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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  
 

      



สาขาบริการที่ปรึกษา  

1. โครงสรางและสถานภาพของบริการที่ปรึกษา 
1.1  ลักษณะทั่วไปของบรกิารที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาคือ ผูประกอบวิชาชีพซ่ึงอาจเปนรายบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปน หางหุนสวน หรือบริษัทที่

ตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยางสูง และมีความรูทางวิชาการ ประสบการณ และความสามารถใหบริการที่
ปรึกษา และเสนอแนะ ความรูทางวิชาการในสาขาตางๆ อาทิ วิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร 
สังคม และการเมือง ทั้งนี้ รูปแบบการใหบริการประกอบดวย การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได
ของโครงการลงทุนโดยพิจารณาดานเทคนิค เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และส่ิงแวดลอม การศึกษาสํารวจ
และออกแบบในรายละเอียดทางดานวิศวกรมและสถาปตยกรรม และการวางแผนและควบคุมการกอสราง
โครงการขนาดใหญและซับซอน ซึ่งเกี่ยวของกับงานหลายๆ ดาน โดยจําเปนตองใชวิศวกรที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณในงานที่เกี่ยวของทั้งทางเทคนิค วิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร การเงิน และการบริหาร เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูวาจางในงานศึกษานี้ไดแบงบริการที่ปรึกษาออกเปน 5 กลุม คือ (1) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย-สํานักงาน
กฎหมาย (2) ที่ปรึกษาทางบัญชี-สํานักงานบัญชี (3) ที่ปรึกษาทางสถาปตยกรรม (4) ที่ปรึกษทางวิศวกรรม 
(5) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ-สํานักงานที่ปรึกษาธุรกิจ (6) ที่ปรึกษาในดานอ่ืนๆ เชน ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนตน 

กลุมวิชาชีพเหลานี้มีลักษณะงานที่สามารถดําเนินการไดอยางเปนอิสระ ความสามารถเฉพาะตัว
และชื่อเสียงของผูประกอบการที่ไดสะสมมาจากการดําเนินงานที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องจะเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดศักยภาพของการแขงขัน ซึ่งทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถดํารงอยู
คูกับธุรกิจขนาดใหญในการใหบริการที่ปรึกษาได โดยแบงเขตการแขงขันไดคอนขางชัดเจน องคกร
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญซึ่งมีการบริหารงานซับซอนและบางสวนที่เกี่ยวพันกับตางประเทศ จะหันไปใชบริการ
ของสํานักงานที่ปรึกษาขนาดใหญ ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม หรือบุคคลธรรมดาทั่วๆ ไป  
ซึ่งขอปญหาหรือความจําเปนที่ตองใชบริการวิชาชีพมิใชเปนเร่ืองที่ซับซอนมากมาย จึงมักจะใชบริการจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในบริการที่ปรึกษา จึงเปนโอกาสสําคัญของ SMEs ในการรักษาตลาดไว
ใหคงอยูดวยศักยภาพการใหบริการที่เขมแข็ง 
 1.2 ประเภทของบริการท่ีปรึกษา  สามารถแยกประเภทของการใหบริการที่ปรึกษา ไดดังนี้ 
 1) ที่ปรึกษาทางบัญชี – สํานักงานบัญชี  ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาทางบัญชี เชน  
การตรวจสอบบัญชีและเอกสารทางบัญชี การวางระบบบัญชี หรือแมกระทั่งรับทําบัญชีใหกับผูวาจาง  
ซึ่งอาจรวมถึงการดําเนินการทางดานภาษีดวย โดยการรับทําบัญชีอาจจะรับทําบัญชีทั่วไป เชน การทํางบ
การเงินตางๆ หรือ อาจจะเนนการทําบัญชีเฉพาะบางกรณี เชน การปดบัญชีเพื่อเลิกกิจการ เปนตน  
 2) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย – สํานักงานกฎหมาย  ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาและแกไข
ปญหาทางดานกฎหมายแกบุคคลและนิติบุคคลในดานตางๆ เชน ปญหาทางกฎหมายทั่วไป (แพง พาณิชย 
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อาญา) กฎหมายเยาวชนและครอบครัว แรงงาน ภาษีอากร (วางแผนภาษี) ศุลกากร ปกครอง ทรัพยสินทาง
ปญญา และการคาระหวางประเทศ เปนตน หรือใหคําปรึกษาตามกฎหมายพิเศษตางๆ อาทิเชน กฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (B.O.I.) เปนตน นอกจากนี้อาจ
ทําหนาที่วาความใหกับคดีตางๆ เชน งานฟองตาง แกตาง และดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลทั่วราชอาณาจักร 
ในคดีประเภทตาง  ๆ 
  3) ที่ปรึกษาทางสถาปตยกรรม  ทําหนาที่ ในการใหคําปรึกษาทางดานงานทาง
สถาปตยกรรมซ่ึงอาจรวมถึง งานสถาปตยกรรมหลัก (Architecture) ภูมิสถาปตยกรรม (landscape 
architecture) สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป (interior architecture) สถาปตยกรรมผังเมือง 
(urban architecture)  เปนตน ซึ่งจะรวมถึงการใหบริการทางดานการออกแบบ เขียนแบบดวย 
  4) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาทีเกี่ยวกับวิศวกรรมในดานตางๆ 
เชน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑทางวิศวกรรม เทคโนโลยีเชิง
วิศวกรรม วิศวกรรมอุตสาหกรรม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนตน  
  5) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ อาจใหคําปรึกษาทางดานการวางแผนธุรกิจทั่วไป การจัดต้ังธุรกิจ 
การบริหารกิจการ การจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การบริหารการเงิน เปนตน ซึ่งอาจ
เปนในลักษณะการใหบริการการปรึกษาในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายๆ ดานพรอมกัน 
  6) ที่ปรึกษาในดานอ่ืนๆ คือ ที่ปรึกษาที่มิไดรวมอยูในที่ปรึกษา 5 ประเภทแรก เชน ที่
ปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช
ในองคกร เปนตน หรืออาจรวมถึงที่ปรึกษาทางดานสุขภาพ จิตวิทยา ฯลฯ 
  1.3  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน 
 บริการที่ปรึกษา นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคบริการ โดย SMEs มีบทบาท
อยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 บริการที่
ปรึกษา มีจํานวนผูประกอบการท้ังส้ิน 17,352 ราย เปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 17,330 ราย  หรือคิด
เปนรอยละ 99.87 ในสวนของการจางงาน  SMEs บริการที่ปรึกษา มีการจางานถึง 79,882 คน  หรือคิดเปน
รอยละ 93.86 ของการจางงานรวมในสาขาบริการที่ปรึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

7310 การวิจัย และการพัฒนา การทดลอง
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
วิศวกรรม 

457 5 2 462 464 2.66 0.01 2.67 

7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

32 - - 32 32 0.18 0.00 0.18 

7411 บริการทางกฏหมาย 6,160 14 4 6,174 6,178 35.58 0.02 35.60 
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จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

7412 บริการการบัญชี การทําบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี และการใหคําปรึกษา
ดานภาษี 

3,158 5 4 3,163 3,167 18.23 0.02 18.25 

7413 การวิจัยตลาดและการสํารวจความ
คิดเห็น 

160 1 1 161 162 0.93 0.01 0.93 

7414 บริการการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและ
การจัดการ 

7,297 41 11 7,338 7,349 42.29 0.06 42.35 

รวม 17,264 66 22 17,330 17,352 99.87 0.13 100 

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

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

7310 การวิจัย และการพัฒนา การทดลอง
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
วิศวกรรม 

4,003 326 548 4,329 4,877 5.09 0.64 5.73 

7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองดาน
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

209 - - 209 209 0.25 0.00 0.25 

7411 บริการทางกฏหมาย 24,707 833 - 25,540 25,540 30.01 0.00 30.01 

7412 บริการการบัญชี การทําบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี และการใหคําปรึกษา
ดานภาษี 

17,229 930 1,990 18,159 20,149 21.34 2.34 23.68 

7413 การวิจัยตลาดและการสํารวจความ
คิดเห็น 

1,714 448 209 2,162 2,371 2.54 0.25 2.79 

7414 บริการการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการ
จัดการ 

27,458 2,025 2,475 29,483 31,958 34.64 2.91 37.55 

รวม 75,320 4,562 5,222 79,882 85,104 93.86 6.14 100 
 

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

2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) สาขาบริการท่ีปรึกษา 
 เนื่องจากธุรกิจบริการใหคําปรึกษาความรูทางวิชาชีพทั้ง 3 กลุม มีหลักในการบริการเดียวกัน 
ดังนั้นในที่นี้จึงเลือกนําเสนอหวงโซอุปทานเฉพาะการใหบริการทางดานกฎหมาย 
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ที่มา : e-TechNews 

 จากภาพสามารถอธิบายไดดังนี ้
 กลุมที่หนึ่ง  อยูตรงศูนยกลาง คือ ตัวสํานักงานกฎหมาย และการบริหารภายในองคกร 
 กลุมที่สอง  คือกลุมหนวยขับเคล่ือนพื้นฐานทางดานอุปสงคของการใหบริการทางกฎหมาย 
(primary external drivers of demand) ซึ่งแบงเปนผูเกี่ยวของกลุมยอย 6 กลุม ไดแก 
 1)  กลุม Peer Organization เชน สํานักงานคูแขง หรือสํานักงานพันธมิตร การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางสํานักงานชวยใหอุปสงคของการใหบริการคําปรึกษาทางกฎหมายเพิ่มข้ึน 
 2)  กลุมสถาบันทางการเงินและนักลงทุน ซึ่งเปนธุรกิจที่ตองการคําปรึกษาทางดานกฎหมาย เพื่อ
เอ้ืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

3) กลุมลูกความของสํานักงาน ซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดา และองคกรทางธุรกิจ 
 4)   กลุมพนักงานและลูกจางของสํานักงานกฎหมาย ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกรกับ
ตัวองคกรก็มีสวนทําใหอุปสงคตอบริการคําปรึกษาทางกฎหมายเพิ่มข้ึน เชน การทําสัญญาวาจาง สิทธิ
ประโยชนของลูกจาง 
 5)   กลุมองคกรภาครัฐ เปนกลุมที่มีความสําคัญไมนอยกวากลุมอ่ืน ๆ ที่ทําใหอุปสงคของการ
ใหบริการทางกฎหมายเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากองคกรภาครัฐ (Government Bodies) เปนผูออกกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และออกระเบียบการบังคับใชกฎหมายใหแกภาคเอกชน และทุกภาคสวนของระบบ
เศรษฐกิจใชเปนกฎกติกาในการอยูรวมกันในสังคม 
 6)  กลุม outside parties เปนกลุมบุคคลที่สามที่มีสวนทําใหอุปสงคของการใชบริการทาง
กฎหมายของสํานักงานกฎหมายเพ่ิมข้ึน เชน การเรียกรองคาเสียหาย หรือผูที่จะเรียกรองคาเสียหายกับ
ลูกความของสํานักงาน 
 กลุมที่สาม  เปนกลุมทางดาน Supply Network ในธุรกิจการบริการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย เร่ิมดวย 
 1)  โรงเรียนกฎหมาย (Law School) ทั้งระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตสภา เปน
เสมือนองคกรที่ทําหนาที่ผลิตบุคลากรทางกฎหมาย ซึ่งถือวัตถุดิบเปนสําคัญใน Law Value Chain 
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 2)   กลุมนักกฎหมายที่มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ   เปนเสมือนผูสราง
มูลคาเพิ่มใหแก Law Value Chain 

3) กลุมฝายบริการสนับสนุน เชน งานวิจัยทางวิชาการกฎหมาย 
 กลุมท่ีสี่  เปนกลุมพื้นฐานของ  Law Value Chain  ไดแก ระบบงานยุติธรรม เชน ศาล  
องคกรภาครัฐ และรวมถึงตัวบทกฎหมาย 
3. การวิเคราะห SWOT analysis ของสาขาบริการที่ปรึกษา 
 3.1 จุดแข็ง (Strength) 
 1) ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาหลายแหงที่ประสิทธิ์ประศาสนวิชาชีพทางดานตางๆ ทั้ง
ทางดานบัญชี กฎหมาย สถาปตยกรรม และ วิศวกรรม จึงสามารถผลิตบุคลากรในวิชาชีพดังกลาวไดเปน
จํานวนคอนขางมากในแตละป ดังนั้นในดานของจํานวน ประเทศไทยจึงมิคอยขาดแคลนบุคลากรมากนัก 
 2) สํานักงานการใหบริการความรูทางวิชาชีพขนาดกลางและขนาดยอมไดรับประโยชนจาก
โครงสรางการดําเนินงานที่ไมซับซอน ทําใหดําเนินงานเร็วและมีตนทุนการบริการต่ํา จึงสามารถรับงานที่มี
คาบริการที่ไมสูง ราคาคาใหบริการไมแพงมาก จุดแข็งที่สําคัญของสํานักงานขนาด SMEs คือ สามารถมี
ความสําคัญใกลชิดกับลูกคา สามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจขนาดเล็กไดดี และใชทุนในการ
จัดต้ังกิจการไมมากนัก 
 3) ประเทศไทยมีสภาวิชาชีพตางๆ ที่คอยควบคุมมาตรฐานของบุคลากรในวิชาชีพในระดับหนึ่ง 
เชน สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกร และ เนติบัณฑิตยสภา เปนตน 
 3.2 จุดออน (Weakness) 
 1) แมประเทศไทยจะมีบุคลากรทางวิชาชีพทั้ งทางดานบัญชี  กฎหมาย  สถาปตยกรรม  
และ วิศวกรรม มาก แตพบวาบุคลากรดังกลาวมีคุณภาพ ความรูความสามารถ และจริยธรรมทางวิชาชีพ
หลายระดับ แมประเทศไทยจะมีสภาวิชาชีพที่ควบคุมมาตรฐานบุคลากรวิชาชีพ แตการดูแลมาตรฐานนั้นก็
ทําไดในระดับหนึ่ง สวนใหญเปนเพียงแตการคัดกรองบุคคลที่มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพกับไม
มีความสามารถเพียงพอ แตไมสามารถแยกแยะไดมากนักระหวางบุคคลที่มีความสามารถมากกบันอย หรือ
มีความชํานาญเฉพาะในดานใดๆ  
 2) ขาดการจัดทําดัชนีวัดความสามารถของบริษัทที่ปรึกษา คือ ไมมีระบบมาตรฐานที่ชัดเจนในการ
จัดลําดับความสามารถวิสาหกิจที่ใหคําปรึกษา ผูใชบริการบริษัทที่ปรึกษาสวนใหญตองอาศัยการหาขอมูลจาก
คําบอกเลา และช่ือเสียงที่บอกตอๆ กันมา ซึ่งบางครั้งก็ไดรับบริการตรงตามความตองการ แตบางคร้ังก็ไมไดรับ
ความพอใจจากการใชบริการบริษัทที่ปรึกษามากนัก ส่ิงเหลานี้เปนจุดออนที่ทําใหผูใชบริการขาดความเชื่อมั่น
ในการรับบริการจากบริษัทที่ปรึกษาโดยเฉพาะบริษัทที่ปรึกษาที่เปน SMEs ดังนั้นในบางครั้งบริษัทที่ปรึกษา
ขนาดใหญอาจไดเปรียบบริษัทที่ปรึกษา SMEs ในแงของความมั่นใจของลูกคาในคุณภาพของบริการ 
 3) บุคคลากรทางวิชาชีพทั้งที่เปนที่ปรึกษาอิสระและที่ทํางานใหบริษัทที่ปรึกษา ในบางคร้ังยังขาด
ทักษะทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเปนการตัดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารและการแสวงหาความรูเพิ่มเติม โดยเฉพาะ 
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ที่ปรึกษาที่เปน SMEs ยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการทํางานไมมากนัก จึงไมสามารถใช
ประโยชนจาก Software สําเร็จรูปที่เอ้ืออํานวยตอการทํางาน เชน โปรแกรมการชวยออกแบบทาง
สถาปตยกรรม โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เปนตน 
 4) สมาคมหรือองคกรกลางที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจที่ปรึกษาโดยตรงมีไมมาก และที่มีอยูก็ยังคงทํา
หนาที่ไมชัดเจนและมีบทบาทไมมากนัก อันที่จริงแลวองคกรกลางเหลานี้จะมีบทบาทในการอํานวยความ
สะดวกใหผูใหและผูรับบริการมีโอกาสไดรับรูขอมูลซึ่งกันและกันมากข้ึน และยังอาจเปนตัวเช่ือมระหวาง 
ผูใหบริการที่ปรึกษาดวยกันในการแลกเปล่ียนทัศนคติ ความรู และประสบการณ 
 5) การสงเสริมของภาครัฐในภาคการใหบริการที่ปรึกษายังมีนอย และไมคอยเปนรูปธรรมมากนัก 
แมรัฐจะเร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของภาคบริการที่ปรึกษา แตยังไมคอยมีมาตรการในเชิงรุกมากนัก 
 3.3 โอกาส (Opportunity) 

1) ในภาวการณปจจุบัน วิสาหกิจตางๆ มีการดําเนินงานที่ซับซอน จึงมีแนวโนมที่จะให
ความสําคัญกับงานหลักที่ตนถนัด และ outsource งานบางชนิดใหกับบริษัทอ่ืน ซึ่งรวมถึงความตองการที่
จะใชบริการบริษัทที่ปรึกษาดวย เชน วิสาหกิจบางแหงอาจมีความสามารถในการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑที่แปลกใหม ทําการตลาดไดดี แตขาดความเขาใจทางดานกฎหมายและการทําบัญชี จึงอาจไป
ใชบริการบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและบัญชีได และดังที่เคยไดกลาวไวแลววาในขณะนี้ไมเพียงแต
วิสาหกิจขนาดใหญเทานั้นที่ใชบริการบริษัทที่ปรึกษา วิสาหกิจขนาดเล็กเองก็เร่ิมมีการใชบริการมากข้ึน 
และวิสหากิจขนาดเล็กเหลานี้เองที่มีโอกาสจะเขามาเปนลูกคาของบริษัทที่ปรึกษาที่เปน SMEs เพิ่มข้ึน 
 2) เมื่อภาวะการแขงขันสูงข้ึนวิสหากิจตางๆ พยายามสรางจุดแข็งของตนดวยวิธีการตางๆ ซึ่งรวมถึง
การผลิตสินคาหรือใหบริการที่แตกตางจากที่มีอยูในตลาดธุรกิจนั้นๆ ดังนั้นความตองการบริการที่ปรึกษา 
จึงมีลักษณะที่หลากหลายและมีความแตกตางกันในแตละสถานการณมากข้ึน จึงเปนโอกาสของบริษัทที่
ปรึกษาในการสราง niche market ของตน โดย SMEs ทางดานการบริการใหคําปรึกษาสามารถจะพัฒนา
ตนเอง หรือสํานักงานของตนใหเปนสํานักงานที่มีความแตกตางและมีคุณภาพที่โดดเดนในสาขาเฉพาะ 
ที่ตลาดตองการ เชน สํานักงานกฎหมายที่ใหบริการดานการจดสิทธิบัตรในทรัพยสินทางปญญา สํานักงาน
บัญชีหรือบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาธุรกิจชนิดใดชนิดหนี่งโดยเฉพาะ เปนตน 
 3)  ในชวงที่มีการเปดเสรีภาคบริการมากข้ึน ธุรกิจตางชาติอาจมีความตองการบริการที่ปรึกษาจาก
ที่ตางๆ มากข้ึน หากธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศไทยมีความสามารถและมีศักยภาพมากพอก็จะสามารถ
ดึงดูดลูกคาตางชาติในสวนนี้ได 
 4) ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามาก หากบริษัทที่ปรึกษาตางๆ มีการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสวนนี้ หรือมีการพัฒนา software ใหมๆ ที่เหมาะกับบริการที่ปรึกษาของตนโดยเฉพาะ  
จะเปนการสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจได 
 3.4 อุปสรรค (Threat)  
 1) การเปดเสรีทางภาคบริการถึงแมจะเปดโอกาสใหธุรกิจที่ปรึกษาในแตละประเทศมีตลาดลูกคา 
ที่กวางข้ึน แตอาจมีผลทําใหขอเรียกรองของลูกคาจากประเทศที่มีความกาวหนาและความพรอมทางธุรกิจ



 - 7 - 

มีขอบเขตกวางขวางมากขึ้น ซึ่งอาจเปนแรงกดดันสําคัญตอสํานักงานใหคําปรึกษาขนาดใหญในประเทศ
ไทย และมีโอกาสความเปนไปไดสูงที่บริษัทจากตางประเทศจะสามารถชวงชิงตลาดไปจากสํานักงานขนาด
ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการคําปรึกษากับบริษัทธุรกิจตางชาติ ในสวนที่มีผลกระทบตอเนื่องกับ
สํานักงานขนาดกลางและขนาดยอม คือ สํานักงานที่ปรึกษาเหลานี้อาจถูกสํานักงานขนาดใหญของไทย
เบียดตลาดตอไปเปนลูกโซ โดยสรุปคือสําหรับ SMEs ที่ปรึกษาความรุนแรงจากการแขงขันทั้งภายในและ
จากตางประเทศ จะมีมากข้ึน 
 2) ในปจจุบันการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว แมการ
เปล่ียนแปลงนี้จะเปนประโยชนตอบริการทางดานที่ปรึกษามาก แตหากผูประกอบการในดานที่ปรึกษาแต
ละแหงไมมีการปรับตัวหรือเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาใชกับกิจการของตน ก็อาจจะสูญเสีย
ความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการรายอ่ืน  หรือสูญเสียตลาดลูกคาของตนไปได 
ผูประกอบการและผูใหคําปรึกษาจึงควรมีความต่ืนตัวทางดานเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา 
4.  ปญหาของบริการท่ีปรึกษา 
 ปญหาของภาคบริการที่ปรึกษานั้นอาจจะวิเคราะหไดจากสวนที่เปนจุดออนของอุตสาหกรรม ดังที่
ไดกลาวไวในสวนของ weakness ใน SWOT analysis นั่นคือ ปญหาเกี่ยวกับความเช่ือมั่นของผูที่ตองการ
ใชบริการที่ปรึกษาตอคุณภาพของบริการ ทั้งนี้เปนเพราะประเทศไทยยังขาดระบบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่
แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือหรือระดับคุณภาพของบริการที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะสําหรับบริษัทที่ปรึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูตองการรับบริการสวนใหญตองอาศัยการศึกษาผลงานของผูใหบริการหรือการ
สอบถามจากผูที่เคยใชบริการมากอน 

ปญหาถัดมาคือปญหาทางดานการพัฒนาบุคลากร ทั้งในแงความรูทางภาษาและทักษะอ่ืนๆ  
เชน ความสามารถของบุคลากรในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชภายในองคกรเพื่อใหการใหบริการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังขาดองคกรกลางที่เขมแข็งที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคบริการ
ที่ปรึกษา รวมทั้งภาครัฐเองยังไมมีมาตรการที่เปนรูปธรรมมากนักในการสงเสริมภาคบริการในกลุมที่
ปรึกษา 

5. กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาบริการท่ีปรึกษา 
 5.1  เกณฑในการพิจารณาคัดเลือก SMEs เปาหมาย 
 1) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับบที่ 10 และ กรอบแผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 
 2) เปนบริการที่ปรึกษาที่เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปน SMEs 
 5.2  กลุมธุรกิจเปาหมาย  จากเกณฑดังที่กลาวไวในหัวขอที่ 4.1 กลุมธุรกิจเปาหมายในภาค
บริการที่ปรึกษา คือ  
 1) “SMEs ที่ใหบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ” โดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความชํานาญ
เฉพาะดาน  
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 สาเหตุที่เลือกบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจเปนกลุมธุรกิจเปาหมาย เพราะถือเปนกลุมธุรกิจสําคัญ 
ที่อยูในฐานะธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบการและการพัฒนาธุรกิจอ่ืนๆ อีกตอหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้เปนเพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะมีเงินทุนไมมาก 
หรืองานที่จะตองใชบริการที่ปรึกษาไมไดเปนโครงการใหญ จึงมีแนวโนมที่จะใชบริการที่ปรึกษาขนาดเล็ก
มากกวาขนาดใหญ ซึ่งถือเปนตลาดผูรับบริการที่สําคัญของผูใหบริการที่ปรึกษาที่มีลักษณะเปน SMEs 
เชนเดียวกัน 
 SMEs ที่ใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ จะมีบทบาทตอการพัฒนาธุรกิจประเภทตางๆ มาก หากSMEs 
ทางดานที่ปรึกษาเหลานี้มีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปแนะนําการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ 
ไมวาจะเปนดานการตลาด การบริหารจัดการองคกร การบริหารบุคคล การบริหารจัดการดานโลจิสติกส การ
บริหารการเงิน ซึ่งบางครั้งมีการใหคําปรึกษาทางดานบัญชีและดานกฎหมายดวย เปนตน 
 และเนื่องจากในปจจุบันความตองการที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานมีมากข้ึน 
การสงเสริมที่ปรึกษาเฉพาะเหลานี้จึงเปนส่ิงสําคัญ ตัวอยางที่ปรึกษาในลักษณะนี้ คือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ดานการตลาดที่เชี่ยวชาญการทําตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจดานการจัดการที่
เนนการจัดการธุรกิจสปาโดยเฉพาะ เปนตน 
 2) “SMEs ที่ใหบริการที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม” สาเหตุที่เลือก “SMEs  
ที่ใหบริการที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เปน SMEs เปาหมายนั้น สืบเนื่องมาจาก 
 (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับบที่ 10 ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตและการปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการบนพื้นฐานความรูและนวัตกรรม 
และจาก  
 (2) กรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554 ในยุทธศาสตรที่ 2 คือยุทธศาสตรการเพิ่ม
ผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต กลยุทธ
ที่ 2 ของยุทธศาสตรที่ 2 คือ กลยุทธการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี โดยมีการเสนอแผนงาน 3 
แผนงาน คือ แผนงานการสรางที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงานเพิ่มศักยภาพของ 
SMEs ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ แผนงานสงเสริมการใชและพัฒนานวัตกรรมของ SMEs 
 การจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพและมูลคาเพิ่มดังกลาวไดนั้นตองอาศัยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งบางครั้งส่ิงเหลานี้ไมไดมีอยูในทุกวิสาหกิจ บางวิสาหกิจเล็งเห็น
ความสําคัญของบุคลากรในสวนนี้ แตยังขาดความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
มาใชประโยชนไดเอง ทางออกหนึ่งของปญหานี้ คือ การ outsource งานบางอยางใหบริษัทที่ปรึกษาที่มี
ความรูความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนผูดําเนินการ หรือเปนผูใหคําปรึกษาในการวาง
แผนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในกิจการของตน เนื่องจากที่ปรึกษาในลักษณะนี้
ในประเทศไทยยังมีไมมาก จึงเปนเร่ืองสําคัญที่ตอง “สรางที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ข้ึนมาดังที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ป 2550 – 2554  
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6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมผูประกอบการ SMEs  ในสาขาบริการที่ปรึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 1  การกระตุนอุปสงคของบริการที่ปรึกษาจากผูประกอบการ SMEs 

 ในปจจุบันแมธุรกิจตางๆ มีแนวโนมจะใชบริการบริษัทที่ปรึกษามากข้ึน แตก็ยังมีวิสาหกิจจํานวน
มากโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็กที่คิดวาการใชบริการที่ปรึกษาเปนส่ิงส้ินเปลืองและไมมีความจําเปน  
ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวหากกิจการเหลานั้นมีการใชบริการที่ปรึกษาในบางเร่ืองอาจทําใหการดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประโยชนที่ไดรับจากคําแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาอาจมีมากกวาตนทุนที่เสียไป
ในการจางที่ปรึกษาก็เปนได ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข้ึนอยูกับความสามารถของที่ปรึกษาวาใหคําปรึกษาไดถูกตองตรง
จุดหรือไม และข้ึนอยูกับผูประกอบการเองวาสามารถดําเนินการไดตามคําแนะนําหรือไม  
 ในการสรางแรงจูงใจในการใชบริการที่ปรึกษานั้นทําไดหลายวิธี เชน การประชาสัมพันธให
ผูประกอบการทราบถึงประโยชนของการใชบริการบริษัทที่ปรึกษาผานส่ือตางๆ หรือแสดงใหเห็นถึงตัวอยาง
ของผูที่ใชบริการแลวประสบความสําเร็จในธุรกิจ นอกจากนี้การเปดโอกาสใหบริษัทที่ปรึกษาและวิสาหกิจ
ตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน รวมถึงผูประกอบการที่เคยใชบริการกับผูที่ไมเคยใชบริการมีโอกาสไดมาพบปะ
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะสรางแรงกระตุนอุปสงคตอการใชบริการที่ปรึกษา 
 ในดานของที่ปรึกษาเปาหมาย คือ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาจมีการวางกลยุทธใหตรงกับกลุมเปาหมายผูใชบริการ เชน สําหรับธุรกิจที่เพิ่งกอต้ังใหมๆ อาจจะขาด
ประสบการณในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ หรือการแกไขปญหา จึงอาจมีความจําเปนตองใชบริการ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจในการวางแผนในบางเร่ือง เปนตน 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การกระตุนอุปสงคของบริการที่ปรึกษาจาก
ผูประกอบการ SMEs 

วัตถุประสงค  ยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหวิสาหกิจตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนที่ไดรับจากการรับบริการที่ปรึกษา ทําใหอุปสงคตอบริการที่ปรึกษาเพิ่มสูงข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหเปน
ประโยชนทั้งตอผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษา สําหรับผูใหบริการที่ปรึกษาจะมีตลาดเพิ่มข้ึน สวนผูรับบริการ
ที่ปรึกษาก็มีโอกาสพัฒนาหรือแกไขปญหาขององคกรได 

แนวทางในการปฏิบัติ  แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 1 แบงออกเปน 2  
กลยุทธหลักๆ คือ 

กลยุทธที่ 1: ผลักดันใหเกิดการยอมรับผูประกอบการที่ปรึกษา 
กลยุทธที่ 2: สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการใชบริการที่ปรึกษา  
กลยุทธที่ 1: ผลักดันใหเกิดการยอมรับผูประกอบการที่ปรึกษา  
มาตรการ 

 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนที่วิสาหกิจตางๆ จะไดรับจากการใชบริการที่ปรึกษาผานส่ือ
ประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะสะทอนถึงความสําเร็จของผูประกอบการในวิสาหกิจตางๆ 
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ที่เคยใชบริการที่ปรึกษา ไมวาจะเปนที่ปรึกษาระดับ SMEs  
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หรือบริษัทขนาดใหญ ซึ่งอาจรวมถึงการประชาสัมพันธศักยภาพและความสามารถของผูประกอบการที่
ปรึกษาในประเทศไทย 
 สงเสริมใหมีการสรางระบบมาตรฐานที่ปรึกษาใหชัดเจนมากข้ึน ปจจุบันผูรับบริการมีปญหาดาน

ความเชื่อมั่นในการใชบริการที่ปรึกษา โดยเฉพาะจากบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กวาจะมีคุณภาพในการให
คําปรึกษามากนอยเพียงใด การสรางระบบมาตรฐานที่เปนสากลเกี่ยวกับคุณภาพของผูใหบริการจะทําให
ผูรับบริการมีความเช่ือมั่นในการรับบริการมากข้ึน ปจจุบันมีหนวยงานรัฐบางแหงไดริเร่ิมการสรางระบบ
มาตรฐานดังกลาว เชน ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มีการริเร่ิมดําเนินการสํารวจ วิเคราะห 
และประเมินขีดความสามารถของที่ปรึกษาไทยในปจจุบัน และมีการจําแนกระดับขีดความสามารถของที่
ปรึกษาไทย (Level of Competence) ออกเปน 5 ระดับ คือ  

o ระดับ 4 มีขีดความสามารถสูงมาก และประสบการณสูง สามารถไปตางประเทศเองได 
o ระดับ 3 มีขีดความสามารถสูง สามารถทํางานภายในประเทศไดเอง โดยไมตองการ 

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตางชาติ  
o ระดับ 2 มีขีดความสามารถปานกลาง สามารถทํางานภายใตการนําของผูเชี่ยวชาญ

ตางชาติ  
o ระดับ 1 มีขีดความสามารถต่ําอยูในระดับพื้นฐาน ทํางานในระดับสนับสนุน (Support Staff) ได  
o ระดับ 0 ไมมีความสามารถ  

อยางไรก็ตามทางหนวยงานจะมีการจัดระดับเฉพาะหนวยงานที่จดทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ไทยเทานั้น และในการจดทะเบียนก็จะบังคับเฉพาะบริษัทที่มาทํางานเปนที่ปรึกษาใหภาครัฐ แมวาบริษัทที่
ปรึกษาอ่ืนๆ จะสามารถจดทะเบียนไดแตยังมีแรงจูงใจไมมากนัก ดังนั้นการขยายแนวคิดนี้ออกไปในวงที่
กวางข้ึน โดยมีการปรับระดับการประเมินขีดความสามารถใหเหมาะสม โดยเฉพาะกับบริษัทที่ปรึกษาไทยที่
เปน SMEs ก็จะเปนประโยชนทั้งตอผูรับบริการในการลดตนทุนในการหาขอมูลดานคุณภาพของบริษัทที่
ปรึกษา และเปนแรงกระตุนใหผูประกอบการที่ปรึกษาพัฒนาตนเอง เพื่อใหผลการประเมินขีดความสามารถ
อยูในระดับสูง 

กลยุทธที่ 2: สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการใชบริการท่ีปรึกษา  
มาตรการ 

 อาจเสนอใหมีการลดหยอนทางดานภาษีกรณีที่วิสาหกิจตางๆ มีการใชบริการบริษัทที่ปรึกษา 
เพื่อพัฒนากิจการในดานตางๆ 
 จัดใหมีโครงการตางๆ ที่เปดโอกาสใหผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษามาพบกัน เชน งานแฟรทางดาน

การใหคําปรึกษา เพราะปญหาหลักอยางหนึ่งของตลาดการใหบริการที่ปรึกษา คือ ผูตองการรับบริการไมรู
จะไปหาผูใหบริการจากแหลงใด และผูใหบริการไมทราบวาวิสาหกิจรายใดตองการรับบริการ การอํานวย
ความสะดวกดังกลาวจะทําใหอุปสงคและอุปทานดานการใหคําปรึกษามาพบกันไดงายข้ึน หรืออยางนอย
ใหผูที่สนใจในการรับบริการมีโอกาสมาสํารวจตลาดวาปจจุบันมีการใหบริการดานใด และตนจะสามารถใช
ประโยชนจากบริการใดไดบาง เปนการสรางแรงจูงใจในการใชบริการที่ปรึกษาไดอีกตอหนึ่ง 
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หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (1) สภาวิชาชีพตางๆ เชน สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกร และ เนติบัณฑิตยสภา เปนตน 
 (2) หนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สสว. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน 
 (3) สมาคมที่ปรึกษาประเภทตางๆ เชน สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย (ส.บ.ช.) สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย สมาคมท่ีปรึกษาพัฒนาธุรกิจ สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษา
เคร่ืองกลและไฟฟาไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาไทย สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ เปนตน 
 (4) สถาบันการศึกษา   
 หนวยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาอาจประสานงานกันในการประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการใชบริการที่ปรึกษาของผูประกอบการมากข้ึน และอาจรวมมือกันจัดงานแฟรตลาดนัดพบ
ระหวางผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษา สําหรับสภาวิชาชีพตางๆ อาจมีการปรึกษาหารือรวมกับสมาคม
ผูประกอบการที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และหนวยงานรัฐ เชน ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
ในการพัฒนาระบบมาตรฐานทางดานการใหคําปรึกษา เพื่อใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นและใชบริการดาน
ที่ปรึกษามากข้ึน ในสวนของสสว. เองนอกจากจะเปนผูใหคําปรึกษาดวยตัวเอง ยังควรสงเสริมการใชบริการ
ที่ปรึกษาของผูประกอบการ SMEs โดยอาจใหเงินสมทบหรืออํานวยความสะดวกในการจัดหาและจัดจาง 
บริษัทที่ปรึกษา เปนตน ซึ่งในปจจุบันทางสสว. ก็มีโครงการดังกลาวอยูบางแลว แตอาจจะมีการจัดการ 
ใหเปนระบบและครอบคลุมในวิสาหกิจสาขาตางๆ มากข้ึน 

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ  ในระยะส้ันหนวยงานภาครัฐสามารถประสานงานกันในการจัดงาน
แฟรหรือตลาดนัดพบระหวางผูใหและผูรับบริการดานที่ปรึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธถึงประโยชน 
ที่ผูประกอบการตางๆ จะไดรับจากการใชบริการที่ปรึกษา 
 ในระยะยาวควรจะมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการที่ปรึกษาใหชัดเจน และมีการปรับ
มาตรฐานดังกลาวใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางพันธมิตรในกลุมวิชาชีพ 
 เนื่องจากในปจจุบันการประกอบธุรกิจของการใหบริการคําปรึกษาความรูทางวิชาชีพ ไมวาจะเปนกลุม
ของการบัญชี  ทางกฎหมาย หรือสถาปนิก ก็ตาม สวนใหญเปนผูประกอบการอิสระ เชน ผูสอบบัญชีอิสระ คือ 
เปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล ที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย ทําใหมีขอจํากัดในการรับงาน การรวมตัวกัน 
ในลักษณะเครือขายสํานักงาน จะทําใหสามารถรับงานในปริมาณที่มากข้ึน และมีความหลากหลายในงานท่ีรับ  
 สําหรับวิสาหกิจใหคําปรึกษาที่มีลักษณะเปนสํานักงานใหคําปรึกษานั้นแมจะมีการรวมตัวของผูให
คําปรึกษาจํานวนหน่ึง แตหากเปนวิสหากิจขนาดเล็กก็ยังคงมีขอจํากัดในดานตางๆ เชน ขอจํากัดในการ
เขาถึงกลุมลูกคาที่ตองการรับบริการที่ปรึกษา หรือความสามารถในการรวบรวมหรือเสาะแสวงหาขอมูล 
ที่เปนประโยชนตอการใหคําปรึกษา เชน ขอมูลของสถานการณของธุรกิจที่ตนใหคําปรึกษา ขอมูลเกี่ยวกับ
ขอกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งหาก SMEs ที่ปรึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือหรือ
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สรางพันธมิตรในกลุมวิชาชีพก็อาจสามารถลดตนทุนบางอยาง เชน ตนทุนทางดานขอมูล ลงได และการ
สรางเครือขายนี้ยังอาจนํามาซึ่งการพัฒนาในดานตางๆ เชน การแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกันทํา
ใหผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ มีวิสัยทัศนที่กวางข้ึน การใหคําปรึกษาก็อาจจะมีคุณภาพมากข้ึน  
 สําหรับกลยุทธในการสรางพันธมิตรในกลุมวิชาชีพอาจเร่ิมจากการสรางแรงจูงใจในการสราง
เครือขายวิชาชีพ เชน การประชาสัมพันธใหผูประกอบการวิชาชีพหรือสํานักงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวของทราบ
ถึงประโยชนของการสรางเครือขายพันธมิตร และรัฐอาจใหการสงเสริมในดานตางๆ ในการสรางเครือขาย 
เชน ใหแรงจูงใจทางดานภาษีหากมีการจัดต้ังเครือขาย เปนตน 
 อยางไรก็ตามบอยคร้ังพบวาเมื่อมีการสรางเครือขายข้ึนมาไมวาจะเปนแบบที่เปนทางการ เชน การ
ต้ังสมาคม และ สถาบัน หรือเครือขายที่ไมเปนทางการ แตเครือขายเหลานั้นไมมีการบริหารจัดการที่ดีพอ 
อาจทําใหองคกรที่จัดต้ังประสบกับปญหา และไมไดรับความสนใจไปในที่สุด ดังนั้นนอกจากรัฐจะสงเสริม
ใหมีการสรางเครือขายเหลานี้แลว ยังควรหาวิธีที่จะสงเสริมใหเครือขายเหลานี้คงอยูตอไปได ประเด็น
สําคัญคือจะตองทําใหเครือขายเหลานี้มีการบริหารจัดการที่ดี ทําใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในดาน
ตางๆ ซึ่งอาจทําไดโดยในชวงแรกๆ ที่มีการจัดต้ังเครือขายรัฐอาจสงผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  ไปสังเกตการ
และใหคําแนะนํากลุมเครือขาย หรือประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อชวยเหลือในดานการวางระบบ
เครือขาย การกําหนดขอตกลงตางๆ ในเบ้ืองตน และหลังจากที่เครือขายหรือองคกรเหลานี้แข็งแรง ภาครัฐ
อาจจะลดบทบาทลงเปนเพียงผูใหการสนับสนุนเทานั้น 

แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การสรางพันธมิตรในกลุมวิชาชีพ 
วัตถุประสงค  เพื่อใหภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะผูประกอบการดานที่ปรึกษาไดรับประโยชนจากการ

รวมกลุม ซึ่งอาจรวมถึงการประหยัดจากการรวมกลุม เชน การประหยัดตนทุนจากการรวมกันรวบรวม
ขอมูลขาวสาร การเก็บขอมูลทางสถิติ การประชาสัมพันธในการสรางอุปสงคโดยรวมของบริษัทที่ปรึกษา 
เปนตน และยังอาจรวมถึงประโยชนจากการที่บุคลากรและวิสาหกิจผูใหบริการที่ปรึกษามีโอกาสในการ
แลกเปล่ียนองคความรูและประสบการณระหวางกัน  

แนวทางในการปฏิบัติ ในงานศึกษานี้จึงไดเสนอแนะกลยุทธและมาตรการในการสงเสริมการสรางพันธมิตร
ในกลุมวิชาชีพดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1: การสรางแรงจูงใจในการสรางเครือขายพันธมิตร 
กลยุทธที่ 2: ประสานงานกับหนวยงานตางๆ (เชน หนวยงานรัฐ องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ และ

สถาบันการศึกษา) ในการจัดต้ังและพัฒนาการบริหารจัดการเครือขาย 
กลยุทธที่ 1: การสรางแรงจูงใจในการสรางเครือขายพันธมิตร 
มาตรการ 

 ประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนของการสรางกลุมพันธมิตร ดังไดกลาวไวในตอนตนวาการ
สรางเครือขายพันธมิตรมีประโยชนหลายประการ ไมวาจะเปนการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาบุคลากร  
องคความรูที่เกี่ยวของ การสรางความเช่ือมโยงกับกลุมผูรับบริการ และการประหยัดจากการรวมกลุมใน
ดานตางๆ หากสามารถทําใหผูประกอบการใหคําปรึกษาตระหนักถึงประโยชนเหลานี้ จะเปนแรงจูงใจใน
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การสรางเครือขายพันธมิตรโดยสมัครใจ ซึ่งจะทําใหเครือขายอยูไดอยางมั่นคงมากกวาการบีบบังคับให
สรางเครือขาย 

 สรางแรงจูงใจทางดานภาษี หากมีการจัดต้ังเครือขาย เชน อาจมีการเสนอใหมีการลดหยอนภาษี
ใหกับผูที่เปนสมาชิกสมาคมหรือเครือขายตางๆ ที่มีการจัดต้ังอยางเปนทางการ การใชมาตรการในลักษณะ
นี้เปนเพียงการสรางแรงจูงใจขั้นตนใหเกิดการสรางเครือขาย แตแรงจูงใจที่แทจริงควรมาจากการที่ผูที่เขา
มารวมในเครือขายไดรับหรือมองเห็นประโยชนจากการรวมกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานตางๆ ของเครือขายอยางแทจริง มิใชเปนเพียงการมีชื่ออยูในกลุมเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่รัฐเสนอใหเทานั้น 

กลยุทธที่ 2: ประสานงานกับหนวยงานตางๆ (เชน หนวยงานรัฐ องคกรวิชาชีพ 
ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษา) ในการจัดต้ังและพัฒนาการบริหารจัดการเครือขาย 

มาตรการ 
1) อํานวยความสะดวกในการจัดต้ังเครือขาย เชน จัดทํา directory ของผูประกอบการที่อยูในกลุมที่

ปรึกษาใกลเคียงกัน ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐในการอํานวยความสะดวกดานขอมูลและ
กฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของ 

2) ประสานงานกับภาคสวนตางๆ เพื่อสงเสริมใหการบริหารงานและการจัดการเครือขายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน รัฐอาจสงผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เขาไปชวยสังเกตและใหคําแนะนําการบริหารจัดการ
เครือขาย ซึ่งอาจรวมถึงดานการวางระบบเครือขาย การกําหนดขอตกลงตางๆ ระหวางสมาชิกในเครือขาย 
การบริหารการเงิน และ การจัดกิจกรรม เปนตน การประสานงานดานนี้มีสวนสําคัญตอความอยูรอดของ
เครือขาย เพราะบอยคร้ังจะพบวาเมื่อมีการจัดต้ังเครือขายหรือองคกรตางๆ ข้ึนมาทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ หากไมมีการบริหารจัดการที่ดีแลวเครือขายเหลานั้นก็มิอาจจะคงอยูตอไปไดอยางเขมแข็ง 
อยางไรก็ตามรัฐควรเขาเปนเพียงผูประสานงานในการใหความชวยเหลือ แตมิใชเปนผูบริหารองคกรเอง 
โดยรัฐอาจเขาไปใหความชวยเหลือในชวงแรกๆ ที่มีการจัดต้ังเครือขาย แตเมื่อเครือขายหรือองคกรเหลานี้
แข็งแรง ภาครัฐควรจะลดบทบาทลงเปนเพียงผูใหการสนับสนุนเทานั้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ  หนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 เหมือนกับ
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 1  โดยหนวยงานภาครัฐตางๆ อาจรวมมือกันประชาสัมพันธ 
ถึงประโยชนของการจัดต้ังเครือขายทางดานที่ปรึกษา และอาจประสานงานกันในการอํานวยความสะดวก 
สงเสริม และใหการสนับสนุนการจัดต้ังสมาคมที่ปรึกษาเฉพาะทางดานตางๆ รวมถึงพัฒนาสมาคม 
หรือองคกรเครือขายตางๆที่เกิดข้ึนแลวใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นตองไดรับความ
รวมมือจากภาคสวนตางๆ เชน สถาบันการศึกษา และสภาวิชาชีพ โดยสสว. อาจมีสวนในการจัดการ
สัมมนาหรือระดมความคิดในดานการจัดต้ังสมาคมที่ปรึกษา หรือพัฒนาสมาคมที่ปรึกษาที่มีอยู โดยเฉพาะ
สมาคมที่ปรึกษาที่ประกอบดวยผูประกอบการใหคําปรึกษาในระดับ SMEs หรือผูใหบริการที่ปรึกษา 
ที่มีบทบาทในการใหคําปรึกษาแกวิสาหกิจ SMEs อ่ืนๆ เปนตน  
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กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ ในระยะส้ันแตละหนวยงานสามารถเร่ิมดําเนินมาตรการในการ
ประชาสัมพันธถึงประโยชนที่ภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะผูประกอบการดานที่ปรึกษา จะไดรับจากการจัดต้ัง
เครือขายทางดานที่ปรึกษาเฉพาะดาน สวนในระยะยาวหนวยงานตางๆ อาจจะมีการสนับสนุนในหลายๆ
ดานเพื่อใหเกิดการจัดต้ังสมาคมหรือองคกรเครือขายที่เปนทางการ ซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลาพอสมควร 
อยางไรก็ตามหนวยงานภาครัฐเองควรจะมีบทบาทเพียงแคอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังและให
คําปรึกษาในดานการจัดการองคกรในชวงแรก แตในระยะยาวการบริหารงานและการตัดสินใจตางๆ  
ตองเกิดข้ึนจากสมาชิกหรือคณะกรรมการภายในองคกรเอง โดยภาครัฐจะเปนเพียงผูใหความรวมมือและ
ผูสนับสนุนอยูหางๆ เทานั้น 
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมบทบาทขององคกรวิชาชีพ สมาคม หรือสถาบันที่เกี่ยวกับการให
คําปรึกษาในการเปนศูนยกลางดานตางๆ  
 แมวาปจจุบันองคกรวิชาชีพตางๆ จะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมวิชาชีพ เชน สมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ส.บ.ช.) จัดใหมีการเผยแพรความรู อบรมสัมมนา เพื่อทําให
นักบัญชีพัฒนาคุณภาพ มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อลดความเส่ียงจากการสอบบัญชี หรือหลักสูตรการ
ตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร ฯลฯ แตการดําเนินกิจกรรมขององคกรตางๆ สวนใหญยังไมสามารถ
แพรหลายไปยังตางจังหวัดได หรือยังไมสามารถครอบคลุมสํานักงานขนาดกลางและขนาดยอมอยางทั่วถึง 
ซึ่ง SMEs ที่ปรึกษาเหลานี้เปนกลุมที่สมควรไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะใหเทาทันตอการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
 ดังนั้นภาครัฐจึงควรสงเสริมองคกรวิชาชีพหรือเครือขายวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา 
ใหเปนศูนยกลางในดานตางๆ เชน ศูนยกลางทางดานขอมูลขาวสาร ซึ่งอาจรวมถึงการรวบรวม directory 
ของผูเชี่ยวชาญหรือสํานักงานที่ใหคําปรึกษา ขอมูลสถิติดานตางๆ หรือขอมูลดานโครงการสนับสนุนตางๆ 
ของภาครัฐ เปนตน และเปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ หรือพัฒนาการดําเนินงานของ
สํานักงานที่ปรึกษา เชน การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ  มาใชในสํานักงาน หรือสงเสริม
ใหมีการสรางและใช software สําเร็จรูป ที่เอ้ืออํานวยตองานที่ปรึกษาในระดับ SMEs เปนตน 

แผนปฎิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมบทบาทขององคกรวิชาชีพ สมาคม  
และสถาบัน ที่เกี่ยวกับบริการท่ีปรึกษาใหเปนศูนยกลางในดานตางๆ 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาองคกรวิชาชีพและสมาคมที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาที่มีอยูหรือที่จะจัดต้ังข้ึนใหม 
ใหเปนศูนยกลางทางดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการเปนศูนยกลางทางดานขอมูลขาวสารและการพัฒนาองค
ความรูที่เกี่ยวของกับการบริการใหคําปรึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลการทางดานที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให 
ภาคบริการที่ปรึกษาพัฒนาและเติบโตตอไปได  

แนวทางในการปฏิบัติ ในงานศึกษานี้ไดเสนอกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาองคกรเหลานี้ใหเปน
ศูนยกลางในดานตาง  ๆดังนี้ 

กลยุทธที่ 1: สงเสริมใหองคกรวิชาชีพ สมาคม และสถาบันที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาใหเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ 
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กลยุทธที่ 2: สงเสริมบทบาทขององคกรวิชาชีพ สมาคม และสถาบันที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาให
เปนศูนยกลางในการการพัฒนาองคความรูและเพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาชีพแกผูใหบริการที่ปรึกษาใหเทา
ทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 1: สงเสริมใหองคกรวิชาชีพ สมาคม และสถาบันที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาให
เปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆ 

มาตรการ 
รัฐอาจใหการสนับสนุนทั้งทางดานเงินทุน ขอมูล และบุคลากรในการสงเสริมใหองคกร 

วิชาชีพ สมาคม และสถาบัน ที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษา 
1) สรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการที่ปรึกษา โดยเฉพาะที่ปรึกษาในระดับ SMEs ซึ่งอาจ

รวมถึง directory ของผูใหบริการที่ปรึกษา ขอมูลทางสถิติ งานศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
ตางๆ ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และโครงการสนับสนุนตางๆ ของภาครัฐ  

2) จัดทํา website ในการเผยแพรขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษา  
ในปจจุบัน website เปนส่ือที่ทรงพลังในการเผยแพรและการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งจะชวยใหทั้ง
ผูใหและผูรับบริการลดตนทุนในการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ  

กลยุทธที่ 2: สงเสริมบทบาทขององคกรวิชาชีพ สมาคม และสถาบันที่เกี่ยวกับบริการที่
ปรึกษาใหเปนศูนยกลางในการการพัฒนาองคความรูและเพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาชีพแกผูให
บริการท่ีปรึกษาใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

มาตรการ 
ภาครัฐอาจใหการสนับสนุนดานเงินทุนและผูเช่ียวชาญแกองคกรวิชาชีพ สมาคม และสถาบันที่

เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาในการ 
 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับบริการที่ปรึกษา เชน 

 -  สงเสริมใหองคกรวิชาชีพ สมาคม หรือสถาบันที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาจัดการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาชีพ โดยอาจรวมกับสถาบันการศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการ
อบรม หรือจัดใหมีการสัมมนาในประเด็นตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการดานการใหคําปรึกษาและ
บุคคลตางๆ ที่อยูในวิชาชีพนั้นๆ ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจในดานตางๆ และไดแลกเปล่ียนประสบการณ
ซึ่งกันและกัน 

 -  สงเสริมใหมีการสงนักศึกษาในวิชาชีพดานตางๆ ไปฝกงานกับผูประกอบการจริง  
การฝกงานจะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานจากสถานการณและประสบการณจริง เพื่อจะไดมีทักษะที่
ดีเมื่อสําเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพตางๆ ตอไป 
 นํา Information Technology มาใชในสํานักงานที่ปรึกษา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

เจริญกาวหนาอยางมาก  หากบริษัทที่ปรึกษาไมมีการปรับตัวเพื่อที่จะนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชจะทําใหไม
สามารถแขงขันกับคูแขงในบริการเดียวกันได  
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 สราง software สําเร็จรูป ที่เอ้ืออํานวยตองานที่ปรึกษาในระดับ SMEs เชน ซอฟตแวรกลาง
ทางดานบัญชี ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการดานบัญชีในวงกวาง นอกจากนี้การจะทําให software 
เหลานี้เปนที่รูจักและใชอยางแพรหลายนั้นอาจใชวิธีการตางๆ เชน การนําซอฟตแวรเขาสูสถาบันการศึกษา 
ทั้งนี้เพราะเม่ือนักศึกษาคุนเคยกับโปรแกรมที่ใชในสถาบันการศึกษา เม่ือจบการศึกษาก็จะตอยอดนํามาใช
ได และจะเกิดการบอกแบบปากตอปาก ทําใหมีการใชอยางแพรหลายมากข้ึน  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  หนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 คลายกับ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 แตอาจรวมถึงหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและสารสนเทศดวย  โดยภาคสวนตางๆ อาจสงเสริม อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือ
ในการสนับสนุนใหสมาคมที่ปรึกษาเฉพาะดานเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล และพัฒนาวิสหากิจ
และบุคลากรดานที่ปรึกษาเฉพาะดานนั้นๆ โดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐอาจใหการสนับสนุนองคกร
เหลานี้ในดานตางๆ เชน การจัดอบรมสัมมนาเร่ืองของการนําเทคโนโลยีและ Software ใหมๆ มาใชในการ
ใหบริการของบริษัทที่ปรึกษา หรือประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาและสมาคมทางดานที่ปรึกษาเฉพาะ
ดานตางๆ ในการเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาไปฝกงานในบริษัทที่ปรึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของ เปนตน 

หนวยงานภาครัฐอาจมีการประสานงานกันในการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนจากหนวยงานตางๆ  
ของทางภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับบริการและโครงการที่หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุน
ผูประกอบการที่ปรึกษา กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปจจุบันศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  
มีการรวบรวมขอมูลดานผูประกอบการที่ปรึกษาอยูพอสมควร หนวยงานตางๆ จึงอาจใหการสนับสนุนศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาไทย ในการทําวิจัยและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทที่ปรึกษา เปนตน 

กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ  ในระยะส้ันหนวยงานภาครัฐอาจเร่ิมที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตางๆ พรอมกับประสานงานกันในการวางแผนการเผยแพรขอมูลที่รวบรวมได วาจะเผยแพรผาน 
website ของแตละองคกรหรือมีการจัดทํา website รวม เปนตน นอกจากนี้การจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนา
องคความรู และจัดการอบรมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในดานบริการที่ปรึกษา ก็สามารถ
เร่ิมวางแผนทําไดในระยะส้ัน  

มาตรการระยะกลางอาจรวมถึงการประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจที่ปรึกษา 
โดยอาจจะเปนการประสานงานโดยตรงหรือผานองคกรกลางตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสไดเขา
ไปฝกงานในบริษัทที่ปรึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของจริงๆ  
 มาตรการในระยะยาว อาจรวมถึงการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ Software ตางๆ เพื่อใช
กับการใหบริการที่ปรึกษาเฉพาะดาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผูใหบริการ และรวมถึงการนําเทคโนโลยี
และองคความรูใหมๆ เขาไปใชในสถาบันการศึกษา เพื่อใหนักศึกษารุนใหมๆ มีความคุนเคยกับเทคโนโลยี
และองคความรูที่ทันสมัยเหลานั้น 
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7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ    
 7.1 ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง การจัดจางที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานใหกับ
หนวยงานภาครัฐ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ไดกําหนดใหตองวาจาง 
ที่ปรึกษาที่ข้ึนทะเบียนกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  โดยศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย ไดจัดทํา
ระบบฐานขอมูลที่ปรึกษาเพื่อใหผูใชงานไดสืบคนและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติในเบ้ืองตนเหมาะสม
กับงาน  เปนแหลงขอมูลในการวิเคราะหโครงสรางของที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไทย รวมทั้งศึกษา 
หาแนวทางในการสงเสริม พัฒนาที่ปรึกษาไทยและผูเช่ียวชาญ ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
และสามารถแขงขันกับที่ปรึกษานานาประเทศได 
 7.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ระเบียบดังกลาวมีความครอบคลุม
การจัดซื้อ จัดจางพัสดุ และการจางที่ปรึกษาของหนวยงานภาครัฐ  ซึ่งกําหนดใหที่จางที่ปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย 
และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง  โดยมีรายละเอียดการจัดจางตามมาตรา 74-94  
8. แนวโนมของบริการที่ปรึกษา 
 จากสถานะการณทางเศรษฐกิจในป 2550 ตอเนื่องถึงปจจุบัน  ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากวิฤติเศรษฐกิจดังกลาว ไมวาจะเปนปญหาการคําส่ังซ้ือลดลง การไมมี 
เสถียรภาพทางการเงินและอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของดอกเบ้ีย  ดังนั้น ในป 2552 คาดการวา 
ผูประกอบการจะใชบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ  และที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึน   
โดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนมากที่สุด  และการใหบริการมีแนวโนมจะเปนที่
ปรึกษาทางดานการเงินและการปรับโครงสรางหนี้   
9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เมื่อวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหาความสําคัญของ SMEs  บนหวง
โซอุปทาน  และแนวโนมของบริการที่ปรึกษา  เห็นควรกําหนดแนวทางการสงเสริมบริการที่ปรึกษา ดังนี้ 
 1) ภาครัฐควรผลักดันใหเกิดการพัฒนาบริการที่ปรึกษา เพื่อใหเกิดการยอมรับและเกิดตนแบบ
ธุรกิจบริการที่ปรึกษา   
 2) ควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาซอฟตแวรกลางที่สามารถนําไปใชไดในวงกวาง เชน software 
ทางการบัญชี  Software ทางเศรษฐมิติ  Software ทางสถิติ   
 3) ควรแสวงหาชองทางการใชประโยชนจากการเปดเสรีภาคบริการ โดยภาครัฐสนับสนุนที่ปรึกษา
ที่มีความพรอมในการขยายตลาดไปสูตางประเทศ 
10.  ตัวอยางโครงการสาขาบริการท่ีปรึกษา 
 1. ชื่อโครงการ การจัดงานตลาดนัดผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษาในระดับ SMEs 
 2. หลกัการและเหตุผล 

ในปจจุบันมีทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ทําหนาที่ในการใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการ
ในระดับตางๆ อยางไรก็ตามปญหาหลักประการหนึ่งของตลาดการใหบริการที่ปรึกษา คือ ผูตองการรับ
บริการไมรูจะไปหาผูใหบริการจากแหลงใด และผูใหบริการไมทราบวาวิสาหกิจรายใดตองการรับบริการ 



 - 18 - 

การอํานวยความสะดวกใหผูใหและผูรับบริการมีโอกาสไดพบกันจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหตลาดการ
ใหบริการที่ปรึกษาเติบโต โดยโครงการ “การจัดงานตลาดนัดผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษาในระดับ SMEs” 
จึงจะเปนประโยชนตอทั้งผูใหและผูรับบริการที่ปรึกษา รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถสํารวจ
อุปสงคและอุปทานของธุรกิจนี้ไดในระดับหนึ่ง 
 3. วัตถุประสงค 

(1) สงเสริมใหอุปสงคและอุปทานดานการใหคําปรึกษามาพบกันไดงายข้ึน  
(2) เปดโอกาสใหผูที่สนใจในการรับบริการที่ปรึกษาทั้งในระดับบุคคล ระดับวิสาหกิจ และระดับ

องคกร มีโอกาสมาสํารวจตลาดวาปจจุบันมีการใหบริการที่ปรึกษาในดานใด และตนจะสามารถใช
ประโยชนจากบริการใดไดบาง ซึ่งถือเปนการสรางแรงจูงใจในการใชบริการที่ปรึกษาไดอีกตอหนึ่ง 
 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 อุปทานบริการที่ปรึกษาจะเนนไปยังผูประกอบการในระดับ SMEs ที่ใหบริการดานที่ปรึกษาไมวา
จะเปนที่ปรึกษาในภาพกวาง หรือที่ปรึกษาเฉพาะทางดานตางๆ และผูใหบริการจากหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐ 

อุปสงคของบริการที่ปรึกษาจะรวมทั้งในระดับบุคคล สถาบัน องคกร และวิสาหกิจประเภทตางๆ 
โดยอาจจะเนนไปยังกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการ SMEs 
 5. วธิีการดําเนินการ 
 (1) จัดต้ังคณะกรรมการจัดงาน 

(2) พิ จา รณาถึ งหน วยงานที่ มี ค วาม เกี่ ย วข อ ง  เ ช น  สสว .  ศูนย ข อมู ลที่ ป รึ กษา ไทย 
(กระทรวงการคลัง) กรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาดานตางๆ เชน สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (ส.บ.ช.) สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย สมาคมที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ 
สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟาไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาไทย สถาบันที่ปรึกษา
และพัฒนาธุรกิจ เปนตน  
 (3) วางแผนการดําเนินงานในรายละเอียด เชน การพิจารณากิจกรรมที่จะจัด กําหนดชวงเวลา และ
สถานที่ กําหนดวาผูประกอบการรายใดสามารถมาออกบูทได หรือผูรวมงานจะเปนบุคคล หนวยงาน หรือ
วิสาหกิจใดไดบาง เลือกสถานที่ในการจัดงาน วางแผนการใชงบประมาณ กําหนดกฎระเบียบตางๆ ฯลฯ  
 (4) ประชาสัมพันธใหผูประกอบการที่ปรึกษาที่ตองการมาออกบูทและผูรวมจัดกิจกรรมตางๆ  
ไดทราบ และประสานงานกันเพื่อใหการจัดงานเปนไปโดยเรียบรอย 
 (5) ประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมงานทราบผานส่ือชนิดตาง 

(6) จัดงาน และประชาสัมพันธผลความสําเร็จของงาน 
 6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 (1) ผูประกอบการที่ปรึกษาที่เขารวมงานมีโอกาสไดประชาสัมพันธธุรกิจของตนเอง หรือแมกระทัง่
สามารถสรางลูกคารายใหมๆ  เพิ่มข้ึน 
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 (2) หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการที่ปรึกษาดานตางๆ ไดประชาสัมพันธบริการที่องคกรตางๆ มีใหแก
ผูที่สนใจไดทราบ 
 (2) ผูที่สนใจในการรับบริการที่ปรึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับบริการดานที่ปรึกษามากข้ึน  
และสามารถเลือกบริการรวมถึงผูใหบริการที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับความตองการของตนได 
 7. กรอบเวลาในการดําเนินการ 
 มีกรอบระยะเวลาประมาณ 1 ป โดย 
 เดือนที่ 1      : จัดต้ังคณะกรรมการจัดงาน พิจารณาถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 เดือนที่ 2- 3  : วางแผนการดําเนินงานในรายละเอียด ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดงาน 

เดือนที่ 4-6   : ประชาสัมพันธใหผูประกอบการที่ปรึกษาที่ตองการมาออกบูทและผูรวมจัด 
กิจกรรมตางๆ ไดทราบ และประสานงานกันเพื่อใหการจัดงานเปนไปโดยเรียบรอย 
 เดือนที่ 7-10  : ประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมงานทราบผานส่ือชนิดตาง โดยในระหวางนี้ก็มีการ
เตรียมการจัดงาน 

เดือนที่ 11-12: จัดงาน รวมถึงการประชาสัมพันธความสําเร็จของงานผานส่ือตางๆ 
 8. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
 ประมาณ 6,000,000 บาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายทางดานการดําเนินงานในการจัดงาน คา
สถานที่ รวมถึงคาใชจายในการจัดกิจกรรม และผลตอบแทนแกผูที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน เชน กรรมการ
จัดงาน ผูประสานงาน และผูดําเนินการในดานตางๆ เปนตน 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานบริการที่ปรึกษา

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

1. ที่ปรึกษาทางบัญชี
2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
3. ที่ปรึกษาทาง  
สถาปตยกรรม  

4. ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม 
5. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
6. ที่ปรึกษาในดานอ่ืนๆ

1. ที่ปรึกษาทางบัญชี
2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
3. ที่ปรึกษาทาง  
สถาปตยกรรม 

4. ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม 
5. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
6. ที่ปรึกษาในดานอ่ืนๆ

 
 

  การสรางระบบมาตรฐานที่ปรึกษาการสรางระบบมาตรฐานที่ปรึกษา
 สงเสริมการจัดตั้งองคกรกลางดานท่ีปรึกษาธุรกิจสงเสริมการจัดตั้งองคกรกลางดานที่ปรึกษาธุรกิจ    

  สงเสริมธุรกิจท่ีปรึกษาทางใหเปนธุรกิจท่ีมีความชํานาญเฉพาะสงเสริมธุรกิจท่ีปรึกษาทางใหเปนธุรกิจท่ีมีความชํานาญเฉพาะ
พัฒนาพัฒนา  SMEsSMEs  ท่ีใหบริการท่ีปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใหบริการท่ีปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

บริการท่ีปรึกษาบริการท่ีปรึกษาบริการท่ีปรึกษา
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

สงเสริมบทบาทองคกรวิชาชีพสงเสริมบทบาทองคกรวิชาชีพ

• สงเสริมองคกรวิชาชพีใหเปนศูนย
กลางของขอมูลขาวสาร
• สงเสริมองคกรวิชาชพีใหเปนศูนย
กลางในการพัฒนาองคความรู 

การสรางพนัธมิตรในกลุมวิชาชีพการสรางพนัธมิตรในกลุมวิชาชีพ

• การสรางแรงจูงใจในการสราง
เครือขายพันธมิตร
• จัดตั้งและพัฒนาการบริหารจัดการ
เครือขาย

การกระตุนอปุสงคของบริการการกระตุนอปุสงคของบริการ
ท่ีปรึกษาจากผูประกอบการท่ีปรึกษาจากผูประกอบการ  SMEsSMEs

• ผลักดันใหเกิดการยอมรับวิชาชพี
ท่ีปรึกษา  
• สรางแรงจูงใจให ผปก. ใชบริการ
ท่ีปรึกษา 

• ประชาสัมพันธถึงประโยชนของการ
สรางเครือขายพันธมิตร
• สรางแรงจงูใจทางดานภาษี
• อํานวยความสะดวกในการจดัต้ัง
เครือขาย
• สงเสริมการบริหารงานและจดัต้ัง
เครือขาย

• สรางระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผู
ใหบริการท่ีปรึกษา
• จดัทํา website 
• พัฒนาบุคลากร
• นํา IT มาใชในสํานักงานท่ีปรึกษา
• สราง software สําเร็จรูป ท่ีเอื้ออํานวย
ตองานท่ีปรึกษาในระดับ SMEs

• ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนจาก
การใชบริการที่ปรึกษา
• สงเสริมระบบมาตรฐานที่ปรึกษา
• ลดหยอนภาษีกรณท่ีีSMEs มีการใช
บริการบริษัทที่ปรึกษา
• เปดโอกาสใหผูใหและผูรับบริการท่ี
ปรึกษามาพบกัน

 



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  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม 
ป 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 
  
  

     

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