความสามารถในการทํางาน การแขงขันจะเปนแรงกดดันให
บุคลากรทั้งหลายที่อยูในตลาดแรงงาน จึงเปนตองใหความสําคัญตอการศึกษาหาความรูเพื่อใหรูเทาทัน
สภาพการแขงขันทางธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเขมขน 
 1.1.1  ความหมาย 

การศึกษา หมายถึง  การเรียน  การสอน  ทักษะเฉพาะ และสิ่งที่แมจะจับตองไมไดแตเปนส่ิงที่
ลึกซึ้ง กลาวคือ การถายทอดความรู ทักษะการตัดสินที่ดี และภูมิปญญา เปาหมายพื้นฐานอีกประการหนึ่ง
ของการศึกษา คือ การถายทอดวัฒนธรรมจากรุนไปสูรุน (ดู การขัดเกลาทางสังคม (socialization) 

การศึกษา คือ การพัฒนาคน ซึ่ง การพัฒนา  หมายถึง การแกไขขอบกพรองใหดีข้ึน / การเสริม
ขอดีใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาการศึกษานั้นเปนขบวนการที่ใชเวลาทัง้ชวีติ 
มีการวิจัยในเด็กที่อยูในทองแม พบวาเด็กนั้นมีการเรียนรูในครรภแมแตกอนแรกเกิด และโดยทั่วไป 
ในประเทศไทย แบงออกเปน ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา  และ ระดับอุดมศึกษา 

1.1.2  ระบบการศึกษาของไทย สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ  
1. การศึกษาในระบบ (Formal Education)  
2. การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เปนระบบการศึกษาตอเนื่อง และ เปนระบบ

การศึกษาท่ีมักมีระยะการศึกษาระยะสั้น ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการอบรม เสริมสรางความรูความสามารถ
พิเศษ เสริมสรางทักษะความชํานาญ หรือวิชาชีพเฉพาะอยาง 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เชน การหาความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น การหา
ความรูจากอินเตอรเน็ต การหาความรูจากการอานหนังสือทั่ว ๆ ไป 
 เ มื่ อ พิ จ า รณาถึ ง ขน าดขอ งกิ จ ก า ร  ขน าดขอ งทุ นป ร ะกอบกา ร  จํ า น วน บุ คล าก ร 
ความหลากหลายของหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเขารับการศึกษาและระบบการ
บริหารจัดการที่ไมซับซอน จะเห็นไดวาการศึกษานอกระบบนี้จะเหมาะสมกับการใหบริการระดับ SMEs  
ได ม ากกว าภาคบ ริกา รด านกา ร ศึกษา ในระบบ  ดั งนั้ น ก า ร ศึกษานี้ จึ ง ให ค วาม สํ า คัญกั บ 
ภาคบริการดานการศึกษานอกระบบ และใชเปนพื้นฐานในการเสนอแนะแนวกลยุทธเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคบริการการศึกษาจากโครงสราง ขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับการกํากับดูแล 
ควบคุมการศึกษา ซึ่งเช่ือมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการแลว ทําใหพบวา การศึกษานอกระบบ เปนกลุม 
ที่ สสว.ควรสงเสริมใหมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เปนแหลงเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ที่จะมีผลในการเปนสวนสําคัญเปนการเสริมสรางรากฐานความแข็งแกรง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ในการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมอ่ืนๆไดตอไป  โดยอาจแบงการศึกษานอกระบบ เปน 5 กลุมยอย 
ดังนี้ 
 1) การศึกษาเชิงวิชาชีพ  เพื่อฝกฝนความรู  ความสามารถ  ความชํานาญพิเศษ  ทักษะ 
ในวิชาชีพตัวใดตัวหนึ่ง เชน การพาณิชยการบัญชี ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ธุรกิจการนําเขา-
สงออก ธุรกิจการเปนโรงเรียนสอนทําอาหารไทย ขนมไทย เบเกอร่ี ธุรกิจการเสริมสวย ฯลฯ  
 2) การศึกษาเชิงวิชาชีพดานชางเทคนิค เชน ชางกอสราง ชางไฟฟา ชางยนต ชางวิทยุ       
โทรทัศน ชางอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ   
 3) การศึกษาเชิงวิชาชีพการบริการดานสุขภาพ เชน การนวดสมุนไพร การนวดแผนไทย  
การฝกอบรมพี่เล้ียงเด็ก ดูแลคนชราและผูปวย 
 4) การศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ ICT การสอนการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สอนเขียน Website การสอนทํา Animation ชางซอมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
 5) การศึกษาเพื่อเสริมความรู ดานภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โรงเรียนสอนขับรถยนต 
โรงเรียนสอนศิลปะ โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนกีฬา ฯลฯ 
 

 1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  
 บริการการศึกษา นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคบริการ โดย SMEs มีบทบาท 
อยางยิ่งในการขับเคล่ือน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 บริการ
การศึกษา มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 2,273 ราย เปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 2,265 ราย  หรือคิด
เปนรอยละ 99.65 ในสวนของการจางงาน  SMEs  สาขาบริการการศึกษา  มีการจางานถึง 9,603 คน   
หรือคิดเปนรอยละ 92.80 ของการจางงานรวมในสาขาบริการการศึกษา  

ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

8010 การศึกษาระดับประถมศึกษา 298 23 4 321 325 14.12 0.18 14.30 

8021 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ 19 3 - 22 22 0.97 0.00 0.97 

8022 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสาย
อาชีวศึกษา 

68 3 1 71 72 3.12 0.04 3.17 

8030 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 66 8 3 74 77 3.26 0.13 3.39 

8090 การศึกษาผูใหญ และการศึกษาอื่นๆ 1,770 7 - 1,777 1,777 78.18 0.00 78.18 

รวม 2,221 44 8 2,265 2,273 99.65 0.35 100 
ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

8010 การศึกษาระดับประถมศึกษา 2,491 1,100 491 3,591 4,082 34.70 4.74 39.45 

8021 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ 32 176 - 208 208 2.01 0.00 2.01 

8022 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสาย
อาชีวศึกษา 

120 - - 120 120 1.16 0.00 1.16 

8030 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 372 405 254 777 1,031 7.51 2.45 9.96 

8090 การศึกษาผูใหญ และการศึกษาอื่นๆ 4,645 262 - 4,907 4,907 47.42 0.00 47.42 

รวม 7,660 1,943 745 9,603 10,348 92.80 7.20 100 
 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
 

1.3  สภาพตลาดบริการการศึกษา 
 สําหรับขอมูลทางดานสถิติที่สะทอนถึงความสําคัญของการศึกษานอกระบบ มีเพียงจํานวน
โ ร ง เ รี ย น  ซึ่ ง จํ า แ น กต ามป ร ะ เ ภท ขอ ง ก า ร ศึ กษ า  แล ะ แหล ง ที่ ต้ั ง ภ า ย ใ น เ ข ตก รุ ง เ ทพ ฯ  
และภูมิภาค  ซึ่งรวบรวมโดยกลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3 จาํนวนโรงเรยีนเอกชน นอกระบบโรงเรียน จําแนกตามประเภทตางๆ  ป 2547 
 

จํานวนโรงเรียน 
ลําดับ ประเภท 

รวม กทม. ภูมิภาค 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(ศึกษาผูใหญ) 
นานาชาติ 
สอนศาสนา 
กวดวิชา 
ศิลปศึกษา 
การศึกษาเสริมความรู 
การศึกษาเชิงวิชาชพี 
ชางเทคนิค 
สอนคอมพิวเตอร 

รวม 

2 
 

58         
324        
823        
286        
855        

1,418      
189 
772        

4,727 

- 
 

37         
90         

289        
157        
511        
570        
113 
221        

1,988 

2 
 

21 
234        
492        
129        
344        
848        
76 
551        

2,697 

ที่มา  :  กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา สป.ศธ. 
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2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของบริการการศกึษา 
 

แผนภาพที ่1   แบบจําลองหวงโซอุปทานของการศกึษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2   ขั้นตอนการใหบริการการศกึษา 
 

 
 
 
 

 
 เนื่องจากการศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาทุกอยางในองคกรทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ถือเปนทรัพยสินที่มีคา ซึ่งผูบริหารองคกรจะตองสราง และแสวงหาความรูมา
เติมเต็มใหกับองคกรและบุคลากรขององคกร ดังนั้นหวงโซอุปทานของการศึกษา มิไดส้ินสุดแตในระบบ
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แตการเปนเศรษฐกิจฐานความรูนั้นจะตองใหประชาชนของประเทศมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพราะสังคมโลกมิไดหยุดนิ่ง ดังนั้นความสําคัญของการเรียนรูจึงมีตอทุกคนในประเทศ  
ทุกระดับช้ันอายุ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 ในสวนของการศึกษานอกระบบ ผูเขาเรียนสวนใหญมีทั้งที่ตองการพัฒนาความรูที่มีอยูเดิม
เพิ่มเติม เพื่อสรางอาชีพเสริม หรือเรียนเพียงเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และยังรวมไปถึงผูที่ตองการ
ความรูเสริมทักษะ เพื่อนําความรูไปประกอบการทํางาน เชน การศึกษาวิชาชางซอมเสริม การศึกษาวิธีการ
ปรุงอาหาร การเรียนตัดเย็บเส้ือผา การเรียนวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การเรียนภาษาตางประเทศ  
ซึ่งการศึกษาในกลุมนี้ ผูประกอบการสวนใหญจะเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ความสําเร็จของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียน ประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา 

 

ประชาชนท่ัวไป 

ผูประกอบการ SMEs 

การศึกษานอกระบบ 

และ 
การพัฒนาฝกอบรม 

บุคลากรที่มี 

ความรูความสามารถ 

นักเรียน กระบวนการเรียนรู ผูสําเร็จการศึกษา ตลาดแรงงาน 

SMEs 
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การใหบ ริการศึกษา  ก็มีกระบวนการและ ข้ันตอนในการ ดํา เนินงาน  ใกล เ คียงกับการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรม ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ึนอยูกับทั้งตัวผูเรียน กระบวนการเรียนรู ผูที่สําเร็จ
การศึกษา  ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยกลไกของตลาดแรงงาน (ดังแสดงในภาพที่ 2) 
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สาขาบริการการศึกษา 

3.1 จุดแข็ง (Strength) 
1) การจัดต้ังสถาบันการศึกษาและดําเนินการใชทุนจัดต้ังไมมากนัก 
2) การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรทําไดงายและรวดเร็วตามสถานการณของตลาดแรงงาน 
3) ราคาคาเรียนไมสูงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
3.2 จุดออน (Weakness) 
1)ในการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาการเชิงชาง เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร SMEs ผูใหบริการการศึกษา

ยังขาดการลงทุนอยางเพียงพอในดานส่ือการเรียนการสอน อุปกรณและเคร่ืองมือจักรกลและเทคโนโลยทีีใ่ช
ประกอบการสอน 

2) การบริหารจัดการภายในองคกรและการดําเนินแผนการตลาดยังเปนปญหา 
3.3 โอกาส (Opportunity) 
1) การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ทําใหความตองการแรงงานเพิ่มมากข้ึน รวมทัง้ตองการแรงงาน

ที่มีคุณภาพในทางวิชาการและทักษะในการทํางานมากข้ึน 
2) การเปดการคาเสรีภาคบริการทําใหตลาดของการบริการภาคการศึกษาขยายตัวได 

มากข้ึน 
3) นโยบายของรัฐที่ตองการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge 

Based Economy) ทําใหเกิดความต่ืนตัวในการเรียนรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศ  
3.4 อุปสรรค (Threat) 
1) การเปดเสรีภาคบริการ ทําใหสถาบันการศึกษาจากตางชาติสามารถเจาะตลาดการบริการ 

ของไทยไดงายข้ึน  
2) การแขงขันภายในประเทศระหวางสถาบันการศึกษาของรัฐกับสถาบันที่จัดสอนโดยภาคเอกชน

ในระดับ SMEs มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
 
4.  ปญหาบริการการศึกษา 
 โดยสรุป พบวาปจจุบันปญหาและขอจํากัดหลักที่ผูประกอบการสาขาการศึกษาเผชิญและเปน
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ไดแก  การรวมกลุมทางดานการศึกษามีการรวมกลุมแตยังขาดความเขมแข็ง  
การขาดการประสานงานระหวางผูประกอบการและการศึกษาในระบบ และสมาคมที่มีอยูเดิมมีอํานาจ
ตอรองมากกวาสมาคมใหมๆ และมีขอกีดกันการเขาเปนสมาชิกของผูประกอบการรายใหมมากเกินไป  
รายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปปญหาและวิธกีารแกไขในสาขาการศึกษา 
ปญหา วิธีการแกไข 

การรวมกลุมทางดานการศึกษามีการ
รวมกลุมแตยังขาดความเขมแข็ง 

เสนอภาครัฐเปนเจาภาพในการสนับสนุนดานสถานที่และการ
ประสานงาน 

ขาดการประสานงานระหวางผูประกอบการ
และการศึกษาในระบบ 

จัดทําฐานขอมูลวาผูประกอบการแตละรายมีความชํานาญ 
ในดานใด ซึ่งจะเปนการลดตนทุนการหาขอมูลลง 

สมาคมที่มีอยูเดิมมีอํานาจตอรองมากกวา
สมาคมใหมๆ และมีขอกีดกันการเขาเปน
สมาชิกของผูประกอบการรายใหมมาก
เกินไป 

กระจายอํานาจตอรอง ใหสิทธิแตละสมาคมเทาๆกัน กลาวคือ
ไมใหอภิสิทธแกสมาคมใดสมาคมหนึ่งมากเกินไป 

 
5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาบริการการศึกษา 
 ในการคัดเลือก SMEs เปาหมายซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาไดแก กลุม SMEs เปาหมาย
จะตองเปนกลุมที่มีความสําคัญในหวงโซการผลิต มีความสําคัญในแตจํานวนกิจการ การผลิต การจางงาน 
การสงออก และการใชวัตถุดิบในประเทศ รวมไปถึงมีโอกาสการขยายตัวสูง เปนตน ประกอบกับการศึกษา
สถานภาพอุตสาหกรรมของสาขาการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาทําการคัดเลือกกลุมธุรกิจ 
SMEs เปาหมายโดยเนนเฉพาะกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการเจาของกิจการ “การศึกษานอกระบบ” 
เทานั้น โดยมีรายละเอียดแบงเปนกลุมๆ พรอมเหตุผลในการคัดเลือกดังตอไปนี้ 

(1) กลุมธรุกจิสถาบันการศึกษาท่ีเนนเพิ่มพูนทกัษะการใชภาษาตางประเทศ 
ไดแก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ, สถาบันสอนภาษาจีน, สถาบันสอนภาษาญ่ีปุน เปนตน เนื่องจาก

การติดตอส่ือสารคาขาย และการประสานงานกับตางประเทศมีบทบาทตอสังคมและธุรกิจทั้งขนาดใหญ 
และขนาดเล็ก ดังนั้น หากผูประกอบการขาดทักษะดังกลาว จะเปนอุปสรรคตอการขยายตลาดไปยัง
ตางประเทศ  

(2) กลุมธรุกจิสถาบันสอนความรูดานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 
 ไดแก สถาบันสอนการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรและ Software ตางๆ, สถาบันพัฒนา
โปรแกรมเมอร, สถาบันสอนการออกแบบเว็บไซด เปนตน เนื่องจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบการจะตองเรียนรูและหันมาใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
 (3) กลุมธรุกจิสถาบันอบรมพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ 
 ไดแก สถาบันจัดอบรมความรูดานการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการองคกร เปนตน 
ดวยเหตุที่สถาบันเหลานี้ สามารถรวมเปนพันธมิตรในการจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการในสาขาอ่ืนๆได  ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย 
ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย 
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6.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในสาขาการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  

มี วั ต ถุ ป ร ะส งค เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม  และสนั บ สนุ น ใ ห ผู ป ร ะ กอบกา ร ในส าข าก า ร ศึ กษ า 
มีปจจัยพื้นฐานและประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขงรายใหม
จากการเปดเสรีภาคบริการ และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถแขงขันกับตลาดโลกได ยุทธศาสตร
ดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของสสว. คือ “กลยุทธ
การสรางเสริมศักยภาพการแขงขัน” 

 แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหผูประกอบการในสาขาการศึกษามีปจจัยพื้นฐานและ

ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขงรายใหมจากการเปดเสรีภาค
บริการ และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาท่ีพยายามผลักดันใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) โดยในหลายๆยุทธศาสตร 
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ในกลยุทธที่ 4.1 พัฒนา
บุคลากรภาคบริการ และกลยุทธที่ 4.3 การสงเสริมการสรางตราสินคาในสาขาบริการที่มีศักยภาพ, 
ยุทธศาสตรที่ 6 เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.2 การยกระดับ
ความรูและทักษะของบุคลากรของ SMEs  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการสาขาการศึกษานี้  
จะประกอบดวยกิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การเสริมสรางทักษะความรูใหมๆสําหรับเปนเคร่ืองมือ 
ในการพัฒนาการศึกษา เชน ความรูดานสารสนเทศ, การปรับปรุงกฎเกณฑตางๆที่เอ้ืออํานวยและลด
ขอจํากัดขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

หนวยงานของภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ
สาขาสารสนเทศนี้ ไดแก  
- กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA)  สงเสริมและ

สนับสนุนการสรางผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการศึกษาใหแกผูประกอบการ 
เชน ระบบ E-learning เปนตน และสนับสนุนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผูประกอบการสาขาการศึกษาใหภาคอุตสาหกรรมอ่ืน  ๆทั้งภาคการผลิต การคาและบริการ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนรวมในการศึกษาคนควาและใหขอมูลความตองการของผูประกอบการในสาขา
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ กับผูประกอบการสาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับความตองการของตลาด เชน 
ความตองการใชซอฟตแวรสําหรับธุรกิจ SMEs และอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งจําเปนจะตองมีการอบรมและ
พัฒนาบุคลากร, แนวโนมของการใชอินเตอรเน็ตและเว็บไซตเปนส่ือกลางในการตลาดที่เพิ่มข้ึน เปนตน 
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- กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย มีสวนรวมในการบอกทิศทางของประเทศคูคาที่สําคัญของไทย 
เพื่อผูประกอบการดานการศึกษา จะไดปรับเปล่ียนหลักสูตร โดยเฉพาะดานภาษา ตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการสาขาสารสนเทศนี้  สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลภาพรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทั่วประเทศ ควรทําหนาที่เปนเพียงผูประสานงานและใหขอมูลตางๆ กับสมาชิก 
ของสํานักงาน และพยายามขยายฐานสมาชิกเพื่อกระจายขอมูลตาง  ๆเทานั้น 
 ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของ
สสว. คือ “กลยุทธการสรางเสริมศักยภาพการแขงขัน” โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) 
ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1.1 การสรางเสริมศักยภาพการแขงขัน 
โครงการสนับสนุน 

o โครงการสงเสริมความรูในการทําธุรกิจแกผูประกอบการรายใหม: สงเสริมใหผูประกอบการ
บริการการศึกษามีความรูความเขาใจในการทําธุรกิจอยางแทจริงทั้งในแงระบบการลงทุน การบริหาร
จัดการ แหลงทุนแนวทางในการทําธุรกิจ 

o โครงการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอน : สงเสริมการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือการสอน 
ซึ่งผูใหบริการการศึกษาในระดับ SMEs สามารถผลิตส่ือการสอนในรูปแบบของซีดีรอม ในสาระของชุด
วิชาตาง ๆ ผลิตซีดีรอมมัลติมีเดีย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน และทบทวนบทเรียนไดเอง 
โดยทางสสว.เปนผูสนับสนุนดานเงินทุนในการผลิตตนฉบับ หรือซื้อลิขสิทธิ์จากตนฉบับ ตลอดจน  
ทําหนาที่ประสานงานกับสํานักงานสงเสริมการลงทุน เพื่อนําขอเสนอทางดานสิทธิประโยชนในดาน
ภาษีอากรเกี่ยวกับอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อเปนแรงจูงใจให SMEs ใหความสําคัญที่จะลงทุน 
ใชส่ือการสอนที่ทันสมัย และไดสัดสวนกับจํานวนผูเรียน 

o การประสานงานปรับปรุงแกไขกฏระเบียบและมาตรฐานของสถานประกอบการ เพื่อเตรียม
ตัวรับมือการเปดเสรีภาคบริการ: จัดใหมีการวางมาตรฐานของสถาบันการศึกษานอกระบบ และมี
การออกตราสัญลักษณเปนการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับตาง ๆ กัน รวมทั้งทําการตรวจสอบ
มาตรฐานเปนระยะ ๆ เพื่อการคุมครองผูบริโภคและเสริมสรางแรงจูงใจใหแกสถาบันการศึกษาที่ให
ความสําคัญดานคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การรวมตัวกันเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 
ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสาขาการศึกษามีการ

รวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย  หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริมการจัดต้ังสมาคม ชมรม 
ในกลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมีผูประสานงาน หรือตัวกลาง 
การพัฒนาเครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูก
ขับเคลื่อนดวย 2 กลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลักของสสว. คือ กลยุทธการสราง 
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Cluster รวมกับพันธมิตรอ่ืนๆ และกลยุทธการสงเสริมการจัดต้ังสมาคม SMEs ของภาคบริการการศึกษา 
ซึ่งกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนของยุทธศาสตรนี้จะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถทําใหเกิดความรวมมือ การกําหนดทิศทาง เปาหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล
ขาวสาร และทรัพยากรระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 การรวมตัวกันเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 
ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสาขาการศึกษามีการ

รวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย  หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริมการจัดต้ังสมาคม ชมรม 
ในกลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมีผูประสานงาน หรือตัวกลางการ
พัฒนาเครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneur Development) ในกลยุทธที่ 1.5 การสรางโอกาสทางธุรกิจและ 
การใหความรูดานการตลาด (สงเสริมและพัฒนาเครือขายธุรกิจ) 

ในปจจุบันสาขาการศึกษา เปนสาขาที่ยังไมมีการรวมตัวเปนรูปธรรม อีกทั้งเปนสาขาที่หนวยงานภาครัฐ
หลายๆหนวยมีการจัดอบรมในลักษณะที่ทับซอนกับผูประกอบการอยูมาก ดังนั้นการรวมกลุมเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจ จะกอใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย  โดยผูประกอบการจะไดรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาใหธุรกิจเขมแข็งข้ึน  
และหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทหนาที่หลักในการพัฒนาบุคลากรก็จะมีขอมูลของผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ในการ
ฝกอบรม แตประโยชนตางๆจะไมสามารถเกิดข้ึนไดหากผูประกอบการสาขาการศึกษา ไมมีการรวมกลุมกัน 

สําหรับยุทธศาสตรการรวมตัวกันเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปนเจาภาพหลักในการประสานงาน อํานวยความสะดวกและสนับสนุน
ปจจัยพื้นฐานตางๆ จนทําใหผูประกอบการสามารถรวมกลุมไดอยางเขมแข็ง เชน การจัดสถานท่ีประชุม,  
ผูประสานงานรวมรวมฐานขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ  

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวย 2 กลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. คือ กลยุทธการสราง Cluster รวมกับพันธมิตรอ่ืนๆ และกลยุทธการสงเสริมการจัดต้ังสมาคม 
SMEs ของภาคบริการการศึกษา ซึ่งกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนของยุทธศาสตรนี้จะทําใหทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถทําใหเกิดความรวมมือ การกําหนดทิศทาง เปาหมาย 
รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร และทรัพยากรระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยแตละ 
กลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 2.1 การสราง cluster รวมกับพันธมิตรอ่ืนๆ 
โครงการสนับสนุน 

o โครงการสรางเครือขายพันธมิตรคูคา: เปนเสริมสรางเปนพันธมิตร ในกลุมบริการที่เอ้ือตอกัน เชน
ในการสงเสริมการทองเที่ยว อาจจะพวงการใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เชน การปรุงอาหารไทย 
การนวดแผนไทย การสอนดนตรีไทย การสอนนาฏศิลปไทย ฯลฯ 
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o  โครงการสรางเครือขายคอมพิวเตอรการศึกษานอกระบบ: โดยจัดทําเครือขายคอมพิวเตอร
เช่ือมโยงกับเครือขายคอมพิวเตอรโรงเรียนมัธยมศึกษา (School Net) เพื่อใหโรงเรียนที่รวมโครงการ
สามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร ส่ือการสอน และดัชนีหองสมุดระหวางโรงเรียน เพื่อใหผูใชไดเขาถึงศูนย
ขอมูลตาง ๆ และหองสมุดในอินเตอรเน็ต เพื่อใหครูสามารถติดตอกับครูอาจารยในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ จะไดนําวิทยาการที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน  

กลยุทธที่ 2.2 การสงเสริมการจัดต้ังสมาคม SMEs ของภาคบริการการศึกษา 
โครงการสนับสนุน 
โครงการ SMEs education Alliance: สงเสริมการจัดต้ังสมาคม SMEs ของภาคบริการการศึกษา 

โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม ทําหนาที่เปนผูริเร่ิม และสนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนตอกัน
ในระยะเร่ิมต้ัง หรือรับเปนผูจัดทํา Website เฉพาะสําหรับการบริการการศึกษา เพื่อชวยใหขอมูลขาวสาร
แก ผูบริโภค หรือจัดการเช่ือมโยงระหวาง SMEs กับคณาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ใหแก SMEs ไดมี
โอกาสไดพบกันเพื่อผลประโยชนในการใหบริการการศึกษารวมกัน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การขยายตลาดบริการการศึกษา 
 ผลจากการเจรจาการเปดการคาเสรีภาคบริการทั้งระดับพหุภาคี และทวิภาคี เปนทั้งแรงกดดัน 
ดานการแขงขันภายในประเทศ แตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกธุรกิจที่มีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะขยายโอกาสการลงทุน และดําเนินธุรกิจในตางประเทศไดดวย ทั้งนี้รวมทั้งการบริการ 
ดานการศึกษา หลาย ๆ ประเภทที่มีความเปนไปได เชน การสอนนวดแผนไทย การขาย Franchise ในธรุกจิ 
Spa การสอนมวยไทย ธุรกิจการสอนภาษาและคอมพิวเตอรในระบบ Franchise ฯลฯ 

แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การขยายตลาดบริการการศึกษา 
 ผลจากการเจรจาการเปดการคาเสรีภาคบริการทั้งระดับพหุภาคี และทวิภาคี เปนทั้งแรงกดดัน 
ดานการแขงขันภายในประเทศ แตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกธุรกิจที่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะขยายโอกาสการลงทุน และดําเนินธุรกิจในตางประเทศไดดวย ทั้งนี้รวมทั้งการบริการดานการศึกษา 
หลาย ๆ ประเภทที่มีความเปนไปได เชน การสอนนวดแผนไทย การขาย Franchise ในธุรกิจ Spa การสอน
มวยไทย ธุรกิจการสอนภาษาและคอมพิวเตอรในระบบ Franchise ฯลฯ 

ยุทธศาสตรการขยายตลาดบริการการศึกษาเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายาม
ผลักดันสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) จะมีสวน
ผลักดันความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneur Development) 
ในกลยุทธที่ 1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะตามขนาดระยะการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจาก
ผูประกอบการ SMEs มีทางเลือกเพิ่มเติมในการพัฒนาขีดความสามารถนอกเหนือไปจากโครงการอบรม
ตางๆของภาครัฐ 

สําหรับยุทธศาสตรนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่ 
เปนผูประสานงาน กับหนวยงานตางๆที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาบุคลากรไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน, กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, สถาบันเฉพาะทางดาน
ตางๆ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, สถาบันอาหาร, สถาบันยานยนต, สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และสถาบันไทย-เยอรมัน), กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ 
(SIPA) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา 
เพื่อที่จะขยายตลาดกับผูประกอบการ และมองลูทางการขยายตลาดบริการการศึกษาสูประเทศตางๆในภูมิภาค 

 นอกจากนี้ สสว. ก็สามารถมีบทบาทประชาสัมพันธนําขอมูลหลักสูตรอบรมตางๆของผูประกอบการมา
เผยแพรใหสมาชิกของสสว. รับทราบไดอีกทางหนึ่งดวย 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. ซึ่งประกอบดวย 2 กลยุทธหลักโดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมเพิ่มทักษะการเรียนรูหลังจบการศึกษาภาคปกติ 
โครงการสนับสนุน 

o โครงการสงเสริม SMEs แสวงหาความรูเพิ่มเติม: โดยทําหนาที่ประสานงานกับสํานักงานสงเสริม
การลงทุน เพื่อนําขอเสนอทางดานสิทธิประโยชนในดานภาษีอากรเก่ียวกับการลดหยอนภาษีกับ
ผูสมัครเรียนในการศึกษานอกระบบที่ได รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเปนแรงจูงใจให SMEs  
ใหความสําคัญกับการศึกษา ซึ่งจะสงผลให SMEs ในภาคการศึกษาพยายามปรับมาตรฐานและขยาย
ฐานลูกคา 

กลยุทธที่ 3.2 จัดหลักสูตรการพัฒนา SMEs 
โครงการสนับสนุน 

o โครงการพัฒนาหลักสุตรใหมๆท่ีเปนที่ตองการของตลาด SMEs สาขาอ่ืนๆ: โดยรวมกับ
สถาบันการศึกษานอกระบบใชจุดแข็งของลักษณะธุรกิจที่สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว
กวา การศึกษาในระบบ ปรับปรุงหลักสูตรใหมๆ ที่เปนที่ตองการของตลาด เชน หลักสูตรอบรมระยะสั้น
เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช หลักสูตรฝกฝนอาชีพที่เฉพาะเจาะจง เปนตน 

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ    

 7.1  พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เปนกรอบ
การพัฒนาการศึกษานอกระบบ  ไมวาจะเปนการศึกษาเชิงวิชาชีพทั่วไป การศึกษาเชิงวิชาชีพดานชาง
เทคนิค การศึกษาเชิงวิชาชีพการบริการดานสุขภาพ การศึกษาเพื่อเสริมความรูดานภาษาตางประเทศ 
การศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และ ICT   

7.2  กรอบการศึกษาภายใต WTO ในขณะนี้ประเทศสมาชิก  WTO  กําลังเจรจาจัดทํา modalities 

ของกระบวนการเจรจาแบบ plurilateral และมีการรวมกลุมหารือเพื่อยืน plurilateral request โดยมีการ
รวมกลุมแลว 17 กลุม เพื่อยืน pluriteral requests ตอตางประเทศเปาหมาย เพื่อเรียกรองใหมีการเปดตลาด
บริการโดยบุคคลธรรมดา สถาปนิกและวิศวกร การกอสราง บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พลังงาน  
การศึกษา  การเงิน  บริการดานกฎหมาย โลจิสติกส  การเดินเรือทางทะเล บริการดานไปรษณีย  
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โทรคมนาคม  และบริการดานส่ิงแวดลอม  เปนตน ประเทศที่ยื่น อาทิ อินเดีย แคนนาดา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย 
ฮองกง จีน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ชิลี และ นิวซีแลนด เปนตน  
8. แนวโนมของบริการการศึกษา 
 จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปจจุบัน   คาดการณวาตัวเลขการวางงานในป  2552  
จะอยูที่ประมาณ  1 ลานคน   สงผลใหการประกอบธุรกิจอิสระมีมากข้ึน  เชน  ธุรกิจรานอาหาร   
รานเสริมสวย  รานตัดเส้ือผา  โดยแรงแรงงานที่วางงานและแรงงานที่อยูในระบบแตตองการอาชีพเสริม   
จะเขาสูระบบการศึกษาหรืออมรมวิชาชีพมากข้ึน สงผลใหในป 2552 การศึกษานอกระบบโดยเฉพาะ 
ดานวิชาชีพ  ดานภาษาตางประเทศ  และดานคอมพิวเตอร  จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 
9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เมื่อวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหาความสําคัญของ SMEs   
บนหวงโซอุปทาน  และแนวโนมของบริการการศึกษา จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการขยายบริการการศึกษาไปยังตางประเทศ เชน รวมทุนกับประเทศ
เพื่อนบานในการจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชา  โดยมุงหวังใหเกิดตนแบบบริการการศึกษา (Best Practis)  

2. ควรสงเสริมความเช่ือมโรงระหวางสถาบันการศึกษา  กับผูผลิตส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหเกิด
การพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ควรสงเสริมการรวมกลุมพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันภายในกลุม
ผูประกอบการ 
10. ตัวอยางโครงการในสาขาบริการการศึกษา 
 1. ชื่อโครงการ: SMEs education Alliance 
 2. หลักการและเหตุผล 
 กระแสโลกาภิวัฒนผนวกกับการเปดเสรีทางการคา เปนการตอกยํ้าการสรางความสามารถในการ
แขงขันในทุกระดับของการผลิต ศักยภาพของการทํางานใหบรรลุเปาหมายและอยูรอดในธุรกิจไดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ อยูที่ความรูความสามารถในการทํางาน การแขงขันจะเปนแรงกดดันให
บุคลากรทั้งหลายที่อยูในตลาดแรงงาน จึงเปนตองใหความสําคัญตอการศึกษาหาความรูเพื่อใหรูเทาทัน
สภาพการแขงขันทางธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเขมขน 
 ปจจุบันมีผูประกอบการเอกชนซ่ึงใหบริการดานการศึกษามากมาย อาทิเชน กวดวิชา สถาบัน 
สอนคอมพิวเตอร สถาบันสอนภาษา สถาบันสอนวิชาชีพเฉพาะทาง แตกิจการดังกลาว มีลักษณะ 
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหอยูกระจัดกระจาย และรวมกลุมกันไดยาก  
 ผลของการแขงขันที่ รุนแรง อันเนื่องมาจากการเปดการคาเสรีภาคบริการซึ่งจะมีผลกระทบ 
อยางรุนแรงตอผูประกอบการที่ไมสามารถปรับตัว และยกระดับมาตรฐานของตน ดังนั้น การสงเสริมการ
จัดต้ังสมาคม SMEs ของภาคบริการการศึกษา จึงเปนส่ิงจําเปน 
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 โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม ควรทําหนาที่เปนผูริเร่ิม และสนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือ
ประโยชนตอกันในระยะเร่ิมต้ัง หรือรับเปนผูจัดทํา Website เฉพาะสําหรับการบริการการศึกษา เพื่อชวยให
ขอมูลขาวสารแก ผูบริโภค หรือจัดการเช่ือมโยงระหวาง SMEs กับคณาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ใหแก 
SMEs ไดมีโอกาสไดพบกันเพื่อผลประโยชนในการใหบริการการศึกษารวมกัน  
 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อประสานงานในการสงเสริมให ผูประกอบการ ภาคบริการ สาขาการศึกษา สามารถ
รวมกลุมเปนพันธมิตร และฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

3.2 เพื่อใหการบริหารเครือขายมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อเปนแหลงกระจายขาวสารขอมูลกิจกรรมของภาครัฐ สูผูประกอบการเอกชน ทําใหกิจกรรม
ตางๆของภาครัฐสามารถสงขอมูลถึงกลุมเปาหมายผูประกอบการไดโดยตรง 
 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 กอใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการ ภาคบริการ สาขาการศึกษา โดยเนนที่การศึกษา 
นอกระบบ ไดแก การศึกษาเชิงวิชาชีพทักษะพิเศษ, การศึกษาเชิงวิชาชีพดานชางเทคนิค, การศึกษา 
เชิงวิชาชีพการบริการดานสุขภาพ, การศึกษาเชิงวิชาชีพการบริการดานสุขภาพ และการศึกษาเพื่อเสริม
ความรูดานภาษา 
 5. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  ระยะเวลาการดําเนินการ 2 ป โดยมีขอบเขตการดําเนินการ ดังนี้ 

 เดือนที่ 1-6 รวบรวมขอมูลผูประกอบการสาขาบริการ และเชิญประชุมเพื่อหากลุมตัวแทน
ผูประกอบการในการจัดต้ังสมาคม 

 เดือนที่ 7-12 จัดต้ังสมาคม และวางแผนการดําเนินการ กรอบการทํางานและบทบาทของ
สมาคม 

 เดือนที่ 12 จัดต้ัง และเปดตัวสมาคมอยางเปนทางการ 
 เ ดือนที่  13-24 สนับสนุนกิจกรรมตางๆของสมาคม  เพื่อใหสมาคมดําเนินการ

ประชาสัมพันธ และจัดหาสมาชิก รวมกลุมคลัสเตอรของภาคการศึกษา 
 6. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช  ประมาณ 2, 500,000 บาท โดยงบประมาณดังกลาว เปนคา
บริหารจัดการโครงการ คาพนักงานผูประสานงานของสมาคม คาจัดประชุมสัมมนาเปดตัวสมาคม เปนตน 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานบริการการศึกษา

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

กระบวน
การเรยีนรู
กระบวน
การเรยีนรู ผูสําเรจ็ผูสําเรจ็นักเรยีนนักเรยีน ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน

 
 

  การพฒันาเครือขายการพฒันาเครือขาย   cluster cluster 
  พฒันาศักยภาพการบริหารจัดการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ

  เพิม่พนูทักษะการใชภาษาตางประเทศเพิม่พนูทักษะการใชภาษาตางประเทศ

บริการการศึกษาบริการการศึกษาบริการการศึกษา
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การขยายตลาดบริการการศึกษาการขยายตลาดบริการการศึกษา

• สงเสริมเพิม่ทักษะการเรียนรูหลงั
จบการศึกษาภาคปกติ
• จัดหลกัสูตรการพฒันา SMEs

การรวมตวักนัเปนการรวมตวักนัเปนเครือขายเครือขาย  ClusterCluster

• การสราง cluster รวมกบัพนัธมิตร
อืน่ ๆ
• สงเสริมการจัดตัง้สมาคม SMEs
ของภาคบริการการศึกษา

การเพิม่ประสิทธภิาพในการแขงขันการเพิม่ประสิทธภิาพในการแขงขัน 
• การสรางเสริมศักยภาพการแขงขัน

• การสรางเครอืขายพันธมิตรคูคา
• สรางเครอืขายคอมพิวเตอร
การศึกษานอกระบบ
• สนับสนุน  SMEs education 
Alliance

• การสงเสรมิ SMEs แสวงหา
ความรูเพิ่มเติม
• การพัฒนาหลักสตูรใหมๆท่ีเปนท่ี
ตองการของตลาด 

• สงเสรมิความรูในการทําธุรกิจแก
ผูประกอบการรายใหม
• สงเสรมิการใชคอมพิวเตอรเปน
สือ่การสอน
• ประสานงานปรบัปรงุแกไข
กฎระเบียบและมาตรฐาน

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ
การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
   

     

http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
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