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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

แนวทางการส่งเสริมกลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่กีารเตบิโตสงูของ
ประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)
 

	 ภายใต้แผนงานเสรมิสร้างศกัยภาพของ	SMEs	ไทย	ให้เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	

เพือ่สนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนัทีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคตอนัใกล้	ส�านกังานส่งเสรมิ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ได้ท�าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ	SMEs	

ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ	(SMEs	High	Growth	Sectors)	 เพื่อหาตัวชี้วัดในการก�าหนด 

กลุ่มธุรกิจ	SMEs	ที่มีการเติบโตสูง	วิเคราะห์หาโอกาสและศักยภาพในการเติบโต	ศึกษาประเด็น

ปัญหา	อุปสรรค	ของธุรกิจ	SMEs	ที่เป็น	High	Growth	Sector	 ในไทย	รวมทั้งแนวทางและ

นโยบายภาครัฐที่เหมาะสมในการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 กลุ่ม	SMEs	 ดังกล่าว	 ให้เติบโตและ 

เป็นหัวเรือในการน�ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว

	 ผลงานวิจัยในต่างประเทศ	 พบว่า	 การส่งเสริมวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูง	(High	Growth	 

Entrepreneurs)	สามารถสร้างมูลค่าเพิม่	โดยเฉพาะการสร้างงานใหม่ๆ	ทีม่คีณุภาพ/ค่าตอบแทน

สงูแก่ภาคแรงงานและเป็นตวัเร่งการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศได้อย่างมนียัส�าคญั	อาทิ	

Kirchoff	(1994)	พบว่า	ร้อยละ	4	ของวิสาหกิจที่ก่อตั้งในช่วงปี	1977-1978	มีอัตราการเติบโต

ของการจ้างงานสูงถึงร้อยละ	74	ในช่วงระยะเวลา	6	ปีหลังก่อตั้ง	(Kirchhoff,	1994)		ในขณะที่	

Storey	(1994)	พบว่า	ร้อยละ	4	ของวิสาหกิจที่เริ่มตั้งธุรกิจในประเทศอังกฤษ	สามารถสร้างงาน

ได้มากกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนงานทัง้หมด	ส�าหรบัในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ผลการศกึษาของ	

Birch	et	al.	(1997)	พบว่า	ในช่วงปี	1992	และ	1996		ร้อยละ	3	ของวิสาหกิจที่เติบโตเร็วที่สุด	

หรือที่เรียกกว่า	 “ธุรกิจกลุ่มกวางแกแซล”	 สามารถสร้างงานได้มากกว่าร้อยละ	70	 ของจ�านวน

งานใหม่	ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน	Global	Entrepreneurship	Monitor	หรือ	GEM	(Autio,	2005)	

ที่แสดงให้เห็นว่า	 เพียงร้อยละ	10	 ของกลุ ่มผู ้ประกอบการใหม่ท่ีมีเป้าหมายขยายระดับ 

การจ้างงานให้ถึง	19	 คนหรือมากกว่าในช่วง	5	 ปี	 สามารถสร้างงานได้มากกว่าร้อยละ	70	 

ในภาพรวม

บทที ่6
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ภาพที ่6.1 High-Growth entrepreneurs have a disproportionate impact

Kirchhoff (1994) : 4% of firms formed in 1977-78 created 74% of the cohort
employment growth 6 years later

Storey (1994) : 4% of survivors responsible for 50% of jobs created 10 years
later

Birch et al (1997) : 3% gazelles generated over 70% of new jobs in the U.S.
between 1992-96

Auto (2007): only 10% of start-up attempts aim to grow to a size of 19
employees or more in 5 years’ time, yet these are responsible for over 70%
of expected aggregate impact

ที่มา : Autio, E. Professor QinetiQ-EPSRC Chair in Technology Transfer and Entrepreneurship, London Business School, 
Imperial College.

	 จากความส�าคัญของวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูงดังกล่าวข้างต้น	 ท�าให้ในหลายประเทศทั่วโลก	

ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเติบโตสูง	

(High-Growth	SMEs)	 ซึ่งจัดเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมและแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ทั้งนี้	 จากงานวิจัยเรื่อง	 

High-Growth	SME	Support	Initiatives	in	Nine	Countries	:	Analysis,	Categorization,	and	

Recommendations	(Autio	E.,	et	al.,	2007)	พบว่า	การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ทีเ่ตบิโตสงู	จะต้องเป็นนโยบายเฉพาะด้าน	(High	Growth	SMEs	Policy)	นอกเหนอืไปจากนโยบาย

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไป	 (SMEs	Policy)	 อันเป็นตัวเร ่ง	 

(Acceleration	Factor)	การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	ดังตาราง
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ที่มา : Erkko Autio, Mathias Kronlund and Anne Kovalainen (2007)

ตารางที ่6.1  ความแตกต่างระหว่างนโยบายส่งเสรมิ SMEs โดยทัว่ไป (SMEs Policy) 
     กบั SMEs ทีม่กีารเตบิโตสงู (High Growth SMEs Policy)

1.	เกีย่วกบัผู้ประกอบการ

2.	เกี่ยวกับองค์กร

3.	เกีย่วกบัสภาพแวดล้อม 

	 เชิงธุรกิจ

1.	แหล่งที่มาของ 

	 ทรพัยากรด้านการเงนิ

2.	การจัดบริการ

-	ส่งเสริมให้มีจ�านวน

	 ผู้ประกอบการมากขึ้น

-	ส่งเสริมให้มีจ�านวนองค์กร 

	 มากขึน้

-	ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อม 

	 เหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิ 

	 ของ	SMEs

-	การสนบัสนนุโดยภาครฐัเป็น 

	 ส่วนใหญ่

-	เงนิทนุ	(Grant)	เงนิอดุหนนุ 

	 (Subsidy)	และเงนิกูด้อกเบีย้ 

	 ต�า่	(Soft	Loan)

-	ให้บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน		

	 และบรกิารที่ไม่ซบัซ้อน	 

	 เพือ่การจดัตัง้กจิการ	 

	 วางแผน	และด�าเนนิการ

-	ส่งเสรมิให้ผูท้ีม่คีวามเหมาะสม	

	 เข้ามาเป็นผู้ประกอบการมากขึน้

-	ส่งเสริมให้มีองค์กรมี 

	 การเติบโตมากขึ้น

-	ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อม 

	 เหมาะสมกับการเติบโตของ 

	 SMEs

-	การสนบัสนนุร่วมระหว่าง 

	 ภาครฐัและเอกชน

-	เงนิกูเ้พือ่การวจิยัพฒันา	(R&D	 

	 Loan)	เงนิทนุเพือ่นวตักรรม 

	 (Innovation	Grants)	การร่วม 

	 ลงทนุ	(Business	Angel	 

	 Finance	&	Venture	Finance) 

	 และการน�าบรษิทัจดทะเบยีน 

	 ในตลาดหลกัทรพัย์	(IPOs)

-	ให้บรกิารจากประสบการณ์ 

	 ในการร่วมลงทนุ	(Business	 

	 Experience	Advice)	การ 

	 วางแผนยทุธศาสตร์	การขยาย 

	 กจิการไปต่างประเทศ	การส่ง 

	 เสรมิการเตบิโตขององค์กร

ประเด็นที่ นโยบายส่งเสริม 
SMEs โดยทั่วไป

นโยบายส่งเสริม SMEs 
ที่มีการเติบโตสูง 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย (Policy Goals)

การสนับสนุนทรัพยากร (Resorce Provision)
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ที่มา : Erkko Autio, Mathias Kronlund and Anne Kovalainen (2007)

ประเด็นที่ นโยบายส่งเสริม 
SMEs โดยทั่วไป

นโยบายส่งเสริม SMEs 
ที่มีการเติบโตสูง 

การสนับสนุนทรัพยากร (Resorce Provision)

ขอบเขตของกฎระเบียบ (Regulatory Emphasize)

-	 เลอืกผูป้ระกอบการทีแ่สดง 

	 ศกัยภาพการเตบิโต	(ก�าหนด 

	 เป้าหมายการใช้ทรพัยากร 

	 ในกลุม่ทีม่ศีกัยภาพ)

-	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการทกุคน 

	 มโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการ 

	 เข้าถงึทรพัยากร	(กระจาย 

	 ทรพัยากร)

3.	หลักการการแบ่งปัน 

	 ทรัพยากรเพื่อ	 	 	

	 สนับสนุน	SMEs

-	การขจดัอปุสรรคส�าหรบัการ 

	 เตบิโตของวสิาหกจิ

-	การลดต้นทนุของการปฏบิตัิ 

	 ตามกฎระเบยีบของวสิาหกจิ 

	 ทีม่กีารเตบิโต

-	รองรบัการเตบิโตของวสิาหกจิ 

	 ลดภาระการเพิม่สดัส่วนผู้ 

	 ถอืหุ้น

-	ยอมรบัถงึโอกาสความล้มเหลว 

	 และล้มละลายของวิสาหกจิ	 

	 แต่มมีาตรการลดผลกระทบ 

	 ของความล้มเหลวดังกล่าว

-	นโยบายอุตสาหกรรม		 	

	 นวัตกรรมและแรงงาน

	-	การขจดัอปุสรรคส�าหรับการ 

	 เร่ิมต้นกจิการ

-	การลดต้นทนุของการปฏิบตั ิ

	 ตามกฎระเบยีบของวสิาหกจิ 

	 ขนาดย่อม

-	ลดภาษมูีลค่าเพิม่	(VAT) 

	 ส�าหรับวสิาหกจิขนาดย่อม

-	หลีกเลีย่งความล้มเหลว	และ 

	 การล้มละลายของวสิาหกจิ

-	นโยบายอตุสาหกรรม	สังคม 

	 และแรงงาน

1.	ด้านวฏัจกัรของธรุกจิ 

	 (Life	Cycle)

2.	ด้านอุปสรรคของ		

	 การปฏบิติัตามกฎ		

	 ระเบยีบ	(Compliance

	 Bottleneck)

3.	ระเบียบด้านการคลัง 

	 (Fiscal	Regulation)

4.	ทัศนคติต่อความ 

	 ล้มเหลว	(Attitude 

	 toward	failure)

5.	ความเชื่อมโยงกับ 

	 นโยบายด้านอื่นๆ	 

	 (Links	to	other	 

	 policy	domains)
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการทบทวนนโยบายการส่งเสริม	SMEs	 ของกลุ่มประเทศตัวอย่างท่ี

ประสบความส�าเร็จ	ทั้งในภูมิภาคยุโรป	อเมริกา	และเอเชีย	 รวม	13	ประเทศ	 ได้แก่	 สิงคโปร์	

มาเลเซีย	ฮ่องกง	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	ฟินแลนด์	ฮังการี	อิตาลี	เนเธอร์แลนด์	เยอรมนี	

สหราชอาณาจกัร	และสหรฐัอเมรกิา	รวมทัง้นโยบายของประเทศไทย	พบว่า	การส่งเสรมิวิสาหกจิ

ที่มีการเติบโตสูง	 จะเป็นตัวเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

แต่จะต้องเป็นนโยบายเฉพาะด้านนอกเหนือจากนโยบายส่งเสริม	SMEs	ทั่วไป	

	 ทั้งนี้	กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงส�าหรับประเทศไทย	เบื้องต้นจะพิจารณาจาก	2	ประเด็นหลัก	

คือ	 ธุรกิจที่มีรายได้หลักสูงขึ้นต่อเน่ือง	(Income	Growth)	 มีค่าเป็นบวก	 และต้องมีก�าไรสุทธิ	

(Profit	Growth)	เฉลี่ยมากกว่า	0	และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

แนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูง

 

	 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน	 ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจต่างๆ	 ดังกล่าว	

สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของประเทศ	 ตามล�าดับขั้นตอนการเติบโตของ	SMEs	 

รวมถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ที่มีการเติบโตสูงในแต่ละระดับการเติบโตได้	ดังนี้	

 

 ระดับที่ 1 Survival Level	ธุรกิจในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตตามความนิยมของกระแสโลก	แต่ใน

ประเทศไทยการพัฒนายังอยู่ในระยะเริ่มต้น	 ประกอบด้วย	 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน	 

กลุ่มเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์	 กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์	

กลุม่บรกิารด้านการศึกษา	กลุม่ธรุกจิ	IT	ICT	รวมถงึอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	ขณะท่ีกลุม่ธุรกจิก่อสร้าง	

การพัฒนาเริ่มเข้าสู่ระดับ	Sufficiency	Level	 เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 

และตลาดภมูภิาค	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่	ขณะท่ี	SMEs	เป็นเพียงผูร้บัเหมาช่วง	

 แนวทางการส่งเสรมิ ภาครฐัจะต้องมีบทบาทส�าคญัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้สามารถ

แข่งขันได้	เช่น	ระบบคมนาคมความเร็วสูง	ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	การพัฒนาโครงสร้าง

ด้านการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	ของชาติ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี	(Technology	

Platform)	รวมถงึการก�าหนดและพฒันามาตรฐานสนิค้าและบรกิารในระดับสากล	เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น	เป็นการขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป	
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	 ในส่วน	SMEs	ที่ต้องพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่	ได้แก่	กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง	ภาครัฐและหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง	 ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่	 และ	SMEs	 เพื่อขยายตลาด 

ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย	 

ให้ครอบคลุมในระดับนานาชาติ	

 

 ระดับที่ 2 Sufficiency Level เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ	ตลาดโลก	

และตลาดภูมิภาค	 โดยขึ้นกับความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตเป็นส�าคัญ	 ยังไม่มีการพัฒนา 

ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น	ประกอบด้วย	กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์	 กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ	 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน	 และกลุ่มธุรกิจ 

ท่องเที่ยว	

 แนวทางการส่งเสรมิ	ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึสถาบนัการเงนิ	ควรเข้ามาร่วม

ช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง	 

โดยพัฒนานวัตกรรมของโมเดลธุรกิจ	(Business	Model	Innovation)	 เพื่อแสวงหาโอกาสและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยการส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ต่อภาคธุรกิจดังกล่าว	 

ด้วยนโยบายการส่งเสริมการอุดหนุนของรัฐต่อการร่วมทุน	(Subsidized	Business	Angel/	VC)	

บริการจับคู่ธุรกิจ	มาตรการด้านภาษี	การอุดหนุนการวิจัยพัฒนา	(R&D	Imbursement)	การฝึก

อบรมพัฒนา	 การจัดระบบพี่เลี้ยง	 สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์	 

การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ/วิสัยทัศน์ร่วม	เป็นต้น

 

 ระดบัท่ี 3 Sustainability Level	เป็นกลุม่ธรุกจิทีส่ามารถแข่งขันท้ังตลาดในประเทศ	ตลาดโลก	

และตลาดภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นไปตามทิศทางกระแสโลกที่มุ่งเข้าสู่การเป็น	Green	

Economy	และ	Bio	Economy	ซึ่งธุรกิจ	SMEs	จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคต	

	 การผลักดันกลุ่มธรุกจิ	High	Growth	SMEs	ให้สามารถเข้าสูร่ะดับ	Sustainability	ทุกภาคส่วน

รวมทัง้ผูป้ระกอบการ	SMEs	จะต้องปรบัตวัให้สอดรบักบัแนวโน้มกระแสโลก	โดยเฉพาะการสร้าง

แบรนด์	 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	 โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์	 และตระหนักถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ตามแนวทางของ	Green	Economy	 

และ	Bio	Economy
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 แนวทางการส่งเสริม	 ประกอบด้วย	 การด�าเนินนโยบายระดับมหภาคและการด�าเนินการ 

รายสาขา	ดังนี้	

 - การด�าเนินการส่งเสริมในระดับมหภาค	 ประกอบด้วย	 การก�าหนดนโยบายท่ีบูรณาการ 

	 	 มุง่เน้นส่งเสรมิการเตบิโตของ	SMEs	 การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านตลาดทนุ-ตลาดเงนิ 

	 	 ภายในประเทศ	 การลดภาระภาษีที่ส่งผลต่อการเติบโตของ	SMEs	 และการร่วมทุน	 

	 	 การลดภาระของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

	 	 ไปสู่สังคมแห่งความรู้	และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพ	การพัฒนา	ส่งเสริม 

	 	 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา	

 - การส่งเสริมรายสาขา	 ควรต้องพัฒนานโยบายทั้งในด้านการพัฒนาอุปทาน	(Supply- 

	 	 Side	Policy)	 และการส่งเสริมอุปสงค์	(Demand-Side	Policy)	 ควบคู่กัน	 ซึ่งจะต้อง 

	 	 ค�านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มธุรกิจทั้ง	 11	 กลุ ่ม	 ท้ังนี้ด ้านการพัฒนาอุปทาน	 

	 	 ควรด�าเนินการให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จ�าเป็นในการเติบโต 

	 	 ได้สะดวก	 เท่าเทียม	 และด�าเนินนโยบายร่วมกับการส่งเสริมด้านอุปสงค์	 โดยส่งเสริม 

	 	 อุปสงค์ให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นและพัฒนาคุณภาพของอุปสงค์ให้มีความต้องการสินค้า- 

	 	 บริการ	และพาณิชยการ	พัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ	รองรับสินค้า-บริการและ	 

	 	 การค้าเชิงนวัตกรรม	

	 อย่างไรก็ดี	ในการส่งเสริมกลุ่ม	SMEs	ที่มีการเติบโตสูงทั้ง	3	กลุ่ม	หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็น

ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น	 เพื่อสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	SMEs	 

ให้ครอบคลมุทกุระดับการเตบิโต	และเป็นผูน้�าการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้เตบิโต

อย่างต่อเนื่องต่อไป		

	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นสาขาทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญต่อการขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกจิ	โดยเฉพาะการขยายตวัของอตัราการเตบิโตของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	

(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	ท�าให้ภาครฐัของหลายประเทศมนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุ	

SMEs	ให้มศัีกยภาพในการแข่งขนัและสร้างมลูค่าเพิม่ได้	โดยจากการทบทวนนโยบายการส่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุม่ประเทศตวัอย่างท่ีประสบความส�าเรจ็	(Best	Practice	

Countries)	ทัง้ประเทศทีพ่ฒันาแลว้และประเทศก�าลังพฒันาในภูมภิาคยโุรป	อเมรกิา	และเอเชยี	

รวมทั้งสิ้น	13	ประเทศ	ได้แก่	สิงคโปร์	มาเลเซีย	ฮ่องกง	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	ฟินแลนด์	

ฮังการี	 อิตาลี	 เนเธอร์แลนด์	 เยอรมนี	 สหราชอาณาจักร	 และสหรัฐอเมริกา	มีการส่งเสริมการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายแนวทาง	สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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	 กรณปีระเทศไทย	ซึง่มจี�านวน	SMEs	มากถงึร้อยละ	99	ของวสิาหกจิทัง้หมด	กม็กีารสนบัสนนุ

ในหลายแนวทางที่ใกล้เคียงกับกรณีของประเทศในกลุ่มตัวอย่าง	Best	Practice	 ยกเว้น	 การ

ประกวดแผนธุรกิจ	(ส�าหรับวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูง)	 กองทุนอุดหนุนการร่วมลงทุน	(Venture	

Capital	Subsidy)	และเงินสนับสนุนการขยายกิจการไปต่างประเทศ	(Internationalization	Fund)	

เท่านั้นที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 โดยรายละเอียดของการเปรียบเทียบรูปแบบ

การสนับสนุนประเภทต่างๆ	ของประเทศไทย	เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที ่6.2  การเปรยีบเทยีบการสนบัสนนุ High-Growth SMEs ในประเทศต่างๆ ตามวัฏจกัรการเตบิโต
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ประกวดแผนธุรกิจ
เงินอุดหนุนการพัฒนาการวิจัย

เพ่ือประโยชน�เชิงพาณิชย�
เงินสนับสนุน

การขยายกิจการไปต�างประเทศ

เงินอุดหนุนเพ่ือการใช�บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Consulting Subsidy)

การให�คำปรึกษาทางธุรกิจ (Bussiness Coaching)

ฝ�กอบรมผู�ประกอบการ

Business Angel
& Venture Capital

การสนับสนุนกองทุนร�วมลงทุน 
(Ventrue Capital Subsidy)

การลดหย�อนภาษี (Tax Cut)

ศูนย�ให�บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service Center)

การลดหย�อนภาษีสำหรับกองทุน
ร�วมลงทุน (Ventrue Capital Tax Cut)ศูนย�บ�มเพาะ

เงินกู�ดอกเบ้ียต่ำ (Loan Subsidy)

ศูนย�รวมผลงานวิจัยเพ่ือการใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย� (Research Commercialization Center)

กองทุนเพ่ือการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม (STI)
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ภาพที ่6.3  ตวัอย่างของหน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุ SMEs ท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างการเตบิโตสงู 
   ในประเทศไทย
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การลดหย�อนภาษี (Tax Cut) การวิจัยพัฒนา (R&D) 200% โดย สวทช. และกรมสรรพากร

การยกเว�นภาษี (Tax Exemption) เงินได�นิติบุคคล (สูงสุด 8 ป�) และอากรวัตถุดิบเพ่ือการส�งออก โดย BOI

ศูนย�ให�บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service Center) เช�น สวทช. และ iTAP และศูนย�บริการ (Service Desks) ของ สสว.

เงินอุดหนุนเพ่ือการใช�บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Consulting Subsidy) 50% โดย สวทช.

การให�คำปรึกษาทางธุรกิจ และพัฒนามาตรฐาน โดยสถาบันมาตรฐาน และวิจัยพัฒนาเฉพาะทางต�างๆ

ฝ�กอบรมผู�ประกอบการ
(หลายหน�วยงาน) เงินกู�ดอกเบ้ียต่ำ (Loan Subsidy)

เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี และวิจัยพัฒนา โดย สวทช.

ศูนย�บ�มเพาะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

การร�วมลงทุน (Venture Capital)
โดยศูนย�ลงทุน สวทช. และกองทุน สสว.

กองทุนเพ่ือการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม (STI) โดย สวทช.
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ก�อต้ังกิจการ
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3. เริ�มก�อต้ัง
กิจการ
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(Emerging
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ต�อเน��อง

(Development
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	 อนึ่ง	การด�าเนินนโยบายส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มกีารเติบโตสูงดังกล่าว	

จ�าเป็นจะต้องทราบถึงกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพการแข่งขันท้ังในระดับโลกและ

ภูมิภาค	เพื่อจะได้วางนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม	

	 โดยการศกึษาครัง้น้ี	ได้พัฒนาเกณฑ์ชีว้ดั	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลุม่ธุรกจิ	SMEs	

ที่มีการเติบโตสูง	(SMEs	High	Growth	Sectors)	 ของประเทศไทยและวิเคราะห์ถึงโอกาสและ

ศักยภาพการแข่งขันของ	SMEs	High	Growth	Sectors	รวมถึงประเด็นปัญหา/อุปสรรคของกลุ่ม

ธุรกิจดังกล่าว	พร้อมหาแนวทางและนโยบายที่เหมาะสมในการสนับสนุน	SMEs	High	Growth	

Sectors	ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
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ภาพที ่6.4 เกณฑ์ชีว้ดัการสงัเคราะห์ข้อมลูทัง้ในระดับปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

การสังเคราะหขอมูลทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
เพื่อหากลุมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูง ตามเกณฑดัชนีชี้วัด

Impact Indicator Competitiveness
Index

เกณฑ�ดัชน�ช้ีวัด

กลุ�มธุรกิจ SMEs
ที่มีการเติบโตสูงของไทย

(Thailand High Growth SMEs)

กลุ�มธุรกิจที่อยู�ใน
แนวโน�มกระแสโลก

กลุ�มธุรกิจที่มีแนวโน�ม
สอดคล�องกับโครงสร�าง
ของกลุ�มประเทศตัวอย�าง

 รายได�หลัก&กำไร >0
และสูงขึ้นต�อเน��อง

 นโยบายภาครัฐที่สำคัญ

Thailand
Endowment

Gobal
Trends

Best
Practice

	 SMEs	High	Growth	Sector	ควรเป็นไปในทศิทางเดยีวกบับรบิทด้านเศรษฐกจิสงัคมของโลก

และของประเทศตัวอย่างที่เป็น	Best	Practice	โดยจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่สูง	

มผีลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	และมีอตัราการเติบโตทางธุรกิจที่โดดเด่นอย่างเหน็

ได้ชัด	รวมทั้ง	ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ	ที่รองรับสถานการณ์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	

การก�าหนดเกณฑ์ดัชนีชี้วัด SMEs High Growth Sector ของประเทศไทย
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ผลการสังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัด

 1. กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในแนวโน้มกระแสโลก (Global Mega Trend SMEs)

	 พิจารณาด้านอุปสงค์ของโลก	 พบว่า	 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

อายุของประชากรโลกที่มีแนวโน้มประชากรเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น		ส�าหรับด้านอุปทาน	พิจารณา

ด้านปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปัจจัยแรงงาน	จากงานวิจัยของ	C.	Brett	Lockard	and	Michael	

Wolf	(2012)	 มีการคาดการณ์ระดับการจ้างงานในอนาคตว่ามีแนวโน้มท�างานอยู่ในภาคบริการ

มากขึ้น	โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

	 	นอกจากนี	้การพฒันาเทคโนโลย	ีช่วยในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการด้านต่างๆ	

ช่วยลดต้นทุนการผลิต	 โลจิสติกส์	 เพิ่มผลิตภาพ	 และประสิทธิภาพการผลิต	(Productivity)		 

ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น	โดยแนวโน้มทางด้านนวัตกรรมสมัยใหม่	

มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว	 นวัตกรรมที่ห่วงใยโลกและสิ่งแวดล้อม	(Smart	 is	the	

New	Green)	นวัตกรรมเพื่อความเป็นศูนย์	หมายถึง	การคิดค้นอะไรใหม่ๆ	ภายใต้แนวคิดของ

การตัดลดสิ่งที่ไม่จ�าเป็นหรือไม่ต้องการให้น้อยลงเรื่อยๆ	จนเหลือศูนย์	หรือไม่มีเลย	(Innovating	

to	Zero)	รวมถงึ	แนวโน้มการให้ความส�าคญักบัคณุภาพชวีติของมนษุย์ในเชงิลกึมากขึน้	(Health,	

Wellness	and	Wellbeing)	

 
 2.  กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของกลุ่มประเทศตัวอย่าง (Best Practice) 

	 จากข้อมลูมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจ�าแนกตาม	โครงสร้างของการจดัประเภท

มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล	(International	Standard	Industrial	Classification	:	ISIC	Code)	

พบว่า	ประเทศเกิดใหม่	จะมีโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรม	และ

อยู่ในภาคบริการ	มีการจ้างงานสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างโดดเด่น 
ในอนาคตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มีบทบาทส�าคัญ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 
(Global Mega Trends)

TREND
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ภาคบริการ	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง	2	 ภาค	 ในขณะที่	 ประเทศพัฒนาแล้ว	 

มีโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ	 กระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ	 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก	 

เกือบถึงกึ่งหนึ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 ในขณะภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

	 ในขณะเดียวกัน	 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม	

ของกลุ่มประเทศตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การบริโภคของประชากรและกลุ่มอุปสงค์ของตลาด	 โดยเข้าสู่โครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุ	 

เช่นเดียวกับโครงสร้างประชากรในระดับโลก	ซึ่งก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SM
Es ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SM

Es H
igh Grow

th Sectors)

ตารางที ่6.2  กลุม่ธรุกจิ High Growth ทีภ่าครฐัของกลุ่มประเทศตวัอย่าง Best Practice ให้การส่งเสรมิ

ท�องเที่ยว 

อาหาร 

ยา/สมุนไพร 

พลังงาน 

ชิ้นส�วนอิเล็กฯ 

โลจิสติกส� 

บริการสุขภาพ 

บันเทิง 

MICE 

ยานยนต� 

อัญมณ� 

สิ�งทอ 

เครื่องจักร 

เกษตรกรรม 

ก�อสร�าง 

อุตฯ สร�างสรรค� 

ค�าปลีก 

ICT 

4 

4 

1 

7 

3 

3 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

3 

5 

2 

9 

กลุมธุรกิจ US UK Italy Hungary Finland Australia Singapore Malaysia Japan Hong
Kong

South
Korea รวมGermany Netherland
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บริการสุขภาพ	ธุรกิจ	ICT	Software	/	โทรคมนาคม	กลุ่มเกษตรกรรม
และเหมืองแร่	ธุรกิจสาขาพลังงาน	อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	

การท่องเที่ยว	และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายกลุ่มประเทศตัวอย่าง Best Practice

นวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

Policy
&

TREND

 3. กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (Thailand High Growth SMEs)

	 กรณีของประเทศไทย	 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรไปในทิศทางเดียวกับการ

เปล่ียนแปลงในระดับโลกและกลุม่ประเทศตวัอย่าง	(Best	Practice)	กล่าวคอื	มแีนวโน้มไปสูส่งัคม

ผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 เมื่อพิจารณาในระดับจุลภาค	 โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของ 

ผู้ประกอบการ	SMEs	 จากส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สสว.)	 

ปี	2552	-	2554	จ�าแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	(Thailand	Standard	

Industrial	Classification	:	TSIC)	พบว่า	ธุรกิจของ	SMEs	ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า

ขนาดกลาง	 โดยธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	95.30	ของจ�านวนธุรกิจ	SMEs	ทั้งหมด	

และภายใต้ข้อจ�ากัดของข้อมูลดังกล่าวและนิยามกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูง	 การพิจารณากลุ่ม

ธุรกิจ	SMEs	ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทยในเบื้องต้น	ประกอบด้วย	2	หลักเกณฑ์	คือ	

 1) รายได้หลัก ได้แก่	High	Growth	SMEs	ที่มีรายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	(Income	Growth	 

	 	 มีค่าเป็นบวก)	และ

 2) ก�าไรสุทธิ ได้แก่	High	Growth	SMEs	จะต้องมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยมากกว่า	0	และสูงขึ้นอย่าง 

	 	 ต่อเนื่อง	(Profit	Growth	มีค่าเป็นบวก)

	 โดยกลุ่มธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็น	High	Growth	SMEs	เป็นดังนี้

	 อย่างไรกต็าม	จากการทบทวนนโยบายของกลุม่ประเทศตวัอย่าง	Best	Practice	สามารถระบุ

ถึงกลุ่มธุรกิจที่ภาครัฐของแต่ละประเทศให้ความส�าคัญและส่งเสริม	 ดังตารางข้างต้น	 พบว่า 

กลุ่มธุรกิจ	SMEs	 ที่มีการเติบโตสูงของกลุ่มประเทศตัวอย่าง	Best	Practice	 ภายใต้การให ้

การส่งเสริมและสนับสนุน	ได้แก่	
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ที่มา: จากการประมวลผล

รวม

เดือน

ภาคเกษตรกรรม ป�าไม�และประมง
A -1 เกษตรกรรม การล�าสัตว� 
 และบริการท่ีเก่ียวข�อง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
D -15  การผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร 
 และเคร่ืองด่ืม
D - 28  การผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีทำจาก 
 โลหะประดิษฐ� ยกเว�น 
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ�
D - 29 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ� 
 ซึ�งมิได�จัดประเภทไว�ในท่ีอ่ืน
D - 20 การผลิตไม� ผลิตภัณฑ�จากไม� 
 และไม�ก�อก ยกเว�นเคร่ืองเรือน 
 รวมท้ังการผลิตสิ�งของจากฟาง
 และวัสดุถักอ่ืนๆ
ภาคก�อสร�าง
F - 45  การก�อสร�าง
ภาคบริการ
K - 73  การวิจัยและพัฒนา
N - 85  การบริการด�านสุขภาพ 
 และงานสังคมสงเคราะห�

56,990.44

441,684.90

142,925.33

126,100.98

49,412.60

487,943.16

6,467.96
26,074.40

8.75

10.55

26.92

13.30

35.50

23.61

28.01
105.88

741.86

4,266.95

1,316.62

1,836.26

393.56

10,388.26

214.76
70.5

22.76

9.75

5.72

21.23

14.43

4.31

66.63
1,781.01

1,750

5,406

4,042

2,988

1,100

35,472

211
1,470

131

551

337

252

135

661

26
109

1,881

5,957

4,379

3,240

1,235

36,133

237
1,579

5,087
5,747
5,431
4,041
4,906
4,844
5,621
5,584
5,472
6,114
6,458
4,540

63,845

8,184
5,736
5,753
4,781
6,175
5,753
6,403
6,330
5,622
5,262
4,397
2,906

67,302

1,094
770
923
797
948

1,045
1,402
1,354
1,382
1,623
1,760
3,838

16,936

1,202
664
831
697
827

1,170
1,400
1,248
1,450
1,581
1,783
4,582

17,435

108
-106
-92

-100
-121
125
-2

-106
68
-42
23

744
499

9.9
-13.8
-10.0
-12.5
-12.8
12.0
-0.1
-7.8
4.9
-2.6
1.3

19.4
2.9

3,097
-11
322
740

1269
909
782
746
150
-852

-2061
-1634
3,457

60.9
-0.2
5.9

18.3
25.9
18.8
13.9
13.4
2.7

-13.9
-31.9
-36.0

5.4

หมวด TSIC 2-Digit

การเปลี่ยนแปลง

รายไดหลักเฉลี่ย กำไรเฉลี่ย จำนวนธุรกิจ

ยกเลิก การเปลี่ยนแปลง

2555 2556 ผลต�าง ร�อยละ 2555 2556 ผลต�าง ร�อยละ

ล�านบาท Growth
(ร�อยละ)

ล�านบาท SE ME SMEsGrowth
(ร�อยละ)

ตารางที ่6.3 กลุม่ธรุกจิทีผ่่านเกณฑ์การพจิารณาเป็น High Growth SMEs 
    จ�าแนกตามรายได้หลักเฉลีย่ และก�าไรเฉลีย่
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	 จากผลการวเิคราะห์	น�ามาเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูทีก่ลุม่ธรุกจิที่ได้รบัการสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิ

จากนโยบายของภาครัฐของไทย	และความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับกลุ่ม	High	

Growth	SMEs	ของไทย	(จากการสัมภาษณ์เชิงลึก)	ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ	ดังนี้

  • นโยบายภาครัฐ 

	 นโยบายภาครัฐ	 ถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ส�าคัญเกณฑ์หนึ่งในการคัดเลือกธุรกิจ	SMEs	 ที่มีการ

เตบิโตสูง	เนือ่งจากนโยบายสนบัสนนุจากภาครฐัจะเป็นตวัเร่งทีก่่อให้เกดิการเตบิโตของภาคธรุกจิ

และน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยสามารถ

สรปุกลุม่ธรุกจิที่ได้รับการสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิจากแผนพฒันาฯ	และยทุธศาสตร์ต่างๆ	จากภาครฐั

ค่อนข้างมาก	 คือ	 กลุ่มธุรกิจอาหารและพลังงาน	 รองลงมาคือ	 กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ	 

กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	การขนส่งและโลจิสติกส์	กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ	รวมไปถึง	

กลุ่มธุรกิจบันเทิง	 ภาพยนตร์	 เกมส์	 กลุ่มธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ	

(MICE)	อตุสาหกรรมยางและพลาสตกิ	อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์	และกลุม่ธรุกจิ

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	ดังตารางที่	5.4
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SM
Es ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SM

Es H
igh Grow

th Sectors)

ท�องเที่ยว

กระดาษ

อาหาร

ยา/สมุนไพร

พลังงาน

ชิ้นส�วนอิเล็กฯ

โลจิสติกส�

บริการสุขภาพ  

บันเทิง

MICE

พลาสติก/ยาง

ยานยนต�

อัญมณ�

สิ�งทอ

เครื่องจักร

เหล็ก

เฟอร�นิเจอร�

ICT

3

1

6

3

6

5

4

5

3

3

3

3

3

4

1

2

1

1

กลุมธุรกิจ National Plan Country Strategy Aec Strategy Investment
Promotion Industry Plan Techno &

Innovation SMEs Plan รวม

ท�องเที่ยว 

อาหาร 

ยา/สมุนไพร 

พลังงาน 

ชิ้นส�วนอิเล็กฯ 

โลจิสติกส� 

บริการสุขภาพ 

บันเทิง 

MICE 

ยานยนต� 

อัญมณ� 

สิ�งทอ 

เครื่องจักร 

เกษตรกรรม 

ก�อสร�าง 

อุตฯ สร�างสรรค� 

ค�าปลีก 

ICT 

4 

4 

1 

7 

3 

3 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

3 

5 

2 

9 

กลุมธุรกิจ US UK Italy Hungary Finland Australia Singapore Malaysia Japan Hong Kong South Korea รวมGermany Netherland

ตารางที ่6.4  กลุม่ธรุกจิของประเทศไทยทีม่นีโยบายภาครฐัสนบัสนนุ
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  • ความคิดเห็นภาครัฐและเอกชนไทย

	 จากข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	(BOI)	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกสิกรไทย	และธนาคารกรงุไทย	ได้แสดงความคดิเหน็

เกี่ยวกับแนวโน้มและความสนใจในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ	การท่องเที่ยว	อาหาร

และเครื่องด่ืม	 ยานยนต์และชิ้นส่วน	 การขนส่งและโลจิสติกส์	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

โทรคมนาคม	ดังตารางที่	6.5
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SM
Es ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SM

Es H
igh Grow

th Sectors)

ตารางที ่6.5   ความคดิเหน็ของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีม่ตี่อกลุม่ธรุกจิ SMEs ทีเ่ตบิโตสงูของประเทศไทย

ท�องเที่ยว 

อาหาร 

ยา/สมุนไพร 

พลังงาน 

โลจิสติกส� 

บริการสุขภาพ 

บันเทิง 

ยานยนต� 

อัญมณ� 

สิ�งทอ 

ก�อสร�าง 

ค�าปลีก 

ICT 

4 

3 

2 

3 

3 

6 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

4 

กลุมธุรกิจ
สสว. สวทช. สภาอุตฯ หอการค�า KBANK KTB SCBBOI รวม

ชื่อหนวยงานผูใหสัมภาษณ
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  • กลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

	 การศึกษาผลกระทบของการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ	SMEs	 ที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย	(Impact	Indicator)	โดยใช้กรอบแนวคิดมูลค่าเพิ่ม	(Marginal	Value)	ซึ่งเป็นวิธี

ทางคณิตเศรษฐศาสตร์	(Mathematical	Economics)	เพื่อค�านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ	

GDP	ของประเทศต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ	GDP	ของ	SMEs

ตารางที ่6.6  ค่า Impact Indicator ของ SMEs ทีม่ต่ีอ GDP ของประเทศ: จ�าแนกตามกจิกรรม
     ทางเศรษฐกจิ

ที่มา: จากการประมวลผลของที่ปรึกษาฯ

Impact Indicator by TSIC 0.71

C เหมืองแร� 
D การผลิต 
E ไฟฟ�าและน้ำประปา 
F ก�อสร�าง 

H โรงแรมและภัตตาคาร 
I ขนส�งและสื่อสาร 
J ตัวกลางทางการเงิน 
K อสังหาริมทรัพย� 
M การศึกษา 
N บริการสาธารณสุข 

0.48 
0.41 
1.60 
0.58 

0.13 
0.79 
0.47 
0.83 
0.54 
1.19 

2.10 G การค�าและการซ�อมบำรุง 

ภาคการผลิต

ภาคการค�า

ภาคบริการ

	 ผลการวเิคราะห์	พบว่า	Impact	Indicator	ของกลุ่มธรุกจิ	SMEs	มค่ีาเท่ากบั	0.71	หมายความว่า	

ถ้า	GDP	ของ	SMEs	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	1	จะมีผลท�าให้	GDP	ของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	

0.71	ในทศิทางเดยีวกนั	ทัง้น้ีเม่ือพจิารณาในเชงิลกึ	ภาคการผลติ	กลุม่ธุรกจิไฟฟ้าและน�า้ประปา	

เป็นกลุ่มทีม่ผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิในภาคนีม้ากทีส่ดุ	มค่ีา	impact	indicator	มค่ีามากกว่า

หนึ่ง	(1.60)	 รองลงมา	คือ	กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง	(0.58)	ภาคการค้า (การค้าและการซ่อมบ�ารุง)	 

มีค่า	Impact	Indicator	สูงที่สุดถึง	2.10	ส่วนใน	ภาคบริการ	กลุ่มธุรกิจการบริการสาธารณสุข	 

มีค่า	impact	indicator	สูงที่สุด	คือ	1.19	แสดงให้เห็นว่า	ถ้า	SMEs	ของกลุ่มธุรกิจการบริการ

สาธารณสุข/สุขภาพ	 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	1	 จะส่งผลต่อการเติบโตของ	GDP	 ประเทศร้อยละ	

1.19	ในทิศทางเดียวกัน		นอกจากนี้	กลุ่มธุรกิจ	SMEs	ในภาคบริการที่มีผลต่อการขยายตัวของ	

GDP	ประเทศ	ได้แก่	อสังหาริมทรัพย์	(0.83)	ขนส่งและสื่อสาร	(0.79)	และการศึกษา	(0.54)	

ตามล�าดับ
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น		กลุ่มธุรกิจ	SMEs	ของประเทศไทยที่มีการเติบโต

ที่โดดเด่น	ทั้งด้านการเติบโตของรายได้ธุรกิจและอัตราก�าไร	และอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน	 และอยู่ในความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน	 

รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	พบว่า	มีจ�านวน	 

11	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้

	 การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ	SMEs	ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น

ของไทย	(Thailand	Potential	High	Growth	SMEs)	ทั้ง	11	กลุ่มธุรกิจข้างต้น	 แบ่งออกเป็น	 

3	ส่วน	ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุม่ธรุกจิดงักล่าว	ส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์ถงึ

แนวทางการเตบิโตของ	SMEs	(Stage	of	Development)	อยูภ่ายใต้กรอบแนวคิดระดับการพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน	และส่วนที่สาม	เป็นการวิเคราะห์	SWOT	ของกลุ่มธุรกิจ	High	Growth	SMEs	

ของไทย	เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสรมิกลุม่ธรุกจิ	SMEs	ทีม่กีารเตบิโตสงูของประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพเติบโตสูงของประเทศไทย

การวิเคราะห์ข้อมูลถึงโอกาสที่กลุ่มธุรกิจจะเติบโตเป็นผู้น�าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก	
และประเด็นปัญหา/อุปสรรคของ	SMEs	ที่เป็น	High	Growth	Sector	ในประเทศไทย

•	 กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
•	 กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	
•	 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน			
•	 กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	
•	 การบริการด้านการศึกษา
•	 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน	
•	 ภาคเกษตรกรรม	

High Growth SMEs Sectors
Potential

•	 การขนส่งและโลจิสติกส์
•	 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
•	 การบริการด้านสุขภาพ
•	 กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี	 	
	 สารสนเทศ	(IT)	เทคโนโลยี	 	
	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)		
	 และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ภาพที ่6.5 สาขาธรุกจิ SMEs ทีม่กีารเตบิโตสงู (High Growth SMEs Sectors)
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	 การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจทั้งด้านศักยภาพการแข่งขัน	ปัญหา	และอุปสรรค	ที่มีผลกระทบต่อ

การเติบโตของกลุ่มธุรกิจ	SMEs	 ที่มีโอกาสเติบโตสูงของประเทศไทย	(จ�านวน	11	 กลุ่มธุรกิจ)	 

อยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ	พจิารณาถงึความได้เปรยีบ

โดยเปรียบเทียบ	(Comparative	Advantage)	 ถึงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 

โดยประยุกต์แนวคิด	Diamond	Model	 ที่อธิบายถึงความได้เปรียบทางด้านปัจจัยการผลิต	 และ	

ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกและตลาดภูมิภาคด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่

ปรากฏ	หรือดัชนี	RCA	(Revealed	Comparative	Advantage	Index	:	RCA	Index)	การพิจารณา

ถงึตลาดต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพโดดเด่นของประเทศไทย	ด้วยค่าดชัน	ีRCA	ท่ีมค่ีามากกว่าหนึง่

และสูงกว่าค่าดัชนี	RCA	 โดยเฉลี่ยของตลาดโลก	 รวมถึงการน�าแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า	(Value	

Chain)	มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน	จุดแข็งของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่ศึกษา

	 ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์	 มีทั้งข้อมูลปฐมภูมิ	 และข้อมูลทุติยภูมิ	 โดยข้อมูลปฐมภูมิ

ได้จากการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	จากผู้ประกอบการ	ผู้บริหารจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ธนาคาร

กสิกรไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 และธนาคารกรุงไทย	 และสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วม

ลงทุน	(Thai	Venture	Capital	Association)	 ส่วนข้อมูลทุติยภูมิทั้งในระดับมหภาคและระดับ

จลุภาค	ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	อาท	ิรายงานการประชมุ	ผลการเสวนาผูป้ระกอบการ

ของหอการค้าไทย	 ของสถาบันยุทธศาสตร์การค้า	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ข้อมูลสถิติจาก

ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ	 เช่น	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต	ิ(สศช.)	ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ธนาคารโลก	(World	

Bank)	สหประชาชาติ	(United	Nation:	UN)	Global	Trade	Atlas	ตลอดจนบทความ	และงาน

วิจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง		

การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตอย่างโดดเด่นของไทย
(Thailand Potential High Growth SMEs)



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 6-23

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

	 กลุม่ธรุกจิก่อสร้างถอืเป็นกลุม่ธรุกจิหนึง่ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ

โดยผ่านกลไกการอดัฉดีเงนิงบประมาณของภาครฐัจากการก่อสร้าง	ถนน	และท่ีอยูอ่าศยั	เพือ่น�า

ไปสูก่ารสร้างงานกระจายรายได้	รวมทัง้พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานหลกัของประเทศ	นอกจากนีแ้ล้ว

ยังเป็นกลุม่ธรุกจิทีม่คีวามเชือ่มโยงกบักลุม่ธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กลุม่ธรุกจิวสัดกุ่อสร้าง	เหลก็	

และเฟอร์นิเจอร์	เป็นต้น

	 จากข้อมลูของส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	พบว่า	ภาคธุรกจิก่อสร้างและธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง

มีสัดส่วนประมาณร้อยละ	20	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	

:	GDP)	 โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก	มีจ�านวนกิจการที่จดทะเบียน

ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างประมาณ	80,000-100,000	 ราย	 โดยกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็น 

ผู้รับเหมาช่วงย่อยๆ	จากผู้รับเหมารายใหญ่	(main	contractor)	จึงถือได้ว่า	กลุ่มผู้ประกอบการ	

SMEs	 มีความเชื่อมโยงและมีบทบาทส�าคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและ 

ต่างประเทศของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ในภาคธุรกิจก่อสร้างอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 พิจารณาด้านศักยภาพการแข่งขันและโอกาสของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างไทย	 	จากผลการศึกษา

ของกระทรวงอุตสาหกรรม	(อุษิณ	 วิโรจนเตชะ,	2554	 แสดงให้เห็นถึง	 ทิศทางท่ีสดใสของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย	 เนื่องจากมีศักยภาพการแข่งขันสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น	 

โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 ตั้งแต่การ

แปรรูปวัตถุดิบในการผลิตวัสดุ	ก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	มีความเชี่ยวชาญ

ในการออกแบบ	 สถาปัตยกรรม	 การติดตั้งระบบควบคุมสมัยใหม่	 และการให้ค�าปรึกษาด้าน

อสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้ง	 อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 เช่น	 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	 	อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการออกแบบและการผลิต	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัท

ขนาดใหญ่ของคนไทยยงัสามารถเข้าไปลงทนุด้านอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศท่ีมศัีกยภาพในการ

พฒันาเศรษฐกจิ	เช่น	สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์	(เมืองดูไบ)	อนิเดยี	จนี	(นครเซีย่งไฮ้)	รวมถงึประเทศ

เพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	พม่า	ลาว	และ	เวียดนาม	ด้วย

เหตุนีจ้งึสามารถกล่าวได้ว่า	อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	ยงัมีโอกาสอกีมากในการเพิม่ส่วนแบ่งด้าน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลก	 ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกัน	 ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ของไทยในการวางแผนกลยุทธ์	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั	และบรรลเุป้าหมายในการสร้างศกัยภาพการแข่งขันให้แก่กลุม่ธุรกจิก่อสร้างอย่างยัง่ยนื
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 2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

	 ด้วยการผลิตของกลุ่มธรุกจิชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ประมาณร้อยละ	90	 เป็นการผลติเพ่ือส่งออก	

จึงท�าให้กลุ่มธุรกิจนี้มีบทบาทส�าคัญต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง	 จากมูลค่าการ 

ส่งออกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในระดับมหภาคทั้งด้านการลงทุน	การจ้างงาน	ในภาคอุตสาหกรรม	ทั้งนี้เมื่อพิจารณา

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	 ซึ่งประกอบด้วย	 อุตสาหกรรมต้นน�้า	

อุตสาหกรรมกลางน�้า	และอุตสาหกรรมปลายน�้า	สามารถอธิบายได้	ดังภาพ	

ภาพที ่6.6  ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์

ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงอุตสาหกรรม

60.0
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30.0

อุตสาหกรรมต�นน้ำ : 
การออกแบบวงจรไฟฟ�า

การผลิตและเจือสารแผ�นเวเฟอร�
อุตสาหกรรมกลางน้ำ : 
การผลิตแผ�นวงจรพิมพ�

(Printed Circuit Board : PCB) 
และชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส�อื่นๆ อุตสาหกรรมปลายน้ำ : 

คอมพิวเตอร�และส�วนประกอบ 
อุปกรณ�โทรคมนาคม

เครื่องใช�ไฟฟ�า โทรทัศน� 

อุตสาหกรรมสนับสนุน :  ชิ้นส�วนพลาสติก ชิ้นส�วนวัตถุดิบ
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ที่มา: จากการประมวลผล

โลก 1.15

อิหร�าน

ปานามา

สโลวเกีย

ยูเครน

เบลเยียม

เนเธอร�แลนด�

อุรุกวัย

บัลแกเรีย

โมร็อคโค

โปแลนด�

สาธารณรัฐเช็ก

ญี่ปุ�น

ไอร�แลนด� 

4.26

3.22

2.97 

2.58 

2.50 

2.44 

2.40 

2.35 

2.29 

2.18 

2.14 

1.88 

1.83 

แอลจีเรีย

เดนมาร�ก

ฮังการี

แคนาดา

ฟ�นแลนด�

สวีเดน

อาร�เจนตินา

เกาหลีใต�

สหรัฐอเมริกา

เม็กซิโก

อินเดีย

ลักเซมเบิร�ก

โรมาเน�ย

1.81 

1.73 

1.66 

1.64 

1.63 

1.60 

1.57 

1.55 

1.55 

1.52 

1.52 

1.51 

1.37 

เอสโตเน�ย

โปรตุเกส

ฝรั�งเศส

เยอรมัน

รัสเซีย

ไต�หวัน

บราซิล

อียิปต�

สหราชอาณาจักร

แอฟริกาใต�

สเปน

ฟ�ลิปป�นส�

ออสเตรีย

1.37 

1.35 

1.31 

1.30 

1.25 

1.20 

1.18 

1.17 

1.16 

1.13 

1.03 

1.03 

1.02 

ตารางที ่6.7 ดชันคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (RCA Index) ของชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ 
    ของไทย ในตลาดต่างประเทศ เฉลีย่ปี 2548 - 2555
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	 จากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางด้านต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ส่งผล 

ท�าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	 โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ในตารางที	่7	แสดงถงึตลาดต่างประเทศทีไ่ทยมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบในกลุม่ธุรกจิชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส์	(ดัชนี	RCA	มีค่ามากกว่า	1)	พบว่า	ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันการส่งออก

ในตลาดโลก	(ค่าดัชนี	RCA	=	1.15)	และเมื่อพิจารณาในแต่ละตลาดภูมิภาค	ตลาดที่ไทยมีความ

สามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงกว่าตลาดโลก	 ได้แก่	 ตลาดตะวันออกกลาง	(อิหร่าน)	ตลาด

อเมริกาเหนือ-ใต้	(แคนาดา	ปานามา	อุรุกวัย	อาร์เจนตินา)	ตลาดเอเชีย	(ญี่ปุ่น)	และตลาดยุโรป

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาในเชงิลกึตามห่วงโซ่คณุค่า	(Value	Chain)	ของกลุม่ธุรกจิชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส์	 จะเห็นได้ว่า	 ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนี้ยังเป็นกลุ่ม	SMEs	 ท่ีรับจ้างผลิต	

(Original	Equipment	Manufacturer	:	OEM)	ในรูปแบบเป็นธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ที่ป้อน

ให้โรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ	 คอมพิวเตอร์	 หรือตัวแทนจ�าหน่ายของสินค้าแต่ละ 

ตราสนิค้านัน้ๆ	โดยความได้เปรียบของไทยเกิดขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่า	ดังนั้น	หากเมื่อใด 

สถานการณ์โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง	โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ทศิทางท่ีสูงขึน้	กจ็ะท�าให้เกดิการย้ายฐานการผลติไปประเทศอืน่ทีม่ต้ีนทุนท่ีต�า่กว่าได้	จงึอาจส่งผล

ต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในระยะยาว	

ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกอย่างยั่งยืนทั้งในตลาดโลกและตลาด

ภูมิภาค	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีเอกลักษณ์หรือตราสินค้าที่เป็นของตัวเอง	 เช่น	 การออกแบบเพื่อการใช้งาน

แต่ละประเภท	และตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม	เป็นต้น

	 อน่ึง	 เมื่อเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้น	 ตลาดภาคอุตสาหกรรมก็ 

เติบโตขึ้น	 เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์	 โดยการคิดค้นเครื่องอ�านวยความสะดวก

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	ตามล�าดับ	ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวล้วน

จ�าเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าทีม่าจากกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าทีม่กีารน�าทรพัยากรธรรมชาติ

มาใช้เป็นเชื้อเพลิง	ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้หรือไม่ก็ตาม	ด้วยเหตุนี้	ประเทศ

กลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศการค้าที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

พลังงาน	จึงประกาศนโยบายสินค้าครบวงจร	(Integrated	Product	Policy	:	IPP)	ที่ให้ความส�าคัญ

ด้านส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน	 ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการก�าจัดซาก	 

ส่งผลท�าให้เกิดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้นมารองรับนโยบายดังกล่าวมากมาย	
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เช่นระเบยีบว่าด้วยการจดัการเศษเหลอืทิง้ของอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์	(Waste	Electrical	

and	Electronic	Equipment	:	WEEE)	 ระเบียบว่าด้วยการก�าหนดและควบคุมสารต้องห้ามใน

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(Restriction	of	the	Use	of	Certain	Hazardous	Substance	

in	Electrical	and	Electronic	Equipment	:	RoHs)	และระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน	

(Energy-using	Products	Directive	:	EuP)	เป็นต้น	ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ	เหล่านี้ถือเป็นมาตรการ

ทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร	(Non-Tariff	Barrier	Measure)	และถือเป็นมาตรการการกีดกัน

ทางการค้าทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการส่งออก		ดงัน้ันผู้ประกอบการในกลุม่ธุรกจิชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการผลติ	SMEs	ควรต้องท�าการปรบัตวัตามกระแสโลกทีใ่ห้ความส�าคญัเกีย่วกบั

เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	 เพ่ือให้การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความ

สามารถการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 3. กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน

	 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ท�ารายได้ให้กับประเทศในอันดับต้นๆ	 

สืบเนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้	 จึงก่อให้เกิดการจ้างงาน	 และการ

พัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบัน	ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนใน

ภมูภิาคอาเซยีน	ส่งผลท�าให้ประเทศไทยมศีกัยภาพการแข่งขนัในกลุม่ยานยนต์และชิน้ส่วนท้ังใน

ตลาดโลกและตลาดภูมิภาค	และถ้าพิจารณาจากค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบท่ีปรากฏ	

(RCA	Index)	ในตารางที่	6.8	จะเห็นได้ว่าตลาดต่างประเทศที่มีค่าดัชนี	RCA	มากกว่าหนึ่งและ

สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดโลก	 ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเกิดใหม่	 ท้ังในภูมิภาคยุโรป	 อเมริกากลาง	

ตะวันออกกลาง	และอาเซียน		
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ที่มา : จากการประมวลผล

โลก 2.65

เอล ซัลวาดอร� 

นิคารากัว

ฮอนดูรัส

กัวเตมาลา

คอสตาริกา

ปารากวัย

โมร็อคโค

อินเดีย

เอกวาดอร�

โบลิเวีย

อินโดน�เซีย

ฟ�ลิปป�นส�

เปรู

กรีซ

เวเนซูเอลา

โคลัมเบีย

17.57 

11.71

10.91

10.45

9.15

7.65

6.45

6.13

6.09

5.87

5.53

5.52

5.30

5.25

5.00

4.78

ชิลี

มาเลเซีย

อียิปต�

ไซปรัส

ปานามา

ออสเตรเลีย

ไอซ�แลนด�

นิวซีแลนด�

ตุรกี

แอลจีเรีย

แอฟริกาใต�

อุรุกวัย

มอริเชียส

บราซิล

ยูเครน

ญี่ปุ�น

4.70

3.40

3.39

3.08

3.03

2.81

2.66

2.53

2.40

2.38

2.33

2.25

2.10

2.07

2.03

1.89

โปรตุเกส

นอร�เวย�

รัสเซีย

เคนยา

เซเนกัล

สโลวีเน�ย

สิงคโปร�

สหราชอาณาจักร

คาซัคสถาน

ลัตเวีย

มอลตา

โรมาเน�ย

สวีเดน

ไต�หวัน

ศรีลังกา

1.87

1.68

1.66

1.66

1.49

1.43

1.41

1.33

1.28

1.24

1.17

1.06

1.06

1.04

1.03

ตารางที ่6.8  ดชันคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (RCA Index) ของยานยนต์
     และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยในตลาดต่างประเทศ เฉลีย่ปี 2548 - 2555
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SM
Es ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SM

Es H
igh Grow

th Sectors)

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ตารางที ่6.9  ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน

เกิดขึ้นในไทย
และตางประเทศ เกิดขึ้นในไทย เกิดขึ้นในไทยและตางประเทศ

อุตสาหกรรมกลางน้ำอุตสาหกรรมต�นน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

การวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ�

บริษัท 
ผู�ประกอบรถยนต�

การผลิตชิ้นส�วน
ขั้นพื้นฐาน

การผลิตในระดับ
Third-tier

กิจกรรมสนับสนุน
- วัตถุดิบพื้นฐาน  
 เช�น เหล็ก กระจก 
 ยาง พลาสติก 
 เครื่องหนัง 
 ป�โตรเคมี
- เครื่องมือ
 เครื่องจักร
- โลจิสติกส�

การผลิตส�วนย�อย
หรือระบบย�อย

การผลิตในระดับ
Second-tier

กิจกรรมสนับสนุน
- เครื่องมือ
 เครื่องจักร
- โลจิสติกส�

การผลิตชิ้นส�วน
ระบบหลักเพื่อป�อน
โรงงานประกอบ
รถยนต�

การผลิตในระดับ
First-tier

กิจกรรมสนับสนุน
- เครื่องมือ
 เครื่องจักร
-  โลจิสติกส�

การประกอบรถยนต�

บริษัทผู�ประกอบ
รถยนต�

กิจกรรมสนับสนุน
- เครื่องมือ  
 เครื่องจักร
- โลจิสติกส�

การกระจายสินค�า
ในประเทศ
และการส�งออก

บริษัทผู�ประกอบ
รถยนต�/ตัวแทน
จำหน�าย

กิจกรรมสนับสนุน
- การส�งออก
- การประกันภัย
- โลจิสติกส�

การค�าปลีก

บริษัทผู�ประกอบ
รถยนต�/ตัวแทน
จำหน�าย

กิจกรรมสนับสนุน
- สถาบันการเงิน

บริการหลังการขาย

ศูนย�บริการ/อู�ซ�อม

กิจกรรมสนับสนุน
- ประกันภัย
- สถาบันการเงิน
- อุปกรณ�ประดับยนต�
- อะไหล�และชิ้นส�วน
- ซ�อมบำรุง
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	 จากตาราง	ห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	จะเห็นได้ว่า	

ผู ้ประกอบการในกลุ ่มธุรกิจนี้ยังเป็นกลุ ่ม	 SMEs	 ที่รับจ้างผลิต	 (Original	 Equipment	 

Manufacturer	:	OEM)	ในรปูแบบเป็นกลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนทีป้่อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง	

และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จ�าหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทนหรือผู้ผลิตที่สนับสนุนด้านการผลิต		 

จึงถือได้ว่าผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์หรือ

ตัวแทนจ�าหน่ายของแต่ละยี่ห้อน้ันๆ	 หากเม่ือใดสถานการณ์ความได้เปรียบทางด้านโครงสร้าง 

การผลิตโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	 ก็จะท�าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นที่มี

ต้นทุนที่ต�่ากว่า	จึงอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนของ

ประเทศไทย		ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกอย่างยั่งยืน	ทั้งในตลาดโลก

และตลาดภูมิภาค	 ทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบ 

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นของตัวเอง	เช่น	การออกแบบเพื่อการใช้งานแต่ละประเภทและตามความ

ต้องการเฉพาะกลุ่ม	เป็นต้น

 4. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

	 สืบเนื่องมาจาก	 โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากภาค

การเกษตรสูภ่าคอตุสาหกรรมและบรกิาร		ในช่วง	50	ปีทีผ่่านมา		ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

ของประเทศที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร		โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า 

เกษตรเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร	 ส่งผลให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากการผลิตทดแทนการน�าเข้าสู่การผลิตเพื่อการส่งออก	 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกลุ่ม

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 จากข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิพบว่า	ภาคธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่	มสีดัส่วน

ประมาณร้อยละ	15	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	

และมีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ปัจจบุนั	ประเทศไทยถอืได้ว่าเป็นประเทศทีม่คีวามสามารถในการส่งออกในกลุม่สนิค้าอาหาร

และเครือ่งด่ืมทัง้ในตลาดโลกและตลาดภมูภิาค	ดงัจะเหน็ได้จากตารางแสดงถงึตลาดต่างประเทศ

ที่ไทยมคีวามได้เปรียบโดยเปรยีบเทยีบในสนิค้าอาหารและเครือ่งดืม่	(ดัชน	ีRCA	มค่ีามากกว่า	1)	

โดยประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนี้ในตลาดโลก	(ค่าดัชนี	RCA	=	7.26)	และ

ตลาดต่างประเทศทีป่ระเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออก	ได้แก่	ตลาดยโุรป	ตลาด

ตะวันออกกลาง	และ	ตลาดอเมรกิาใต้	ซึง่มีค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ	(RCA	

Index)	 สูงกว่าตลาดโลกโดยเฉลีย่	 แสดงให้เหน็ถงึตลาดทีม่ศีกัยภาพของกลุม่อาหารและเครือ่งด่ืม

ของประเทศไทย
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ที่มา: จากการประมวลผล

ตารางที ่6.10 ดชันคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบทีป่รากฏ (RCA Index) ของสนิค้าอาหาร
      และเครือ่งดืม่ของไทยในตลาดต่างประเทศ เฉลีย่ปี 2548 - 2555

โลก 7.26 

เซอร�เบีย

แอลจีเรีย

อียิปต�

อิหร�าน

โครเอเชีย

โรมาเน�ย

สโลวีเน�ย

แคนาดา

อาร�เจนตินา

ชิลี

ยูเครน

ไอซ�แลนด�

มอลตา

โปแลนด�

โมร็อคโค

อาร�เซอร�ไบจาน

นอร�เวย�

อุรุกวัย

สหราชอาณาจักร

เอสโตเน�ย

สหรัฐอเมริกา

รัสเซีย

กัวเตมาลา

ไซปรัส

62.43

44.73

40.94

34.64

28.56

26.83

13.78

11.75

11.18

11.08

10.37

9.65

9.61

9.61

8.97

8.51

8.26

7.93

7.34

7.30

6.67 

6.63 

6.62 

6.36 

บัลแกเรีย

แอฟริกาใต�

ฟ�นแลนด�

เกาหลีใต�

อิตาลี

เยอรมน�

สวีเดน

นิการากัว

ญี่ปุ�น

เนเธอร�แลนด�

ไต�หวัน

สเปน

คอสตาริกา

ฝรั�งเศส

ลิทัวเน�ย

กรีซ

ตุรกี

ศรีลังกา

เม็กซิโก

ลัตเวีย

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด�

สโลวเกีย

เคนยา

6.16 

5.70 

5.61 

5.61 

5.55 

5.24 

5.18 

5.16 

4.92 

4.84 

4.64 

4.52 

4.48 

4.39 

4.39 

4.14 

3.93 

3.76 

3.73 

3.19 

3.17 

3.13 

2.98 

2.86 

ไอร�แลนด�

อินโดน�เซีย

ฮอนดูรัส

โปรตุเกส

สาธารณรัฐเช็ก

ฟ�ลิปป�นส�

มาเลเซีย

เดนมาร�ก

ออสเตรีย

อินเดีย

ฮังการี

มอริเชียส

คาซัคสถาน

ปารากวัย

เบลเยี่ยม

อาเซียน

สิงคโปร�

บราซิล

ปานามา

เปรู

ฮ�องกง

สวิสเซอร�แลนด�

เวเนซูเอล�า

จีน

2.83 

2.71 

2.65 

2.58 

2.47 

2.31 

2.17 

2.05 

1.90 

1.89 

1.85 

1.78 

1.77 

1.68 

1.63 

1.58 

1.44 

1.36 

1.32 

1.21 

1.21 

1.17 

1.08 

1.08 
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	 อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้การส่งออกอาหารของประเทศมีการเตบิโตและสร้างมลูค่าเพิม่อย่างต่อเนือ่ง	

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มของประเทศไทยควรต้องพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปตลอดห่วงโซ่คณุค่า	(Value	Chain)	ตัง้แต่การพัฒนานวตักรรมในอตุสาหกรรมต้นน�า้	กลางน�า้	

และปลายน�้า	 พร้อมทั้งในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง	 และต้องมีการปรับตัวจากการผลิตและ 

การส่งออกในรูปของสินค้าอาหารทัว่ไปสูก่ารผลติและส่งออกสนิค้าอาหารท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิม	 เพ่ือให้

สามารถตอบสนองกระแสความต้องการของผูบ้รโิภคทีมุ่ง่เน้นเรือ่งสขุภาพและโภชนาการเป็นหลกั		

อนัสบืเน่ืองมาจากโครงสร้างประชากรทีม่กีารเปลีย่นแปลงเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ		ฉะนัน้เพ่ือให้กลุม่

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยมีศักยภาพการส่งออกในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค

ได้อย่างยั่งยืน	 ภาครัฐโดยเฉพาะส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 ควรพัฒนา

นวัตกรรมในผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ	SMEs	 ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม

ตลอดห่วงโซ่คณุค่า	เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติอาหารทีป่ลอดภยั	มคีณุค่าทางโภชนาการ	

และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล	 โดยยึดหลักการพัฒนาผู้ประกอบการใน

ลักษณะเครอืข่ายวสิาหกจินวตักรรม	(Innovation	Cluster)	ทีม่กีารเชือ่มโยงแบบโครงข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการ	หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน	และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน

และเกีย่วเนือ่งเพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นความรู	้ข้อมลูเทคโนโลยนีวตักรรม	และแรงงานระหว่างกนั	

ก่อให้เกดิระบบนเิวศน์นวตักรรม	(Innovation	Ecosystem)	ทีท่�าให้การผลติและสร้างรายได้มากขึน้		

อันจะส่งผลท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

 5. กลุ่มธุรกิจการบริการด้านศึกษา

	 กระแสการเปลีย่นแปลงของโลกและประเทศไทยทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	ประชากร	และเทคโนโลย	ี

นวัตกรรม	 มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 กล่าวคือ	 

การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกยงัคงรกัษาระดบัเดมิไว้ได้	เนือ่งมาจากการเพ่ิมบทบาทของเศรษฐกจิ 

หลักใหม่ๆ	เช่น	กลุ่มประเทศ	ASEAN	จีน	อินเดีย	รัสเซีย	และ	บราซิล	รวมถึง	ผลกระทบการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	อย่างเต็มรูปแบบใน

ปี	พ.ศ.	2558	ซึง่ถอืเป็นโอกาสในด้านความร่วมมอืและเป็นฐานการผลติในภูมภิาค	ด้านประชากร	

พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนประชากรในวัยแรงงานลดลงสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิด 

ลดลง	ในขณะเดยีวกนั	กลุม่ประชากรผู้สงูอายมีุสดัส่วนเพ่ิมขึน้ซึง่ถอืเป็นภาระพึง่พงิทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ	ในด้านเทคโนโลยี	นวัตกรรม	เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด	Green	Economy	

และ	Bio-Economy	
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงข้างต้นน้ีได้ส่งผลให้ธุรกิจการศึกษาเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาท

ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน		เพราะภาคธุรกิจนี้ต้องพัฒนาคนหรือทุน

มนุษย์ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก	 โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริหาร

จัดการที่มีการปรับตัวในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต	 รวมถึงการบริหารจัดการ	 

ในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้	ซ่ึงสบืเน่ืองมาจากแรงกดดนัของต้นทนุด้านแรงงานทีเ่พิม่สงูขึน้	และแนวโน้ม

การแข่งขนัในตลาดโลกทีเ่น้นเรือ่งคณุภาพขึน้เรือ่ยๆ	มากกว่าการแข่งขนัด้านราคาดังเช่นในอดีต

	 อนึ่ง	 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนท�าให้ต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนยังประเทศที่มี

แรงงานมากกว่าและค่าแรงถกูกว่าประเทศไทย	ฉะนัน้กลุม่ธุรกจิการศึกษาของไทยจงึต้องปรบัตัว

เพือ่ผลติบคุลากรให้มีประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ตามกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก	เพือ่ช่วงชงิความ

ได้เปรียบจากโอกาสจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	 โดยการท�าการเชื่อมโยงด้านข้อมูล 

ในหน่วยงานภาครัฐระหว่างผู ้ผลิตก�าลังคน	 ผู ้พัฒนาก�าลังคน	 กับความต้องการของภาค

อตุสาหกรรม		เช่น	กระทรวงศกึษาธกิาร	เชือ่มโยงกบักระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน	

เป็นต้น	 ส�าหรับภาคเอกชน	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	 

ควรเชือ่มโยงกบัเครือข่ายกลุม่ผูป้ระกอบการต่างๆ	 เพือ่ส่งสญัญาณไปให้ผูผ้ลติและพัฒนาก�าลงัคน 

ให้ตรงกับความต้องการ

	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มธุรกิจการศึกษา	

World	Economic	Forum	(WEF)	ได้น�าเสนอข้อมลูเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความสามารถทางการ

แข่งขันนานาชาติ	(Global	Competiveness	Index	:	GCI)	ฉบับล่าสุด	ปี	2556	ผลการจัดอันดับ

ภาพรวม	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	37	จาก	148	ประเทศ	ซึ่งดีขึ้นจากปี	2555	ที่อยู่อันดับ

ที่	38	 จาก	144	 ประเทศ	 โดยผลการวิเคราะห์อันดับภาพรวมประเทศในกลุ่มอาเซียน	 ในช่วง

ระหว่างปี	2549-2556	พบว่า	อนัดบัรวมของกมัพูชาสงูขึน้มา	23	อนัดบั	อนิโดนเีซยีและฟิลปิปินส์

สูงขึ้น	19	อันดับ	มาเลเซียและไทยอันดับถดถอย	4	และ	5	อันดับ	ตามล�าดับ	โดยในการจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันนั้น	WEF	พิจารณาจาก	3	หมวด



6-34 SMEs
WHITE PAPER 2014

  • ปัจจัยพ้ืนฐาน	ประกอบด้วย	สถาบันด้านเศรษฐกิจ	โครงสร้างพื้นฐาน	เศรษฐกิจ 

	 	 	 มหภาค	 สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา 

	 	 	 ประเทศ	ซึ่งในหมวดนี้ไทยได้อันดับที่	49

  • ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ หมายถึง	สิ่งต่างๆ	ที่จะช่วยให้กิจการก้าวหน้า	อันรวม	

	 	 	 ถงึการศกึษาขัน้สงูและการฝึกอบรม		ขนาดของตลาด		ประสทิธิภาพของตลาดสนิค้า 

	 	 	 ตลาดแรงงาน		ตลาดการเงนิ	ความพร้อมด้านเทคโนโลย	ี	ในหมวดนี้ไทยได้อันดับท่ี	40 

  • ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ	หมายถึง	 ส่วนที่จะขับส่งให้ธุรกิจมีความ 

	 	 	 ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก	หมวดนี้ไทยได้อันดับที่	52		

 6. กลุ่มธุรกิจพลังงาน

	 พลังงานถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ	การขยายตัวทางเศรษฐกิจน�าไปสู่การ

ขยายตวัของความต้องการใช้พลังงานทีเ่พ่ิมขึน้	การบริหารจดัการระหว่างความต้องการใช้พลงังาน	

(Energy	Demand)	และ	การจดัหาพลงังาน	(Energy	Supply)	ย่อมเป็นกระบวนการส�าคัญ	ในการ

สร้างสมดุลพลังงานของประเทศ	 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการผลิตพลังงานของไทย	 ไม่เพียงพอ

กับความต้องการใช้ภายในประเทศ	ต้องมีการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศกว่าร้อยละ	40	ของ

การใช้พลังงานทั้งหมด	 ไทยจึงประสบกับความผันผวนของราคาพลังงานมาโดยตลอด	 น�าไปสู ่

การพัฒนาพลังงานทดแทน	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต	 โดยกลุ่ม

ธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการพัฒนาในประเทศไทยที่ส�าคัญ	มีดังนี้

  • พลงังานลมและแสงอาทติย์:	 มีต้นทนุการผลติทีค่่อนข้างสงู	 แต่ได้รบัแรงจงูใจจากภาครฐั		

โดยการอดุหนนุในรปูของราคารบัซือ้ไฟฟ้าตามต้นทนุจรงิ	(Feed-in-Tariff)	ในสญัญารบัซือ้ไฟฟ้า 

ที่ค่อนข้างสูง	 เมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอื่น	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาคือ	 การผลิตยังไม่มี

ความเสถียร	เพราะไม่สามารถคาดเดาปริมาณแสงอาทิตย์	และลม	ที่จะน�ามาผลิตได้แน่นอน	

  • พลงังานชีวมวลและก๊าซชวีภาพ	ได้รบัความนิยมในระดบัชมุชนค่อนข้างมาก	เนือ่งจาก

สามารถหาวตัถดุบิในการผลติได้งา่ย	โดยเฉพาะชมุชนการเกษตรโดยใช้แกลบชานอ้อย	การปลกู

ไม้โตเร็วเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวล	 รวมถึงขยะจากก๊าซชีวภาพที่มี

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนและยังมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีอีกด้วย	
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

  • เอทานอลและไบโอดเีซล	เป็นการผสมน�า้มนัทดแทนเข้าไปในน�า้มนัเชือ้เพลงิฟอสซลิ	

ในสดัส่วนทีแ่ตกต่างกนั	ทัง้ในกลุม่น�า้มนัเบนซนิ	เช่น	แก๊สโซฮอล์	E10-E85	และกลุม่น�า้มนัดีเซล

หรือที่เรียกกันว่าไบโอดีเซล	 โดยเอทานอลได้จากผลผลิตทางธรรมชาติไม่ว่าอ้อย	 มันส�าปะหลัง	

การสกดัจากกากน�า้ตาลหรอืโมลาส	เป็นต้น	ส่วนไบโอดเีซลกส็ามารถผลติได้จากผลปาล์ม	สบูด่�า

	 จากพลงังานทดแทนทีก่ล่าวมาข้างต้น	พลงังานเอทานอลและไบโอดเีซล	มแีนวโน้มท่ีจะเตบิโต

มากขึน้ในอนาคต	ทัง้ในด้านความต้องการใช้ทีมี่แนวโน้มสงูขึน้ในอนาคต	และปรมิาณก�าลงัการผลติ

ทีส่ามารถรองรบัการเตบิโตทีส่งูขึน้ได้	โดยในปัจจบุนั	มปีรมิาณการใช้เอทานอลเพ่ือผลติพลงังาน

ทดแทนประมาณ	1	ล้านลติรต่อวนั	ในขณะทีม่กี�าลงัการผลติเต็มท่ีสงูถงึ	5	ล้านลติรต่อวัน	

	 ในปัจจบุนั	กลุม่ธรุกจิพลงังานทดแทน	ยงัคงอยูใ่นระดบัต้นของการพฒันาในประเทศ	ในขัน้ตอน

ของการวิจัยและพัฒนา	การผลิตและใช้ในชุมชน	ยังไม่ประสบความส�าเร็จในเชิงพาณิชย์มากนัก	

ยกเว้น	 พลังงานทดแทนจาก	 	 เอทานอลและไบโอดีเซล	 ที่มีการประกาศแนวนโยบายในระดับ

ประเทศแล้ว	

	 ทั้งนี้	 จากผลการเสวนาเรื่อง	 ยุทธศาสตร์พืชพลังงานและพลังงานทดแทน	 โดยสถาบัน

ยุทธศาสตร์การค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	(สถาบันยุทธศาสตร์การค้า,	2551)	ได้สรุปปัญหา

ส�าคัญของการพัฒนากลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน	 คือ	 นโยบายจากภาครัฐที่ไม่ชัดเจน	 และไม่มี

ความสอดคล้องกัน	 เช่น	การประกาศใช้นโยบาย	E10	E20	 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ผู้บริโภค 

หนัมาใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอล์	แทนน�า้มันเบนซนิ	แต่ไม่ได้มีการบงัคบัใช้อย่างจรงิจงั	ท�าให้ผูป้ระกอบการ

ไม่มั่นใจในการลงทุน	 และไม่สามารถวางแผนการผลิตที่แน่นอนได้	 ในขณะเดียวกัน	 รัฐก็ไม่ได้

ยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	 ซ�้ายังมีการอุดหนุนน�้ามันเบนซิน	 ผ่านกองทุนอุดหนุนน�้ามัน

เชื้อเพลิงอยู่	 ส่งผลให้ความต้องการน�้ามันเอทานอลของผู้บริโภคไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นตามที่

คาดหวังไว้ในนโยบาย	นอกจากนี้	เหตุผลอีกประการที่ความต้องการการบริโภคพลังงานทดแทน

ของไทยยังอยู่ในระดับต�่าแม้ว่าจะมีการรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 

คือ	 การขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของพลังงานทดแทนที่ลึกซึ้ง	 ส่งผลถึงความมั่นใจในการ

เลือกใช้พลังงานทางเลือกเหล่านี้		



6-36 SMEs
WHITE PAPER 2014

	 อย่างไรกต็าม	กลุม่ธรุกจิพลงังานทดแทน	มีโอกาสทีจ่ะเตบิโตมากขึน้ในอนาคต	กระแสความ

สนใจในเรือ่งความมัน่คงพลงังานอยูใ่นทกุภาคส่วน	ทัง้ในระดบัประเทศ	และในระดับโลก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวน	 และการประกาศหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจาก 

ประเทศพม่าให้ไทยชั่วคราว	 ระหว่างวันที่	5-15	 เมษายน	 พ.ศ.	2556	 ท�าให้ไทยต้องหันมา 

เน้นเรือ่งการพฒันาพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงัมากขึน้	โดยการพฒันาในขัน้แรก	ภาครฐัจะต้อง

มีส่วนส�าคัญ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางนโยบายด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน	เพื่อให้ทิศทาง

ของนโยบายด้านพลงังานระดบัประเทศเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในทุกภาคส่วนเศรษฐกจิ	มแีผน

งานระยะสั้น	ระยะยาวที่ชัดเจน	รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	ซึ่งแนวทางดังกล่าว

นอกจากจะช่วยสร้างอุปสงค์ด้านพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว	 ยังส่งผลให ้

ภาคเอกชนมั่นใจในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้	 และสามารถเตรียมตัวรับมือกับความต้องการ 

ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งช่วยกระตุ้นให้การพัฒนาพลังงานทดแทนในเชิงพาณิชย์มีความ 

ก้าวหน้าขึ้นอีกด้วย

	 การพัฒนากลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน	 นอกจากจะช่วยให้ 

ผู้บริโภคซื้อน�้ามันได้ในราคาถูกลง	 สร้างรายได้ให้กับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 และเกษตรกรท่ีผลิตพืช

พลังงาน	รวมทั้งช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมือง	ยังจะช่วยส่งให้ไทยพัฒนาไปสู่การ

เป็นสังคมที่มีการปล่อยคาร์บอนในระดับต�่า	 (Low	Carbon	Society)	 ลดปัญหามลพิษและ 

สิง่แวดล้อม	อนัเป็นแนวทางการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม	(Green	Economy)	รวมถงึ	

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ	 อันจะช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพการ

แข่งขนัด้านพลงังานให้สมกบัภาพลกัษณ์	“ศนูย์กลางพลงังานทดแทนแห่งอาเซยีน”	อย่างแท้จรงิ

 7. ภาคเกษตรกรรม

	 ภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม	และตั้งอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมส�าหรับการเพาะปลูก

พืชหลายชนิด	 ดังนั้นการพัฒนากิจการต่างๆ	 ในด้านนี้ให้มีผลผลิตและประสิทธิภาพสูง	 

จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและมีผลสะท้อนถึงรายได้ของประชาชนในประเทศอีกด้วย

	 ภาคเกษตรกรรมที่ได้รบัความสนใจในเวทโีลกในช่วงระยะทีผ่่านมาคือ	การน�าพืชเกษตรมาใช้

ผลิตพลังงานทดแทน	 ทั้งนี้	 เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 

ในขณะที่แหล่งพลังงานธรรมชาติลดลงเร่ือยๆ	 ท�าให้ราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน 
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล	เช่น	น�้ามันเบนซิน	เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบ

ทางด้านนี้ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากเป็นประเทศผู้น�าเข้าพลังงานจากต่างชาติ	 ท�าให้ในปัจจุบัน	

การน�าพลังงานทดแทนมาใช้จึงเป็นส่ิงที่จ�าเป็นและต้องเร่งด�าเนินการในการพัฒนา	 โดยภาครัฐ

ได้ให้ความสนใจและมีนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกพืชพลังงาน	 เพ่ือน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน 

การผลิตพลังงานทดแทน	และลดการพึ่งพิงการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	

	 เมื่อพิจารณาถึงการท�าเกษตรกรรม	 โดยการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์	 การเพาะปลูกพืช 

เพือ่ผลติเป็นพลงังานซึง่มีมูลค่าทางการตลาดทีส่งูกว่า	จะช่วยสามารถสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร

และผูป้ระกอบการได้มากกว่าเม่ือเทยีบกบัการเพาะปลกูพืชเพือ่น�ามาผลติเป็นอาหาร	โดยผลผลติ

มันส�าปะหลัง	 อ้อย	 และข้าวโพด	 สามารถน�าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตก๊าซโซฮอล์	 ในขณะที่

ปาล์มน�า้มนั	สามารถน�ามาผลติเป็นไบโอดเีซลได้	ซึง่ทีผ่่านมา	ทัง้ภาครฐัและเอกชนให้ความสนใจ

และผลักดันให้มีการเพาะปลูกพืชพลังงานมากขึ้น	 เช่น	 การประกาศ	 และการรณรงค์ให้ใช้ก๊าซ 

โซฮอล์	E10	E20	หรือ	ไบโอดีเซล	ท�าให้เกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชพลังงานมากขึ้น	

	 จากผลการเสวนาเรือ่ง	ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลไทย	จดัโดยสถาบนั

ยทุธศาสตร์การค้า	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	(สถาบนัยทุธศาสตร์การค้า,	2550)	ได้ระบถุงึปัญหา

ความขัดแย้งกันระหว่างการน�าพืชไปผลิตเป็นอาหารและการน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลังงาน	

เพราะพืชที่เดิมเคยน�ามาผลิตเป็นอาหาร	(อ้อย	มันส�าปะหลัง	ข้าวโพด)	สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการผลติพลงังานทดแทนได้เช่นกนั	ดงันัน้	ทศิทางการพฒันาท่ีมุง่เน้นการเพาะปลกูพืชเพ่ือมา

ใช้เป็นวตัถดุบิพลงังานเพยีงอย่างเดยีว	อาจส่งผลถงึโครงสร้างการเพาะปลกูของภาคเกษตรกรรม	

เกดิการขยายพืน้ทีส่�าหรบัการเพาะปลกูพชืพลงังานมากขึน้	หรอืการน�าผลผลติทางการเกษตรไป

ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน	 แทนที่จะน�าไปผลิตอาหาร	 อาจส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหาร

ของไทย	 และกระทบต่อการเป็นผู ้ผลิตอาหาร	 หรือภาพพจน์การเป็นครัวไทยสู ่ครัวโลก 

ในอนาคตได้

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งระหว่างพืชพลังงานและพืชอาหาร	 ภาครัฐควร 

วางแนวนโยบายที่เหมาะสม	 ไม่มุ่งเน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องตระหนัก

ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 การสร้างความสมดุลระหว่างการเพาะปลูกพืชเพื่อผลิตเป็น

พลงังาน	และผลติเป็นอาหาร	ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั	เช่น	การแบ่งเขตการเพาะปลกูตามสภาพความ

เหมาะสมทางภูมิประเทศ	 เพื่อเป็นการกระจายการเพาะปลูก	 เป็นต้น	 ซึ่งการสร้างความสมดุล 

ดังกล่าว	นอกจากจะส่งผลให้ไทยมีความมั่นคงทางอาหารอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตแล้ว	ยังช่วย

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไปพร้อมๆ	กัน
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 8. การขนส่งและโลจิสติกส์

	 นิยามของค�าว่า	 โลจิสติกส์	 (Logistics)	 ค่อนข้างหลากหลาย	 ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	 ได้ใช้ค�าจ�ากัดความของ	Council	of	Logistics	

Management	 ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับสากล	 ดังนี้	 การบริหารจัดการโลจิสติกส์	

หมายถึง	กระบวนการท�างานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน	การด�าเนินการ	และการควบคุม

การท�างานขององค์กร	รวมทัง้การบรหิารจดัการข้อมลูและธรุกรรมทางการเงนิท่ีเกีย่วข้อง	ให้เกดิ

การเคลื่อนย้าย	การจัดเก็บ	การรวบรวม	การกระจายสินค้า	วัตถุดิบ	ชิ้นส่วนประกอบ	และการ

บริการ	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลสูงสุด	 โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ

ของลูกค้าเป็นส�าคัญ

	 จากนิยามดังกล่าว	จะเห็นได้ว่า	โลจิสติกส์	ซึ่งรวมถึงภาคขนส่ง	ถือเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า	(Value	

Chain)	และสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการแข่งขันได้	การพัฒนากลุ่มธุรกิจด้านการ

ขนส่งและโลจสิตกิส์	ถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่�าคญัปัจจยัหนึง่ในการยกระดับขดีความสามารถและ

ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	SMEs	ไทย

ตารางที ่6.11 สัดส่วนต้นทนุโลจสิตกิส์ต่อ GDP ระหว่างปี 2546 - 2555

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ : r หมายถึง ข้อมูลปรับปรุงย้อนหลัง   p หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น    e หมายถึง ข้อมูลประมาณการ

สัดสวน

ต�นทุนค�าขนส�งสินค�า

ทางท�อ

ทางราง

ทางถนน

ทางน้ำ

ทางอากาศ

บริการเกี่ยวเน��องกับการขนส�ง

บริการไปรษณ�ย�และการสื่อสาร

ต�นทุนการเก็บรักษาสินค�าคงคลัง

ต�นทุนการบริหารจัดการ

ต�นทุนโลจิสติกส�รวม

7.4

0.1

0.0

4.8

1.4

0.4

0.5

0.1

7.2

1.5

16.1

7.1

0.1

0.0

4.4

1.5

0.4

0.6

0.1

7.2

1.4

15.8

7.9

0.1

0.0

5.1

1.6

0.4

0.6

0.1

7.6

1.6

17.1

8.2

0.1

0.0

5.4

1.6

0.4

0.6

0.1

8.0

1.6

17.8

7.8

0.0

0.0

5.0

1.6

0.4

0.6

0.1

7.8

1.6

17.1

8.2

0.0

0.0

5.2

1.6

0.5

0.7

0.2

7.4

1.6

17.1

7.1

0.0

0.0

4.5

1.5

0.3

0.5

0.2

6.6

1.4

15.1

7.3

0.0

0.0

4.5

1.6

0.4

0.6

0.2

6.5

1.4

15.2

7.3

0.0

0.0

4.6

1.5

0.4

0.6

0.2

6.1

1.3

14.7

7.1

0.0

0.0

4.6

1.3

0.4

0.6

0.2

5.9

1.3

14.3

2546 2547 2548 2549 2550 2551r 2552r 2553r 2554p 2555e
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย	ข้อมูลจาก	ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ระหว่างปี	2546	-	2555	พบว่า	สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์

ต่อ	GDP	ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	16.1	ในปี	2546	เหลือร้อยละ	14.3	ในปี	

2555	โดยต้นทุนส่วนใหญ่	กระจุกตัวอยู่ในต้นทุนค่าขนส่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางถนน	

รองลงมาคือ	 การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	 ในขณะที่ต้นทุนการบริหารจัดการมีสัดส่วนน้อยมาก	

ทั้งนี้	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว	อย่างเช่น	สหรัฐอเมริกา	สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์

ต่อ	GDP	ของไทยก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่	

ภาพที ่6.7 เปรยีบเทยีบต้นทนุโลจสิตกิส์ของประเทศไทย สหรฐัอเมรกิา และสาธารณรฐัประชาชนจนี  
  ในช่วงปี 2551 - 2553

 ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

สหรัฐอเมริกา ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน

2551 2552 2553

19.5

9.4
7.8

8.3

17.1
15.1 15.2

18.1 17.8
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	 ส�าหรบักลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิโลจสิตกิส์ของไทย	มีโอกาสและแนวโน้มทีเ่ตบิโตขึน้อย่างมาก

ในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในระดับภูมิภาคอาเซียน	 โดยกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์	 ถือเป็นธุรกิจ

ภาคบรกิาร	สาขาแรกทีเ่ข้าสู	่AEC	อย่างจรงิจงั	โดยเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขนัและเพ่ิมสดัส่วน

การลงทุนได้ถึงร้อยละ	70	นับตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้าน

ภมูปิระเทศทีถ่อืเป็นศูนย์กลางของอาเซยีน	มีเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตดัผ่านหลายเส้นทาง	และ

มีความพร้อมทางด้านการขนส่งทางบกค่อนข้างมาก

	 อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยยังคงเป็นปัญหาหลัก	

เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในระดับ	SMEs	 ยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเงินทุน

จ�ากัด	 ท�าให้การให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับการขนส่งพื้นฐาน	(Transport	Base	Logistics	

Service)	 ไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ	 ที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร	

นอกจากนี้	 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์	 ที่เน้นการขนส่งทางรถ	 ซึ่งมีต้นทุนสูงและสร้าง

มลภาวะค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระบบขนส่งประเภทอื่น	 ท�าให้การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ใน 

ด้านอื่นๆ	 เป็นไปได้ค่อนข้างช้า	 โดยงานวิจัยเรื่อง	The	Impact	of	Logistics	Costs	on	the	 

Economic	Development	(Liu	Xianghui,	2012)	ได้จัดระดับการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทย	เป็น

เพียงการเน้นการขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค	 ในขณะที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าจะมีการเชื่อมโยง

ตลอดแนวห่วงโซ่คุณค่า	รวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ครอบคลุมไปในระดับนานาชาติ
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	 เมือ่เปรียบเทยีบความสามารถด้านการแข่งขนัของกลุม่ธุรกจิโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศสมาชกิ

แถบเอเชียด้วยกัน	พบว่า	ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์	(Logistics	Performance	Index	:	

LPI)	ของไทย	อยู่ที่อันดับ	38	จากทั้งหมด	155	ประเทศ	เป็นรอง	สิงคโปร์	ฮ่องกง	จีน	ญี่ปุ่น	

และมาเลเซยี	โดยคะแนนของประเทศไทยทีถ่อืว่าค่อนข้างต�า่	ได้แก่	ด้านพธีิการศุลกากร	สมรรถนะ

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ	และโครงสร้างพื้นฐาน	ตามล�าดับ

ภาพที ่6.8  ระดบัการพฒันาการขนส่งและโลจสิตกิส์ของแต่ละประเทศ

ที่มา : Liu Xianghui, 2012

Stage of Logistics

อเมริกา

EU

สิงคโปร
ฮองกง

ออสเตรเลีย

ไทย

Physical Distribution
เน�นการส�งสินค�าไปสู�ผู�บริโภค

Internally Integrated Logistic
เชื่อมโยงการจัดการภายในบริษัท
ตั้งแต�การจัดซื้อวัตถุดิบจนจัดส�งถึงผู�บริโภค

Externally Integrated Logistic
เชื่อมโยงระหว�างบริษัท
ตลอด Supply Chains

Global Logistic Management
การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดส�งสินค�า
ครอบคลุมแหล�งทั�วโลก
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ตารางที ่6.12  ดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์ (Logistics Performance Index : LPI)  
       ของประเทศในภมูภิาคเอเชยี

ที่มา : ส�านักโลจิสติกส์ทางการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รายการ

LPI Score

LPI Rank

1. พิธีการศุลกากร

2. โครงสร�างพื้นฐาน

3. การเตรียมการขนส�งระหว�างประเทศ

4. สมรรถนะผู�ให�บริการโลจิสติกส� 

   ทั้งภาครัฐและธุรกิจ

5. ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค�า

6. ความตรงต�อเวลาของการบริการ

4.13

1

4.1

4.15

3.99

4.07

4.07

4.39

4.12

2

3.97

4.12

4.18

4.08

4.09

4.28

3.93

8

3.72

4.11

3.61

3.97

4.03

4.21

3.49

29

3.28

3.43

3.4

3.45

3.54

3.86

สิงคโปร� ฮ�องกง ญี่ปุ�น มาเลเซีย อินเดีย ฟ�ลิปป�นส� เวียดนาม

3.08

46

2.77

2.87

2.98

3.14

3.09

3.58

3.02

52

2.62

2.80

2.97

3.14

3.3

3.30

3.0

53

2.65

2.68

3.14

2.68

3.16

3.64

ไทย

3.18

38

2.96

3.98

3.21

2.98

3.18

3.63

	 ดงันัน้	เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของกลุ่มธรุกจิโลจสิตกิส์ให้สามารถเข้าสู	่AEC	และแข่งขนั

ในตลาดโลกได้	ผู้ประกอบการเองต้องปรับตัว	อาจใช้วิธีการรวมตัวกลุ่มเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่

คุณค่าด้วยกัน	 เพื่อสร้างมาตรฐานและให้บริการแบบครบวงจร	(Integrated	Logistics	Service	

Provider)	ในขณะเดียวกัน	รัฐจะมีบทบาทที่ส�าคัญในการผลักดันและช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

และโลจิสติกส์แบบองค์รวม	 โดยการวางโครงสร้างพื้นฐานให้มีการกระจายตัวไปยังการขนส่ง 

ประเภทอืน่ๆ	การเชือ่มโยงการขนส่งประเภทต่างๆ	เข้าด้วยกนั	การปรบัปรงุกฎระเบยีบ	กฎเกณฑ์	

พธิกีารทางศลุกากร	ตลอดจนการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกรองรบัธุรกจิโลจสิตกิส์	เช่น	ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์กระจายสินค้า	เป็นต้น	
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 9. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

	 ด้วยทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาซึ่งมีโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ	 กลุ่ม

ธรุกจิท่องเทีย่วจงึถอืเป็นกลุม่ธรุกจิบรกิารทีมี่บทบาทส�าคญัยิง่ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย		ด้วยเป็นภาคธรุกจิทีท่�ารายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดบัต้นๆ	และมคีวามเชือ่มโยง

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลายประเภท	สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	โดยมีห่วง

โซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	ดังนี้

ภาพที ่6.9 ห่วงโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

โซอุปทานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

• ธุรกิจคมนาคมขนส�ง
• ธุรกิจโฆษณา /
 ประชาสัมพันธ�

ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

• ธุรกิจนันทนาการต�างๆ
 เช�น ธุรกิจสวนสนุก
 ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการกีฬา
 เพ่ือการท�องเท่ียว
 ธุรกิจสปา ฯลฯ
• ธุรกิจสินค�า / ของท่ีระลึก

• โรงแรม ที่พัก
• ภัตตาคาร ร�านอาหาร
• ธุรกิจนำเที่ยว
 และมัคคุเทศก�

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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	 จากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทั้งด้านภูมิศาสตร์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และบุคลากรใน

ภาคการท่องเทีย่ว	รวมถงึค่าครองชพีทีต่�า่กว่าประเทศอืน่ในทวปียโุรป	อเมรกิา	และ	เอเชยีตะวนัออก		

ส่งผลท�าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วปลายทางทีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศนยิมเดนิทาง

เข้ามาท่องเที่ยว	ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก	ก่อให้เกิดประเทศที่เป็น

ตลาดเกิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน	และ	กลุ่ม	BRICS	จึงส่งผลท�าให้เกิด

กระแสความนิยมการท่องเที่ยวในทวีปเอเชียมากขึ้น	 เกิดการขยายตัวทางธุรกิจการท่องเที่ยว 

ที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว	 จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 พบว่า	 ในช่วง

ระหว่างปี	2550	-	2555	รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2555	รายได้

จากการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณเกือบ	2	 เท่าของปี	2550	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาถึง

ศกัยภาพการแข่งขนัของกลุม่ธรุกจิการท่องเทีย่วของประเทศไทย	 ผลการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า	

การท่องเทีย่วของประเทศไทยมีศกัยภาพการแข่งขนัทัง้ในตลาดโลกและทุกตลาดภมูภิาค	พจิารณา

จากค่าดัชนี	Tourism	Index	ที่มากกว่าหนึ่ง	ภายใต้กรอบแนวคิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	

(Comparative	Advantage)	 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขัน 

ในตลาดอาเซียนมากเป็นอันดับหนึ่ง	รองลงมา	ได้แก่	ตลาดโอเชียเนีย	ตลาดเอเชีย	ตลาดยุโรป	 

และตลาดตะวันออกกลาง	ตามล�าดับ

ภาพที ่6.10 ความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่ว (Tourism Index)

การทองเที่ยว Tourism Index โลก 1.93
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ที่มา : จากการประมวลผล
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 10. กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ

	 ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ	ความก้าวหน้าทางการแพทย์	ล้วนมผีลส�าคญัท�าให้โครงสร้าง

ทางสังคมเปล่ียนแปลงไป	 ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมถึงประเทศไทย	 ก�าลังเข้าสู่ยุคของสังคม 

ผูส้งูอาย	ุ ด้วยสดัส่วนของผู้สูงอายมีุแนวโน้มสูงขึน้อย่างเหน็ได้ชดั	 ท�าให้กลุม่ธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกบั

โครงสร้างที่เปล่ียนแปลงดังกล่าว	 มีทิศทางที่จะเติบโตขึ้นตามไปด้วย	 ธุรกิจส�าคัญธุรกิจหนึ่งคือ	

ธรุกจิบรกิารด้านสขุภาพ	ซึง่ไม่ได้หมายความเพียงถงึการบรกิารรกัษาพยาบาลเท่านัน้	แต่ยงัรวมถงึ

ธรุกจิเกีย่วเนือ่งต่างๆ	เช่น	ธรุกจิบรกิารส่งเสรมิสขุภาพ	ธรุกจิผลติภัณฑ์สขุภาพและสมนุไพรไทย	

เป็นต้น

	 การบริการเชิงสุขภาพประเทศไทย	 มีจุดแข็งในเรื่องของอัตราค่าบริการที่ต�่ากว่าในประเทศ

พฒันาแล้วค่อนข้างมาก	แต่มีคณุภาพได้มาตรฐานและได้รบัการยอมรบัและนยิมจากชาวต่างชาต	ิ

โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงของไทย	 รวมถึงความมี	Service	Mind	 ท่ีถือเป็น

เอกลักษณ์ของภาคบริการ	 จากจุดแข็งดังกล่าวท�าให้ไทยได้ประกาศนโยบายและสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศให้พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ	(Medical	Hub)	อย่างต่อเนื่อง	

มีชาวต่างชาติให้ความสนใจใช้บริการทั้งในระดับสถานพยาบาล	 สปา	 หรือแพทย์แผนไทย	 

ซึ่งสร้างรายได้แก่ธุรกิจบริการสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยว	นอกจากนี้ไทยยังมีสถานที่ที่เหมาะสมมีบริการและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทีเ่หมาะกบัผูพ้กัฟ้ืนและผูต้ดิตาม	ท�าให้ไทยได้รบัความสนใจในเชงิของการท่องเทีย่ว

เชงิสขุภาพ	(Medical	Tourism)	ค่อนข้างมาก	ซึง่การเชือ่มโยงระหว่างธรุกจิการบรกิารเชงิสขุภาพ

กับการท่องเที่ยวดังกล่าว	จะช่วยต่อยอดการเติบโตและสร้างมูลค่าของกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ

ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

	 จากการค�านวณความสามารถในการแข่งขนัของกลุม่ธรุกจิบรกิารสขุภาพ	ผ่านการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ	(Medical	Tourism	Index:	MT	Index)	พบว่า	 ประเทศไทยมีความสามารถในการ

แข่งขนัในตลาดโลก	โดยกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางถอืเป็นตลาดหลกัทีส่�าคญัและไทยมศีกัยภาพ

ในการแข่งขนัในตลาดน้ีสูงทีสุ่ด	รองลงมาคอื	ตลาดญีปุ่น่	สหรฐัอเมรกิา	สหราชอาณาจกัร	แคนาดา	

กลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้	 และฝรั่งเศส	 ตามล�าดับ	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาในเชิงลึกแล้ว	

บริการทางการแพทย์ของไทย	 ยังเป็นลักษณะทั่วไป	 (Generic)	 ซึ่งมีมูลค่าต�่า	 และอาศัย 

ความได้เปรียบจากอัตรารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่น	 ซึ่งอาจส่งผลต่อขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของธุรกิจนี้ในระยะยาว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

เทคโนโลยีขั้นสูง	และช่องทางการท�าการตลาดที่ไทยยังท�าได้ไม่ดีนัก	เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

อย่างเช่น	สิงคโปร์	เป็นต้น
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ภาพที ่6.11 ตลาดทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ

ศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก
และตลาดภูมิภาค ธุรกิจบริการสุขภาพ
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ที่มา : จากการประมวลผล

 11. กลุม่ธรุกจิสร้างสรรค์ / กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืไอท ีและกลุม่ธุรกจิเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารหรือไอซีที 

 

 กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry)	เป็นกระแสใหม่ที่ทั่วโลกและไทยให้ความสนใจใน

ช่วงระยะหลังนี้	 อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ที่เน้นการพัฒนาสินค้าและ

บริการ	ทีเ่กิดจากความคิดสร้างสรรค์	การใช้องค์ความรู้	ทรัพย์สินทางปัญญา	รวมถึงพื้นฐานทาง

วัฒนธรรมมาน�าเสนอ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น	 ซึ่ง

เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตสินค้าและบริการที่อาศัยความได้เปรียบทางด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติของประเทศเพียงอย่างเดียว	

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ค�านิยามเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	(Creative	Industry)	ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี้
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 	 •	 มรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)	 ได้แก่	 งานฝีมือ	(Crafts) 

		 	 	 การท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม	(Cultural	&	Heritage	Tourism)	การแพทย์แผนไทย	(Thai	 

	 	 	 Traditional	Medicine)	และอาหารไทย	(Thai	Food)

	 	 •	 ศิลปะ (Arts)	ได้แก่	ศิลปะการแสดง	(Performing	Arts)	และทัศนศิลป์	(Visual	Arts) 

	 	 •	 สื่อ (Media)	 ได้แก่	 การพิมพ์และสื่อการพิมพ์	 (Publishing)	 การกระจายเสียง	 

	 	 	 (Broadcasting)	ภาพยนตร์และวีดีทัศน์	(Film	&	Video)	และดนตรี	(Music)

	 	 •	 งานสร้างสรรค์ตามลกัษณะงาน (Functional Creation)	ได้แก่	งานออกแบบ	(Design) 

		 	 	 แฟชั่น	(Fashion)	 งานโฆษณา	(Advertising)	 สถาปัตยกรรม	(Architecture)	 และ 

	 	 	 ซอฟต์แวร์	(Software)

	 ประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านจุดเด่นทางด้านเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	 มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 และฝีมือในการผลิตและออกแบบสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ	 

แต่การพฒันาธรุกจิสร้างสรรค์ทีผ่่านมา	โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติงานสร้างสรรค์ต่างๆ	ยงัอยู่ใน

ระยะเริ่มต้น	 เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องอาศัยการสร้างสรรค์	 การคิดค้น	 การออกแบบ	 สิ่งใหม่ๆ	 แต่ 

การพัฒนาที่ผ่านมาจะด�าเนินธุรกิจแบบการรับจ้างการผลิต	การเป็น	Outsourcing	ให้กับบริษัท

ขนาดใหญ่จากต่างชาติ	เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน	ทั้งเงิน

ทุนด้านการผลิต	และการวิจัยและพัฒนา	นอกจากนี้	ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์	ยังส่งผลต่อ 

แรงจูงใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านธุรกิจเพลง	 ภาพยนตร์และสื่อ

ต่างๆ	 เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะได้รับของผู้ลงทุน	 อันน�าไปสู่การลด

ระดับการผลิต	หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต	เพื่อให้ยากต่อการละเมิด	ซึ่งท�าให้ธุรกิจมี

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น	ดังนั้น	การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์	รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทส�าคัญ	โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงด้านการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	ทีจ่ะต้องมกีารบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั	รวมไปถงึ

การรักษามรดกทางวฒันธรรม	ทีจ่�าเป็นต้องอาศยัการวางแนวทางจากภาครฐัอย่างเป็นกระบวนการ 

และเป็นรูปธรรม



6-48 SMEs
WHITE PAPER 2014

 กลุม่ธรุกจิด้านเทคโนโลย ีถอืเป็นกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งและมบีทบาทส�าคญัในการพฒันากลุม่

ธรุกจิสร้างสรรค์	เช่น	ธรุกจิซอฟต์แวร์	การผลติสือ่	การออกแบบ	ท่ีต้องใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการ

พัฒนาและสร้างมูลค่า	 โดยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology : IT) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology: ICT)	ซึ่งก่อให้เกิดการ

คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี	ที่ท�าให้การเก็บรวบรวม	การจัดการ	การวิเคราะห์	การสังเคราะห์	การ

ประมวลผล	 รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารระหว่างกันมีความสะดวกสบาย	

แม่นย�า	และรวดเรว็มากขึน้	กลุ่มธรุกจิดงักล่าว	จงึมีบทบาทส�าคญัในชวีติประจ�าวนั	และเกีย่วข้องกบั

คนทกุระดบั	สามารถเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการ	ในแง่ของการเพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างาน	 ลดระยะเวลา	 และต้นทุนการผลิตได้	 และถือเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

ประเทศ	

	 ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีระบบไอทีและไอซีทีที่ค่อนข้างดีมาก	 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจด้าน

ไอทแีละไอซทีขีองไทยยงัอยู่ในระดบัต้นของการพฒันา	ด้วยยงัขาดด้านการวางโครงสร้างพืน้ฐาน

และไม่กระจายตัวอย่างทั่วถึง	ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจด้านนี้	โดยเฉพาะธุรกิจ

รายเล็กที่เงินทุนไม่มากนัก	 ไม่สามารถลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเองได้	 จึงต้องอาศัยการวาง

โครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ	 นอกจากน้ีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 และการจดสิทธิบัตรหรือ

ลิขสิทธิท์ีคิ่ดค้นของไทยยงัอยู่ในระดบัต�า่	โดยจากข้อมูลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั

ของไทยประจ�าปี	2012-2013	 โดย	World	Economic	Forum	(WEF)	 การยื่นจดสิทธิบัตรต่อ

ประชากรของไทยจัดอยู่ในอันดับที่	27	มีสถิติการยื่นจดสิทธิบัตรเพียง	0.64	รายการต่อประชากร	

1	ล้านคนเท่านั้น	ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว	เช่น	สวีเดน	มีสถิติการยื่นจดสูงถึง	311	รายการ	

เป็นต้น	ท�าให้การพฒันาธรุกจิยงัเป็นในรปูแบบของการน�าเทคโนโลยมีาใช้	มากกว่าท่ีจะคิดค้นให้

เกิดนวัตกรรมใหม่	 อันจะช่วยสร้างมูลค่า	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขจากภาครัฐ	 

ผ่านการบังคับใช้กฎหมายและผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์กันอย่างกว้างขวาง
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

แนวทางการเติบโตของ SMEs (Stage of Development)

	 จากผลการวเิคราะห์ด้านความสามารถการแข่งขนั	ปัญหาและอปุสรรคของกลุม่ธรุกจิ	สามารถ

แบ่งกลุ่มธุรกิจทั้ง	11	กลุ่ม	ตามระดับขั้นตอนการเติบโตของ	SMEs	ได้ดังนี้

ภาพที ่6.12 แนวทางการเตบิโตของ SMEs

แนวทางการเติบโตของ SMEs

Sustainability

Yi
eld

Stage of Development

• กลุ�มธุรกิจอาหารและ
 เครื่องดื่ม
• การบริการด�านสุขภาพ
• กลุ�มธุรกิจท�องเที่ยว
• กลุ�มธุรกิจยานยนต�
• กลุ�มธุรกิจชิ้นส�วน
 อิเล็กทรอนิกส�

ภาคก�อสร�าง

• Export
 Competitiveness
• OEM / ODM

Sufficiency

• กลุ�มธุรกิจด�านพลังงาน
 โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
 พลังงานทดแทน
• ภาคเกษตรกรรม
 โดยเฉพาะอย�างยิ�งพืช
 พลังงานทดแทน
• การขนส�งและโลจิสติกส�
• การบริการด�านการศึกษา

• กลุ�มธุรกิจด�าน IT, ICT
 อุตสาหกรรมสร�างสรรค�
 (ผลักดันให�เกิดการใช�อย�าง
 กว�างขวาง รวมถึงการ
 จดสิทธิบัตร)
 

Needs
• Laws
• R&D
• Infrastructure
 Development

Survival

ภาครัฐ + สสว. สภาอุตฯ
สวทช. สถาบันการเงิน

ภาครัฐ
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 ระดับที่ 1 Survival Level

	 การเติบโตของธุรกิจในระดับนี้	 เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตตามความนิยมกระแสโลก	 

แต่ในประเทศไทยกลุ่มธุรกิจน้ียังอยู่ในระดับการพัฒนาระยะเริ่มต้น	 ยังไม่สามารถมีศักยภาพ 

เพียงพอที่จะแข่งขันในระดับโลกและภูมิภาคได้	ได้แก่

	 •	 กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ด้านพลังงานทดแทน

	 •	 ภาคเกษตรกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การเพาะปลูกพืชเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนเชิง 

	 	 พาณิชย์

	 •	 การขนส่งและโลจิสติกส์

	 •	 การบริการด้านการศึกษา

	 •	 กลุม่ธรุกจิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	และอตุสาหกรรม 

	 	 สร้างสรรค์

	 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง	 มีระดับการพัฒนาที่เริ่มเข้าสู่ระดับ	Sufficiency	Level	 เพราะมี

ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค	แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่	

ในขณะทีผู่ป้ระกอบการ	SMEs	ในกลุม่ธรุกจินีเ้ป็นเพยีงผูร้บัเหมา	หรอืผูร้บัช่วงต่อจากผูป้ระกอบการ

รายใหญ่อีกที

 ระดับที่ 2 Sufficiency Level

	 กลุม่ธุรกจิในระดับการพฒันานี	้มศีกัยภาพแข่งขนัในประเทศ	ในตลาดโลก	และตลาดภูมภิาคได้	

แต่ความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว	 ยังขึ้นอยู่กับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางด้าน

ต้นทุนการผลิตเป็นส�าคัญ	และยังไม่มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น		ได้แก่

	 •	 กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				 •	 กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

	 •	 กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนฯ			 •	 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

	 •	 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 ระดับที่ 3 Sustainability Level

	 กลุ่มธุรกิจในระดับการพัฒนาน้ี	 จะต้องสามารถแข่งขันในประเทศ	 ในตลาดโลก	 และตลาด

ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นไปตามทิศทางกระแสโลก	 ที่มุ่งเข้าสู่การเป็น	Green	Economy	

และ	Bio	Economy	ซึง่ธรุกจิ	SMEs	จะต้องปรบัตวัเพือ่ให้สามารถแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนืในอนาคต

•	 กลุ่มธุรกิจในระดับ	Sufficiency	มี	 	

	 ศักยภาพ	การแข่งขันทั้งในตลาดโลก

	 และตลาดภูมิภาค

•	 กลุ่มธุรกิจบางประเภทเป็นที่ยอมรับใน 

	 ระดับนานาชาติ	เช่น	อาหารไทย	บริการ 

	 ด้านสุขภาพ	และการท่องเที่ยว	เป็นต้น

•	 นโยบายรฐัยงัไม่มแีนวทางชดัเจน	และไม่ 

	 สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

•	 ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

•	 ผู้ประกอบการใน	Sufficiency	Level	 

	 ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะรับจ้างผลิต		 	

	 OEM)	มีบางส่วนที่สามารถออกแบบ	 	

	 สินค้าได้	(ODM)	แต่ส่วนมากยังไม่มี			

	 Brand	เป็นของตนเอง

•	 ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

•	 ความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับ 

	 ต้นทุนการผลิต	จึงท�าให้ไม่สามารถ 

	 แข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื	เนือ่งจากผูจ้้างผลติ 

	 สามารถย้ายฐานการผลิตได้โดยง่าย

•	 ขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ 

	 รายใหญ่และ	SMEs	เพือ่ให้เกดิการพฒันา	

	 ทั้งอุตสาหกรรมให้เติบโตไปด้วยกันทั้ง 

	 ระบบ

การวิเคราะห์	SWOT	ของกลุ่มธุรกิจ	High	Growth	SMEs	ของไทย

ตารางที ่6.13 การวเิคราะห์ SWOT และแนวทางการส่งเสรมิกลุม่ธรุกจิ High Growth SMEs  
      ของไทย

การวิเคราะห์	SWOT	และแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ	High	Growth	SMEs	ของไทย

จุดแข็ง จุดอ่อน
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•	 กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในความสนใจของกระแส 

	 โลก	จึงมีแนวโน้มเติบโตสูงได้ในอนาคต

•	 การใช้ประโยชน์จากการรวมกลุม่ประเทศ 

	 AEC	โดยไทยได้เปรยีบทางด้านภูมิศาสตร์	 

	 การเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

•	 การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจโดยอาศัย 

	 พื้นฐานความได้เปรียบเดิมที่มีอยู ่

	 ถือเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ของธรุกจิ 

	 ให้สงูขึน้	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

•	 กระแสโลกในเรื่องของ	Green	Economy 

	 และ	Bio	Economy	ท�าให้ประเทศคู่ค้า 

	 สามารถใช้เป็นมาตรการกดีกนัทางการค้า 

	 ทีมิ่ใช่ภาษ	ี(Non-Tariff	Barriers:	NTBs)	ได้ 

	 โดยเฉพาะตลาดหลักของไทย	เช่น	 	

	 สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	และญี่ปุ่น

แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ High Growth SMEs ของไทย

โอกาส อุปสรรค

	 จากกลุม่ธรุกจิ	SMEs	มรีะดบัการพฒันาทีแ่ตกต่างกนั	แนวทางการส่งเสรมิธรุกจิ	High	Growth	

SMEs	ของไทยจึงต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมส�าหรับธุรกิจ	SMEs	ในแต่ละขั้นของการ

พัฒนา	Survival	Sufficiency	และ	Sustainability	ดังนี้
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ภาพที ่6.13 แนวทางการเตบิโตของ ธรุกจิ High Growth SMEs ของไทย

แนวทางการเติบโตของ SMEs

Sustainability

Yi
eld

Stage of Development

• กลุ�มธุรกิจอาหารและ
 เครื่องดื่ม
• การบริการด�านสุขภาพ
• กลุ�มธุรกิจท�องเที่ยว
• กลุ�มธุรกิจยานยนต�
• กลุ�มธุรกิจชิ้นส�วน
 อิเล็กทรอนิกส�

ภาคก�อสร�าง

• Export
 Competitiveness
• OEM / ODM

Sufficiency

ภาครัฐ + สสว. สภาอุตฯ
สวทช. สถาบันการเงิน

• กลุ�มธุรกิจด�านพลังงาน
 โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
 พลังงานทดแทน
• ภาคเกษตรกรรม
 โดยเฉพาะอย�างยิ�งพืช
 พลังงานทดแทน
• การขนส�งและโลจิสติกส�
• การบริการด�านการศึกษา

• กลุ�มธุรกิจด�าน IT, ICT
 อุตสาหกรรมสร�างสรรค�
 (ผลักดันให�เกิดการใช�อย�าง
 กว�างขวาง รวมถึงการ
 จดสิทธิบัตร)
 

Needs
• Laws
• R&D
• Infrastructure
 Development

Survival

ภาครัฐ

OBM
Innovation

Bio-Economy

Green Economy

ภาครัฐ + สสว. สภาอุตฯ สวทช. สถาบันการเงิน
+ การปรับตัว SMEs
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	 •	 กลุ่มธรุกจิในระดับ	Survival -	ภาครฐัจะต้องมบีทบาทส�าคญัในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	

เพือ่วางรากฐานให้กบักลุม่ธรุกจิเหล่านี้ให้สามารถแข่งขนัได้	รวมถึงการปรบัปรงุในด้านกฎหมาย

และการบังคับใช้ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ตลอดจนส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ

	 •	 กลุม่ธรุกจิในระดบั	Sufficiency	ภาครัฐและภาคเอกชน	ทัง้ในหน่วยงานภาคการผลติ	การค้า	

การลงทุน	และการเงิน	จะต้องมีบทบาทในการช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มธุรกิจให้มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันที่แท้จริง

	 •	 การผลกัดนักลุม่ธรุกิจ	High	Growth	SMEs	สามารถเข้าสูร่ะดบั	Sustainability	ท่ีสามารถ

แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน	 ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน	 ทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน	(หน่วยงานการผลิต	การค้า	การลงทุน	และการเงิน)	รวมไปถึงผู้ประกอบการ	

SMEs	 เองจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับแนวโน้มกระแสโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านการสร้าง	

Brand	เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันที่แท้จริง	(Real	Competitiveness)	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กบัผลติภณัฑ์และบรกิารโดยการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างสร้างสรรค์	และการตระหนกัถงึ

การเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมตามแนวทาง	Bio	Economy	และ	Green	Economy	อันจะช่วยบรรเทา

ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าประเภท	Non-Tariff	Barriers	ที่อาจเกิดขึ้นได้

	 การวางนโยบายส่งเสริมธุรกิจ	High	Growth	SMEs	ตามแนวทางและระดับการพัฒนาจะช่วย

ให้กลุ่มธุรกิจ	SMEs	ดังกล่าว	สามารถ	อยู่รอด	พอเพียง	และยั่งยืน	ได้ในอนาคต	ถือเป็นมิติใหม่

ของการพัฒนากลุ่ม	SMEs	ที่มีความสามารถเติบโตสูงของประเทศไทย	โดยกลุ่ม	High	Growth	

SMEs	 เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นตัวเร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวเข้าเป็นประเทศตลาด 

เกดิใหม่	(Emerging	Market)	ทีย่กระดบัการพัฒนาจากประเทศก�าลงัพฒันาเข้าสูก่ารเป็นประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว	ตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

ภาพที ่6.14  แนวทางการด�าเนนิการของภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิให้กลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่กีารเตบิโตสงู 
     ของประเทศไทย

แนวทางการดำเนินการของภาครัฐเพื่อสงเสริมใหกลุมธุรกิจ SMEs
ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด

High Growth SMEs

กลุ�มธุรกิจ SMEs ที่รัฐต�องวาง 
โครงสร�างพื้นฐาน หรือ R&D

กลุ�มธุรกิจ SMEs 
ที่ต�องพึ�งพิงกลุ�มธุรกิจใหญ�ในการ
แข�งขันในตลาดโลก และภูมิภาค

กลุ�มธุรกิจ SMEs 
ที่มีศักยภาพในการแข�งขัน
ในตลาดโลก และภูมิภาค

แนวทางนโยบายการดำเนินการเพื่อพัฒนาอุปทาน (Supply Side Policy)

แนวทางนโยบายการดำเนินการเพื่อส�งเสริมอุปสงค� (Demand Side Policy)

แนวนโยบายการดำเนินการสงเสริมในระดับมหภาค (Macro Policy Approach)

นโยบาย
นโยบายที่บูรณาการมุ�งเน�น

ส�งเสริมการเติบโตของ SMEs

ตลาดทุนตลาดเงิน
พัฒนาสภาพแวดล�อม
ด�านตลาดทุนตลาดเงิน

ภาษี
ลดภาระภาษีที่ส�งผลต�อการเติบโต

ของ SMEs และการร�วมทุน

กฎระเบียบ
ลดภาระของกฎระเบียบ

ที่เป�นอุปสรรคต�อการเติบโต

ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู�สังคมแห�ง
ความรู� และส�งเสริมการเคลื่อนย�าย 

ของแรงงานคุณภาพ

เทคโนโลยี และ R&D
พัฒนา ส�งเสริมการเข�าถึง

และใช�ประโยชน�

แน
วท

าง
ส�ง

เส
ริม

รา
ยส

าข
า

(S
ec

to
ra
l A

pp
ro
ch

)



6-56 SMEs
WHITE PAPER 2014

	 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ที่มีการเติบโตสูงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น	

6	แนวทางการด�าเนินนโยบายในระดับมหภาค	(Macro	Policy	Approach)	และ	3	แนวทางการ

ด�าเนินการรายสาขาธุรกิจ	ดังนี้

แนวนโยบายการด�าเนินการส่งเสริมในระดับมหภาค (Macro Policy Approach)

 1. การก�าหนดนโยบายที่บูรณาการมุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตของ SMEs	เนื่องจากภารกิจที่

เกีย่วข้องกบัการส่งเสรมิให้	SMEs	สามารถเตบิโตสงูน้ัน	แบ่งภาระหน้าท่ีความรบัผดิชอบออกไป

อยู่ในหลายหน่วยงาน	 อาทิเช่น	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

กระทรวงพาณชิย์	กระทรวงการคลงั	ทัง้ยงัเกีย่วข้องกบักระทรวงศกึษาธิการ	และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในบางด้าน	นอกจากนัน้หน่วยงาน	และองค์กรอสิระ	รวมถงึองค์กรตวัแทนภาคเอกชน	

เช่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าไทย	สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	 และธนาคารพาณิชย์	 รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ	 ยังมีความเกี่ยวข้องในการร่วม

ให้การส่งเสริมให้	SMEs	สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด	ดังนั้นภาครัฐจ�าเป็นต้องเป็นผู้น�าใน

การก�าหนดนโยบายการพฒันาห่วงโซ่มูลค่าของ	SMEs	ให้ครอบคลมุตัง้แต่ต้นน�า้-กลางน�า้-ปลายน�า้

ในเชงิบรูณาการ	ซึง่นอกจากควรต้องบรูณาการระหว่างหน่วยงานรฐัด้วยกนัแล้ว	 ยงัต้องบรูณาการ

ให้ภาคส่วนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนในการส่งเสริม	SMEs	ได้อย่างเป็นระบบ

	 สิง่ส�าคญัอกีประการหน่ึงในการสร้างให้เกดินโยบายทีบ่รูณาการนัน้	คอื	การให้ความส�าคญัใน

ระดับนโยบายของประเทศ	ในการก�าหนดการส่งเสริมการเติบโตของ	SMEs	ให้มีความส�าคัญใน

ระดบัชาต	ิอย่างเช่น	ในกรณขีองประเทศมาเลเซยี	ซึง่ก�าหนดยทุธศาสตร์การส่งเสรมิกลุม่	SMEs	

ทีม่กีารเตบิโตสงูไว้ให้เป็นหนึง่ใน	4	ยทุธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

ค.ศ.	2012	-	2020	(SME	Master	Plan	2012	-	2020)	หรือในเกาหลีใต้ซึ่งก�าหนดการส่งเสริม

กลุ่ม	SMEs	 ที่มีการเติบโตสูงภายใต้แผนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 

ค.ศ.	2008	-	2012	(Science	and	Technology	Basic	Plan	2008	-	2012)	เป็นต้น
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

 2. การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านตลาดทนุตลาดเงนิภายในประเทศไทย	ให้เอ้ืออ�านวยต่อการ

เติบโตของ	SMEs	มากยิ่งขึ้น	เนื่องจากปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบการเงินในประเทศไทย

ซึ่งไม่สามารถให้บริการรองรับการเติบโตในระยะแรกของ	SMEs	ได้	(Primary	Financial	Market	

Imperfection)	 โดยมีตัวอย่างจากมูลค่าการร่วมลงทุนทั้งจากภาครัฐ	 และเอกชน	 ซึ่งมีมูลค่า 

ค่อนข้างน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าทางเศรษฐกจิ	และเปรยีบเทียบกบัประเทศตวัอย่างกรณศีกึษา	

ท�าให้	SMEs	 ประสบกับปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนในการเติบโต	 ท�าให้ต้องพึ่งพาสินเชื่อในการ

ด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งเป็นภาระ	 และอุปสรรคอันท�าให้	SMEs	 ไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	 

จึงมีความจ�าเป็นที่ภาครัฐต้องวางกรอบนโยบายให้ตลาดเงิน	 และตลาดทุนในระยะแรกของการ

เติบโตมีความคล่องตัว	 และมีปริมาณการลงทุนเพิ่มมากข้ึน	 โดยอาศัยกลไกเชิงภาษี	 และการ

อุดหนุนต่อกองทุน	 ซึ่งประเทศกรณีศึกษาบางประเทศเช่น	 เกาหลีใต้	 เคยใช้อย่างประสบความ

ส�าเร็จมาแล้ว

 3. การลดภาระภาษีที่ส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs และการร่วมทุน	 ภาครัฐควรมีการ

พจิารณาปรบัลดภาระภาษบีางประการเป็นอปุสรรคต่อการเตบิโตของ	SMEs	อาทิเช่น	อัตราภาษี

ศุลกากรที่มีความเหลื่อมล�้าในแต่ละระดับของห่วงโซ่อุปทาน	 และต้นทุนทางภาษีซึ่งแฝงอยู่ใน

โครงสร้างทางเศรษฐกจิ	รวมถงึอปุสรรคในการขอการลดหย่อนทางภาษี	ซึง่มกีระบวนการค่อนข้าง

ล�าบาก	และเป็นอุปสรรคต่อ	SMEs	มากกว่าบริษัทใหญ่	เนื่องจาก	SMEs	มีบุคลากรเฉพาะทาง 

ในการด�าเนนิการด้านเอกสารน้อยกว่า	ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเหล่านีไ้ด้

	 นอกจากนั้น	ภาระทางภาษีที่มีต่อการร่วมลงทุน	(Venture	Capital)	ควรมีการปรับลดลงให้

เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล	 รวมถึงมีการลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกับท่ีพบในกองทุนรวม 

เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจระยะแรกมากขึ้นโดยเงินทุนภายในประเทศ	

 4. การลดภาระของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ

ด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการก�าหนดกฎระเบียบในการก�ากับดูแลตามปรัชญาการก�ากับ

เท่าที่จ�าเป็น	(Regulatory	Forbearance)	เนื่องจาก	SMEs	ได้รับผลกระทบจากการก�ากับดูแลใน

ระดับที่สูงกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่	 จากข้อจ�ากัดทั้งในเชิงบุคลากร	 และองค์กร	 ดังนั้นภาระการ

ก�ากับของรัฐจึงควรให้ความส�าคัญกับการก�ากับเชิงนโยบายและโครงสร้าง	 จากนั้นให้อ�านาจแก่

องค์กรตัวแทนภาคเอกชนซึ่งมาจากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในการก�ากับ

ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น
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 5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่สังคมแห่งความรู้ และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของแรงงาน

คุณภาพ เนื่องจากวิสาหกิจที่มีการเติบโตสูงมักเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานมีทักษะ	 และ

แรงงานที่มีความรู้	 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศให้มีความรู้เฉพาะทางในระดับสูงมากยิ่งขึ้น	 และควรปรับลดกฎเกณฑ์ต่างๆ	 เพื่อเอื้อ

อ�านวยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ	 และแรงงานคุณภาพให้เข้ามาท�างานในประเทศได้

สะดวกยิ่งขึ้น	

 

 6. การพัฒนาส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา (R&D) 

เนื่องจาก	SMEs	 ในประเทศไทยยังมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในระดับที่ค่อนข้างน้อย	 จึง

ควรมีการพัฒนาส่งเสริมการเข้าถึง	 และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา	(R&D)	 

ทั้งการเข้าถึงผลงานวิจัยพัฒนาของชาติให้รวมอยู่ในฐานข้อมูล	หรือศูนย์เดียวกัน	เช่น	ศูนย์รวม

รวมผลงานวจิยัเพือ่การใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์	(Research	Commercialization	Center)	ของประเทศ

ออสเตรเลยี	และเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	การเพิม่ปรมิาณการวจัิยพัฒนาในประเทศ	การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลย	ีการลดเงือ่นไขในการใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์จากผลการวจิยัพฒันา

ซึ่งคิดค้นโดยภาครัฐ	 การปรับลดเงื่อนไข	 และขั้นตอนในการขอลดหย่อนภาษี	 	และการส่งเสริม 

การร่วมลงทนุทัง้จากภาครัฐ	และเอกชนในกลุม่	SMEs	ที่ใช้ประโยชน์จากการวจิยัพฒันา	นอกจาก

นั้นยังควรมีการด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย	

และสถาบันวิจัยต่างๆ	เพื่อให้การวิจัยพัฒนาตรงกับความต้องการเชิงธุรกิจและมีการใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์จากผลการวิจัยมากขึ้น

แนวทางส่งเสริมรายสาขา (Sectoral Approach)

 

	 แนวทางการด�าเนินงานของภาครัฐในการส่งเสริม	SMEs	 ที่มีการเติบโตสูง	(High-Growth	

SMEs)	ควรต้องค�านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ทั้ง	11	กลุ่ม	โดยภาครัฐควรพัฒนา

นโยบายทั้งนโยบายการด�าเนินการเพื่อพัฒนาอุปทาน	(Supply	-	Side	Policy)	และนโยบายการ

ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมอุปสงค์	(Demand	-	Side	Policy)	ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม

ธุรกิจประเภทดังกล่าว	

	 นโยบายเพือ่พฒันาอปุทาน	(Supply	-	Side	Policy)		เป็นมาตรการท่ีสร้างให้กลุม่ธุรกจิ	SMEs	

มทีรัพยากร	และศักยภาพทีจ่�าเป็นในการประสบความส�าเรจ็	ทัง้ทางด้านทรพัยากรบคุคล	วตัถดุบิ	

ความรู้	 การเงิน	 และระบบสาธารณูปโภค	 เป็นต้น	 ในขณะที่นโยบายเพื่อส่งเสริมอุปสงค์	 
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

(Demand	-	Side	Policy)	 เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้กลุ่ม	SMEs	 มีสิ่งจูงใจในระดับที่เพียงพอ 

ต่อความพยายามพฒันาไปสูค่วามส�าเรจ็ทางธรุกจิ	ซึง่รวมถงึนโยบายเพือ่ปรบัโครงสร้างของตลาด

ให้มีประสิทธิภาพ	 หรือปรับโครงสร้างของตลาดให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับภาค	SMEs	

เพิ่มมากขึ้น	อาทิเช่น	นโยบายด้านการแข่งขัน	และนโยบายด้านระบบภาษี	เป็นต้น

	 อย่างไรกต็าม	นโยบายของภาครฐัในการส่งเสรมิ	SMEs	แต่เดมิ	มกัพึง่พาการพฒันาอุปทาน

เพื่อสร้างให้องค์กรภาค	SMEs	มีการปรับตัว	และพัฒนาธุรกิจ	ในขณะที่ทางด้านอุปสงค์กลับมี

ความพยายามจ�ากัดปริมาณของอุปสงค์	(Regulate	Quantity	of	Demand)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านเครื่องมือด้านการเงิน	และภาษี	(Monetary	and	Fiscal	

Instruments)	ซึ่งอาจท�าให้	SMEs	ขาดแรงจูงใจในการเติบโต	จึงมีความจ�าเป็นในการปรับแนว

นโยบายให้สองด้านเพื่อพัฒนาทั้งทางด้านอุปทาน	และอุปสงค์ควบคู่กัน	โดยการพัฒนาทางด้าน

อุปทานควรมีการด�าเนินการให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 สามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการ

เติบโตได้สะดวกขึน้ในระดบัต้นทนุที่ไม่เป็นภาระของการเตบิโต	และการแก้ไขโครงสร้างของระบบ

เศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ	SMEs	 สามารถเข้าถึงทรัพยากรในระดับที่เท่าเทียมกันมากขึ้น	 

โดยการด�าเนนินโยบายควรร่วมกบันโยบายด้านการส่งเสรมิอุปสงค์	ท้ังเชงิปรมิาณของอุปสงค์ให้

ขยายตวัเพิม่ขึน้	และพฒันาคณุภาพของอปุสงค์ให้มคีวามต้องการสนิค้า	บรกิาร	และพาณชิยการ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรบักลุม่ทีม่นีวตักรรมอนัสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้สงูขึน้	ผ่านนโยบายด้าน

การส่งเสริมอุปสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ	(Lead	Market)	

เพื่อรองรับสินค้า	บริการ	และการค้าใหม่ๆ	ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	ซึ่งโดยปกติตลาดใหม่มักมีลักษณะ

กระจายตัว	(Fragmented)	 และผู้ซื้อไม่สามารถร่วมมือกันในการจัดซื้อ	 หรือสร้างมาตรฐานใน

การจัดซื้อได้เนื่องจากขาดความรู้ที่เพียงพอต่อเทคโนโลยี	 หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง	 จึงมีความ

จ�าเป็นที่ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อสร้างให้เกิดตลาดที่มีประสิทธิภาพรองรับสินค้า	บริการ	

และการค้าเชิงนวัตกรรม	หรือที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 โดยการสร้างให้เกิดมาตรฐาน	หรือใช้

กลไกการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัเพือ่กระตุน้อปุสงค์	รวมถงึจดัระเบยีบโครงสร้างของตลาดให้เหมาะสม	

อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค	SMEs	ให้สูงขึ้นต่อไป	

	 โดยมีรายละเอียดของนโยบายพัฒนาอุปทาน	(Supply	-	Side	Policy)	และส่งเสริมอุปสงค์	

(Demand	-	Side	Policy)	ดังตารางต่อไปนี้	
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ตารางที ่6.14 แนวทางการส่งเสรมิกลุม่ธรุกจิ SMEs ทีม่กีารเตบิโตสงูของประเทศไทยรายสาขา

1. กลุ�มธุรกิจ SMEs ที่รัฐต�อง 
 วางโครงสร�างพื้นฐาน หรือ 
 R&D

2. กลุ�มธุรกิจ SMEs ที่ต�องพึ�งพิง 
 กลุ�มธุรกิจใหญ�ในการแข�งขัน
 ในตลาดโลก และภูมิภาค

3. กลุ�มธุรกิจที่ SMEs ที่มี 
 ศักยภาพในการแข�งขันใน
 ตลาดโลก และภูมิภาค

ส�งเสริม SMEs ผ�านการลงทุน 
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน หรือ 
โครงสร�าง R&D ของชาติ

ส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง
วิสาหกิจขนาดใหญ� และ SMEs 
เพื่อขยายตลาดไปสู�ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก

ส�งเสริมนวัตกรรมของ
โมเดลธุรกิจในกลุ�ม SMEs
(Business Model Innovation) 
เพื่อแสวงหาโอกาส และสร�าง 
มูลค�าเพิ�ม

1. กองทุนร�วมลงทุนภาครัฐ (Public Venture)
2. การอุดหนุนของรัฐต�อการร�วมทุน  (Subsidized Business Angel/ VC)
3. การค้ำประกันสินเชื่อ และลดภาระความสูญเสีย (Loss Underwriting)
4. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน
5. เงินสนับสนุนความร�วมมือด�านการวิจัยพัฒนา
6. การสนับสนุนภาคเอกชนในการวิจัยพัฒนา (Contract Research) ในโครงการรัฐ

1. การอุดหนุนของรัฐต�อการร�วมทุน  (Subsidized Business Angel/ VC)
2. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน
3. การสนับสนุนการต�อยอดการวิจัยเพื่อประโยชน�เชิงพาณิชย�
4. ระบบติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Watch)
5. ศูนย�ข�อมูลผู�เชี่ยวชาญ/สิทธิบัตร

1. การอุดหนุนของรัฐต�อการร�วมทุน  (Subsidized Business Angel/ VC)
2. บริการจับคู�นักลงทุน
3. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน
4. การอุดหนุนการวิจัยพัฒนา (R&D Imbursement)
5. การฝ�กอบรมพัฒนา/ระบบพี่เลี้ยงให�ผู�ประกอบการ
6. การสนับสนุนการต�อยอดการวิจัยเพื่อประโยชน�เชิงพาณิชย�
7. พัฒนาเครือข�ายผู�ประกอบการ/วิสัยทัศน�ร�วม (Common Vision)
8. สถานประกอบการร�วม (Co-location)/อุทยานวิทยาศาสตร�/ศูนย�บ�มเพาะ/
 การใช�อุปกรณ�ร�วมกัน
9. ระบบติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Watch)
10. ศูนย�ข�อมูลผู�เชี่ยวชาญ/สิทธิบัตร
11. ระบบเปรียบเทียบตัวชี้วัด (Benchmark System) ของอุตสาหกรรม

1. การกำหนดมาตรฐานระดับสากล
 เพื่อกระตุ�นการพัฒนาของ SMEs
2. การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานเทคโนโลยี 
 (Technology Platform)
3. การจัดซื้อจัดจ�างโดยภาครัฐ

1. การพัฒนาคลัสเตอร� 
 และห�วงโซ�อุปทานโดยมี SMEs เข�าร�วม
2. ส�งเสริมอุปสงค�ภาคธุรกิจ

1. ส�งเสริมอุปสงค�ภาคผู�บริโภค 
 และภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค 
 และระดับโลก

กลุมธุรกิจ กลยุทธในการสงเสริม นโยบายพัฒนาอุปทาน (Supply Side Policy) นโยบายสงเสริมอุปสงค
(Demand Side Policy)
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)

	 ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อก�าหนดแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ	SMEs	ที่มี

การเตบิโตสงูในเชงิมหภาค	และเชงินโยบาย	อกีทัง้เป็นการศกึษาเปรยีบเทียบกรณท่ีีเป็นตวัอย่าง

ในการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม 

ผลการศึกษาครั้งนี้ควรมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อการส่งเสริมกลุ่ม	SMEs	ที่มีการเติบโตสูงทั้งที่พบ

ในปัจจบุนั	และกลุม่อืน่ๆ	ทีอ่าจพบในอนาคต	โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวทางการส่งเสรมิในรายสาขา

เพ่ือเสริมสร้างให้	SMEs	 เหล่านี้สามารถพัฒนาเติบโต	 และเป็นผู้น�าการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และ

สังคมของประเทศไทยให้เติบโตต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป




