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ส่วนที่03
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
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บทที่
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
ในประเทศอาเซียน+6
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การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ประโยชน์

จากการเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่า 600 ล้านคน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ 

และการลงทุนอย่างเสรี และการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

และคู่เจรจาอื่นๆ อาทิ กลุ่มประเทศ +3 (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) และกลุ่มประเทศ +6 (จีน 

เกาหล ีญ่ีปุน่ อินเดยี ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์) อย่างไรกต็าม จากการศกึษาพบว่า อปุสรรค

ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศที่ส�าคัญนอกเหนือจากการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน (Access to finance) แล้ว การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) ได้เป็น

อปุสรรคในการขวางกัน้ผูป้ระกอบการ SMEs ในการออกสูต่ลาดต่างประเทศทีส่�าคญัด้วยเช่นกนั 

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่างๆ และข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคใน 

สาขาต่างๆ ด้วย โดยจากการส�ารวจความคิดเหน็ของผูป้ระกอบการ SMEs พบว่า ยงัคงมคีวาม

ต้องการข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภครายสาขา เพื่อน�ามาปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเร่งเข้าไปจับจองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศอาเซียน +6  

ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาที่เป็นเลิศของประเทศท่ีพัฒนาแล้วอ่ืนๆ ท่ี

ประสบความส�าเรจ็ในด้านการผลติสนิค้าและบริการทีต่รงกบัความต้องการของลกูค้าและตลาด 

อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส และอิตาลี เป็นต้น โดยพบว่าประเทศเหล่านั้นได้ด�าเนินการศึกษา

ข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัตลาดด้านพฤตกิรรมการบรโิภคในประเทศเป้าหมายต่างๆ อย่างละเอยีด

เป็นอย่างดีมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการในประเทศของตน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินทุนและทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอในการวิจัยตลาด

และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเอง 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเล็งเห็นความส�าคัญ

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SMEs 

สามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยการด�าเนินการ

ศึกษาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกด้วยการประเมินศักยภาพกลุ ่มอุตสาหกรรม 

การศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภค
ในประเทศอาเซยีน+65
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ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน+6 จ�านวน 3 สาขา ได้แก่ 

สาขาอาหาร สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และเลือกพื้นที่

ศึกษาที่มีโอกาสทางธุรกิจในระดับสูงในการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าไทย 

ในตลาดผู ้บริโภคเขตเมืองหลวงหรือเมืองส�าคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้แก่  

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมืองเซี่ยงไฮ้ และ

เมืองเทียนสิน ประเทศจีน 

ส�าหรับการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนผู้บริโภคท่ีส�าคัญ คณะท่ีปรึกษา

พิจารณาคัดกรองโดยการเลือกประชากรที่เป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง มีอ�านาจซื้อที่เพียงพอใน

การบรโิภคสนิค้าคณุภาพน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยวิธกีารวเิคราะห์สถานภาพทางด้านฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคด้วยการจัดชนช้ันทางสังคมท่ีเรียกว่า SES: Social  

Economic Status ที่มีการจัดแบ่งกลุ่มประชากรด้วยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง

ประเดน็ปลกีย่อยอ่ืนๆ อาท ิระดับรายได้ ระดับการศึกษา รวมถงึทศันคตแิละรสนยิมส่วนบคุคล 

เป็นต้น และได้ใช้การศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ 

ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide line) เป็นเครื่องมือในการค้นหา 

ความจรงิจากพฤตกิรรมการบริโภคทีก่ลุม่เป้าหมายมต่ีอพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ เลอืกใช้สนิค้า

ที่คัดสรรแล้วว่าตอบสนองความต้องการในการบริโภคหรือใช้สอยในชีวิตประจ�าวันของตนเอง

โดยเฉพาะสินค้าที่มีประวัติการซื้อซ�้าจะสามารถสะท้อนความพึงพอใจและความต้องการใน 

การบริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังค้นหาปัจจัยทางด้านค่านิยมของสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความศรัทธาในการเลือกบริโภคอีกด้วยปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุป 

ผลการศึกษาได้ ดังนี้

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศทีม่กีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งจากการ

มุง่เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิของประเทศจากอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าสงู อาท ิอตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมิคอล อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ 

เป็นต้น รวมถงึการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อชาวต่างประเทศอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะ 

นักท่องเที่ยวก�าลังซื้อสูงจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งจากผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จากกิจกรรมทีม่ีมูลค่าสูง ทกุๆ ด้านของมาเลเซียดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ดัชนีการเติบโตทาง

เศรษฐกจิของมาเลเซยีมค่ีาไม่ต่างจากประเทศไทยมากนักเพยีง 1.3 เท่า แต่เนือ่งด้วยประชากร

มีจ�านวนน้อยกว่าเพียงราว 28 ล้านคนจึงท�าให้ประชากรชาวมาเลเซียทุกคนมีงานท�า มี 
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รายได้ในระดับดีกว่าคนไทยโดยเฉลี่ย 1.5 เท่า ณ ระดับรายได้ที่เท่ากัน หรือหากพิจารณาจาก

ก�าลังซื้อที่แท้จริง (Purchasing Power) ของชาวมาเลเซียเท่ากับ 40,250 บาท ต่อคน  

ต่อเดือน ในขณะที่คนไทยมีก�าลังซื้อที่แท้จริงอยู่ที่ 21,500 บาทต่อคน ต่อเดือน สิ่งเหล่านี้จึง

สะท้อนให้เหน็ว่าตลาดผู้บรโิภคของมาเลเซียเป็นตลาดของผูซ้ื้อ สนิค้าท่ีมคีณุภาพจงึเป็นสนิค้า

ที่ผู้บริโภคชาวมาเลเซียให้ความส�าคัญในล�าดับแรก และเมื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเชิง

ลึกพบว่า ลกัษณะการกระจายตวัของผูบ้ริโภคชาวจนีทีม่ฐีานะและส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็น

เจ้าของกจิการธรุกจิหรอืนกับริหารมอือาชีพในองค์กรใหญ่ มกัอาศยัอยู่ในตวัเมอืงกวัลาลมัเปอร์

ในย่านที่เป็นที่นิยมของกลุ่มชนชั้นกลางค่อนข้างสูงและคนรวย รวมถึงนิยมพักอาศัยอยู่ใน

คอนโดมิเนียมราคาแพง การบริโภคสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารโดยพ้ืนฐานจะเลือก

อาหารจีนเป็นอันดับแรก และเป็นอาหารจีนที่ไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ประเภทเนื้อโค 

กระบอื เพราะเป็นชาวจนีท่ีนับถอืองค์เจ้าแม่กวนอมิ แต่เน่ืองจากเป็นกลุม่ทีม่กี�าลงัซือ้ในระดบั

สงูจงึให้ความสนใจบรโิภคอาหารชาตอิืน่ๆ ด้วยเช่นกนั อาท ิอาหารชาตติะวนัตก อาหารญีปุ่น่ 

อาหารเกาหลี และอาหารไทย ที่มีให้บริการตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงความสะดวกใน 

การซื้อเครื่องปรุงอาหารต่างชาติมาปรุงเองที่บ้านเช่นกัน 

ส�าหรับสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ชาวจีนในมาเลเซียนิยมบริโภค

สินค้าคุณภาพดี โดยเฉพาะสินค้า Brand Name ของประเทศตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี 

มากกว่าสินค้าที่ผลิตเองในท้องถิ่น นอกจากนี้สินค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับของไทยก็เป็นที่รู้จัก

และได้รับความนิยมเช่นกัน เพราะผู้บริโภคในมาเลเซียมีทัศนคติต่อสินค้าไทยว่า เป็นสินค้ามี

คุณภาพที่มีราคาย่อมเยา ส�าหรับรสนิยมของชาวจีนในมาเลเซียจะนิยมซื้อเครื่องแต่งกายที่มี

สีสันไม่ฉูดฉาด สีที่นิยมคือสีขาว ด�า น�้าเงิน และสีพาสเทล (เช่น สีชมพูอ่อน ฟ้าอ่อน ฯลฯ) 

รวมทั้งไม่ยกเว้นการสวมใส่สีด�าไปงานแต่งงาน เหมือนชาวจีนในประเทศไทย และไม่นิยม 

แต่งกายแนวเปิดเผยเซ็กซี่มาก ส�าหรับอัญมณีและเครื่องประดับนิยมเคร่ืองอัญมณีประเภท

เพชรบนตัวเรือนสีขาว แพลตินัม หรือทองค�าขาว ส�าหรับสตรี ส่วนสุภาพบุรุษนอกจากนิยม

นาฬิกาคุณภาพแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังนิยมสวมเครื่องประดับประเภทแหวนทองค�า

ประดับพลอยสี (แดงทบัทมิ) หรือเพชร รวมทัง้ยังพบว่าชาวมาเลเซยีบางกลุ่มนิยมพระเครื่อง 

ของไทย และก�าลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักธุรกิจเช่นกัน 

ส่วนชาวมุสลิมในมาเลเซียน้ัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรท่ีนิยมประกอบอาชีพ 

รับราชการหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน ชาวมุสลิมในกัวลาลัมเปอร์นิยมพ�านักอาศัยในลักษณะ

บ้านเดีย่วในเขตชานเมอืงกรงุกวัลาลมัเปอร์ โดยเฉพาะมคีวามนยิมอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมมีสัยดิ
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อยู่ใกล้บ้านเพ่ือความสะดวกในการไปประกอบพธิทีางศาสนา (ละหมาด) ชาวมสุลมิในมาเลเซยี

เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่มีความเคร่งครัดในหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม เน่ืองจากศาสนา

อิสลามได้รับการยกข้ึนเป็นศาสนาแห่งรัฐและให้ความส�าคัญกับอาหารที่ผ่านกระบวนการ  

“ฮาลาล” ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงเองในบ้านหรือ อาหารท่ีให้บริการตามร้านอาหารท่ัวไป 

จ�าเป็นต้องยึดถอืหลกัฮาลาล จงึจะได้รับการเลอืกเพือ่การบรโิภค ส�าหรบัพฤตกิรรมด้านแฟชัน่

เครื่องแต่งกายชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียทั้งหญิงและชาย มีการน�าหลักข้อบังคับการ 

แต่งกายของศาสนาอิลลามที่เรียกว่า “ออรัต” (Aurat) มาปฏิบัติอย่างค่อนข้างเคร่งครัด เช่น 

ห้ามน�ารูปสัตว์ใหญ่มาตกแต่งร่างกายทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ส�าหรับเสื้อผ้าบุรุษและสตรี 

หรือผู้ชายห้ามสวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิง สตรีชาวมุสลิมต้องแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ปกปิดตาม 

หลักค�าสอนของศาสนา เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่สนใจผลิตสินค้าส�าหรับตลาดมุสลิมใน

มาเลเซีย จะต้องศึกษากฎข้อบังคับของ “ออรัต” ให้เข้าใจอย่างลึกจึงจะชนะใจผู้บริโภคใน

มาเลเซียได้ นอกจากนั้นการเลือกสีสันของเสื้อผ้าจะพบว่าชาวมุสลิมในมาเลเซียนิยมเลือก

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันไม่ฉูดฉาด เน้นสีเข้มขรึมประเภท เทา ด�า น�้าตาล แดงเข้ม เป็นต้น 

และไม่นยิมแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าอาภรณ์สเีหลอืง เนือ่งจากถอืว่าเป็นสขีองกษตัรย์ิ หรอืสดี�าเป็น

สีที่เป็นมงคลดังเช่นสีแดงของชาวจีน เป็นต้น 

ในการศกึษาโอกาสของสนิค้าไทยในประเทศมาเลเซยีพบว่าสนิค้าไทยในทัศนะของคน

มาเลเซยีอยู่ในภาพลกัษณ์ทีด่ ีจงึเป็นโอกาสทีผู่ป้ระกอบการไทยจะให้ความส�าคญักบัการผลติ

เพือ่การตอบสนองตลาดมาเลเซียและยงัสามารถท�าราคาได้อกี เพยีงแต่ต้องให้ความส�าคญัต่อ

คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาทั้งสินค้าอาหาร แฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ เนื่องจากชาว

มาเลเซยีมพีฤตกิรรมของความซ่ือสตัย์จากพืน้ฐานค�าสอนของศาสนาอิสลามส�าหรบัชาวมสุลมิ 

หากผู้บริโภคมีความประทับใจในคุณภาพ และความสม�่าเสมอของคุณภาพ (ซื้อเมื่อใดก็ได้

รสชาตหิรอืคณุภาพเท่าเดิม) ราคาจะเป็นเร่ืองรอง  และจะเป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดต่ีอสนิค้า 

ประเทศอนิโดนีเซีย ประเทศทีม่ปีระชากรขนาดใหญ่ราว 250 ล้านคน นบัว่าเป็นประเทศ

ที่มีจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ถึงร้อยละ 86.1 ของประชากรทั้งหมด แต่จากการศึกษาเชิงลึกพบว่า ในประเทศอินโดนีเซีย

แม้จะมีคนท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก แต่ก็มีประชากรชาวจีนเป็นประชากรอยู่ด้วยซึ่งแม้ชาวจีน

จะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่ก็เป็นกลุ่มที่กุมอ�านาจทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไว้เกือบทั้งหมดด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
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และเป็นผูม้ฐีานะทางเศรษฐกจิในระดบัร�า่รวย ส่วนประชากรชาวมสุลมิส่วนใหญ่นยิมประกอบ

อาชีพรับราชการและเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่มีก�าลังซื้อในระดับรองลงมาจากชาวจีนใน

อินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วก�าลังซื้อของคนส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย

มีราว 9.000 บาทต่อคนต่อเดือน นับว่าต�่ากว่าประเทศไทยที่มีก�าลังซ้ือราว 21,500 บาท 

ต่อคนต่อเดือน โดยก�าลังซื้อของคนส่วนใหญ่ที่ต�่ากว่าประเทศไทยน้ัน สะท้อนข้อเท็จจริงว่า

สินค้าชิ้นหนึ่งของไทยอาจไม่สามารถน�าไปจ�าหน่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ในระดับราคาท่ี

เท่ากันส�าหรบัการบรโิภคของคนส่วนใหญ่ (Mass Market) แต่อย่างไรกด็โีอกาสของสนิค้าไทย

ทีม่แีนวโน้มจะท�าตลาดได้ควรเป็นสนิค้าทีต่อบสนองความต้องการการบรโิภคของตลาดเฉพาะ

กลุ่ม (Niche Market) ในกลุม่ผูบ้ริโภคทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิร�า่รวย และอาศยัอยู่ในเมอืงหลวง

และเมืองใหญ่ๆ ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในประเทศอนิโดนเีซยีครัง้นี้ได้คดัเลอืกกรงุจาการ์ตาเป็น

พื้นที่ศึกษาผู้บริโภคเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ

อินโดนีเซียที่ก�าลังมีดัชนีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างรวดเร็ว เพราะเป็น 

ที่หมายตาของนักลงทุนที่ต้องการหาแหล่งแรงงานราคาถูกเข้าไปประกอบการกิจการ

อุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการโดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลี ส่งผล

ให้ประชากรทีม่กีารศกึษาดมีงีานท�าเพิม่ขึน้ และก�าลงัเตบิโตไปเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ใน

อนาคตอันใกล้ และการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาให้ความส�าคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมคน 

ท้องถิน่ทีเ่ป็นชาวมสุลมิ (Muslim) และคนท้องถิน่ทีน่บัถอืศาสนาอืน่ (Non-Muslim) เช่นเดียวกับ

ประเทศมาเลเซีย 

ผลจากการศึกษาชาวจีนในอินโดนีเซียที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่มีฐานะและมีก�าลัง

ซื้อสูงในประเทศอินโดนีเซียที่กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน

ขนาดใหญ่พบว่า ชาวจีนในอินโดนีเซียนิยมรับประทานอาหารจีนเป็นทางเลือกที่ 1 โดยนิยม

ปรงุอาหารรบัประทานเองทีบ้่าน รวมทัง้ยงันยิมไปรบัประทานอาหารนอกบ้านตามห้างสรรพสนิค้า

และร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ราคาของอาหารไม่ใช่ข้อจ�ากัดในการตัดสินใจ หากเชื่อมั่นว่า 

เป็นอาหารคุณภาพสดใหม่ผ่านการปรุงที่ประณีตให้ความส�าคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค  

โดยเฉพาะวนัหยดุสดุสปัดาห์นกัธรุกจิครอบครวัชาวจนีนยิมไปจบัจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสนิค้า

ขนาดใหญ่และใช้ชีวิตอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรูระดับ 5 ดาว เป็นระยะเวลานานๆ ต่อวัน และ

นิยมบริโภคสินค้า Brand Name ชื่อดังจากประเทศตะวันตก สังเกตได้จากร้านค้าแบรนด์เนม

ชื่อดังจะมีขนาดใหญ่ มีลูกค้าแวะเวียนไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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ในด้านทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนในอินโดนีเซียต่ออาหารไทย พบว่าชาวจีนใน

อนิโดนเีซยียงัไม่ค่อยรู้จกั และตอบรับอาหารไทยเท่าทีค่วรเมือ่เทยีบกบัอาหารญีปุ่น่หรอือาหาร

เกาหลี อย่างไรก็ดีร้านอาหารไทยยังสามารถพบได้ตามห้างสรรพสินค้าที่จัดบริเวณไว้ส�าหรับ

ร้านอาหารนานาชาติ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยม แม้จะพบเครื่องปรุง 

อาหารไทยในห้างสรรพสนิค้าแต่กเ็ป็นสนิค้าทีม่ไีว้ส�าหรบัการบรโิภคของคนไทยหรอืชาวต่างชาติ

ในอินโดนีเซียที่รู้จักอาหารไทยเท่านั้น

ส�าหรับรสนิยมการบริโภคสินค้าแฟช่ันเสื้อผ้าของชาวจีนในอินโดนีเซีย ชาวจีนใน

อนิโดนเีซยีมรีสนยิมเช่นเดียวกบัชาวจนีในมาเลเซียหรือมคีวามคล้ายคลงึกบัชาวจนีในฮ่องกง 

และไต้หวันที่ชอบแต่งกายด้วยสีขาว ด�า น�้าเงิน และสีพาสเทล (สีอ่อนๆ ประเภทชมพูอ่อน 

ฟ้าอ่อน เป็นหลัก) และรวมถึงนิยมสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศตะวันตกมากกว่า หรือรวม

สินค้าแบรนด์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติต่อสินค้าเสื้อผ้าของไทยว่าไม่แตกต่างจาก

สินค้าแบรนด์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียเอง เมื่อเทียบกันในระดับราคาเท่ากันแล้วสินค้าของ

อินโดนีเซียมีคุณภาพดีกว่าในราคาที่เท่ากัน (อินโดนีเซียเป็นประเทศแหล่งผลิตเสื้อผ้าส่งออก

สู่ตลาดโลกใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศผู้ผลิตเสื้อผ้าส่งออก) ส่วนรสนิยมการซื้ออัญมณี

และเครื่องประดับของชาวจีนในอินโดนีเซีย มีความชอบและนิยมเครื่องประดับที่ท�าจากโลหะ

สขีาวประเภทแพลตนัิม ประดับด้วยเพชรหรือพลอย  มากกว่าทองค�า เนือ่งจากการสวมทองค�า

เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อการส่วมใส่ในเมืองจาการ์ตา เพราะมีคดีปล้นจี้ ชิงทรัพย์ในอัตราที่สูง 

แต่อย่างไรกต็ามผูบ้ริโภคชาวจนีในอนิโดนเีซยีมทีศันคตทิีด่ต่ีอสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั

ของไทย โดยมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีฝีมือปราณีตเมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตใน

ประเทศอินโดนีเซียเอง

ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียมีความแตกต่าง

กนัอย่างเหน็ได้ชดั โดยเฉพาะความเคร่งครดัในหลกัข้อห้ามของศาสนาอสิลามทัง้ในเรือ่งของ

การบริโภคสินค้าอาหาร “ฮาลาล” ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียไม่ได้ให้ความสนใจว่าสินค้านั้นๆ 

จะมีตรารับรอง ฮาลาลหรือไม่มี หากพึงพอใจที่จะบริโภค รวมทั้งการแต่งกายก็มิได้เคร่งครัด

ในข้อห้ามของ “ออรัต” มากนักโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบตะวันตก 

แบบสากลนิยมทั่วไปก็มีให้พบเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะปัจจุบันกระแสการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

พาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์ (E-Commerce) ก�าลงัเป็นทีนิ่ยมแพร่หลายทัง้เสือ้ผ้าและเครือ่งประดบั 

เพยีงแต่ในกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นชาวมสุลมิทเีป็นกลุม่ผู้ใหญ่มกันยิมแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าพืน้เมอืง

แบบชาวมุสลิมท้องถิ่นและรวมถึงมีความนิยมแฟช่ันมุสลิมสมัยใหม่ (Modern Muslim)  
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ตามแบบแฟชั่นมุสลิมตะวันตกเช่นแฟชั่นของประเทศตุรกี ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มแฟชั่น

มุสลิมสตรีชั้นสูงด้วย ส�าหรับสีสันของแฟชั่นมุสลิมในอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระมากกว่า

ประเทศมาเลเซีย เพราะคนอินโดนีเซียจะเปิดใจกับการเลือกแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามุสลิมสีสัน

สดใส มีการตกแต่งประดับประดา หรือให้ความส�าคัญกับการจัดแต่งเสื้อผ้าให้มีความงามที่

หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากในตลาดนิตยสารแฟชั่นเราสามารถพบหนังสือแนะน�าการ 

แต่งกายแบบมสุลมิหลากหลายแบบและสสีนัและพบว่าเป็นนติยสารท่ีมกีารแข่งขนัสงูประเภท

หนึ่งในแผงหนังสือด้วยทีเดียว 

โดยสรปุ หากผูป้ระกอบการต้องการท�าการตลาดในประเทศอินโดนเีซยี ควรมุง่เน้นตลาด

เฉพาะกลุม่ (Niche Market) ส�าหรับชาวจนีและชาวมสุลมิชัน้สงู เพยีงแต่สนิค้าประเภทเสือ้ผ้า

เครื่องนุ่งห่มส�าหรับชาวจีนอาจต้องเจอกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากสินค้าแบรนด์เนมจาก

ประเทศตะวนัตกและแบรนด์ท้องถิน่จนสูร้าคาและต้นทนุไม่ได้ แต่ในตลาดแฟชัน่มสุลมิชัน้สงู

ยังมีโอกาสส�าหรับสินค้าจากประเทศไทยที่มีคุณภาพและการออกแบบอย่างมีศิลปะยังเป็น

โอกาสทีจ่ะเกดิและเตบิโตได้ในประเทศอนิโดนเีซีย ส�าหรบัสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัจาก

ไทยก็ยังมีโอกาสส�าหรับผู้บริโภคในอินโดนีเซียเน่ืองจากผู้บริโภคให้การตอบรับสินค้าจาก

ประเทศไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพ ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ซื้อได้ เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องเน้น

การสร้างแบรนด์และการท�าตลาดให้เข้มข้นจึงจะครองใจผู้บริโภคได้ในที่สุด

เมอืงเซีย่งไฮ้และเมอืงเทยีนสนิ ประเทศจีน เป็นเมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 

1 และ 2 ของประเทศจนี ประเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่อนัดับต้นของโลกท่ีมกีารเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราตัวเลขเกือบ 2 หลักทุกๆ ปี และด้วยผลลัพธ์ของการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มุ่งเน้นการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกป้อนให้กับ

การบริโภคของตลาดโลกขนาดใหญ่ ท�าให้ประชากรชาวจีนกลายมาเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีรายได้

ในระดบัรายได้หลงัจากการหกัภาษแีล้วอยู่ในระดับสงู ชาวจนีรุ่นใหม่ในปัจจบุนัจงึมเีงนิจบัจ่าย

ใช้สอยอย่างไม่ล�าบากดังเช่นสมัยก่อน และจากการจัดท�าข้อมูลทางสถิติของธนาคารโลกในปี 

ค.ศ. 2011 พบว่าประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 18.8 เท่า สะท้อนถึง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนมีมูลค่ามากกว่าประเทศไทยหลายเท่า ดังนั้นเจ้าของและ 

ผูป้ระกอบการชาวจนีจึงเป็นผู้บริโภคทีอ่ยู่ในระดบัร�่ารวยเมือ่เทยีบกับคนไทย อกีทัง้เมือ่เทยีบ

สดัส่วนของประชากรคนรวยและประชากรทัง้หมดของคนจนีทีม่จี�านวนกว่าราว 1,300 ล้านคน

แล้ว คนรวยในเมืองจีนก็ยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และมีก�าลังซื้อที่ส�าคัญอย่างมี 
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นัยส�าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของคณะที่ปรึกษาที่ไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเมือง

เซ่ียงไฮ้และเมอืงเทยีนสนิ พบว่าตลาดเป็นของผูบ้ริโภคทีจ่ะเลอืกซือ้เลอืกบรโิภคสนิค้าได้ตาม

ความพอใจ ชาวจีนทั้ง 2 เมืองเป็นผู้มีก�าลังซื้อสูงมากพิจารณาได้จากความนิยมในการน�าเงิน

รายได้ที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ�าวันแล้ว  

ชาวจีนในเมืองทั้ง 2 ยังมีเม็ดเงินเหลือเพียงพอที่จะไปลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ประเภท

อสังหาริมทรัพย์และหุ้นในตลาดทั้งภายในประเทศจีน หรือนอกประเทศจีนเป็นจ�านวนมาก 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนใน 2 เมืองดังกล่าวพบว่า สินค้า 

แบรนด์เนมจากประเทศตะวันตก คือสินค้าที่อยู่ในใจของคนมีฐานะในประเทศจีน เนื่องจากมี

ก�าลังซื้อพอที่จะบริโภคสินค้าหรูราคาแพง เพราะมีทัศนคติว่าราคามาพร้อมคุณภาพและ 

การส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของตน ประกอบกบัข้อจ�ากดัในด้านทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ขีนาดเลก็เพราะความ

แออัดของประชากรเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้ของชาวจีนแล้ว ข้อจ�ากัดเหล่าน้ี

เป็นตัวก�าหนดให้ชาวจีนส่วนใหญ่ต้องอาศัยในบ้านลักษณะคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดี่ยว 

จึงมีพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้น้อย ชาวจีนจึงเลือกที่จะซื้อสินค้าน้อยชิ้นที่มีราคาแพง แต่

มีคุณภาพและครบเคร่ืองด้วยความสวยงามและมีภาพลักษณ์ส่งเสริมสถานะของตนเอง  

จนเป็นที่รู้กันว่ากิจการสินค้าแบรนด์เนมของชาติตะวันตกขายดีในเมืองปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ 

ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า ชาวจีนเลือกที่จะบริโภคอาหารจีนโดยปกติ

เป็นพื้นฐาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในยุคปัจจุบันอาหารจากต่างประเทศได้เข้าไปมีบทบาทใน

การบริโภคของชาวจีน รวมถึงอาหารไทยได้รับความนิยมในฐานะเป็นทางเลือกที่ 3 ส�าหรับ

ชาวจนี นอกจากนัน้ในการศึกษายังพบว่าชาวจนียงัมคีวามนยิมปรงุอาหารเองท่ีบ้าน โดยเฉพาะ

ในกลุ่มคนรุ่นเก่าเพราะเช่ือว่าอาหารจีนที่ปรุงเองที่บ้านจะเป็นอาหารที่ส่งเสริมการรักษา

สุขภาพมากที่สุด ดังน้ันจึงมีพฤติกรรมในการจับจ่ายส�ารองอาหารสดแช่แข็งไว้ในตู้เย็น  

บางครัวเรือนมีตู้ท�าความเย็นเพื่อการส�ารองอาหารสดแช่แข็งไว้โดยเฉพาะ ส่วนความนิยม 

รับประทานอาหารนอกบ้านนั้นชาวจีนยังคงมีวัฒนธรรมการเลี้ยงอาหารแขกผู้มาเยือนหรือ 

คู่ค้าทางธุรกิจตามร้านอาหารหรูที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความส�าเร็จของ 

การสร้างฐานะทางธุรกิจและการตอบแทนความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีต่อกัน 

อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนจีนท�าให้เกิดกลุ่มคน

ท�างานในองค์กรใหญ่เหมอืนประเทศอืน่ๆ ทัว่ไป คนรุ่นใหม่ดงักล่าวจงึเป็นคนชัน้กลางท่ีเกดิใหม่

มีรายได้เป็นเงินเดือนประจ�า ซึ่งก็มีอัตราเงินเดือนและรายได้ที่สูงตามการเติบโตของธุรกิจ 

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความรู้สูง คนกลุ่มนี้ก็นับได้ว่าเป็นผู้บริโภคที่
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มีก�าลังซือ้เช่นกนัเพียงแต่วถิชีวิีตทีต้่องอยู่ในส�านกังาน หรือความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

ท�าให้มวีถิกีารใช้ชวีติหลงัเลกิงานในร้านอาหารเพือ่การสงัสรรค์กบัเพือ่นฝงูหรอืการรบัประทาน

อาหารนอกบ้านก่อนกลับบ้าน รวมทั้งยังนิยมส�ารองอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อม 

รับประทานไว้ในตู้เย็นหรือในครัวเรือนอีกด้วย ดังน้ันกระแสของคนรุ่นใหม่เหล่านี้จึงเป็น 

ตัวผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าอาหารส�าเร็จรูปบรรจุในหีบห่อวางขายตามห้างสรรพสินค้า 

ดังที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังได้มีการวิจัยว่าอาหารไทยเป็นทางเลือกที่ 3 ของชาวจีน และมีอัตรา

ความนิยมเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว ดังจะเหน็ได้จากในเมอืงเซ่ียงไฮ้ปัจจบุนัมร้ีานอาหารไทยจ�านวน 

95 ร้านแต่เป็นร้านที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเพียง 5 ร้านเท่านั้นนอกนั้นเป็นกิจการของคนจีน

จากประเทศไต้หวัน ฮ่องกง และคนเซี่ยงไฮ้เอง โดยผู้ประกอบการอาจใช้ร้านอาหารเป็น 

ช่องทางการน�าเสนอแนะน�าผลิตภัณฑ์อาหารหรือขนมส�าเร็จรูปของไทยท่ีมีศักยภาพอีก 

ช่องทางหนึ่งเมื่อผู้บริโภคได้มีประสบการณ์ในการรับประทานจากร้านอาหารแล้วมักจะซื้อ

ผลิตภัณฑ์กลับไปด้วย 

ส�าหรับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟช่ันเสื้อผ้าเคร่ืองประดับของชาวจีนในเมือง

เซี่ยงไฮ้และเมืองเทียนสิน นับว่าไม่ยากที่จะท�าความเข้าใจ เพราะผู้บริโภคมีความนิยมและ

ติดตามกระแสแฟชั่นเหมือนในยุโรป รวมถึงความนิยมในสีสันก็เป็นไปตามฤดูกาลที ่

นักออกแบบเป็นผู้ก�าหนด ถ้าผู้ประกอบการเสื้อผ้าเครื่องประดับรายใดสนใจตลาดประเทศจีน 

ควรจะท�าความเข้าใจกระแสแฟชั่นของตะวันตกเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งต้องผลิตสินค้าให้มี

คุณภาพและรูปแบบที่เทียบเท่ากับสินค้าแบรนด์เนมจากตะวันตกหรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์

แฟชั่นชั้นสูงของจีนทีเดียวจึงจะประสบความส�าเร็จ 

นอกจากนี้ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น ชาวจีนต้องการมีที่ปรึกษาในการแนะน�า

การผสมผสาน รปูแบบ สสีนัของเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ในขณะท่ีพิจารณาซือ้ 

และเมื่อได้รับการแนะน�าเป็นที่พอใจแล้ว เขาจะซ้ือทั้งชุดรวม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า  

กรณีดังกล่าวเป็นข้อแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะไปท�าตลาดในประเทศจีนควร

ตระหนักถึงวิธีการขายดังกล่าวเพราะเป็นพฤติกรรมที่จ�าเป็นต้องให้ความสนใจ เนื่องจาก 

แตกต่างจากพฤติกรรมของประเทศไทย ที่ผู ้บริโภคชอบการผสมผสานสินค้าด้วยตัวเอง  

(Mix and Match) 
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โดยสรุปอุตสาหกรรมที่มีอนาคตในการท�าตลาดในประเทศจีนของผู้ประกอบการไทย

คอื อุตสาหกรรมอาหารทัง้ร้านอาหารและผลติภณัฑ์อาหารไทย แต่ส�าหรบัสนิค้าแฟชัน่เสือ้ผ้า

ถือได้ว่าเป็นตลาดท่ีแข่งขันยากหากสินค้าไทยไม่สามารถผลิตได้มีคุณภาพและรูปแบบ 

เทียบเท่าสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศตะวันตก แต่ส�าหรับสินค้าประเภท

เครื่องประดับยังมีโอกาสถ้าสามารถท�าตลาดเฉพาะกลุ่มและเป็นสินค้าคุณภาพ ที่ผลิตจ�านวน

น้อยชิน้เน้นทีร่ปูแบบและรูปลกัษณ์ของสนิค้าทีผู่ส้วมใส่รูส้กึได้ว่าเขาแตกต่างจากคนอืน่อย่าง

มีรสนิยมและเห็นได้ชัดในสังคม
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บทที่
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

6+
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ในประเทศไทย วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 

SMEs) กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า  

และบริการ เป็นจ�านวนมาก และคิดเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญ โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ�านวน

คดิเป็นสดัส่วนสงูกว่าร้อยละ 90 และเมือ่รวมกบัวสิาหกจิขนาดกลาง แล้วพบว่าวสิาหกจิเกอืบ

ทั้งหมดในภาคเศรษฐกิจจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ด้วยจ�านวน

ที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ท�าให้ SMEs มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

ทั้งปริมาณการจ้างงานและการผลิต 

เนื่องจากสภาพและปัญหาของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และ

ภาคบริการ ซึ่งแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะแตกต่างกัน และอาจมีความ

ต้องการมาตรการและการส่งเสริมที่แตกต่างกัน จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาสภาพและ

ปัญหาของกลุ่มกิจกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ท่ีได้จากการศึกษา 

จัดท�าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

ส�านกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้

ตาม พระราชบญัญตั ิส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นแกนกลางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีภารกิจส�าคัญใน 

การเสนอแนะนโยบายและแผน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    

ปีงบประมาณ 2555 สสว. ได้จดัท�าโครงการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร

ส่งเสริม SMEs รายสาขา เพื่อศึกษาศักยภาพ ขีดความสามารถ และสถานการณ์ปัจจุบันของ 

SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจ�านวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขา

อัญมณีและเครื่องประดับ สาขาอาหาร สาขาบริการก่อสร้าง และสาขาบริการท่องเที่ยว เพื่อ

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา สรุปได้ดังนี้

ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา6
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและ

เครือ่งนุ่งห่มไทยมศีกัยภาพในการรองรับการเป็นศนูย์กลางการค้าและการออกแบบสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งห่มอาเซยีนทีมุ่ง่เน้นประสทิธภิาพ ความหลากหลายและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ

ก�าหนดพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มด้าน

กระบวนการผลติและการพฒันาด้านการตลาดบนพืน้ฐานของการสร้างเครอืข่ายความเชือ่มโยง

และระบบข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริม คือ  

1) การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสิ่งทอและ 

เครือ่งนุง่ห่ม เพ่ือยกระดบัศกัยภาพด้านการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม 

2) การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการด�าเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการ   3) การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนา 

ศกัยภาพของผู้ประกอบการ เพือ่พฒันาฐานข้อมลูเพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจส�าหรบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ 4) การสนับสนุนและพัฒนาตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพช่องทางการลาด และเทคนิคการตลาดที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ 

ผูป้ระกอบการ และ  5) การพฒันาและเสริมสร้างด้านแรงงานและบคุลากร เพือ่พฒันาศกัยภาพ

แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และมีพันธกิจในการสนับสนุนด้านการยกระดับ

มาตรฐานการผลติและพัฒนาปัจจยัการผลติ ตลอดจนกระบวนการด้านการขนส่งและตลาดให้

กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครือ่งประดบั โดยม ี5 ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ 1) การจดัหาแหล่ง

วัตถุดิบเพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการจัดหาและการขนส่งของวัตถุดิบให้กับ 

ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพัฒนา

มาตรฐานกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านฝีมือการผลิตและการ

ออกแบบ ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับภายใต้หลักการ “สร้าง-พัฒนา-รักษา” 3) การพัฒนาและขยายตลาด

อัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดอัญมณีให้ครอบคลุม

ห่วงโซ่คุณค่า 4) การปรับปรุงและพัฒนากลไกของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ เพื่อ

ปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมอืและกลไกของภาครฐัในการช่วยสนบัสนนุผูป้ระกอบการรายย่อย 
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และ 5) การสร้างความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทย

อุตสาหกรรมอาหาร ก�าหนดวสิยัทศัน์ให้ SMEs ในอตุสาหกรรมอาหาร ให้มมีาตรฐาน

ระดับสากล และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักใน 

การส่งเสริม ได้แก่ 1) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  

โดยการสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิต  ส่งเสริมและให้

ความรู้ในการน�าระบบตรวจสอบย้อนกลบั  (Traceability System) มาใช้ในกลุม่สนิค้าทีส่�าคญั 

รวมถึงเฝ้าระวัง ตรวจสอบการน�าเข้าสินค้าตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค  

2) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป  โดยส่งเสริมการวิจัยและ

พฒันาวตัถดุบิ ผลติภณัฑ์ และกระบวนการผลติ  ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและ

การแปรรูปอาหาร และสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) ส่งเสริมภาพลักษณ์

อุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มศักยภาพในด้านการตลาด  โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้บริโภคทราบคุณค่า  คุณภาพของอาหารไทย  การสร้างตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็น

ที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาช่องทางและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ 4) พัฒนาปัจจัยเอื้อและ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบัุน สนับสนุนให้มศูีนย์บริการครบวงจรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหาร โดยผลักดันให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง จากการประมวลข้อมลูของอตุสาหกรรมและสถานการณ์

ปัจจุบันของ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม SMEs 

ในอตุสาหกรรมก่อสร้างให้มศัีกยภาพและความเป็นมอือาชพีเทยีบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ

สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยการยกระดับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีศักยภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี โดยมุ่งเน้นการ

สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน การขยายโอกาสทางการตลาด และสนับสนับสนุนปัจจัย

แวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริม ได้แก่  
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1) การยกระดับขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของ SME สาขาก่อสร้าง โดยการส่งเสริม

และพฒันาในยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่เน้นการยกระดบัประสิทธภิาพ และผลิตภาพในการด�าเนนิธรุกจิ 

การเพิม่ศักยภาพให้แก่แรงงานทกุระดบั และการส่งเสริมการใช้และพฒันาเทคโนโลย ีการวจิยั

และพัฒนาในธุรกิจก่อสร้าง 2) การสร้างเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มี

ความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมและพัฒนา ในยุทธศาสตร์นี้มุ ่งเน้นการพัฒนาเครือข่าย

อตุสาหกรรมก่อสร้างและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง และส่งเสรมิให้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมี

โอกาสในการรบัช่วงในงานก่อสร้าง (Sub-contractor) 3) การขยายโอกาสในตลาดก่อสร้างต่าง

ประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ SME สาขาก่อสร้างท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอไปรับงานในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมและพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับ SME ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้างระบบและ

เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของตลาดต่างประเทศ และการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เพื่อ

สนับสนุนให้ SME เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ และ 4) การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การประกอบธุรกิจก่อสร้าง โดยการส่งเสริมและพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ 

SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจ  

การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และการพัฒนาการใช้แรงงานต่างด้าวให้ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว มุ่งที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดพันธกิจในการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรในพ้ืนทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ และการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมท้ังสนับสนุนปัจจัย 

เกื้อหนุนที่เหมาะสมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงมี 4 

ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ได้แก่ 1) การส่งเสริมการใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว มุง่เน้นการใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ทีป่ระเทศไทยม ีเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว

ด้วยแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ตอบสนองตลาดเฉพาะ 

ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 2) การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ มุ่งเน้น

การพฒันาความเชือ่มโยงเครือข่ายด้านการท่องเทีย่วและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของหน่วยงาน

และประชาชนในพื้นที่ 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ 
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ขนำดกลำงและขนำดย่อม

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว มุง่เน้นการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ทัง้ผูป้ระกอบการและแรงงาน เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุ

จากโอกาสที่เกิดขึ้น และ 4) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว มุง่เน้นการแก้ไข ปรบัปรงุปัจจยัแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมจุดแข็งที่มีอยู่ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ การสร้างความเชื่อมั่นแก ่

นักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


