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เม่ือศึกษาบทบาทของผูประกอบการ (SMEs) ในภาคการคาระหวางประเทศจากรายงานสถานการณ SMEs ป 2548 
และแนวโนมป 2549 พบวาในป 2548 ที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน 4,436,676.4 ลานบาท 
โดยเปนการสงออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งส้ิน 1,371,379.3 ลานบาท ซ่ึงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 11.0 เม่ือเทียบกับป 2547 จะเห็นไดวา SMEs ไทยจากเดิมที่เปนการทําธุรกิจเพียงเพื่อขายใน
ประเทศไดเร่ิมปรับเปล่ียนไป ทั้งนี้อาจเนื่องจาก SMEs มีขีดความ สามารถที่เพิ่มมากขึ้นจากในอดีต หรือเปนการ
ปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่มีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจํานวนผูสงออกที่เปน SMEs (ทั้งที่เปนผูสงออกอยางเดียว และเปนทั้งผูสงออกและนําเขา
ดวย) มีจํานวนถึง 23,404 ราย (มากกวาผูประกอบการขนาดใหญถึง 13 เทา)  แตยอดรวมของมูลคาการสงออกของ 
SMEs คิดเปนรอยละ 30.9 ของการสงออกทั้งหมดเทานั้น และสวนใหญเปนสินคาในกลุม Primary และ Labor 
Intensive ดังนั้นการศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงโครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs จะทําใหเห็นถึงแนวทาง 
วิธีการประกอบธุรกิจของ SMEs ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นซ่ึงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการดําเนินการดาน
นโยบายเพื่อใหความสนับสนุนหรือชวยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกตอไป 

การที่บทบาทของ SMEs ในภาคการคาระหวางประเทศอยูทามกลางการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะจาก
ประเทศคูแขง และความตองการในแตละตลาดที่หลากหลายมากขึ้นเร่ือยๆ นั้น จําเปนอยางย่ิงที่ประเทศไทยจะตอง
วางจุดยืนใหชัดเจนในตลาดการคา ในดานผลิตภัณฑที่มีรูปแบบทันสมัย คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ขอไดเปรียบในอดีตของไทยตอประเทศคูแขง เชน การมีตนทุนวัตถุดิบและ
แรงงานที่ถูกไมสามารถจะใชไดอีกตอไป 

ในการนี้ การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนเพื่อทําความเขาใจถึงโครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs เพื่อทราบถึงแนว
ทางการแกไขหรือปรับปรุงขอบกพรองหรือจุดดอย และสรางเสริมจุดเดนที่มีอยูในดานตางๆ เชน บุคลากร คุณภาพ
และราคาของวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี และการ
สรางความเช่ือมโยงภายในอุตสาหกรรมใหเขมแข็งเพิ่มย่ิงขึ้น ภายใตแนวโนมเศรษฐกิจและกติกาการคาโลกที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ  รุนแรง รวมถึงการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจของ SMEs    ที่
เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นซ่ึงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการดําเนินการดานนโยบายเพื่อใหความสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการ SMEs สามารถกาวสูเวทีการคาโลกและสามารถแขงขัน
กับประเทศคูแขงที่สําคัญๆ เชน จีน และอินเดีย เปนตน   โดยขอบเขตการศึกษาที่ทีมที่ปรึกษาจะมุงเนนและให
ความสําคัญเปนพิเศษ ในกรอบขอตกลงและการวิเคราะหในภาพรวม  ซ่ึงจะครอบคลุมเนื้อหาในสินคาสงออกใน
อุตสาหกรรมทีสํ่าคัญของ SMEs ดังนี้ 

กลุมที่ 1 : -   ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงประกอบดวยอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอการสงออก ดังนี ้

 อุตสาหกรรมอาหารทะเล / ผลิตภัณฑจากประมง 
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 อุตสาหกรรมเนื้อสัตว / ผลิตภัณฑจากปศุสัตว 

 อุตสาหกรรมผัก ผลไมกระปองและแปรรูป 

 อุตสาหกรรมขาวและธัญพืช 

กลุมที่ 2 : -  ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -  ภาคอุตสาหกรรมสินคากลุมแฟช่ัน 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

กลุมที่ 4 : -  ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 

 
การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน  โครงสรางและกลไกการสงออก  โอกาสและขอจํากัด 
รวมถึงขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

 

 
กลุมท่ี 1:  ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพในการผลิตและการสงออกซ่ึงมีผลตอ
ความเก่ียวโยงกับประชากรสวนใหญของประเทศ คือ เกษตรกร  กลาวคือ  เปนอุตสาหกรรมที่นําผลผลิตจากภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึง ประกอบดวย  ผลผลิตจากพืช  ปศุสัตว  และการประมง  มาใชเปนวัตถุดิบหลักใน
กระบวนการผลิต  โดยนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะดวกตอการอุปโภค บริโภค  และการยืดอายุ
การเก็บรักษา  รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

 

อุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตเพื่อการสงออก เปนอุตสาหกรรมที่ทางภาครัฐและผูประกอบการ   รวมถึงหนวยงานที่
เก่ียวของควรใหความสําคัญดานคุณภาพ  มาตรฐานสินคา  และรูปแบบของผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดทั้งภายในประเทศ และสากล  สําหรับผลิตภัณฑที่เปนอาหาร  มีการผลิตทั้งที่เปนการแปรรูปขั้นตน ไดแก  
การแชเย็นแชแข็ง  การอบแหง การดองดวยน้ําสม  ประเภทผลิตภัณฑ  เชน  ไกสดแชเย็นแชแข็ง  อาหารทะเลแชเย็น
แชแข็ง  ผลไมอบแหงและพืชผักดอง  เปนตน  การแปรรูปและผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ที่การผลิตมีการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น  
ประเภทผลิตภัณฑ  เชน  ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป  อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  ผักผลไมกระปองและแปรรูป  
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ผลิตภัณฑขาวและธัญพืช  เปนตน 
 
กลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง/ผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป/ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป :  ประเทศไทย
เปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารรายสําคัญของโลก จากขอมูลสถิติการสงออกอาหารโลกของ World Trade 
Organization (WTO)  เนื่องจากวา เรามีความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่มีเพียงพอสําหรับความตองการของตลาด ทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ และตนทุนแรงงานที่ตํ่า นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมี
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การขยายตัวอยางตอเนื่อง ซ่ึงไดแก การพัฒนาทางดานการผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด 
ทั้งดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การปรับเปล่ียนกระบวนการของการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล   

 

สินคาสงออกที่สําคัญๆ ของประเทศไทย คือ  กุงแปรรูป หรือ Value Added Product   โดยเร่ิมมีปริมาณสูงขึ้นจาก
เดิม ที่ผลิตแตเฉพาะกุงสดแชเย็นเทานั้น (ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการในไทย) ปจจุบันผูประกอบการไทย
สวนใหญไดพัฒนาสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันในตลาดระดับลาง ที่ใชกลยุทธทาง
ราคาในการทําตลาด โดยมีประเทศเวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญ ตลาดสินคามูลคาเพิ่มจึงเปนตลาดระดับบนที่ผูผลิต
ไทยเร่ิมแขงขันกันอยางเอาจริงเอาจัง สําหรับชองทางการจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศนั้น แบงเปน 3 ลักษณะ  

 

1) ผูประกอบการเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายสินคาเองโดยตรง และรวมถึงการจําหนายผาน Trader  
2) ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตเพียงอยางเดียว โดยมี Trader  เปนผูจําหนายสินคาให  
3) ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตและจําหนายเองทั้งหมด  

 

จากการสัมภาษณผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทยและจากผลการวิจัยจากสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมพบวาปจจัยที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม พบวาปจจัยที่กอใหเกิดโอกาสใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากที่สุดจะเกิดจากปจจัยภายในองคกร ไดแก เทคโนโลยีการผลิต รองลงมา
ไดแกทักษะความรูของพนักงานและความซ่ือสัตยและมีจรรยาบรรณของพนักงาน สถานะภาพการเงิน สวนปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศมากที่สุด ไดแก การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-
Tariff Barrier) ราคาของวัตถุดิบในประเทศ คูแขงจากตางประเทศ  ความพอเพียงของวัตถุดิบในประเทศและอํานาจ
ตอรองกับซัพพลายเออร  การตอรองของลูกคา และการสนับสนุนของภาครัฐบาล  และคุณภาพของวัตถุดิบในประเทศ 
และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน   
 

กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจผักและผลไม :  เนื่องจากผูบริโภคในตลาดหลักและตลาดศักยภาพ รูจักนิยมผลไมไทยมาก
ขึ้น และมีการอนุญาตใหนําเขาผลไมเพิ่มขึ้น เชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตใหนําเขา มะมวง 3 สายพันธุ คือ 
น้ําดอกไม หนังกลางวันและแรด อยางไรก็ตามยังมีผูบริโภคอีกจํานวนมากที่ไมรูจักผลไมไทย และวิธีรับประทาน เชน 
วิธีปอกมังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ  ควรมีการสาธิต หรือเอกสารแสดงวิธีบริโภคเผยแพรใหทราบตอไป  ผลจาก
การศึกษาพบวาหากเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมานานสืบทอดกันมาหลายรุนจะเนนการสงออกนอกประเทศ
เกือบทั้งหมด เนื่องจากการสงภายในประเทศ ราคาของสินคาตํ่ากวาและการแขงขันสูง เพราะคนไทยนิยมผักและผลไม
ราคาถูกคุณภาพปานกลางไมตองดีมาก แตสินคาที่ทําการสงออกนั้นจะถูกคัดสรรอยางดีและมีคุณภาพสูงเพราะผาน
กระบวนการที่มีคุณภาพทําใหราคาสูง โดยสินคาที่สงออกสวนใหญจะเปนประเภท ขาวโพดออน หนอไมฝร่ัง  ผักปว
ยเลง ถ่ัวแระ มะพราว มะมวง ทุเรียน มังคุด เปนตน  สินคาเหลานี้จะถูกจัดสงไปที่ มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน 
ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน อังกฤษ ญ่ีปุน อเมริกา และประเทศทางแถบยุโรป แตการสงออกไปในแตละประเทศตอง
ศึกษาวัฒนธรรม Culture และรสนิยมการรับประทานอาหารของกลุมเปาหมายในประเทศเหลานั้นวา Culture และ
รสนิยมของแตละประเทศเปนอยางไร  
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กลุมอุตสาหกรรมขาวและธัญพืช :  การเปล่ียนแปลงของสภาวการณทางเศรษฐกิจโลกที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง
จากเทคโนโลยีพื้นฐานในยุคเกษตรกรรมมาสูยุคอุตสาหกรรม  และขอมูลขาวสารและในอนาคตมีแนวโนมวาจะเคล่ือน
เขาสูยุคแหงเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  อันจะมีผลกระทบตอประเทศ
ไทยอยางหลีกเล่ียงไมได  นั่นแสดงใหเห็นวา การตลาดสินคาอาหารและเกษตรของประเทศไทยมีความเช่ือมโยงและ
ผูกพันกับตลาดโลกมากย่ิงขึ้น นับต้ังแตเร่ืองของการผลิตวัตถุดิบ  การแปรรูปไปจนถึงการกระจายสินคาอาหารสู
ผูบริโภคในรูปแบบของธุรกิจการคารูปแบบใหม (Modern Trade)  นอกจากนี้ตลาดสินคาอาหารและเกษตรจะ
เปล่ียนแปลงตามความตองการของผูบริโภคที่ตองการผลิตภัณฑที่มีลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานเฉพาะอยางที่
แตกตางจากผูบริโภคทั่วไป  ซ่ึงเรียกวาเปนตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)  ซ่ึงกําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในสวน
ตางๆ ของโลกอยางไมมีที่ส้ินสุดและกลายเปนกลุมเปาหมายใหมในการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นในตลาดเสรี
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ 
 
ผลการศึกษาทางดานโอกาสและขอจํากัดในภาคอุตสาหกรรมอาหารนั้นพบวาประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปมากกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะประเทศคูแขงขันยังปรับตัวในกลุมอาหารที่มี
มูลคาเพิ่ม (Value Added) ไดชากวาประเทศไทย  เพราะติดปญหาดานการผลิต  การตลาด ฐานะยากจน และมี
ประชากรในประเทศที่ตองดูแลมาก ฯลฯ  แตผูประกอบการ (SMEs) ของไทยมีความจําเปนตองปรับตัวอยางตอเนื่อง  
ประเทศคูคาของประเทศไทยสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries)  มีอํานาจซ้ือสูง  และตองการ
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเชนกัน  สําหรับภาพรวมของโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาหลักเพื่อการ
สงออกซ่ึงผูประกอบการไดวิเคราะห ดังนี ้
 
โอกาส 
 
 กลุมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ:   มีความตองการในตลาดตางประเทศ เชน ญ่ีปุน บูรไน ฯลฯ  มี

ความตองการภายในประเทศขยายตัว  มีฐานการผลิตที่แข็งแรงและไดรับความสนใจจากตางชาติเขารวมทุนและ
เปนโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีและความรูดานการตลาด  และหากมีการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร  จะทํา
ใหการสงออกมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  เชน สุกร 

 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง:  ยังมีความตองการสินคาในตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นและสามารถขยายตลาด
ใหมและผลิตภัณฑใหมได  มีความสามารถในการขยายฐานการผลิตและการใชวัตถุดิบทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  มีศักยภาพในการปรับเปล่ียนสินคาใหเปนมูลคาเพิ่มไดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู  และมีศักยภาพ
ในการพัฒนาพอแมพันธุใหมีคุณภาพเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต เชน พอแมพันธุกุง เปนตน 

 กลุมอุตสาหกรรมผัก ผลไมสดและแปรรูป:  เปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑสูตลาดโลก  
เปนศูนยกลางผลิตบุคคลากรที่ มีความสามารถและเช่ียวชาญ  อัตราการบริโภคของประชากรทั้งในและ
ตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไมมีขอจํากัดในดานสุขภาพ  และยังมีศักยภาพในการผลิตที่ สูงทั้งในแงความ
ไดเปรียบของเทคโนโลยี  ตนทุน  ที่ดิน และ แรงงาน เชน ในกรณีของสัปปะรดแปรรูป 

 กลุมอุตสาหกรรมขาว ธัญพืชและผลิตภัณฑ:  สามารถเปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑขาวสู
ตลาดโลกได  เปนแหลงขอมูลวิชาการเก่ียวกับผลิตภัณฑขาวโลก  มีความสามารถในการเปนศูนยกลางการผลิต
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บุคคลากรที่มีความรูความสามารถและเช่ียวชาญ  แนวโนมการบริโภคของประชากรทั้งในและตางประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยไมมีขอจํากัดดานสุขภาพ  ผูประกอบการ (SMEs) ในอุตสาหกรรมนี้ของไทยมีโอกาส 
ความสามารถและความไดเปรียบในดานตางๆ เม่ือเทียบกับประเทศคูคาและคูแขงขันในภูมิภาคเดียวกัน  เพราะ
ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยยังมีศักยภาพการผลิตทั้งในดานเทคโนโลยี ตนทุน ที่ดิน  และ แรงงาน  ซ่ึงถือไดวา
เปนโอกาสที่ดีที่อุตสาหกรรมขาว ธัญพืช และผลิตภัณฑ (อาทิ แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว เสนกวยเต๋ียว เปนตน)  
ของไทยจะสามารถขยายตลาดไดมากขึ้นแตอยางไรก็ดีผูประกอบการไทยยังคงตองใหความสําคัญทางดาน
คุณภาพและส่ิงแวดลอมใหมากขึ้น  เพราะตลาดอาหารในอนาคตจะเปนตลาดที่เนนเร่ืองความปลอดภัยเปน
สําคัญ 

 
ขอจํากัด 
 
 ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการคุกคามจากประเทศคูแขงในผลิตภัณฑอาหารที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา 

อาทิ  มีวัตถุดิบและคาแรงตํ่ากวาซ่ึงสงผลใหความสามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) ของประเทศไทย
ถูกกระทบได 

 นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารหลักๆ ของไทย ยังตอง
เผชิญกับปญหาการกีดกันการคาแบบไมใชภาษีอากร (NTB’s)  จะมีโอกาสขยายตัวมากย่ิงขึ้น  ที่จะเปนอุปสรรค
ขวางก้ันโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑอาหารจากไทย  เชน  ปญหาคุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standards)  
ของผลิตภัณฑ  ปญหาส่ิงแวดลอม (Environment Issues)  ปญหาสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  และ ปญหา
สวัสดิภาพของสัตว (Animal Welfare)   

 
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  ผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญมักขาดเสถียรภาพในดานปริมาณ  ราคา  และคุณภาพของวัตถุดิบซ่ึง
มีปญหาความไมเพียงพอ  ไมสมํ่าเสมอ  และอาจไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรม ขาดแคลนวัตถุดิบ  เนื่องจากตอง
ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศและฤดูกาลซ่ึงเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได  ซ่ึงอาจตองอาศัยการนําเขาจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารทะเล  การสงมอบวัตถุดิบไมทันเวลา รวมถึงวัตถุดิบมีราคาผันผวนสูงและมี
แนวโนมราคาสูงขึ้นเร่ือยๆ  ซ่ึงแตกตางจากผูประกอบการรายใหญที่มักมีความไดเปรียบกวาในเร่ืองการซ้ือ-ขาย  มี
เครดิตและไดรับเง่ือนไขในการชําระเงินที่ดีกวา 
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2. บุคคลากร:  ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากรทางดานการบริหาร-จัดการ ดานการตลาดเชิงรุกทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศ ดานเทคนิค และดานวิจัยทางดานตางๆ เชน Food Quality and Safety, Risk Management, GMP, 
HACCP และ Food Toxicology เปนตน 

3. แรงงาน:  ในภาคอุตสาหกรรมอาหารนั้น  ผูประกอบการ (SMEs)  สวนใหญมักประสบกับขอเสียเปรียบทางดาน
แรงงานเนื่องดวยเปนธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กนั้นยอมไดแรงงานที่ไมมีความเปนมืออาชีพ ขาดวินัยในการทํางาน 
การลาหยุดงานในชวงเทศกาลตางๆ รวมถึงแรงงานมีไมเพียงพอตอความตองการ  

4. การผลิต:  เทคโนโลยีการแปรรูปไมทันสมัยและมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ  ขาดเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพซ่ึงมี
ราคาแพง  ขาดประสิทธิภาพการผลิตดานเทคโนโลยี (Know How)  รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. การตลาด:  ขอเสียเปรียบทางการคาและการสงออกของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย คือ ขอเสียเปรียบทาง
ยุทธศาสตร หรือปญหาทางยุทธศาสตร (Strategic Problem) ที่ถือวาเปนอุปสรรคตอการสงออกที่สําคัญ 
โดยเฉพาะมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) โดยประเทศคูคาของไทยที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น
อยางตอเนื่อง ที่ออกมาเขมงวดทางดาน คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ  การอนุรักษส่ิงแวดลอม การ
คุมครองสิทธิ ขาดการยอมรับและความเช่ือม่ันจากประเทศผูนําเขารายใหญ (Lacking of Confidence)  
โดยเฉพาะ ผูนําเขาสินคาอาหารช้ันนํา 3 อันดับแรก  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และสหภาพยุโรป ผูประกอบการ
ไทย (SMEs) ยังไมสามารถตามพลวัตของตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและตลาด โลก  
อันเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่แปรเปล่ียนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ขาดการสราง Brand Name  ใหเปนที่รูจัก 
ขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการขยายตลาดภายในประเทศ
และระหวางประเทศ ขาดเครือขายและความเขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาดคุณภาพในการขยายตลาดทั้ง
ภายในและตางประเทศ รวมถึงขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  ขาดความเช่ือมโยงและ
วิเคราะหขอมูลทางดานสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคทางการคาและกฎระเบียบที่เก่ียวของการคาและอาจมีผล
ตอการกีดกันทางการคาในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ขาดการพัฒนาระบบเช่ือมโยงการผลิตและการตลาดระหวาง
เกษตรกรและผูประกอบการอุตสาหกรรม ขาดระบบการส่ือสารที่ดีที่จะชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญมักจะไมไดเปนสมาชิกของสมาคมหรือ
ชมรม 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน 

8. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  มาตรการหลายมาตรการของรัฐยังมีความขัดแยงอยูในตัว ตัวอยางเชน  
มาตรการการปกปองเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรซ่ึงมีผลตอการเช่ือมโยงของผูประกอบการ (SMEs) โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาอาหารสําเร็จรูปทึ่ตองรับภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังขาดการสนับสนุน
ทางดานการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการ (SMEs) จากภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
และมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร (NTB’s)  ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
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กลุมท่ี 2:  ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ  ปจจุบันโครงสรางการ
สงออกสินคายางธรรมชาติก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง โดยมีการเปล่ียนแปลงจากการสงออกยางแผนรมควันมากที่สุดเปน
การสงออกยางแทงสูงขึ้นอยางตอเนื่องแทนที่ แตอยางไรก็ดียางธรรมชาติทั้งสองประเภทถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตยางลอรถยนต  ซ่ึงในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมรถยนตมีการเติบโตคอนขางสูงทําใหความตองการ
ยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางลอรถยนตสูงตามไปดวย 

 
สําหรับบทบาท หนาที่ และความสําคัญของผูที่มีความเก่ียวของในการซ้ือขายและสงออกตลอด “หวงโซอุปทาน” 
(Supply Chain) และ “หวงโซอุปทานโลก” (Global Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยาง
นั้นเร่ิมตนต้ังแตชาวสวน/กลุมชาวสวน (รวมทั้งลานเทที่ทําหนาที่เสมือนตัวแทนการจัดจําหนาย หรือเรียกวาโบรกเกอร 
Broker) โรงงานผลิตยางธรรมชาติ โรงงานผลิตผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ ผูสงออก (หรือผูประกอบการสงออก) บริษัท
ตัวแทนออกของ (Shipping) บริษัทขนสง (Transporter) บริษัทตัวแทนเรือ (Shipping Agent) ดานศุลกากร ตลอดจน
หนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของ  โดยลักษณะตลาดยางพาราเปนตลาดของผูซ้ือ เนื่องจากมีผูซ้ือจํานวนนอยราย 
ขณะที่เกษตรกรหรือผูขายซ่ึงมีจํานวนมากมาย และสวนมากเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก 

ผลการศึกษาจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินถึงโอกาสและ
ขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีธุรกิจสงออกนั้นพบวา
ผูประกอบการ SMEs สวนใหญตองเผชิญความทาทายอยูในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ  ดังนี้ 
 
โอกาส 
 
 ผลจากการศึกษาสําหรับภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ นั้น พบวา ตลาด

ตางประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเทศคูแขงขัน ไดแก มาเลเซีย  ลดพื้นที่การเพาะปลูก
ยางพารา  และอินโดนีเซียกําลังประสบปญหาทางดานภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจ  จึงเปนโอกาสของ
ประเทศไทยในการแขงขัน  กอปรกับผูผลิตไทยมีประสบการณและมีความม่ันใจสูงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ  หาก
ไดรับการสนับสนุนดานนโยบาย อาทิ  มาตรการดานภาษี  เปนตน  นอกจากนี้ผลการสํารวจยังพบวาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ของไทยยังมีโอกาสเปนไปไดอีกมากที่จะสรางผลิตภัณฑที่มี Value Added 
โดยการมุงเนนการพัฒนาเพื่อการสงออกในรูปผลิตภัณฑสําเร็จรูปแทนการสงออกยางพาราธรรมชาติ 

 
ขอจํากัด 
 
ผลการสํารวจพบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ของไทยในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ นั้นตองเผชิญกับอุปสรรคหรือขอจํากัดในหลากหลายรูปแบบซ่ึงสามารถสรุป ดังนี ้
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 การวางแผนดานการตลาดมีขอจํากัด  เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตรตองใชระยะเวลาขณะที่ความตองการหรือ
สถานการณดานตลาดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  และรวดเร็วกวา 

 ผลิตผลทางอุตสาหกรรมยางมีอํานาจตอรองดานราคาตํ่าดวยสินคายางธรรมชาติ  มีชวงเวลาที่ผลผลิตออกสู
ตลาดพรอมกัน  และสวนใหญเก็บไวไดไมนาน  เปนชองทางใหอํานาจตอรองดานราคาลดนอยลง 

 การวางแผนกําหนดพื้นที่โดยรวมของประเทศ  เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตเปนไปไดยากเนื่องจากลักษณะการถือ
ครองที่ดินของเกษตรกร  ซ่ึงสวนมากเปนสวนยางขนาดเล็กและมีอิสระในการใชประโยชนจากการถือครองที่ดิน 

 การพัฒนายางพาราที่ผานมานั้นทางภาครัฐไดมีการสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวม  
เพื่อทําใหประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติรายใหญของโลก  แตอยางไรก็ตาม  การทําสวน
ยางพาราและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราในขั้นตางๆ ตองประสบกับปญหาดานตางๆ  อาทิ  ปญหาดานการ
ผลิต  การตลาด  ปญหาดานอุตสาหกรรมที่การใชยางแผนรมควันของโลกเร่ิมอิ่มตัวและลดลง 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหญซ่ึงสวนมากเปนการลงทุนรวมระหวาง
ประเทศ  สวนทางกับการเจริญเติบโตทั้งในสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  และเกษตรกรซ่ึง
รวมถึงองคกรชาวสวนยาง  ที่จะนําไปสูการพัฒนาในรูปอุตสาหกรรมชุมชน 

 นอกจากนี้  ยังพบวาเทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง  ขณะที่งานวิจัย  
สงเสริมและการพัฒนาของภาครัฐยังขาดการประสานใหไปในทิศทางเดียวกัน 

 
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  เกษตรกรมักเสียเปรียบเนื่องดวยขายวัตถุดิบไดในราคาที่ตํ่ากวาที่ควรจะเปน เนื่องดวย demand 
และ supply ไมสัมพันธกัน และขั้นตอนการซ้ือ-ขายมีหลายขั้นตอน  ปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอและไม
สมํ่าเสมอ รวมถึงคุณภาพไมคงที่ 

2. บุคคลากร:  ขาดบุคคลากรระดับสูงที่จะสนับสนุนคิดคนหรือสรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
ผลิตสวนใหญมักผลิตตาม Order จากประเทศคูคา ขาดแคลนบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีการยางและดาน
เคร่ืองจักร ขาดชางเทคนิค  วิศวกรที่มีความชํานาญและสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  ไดอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้
เปนเพราะอุปสรรคทางดานภาษาและความกระตือรือรน ขาดบุคคลากรทางดานบริหาร-จัดการและการตลาด 
ขาดการพัฒนาทักษะบุคคลากรในทุกระดับ 

3. แรงงาน:  ขาดแคลนแรงงานกรีดยางเนื่องมาจากแรงงานหนุมสาวรุนใหมในทองถ่ินและและแรงงานถาคอีสาน
หันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น  แรงงานกรีดยางรุนเกาเดินทางไปรับจางกรีดยางในประเทศ
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มาเลเซียซ่ึงไดรับคาแรงที่สูงกวา  ทําใหผูประกอบการ (SMEs) รวมทั้งผูประกอบการรายใหญ (LEs) ของไทย
สวนใหญตองหันมาใชแรงงานตางดาวแทนซ่ึงมีปญหาที่ตองเรงแกไขโดยเฉพาะในเร่ืองกฎหมายการนําแรงงาน
ตางชาติเขามาโดยไมไดรับอนุญาต 

4. การผลิต:  การผลิตและการสงออกของยางพาราของประเทศไทยมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ  การใชยางธรรมชาติ
ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม  หรือผลิตภัณฑยางที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นยังอยูในระดับตํ่า  ขาดความรูและขาวสาร
ขอมูลทางดานเทคโนโลยี  การจัดการ  การตลาด  มาตรฐานผลิตภัณฑและอื่นๆ  เพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ  
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ  และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  เทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง  ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า เนื่องจากเทคโนโลยีลาสมัย  เพราะเคร่ืองจักรมี
ราคาแพง   ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  รวมถึงการทดสอบสินคา นอกจากนี้ยังขาดการประสานใหการ
ผลิตไปในทิศทางเดียวกัน 

5. การตลาด:  ขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย  รวมถึงขาดระบบขอมูลขาวสารที่เช่ือมโยงขอมูลระหวาง
ตลาดกลาง  ตลาดทองถ่ิน  และตลาดประมูลทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณ
ซ้ือ-ขายจึงทําใหถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาด
ภายในประเทศและระหวางประเทศ  รวมถึงขาดเครือขายและความเขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาด
คุณภาพในการขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 

6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  ขาดการประสานงาน
ระหวางสมาคมตางๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมและผูประกอบการ (SMEs)  รวมถึงขาดระบบส่ือสารที่ดีที่จะ
ชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมตนน้ํา:  ผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญขาดเงินและทุนหมุนเวียนสําหรับการบริหาร-
จัดการการซ้ือวัตถุดิบ 

 อุตสาหกรรมปลายน้ํา: เคร่ืองจักรเกาและลาสมัย 

8. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  ขาดนโยบายที่ชัดเจนที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาผูประกอบการ (SMEs) ใน
อุตสาหกรรมทั้งระบบและแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ ขาดการสนับสนุนเการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการ (SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียน แปลงและมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใช
ภาษีอากร (NTB’s) ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
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กลุมท่ี 3:  ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เสื้อผา/อัญมณีและเคร่ืองประดับ  แมวาอุตสาหกรรมแฟช่ันที่
ทําการศึกษาในรายงานฉบับนี้ประกอบไปดวยอุตสาหกรรม  2 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และ
อัญมณีและเคร่ืองประดับ แตจะพิจารณาเพียงสวนอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เนื่องจากมีขนาดใหญและมี
สัดสวนของมูลคาการสงออกที่สูงกวามากเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอีกสองประเภท  สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหม พบวาผลิตภัณฑ  Technical  Textile  มีแนวโนมการเติบโตของตลาดคอนขางสูงในอนาคต และมีตลาด
รองรับทั้งในประเทศและตางประเทศ  แตผลิตภัณฑ  Technical  Textile  สวนใหญจะนําเขาจากตางประเทศ  ทั้ง
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เนื่องจาก  Technical  Textile  ในประเทศไทยยังเปนส่ิงใหม และยัง
ขาดการวิจัยและพัฒนาอยูอีกมาก  ดังนั้น ผูประกอบการไทยจําเปนตองมีการพัฒนาต้ังแตอุตสาหกรรมการผลิตเสนใย
ที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ํา ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา กอนที่จะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ Technical  Textile 
ประเภทตางๆ  โดยการจัดต้ังโรงงานตนแบบซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกับทางภาคเอกชนในเชิงธุรกิจและภาคการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาตางๆในการสนับสนุนทางดานการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังสามารถเปนศูนยรวมบุคลากรและ
ผูเช่ียวชาญดานนี้โดยตรง นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการสงออกของประเทศในระยะยาวและเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นได การสงออกส่ิงทอหรือเส้ือผาของผูสงออกรายยอยนั้น มีทั้งการผานทางตัวแทน หรือเอเยนต
ในประเทศ หรือตัวแทนนําเขาของประเทศปลายทาง และการไดลูกคาตรงจากการทําตลาดเอง หรือผานการออกงาน
แสดงสินคาตางๆ เปนตน สําหรับกลุมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ชองทางการสงออกที่สําคัญยังคงมากจากโอกาสใน
การเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ 
 
โดยสรุป  โอกาสและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  โดยเฉพาะผูประกอบการที่เนนธุรกิจ
เพื่อการสงออกนั้นพบวาตองเผชิญกับความทาทายในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงในยุคเศรษฐกิจใหมในรูปแบบตางๆ  
ซ่ึงสามารถสรุปแยกเปนภาคอุตสาหกรรมสาขา  ดังนี ้
   
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องนุงหม :   
 
โอกาส 
 
 กลุมประเทศสมาชิก 15 ประเทศของ EU เปนตลาดหลักตลาดหนึ่งของประเทศไทย  เปนตลาดในขอตกลง MFA  

เร่ิมมีการนําเขาจากประเทศในยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียนมากขึ้นเนื่องจากมีความ
ไดเปรียบในแงภูมิศาสตรการติดตอส่ือสาร  ปริมาณแรงงานที่มีอยูอยางพอเพียง 

 สามารถขยายตลาดระดับบนได เนื่องจากมีความสามารถในการแขงขันดานราคา  และการสรางสินคา Brand 
Name การกําหนดโควตาของบางประเทศทําใหมีตลาดที่แนนอน 

 มีชองทางจําหนายที่ทําใหสินคาสงถึงผูซ้ือโดยตรงได 
 ประเทศคูแขงที่สําคัญของประเทศไทยยังมีปญหาทางการเมือง  อาทิ จีน  และอินโดนีเซีย 
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ขอจํากัด 
 
 ผูประกอบการ (SMEs)  ของไทยตองเผชิญอุปสรรคทางดานการกีดกันทางการคาแบบไมใชภาษีสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง  โดยเฉพาะการเปล่ียนกฎระเบียบของประเทศคูคาที่เปนประเทศพัฒนาแลว อาทิ ญ่ีปุน สหรัฐฯ และ EU  
ตางออกระเบียบการนําเขาที่เขม งวดกับสินคาในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อาทิ สหภาพยุโรปออก
กฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑฉบับใหม (Registration, Evaluatin and Authorization of Chemical Products:  
REACH) ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2550   

 รวมถึงขอจํากัดทางดานโควตา และการเปดประเทศของประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะประเทศจีนอินเดีย บัง
คลาเทศ และปากีสถาน    ทําใหผูซ้ือสินคาส่ิงทอหันไปซ้ือสินคาจากประเทศเหลานั้น  โดยเฉพาะสินคา ในหมวด
เส้ือผาสําเร็จรูป เพราะเปนอุตสาหกรรมที่ตองการ เงินลงทุนตํ่ากวาอุตสาหกรรมส่ิงทออื่นๆ  ประกอบกับการ
พัฒนาทางดานเขตการคาเสรี และความตองการสินคาอยางเรงดวนของผูซ้ือ ซ่ึงเคยตองการสินคาภายใน 3 เดือน 
ก็คอยๆ ลดลงเหลือเพียง 1 เดือน   เพื่อลดคาใชจายทางการเงิน การเก็บสต็อกและความเส่ียงทางดานการคาทํา
ใหประเทศที่มีคาแรงงานสูงปานกลาง เชน  ประเทศเม็กซิโก ประเทศยุโรปตอนใตและประเทศยุโรปตะวันออกเร่ิม
เขามาแขงขันในอุตสาหกรรมส่ิงทอมากขึ้น 

 นอกจากนี้  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ของไทย  ยังตองเผชิญกับปญหาการขาดวัตถุดิบเสนใยที่
มีคุณภาพ  การขาดการบริหาร-จัดการและการตลาดที่มีคุณภาพ การขาดขอมูลดานการตลาด  การขาดบุคคลากร
ที่มีทักษะทุกระดับ  รวมถึงการพัฒนาและวิจัยรูปแบบสินคายังมีนอย 

 ในป  พ.ศ.  2543  ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน  (AFTA)  ส่ิงทอเปนสินคาในกลุม Fast Track ที่ตองลด
ภาษีศุลกากรขาเขาใหอยูที่ระดับ 0-5% ซ่ึงมีผลกระทบใหประเทศในกลุม AFTA  มีการแขงขันภายในกลุมมากขึ้น  
คือ  เส้ือผาสําเร็จรูปราคาถูกจากอินโดนีเซีย  และเวียดนามสามารถเคล่ือนยายสูทุกประเทศในกลุมรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย  ซ่ึงสงผลใหการปรับตัวของผูประกอบการ (SMEs) ของประเทศไทยในสินคาระดับเดียวกันมีความจํา
เปนมากขึ้น 

 
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผาเครื่องนุงหม 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบมีราคาสูง (ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ)  
ภาษีวัตถุดิบที่สําคัญๆ บางประเภทที่ตองนําเขาจากตางประเทศอยูในอัตราที่สูง  รวมถึงการสงมอบสินคาใช
ระยะเวลานาน 
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2. บุคคลากร:  ขาดบุคคลากรระดับสูงที่จะสนับสนุนคิดคนหรือสรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
ผลิตสวนใหญมักผลิตตาม Order จากประเทศคูคา ขาดชางเทคนิค วิศวกรที่มีความชํานาญและความสามารถ
เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางรวดเร็วเพราะอุปสรรคทางดานภาษาและความกระตือรือรน ขาดบุคคลากร
ทางดานการบริหาร-จัดการและการตลาด  รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะบุคคลากรในทุกระดับ 

3. แรงงาน:  แรงงานสวนใหญของผูประกอบการ SMEs  สวนใหญมักขาดทักษะและความชํานาญ  เพราะ
เนื่องจากขาดการศึกษา  การฝกอบรม  และการฝกฝนทางดานส่ิงทอมาโดยตรง รวมถึงอัตราการเปล่ียนงานมี
สูงมาก 

4. การผลิต:  เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรลาสมัยสงผลใหมีปญหามลภาวะทําใหตองเสียคาใชจายในการกําจัดและ 
ดูแลควบคุมสูง  เคร่ืองจักรมีราคาแพง  ขาดการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ  รวมถึงการนําระบบ
คอมพิวตอรหรือระบบ CAD/CAM มาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑและการตัดเย็บเพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ช้ินงานยังมีนอย 

5. การตลาด:  ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักจะขาดกลยุทธและความสามารถการตลาดเชิงรุก  
เนื่องจากระบบฐานขอมูลและครือขายขอมูลยังขาดความสมบูรณ  ขาดความถูกตองแมนยํา  ทําใหขาดขอมูลที่
ดีในการตัดสินใจ  ประกอบกับการสงออกบางสวนเปนการสงออกตามระบบโควตามีตลาดแนนอนทําใหขาด
การแขงขันทําใหผูประกอบการไมพยายามหาตลาดใหมๆ   ขาดความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
สินคา เพราะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยมีลักษณะการผลิตเพื่อสงใหบริษัทแมที่มี World 
Brand Name จึงตองผลิตตามคําส่ัง  ทําใหขาดความสามารถและความกระตือรือรนในการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมรวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) 

6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  การประสานงานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ  ผูประกอบการ  และองคกรที่เก่ียวของยังไมสมบูรณ  ในปจจุบันผูประกอบการซ่ึงรอยละ 
95 เปน SMEs ดานส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมยังมีเปาหมายและวิสัยทัศนไมสอดคลองกัน  ขาดการประสานงาน
ระหวางสมาคมตางๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมและผูประกอบการ SMEs  รวมถึงขาด
ระบบการส่ือสารที่ดีที่จะชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้ง
วัตถุดิบ 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน โดยสวนใหญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มักจะประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนแหลงเงินกู  ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันทางการเงินสวนใหญเนนใหกูเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
เพื่อการสงออก ซ่ึงสวนใหญมักจะเปนผูประกอบการรายใหญ (LEs) 

8. สิ่งแวดลอม:  ขาดแหลงมลภาวะจากอุตสาหกรรมฟอกยอม  ซ่ึงปญหาดานมลภาวะนับเปนปญหาที่สําคัญ
อยางย่ิงในอนาคตทั้งนี้เนื่องจากการกีดกันทางการคาโดยอาศัยระบบมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (ISO 14000)  
ซ่ึงปญหาดานส่ิงแวดลอมนี้เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมกันแกไข  เนื่องจากตนทุนในกระบวนลด
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มลภาวะตองเสียคาใชจายสูง  ซ่ึงจะมีผลทําใหตนทุนการผลิตสูงและมักจะเปนปญหาอยางมากกับ
ผูประกอบการรายเล็ก  

9. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  ขาดการสนับสนุนเการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ 
(SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียน แปลงและมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร 
(NTB’s) ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ :   
 
โอกาส 
 แมวาตลาด ASEAN  จะไมใชตลาดสงออกหลักของประเทศไทยในปจจุบัน  แตคาดวาเม่ือประเทศตางๆ  ไดลด

ภาษีศุลกากรในสวนของอัญมณีและเคร่ืองประดับตามขอตกลงของ AFTA (ASEAN Free Trade Area)  แลวไทย
จะมีโอกาสขยายการสงออกไปยังตลาดใหมในกลุมประเทศ ASEAN  ไดมากขึ้น  เพราะประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันมากที่สุดในอาเซียน  ทั้งในดานฝมือการเจียระไนเพชรและพลอย  การทําตัวเรือน  รวมทั้งมี
ประสบการณในตลาดสงออกมากกวาประเทศอื่นๆ  ในอาเซียนดวยกัน  เพราะในปจจุบันโครงสรางภาษีศุลกากร
ในสวนของเคร่ืองประดับอัญมณีของประเทศในกลุมอาเซียนยังอยูในระดับสูง  ดังนั้นหากมีการเปดการคาเสรีตาม
ขอตกลงของ AFTA  แลวก็จะชวยใหประเทศไทยสงออกสินคาไปเจาะตลาด ASEAN ไดเพิ่มขึ้นอีกตลาดหนึ่ง  
เนื่องจากประเทศที่เปนสมาชิกใน ASEAN จะมีขอตกลงรวมกันในการลดภาษีศุลกากรสินคาระหวางกันตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว 

 
ขอจํากัด 
 
 แนวโนมที่เปนอุปสรรคและขอจํากัด  (Threats)  ประการสําคัญ  ไดแก  การที่อัตราคาจางแรงงานของไทยมี

ระดับสูงกวาประเทศเพื่อนบาน  อาทิ  อินโดนีเซีย  จีน  อินเดีย  และเวียดนาม  นอกจากนี้การขยายการคาใน
อนาคตอาจทําใหถูกตัดสิทธิประโยชน  GSP  ในการสงออกไปยังตลาดของประเทศพัฒนาแลว  ผูประกอบการ 
(SMEs)  ของไทยตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงจากจีนและอินเดีย ซ่ึงมีความไดเปรียบดานตนทุน                   
คาจางแรงงานและความพรอมของวัตถุดิบหลักหลายชนิด รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและ
เคร่ืองประดับอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ปจจุบันอินเดียและศรีลังกาไดเรงศึกษาและพัฒนาการเผาพลอยตาม
แบบไทย ตนทุนคาจางแรงงานของไทยสูงกวาคูแขงสําคัญ อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทําใหมีการยายฐานการ
ลงทุนจากไทยไปประเทศคูแขง  ดังกลาวมากขึ้น 

 นอกจากนี้  อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยยังคงตองเผชิญกับปจจัยเส่ียงอยางมาตรการอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี (Non Tariff  Barriers:NTBs)  เชน ประเทศญ่ีปุนไดออกกฏหมาย Customs Tariff Law   หาม
การนําเขาสินคาที่ละเมิดเคร่ืองหมายการคา สิทธิดานการออกแบบ และสิทธิดานทรัพยสินทางปญญา    

 อุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภทของไทย อาทิ อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนและตัวเรือนเคร่ืองประดับอุตสาหกรรม
การชุบตัวเรือนและช้ินสวน อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพตนแบบประสบกับปญหาและอุปสรรคทางดานคุณภาพ
ไมตรงกับความตองการใช  รวมถึงการผลิตไดไมทันกับความตองการของลูกคา 
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สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ  คุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ  
การสงมอบไมทันเวลา  รวมถึงราคาของวัตถุดิบที่ตองนําเขามีราคาสูง 

2. บุคคลากร:  ขาดทักษะหรือบุคคลากรทางดานการบริหาร-จัดการ  ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากรทางดาน
ชางฝมือ/ชางเทคนิคเฉพาะดาน  รวมถึงขาดทักษะหรือบุคคลากรทางดานนักการตลาดเชิงรุกทั้งสําหรับตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ 

3. แรงงาน:  การขาดแคลนแรงงานฝมือ อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแทของไทยยังขาดแคลนแรงงานฝมือในดาน
การออกแบบและผลิตสินคาในระดับสูงคอนขางมาก เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการฝกฝนจึงจะเกิดความ
ชํานาญและความประณีตในช้ินงานนั้น    รวมถึงในปจจุบันผูประกอบการ (SMEs) มักประสบกับปญหา
แรงงานฝมือไทยถูกซ้ือตัวโดยบรรดาคูแขงทั้งจากจีน มาเลเซีย และอินเดีย เปนตน  

4. การผลิต:  เทคโนโลยีไมทันสมัย  เคร่ืองจักรมีราคาแพง  ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  รวมถึง
ปญหาการผลิตที่ไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑสากล 

5. การตลาด:  ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักจะขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย  ขาดกล
ยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดภายในประเทศและระหวางประเทศ  ขาดเครือขายและความ
เขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาดคุณภาพในการขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  รวมถึงขาด
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  ขาดการประสานงานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ  ผูประกอบการ  และองคกรที่เก่ียวของ  ขาดการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทั้งระบบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมสนับสนุนในขั้นตอนตางๆ ยังไมเขมแข็ง  เชน  การถักสรอย  การปมโลหะ  การทําทองกลวง  เปน
ตน 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน  

8. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  ผูประกอบการ (SMEs) มีความตองการการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการ
สรางศูนยกลางการคา (Trading Base) ทั้งการจําหนายสินคาที่ผลิตเอง  และโดยเฉพาะสําหรับเปนศูนยกลาง



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย ฒ 

ซ้ือ-ขายวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ  ขาดการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ 
(SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียน แปลงและมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร 
(NTB’s) ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 
กลุมท่ี 4:  ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส / ช้ินสวนยานยนต   
 
ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส :  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษานั้น พบวา 
การผลิตจะเปนการผลิตเพื่อสงขายในประเทศเทานั้น เชน สงขายตามรานฮารดแวรตางๆ  แตก็มีการสงขายไปยังตลาด
ตางประเทศเหมือนกัน จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการที่ไมสงออกขายยังประเทศ เนื่องจาก ขอจํากัดของเร่ือง
น้ําหนักในการสงออก รวมถึงการขายอุตสาหกรรมประเภทนี้จะตองอาศัยการบริการหลังการขายเปนจุดขาย เพราะ
หากเกิดปญหาของสินคานั้นๆ ทางบริษัทฯ ไมสะดวกที่จะตองสงชางไปบริการ ณ ตางประเทศได ซ่ึงจากประสบการณ
เคยมีลูกคาตางประเทศส่ังซ้ือสินคาเขามา โดยทางโรงงานไดเสนอเง่ือนไขที่วาจะจัดสงสินคาใหถึงที่หมายแตทั้งนี้จะไม
มีการบริการหลังการขายใหกับลูกคา ดังนั้นสินคาในกลุมที่เหมาะกับการสงออกไปยังตลาดตางประเทศควรจะเปน
จําพวก อุปกรณอีเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก เปนลักษณะที่นําไป เปนสวนประกอบ เพื่อทําใหเปน Finish Product เชน ชิพ 
วงจร แผงวงจรอีเล็กทรอนิกส  สําหรับการทําตลาดสําหรับธุรกิจการสงออกในอุตสาหกรรมนี้  โดยสวนใหญทาง
ผูประกอบการที่เพิ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจจะใชวิธีออกงาน Exhibition กับกรมสงเสริมการสงออก แตบางรายที่ดําเนินธุรกิจ
มาเปนเวลานานแลว อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนําลูกคาใหมให จึงทําใหแทบไมตองเจาะตลาดเองเลย นอกจากนั้นยังมี
ชองทางการขายในลักษณะของการใช Sales ในการขายตรง ลงสมุดหนาเหลือง สง Catalog ไปที่ลูกคา เปนตน หรือ
อาจจะเปน ลักษณะผานเอเยนต โดยเอเยนตจะมีลูกคาอยูที่ตางประเทศ  
 
โอกาส 
 
 อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตลอด

ระยะเวลา 10 ปที่ผานมาทั้งในดานการลงทุน  การจางงาน  และการสงออก  โดยเปนการเคล่ือนยายฐานการผลิต
ของบริษัทช้ันนําของโลกเขามาต้ังฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดโลก  ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในเชิงลึก 

 
ขอจํากัด 
 
 ปจจุบันผูผลิตและผูสงออกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยตองประสบกับปญหาตนทุน

การผลิตที่สูงขึ้น ทั้งตนทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานตามที่ประเทศคูคากําหนดซ่ึงอาจสงผลใหผูสงออกตองประสบกับความลาชาในการทําตลาดเพราะตอง
เสียเวลาในการย่ืนเอกสารและรอการอนุญาตจากประเทศผูนําเขา ซ่ึงการกีดกันการคาแบบไมใชภาษีอากร 
(NTB’s) เชนนี้มีแนวโนมสูงขึ้นมาก เพราะเนื่องจากประเทศพัฒนาแลว อาทิ ญ่ีปุน สหรัฐฯ และ EU (ผูนําเขา
แผงวงจรไฟฟารายใหญของโลก) ตางออกกฎและระเบียบการนําเขาที่เข มงวดกับสินคาหมวดผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและช้ินสวน 
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 การใช ช้ินสวนอิ เล็กทรอนิกสในประเทศยังอยู ในระดับตํ่า  ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ  เชน ไม มีผูผลิต
ภายในประเทศ  มีผูผลิตในประเทศแตไมมีคุณภาพตามที่ตองการหรือมีความยุงยากในการซ้ือ-ขายระหวางโรงงาน 
(ทําใหผูผลิตสงออกทั้งหมดไปยังประเทศสิงคโปรผูที่ตองการใชตองนําเขาจากสิงคโปรอีกทอดหนึ่ง) 

 นอกจากนี้  ยังพบวาเ ง่ือนไขในการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมนี้อยูที่การที่จะสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value 
Added)  ใหเพิ่มขึ้นกวาที่เปนอยูไดอยางไร  โดยผูรับชวงการผลิตจะตองสรางความเช่ือม่ันในดานคุณภาพ  ราคา  
และความรวดเร็วในการสงมอบใหเปนที่ยอมรับ  และการที่จะสามารถสรางระบบจัดหาช้ินสวน  และระบบการซ้ือ-
ขายระหวางผูผลิต  ที่จะสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายไดมากนอยเพียงใด  เพราะการแขงขันในกลุมนี้เปน
การแขงขันกันในดานความสามารถในการฃจัดหาช้ินสวน  ราคา  และความรวดเร็วในการสงมอบสินคาไดทันกับ
ความตองการของตลาด 

 
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง 

2. บุคคลากร:  ขาดบุคคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมถึงการขาดระบบและบุคคลากรในการบริหาร-
จัดการที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 

3. แรงงาน:  ปญหาดานแรงงานที่ขาดแคลนระดับปฏิบัติการ  เนื่องจากการเคล่ือนยายของแรงงานไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ  เชน อุตสาหกรรมรถยนตเปนตน 

4. การผลิต:  ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยมักจะ การสูญเสียปจจัยไดเปรียบในการแขงขัน การนําเขาช้ินสวน
จากตางประเทศในสัดสวนที่สูง  การขาดผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพในการสงออก   ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ
มีมูลคาเพิ่ม  (Value Added) ตํ่า  การนําเขาเคร่ืองจักรการผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณสําเร็จรูปและซอฟทแวร
เพื่อการใชนภายในประเทศมีมูลคาสูง  การใชสิทธิการผลิตจากตางประเทศ  ทําใหไมมีอิสระในการขายและ
ดัดแปลง  รวมถึงการขาดเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีเฉพาะผลิตภัณฑ 

5. การตลาด:  ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักเปนเพียงผูรับจางประกอบผลิตภัณฑ  ซ่ึงขาดการ
สงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่ใชช่ือเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  นอกจากนี้ยังขาดระบบขอมูลทางการตลาด
และกลยุทธการตลาดเชิงรุก  รวมถึงความสามารถในการเจาะหาตลาดใหมๆ   
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6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  ขาดการเช่ือมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมช้ินสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุน  รวมถึงการขาดระบบการส่ือสารที่ดี
ที่จะชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งแหลงวัตถุดิบ 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนและทักษะการจัดการของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย 

8. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  ขาดการสนับสนุนเการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ 
(SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียน แปลงและมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร 
(NTB’s) ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 
ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต :  ในขณะที่ทางภาครัฐไดมีการกําหนดวิสัยทัศน “Detroit of Asia” และการกล
ยุทธการพัฒนาผูผลิตช้ินสวนยานยนตของไทย โดยใชระบบคลัสเตอรมาสนับสนุนประสิทธิภาพของผูประกอบการไทย
นั้น จะตองพิจารณาในบริบทของการเปล่ียนแปลงภายใตเครือขายการผลิตในระดับโลก (Global Production 
Network)  ซ่ึงสงผลใหผูประกอบการไทยจะตองยกระดับขีดความสามารถของตนใหสูงย่ิงขึ้น บทบาทของภาครัฐ
จะตองปรับแตงใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต การพัฒนาไปสูผูผลิตช้ินสวนในกลุม 1st Tier จะตองใชเวลาซ่ึงควรกําหนดกลยุทธและแผนงานในระยะยาวที่
ถูกตองชัดเจน  โดยเนนทั้งดานปริมาณและคุณภาพไปพรอมๆ กัน  

 
 

โอกาส 
 
 ประเทศไทยเปนฐานการประกอบรถยนตในภูมิภาคเอเชียที่ มีกําลังการผลิตเพียงพอกับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม 
 มีโอกาสในเร่ือง After Market / อะไหลทดแทนสําหรับรถยนตเกา 
 ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานที่ต้ังทางภูมิศาสตรเปนศูนยกลางในการสงออก 
 ตลาดในภูมิภาคมีขนาดใหญพอที่จะรองรับการผลิตที่มีอยูในปจจุบันมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตที่เปนญ่ีปุน 
 
ขอจํากัด 
 
 ผูประกอบรถยนตและผูผลิตช้ินสวนยานยนตระดับที่ 1 (เปนอะไหลสําหรับประกอบรถยนตใหม) เกือบทั้งหมดเปน 

การลงทุนจากตางประเทศซ่ึงนโยบายตาง ๆ ถูกกําหนดจากบริษัทแมในตางประเทศผูประกอบการเหลานี้
สามารถยายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไดทุกเม่ือหากความไดเปรียบที่มีอยูลดนอยลง 

 มีการกีดกันทางการคาจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน โดยเฉพาะเวียดนามที่ออกระเบียบเขมงวดทั้ง   
ดานมาตรฐานของสินคาและการจํากัดการนําเข าช้ินสวนรถจักรยานยนต ประเภทสําเร็จรูป (Completely 
Knocked Down: CKD) 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย ต 

 ประเทศคูแขงที่สําคัญในเอเชีย คือ จีน และอินเดีย ซ่ึงมีความไดเปรียบดานคาแรงและตนทุน วัตถุดิบ ตาง
พยายามดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอยางเต็มที่ 

 แมวานโยบายของผูผลิตรถยนตช้ันนําของโลกในการจัดหาช้ินสวนยานยนตจากแหลงที่มีตนทุนต่ําจะเอื้อประโยชน
ตอการสงออกช้ินสวนยานยนตของไทย อยางไรก็ตามช้ินสวนยานยนตของไทยอาจตองเผชิญกับการแขงขันดาน  
ราคากับช้ินสวนยานยนตจากเม็กซิโก อเมริกาใต จีน และอินเดีย ซ่ึงเปนที่ตองการของบริษัทผูผลิตรถยนตเชนกัน 
นอกจากนี้ แรงกดดันของผูผลิตรถยนตช้ันนําของโลกอาจทําใหผูผลิตช้ินสวนยานยนตรายสําคัญของโลก อาทิ 
Delphi และ Visteon  ตองยายฐานการผลิตไปยังจีนและอินเดีย รวมทั้งประเทศในยุโรปตะวันออกเพื่ออาศัยคา    
จางแรงงานและตนทุนวัตถุดิบที่อยู ในระดับต่ําการยายฐานการผลิตดังกลาว คาดวาจะทําใหการผลิตช้ินสวน
ยานยนตของประเทศคูแขงดังกลาวของไทยมีการพัฒนามากขึ้นและสามารถแขงขันกับช้ินสวนยานยนตของไทยได
ในไมชา 

 จีน ประกาศระเบียบใหมกําหนดใหสินคาที่จําหนายในจีนจํานวน 132 รายการ ซ่ึงรวมถึงสินคาในกลุมยานยนต
และสวนประกอบตองติดเคร่ืองหมาย CCC Mark  เพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขอนามัยของคน สัตว และส่ิง
แวดลอม  

 ประเทศไทยยังไมไดเปนฐานการผลิตช้ินสวนในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริง 
 ประเทศไทยมีขอจํากัดในการสงออกเพราะตองปฏิบัติตามกรอบกติกาการคาโลก ทั้ง WTO และ AFTA  ปญหา

ของประชาคมยุโรปและประเทศอื่นๆ  ในการวางมาตรการที่เปน Non-tariff Measures เชน  ขอกําหนดดาน
ส่ิงแวดลอม  ขอกําหนดดานคุณภาพผลิตภัณฑ เปนตน  ซ่ึงอาจตองอาศัยทั้งเงินทุนและความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาดานเทคโนโลยี  และนโยบายการสนับสนุนชวยจากภาครัฐ 

 
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมช้ินสวน
ยานยนต 

ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการต้ังแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้ 

1. วัตถุดิบ:  ราคาตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการไทยเสียเปรียบกวาประเทศคูแขงที่สําคัญในเอเชีย  คือ  จีน 
และ อินเดีย  รวมถึงขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพตองพึ่งพาการนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง 

2. บุคคลากร:  การพัฒนาบุคคลากรทั้งดานเทคโนโลยีวิศวกรรมและการจัดการยังไมสามารถสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงบุคคลากรขาดความรูดานภาษาและกฎหมายทําใหไมมีอํานาจในการตอรอง  
เสียเปรียบดานการทําสัญญาการคา 
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3. แรงงาน:  ปญหาดานแรงงานที่ยังไมไดมาตรฐานและปริมาณไมเพียงพอ  รวมถึงการนําเขาแรงงานตางดาว
เพื่อมาทํางานซ่ึงแรงงานไทยไมนิยมทํา  จึงทําใหหางานยากและสงผลใหระยะหลังแรงงานตางดาวเหลานั้นได
ชักชวนเพื่อนเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น 

4. การผลิต:  เนื่องดวยประเทศไทยยังไมไดเปนฐานการผลิตช้ินสวนในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริงผูประกอบการ 
(SMEs) ของไทยมักจะขาดเทคโนโลยีที่เปนแกนแท (Intrinsic Technology)  ของตนเอง  ยังตองพึ่งเทคโนโลยี
จากตางประเทศ  ขาดการถายทอดเทคโนโลยีอยางจริงจัง  นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตตํ่า  เม่ือ
เทียบกับ Supplier ทั่วโลก การใชสิทธิการผลิตจากตางประเทศ  ทําใหไมมีอิสระในการขายและดัดแปลง  
รวมถึงการขาดเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีเฉพาะผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑสวนใหญไมมีการออกแบบ
เองเนื่องจาก Specification ถูกกําหนดมาจากคูคา 

5. การตลาด:  ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักเปนเพียงผูรับจางประกอบช้ินสวนยานยนต  ซ่ึงขาด
การสงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่ใชช่ือเคร่ืองหมายการคาของตนเอง  นอกจากนี้ยังขาดระบบขอมูลทาง
การตลาดและกลยุทธการตลาดเชิงรุก  รวมถึงความสามารถในการเจาะหาตลาดใหมๆ   

6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ:  ขาดการเช่ือมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมช้ินสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุน  รวมถึงการขาดระบบการส่ือสารที่ดี
ที่จะชวยเช่ือมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งแหลงวัตถุดิบ 

7. เงินทุน:  ขาดแหลงเงินทุนและทักษะการจัดการของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย 

8. กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ:  ขาดการสนับสนุนของภาครัฐในปจจัยสําคัญๆ  อาทิ ดานการพัฒนาวัตถุดิบ  
แรงงาน  และเทคโนโลยี เชน  การพัฒนา “ระบบการรับรองความสามารถของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลใน
อุตสาหกรรม”  รวมถึงการจัดใหมีศูนยฝกอบรม Training the Trainers เปนตน   ขาดการสนับสนุนเการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ (SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปล่ียน แปลงและมาตรการ
การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร (NTB’s) ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

 

โดยสรุป  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
โครงสรางและกลไกการสงออกในแตละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักๆ ที่สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย
นั้นควรมุงเนนและยึดหลักการพัฒนาตามแนวความคิดในเร่ืองของเศรษฐกิจใหม (New Economy) ซ่ึงเปนแนวคิดที่มีการ
กลาวถึงกันอยางกวางขวางและเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกในขณะนี้ ประกอบ
กับขอตกลงในเวทีองคการการคาโลก (WTO) ที่มีการเปดเสรีโทรคมนาคมในป พ.ศ. 2549   ดังนั้นเศรษฐกิจใหมจึงเปน
เง่ือนไขที่เศรษฐกิจไทยตองมีการปรับตัวอยางรูเทาทัน ตองมีการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสมและรอบคอบ มี
การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาทางดานตางๆ  โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนและ
กอใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเปนการลดการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม 
การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจใหมนี้ควรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือยึดหลักของทางสายกลาง ความ



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย ท 

พอประมาณอยางมี เหตุผลโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs)  ใหอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี มีความเหมาะสม มีความยืดหยุน สามารถปรับใหสอดคลองกับ
สถานการณตางๆ  ไดและใชความไดเปรียบที่มีอยู เชน องคความรูของภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทยมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากรของประเทศอยางเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวตองอาศัยความ
รวมมือและการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนควรเรงใหความสําคัญกับเศรษฐกิจใหมที่จะเกิดขึ้น 

 

เม่ือพิจารณาขอเสนอแนะจากการศึกษาศักยภาพการแขงขัน  โอกาสและขอจํากัด  รวมถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ภายใตการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจใหม หรือ New Economy  นั้น
พบวามีความจําเปนอยางย่ิงที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสาขาสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศดังที่ไดทําการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
และผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ  ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  และภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  ดังกลาวใหมีขีดความสามารถที่จะ
แขงขันในตลาดโลกได  (Competitiveness)  กฎระเบียบของรัฐรวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ  จะตองเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว (Flexibility)  และตองพยายามหาหนทางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนให
มีศักยภาพในการแขงขันในตลาดภายในประเทศและตางประเทศไดอยางย่ังยืน (Sustainability)  ดังที่สรุปขอเสนอแนะใน
รายงานผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใชไดในทุกสาขาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนเพื่อใหมีความพรอมและ
สอดคลองกันในเร่ืองการผลิตและการสงออก  ตลอดรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานการผลิต   

 


