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เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของประเทศไทยมีจ�านวน

มากและหลายหลายประเภทครอบคลุมถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง 

กิจการค้าปลีก ซึ่งในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ประสบปัญหาและ 

ข้อจ�ากัดที่แตกต่างกัน การส่งเสริม SMEs จึงต้องมีความจ�าเป็นท่ีทราบสภาพปัญหาและ 

ผลกระทบ ในแต่ละสาขาอตุสาหกรรม ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดแนวทางการพฒันา 

SMEs ให้เหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์นโยบายการส่งเสริม SMEs ในสาขา 

เป้าหมายทีส่อดรบักบันโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 

และแผนการส่งเสรมิ SMEs ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555 - 2559 ดงันัน้ ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ท�าการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละอุตสาหกรรม 

เพือ่จดัท�ายุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิติการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 

โดยในปีงบประมาณ 2555 สสว. ได้ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาสิ่งทอและ 

เครื่องนุ่งห่ม สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาอาหาร สาขาบริการก่อสร้าง และสาขา

บริการท่องเที่ยว 

6.1  อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  

มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรม

อาหารและเครือ่งดืม่ อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรส�านกังาน และอตุสาหกรรมยานยนต์ ตามล�าดบั 

ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา6
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คิดเป็นมูลค่า 245 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ1 โดย

มูลค่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ระหว่างปี 2550 - 2554 มีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มเฉลี่ยประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อเศรษฐกิจไทยสูง

ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มคิดเป็นมูลค่ารวม 

ทั้งสิ้น 8,356.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 60 เป็นการส่งออกสิ่งทอ รวมมูลค่า 5,047.7 

ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกร้อยละ 40 เป็นการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่ม รวมมูลค่า 3,308.5  

ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.52  โดยเฉพาะสิง่ทอท่ีมมีลูค่าการส่งออกมากเป็น

อันดับที่ 12 ของโลก3  สินค้าที่ส่งออกมากที่สุดคือ ผ้าผืน และเส้นด้าย ส่วนเครื่องนุ่งห่ม 

ส่งออกชะลอตัวเนื่องจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายหลักของไทย 

ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  

เนือ่งจากอุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มมสีายห่วงโซ่อปุทานท่ียาวเชือ่มโยงหลาย

อุตสาหกรรมย่อย จึงก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง 1,023,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 

ของแรงงานในภาคการผลิต4 โดยแรงงานประมาณ 796,000 คน หรือ ร้อยละ 78 อยู่ใน

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้

อัตราการจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเริ่มมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยอยู่ท่ี 

ร้อยละ 1.7 ต่อปี 

1 ปี 2554 GDP ของทั้งประเทศเท่ากับ 10,540 พันล้านบาท โดยเป็น GDP ของภาคการผลิต 4,965  
  พันล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่า GDP ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเอาไว้ 245 พันล้านบาท  
  รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2.2 (ที่มา : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2555)
2  Actual Export 2011, ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2554, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 
  สิ่งทอ
3 Source WTO, Compiled by Thailand Textile Institute, Thai Textile Statistics 2011/2012
4 ปี 2554 แรงงานในประเทศไทยมีจ�านวน 39.23 ล้านคน เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 5.5  
  ล้านคน ส่วนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมี 1,023,000 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของ 
  แรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ ร้อยละ 2.6 แรงงานทั้งประเทศ รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2.6 และ  
  2.7 (ที่มา : สถิติสิ่งทอไทย 2553 - 2554 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และส�านักงานเศรษฐกิจ 
  อุตสาหกรรม 2554)
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บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน

ปัจจุบันจ�านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีอยู่ประมาณ 

163,827 รายทัว่ประเทศ โดยมสีดัส่วนของผูป้ระกอบการในระดบั SMEs มากถงึ 163,500 ราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.8 ก่อให้เกิดปริมาณการจ้างงานสูงถึง 666,092 คน หรือ คิดเป็น 

ร้อยละ 66.6 แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพียงร้อยละ 31.2 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.8 

หมื่นล้านบาท ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียง 327 ราย หรือเพียงร้อยละ 0.2 

กลับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า 1.6 แสนล้านบาท 

ดังนั้นประเด็นที่ส�าคัญ คือการพยายามพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

ภาพที ่6.1  สดัส่วนสถานประกอบการและการจ้างงาน

ที่มา: OIE, ข้อมูลโครงสร้างและการจ้างงาน สสว. 2554, ข้อมูลมูลค่าเพิ่ม สศช. 2554

ผู�ประกอบการรายใหญ�

สถานประกอบการ 163,827 แห�ง จำนวนการจ�างงาน ประมาณ 1 ล�านคน มูลค�าเพิ�ม 237,550 ล�านบาท

0.2 %

68.8 %

666,092 คน
(66.6%)

ผู�ประกอบการ
SMEs 99.8% 31.2 %
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มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน

เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าการค้าของผลติภณัฑ์สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มในภาพรวมในกลุม่

อาเซยีน พบว่าในปี 2554 ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกและน�าเข้ารายใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในอาเซยีน

รองจากอินโดนีเซีย การค้าของ SMEs ไทยภายในตลาดอาเซียนพบว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่

ราว 28,766.15 ล้านบาท และน�าเข้าเป็นมูลค่า 8,400.43 ล้านบาท ประเทศไทยได้ดุลการค้า

ในตลาดอาเซียนจากสินค้ากลุ่มเส้นใยและผ้าผืนที่ส่งไปยังประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และ

สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าปลายน�้า และการขายเสื้อผ้าส�าเร็จรูปไปยัง

ประเทศสิงคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซียและกัมพูชา แสดงถึงศักยภาพอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในการเป็นซัพพลายเออร์แก่ประเทศคู่ค้าในภูมิภาค

ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

• ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

  เครื่องนุ่งห่มน้ัน เป็นทรัพยากรที่ทักษะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม 

  อาเซียนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเป็นท่ียอมรับจากตลาด 

  ทัว่โลก อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการในปัจจบัุนก�าลงัประสบกบัปัญหาการขาดแคลน 

  แรงงานทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับการจัดการ แนวโน้มของผลกระทบด้าน 

  แรงงานมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยเปลี่ยนอาชีพ ค่านิยมของ 

  คนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการท�างานในระดับผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมแรงงาน พร้อมทั้ง 

  การขาดความเข้าใจถงึอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม ท�าให้ความสนใจในการ 

  ท�างานในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

• การจัดการวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มอาศัยวัตถุดิบจาก 

  ต่างประเทศเป็นหลกัตัง้แต่กลุม่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมต้นน�า้ กลางน�า้ และ 

  ปลายน�้า เนื่องจากแหล่งผลิตพืชเส้นใยในประเทศมีจ�ากัด และเส้นใยท่ีผลิตได้ม ี

  ความหลากหลายน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระต้นทุนการผลิตสูงใน 

  การน�าเข้าวตัถดิุบ อย่างไรกต็ามประเทศไทยมคีวามพร้อมด้านกายภาพท่ีสามารถ 

  เพ่ิมศักยภาพวัตถุดิบแต่ยังขาดการสนับสนุนเชิงบูรณาการที่ต้องการการแก้ไข 

  ข้อจ�ากัดทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการวิจัยและพัฒนา 

• การจัดการธุรกิจและการตลาด ผู้ประกอบการขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ 

  ด้านการตลาดและไม่สามารถแยกย่อยข้อมูลทางการตลาดออกมาเป็นกลยุทธ์ได้  

  ดังนั้นจึงไม่มีการวางต�าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ (Strategic Positioning)  
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  ทีช่ดัเจน เน้นผลติสิง่ทีช่�านาญโดยไม่ให้ความส�าคญัการศกึษากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

  เท่าที่ควร ส่งผลให้สินค้าขาดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สื่อสารไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  

  เลือกช่องทางขายไม่เหมาะสม และแบรนด์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  

  ท�าให้ผู้ประกอบการอาจต้องเข้าสู่การแข่งขันด้านราคา นอกจากน้ีการสนับสนุน 

  ด้านการตลาดของภาครัฐในลกัษณะของการจดังาน International Fair ไม่สามารถ 

  ดงึกลุม่เป้าหมายทีส่อดคล้องกบัผูผ้ลติในประเทศไทย ส่งผลให้การด�าเนนิงานด้าน 

  การตลาดของผู้ประกอบการนั้นขาดประสิทธิภาพ 

• ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัยพัฒนา ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท�า 

  หน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอหลาย 

  หน่วยงาน แต่ขาดการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน นอกจากนี้ข้อมูล 

  ทีม่อียูไ่ม่ได้รับการวิเคราะห์โดยให้ความส�าคญักบัการน�าไปใช้ประโยชน์ในมมุมอง 

  ของผูป้ระกอบการโดยเฉพาะข้อมลูด้านการตลาดท่ีมคีวามส�าคญัในการเพิม่มลูค่า 

  การส่งออกให้กับประเทศ  

• การสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานภาครฐัให้การสนบัสนนุ 

  ผู ้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการประสานงานระหว่างกันท�าให้เกิด 

  ความซ�้าซ้อนและล่าช้า นอกจากโครงการที่ริเริ่มโดยภาครัฐไม่ตอบสนอง 

  ความต้องการของผู ้ประกอบการ ขาดกลไกในการสร้างความเข้าใจด้าน 

  ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในภาพรวมและรายพื้นที่ 

• ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ จากการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ 

  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 กลุ่มผู้ประกอบการต้นน�้า ในขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์จาก 

  อุตสาหกรรม สิ่งทอต้นน�้าอย่างสูง แต่ผู้ประกอบการมีข้อจ�ากัดด้านวัตถุดิบ 

  การผลิตเนื่องจากข้อกฎหมายและการจัดการพื้นที่การเกษตร ซึ่งต้องการได้รับ 

  การแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและกฎหมาย การแก้ไขรปูแบบนโยบายและกจิกรรม 

  ที่หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมที่ซ�้าซ้อนและแก้ไขไม่ถูกประเด็น นอกจากนี้ยัง 

  ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านเส้นใยธรรมชาติ และ 

  เส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นวัตถุดิบการผลิตที่ส�าคัญ 

 กลุ่มผู้ประกอบการกลางน�้า ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการจัดการ 

  แรงงานเน่ืองจากผลกระทบของนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า การปรับตัวตาม 

  กฎระเบียบในกระบวนการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ  
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  การสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การก�าหนด  

  Business Positioning และการสนับสนุนด้านรูปแบบและช่องทางการตลาด

 กลุม่ผูป้ระกอบการปลายน�า้ ต้องการได้รับการสนบัสนนุด้านแรงงาน การปรบัปรงุ 

  ด้านเทคโนโลยีในกระบวนการผลติ การพฒันาระบบบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ  

  การสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาตราสินค้า การสนับสนุนข้อมูลทางการตลาด 

  เพื่อช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และก�าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสม

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของ SMEs ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ก�าลังเผชิญข้อท้าทายจากการแข่งขันท่ีรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

การเกดิข้ึนของคูแ่ข่งใหม่  วัตถดิุบหลกัเป็นทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิมอียูอ่ย่างจ�ากดัและราคา

วัตถุดิบในตลาดโลกที่มีความผันผวน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ควรต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย

• การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและพัฒนากระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ประเด็นด้านการ 

  พัฒนาศักยภาพด้านวัตถุดิบประกอบไปด้วย 2 ประการที่ส�าคัญ คือ ประเด็นการ 

  ปรับปัจจัยเอื้อต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านปริมาณ 

  การผลิต และประเด็นดา้นการสง่เสริมและพฒันาด้านวสัดุศาสตรท์ีส่ร้างทางเลือก 

  และความหลากหลายด้านวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการ 

• การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และแรงงานฝีมอื ประเดน็เร่งด่วนด้านทรพัยากรมนษุย์ 

  คอืการจดัหาแรงงานเพือ่สนับสนุนในกระบวนการผลติให้เพยีงพอกบัความต้องการ 

  ในปัจจุบนั และเตรยีมความพร้อมในการทกัษะแรงงานทีจ่ะเข้ามาเป็นแรงงานทีม่ี 

  ศกัยภาพในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่มในระยะกลางและระยะยาว ซึง่ต้อง 

  มีการสนับสนุนด้านการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ การเปิดโอกาสในการฝึกงาน 

  ขณะเรียน การสร้างความเข้าใจถึง Career Path ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

  เครื่องนุ่งห่ม ทั้งในมุมมองด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการกระบวน 

  การผลิต และการเป็นแรงงานทักษะฝีมือเฉพาะด้าน 

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนามาตรฐาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ 

  การผลิต ความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ในตลาดสากล ควรมีการสนับสนุนด้าน 

  การวจิยัและพัฒนา เคร่ืองจกัรกลการผลติโดยมหีน่วยงานภาครฐัก�าหนดมาตรฐาน 

  กระบวนการการผลติ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในลกัษณะ 
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  คลัสเตอร์ตามพื้นที่ การบูรณาการของห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการ และ 

  การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา

• การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบและการบริการก่อนและหลังการขาย  

  การปรับตัวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  และเครื่องนุ่งห่มผู้ประกอบการควรได้รับการสร้างทักษะด้านการก�าหนดกลยุทธ ์

  ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า และการ 

  บริหารจัดการข้อมูลด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนในกระบวนการออกแบบ 

  ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนผู้ประกอบการ 

  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่มจ�าเป็นต้องสร้างการบริโภคทั้งในและ 

  ต่างประเทศ เพือ่สร้างการบริโภคในประเทศอย่างยัง่ยนื ควรมกีารสร้างกระแสของ 

  การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทย โดยในเบื้องต้นหน่วยงานภาครัฐสามารถ 

  ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ ส�าหรบัการตลาดในต่างประเทศ 

  ควรมีการประสานงานตรวจสอบกิจกรรมการตลาดจ�าพวก International Trade  

  Fair ของประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของ 

  กิจกรรมนั้นๆ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการไทย

   

 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

จากการประมวลข้อมลูด้านวสิยัทศัน์ของอตุสาหกรรม สถานการณ์ปัจจบุนัของ SMEs 

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของ สสว.แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์หลกั ดงัต่อไปนี้

วิสัยทัศน์:  ผูป้ระกอบการสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมศีกัยภาพในการรองรบัการเป็น 

   ศูนย์กลางการค้าและการออกแบบสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มอาเซยีนทีมุ่ง่เน้น 

   ประสิทธิภาพ ความหลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ:  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

   เคร่ืองนุ่งห่มด้านกระบวนการผลติและการพฒันาด้านการตลาดบนพ้ืนฐาน 

   ของการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและระบบข้อมูลข่าวสารท่ีมี 

   ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์:

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพฒันาประสทิธภิาพและศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ 

   สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการด�าเนินธุรกิจ 

   ของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

   สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ 

   เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการด�าเนินธุรกิจของ 

   ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจการพฒันาศกัยภาพ 

   ของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

   ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสนับสนุนและพัฒนาตลาดส�าหรับผู ้ประกอบการ เพื่อเพิ่ม 

   ศักยภาพช่องทางการตลาด และเทคนิคการตลาดที่เหมาะสมกับ 

   ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาและเสริมสร้างด้านแรงงานและบุคลากร เพื่อพัฒนา 

   ศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

   สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

6.2  อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550-2554 หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกต่อ 

GDP จะพบว่า มูลค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีสัดส่วนเฉลี่ยต่อ GDP อยู่ราว

ร้อยละ 3.455 ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยสูง

5 ปี 2554 GDP ของทั้งประเทศเท่ากับ 10,540 พันล้านบาท โดยเป็น GDP ของภาคการผลิต 4,965  
  พันล้านบาท และมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด (รวมทองค�า) คิดเป็นมูลค่า 
  ประมาณ 369 พันล้านบาท
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อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของไทยในอันดับท่ี 4 รองจาก

อปุกรณ์และส่วนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ และยางพารา6 

ในปี 2554 ประเทศไทยมมีลูค่าการค้าอญัมณแีละเคร่ืองประดบัรวมท้ังสิน้ 32,951 ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ เป็นการน�าเข้ารวม 20,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งออกรวม 12,301 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ และมีจ�านวนแรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 1.3 ล้านคน7 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.31 ของ

แรงงานทั้งหมดในประเทศ

บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน

จากการส�ารวจส�ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ8  พบว่ามีจ�านวนสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยท้ังหมด 15,777 แห่ง ร้อยละ 2.41 

หรือผู้ประกอบการจ�านวน 380 รายเป็นกิจการขนาดใหญ่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 97.59 หรือ 

เป็นจ�านวน 15,397 ราย คือ ผู้ประกอบการ SMEs สถานประกอบการ SMEs มีการจ้างงาน

ถึงร้อยละ 53 ของทั้งอุตสาหกรรม9 ในขณะที่ร้อยละ 47 เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ ทั้งนี้ SMEs ในอุตสาหกรรมนี้มีการจ้างงานอยู่

อันดับที่ 5 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
7 ทิศทางและประมาณการความต้องการแรงงานฝีมือ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
8  โครงการจัดท�าส�ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (2553), วารสารวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553
9 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
  ขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่6.2  จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงานในอตุสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดบั

ที่มา: โครงการจัดท�าส�ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (2553), 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553 และ 
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 สสว.

สถานประกอบการขนาดใหญ

2.41%

53%

47%

SMEs 97.59%

มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน

มูลค่าและสถิติการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า SMEs มคีวามส�าคญัอย่างยิง่แก่ประเทศไทยและเป็นพลงัผลกัดนัการเตบิโตของการ

ส่งออกและการน�าเข้าในตลาดส�าคัญๆ SMEs มีสัดส่วนการส่งออกสินค้าในหมวดอัญมณีและ

เครื่องประดับถึงร้อยละ 73.4 ของผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ในปี 2554 และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ระหว่างปี 2553 - 2554 เมื่อเปรียบเทียบ

มูลค่าการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับในภาพรวมในกลุ่มอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็น 

ผู้ส่งออกและน�าเข้ารายใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเมื่อพิจารณามูลค่าการค้าของ SMEs ไทย

ภายในตลาดอาเซียนพบว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ราว 2,874.80 ล้านบาท และมีการน�าเข้า 

เป็นมูลค่า 6,830.7 ล้านบาท ดังนั้นในระดับ SMEs ประเทศไทยเป็นผู้เสียดุลการค้าใน 

ตลาดอาเซียน แสดงถึงการพึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตภายในประเทศ

ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

• ทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านแรงงานและความช�านาญ 

  ด้านเจียระไนอัญมณีเพชรและพลอยเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม 
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  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก�าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและ 

  ปัญหาน้ีจะเพิ่มความรุนแรงย่ิงข้ึน เน่ืองจากคนรุ ่นใหม่ไม่นิยมเข้ามาใน 

  อตุสาหกรรมน้ี ท�าให้ SMEs ไทยมข้ีอจ�ากดัด้านก�าลงัการผลติ ส่งผลให้เกดิการเสยี 

  โอกาสเมื่อมีค�าสั่งผลิตปริมาณมาก

• การจดัการวตัถดิุบ การขาดแคลนวัตถดิุบนับว่าเป็นปัญหาท่ีส�าคญัของอุตสาหกรรม 

  อัญมณแีละเครือ่งประดบั ในระยะเวลา 20 ปี ทีผ่่านมา ไทยต้องน�าเข้าวตัถดุบิจาก 

  ทั่วโลก เหตุเพราะวัตถุดิบในเหมืองต่างๆ ในประเทศหมดไป SMEs ส่วนใหญ ่

  สั่งซื้อวัตถุดิบจากพ่อค้าเร่ ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านความผันผวนของราคา คุณภาพและ 

  ปริมาณที่ต่อเนื่อง

• เทคโนโลยีและการผลิต การใช้เทคโนโลยีของ SMEs ไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต�่า  

  โดยมีข้อจ�ากัดด้านเงินลงทุนและทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในขณะที่จีนได้ 

  รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากฮ่องกง จงึท�าให้มรีะดบัความสามารถด้านนี้โดดเด่น 

  ที่สุด และสามารถบริหารจัดการได้ทั้งต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของ 

  ตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลจาก 

  ความสามารถในการใช้เทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบกับเทคโนโลย ี

  ขั้นต้น ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น อย่างไรก็ตาม SMEs ไทยยังมีข้อจ�ากัดใน 

  ทกัษะการออกแบบทีท่นัสมยัและสามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าคนรุน่ใหม่ท่ีมกี�าลงั 

  ซือ้มากข้ึนในปัจจบัุน เน่ืองจากผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่มพ้ืีนฐานมาจากการ 

  เป็นช่างฝีมือที่ต่อยอดแบบมาจากองค์ความรู้เดิม

• การจัดการธุรกิจและการตลาด ผู้ประกอบการ SMEs ยังต้องพัฒนาเรื่องการสร้าง 

  และเก็บข้อมูลลูกค้าและแบรนด์ของสินค้าในภาพรวมยังผู้ประกอบการยังขาด 

  ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในตลาดที่มีศักยภาพและกฎระเบียบการค้ากับต่างประเทศ 

  ท�าให้การเข้าสูต่ลาดสากลของธรุกจิไทยยงัประสบความส�าเรจ็ไม่เตม็ท่ี นอกจากนี้ 

  การน�าเสนอข้อมูลและการท�าการตลาดออนไลน์ของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนา 

  อย่างเต็มที่ 

• ระบบฐานข้อมลูอตุสาหกรรมและการวิจยัพฒันา ประเทศไทยมหีน่วยงานท�าหน้าที ่

  วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการท�าวิจัยเก็บฐานข้อมูลตลาดที่มี 

  ศักยภาพและอบรมผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรสนิยมการบริโภคภายใน 
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  ประเทศและนอกประเทศยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ท�าให้ผู้ประกอบการ 

  ขาดข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางกลยุทธ์

• การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะ ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการด้าน 

  ภาษีช่วยเหลืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็น 

  อย่างดี และมีหน่วยงานสนับสนุนอยู่หลายหน่วยงาน แต่ในภาพรวมยังขาดความ 

  ต่อเนื่องเพราะนโยบายมีความเชื่อมโยงกับการเมืองสูง

• การบริหารจัดการธุรกิจ

 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีข้อจ�ากัดด้านเครือข่ายธุรกิจ ตั้งแต่กิจกรรมการจัดหา 

  วัตถุดิบที่ส่วนใหญ่จะจ�ากัดอยู่ในประเทศ ไม่สามารถไปแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มี 

  คณุภาพและราคาถกูในต่างประเทศได้ และกจิกรรมทางการตลาด ส่วนใหญ่จ�ากดั 

  อยูท่ีต่ลาดและโรงแรมต่างจงัหวัดเป็นหลกั จงึส่งผลให้เกดิข้อจ�ากดัด้านสภาพคล่อง 

  ทางด้านการเงินในที่สุด

 ผู้ประกอบการขนาดกลาง จะสามารถบริหารต้นทนุได้ดกีว่า โดยเน้นการใช้แรงงาน 

  ฝีมือผลิตชิ้นงานให้ได้ต้นทุนต�่าที่สุด นอกเหนือจากการซ้ือพลอยดิบในปริมาณ 

  มากจากแหล่งในต่างประเทศซ่ึงสามารถลดต้นทนุการผลติได้ ผูป้ระกอบการกลุม่นี้ 

  ยังสามารถใช้แม่พิมพ์เพื่อผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้รับไปจัดจ�าหน่าย 

  ผูป้ระกอบการขนาดกลางกลุม่นีม้แีนวโน้มจะเพิม่คุณค่าให้สนิค้าโดยเน้นการเลอืก 

  พลอยและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นการขายผ่านคนกลาง ท�าให ้

  ผลก�าไรน้อยลง

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของ SMEs ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั ก�าลงัเผชญิข้อท้าทายจากการแข่งขนัทีร่นุแรง

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

การเกดิข้ึนของคูแ่ข่งใหม่  วัตถดิุบหลกัเป็นทรัพยากรทางธรรมชาตท่ีิมอียูอ่ย่างจ�ากดัและราคา

วตัถุดบิในตลาดโลกทีม่คีวามผนัผวน แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดบั

ควรต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย

• การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและพัฒนากระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ท้ังน้ีเพ่ือลด 

  ผลกระทบจากการผันผวนเรื่องราคาและช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการ 

  จดัเกบ็วตัถดุบิ เช่น การสนับสนุนให้เกดิการรวมตัวของผูผ้ลติในไทย การสนบัสนนุ 

  ให้เกิดการส�ารวจแหล่งแร่ในประเทศและต่างประเทศ
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• การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือ สนบัสนนุให้มกีารฝึกอบรมสร้างทักษะ 

  เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงงานฝีมือรุ่นใหม่และการน�าองค์ความรู้  

  กระบวนการผลิตใหม่มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ 

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนามาตรฐาน ควรมีการสนับสนุนการใช้ 

  เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการ 

  ตรวจสอบมาตรฐาน โดยสร้างเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชน

• การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบและการบริการก่อนและหลังการขาย  

  สนบัสนนุให้ความส�าคัญกบักระบวนการออกแบบและสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอื 

  ระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต

• การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ การเปิดตลาดส่งออกใหม่ 

  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เริ่มมีก�าลังซื้อ และกลุ่มตลาดเฉพาะ  

  รวมทั้งพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ และรูปแบบธุรกิจโดยการพัฒนาการท�า 

  การตลาดออนไลน์ เพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าและต้นทุนค่านายหน้า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จากการประมวลข้อมลูด้านวสิยัทศัน์ของอตุสาหกรรม สถานการณ์ปัจจบุนัของ SMEs 

ในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดบั และยทุธศาสตร์การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของ สสว. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อ

ไปนี้

วิสัยทัศน์: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

   ของโลก

พันธกิจ:  สนับสนุนด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาปัจจัยการผลิต  

   ตลอดจนกระบวนการด้านการขนส่งและตลาดให้กบัผูป้ระกอบการอญัมณี 

   และเครื่องประดับ

ยุทธศาสตร์:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุน 

   การจัดหาและการขนส่งของวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการอย่างม ี

   ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพัฒนามาตรฐาน 

   กระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านฝีมือ 

   การผลิตและการออกแบบ ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณให้ 

   สอดคล ้องกับความต ้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ 

   เครื่องประดับภายใต้หลักการ สร้าง-พัฒนา-รักษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล  

   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดอัญมณีให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า

ยทุธศาสตร์ที ่4 การปรบัปรงุและพฒันากลไกของรฐัเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้ผูป้ระกอบการ  

   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือและกลไกของภาครัฐในการช่วย 

   สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและ 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ 

   แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก กลาง  

   และใหญ่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทย

6.3  อุตสำหกรรมอำหำร

ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร  ถอืเป็นอตุสาหกรรมทีเ่ป็นปัจจยัหลกัต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์

ซึง่โดยปกตทิัว่ไปค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเพือ่การบริโภคของคนเราจะประมาณครึง่หนึง่ของ

รายจ่าย และจากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งเกิดจากความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ส่งผลให้อาหารมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิต

ของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งจากจ�านวนประชากรที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น และความ

ต้องการปรมิาณอาหารทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้อตุสาหกรรมอาหารสามารถเตบิโตและสร้างตลาดใหม่ๆ 

ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในมุมมองของอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่ในระบบเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ พบว่ามคีวามเชือ่มโยงในภาคการเกษตร และการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัวตัถดุบิทีผ่่าน

กระบวนการแปรรปู เช่น  อตุสาหกรรมอาหารกระป๋อง อตุสาหกรรมน�า้ผลไม้ อุตสาหกรรมนม 

อุตสาหกรรมแช่แข็ง และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นต้น
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บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน

ปี 2554 อุตสาหกรรมอาหาร มีจ�านวนผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน 114,018 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหารท้ังหมด และมีการ 

จ้างงาน จ�านวน 552,915 ราย  คิดเป็นร้อยละ 61.04  ของการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหาร  

สามารถก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของอุตสาหกรรมอาหาร 617,269 

ล้านบาท โดยเป็น GDP ที่เกิดจาก SMEs อุตสาหกรรมอาหาร 205,069 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 33.2 ดังภาพที่ 6.3

ภาพที ่6.3  จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงานในอตุสาหกรรมอาหาร

114,387 ราย
จำนวนวิสาหกิจ

LE = จำนวนแรงงาน > 200 คน SMEs = จำนวนแรงงาน < 200 คน

Total 905,851 คน
การจ�างงาน

617,269 ลบ.
ผลิตภัณฑ�มวลรวม

0.32%
369 ราย 38.96%

352,936 คน

61.04%
552,915 คน

99.87%
114,018 ราย

66.8%
412,200 ลบ.

33.2%
205,069 ลบ.
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจ�านวนผู้ประกอบการตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม พบว่า 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช มีจ�านวนผู้ประกอบการมากที่สุด จ�านวน 65,063 ราย หรือคิด

เป็นร้อยละ 57.06 ของผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร และมีจ�านวนการจ้างงาน

มากที่สุดเช่นเดียวกัน จ�านวน 166,093 ราย หรือร้อยละ 30.04 ของการจ้างงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร ดังภาพที่ 6.4 และ 6.5

ภาพที ่6.4  จ�านวนผูป้ระกอบการ SMEs อตุสาหกรรมอาหาร ปี 2554

ภาพที ่6.5  จ�านวนการจ้างงานของผูป้ระกอบการ SMEs อตุสาหกรรมอาหาร ปี 2554

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555

การผลิตผลิตภัณฑ�จากธัญพืช

การผลิตผลิตภัณฑ�ขนมป�ง

การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเน�้อสัตว�

และผลิตภัณฑ�เน�้อสัตว�

การผลิตมักกะโรน� เส�นบะหมี่ เส�นก�วยเตี๋ยว เส�นหมี่ 

วุ�นเส�น และผลิตภัณฑ�อาหารจำพวกแป�งที่คล�ายคลึง

การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว�น้ำและผลิตภัณฑ�สัตว�น้ำ

อื่นๆ

28,921
25%

4,438
4%

4,731
4%

5,385
5%

65,063
57%

5,480
5%

การผลิตผลิตภัณฑจากธัญพืช
การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ำและ
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไมและผัก
การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเน�้อสัตว
และผลิตภัณฑเน�้อสัตว
การผลิตผลิตภัณฑขนมปง
อื่นๆ

166,093
30%

66,180
12%

42,840
8%

40,912
7%

33,580
6%

203,310
37%
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มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน

ประเทศไทยมส่ีวนแบ่งตลาดโลกในอตุสาหกรรมอาหารประมาณร้อยละ 2.62 และเป็น

ผู้ส่งออกอาหารมากเป็นอันดับ 12 ของโลกรองจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

บราซลิ จนี แคนาดา และอาร์เจนตินา10 และมมีลูค่าการส่งออกในอาเซยีน 92,638.47 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซียนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ร้อยละ 2.3411

การส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2555 (ม.ค. - ต.ค.) จากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

พบว่ามลูค่าการส่งออกของกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ รวมกบักลุม่สนิค้าเกษตรที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มีมูลค่า 900,813.49 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการ 

ส่งออกสงูสดุในกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร 5 ล�าดับแรก และยงัคงเป็นสนิค้าท่ีมมีลูค่าการส่งออก

สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 

133,096.10 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ข้าว น�้าตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และไก่

แปรรูป 

ตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ส�าคัญ เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกในปี 

2554 พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดที่ส�าคัญ มี

มูลค่าการส่งออก 79,198 ล้านบาท 70,262 ล้านบาท 48,918 ล้านบาท 30,877 ล้านบาท 

และ 20,904 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.29, 13.56, 9.44, 5.96 และ 

4.03 ของมลูค่าการส่งออกรวมของอตุสาหกรรมอาหารแปรรปู โดยตลาดหลกัของอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป ในประเทศต่างๆ มีดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและ

แปรรูป 

ประเทศญีปุ่น่ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู และน�า้ตาลทรายและกากน�า้ตาล 

ประเทศจีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล และผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง

ประเทศมาเลเซยี ได้แก่ ไขมนัและน�า้มนัจากพชืและสตัว์ และน�า้ตาลทรายและกากน�า้ตาล

10 แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย, ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2552
11 ส�านักข้อมูลและวิจัย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์ 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555. มปท. 2555
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ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ SMEs ในอุตสาหกรรม

อาหารนั้น เป็นกระบวนการที่ส�าคัญในการน�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการ 

ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีความเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ และ

สามารถน�าศักยภาพความแข็งแกร่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีม ี

ผลกระทบต่อ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารจะด�าเนินการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  

เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ SMEs 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารทั้งปัจจัยภายในและภายนอก สามารถ

วิเคราะห์ได้จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินศักยภาพ ความสามารถ 

ทศิทางและแนวโน้มการพัฒนา และใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ

สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะปัจจุบัน 

และพร้อมส�าหรับการแข่งขันในระดับสากล

จุดแข็ง

1. ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ 

  เหมาะสม สามารถเป็นแหล่งผลติและส่งออกสนิค้าทางการเกษตรท่ีมคีณุภาพและ 

  ปริมาณมากเป็นอันดับต้นของโลก รวมทั้งสามารถผลิตวัตถุดิบและสินค้าได ้

  หลากหลายชนิดตลอดทั้งปี

2. ประเทศไทยมีความพร้อม ประสบการณ์ และความช�านาญ ตลอดจนการพัฒนา 

  เทคโนโลยกีารเกษตรและแปรรปูสนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

  ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปที่มีมาตรฐานและความ 

  ปลอดภัย ซึ่งไทยมีศักยภาพมากกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

  อินเดีย และเวียดนาม ที่มีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือ สินค้าเกษตรและแปรรูป 

  อย่างง่าย
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3. สินค้าเกษตรของไทยและอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปเป็นที่นิยม 

  ทั่วโลก จึงท�าให้มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมูลค่า 

  การส่งออกถึง 1 ล้านล้านบาทในปี 2556 และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมี 

  การจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งหมด12

4. อุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีรั่ฐบาลให้การสนบัสนนุเป็นอนัดบัต้นๆ  

  ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสูงถึงปีละหลายแสนล้านบาทและยังมีแนวโน้มท่ีจะ 

  เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลยังสนับสนุนให้ไทยเป็น “ครัวของโลก”  

  รวมทัง้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ก�าหนดให้อตุสาหกรรม 

  อาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะต้องให้การส่งเสริม มีการให้สิทธิประโยชน์ท่ี 

  เหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ความต้องการของนักลงทุน และเน้นพัฒนา 

  โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออ�านวยกับการลงทุนท้ังในด้านของสาธารณูปโภคและ 

  พื้นฐานทางเทคโนโลยี

5. การผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้รับมาตรฐานและได้รับการยอมรับจาก 

  ผู้บริโภคในอาเซียนหรือผู้บริโภคในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น ว่าเป็นสินค้า 

  ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย จากการจัดอันดับสุดยอดอาหาร 50 อันดับ 

  ของโลก โดย CNNGo Staff  มีอาหารไทย 4 รายการที่ได้รับความนิยม ได้แก่   

  แกงมัสมั่น (อันดับ 1) ต้มย�ากุ้ง (อันดับ 8) น�้าตกหมู (อันดับ 19) และสัมต�า  

  (อนัดบั 46)13  ทัง้นี ้อาหารดงักล่าวยงับ่งบอกถงึความเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมและ 

  วิถีชวีติของคนไทย รวมถงึรสชาติ ความสวยงาม และคณุค่า ท่ีชาวต่างชาตยิอมรบั

6. ไทยได้เปรียบในการผลติอตุสาหกรรมอาหารเนือ่งจากวตัถดุบิท่ีใช้ในอตุสาหกรรม 

  กว่าร้อยละ 80 มาจากการผลิตภายในประเทศ ท�าให้ต้นทุนการผลิตของ 

  อุตสาหกรรมอาหารของไทยต�่ากว่าประเทศอ่ืนๆ ท่ีต้องน�าเข้าวัตถุดิบ ยกเว้น  

  ในบางธุรกิจเช่น ผู้ผลิต ปลาทูน่า โคเนื้อ น�้านมดิบ ซ่ึงต้องน�าเข้าวัตถุดิบจาก 

  ต่างประเทศ 

12 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. อุตสาหกรรมสาร. ปีที่ 54 ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2555.
13 CNNGo staff. World’s 50 most delicious foods on 21 July, 2011. http://www.cnngo.com/ 
  explorations/eat/worlds-50-most-delicious-foods-067535?page=0,1. ค้นหาเมื่อวันที่  
  23 มีนาคม 2555.
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จุดอ่อน

1. ประเทศไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะ 

  สนิค้าที่ใช้วตัถดุบิและแรงงานเข้มข้น  เน่ืองจากมคู่ีแข่งท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ของ 

  ทรัพยากร ต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า เข้ามาแข่งขันในปริมาณที่ 

  มากขึ้น และราคาสินค้าที่ถูกกว่า รวมทั้งสามารถพัฒนาสินค้าได้เท่าเทียมกับ 

  ประเทศไทย เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น  

2. ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารมีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจาก 

  เป็นอุตสาหกรรมที่น�าผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  

  ต้นทุนวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 - 80 ของต้นทุน 

  ทัง้หมด (แตกต่างกนัไปตามอตุสาหกรรม) อกีทัง้ต้นทนุการขนส่งท่ีสงู อันเน่ืองมาจาก 

  ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าทีค่วร ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ 

  ในเมอืงใหญ่ ไม่สอดคล้องกบัแหล่งผลติวตัถดุบิซึง่กระจายตัวอยูต่ามแหล่งการเกษตร 

  ต่างๆ ประกอบกับราคาน�้ามันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต 

  เพิ่มสูงขึ้น

3. ขาดการพฒันาเทคโนโลย ีนวัตกรรม และงานวจิยั เพือ่การต่อยอดและสร้างมลูค่า 

  เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ 

  ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง หรือมีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม 

  อาหารแปรรูปขั้นต้น SMEs ส่วนหน่ึงยังไม่สามารถท�าได้ด้วยตนเองในบาง 

  กระบวนการผลติ เช่น การอบแห้ง การดูดความร้อน การแช่แขง็ การบรรจกุระป๋อง  

  ส�าหรับอุตสาหกรรมที่เป็นแปรรูปขั้นสูงผู้ประกอบการไทยต้องน�าเข้าเคร่ืองจักร 

  และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงท�าให้มีต้นทุนที่สูง

4. ความไม่เพยีงพอของห้องปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร์เพือ่พฒันามาตรฐานคณุภาพ 

  สินค้าและวัตถุดิบ ท�าให้เกิดการสูญเสียมูลค่าการส่งออก และไม่สามารถรองรับ 

  ตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้

5. การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ปัจจัยทุนและแรงงานยังไม่เป็นรูปธรรม

6. ผู ้ประกอบการมีข้อจ�ากัดในด้านความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ  

  โดยเฉพาะความรู้ในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือความเข้าใจ 

  ในห่วงโซ่การผลิต  SMEs ส่วนใหญ่ต้องท�าหน้าที่ทั้งการบริหาร การปฏิบัติงานใน 

  กระบวนการผลิต และงานธุรการด้วยตนเอง จึงไม่สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ 

  ได้อย่างเพียงพอ
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โอกาส

1. ภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์อาหารโลก ผลผลิตอาหารของโลกไม่ 

  เพียงพอต่อความต้องการบริโภค และราคาผลผลิตอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้น  

  อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อ 

  เทียบกับประเทศอื่น รวมทั้งสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสของ 

  อุตสาหกรรมอาหารของไทยในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ 

  จากภาวะดังกล่าว  

2. การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท�าให้ไทยได้ประโยชน์จากการ 

  น�าเข้าวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศใน ASEAN การท�า Contract Farming   

  การขยายฐานการผลิตในอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุน วัตถุดิบ และแรงงาน   

  การขยายตลาดไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน  การใช้สทิธพิเิศษในการส่งออกของ CLMV   

  และการสร้างความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการท�าตลาดนอกกลุ่ม รวมถึง 

  การใช้ประโยชน์จากการท�าความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition  

  Agreement: MRA)  ซึง่เป็นความตกลงทีเ่สนอให้คู่คา้แต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐาน 

  และการตรวจสอบสินค้าของกันและกันในการท�าการค้าระหว่างประเทศ โดยที่ไม่ 

  ต้องตรวจสอบและรับรองซ�้าอีก ซึ่งจะท�าให้เกิดมาตรฐาน Harmonization  

  ในระดับอาเซียน

อุปสรรค

1. การแข่งขนัในตลาดโลกทีท่วีความรนุแรงมากยิง่ขึน้ อนัเนือ่งมาจากอาหารซึง่เป็น 

  สนิค้าทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพของผูบ้ริโภคและเป็นอตุสาหกรรมท่ีสามารถก่อให้เกดิ 

  มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย จึงถูกใช้เป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้า 

  ระหว่างประเทศ  เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศผู้น�าเข้า

2. การเกดิใหม่ของประเทศผูผ้ลติสนิค้าอาหารทีม่คีวามได้เปรยีบด้านต้นทนุการผลติ 

  ที่ต�่ากว่าไทย เช่น เวียดนาม อินเดีย และจีน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งมีผลเชื่อมโยงกับ 

  ประเทศใกล้เคียง  ส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ มีการปรับตัวด้วยการลดการ 

  บรโิภคและลดการน�าเข้า  ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมอาหาร  โดยเฉพาะอาหาร 

  ที่เน้นการเพิ่มมูลค่า เช่น เพิ่มคุณค่า ดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
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4. การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) มผีลให้เกดิอปุสรรคต่อการค้าและ 

  การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศใช้เงินทุน 

  ค่อนข้างสูง กฎ ระเบียบที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นอุปสรรค 

  ต่อการลงทุน เช่น อินโดนีเซียก�าหนดให้ร้อยละ 70 ของสัตว์น�้าที่จับได้ในน่านน�้า 

  อินโดนีเซียต้องขึ้นที่ท่าเรือของอินโดนีเซีย เพื่อจ�าหน่ายหรือแปรรูปในประเทศ 

  และการแปรรูปผู้ประกอบการต้องร่วมทุนกับชาวอินโดนีเซียเท่าน้ัน นอกจากน้ี  

  ผูป้ระกอบการในประเทศอาเซียนทีม่เีงนิลงทนุสงูจะเข้ามาลงทนุในธรุกจิการเกษตร 

  และอาหารได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบในการเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการในประเทศ   

  อกีทัง้การจ�ากดัปริมาณการน�าเข้าในบางประเทศอาเซยีน และการน�าเข้าผลติภัณฑ์ 

  บางประเภทต้องผ่านระบบโควตา ถือเป็นข้อจ�ากัดในการส่งออกสินค้าของไทย14

5. การปรับตัวเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่มีการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการที ่

  ไม่ใช่ภาษี ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าแก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐาน 

  คณุภาพของสินค้า (Quality of Standards) มาตรฐานการน�าเข้าของ EU มาตรฐาน 

  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นต้น อีกท้ังการน�ามาตรการ 

  กดีกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษมีาใช้ในกลุม่ประเทศอาเซยีนมากขึน้ เพือ่ปกป้องการ 

  ผลิตในประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซียมีข้อจ�ากัดด้านสินค้าฮาลาลสูงมาก

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของ SMEs ในตลาดอาเซียน

จดุมุง่หมายหลกัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน คือ การน�าอาเซยีนไปสูก่ารเป็นตลาด

และฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการท�าให้เกิด

การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วยสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ

เงินทุน15  ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมต่างๆ สินค้าส่งออกหลาย

รายการของไทยได้เปรยีบคูแ่ข่งในอาเซยีน ขณะทีส่นิค้าบางรายการต้องปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบั

การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยในส่วนของสินค้าเกษตรมีแนวทางการปรับตัว ได้แก่ การเพิ่ม

14 รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). สสว.  
  กันยายน 2554.
15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย. ม.ป.ป., ม.ป.ท.
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ผลผลิตต่อไร่ โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยี 

เข้ามาช่วยในการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว รวมถงึการแปรรปูวตัถดุบิขัน้ต้น เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

ให้กบัผลติภณัฑ์ทางการเกษตร ส่วนแนวทางการปรับตัวของสนิค้าอตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

ไทยยังมีความได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้าน แต่ควรมุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพแทนการ

แข่งขันด้านราคา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)  

ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสังคมที่เปลี่ยนไป  ใช้ประโยชน์จาก

การน�าเข้าวัตถุดิบบางรายการที่มีราคาถูกลง ขยายตลาดเชิง mass และ niche market เข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

สร้างตราสินค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตรหรือรวมกลุ่มคลัสเตอร์

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

อุตสาหกรรมอาหาร

จากการประมวลภาพรวมสถานการณ์ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร และ

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. แผนยทุธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย  

4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์:  SMEs ในอตุสาหกรรมอาหาร มมีาตรฐานระดบัสากล และสามารถแข่งขนั 

   ได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ:  ยกระดับมาตรฐานการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

   อาหาร

เป้าหมาย:  1. สถานประกอบการได้รับมาตรฐานในการผลิตเพิ่มขึ้น

  2. อาหารของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์

  3. สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

  4. มูลค่าการส่งออกอาหารของไทยเพิ่มขึ้น

  5. มีศูนย์เพื่อบริการอ�านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการอาหาร

ยุทธศาสตร์: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานในการผลติให้เป็นท่ียอมรบัของผูบ้รโิภค   

   โดยการสนบัสนนุการพฒันาสถานประกอบการให้ได้รบัมาตรฐานใน 

   การผลิต ส่งเสริมและให้ความรู้ในการน�าระบบตรวจสอบย้อนกลับ   
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   (Traceability System) มาใช้ในกลุ่มสินค้าที่ส�าคัญ รวมถึงเฝ้าระวัง  

   ตรวจสอบการน�าเข้าสินค้าตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของ 

   ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการเพิม่มลูค่า และผลติภาพในการผลติอาหารแปรรปู  โดย 

   ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาวตัถดิุบ ผลติภณัฑ์ และกระบวนการผลติ   

   ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร และ 

   สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มศักยภาพในด้าน 

   การตลาด  โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบคุณค่า   

   คุณภาพของอาหารไทย การสร้างตราสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์และ 

   เป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาช่องทางและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาปัจจัยเอื้อและสร ้างเครือข ่ายความร่วมมือท้ังในและ 

   ต่างประเทศ  โดยการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให้เหมาะสมกับ 

   สถานการณ์ในปัจจบัุน สนับสนุนให้มศีนูย์บรกิารครบวงจรเพ่ือพัฒนา 

   อตุสาหกรรมอาหาร โดยผลกัดนัให้เกดิการบรูณาการของหน่วยงาน 

   ทีเ่กีย่วข้อง ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่เครอืข่ายวสิาหกจิระหว่างภาค 

   เอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

6.4  อุตสำหกรรมบริกำรก่อสร้ำง

ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นธุรกิจภาคบริการที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้ง

ในแง่ทีเ่ป็นส่วนทีส่ร้างความเจริญให้กบัท้องถิน่ ช่วยสร้างสาธารณปูโภค สิง่อ�านวยความสะดวก

ต่างๆ รวมไปถึงการเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้า

ทีเ่ป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลติปูนซีเมนต์และเหลก็ ไปจนถงึอุตสาหกรรมปลายน�า้

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การตกแต่งภายในอาคาร อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ อุตสาหกรรม

ก่อสร้างยังเป็นผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกจ�านวนมาก และมีบทบาท

ส�าคัญในการเป็นแหล่งการจ้างงานที่ส�าคัญของประเทศ 
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รายงานการศึกษาจ�านวนมาก16 บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มี

ความส�าคญัต่อการพัฒนาทางเศรษฐกจิมาก อกีทัง้ยังเป็นอตุสาหกรรมท่ีสามารถสร้างผลกระทบ

แบบทวีคูณ (Multiplier effects) ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากมี

อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงทั้ง backward linkage และ forward linkage ที่หลากหลายทั้ง

จ�านวนและมูลค่า

บทบาทของ SME ในอุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง

จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน

ในปี 2554 มวิีสาหกจิในอตุสาหกรรมก่อสร้าง ทัง้หมด 107,050 ราย เป็น SMEs จ�านวน 

106,887 ราย17 คิดเป็นร้อยละ 99.9 ของอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมด ส�าหรับจ�านวนการ 

จ้างงานของ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจ�านวนทั้งสิ้น 447,798 ราย คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 94.6 ของการจ้างงานในอตุสาหกรรมก่อสร้างทัง้หมด ท้ังน้ีเมือ่พิจารณาผลติภัณฑ์มวลรวม

ของอุตสาหกรรมก่อสร้างน้ัน พบว่า SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีมูลค่าผลิตภัณฑ ์

มวลรวม (GDP) 222,893 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

16 รวมทั้ง World Bank
17 จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554

ภาพที ่6.6  สดัส่วนของจ�านวนวสิาหกจิ การจ้างงาน และผลติภณัฑ์มวลรวม ปี 2554

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555)
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เมือ่พจิารณาโครงสร้างของ SMEs ในภาคก่อสร้างเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างของ SMEs 

โดยรวม จะพบว่า ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง SMEs มีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากกว่า SMEs 

โดยเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก คือ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง SMEs ช่วยสร้าง GDP  

ให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถึง 82.6% ในขณะที่ SMEs โดยเฉลี่ยของประเทศสร้าง GDP  

ให้กับประเทศเพียง 36.6%  (จากจ�านวน SME ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมด 106,887 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในประเภทงานการก่อสร้างอาคารและ 

งานวศิวกรรมโยธา โดยมจี�านวนทัง้สิน้ 80,202 ราย คดิเป็น 75.0% ของธรุกจิ SMEs ท้ังหมด) 

มูลค่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดโลก

การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายทีห่ลายๆ ประเทศใช้เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเทศที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่มีการส่งออกบริการก่อสร้างที่เป็น

ระบบ ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลกรวม

กันมีมูลค่าประมาณ 82 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีประเทศจีน เกาหลีใต้ เยอรมนี และญี่ปุ่น 

เป็นประเทศผู้น�าในการส่งออกบริการก่อสร้างส่งออกในตลาดโลก ส�าหรับประเทศไทยใน

ปัจจุบันมีบทบาทหรือมีส่วนแบ่งในการก่อสร้างในตลาดโลกน้อยมาก หากพิจารณาเฉพาะใน

ประเทศอาเซยีนพบว่า มาเลเซยีและสงิคโปร์เป็นผูน้�าในการส่งออกบรกิารก่อสร้าง โดยในช่วง

ปี 2545 มูลค่าการส่งออกบริการก่อสร้างของสิงคโปร์มีมูลค่ามากที่สุด และมาเลเซียและไทย

อยู่ในล�าดับถัดไป โดยมีมูลค่าที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ในช่วงประมาณเกือบ 10 ปีต่อมา 

ปี 2545 - 2555 มาเลเซียและสิงโปร์มีการเติบโตที่สูงกว่าไทยมาโดยตลอด ท�าให้ในปัจจุบันมี

มูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าไทยมาก 
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ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง

การวเิคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อ SMEs ในสาขาก่อสร้างนัน้ 

เป็นกระบวนการที่ส�าคัญในการน�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการส่งเสริมและ

พัฒนา SMEs ให้มีความเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ และสามารถน�า

ศักยภาพความแข็งแกร่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อ SMEs สาขาก่อสร้างในครั้งนี้จะด�าเนินการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อให้ทราบ

ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของ SMEs 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT จะท�าให้สามารถระบุจุดอ่อนและจุดแข็งซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลและสถานการณ์ภายในของ SMEs ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และชี้ให้เห็นถึงโอกาสและ

ภัยคุกคามซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ภายนอกของ SMEs ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ภาพที ่6.7  มลูค่าการส่งออกบรกิารก่อสร้างของประเทศในอาเซยีน

ที่มา: International Trade Centre (ITC)
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จุดแข็ง

1. ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถในการประกอบ 

  ธุรกิจ มีการประกอบธุรกิจบนฐานความรู้

2. ในประเทศมีอุปสงค์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากเพียงพอ ท�าให้การแข่งขันใน 

  ประเทศไม่มีความรุนแรงมากนัก

3. แรงงานไทยมีทักษะฝีมือดี มีความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ

จุดอ่อน

1. ขาดแคลนแรงงาน/บุคลากรในทุกระดับ ทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง แรงงานมีฝีมือ  

  และแรงงานไร้ฝีมือ นอกจากนี้การใช้แรงงานต่างด้าวในการประกอบธุรกิจยังม ี

  ความไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายสูง

2. ขาดมาตรฐานธรุกจิก่อสร้าง ซ่ึงเป็นเร่ืองทีส่�าคัญ เนือ่งจากงานก่อสร้างจ�าเป็นต้อง 

  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แต่ในปัจจุบันบุคคลที่ไม่มี 

  ความรู้ ไม่มีทักษะในการก่อสร้างก็สามารถจัดตั้งธุรกิจก่อสร้างได้และสามารถ 

  จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลได้ ท�าให้ภาพลกัษณ์ของธรุกจิก่อสร้างขาดคณุภาพไม่ได้ 

  มาตรฐาน

3. ขาดการน�าเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้ในการก่อสร้างน้อย  

  เนื่องจากไม่มีการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในประเทศมากนัก ท�าให้ต้องน�าเข้า 

  สินค้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาสูงมาก รวมทั้งขาดการวิจัยและพัฒนาวัสดุ 

  ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

4. ไม่มีการรับงานในต่างประเทศมากนัก ท�าให้ชื่อเสียง การรับรู้ หรือการยอมรับใน 

  ตลาดโลกมีน้อยกว่าผู้ประกอบการในประเทศคู่แข่ง

5. มีภาพลักษณ์ไม่น่าเชื่อถือในความรู้สึกของผู้บริโภคและสังคม ท้ังธุรกิจท่ีรับงาน 

  จากภาครัฐและธุรกิจที่รับงานภาคเอกชน 

6. เข้าถงึแหล่งเงนิทนุยาก เนือ่งจากธรุกจิก่อสร้างขนาดเลก็ส่วนใหญ่ไม่มหีลกัทรพัย์ 

  ค�้าประกันสินเชื่อ ท�าให้สถาบันการเงินมักจะไม่อนุมัติการให้สินเชื่อ 

7. ธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ผู้รับเหมารายย่อยขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ  

  การควบคุมต้นทุน ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง   

8. ค่านยิมทางสงัคมเหน็ว่าการประกอบอาชพีในอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นอาชพีท่ีใช้ 

  แรงงานหนัก และสถานที่ท�างานไม่สะดวกสบายเหมือนการประกอบอาชีพอื่น  
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โอกาส

1. อุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่อเน่ืองกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศมีศักยภาพ  

  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น การผลิตและจ�าหน่ายวัสดุก ่อสร้าง  

  การออกแบบด้านวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม งานตดิตัง้และงานตกแต่ง ซึง่มส่ีวน 

  ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างได้ดี

2. ภาครัฐมีการลงทุนในโครงการด้านการก่อสร้างขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น โครงการ 

  รถไฟฟ้า โครงการบริหารจัดการน�้า เป็นต้น 

3. ภาครัฐเริ่มให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้น มีการจัดตั้ง 

  สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยข้ึนมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและ 

  พัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

4. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการเปิดเสรีภายใต้ประชาคม 

  เศรษฐกจิอาเซียนทีเ่ปิดโอกาสให้นักลงทนุไทยสามารถเข้าไปจดัตัง้ธรุกจิในประเทศ 

  อาเซียนและมีสัดส่วนในการถือหุ้นได้มากถึง 70% 

5. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว พม่า และ 

  กัมพูชา ซึ่งท�าให้มีอุปสงค์ในการก่อสร้างมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วน 

  งานก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน 

6. ประชาชนและสังคมในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

  ซึง่ครอบคลมุทัง้เรือ่งการก่อสร้างสเีขยีว และการก่อสร้างอาคารประหยดัพลงังาน 

อุปสรรค

1. แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอาจมีการย้ายกลับประเทศ เนื่องจากทั้งประเทศ 

  พม่า ลาว และกัมพูชา ต่างก็อยู่ในช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี อาจท�าให ้

  แรงงานตัดสินใจย้ายกลับไปท�างานที่ประเทศตนเองมากขึ้น

2. ความผันผวนทางการเมือง ส่งผลให้โครงการงานก่อสร้างของภาครัฐหยุดชะงัก  

  หรือล่าช้าออกไปบ้าง ส่งผลต่อการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรม

3. กฎระเบยีบภาครัฐบางประเด็นเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิและไม่เป็นธรรมกบั 

  ผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

4. การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการเปิดเสรีภายใต้ประชาคม 

  เศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากประเทศอาเซียนสามารถเข้ามา 
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  จดัตัง้ธรุกจิและมสีดัส่วนในการถอืหุน้ได้มากถงึ 70% ซึง่นอกจากธรุกจิจากประเทศ 

  อาเซียนแล้ว คาดว่าจะมีธุรกิจจากประเทศอื่นที่มาใช้สิทธินี้ด้วยเช่นกัน

5. การเข้ามาแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อาจส่งผลให้รูปแบบ 

  ความต้องการของผูบ้ริโภคในตลาดเปลีย่นแปลงไป เช่น การก่อสร้างบ้านที่ใช้ระบบ 

  เทคโนโลยีการก่อสร้างส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ เป็นต้น

6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ท�าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็น 

  ปัญหาระยะยาวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง

จากการประมวลข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถานการณ์ปัจจุบัน

ของ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการก่อสร้าง และยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของ สสว. แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมบริการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

หลัก ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์:  วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอตุสาหกรรมก่อสร้างมศีกัยภาพและ 

   ความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้ให้กับ 

   ประเทศได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

พันธกิจ:  ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ม ี

   ศักยภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ ่

   อุปทาน การขยายโอกาสทางการตลาด และสนบัสนบัสนนุปัจจยัแวดล้อม 

   ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

เป้าหมาย: 1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 

    อุตสาหกรรมก่อสร้างมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

    ภายในประเทศ ภายในปี 2559

  2. ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีมูลค่าเฉลี่ยเป็น 50,000  

    บาท/คน/ปี ภายในปี 2559
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ยุทธศาสตร์:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของ SMEs สาขา 

   ก่อสร้าง โดยการส่งเสริมและพัฒนาในยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ 

   ยกระดับประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการด�าเนินธุรกิจ การเพ่ิม 

   ศักยภาพให้แก่แรงงานทุกระดับ และการส่งเสริมการใช้และพัฒนา 

   เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ม ี

   ความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมและพัฒนา ในยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้น 

   การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ 

   ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีโอกาสในการรับช่วง 

   ในงานก่อสร้าง (Sub-contractor)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสในตลาดก่อสร้างต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือ 

   เตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ SMEs สาขาก่อสร้างท่ีมศีกัยภาพ 

   เพียงพอไปรับงานในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมและพัฒนาใน 

   ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ SMEs ในการ 

   ประกอบธรุกจิระหว่างประเทศ การสร้างระบบและเตรยีมความพร้อม 

   ด้านข้อมูลของตลาดต่างประเทศ และการบูรณาการระหว่างภาครัฐ  

   เพื่อสนับสนุนให้ SMEs เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจก่อสร้าง  

   โดยการส่งเสริมและพัฒนาในยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมให้  

   SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน การปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียบให้ 

   เอื้อต ่อการด�าเนินธุรกิจ การพัฒนาแรงงานให ้สอดคล ้อง 

   กับความต้องการ และการพัฒนา การใช้แรงงานต่างด้าวให้มี 

   ประสิทธิภาพมากขึ้น
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6.5  อุตสำหกรรมท่องเที่ยว

ภาพรวมอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2533 ถึงปัจจุบันปี 2554 ทั้งจ�านวน

นกัท่องเท่ียวต่างชาตแิละรายได้จากการท่องเทีย่ว โดยในปี 2554 การท่องเท่ียวโลกฟ้ืนตวัอย่าง

ต่อเนื่องจากการถดถอยในช่วงปี 2551-2552 แม้ว่าจะมีวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและ

สหรฐัอเมรกิา การเปล่ียนแปลงทางการเมอืงในประเทศแถบตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอื 

รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น

เม่ือพิจารณาจ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติและรายได้จากการท่องเท่ียว ปี 2554 จ�าแนก

ตามภูมิภาค จากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก พบว่า ร้อยละ 51.4 หรือประมาณ 504 

ล้านคนเป็นนกัท่องเทีย่วจากยโุรป ก่อให้เกดิรายได้ถงึ 463.4 พนัล้านเหรยีญสหรฐั โดยมอีตัรา

การเตบิโตร้อยละ 6.7 ในปี 2554 รองลงมา คอื นกัท่องเทีย่วจากเอเซยีตะวนัออก และภมูภิาค

อเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.5 และ 15.8 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.2 และ 4.1 

ตามล�าดบั แต่หากพจิารณาถงึภมูภิาคทีม่อีตัราการเตบิโตในปี 2554 สงูทีส่ดุ คอื กลุม่ประเทศ

แถบเอเซียใต1้8 และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้19 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.8 และ 10.6 

ตามล�าดับ

บทบาทของ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน

จากข้อมูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2555 

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วมจี�านวนสถานประกอบการรวมทัง้สิน้ 499,214 แห่ง มกีารจ้างงานรวม 

1,281,058 คน เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า ร้อยละ 99.9 ของจ�านวน

สถานประกอบการเป็น SMEs และร้อยละ 89.1 เป็นการจ้างงานโดย SMEs อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมทั้งสิ้น 479,206 ล้านบาท  

ซึ่ง 455,661 ล้านบาทหรือร้อยละ 93.0 เป็น GDP จาก SMEs แสดงให้เห็นถึงบทบาทและ

ความส�าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อมิติด้าน

เศรษฐกิจของประเทศไทย

18 อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อิหร่าน มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา
19 บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม หรือ 
  กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)
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มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน

รายได้จากการท่องเทีย่วและจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2554 ประเทศไทยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 19.2  

ล้านคน สร้างรายได้ถงึ 776,217.2 ล้านบาท นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย 

ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออก เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 

เป็นต้น ประมาณ 10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

ทีเ่ดนิทางมายงัประเทศไทย สอดคล้องกบัข้อมูลขององค์การการท่องเท่ียวโลกท่ีว่า นกัท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เดนิทางในภมูภิาคของตนเอง เมือ่พจิารณานกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามายงั

ประเทศไทยตามสัญชาติ จ�าแนกตามรายได้ต่อปี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 

ถึงร้อยละ 60 มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐฯ ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค

อเมริกา (The Americas) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น และโอเชียเนีย  

(Oceania) เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ภาพที ่6.8  จ�านวนสถานประกอบการและการจ้างงานในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555 
หมายเหตุ :  1.  ข้อมูลสถานประกอบการและการจ้างงานของโรงแรม ร้านอาหาร 
  และธุรกิจน�าเที่ยวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) 
  ในระดับ 2 หลัก (ISIC 55 และ ISIC 63 ตามล�าดับ) 
 2.  ข้อมูล GDP ท่องเที่ยว เฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร 

จำนวนสถานประกอบการ
499,214 แห�ง

การจ�างงานรวม
1,281,058 คน

GDP ท�องเที่ยว
479,206 ลบ.

LEs
(0.1%)

SMEs
(99.9%)

SMEs
(89.1%)

SMEs
(93.0%)

LEs
(7.0%)
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จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�าแนกตามการเคยมาประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 63.7 

เคยมาประเทศไทยมากกว่า 1 ครั้ง หากจ�าแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง พบว่า มีเพียง

ร้อยละ 25.5 เท่านั้นที่มากับบริษัทน�าเที่ยว เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์การเดินทาง พบว่า 

ร้อยละ 46.8 เดนิทางเพือ่การพกัผ่อน ขณะทีอ่ายขุองนักท่องเทีย่วต่างชาต ิส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 

25 - 44 ปี (ร้อยละ 53.4)

ศักยภาพของ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ SMEs ในอุตสาหกรรม

บรกิารท่องเทีย่วนัน้ เป็นกระบวนการทีส่�าคัญในการน�าไปสูก่ารก�าหนดยทุธศาสตร์และทศิทาง

ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีความเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ 

และสามารถน�าศกัยภาพความแขง็แกร่งทีม่อียูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์ ซึง่ในการวเิคราะห์ปัจจยั

ที่มีผลกระทบต่อ SMEs สาขาท่องเที่ยวในครั้งนี้จะด�าเนินการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis 

เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของ SMEs 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT จะท�าให้สามารถระบุจุดอ่อนและจุดแข็งซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลและสถานการณ์ภายในของ SMEs ในอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว และชี้ให้เห็นถึง

โอกาสและภัยคุกคามซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ภายนอกของ SMEs  

ในอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง

1. ผู้ประกอบการ SMEs มีความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ อีกท้ัง  

  การด�าเนนิธุรกจิของ SMEs มคีวามยดืหยุน่สงู ปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

  ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

2. SMEs สามารถตอบสนองความต้องการในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ได้ดีกว่า 

  ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินธุรกิจได้ เนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุน
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3. SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะเป็น 

  ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ รวมถึงแรงงาน เพื่อการลดต้นทุน อีกทั้งก่อให้เกิด 

  ความย่ังยนื โดยการให้คืนแก่ท้องถิน่ ด้วยการอนรุกัษ์ทรพัยากรและสร้างรายได้แก่ 

  แรงงาน และผู้ผลิตวัตถุดิบ

4. บุคลากรมีใจในการบริการ เป็นมิตร ได้เปรียบด้านทักษะการให้บริการ เนื่องจาก 

  ลักษณะนิสัยของคนไทยนั้นมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มง่าย ต้อนรับขับสู ้ รวมท้ัง 

  ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยก็มีลักษณะที่อ่อนโยน เน้นความนอบน้อม 

  ถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้คนไทยมีคุณสมบัติท่ีเหมาะเป็น 

  ผู้ให้บริการชั้นเสิศ

5. มกีารรวมกลุม่ของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว โดยเฉพาะธรุกจิโรงแรม 

  และบริษัทน�าเที่ยว

จุดอ่อน

1. ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เน้นการใช้กลยทุธ์ด้านราคา ซึง่ไม่เป็นผลดต่ีอธรุกจิ  

  รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว

2. ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาด้านแหล่งเงินทุน เพื่อริเริ่มหรือขยายกิจการ

3. ผู้ประกอบการ SMEs ขาดความรู้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ท่ีเป็นระบบ  

  เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้

4. ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังไม่เห็นความส�าคัญ 

  และประโยชน์ของการรวมกลุม่หรือการเข้าเป็นสมาชกิของกลุม่ด้านการท่องเทีย่ว

5. ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการ 

  ด�าเนินธรุกิจ

6. ผู้ประกอบการ SMEs มิได้มีการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ท�าให้ไม่ทราบถึง 

  ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

7. SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังไม่ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ (IT) มาใช้เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

8. มาตรฐานการให้บรกิารของ SMEs ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วยงัไม่เทยีบเท่าระดบั 

  สากล ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่พัก สุขอนามัยของ 

  ร้านอาหาร การบริการของบริษัทน�าเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 

  ของไทยในระยะยาว 
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9. SMEs ไม่สามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและมีความช�านาญงานไว้ได้ เนื่องจาก 

  แรงงานเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น มักย้ายไปท�างานในสถานประกอบการที่มี 

  ขนาดใหญ่ ท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

10. บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขาดความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น  

  มีการศึกษาไม่สูงมาก ไม่มีทักษะเฉพาะในการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึง  

  ยังมีทักษะภาษาต่างประเทศไม่ดีพอ

11. การด�าเนินธุรกิจของ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ขึ้นกับ 

  ความต้องการท่องเที่ยวแบบฤดูกาล (High-Low Season) ท�าให้ในช่วงที่เป็นฤดู 

  ท่องเที่ยว (High Season) ไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสม สมดุลกับปริมาณ 

  นักท่องเที่ยวที่มีเป็นจ�านวนมากได้ ขณะที่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season)  

  ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลต่อรายได้ของกิจการ

โอกาส

1. ที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

  เฉยีงใต้หรอืกลุม่ประเทศอาเซียน ช่วยให้ประเทศไทยได้เปรยีบและเหมาะท่ีจะเป็น 

  ศูนย์กลาง (Hub) ให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง 

  มีความหลากหลายของวัฒนธรรม สถานที่ท ่องเที่ยวและทรัพยากรด้าน 

  การท่องเที่ยว รวมถึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง 

  ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

2. เนือ่งจากอตุสาหกรรมบริการท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่บีทบาทส�าคญัต่อระบบ 

  เศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม ภาครัฐจึงให้ความส�าคัญ  

  โดยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงมีหน่วยงานสนับสนุน 

  หลายหน่วยงาน

3. โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยดีกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4. ความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย (Value for money) จากพื้นฐานค่าครองชีพภายใน 

  ประเทศที่ไม่สงูมากนกั ท�าให้ราคาสนิค้าและบริการ รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก 

  ต่างๆ ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
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5. แนวโน้มการขยายตวัของการท่องเทีย่วโลก รวมถงึการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ 

  กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย เป็นต้น ซึ่งอยู่ใกล้กับ 

  ประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

6. การแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบิน ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่าง 

  ประเทศลดลง ส่งผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโอกาสของ 

  การท่องเที่ยวจากสายการบินต้นทุนต�่า (Low cost airline) 

7. แนวโน้มความนิยมการท่องเที่ยวในอนาคตในประเภทต่างๆ อาทิ เชิงสุขภาพ  

  เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทย เน่ืองจากเป็น 

  สิ่งที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้ว

8. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยมีผีลให้เกดิความหลากหลายของช่องทางการตลาด  

  เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่วิสาหกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกเหนือจากการ 

  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในวงกว้าง (Mass) หากแต่ยังสร้างโอกาสให้แก่ SMEs  

  ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการท�าตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche)

9. การรวมกลุ่ม AEC ท�าให้ตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

  มีขนาดใหญ่ขึ้น

อุปสรรค

1. ขาดการดูแลทรัพยากรให้มคีวามย่ังยืน ซ่ึงการท่องเท่ียวท่ีผ่านมานัน้ ผูป้ระกอบการ 

  และภาครัฐล้วนใช้ทรัพยากรทีม่อีย่างอดุมสมบรูณ์ แบบไม่ระมดัระวงั  ท�าให้แหล่ง 

  ท่องเที่ยวต่างๆ เกิดความเสื่อมโทรม ส่งผลให้บริการท่องเที่ยวไม่สามารถพัฒนา 

  อย่างยั่งยืน

2. การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด ไม่มีการกระจายและการเชื่อมโยง 

  การท่องเที่ยว

3. ขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี รวมถึงการเดินทางและบริการขนส่งมวลชน 

  ที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางด้วยตัวเอง (Foreign  

  Independent Traveler : FIT) ยังไม่มีความพร้อม

4. มาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความต้องการท่องเท่ียว 

  ที่เป็นแบบฤดูกาลยังด้อยประสิทธิภาพ ด้วยเหตุท่ี ลักษณะการท่องเท่ียวของ 

  นกัท่องเทีย่วไทยมกัมกีารกระจกุตวัในบางช่วงเวลาและบางสถานที ่เนือ่งจากไม่มี 
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  ทางเลือกของการท่องเที่ยวในลักษณะอื่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวท�าให้คุณภาพ 

  การบริการลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถแสวงหาปัจจัยการผลิตมา 

  รองรับได้เพียงพอในช่วงที่เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว

5. นโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ให้ 

  ความส�าคญัมากนกักบัการพฒันาด้านบรกิารและการพฒันาบคุลากร นอกจากนัน้  

  นโยบายการท่องเที่ยวของไทยที่ผ่านมาเน้นการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวเพื่อ 

  เพิ่มรายได้เข้าประเทศ ซึ่งการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวโดยไม่พิจารณาคุณภาพ 

  อาจเพิ่มรายได้ในระยะสั้น แต่จะมีผลเร่งความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว

6. หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวขาดการบูรณาการการท�างาน 

  ร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในพื้นที่ 

  ต่อการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวยังมีน้อย

7. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไม่เข้มงวด  

  เช่น การทิ้งขยะมูลฝอย มัคคุเทศก์เถื่อน การจอดรถกีดขวางการจราจร เป็นต้น  

  อีกทั้ง ขาดการก�ากับดูแลมาตรฐานของการบริการเพ่ือไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ 

  ลูกค้า

8. ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยนับได้ว่า 

  เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึง 

  ทรัพยากรที่จ�าเป็นในดูแลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว คือ ต�ารวจ 

  ท่องเที่ยวแล้ว พบว่า ค่อนข้างจ�ากัด และไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

  ในแต่ละปี เช่น ในปี 2545 สัดส่วนงบประมาณของต�ารวจท่องเท่ียวคิดเป็น 

  จ�านวนเงิน 28 บาทต่อนักท่องเที่ยว 1 คน และมีต�ารวจท่องเที่ยว 1 คนต่อ 

  นักท่องเที่ยว 12,272 คน นอกจากนี้ พื้นที่ความครอบคลุมของต�ารวจท่องเที่ยว 

  ก็มีอยู่อย่างจ�ากัด เพียง 15 จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น

9. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท�าให้การจัดการเดินทางของนักท่องเท่ียวท�าได้ 

  ด้วยตัวเอง สะดวกง่ายดาย การซื้อแพคเกจทัวร์ในลักษณะที่รวมบริการทุกอย่าง 

  ไว้ด้วยกนัจะมน้ีอยลง รวมถงึมรีะยะเวลาในการวางแผนการเดนิทางทีส่ัน้ลง สนใจ 

  การเดินทางแบบกระชั้นชิด (Last Minute Holiday) มากขึ้น

10. แต่ละประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้พยายามก�าหนดมาตรการ 

  ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและพฒันาสถานทีท่่องเทีย่วเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว ส่งผลให้ 

  สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรุนแรงขึ้น
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11. อุตสาหกรรมท่องเทีย่วมคีวามอ่อนไหวต่อเหตกุารณ์ไม่ปกตต่ิาง ๆ  ซึง่ล้วนแล้วแต่ 

  เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธุรกิจ และอยู่เหนือการควบคุมของ 

  รัฐบาลในหลายปัจจัย ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติ รวมถึงโรคภัย 

  ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ท�าให้ชะลอ 

  หรือยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว

ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของ SMEs ในตลาดอาเซียน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทย มาเลเซียและ

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด 3 ล�าดับแรก ขณะที่ประเทศที่มี 

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ โดยรายได้

จากการท่องเที่ยวและจ�านวนนักท่องเที่ยวของทุกประเทศในอาเซียนมีอัตราการเติบโตแบบ

ขยายตัว กล่าวคือ อัตราการเติบโตของปี 2553 และปี 2554 เป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล

ขององค์การการท่องเที่ยวโลกที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตรา

การขยายตัวที่ค่อนข้างสูง 

เมื่อพิจารณาดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel and 

Tourism Competitiveness Index) จาก World Economic Forum พบว่า ความสามารถใน

การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แต่มีแนวโน้มลดลง จากอันดับ 8 ในปี 2550 เป็นอันดับ 10 ในปี 2554 รองลงมา คือ มาเลเซีย 

ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน จากอันดับ 31 เป็นอันดับ 35 ขณะที่ประเทศไทย เพิ่มจากอันดับ 

43 เป็นอันดับ 41

เมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย ตามดัชนีความสามารถในการ

แข่งขันด้านการท่องเที่ยว จ�าแนก 14 ประเด็นย่อย พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีความสามารถใน

การแข่งขนัสงูกว่าประเทศมาเลเซียและไทยในเกอืบทกุประเดน็ ยกเว้นประเดน็ด้านการแข่งขนั

ด้านราคาและด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศมาเลเซียมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงูกว่าประเทศไทยในเกอืบทกุประเดน็

เช่นเดียวกัน ยกเว้นประเด็นด้านการจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization of Travel and  

Tourism) ด้านโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมทางอากาศ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว 

และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าประเทศ

สิงคโปร์และมาเลเซียในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ด้านวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกัน 
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ส่วนประเด็นที่ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน คือ 

ด้านกฎหมายกฎระเบยีบ ด้านความยัง่ยนืของสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภยัและด้านสขุ

อนามัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (ICT) และด้านทรัพยากรมนุษย์

 

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จากการประมวลข้อมลูด้านวสิยัทศัน์ของอตุสาหกรรม สถานการณ์ปัจจบุนัของ SMEs 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ 

สสว.แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์:  ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 

   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

   วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย:  เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) - การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อวันต่อ 

   คนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย 

  เป้าหมาย 1 : เค รือข ่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมใน 

   อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง

  เป้าหมาย 2 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม 

   ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ:  1)  เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีอย่างมปีระสทิธภิาพ

  2)  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง 

    และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  3) สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนที่เหมาะสมต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ 

    ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการใช้ศักยภาพของพื้นท่ีในการพัฒนาการท่องเท่ียว  

   มุ ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่ประเทศไทยมี เพื่อสร้าง 

   มลูค่าเพิม่ทางการท่องเทีย่วด้วยแหล่งท่องเทีย่วและวฒันธรรมและ 

   กิจกรรมที่หลากหลาย ให้ตอบสนองตลาดเฉพาะของผู ้บริโภค 

   กลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี มุ่งเน้นการ 

   พัฒนาความเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ 

   มีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร ้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ 

   ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มุ่งเน้นการ 

   พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

   ทัง้ผูป้ระกอบการและแรงงาน เพือ่ให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุจากโอกาส 

   ที่เกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ 

   ขนาดกลางและขนาดย่อมในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว มุง่เน้นการแก้ไข  

   ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม เพื่อส่งเสริมจุดแข็งที่มีอยู่ รวมถึงการ 

   เสริมสร้างภาพลักษณ์ การสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อ 

   ส่งเสริมการท่องเที่ยว


