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บทที่ 10 
การพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ 

 
 ในบทนี้ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการพัฒนา SMEs ใหสามารถพัฒนาตัวเองและยืนหยัดอยู
ไดภายใตยุคแหงการแขงขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการที่ประเทศใน
กลุมคูคาและคูแขงที่สําคัญของไทยเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจตกต่ําหรือถดถอยและ
จําเปนตองรักษาและขยายระดับการพัฒนาประเทศของตนใหมีความเขมแข็งมั่นคง
ดังเดิม ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหขยายตัวตอไปไดภายใตกระแสผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกจนในที่สุดสามารถขยับตัวไปอยูในกลุมของประเทศแนวหนาในโลกที่มี
ผูสนใจมาลงทุนหรืออยางนอยที่สุดมีระดับการพัฒนาที่ไมนอยหนาประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคอยางหนึ่งที่ฉุดมิใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนากาวขึ้นมาอยูในประเทศแนวหนาไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากติดอยูที่คุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษยที่อยูในระดับต่ํากวาประเทศคูแขง ในยุคกระแสโลกาภิวัฒนที่
ผลักดันใหประเทศตางๆ ในโลกตองปรับปรุงองคความรูเขาสูยุค “สังคมแหงการ 
เรียนรู” และมีการใชระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เขามาเกี่ยวของกับ
กระบวนการพัฒนาของประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได 
 การที่ประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยทํางานที่มีพื้นฐาน
การศึกษาที่ต่ํา ขณะเดียวกันก็มีคุณภาพและองคความรูไมเพียงพอที่จะประยุกตเอา
ความรูในมิติตางๆ เขามาใชในการพัฒนาวิสาหกิจของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
เทาทันนานาประเทศ ยอมจะเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาวิสาหกิจ SMEs ของ
ไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 
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10.1 วิเคราะหสถานภาพการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทยโดยภาพรวมแลว ถือวาอยูในระดับที่ดอย

กวาเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคและประเทศคูแขงทางการคาที่สําคัญ จาก
การจัดอันดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development Index : HDI) ในป 
2543 พบวาไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 76 ในขณะที่เกาหลีและมาเลเซียซึ่งเปนประเทศ
คูคาที่สําคัญของไทยในภูมิภาคนี้อยูในอันดับที่ 27 และ 59 ตามลําดับ 

ถึงแมวาในชวงที่ผานมา หลายรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการลงทุนทางดาน
การศึกษาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากงบประมาณทางการศึกษาถูกจัดสรรใหอยู
ในอันดับแรกๆ1 มีสัดสวนสูงถึงประมาณรอยละ 24.4 ของงบประมาณรายจาย 
ทั้งหมดในป 2544 (ดังตารางที่ 10.1) แตหากพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ
แลว การศึกษาของไทยยังดอยกวาหลายประเทศที่มีการลงทุนของภาครัฐทางดานนี้
นอยกวา 

จากผลการศึกษาของเพ็ญจันทร (2544) ช้ีใหเห็นวาอัตราการรูหนังสือของ
ประชากรวัยแรงงาน (15 ปขึ้นไป) ของไทยมีคาสูงกวาหลายประเทศในภูมิภาคไมวา
จะเปน เวียดนาม สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน แตเมื่อพิจารณาถึงระดับ
การศึกษาแลวพบวา เกือบรอยละ 70 ของประชากรวัยแรงงานจบการศึกษาเพียง
ระดับประถมศึกษาเทานั้น นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคแลว 
พบวาจํานวนประชากรที่จบการศึกษาพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปมี
สัดสวนต่ํากวาหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งต่ํากวาประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศคูแขงที่สําคัญของไทยในภูมิภาคนี้ 

 
 
 

                                                           
1 งบประมาณสวนใหญถูกจัดไวเปนรายจายประจํามากกวารายจายลงทุนถึง 5 เทา 
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ตารางที่ 10.1 : รายจายรัฐบาลจําแนกตามลักษณะงานในชวงป 2543-2544 
2543 2544 ลักษณะงาน 

รายจาย 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

รายจาย 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

การบริหารทั่วไป 43,687 5.1 43,550 4.8 
การปองกันประเทศ 71,268 8.4 75,394 8.3 
การรักษาความสงบภายใน 53,918 6.3 57,830 6.4 
การศึกษา 220,415 25.8 221,774 24.4 
การสาธารณสขุ 64,692 7.6 87,067 9.6 
การสังคมสงเคราะห 52,623 6.2 57,069 6.3 
การเคหะและชุมชน 37,788 4.4 36,225 4.0 
การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 7,281 0.9 6,870 0.8 
การบริการเศรษฐกิจ 190,999 22.4 201,482 22.2 
การดําเนินงานอื่นๆ 110,522 12.9 121,352 13.4 
รวม 853,193 100.0 908,613 100.0 
หมายเหตุ : ปที่ใชเปนปปฏิทิน 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย, กรกฎาคม 2545 

 
สืบเนื่องมาจากการศึกษาที่อยูในระดับต่ําดังกลาวขางตน ความตองการในการ

พัฒนาขีดความสามารถของแรงงานจึงจํากัดอยูที่เทคนิคพื้นฐานเปนสวนใหญ ดังจะ
เห็นไดจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาหลักสูตรที่ประชากรตองการ
พัฒนาความสามารถสูงสุด คือ ความรูทางดานชางอุตสาหกรรม รอยละ 36.4  
รองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกับคหกรรม รอยละ 35.8 ในขณะที่หลักสูตรเกี่ยวกับ
พาณิชยกรรม ภาษา คอมพิวเตอร และการบริหาร ซึ่งเปนหลักสูตรที่สําคัญใน 
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกลับไดรับความสนใจนอยรวมกัน
ประมาณรอยละ 9 เทานั้น 

สําหรับบุคลากรในระดับสูง กลาวคือ เปนผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ขึ้นไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือวามีสวน
สําคัญในการพัฒนา SMEs แตจากตารางที่ 10.2 จะเห็นวาผูที่จบการศึกษาใน



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

10 - 4  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 

ระดับอุดมศึกษามีจํานวนเพียงไมถึง 100,000 คนตอป โดยในป 2544 มีผูจบจาก
ระดับอุดมศึกษา 88,000 คน ลดลงจากป 2543 ประมาณ 3,000 คน อีกทั้งมีผูจบ
การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ทั้งหมด 23,374 คน หรือรอย
ละ 26.7 ที่อยูในขายที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลดาน Information 
Technology (IT) และ Information and Communication Technology (ICT) ของ 
SMEs ได เนื่องจากความตองการกําลังคนดาน S&T ในภาพรวมของประเทศไทยใน
ป 2544 นั้น ยังมีกําลังคนสวนเกินอยูจํานวนหนึ่งที่สามารถนํามาฝกอบรมเพิ่มเติม
ความรูดาน ICT ได 
ตารางที่ 10.2 : จํานวนผูจบการศึกษระดับอุดมศึกษาในสาขา S&T ในป 2543-

2544 
 จบการศึกษาทุกสาขา 

(คน) 
จบการศึกษาสาขา S&T 

(คน) 
รอยละของ S&T 

 
2543 
2544 

91,490 
88,155 

24,408 
23,374 

26.7 
26.5 

ที่มา : Yongyuth Chalamwong, 2002 (Table 5) 
 
จากการศึกษาของ Chalamwong (2002) ยังพบอีกวา คาตอบแทนของผูจบ

การศึกษาโดยเฉพาะที่เขาทํางานกับหนวยราชการอยูในระดับต่ําและไมจูงใจเพียง
พอที่จะใหผูจบการศึกษาสาย S&T ใหความสนใจเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก อัตรา
คาจางของผูจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ของภาครัฐเริ่มบรรจุ
อยูที่ 6,360 บาทตอเดือน และของภาคเอกชนอยูที่ 7,000-15,000 บาทตอเดือน ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยที่จบการศึกษาและทํางานในตางประเทศในสาขา S&T 
เดียวกัน จะไดรับคาจางสูงกวาประเทศไทยเกือบ 10 เทา ซึ่งถาพิจารณาจากฐานของ
เงินเดือนดังกลาวเปนอุปสรรคอยางยิ่งที่จะนําผูเช่ียวชาญจากตางประเทศในสาขา IT 
หรือ ICT เขามาเสริมผูที่จบการศึกษาของไทยในสวนที่ขาดแคลน เนื่องจากเงินเดือน
ไมจู งใจที่ จะมาทํางานในภาครัฐและเอกชน  เวนแตจะมี เงินสวนเพิ่มหรือ 
สวัสดิการเสริมที่นาพอใจเทานั้น 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 10 - 5 

 อยางไรก็ตาม ในป 2543 ประเทศไทยไดมีผูเช่ียวชาญในวิชาชีพสาขาตางๆ 
ขออนุญาตเขาทํางานในประเทศ 10,993 คน โดยสวนมากมาจากญี่ปุน อังกฤษ จีน 
และอินเดีย 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจของ IMD (2001) พบวาประเทศไทยลาหลังประเทศ 
คูแขงทางการคาทั้งกลุมประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา โดยถูกจัดอยู
ในอันดับที่ 38 โดยภาคอุตสาหกรรมของไทยมีสวนตางของกําไรต่ํามาก สาเหตุ 
สวนหนึ่งเกิดจากกําลังคนมีการศึกษาและทักษะต่ํา ซึ่งยืนยันจากการสํารวจ IMD 
ดานบุคลากรสายเทคนิคในกลุมประเทศเอเชียและแปซิฟกโดยมีคะแนนเพียง 5.09 
ต่ํากวามาเลเซียและอินโดนีเซีย นอกจากนั้นคุณภาพสินคายังต่ํา และเกิดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตสูงทําใหตนทุนการผลิตสูง ทําใหสูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขันลงไปเรื่อยๆ 

 แตจากประสบการณของประเทศพัฒนาแลวไดพิสูจนใหเห็นวาธุรกิจสามารถ
ลดตนทุนการผลิตไดเปนอยางมีประสิทธิภาพถาจะเรงพัฒนานําเอา ICT มาใช  
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากขอจํากัดดานเครือขาย Internet Services Providers 
(ISP) ซึ่งยังมีราคาคอนขางสูงแลว ปญหาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ขาดแคลน
กําลังคนดาน ICT2 ซึ่งประเทศไทยไดถูกจัดอันดับไวเปนประเทศสุดทาย (อันดับที่ 
49) จากทั้งหมด 49 ประเทศ ซึ่งเปนภาระที่ภาครัฐจะตองพัฒนาบุคลากรดานนี้อยาง 
รวดเร็วเพื่อใหกลยุทธในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 
SMEs อยางมีประสิทธิภาพ 

จากความพยายามของภาครัฐในการที่จะสนับสนุนการพัฒนา SMEs ไทย ให
มีความแข็งแกรงและเติบโตไดอยางยั่งยืน แตเทาที่ผานมา โครงสรางของ SMEs ยัง
ไมเปนระบบและยังไมไดใชเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
อยางเปนรูปธรรม ดังนั้นภาครัฐจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา SMEs ไวหลาย
ดาน เชน การยกระดับเทคโนโลยีของการจัดการ การพัฒนาผูประกอบการและ
ทรัพยากรบุคคลของ SMEs เปนตน การที่ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีความ 

                                                           
2 ดูรายละเอียดจาก Yongyuth Chalamwong (2002) 
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เช่ียวชาญดาน IT และ ICT จะกลายเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญตอการประยุกต IT 
และ ICT ไปใชกับ SMEs ไดเปนอยางดี 

สําหรับแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น เห็นไดชัดวาในป 
2544 เปนแรงงานในระดับลาง (ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา) ใน 
สัดสวนสูงถึงประมาณรอยละ 62 ของแรงงานทั้งหมดใน SMEs ในขณะที่แรงงาน
ระดับสูงที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวานั้น มีเพียงรอยละ 7 เทานั้น (ดัง 
ตารางที่ 10.3) 
ตารางที่ 10.3 : สัดสวนแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนก

ตามระดับการศึกษา ในชวงป 2542-2544 
หนวย : รอยละ 

ระดับการศึกษา 2542 2543 2544 
ระดับลาง 64.8 62.8 62.5 
ระดับกลาง 29.1 30.9 30.5 
ระดับสูง 6.1 6.3 7.0 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ :  ระดับลาง หมายถึง ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 
  ระดับกลาง หมายถึง ระดับการศึกษาอยูในชวงมัธยมศึกษา-ปวส. หรืออนุปริญญา 

ระดับสูง หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา 
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั้งประเทศ รอบ 4 ป 2542-2544, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพการทํางานของบุคลากรในระดับตางๆ ที่
เกี่ยวของกับ SMEs ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ  

(1) ลูกจาง ซึ่งมีสัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของบุคลากร SMEs และเปน 
แรงงานในระดับลางที่มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาเปนสวนใหญ 
(ตารางที่ 10.4) ทําใหการฝกอบรมและการเรียนรูสิ่งใหมๆ ทําไดในขอบเขตจํากัด
และยากลําบาก สวนแรงงานในระดับกลางก็ยังมีปญหาการขาดทักษะทางดานภาษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งมีความสําคัญตอการ
ติดตอสื่อสารและการประกอบธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต ทําใหเสียเปรียบดาน
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ชองทางการจัดจําหนายในตางประเทศ3 ดังนั้นการที่จะยกระดับความรูความสามารถ
ของบุคลากรเหลานี้ใหเกิดจินตนาการในการสรางสรรปรับตัวใหเทาทันกับการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วมีโอกาสคอนขางยาก จึงเปนขอจํากัดของ SMEs 
ในการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม (value added) และใชเทคโนโลยีสูงๆ 
ตารางที่ 10.4 : สัดสวนแรงงาน SMEs จําแนกตามสถานภาพการทํางานและ

ระดับการศึกษาในป 2544 
หนวย : รอยละ 

การศึกษา ลูกจาง ผูประกอบการ รวม 
ระดับลาง 32.6 29.8 62.5 
ระดับกลาง 18.4 12.2 30.5 
ระดับสูง 4.7 2.3 7.0 

รวม 55.7 44.3 100.0 
หมายเหตุ :  ผูประกอบการ หมายถึง บุคลากรที่อยูจัดในกลุมนายจางและผูประกอบธุรกิจสวนบุคคล 
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั้งประเทศ รอบ 4 ป 2544, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
นอกจากขอจํากัดทางดานการศึกษาของลกูจางดังกลาว การฝกอบรมเพิ่มเติม

ในสวนที่แรงงานขาดจึงมีความจาํเปนแตกม็ีปจจัยที่ทําใหนายจางไมสนใจที่จะใหการ
ฝกอบรมแกลูกจาง เนื่องจาก ลูกจางใน SMEs มักจะมีการเคลื่อนยายเขาออกของ
แรงงานบอย ดวยสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ แรงงานถอนตัวกลบัไปชวยในบาง
ฤดูกาลทางการเกษตร เปนผลจากพื้นฐานเศรษฐกิจในชนบท ซึง่ยังทําการเกษตร
เปนสวนมาก และแรงงานยายไปทํางานในธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวา ลักษณะ
การเขาออกของแรงงานบอยเชนนี้ จึงไมจงูใจใหผูประกอบการ SMEs ฝกอบรม
ใหกับลูกจางของตน เนื่องจากเกรงวาเมื่ออบรมใหแลวแรงงานจะยายไปทํางานที่อื่น 
  

                                                           
3 ผลการสัมมนาระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา SMEs สวนกลางและสวนภูมิภาค จัดโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, พ.ศ. 2545 
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ขอจํากัดดานคุณภาพของแรงงาน ความไมเพียงพอของแรงงานบางฤดูกาลจน
ถึงกับการขาดแคลน จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา SMEs ให
เติบโตไดอยางยั่งยืน ดังนั้น การที่จะจัดตั้ง และ/หรือ ขยายธุรกิจ SMEs ในบางพื้นที่ 
โดยเฉพาะในชนบทจึงจําเปนตองมีการสํารวจอุปทานของแรงงานในพื้นที่นั้นๆ กอน 
เพื่อใหแนใจวาเมื่อตัดสินใจลงทุนหรือขยายกิจการ SMEs ไปแลวจะมีแรงงานใน
ระดับลางนี้อยางเพียงพอที่จะทําใหธุรกิจดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน 

(2) ผูประกอบการ (นายจางและผูประกอบธุรกิจสวนบุคคล) เปนกลุมที่มี 
ภูมิหลังการศึกษาที่คลายกับบุคลากรในกลุมลูกจาง กลาวคือ สวนใหญมีการศึกษา
อยูในระดับต่ํา (ตารางที่ 10.4) ขณะเดียวกันลักษณะการประกอบการของ SMEs ก็
ไมเอื้ออํานวยหรือจูงใจเพียงพอที่จะรักษาบุคคลรุนใหมที่มีการศึกษาสูงๆ ไวชวย
ธุรกิจของตนเองได เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ  

 ผูประกอบการที่ไดรับการสืบทอดกิจการของครอบครัวจากบิดา มารดา ซึ่ง
มีลักษณะการบริหารจัดการเปนแบบครอบครัวมากอน ไมมีการวางแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบมากนัก มุงเนนเพียงผลิตสินคาที่ถนัด
มากกวาการผลิตตามความตองการของตลาด และตัดสินใจโดยอาศัยความรูของ 
ผูประกอบการโดยไมมีการคนควาขอมูลสนับสนุน นอกจากนี้ธุรกิจหลายๆ แหงยังไม
มีแผนงานในการเตรียมทายาทสืบทอดในระยะยาว ทั้งที่ไดผานชวงเริ่มตนธุรกิจที่
ยากลําบากจากรุนแรกมาแลว รุนลูกรุนหลังซึ่งไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นกลับไมสนใจ
ทําธุรกิจของครอบครัวตนเอง โดยมองวากิจการคอนขางเล็ก มีโอกาสเติบโตยากหรือ
มีทัศนคติที่ไมดีนักตอการทําธุรกิจในครอบครัว และมุงเนนไปทํางานกับองคกร
ใหญๆ มากกวา จึงหาคนรุนใหมที่มีความสามารถสูงเขาไปสืบทอดกิจการของ 
ครอบครัวไดนอยลง อีกทั้งบางรายยังไมมีความพรอมที่จะเขามาดําเนินการตอทําให
ขาดความมุงมั่นที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองในดานการจัดการธุรกิจ ทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ  

 ผูประกอบการที่ยังไมมีประสบการณในการทําธุรกิจแตตองการริเริ่มทํา
ธุรกิจสวนตัว ซึ่งในระยะหลังไดมีความพยายามที่จะผลักดันผูวางงานที่เคยมี 
ประสบการณทํางานในองคกรธุรกิจมากอน จนกระทั่งถูกออกจากงานในชวงภาวะ
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วิกฤติเศรษฐกิจ ใหเขามาลงทุนเปนผูประกอบการ SMEs โดยใชเงินกอนสุดทายที่
เกิดจากการสะสมและชดเชยจากบริษัท แตบทบาทการเปนผูประกอบการรายใหม
กับการเปนพนักงานบริษัทมีความแตกตางกันคอนขางมาก บุคคลเหลานี้ขาดทักษะ
ประสบการณเชิงธุรกิจในหลายๆ ดาน ผูประกอบการบางสวนขาดคุณสมบัติพิเศษ
ของความเปนผูประกอบการ อาทิ ความกลาเสี่ยง ความกระตือรือรน รักการเรียนรู 
ทะเยอทะยาน รักความทาทาย ความเปนผูนํา การควบคุมตนเอง เปนตน ดังนั้น 
อัตราการลมเหลวจึงคอนขางสูง เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมในการเปน 
ผูประกอบการมากอน การที่จะชวยเหลือผูประกอบการใหมๆ เหลานี้จึงจําเปนจะตอง
ทําอยางเปนระบบแบบบูรณาการคลายๆ กับการสงเสริม franchise โดยใหการ 
โอบอุมจนเขมแข็งและชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง 
 เมื่อพิจารณาแยกตามลักษณะวิสาหกิจจะพบวามีโครงสรางของแรงงานที่ 
แตกตางกัน ดังนี้ 

 โครงสรางทางอายุ : บุคลากรในภาคการผลิตและภาคบริการคอนขางจะมี
โครงสรางทางอายุคลายกัน กลาวคือ บุคลากรสวนใหญอยูในวัยที่เพิ่งจบ
การศึกษาและเริ่มตนทํางาน (ชวงอายุ 15-29 ป) และเปนวัยกลางคนมี
ประสบการณทํางานอยูบาง (ชวงอายุ 30-44 ป) แตกตางจากภาคการคา
ปลีกซึ่งมีบุคลากรสวนใหญมีอายุเฉล่ียสูงกวา โดยอยูในชวงอายุ 30-44 ป 
และ 40 ปขึ้นไป (ดังตารางที่ 10.5) 

 เพศ : บุคลากรในภาคการผลิตและการคามีสัดสวนใกลเคียงกันระหวาง
เพศชายและเพศหญิง ซึ่งแตกตางจากภาคบริการที่มีเพศชายในสัดสวนที่
มากกวาเพศหญิงมาก (ตารางที่ 10.5) 

 สถานภาพการทํางาน : บุคลากรภาคการผลิตและภาคบริการมีลักษณะ
คลายกัน คือ บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนลูกจาง ในขณะที่ภาค
การคาจะมีบุคลากรสวนใหญเปนผูประกอบการ (ตารางที่ 10.6) 

 ระดับการศึกษา : บุคลากรทั้งในภาคการผลิต การคา และบริการไมวาจะ
เปนลูกจางหรือผูประกอบการมีระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํา (ไมเกิน
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ประถมศึกษา) เปนสวนใหญ ซึ่งถือเปนแรงงานระดับลาง อยางไรก็ตาม 
พบวาในภาคบริการมีแรงงานระดับสูง (การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
สูงกวา) เปนสัดสวนที่สูงกวาภาคการผลิต และการคา (ตารางที่ 10.6) 

 อัตราคาจาง : อัตราคาจางเฉลี่ยของผูที่เปนลูกจางใน SMEs ทุกชวงระดับ
การศึกษาถือวาต่ํา จากขอมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชาชนโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ (ตารางที่ 10.7) อัตราคาจางโดยเฉลี่ยของลูกจาง
ใน SMEs ภาคการผลิตมีคาต่ําสุดเมื่อเทียบกับภาคการคาและการบริการ 
อยางไรก็ตาม อัตราคาจางของ SMEs ไดขยายตัวสูงขึ้นจากกอนวิกฤติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคบริการซึ่งมีการขยายตัวของอัตราคาจางสูงที่สุด 

ตารางที่ 10.5 : โครงสรางทางอายุและเพศของแรงงาน SMEs จําแนกตาม
ลักษณะวิสาหกิจในป 2544 

หนวย : รอยละ 

การผลิต คาสง คาปลีก การบริการ รวม 
อายุ      

15-29 ป 10.2 1.7 4.8 15.2 31.8 
30-44 ป 10.1 2.0 8.2 22.8 43.1 
45 ปขึ้นไป 5.3 1.0 6.9 11.9 25.1 

รวม 25.6 4.6 19.8 49.9 100.0 
เพศ      

ชาย 12.9 3.1 9.9 31.4 57.3 
หญิง 12.7 1.5 9.9 18.5 42.7 

รวม 25.6 4.6 19.8 49.9 100.0 
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั้งประเทศ รอบ 4 ป 2544, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ตารางที่ 10.6 : สัดสวนแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษาและสถานภาพการ
ทํางานในธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การคา และบริการ ป 
2544 

หนวย : รอยละ 

ระดับการศึกษา ลูกจาง ผูประกอบการ รวม 
ภาคการผลิต    

ระดับลาง 45.1 21.6 66.7 
ระดับกลาง 23.1 5.8 28.9 
ระดับสูง 3.6 0.8 4.4 

รวม 71.8 28.2 100.0 
ภาคการคา    

ระดับลาง 16.9 43.0 59.9 
ระดับกลาง 14.2 18.8 33.1 
ระดับสูง 3.0 4.0 7.0 

รวม 34.1 65.8 100.0 
ภาคบริการ    

ระดับลาง 33.9 27.6 61.5 
ระดับกลาง 18.0 12.1 30.1 
ระดับสูง 6.1 2.2 8.4 

รวม 58.0 41.9 100.0 
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั้งประเทศ รอบ 4 ป 2544, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ตารางที่ 10.7 : อัตราคาจางของลูกจางเอกชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
และขนาดของแตละวิสาหกิจ 

หนวย : บาทตอเดือน 

2539 2543  
ลาง กลาง สูง รวม ลาง กลาง สูง รวม 

การผลิต         
1-49 คน 3,709 5,117 17,535 4,184 4,016 5,344 14,988 4,764 
50-99 คน 5,014 6,094 15,649 5,937 4,647 5,646 11,894 5,617 

100 คนขึ้นไป 4,075 6,051 17,681 5,462 4,744 6,076 20,650 6,589 
การคา         

1-49 คน 3,843 5,317 11,881 4,952 4,012 5,893 12,122 5,344 
50 คนขึ้นไป 5,088 7,614 22,449 9,865 5,078 7,548 21,047 9,817 

การบริการ         
1-49 คน 3,851 5,426 12,428 4,492 4,185 5,459 12,649 5,087 
50-99 คน 4,461 6,477 13,919 6,347 6,028 8,215 13,047 8,341 

100 คนขึ้นไป 5,145 8,298 19,101 8,711 5,157 7,527 20,131 10,135 
หมายเหตุ : การสํารวจไมไดมีการแยกขนาดการจางงานในชวง 100-200 คน 
ที่มา : รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั้งประเทศ รอบ 3 ป 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ดังนั้น การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย (บุคลากรและผูประกอบการ) ให

สามารถเกื้อหนุนการประกอบการ SMEs ใหรุดหนาอยางรวดเร็วไดนั้น ควรจะมีการ
จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมใหเหมาะสมตามพื้นฐานการศึกษาและสถานภาพใน
การทํางานที่แตกตางกันของผูที่ดําเนินธุรกิจ SMEs 
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10.2 การวิเคราะหสถานภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐใน 
การพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ 

 รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการของ SMEs 
โดยกําหนดมาตรการในการสรางผูประกอบการใหมและการพัฒนาผูประกอบการเดิม
ทั้งในดานการบริหารจัดการทั่วไป จนกระทั่งถึงการฝกอบรมเฉพาะดาน ซึ่งเนน 
การใหความรูโดยจัดฝกอบรมผานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีมาตรการจูงใจ
ใหผูประกอบการสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม โดยมีหนวยงานที่
ดําเนินการดานการฝกอบรมใหกับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ คือ สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และหนวยงานที่ไมไดมี 
วัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมใหแก SMEs เปนการเฉพาะ ดังจะกลาวตอไป 
 10.2.1 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Institute for 

Small and Medium Enterprises Development : ISMED) 
 หนวยงานที่มีบทบาทในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับธุรกิจ SMEs 

โดยเฉพาะ คือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ISMED จัดตั้ง
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยความรวมมือระหวาง
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปน
หนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ในสวนของเงินทุนในการดําเนินการของ ISMED ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนนุ
จากรัฐบาล โดยในปงบประมาณ 2542-2543 เปนเงนิอุดหนุนตามโครงการกระตุน
เศรษฐกิจ จํานวน 864.62 ลานบาท สวนในป 2544 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 50 ลานบาท มีสถาบันสวนกลาง คอื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต) และ
สถาบันเครอืขายตามภูมิภาคตางๆ 10 สถาบัน ประกอบดวย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวทิยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนนาย
รอย 
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พระจุลจอมเกลา สถาบันเครอืขายเหลานี้ทําหนาที่ถายทอดความรูทางวิชาการ  
ฝกอบรม รวมทั้งใหบริการสนับสนุนแก SMEs จัดการอบรมแกผูประกอบการไปแลว
ทั้งสิ้น 26,217 รายในป 2543 (คิดเปนผูประกอบการรายเดิมรอยละ 75 และรายใหม
อีกรอยละ 25) และลดลงเปน 6,878 ราย ในป 2544 (ผูประกอบการรายเดิมรอยละ 
80 และรายใหมรอยละ 20) 

สวนประเภทโครงการฝกอบรม เชน ดานการบัญชี การบริหาร การตลาด การ
ลงทุน และฝกอบรมเฉพาะดานหรือเฉพาะอุตสาหกรรม เปนตน ดังตารางที่ 10.8 ซึ่ง
แสดงประเภทของโครงการฝกอบรม 10 อันดับแรก จะพบวาการฝกอบรมในชวงป 
2543-2544 เนนทางดานการจัดการ การตลาด และความเปนผูประกอบการ  

นอกจากนี้มีการใหบริการปรึกษาแนะนํา4 ประกอบดวย ปรึกษาปญหาดาน 
การเงิน การตลาด การผลิต การบริหารจัดการ บัญชี บรรจุภัณฑ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และปญหาดานอื่นๆ ซึ่งใหคําปรึกษาแนะนําไปเปนจํานวน 977 รายในป 
2544 และผูรับบริการปรึกษาแนะนําสวนใหญเปนผูประกอบการรายใหมมีจํานวนถึง 
889 ราย 

อยางไรก็ตาม ถาจะพิจารณาจากจํานวนสถานประกอบการและการกระจายตัว
ของ SMEs ที่มีอยูมากมายหลายรูปแบบทั่วประเทศ การใหบริการฝกอบรมของ 
ISMED ยังคงจะตองขยายเพิ่มขึ้นอีกอยางมาก 

                                                           
4 มีผูขอรับคําปรึกษาดานการเงินมากที่สุดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือปญหาดานการตลาดรอยละ 16 
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ตารางที่ 10.8 : โครงการฝกอบรมจําแนกตามประเภทที่จัดบริการโดย ISMED 
ในป 2543-2544 

2543 2544 ประเภทโครงการฝกอบรม 
จํานวน 
(ราย) 

สัดสวน 
(%) 

จํานวน 
(ราย) 

สัดสวน 
(%) 

ดานการจัดการ 3,886 14.8 1,225 17.8 
ดานการตลาด 1,814 6.9 1,081 15.7 
ดานความเปนผูประกอบการ 3,022 11.5 927 13.5 
ดานการบัญช ี 1,118 4.3 565 8.2 
ดานแผนธุรกจิและการวเิคราะหโครงการ 2,067 7.9 540 7.9 
ดานการผลิต 883 3.4 434 6.3 
ดานการเงิน 461 1.8 386 5.6 
ดานภาษี 1,054 4.0 315 4.6 
ดานความรูทีจํ่าเปนและทั่วไป 815 3.1 274 4.0 
ดานสารสนเทศและพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 2,442 9.3 228 3.3 
อ่ืนๆ 8,655 33.0 903 13.1 

รวม 26,217 100.0 6,878 100.0 
ที่มา : ฝายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, กรกฎาคม 2545 

  
10.2.2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่ใน 

การสงเสริมและพัฒนา SMEs จัดฝกอบรมแกบุคลากรในธุรกิจ SMEs ไมวาจะเปน
ระดับพนักงาน ผูบริหาร หรือผูประกอบการ รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําและ 
แกปญหาใหกับผูประกอบการ SMEs  

การฝกอบรมสวนใหญเปนการฝกอบรมดานการผลิต ซึ่งมีทั้งที่เปนลักษณะ 
ทั่วไปสามารถประยุกตใชไดในทุกอุตสาหกรรม และที่เปนความรูเฉพาะทางในแตละ
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน เครื่องประดับ พลาสติก เครื่องทําความ
เย็น สิ่งทอและเครื่องนุงหม กระจกและแกว รองเทา เปนตน  
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10.2.3 หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  
 สําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการฝกอบรมสําหรับบุคคลทั่วไป ที่
ไมไดเฉพาะเจาะจงไปที่ธุรกิจ SMEs ไดแก  

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน : เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานดาน
การพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกําลังแรงงานใหมที่ประสงคจะเขาสูการ
ทํางาน เตรียมความพรอมดานทักษะฝมือ ความรูความสามารถดาน 
วิชาชีพ รวมท้ังเพิ่มพูนทักษะฝมือเฉพาะดาน กลุมเปาหมายการฝกอบรม
จะเปนแรงงานระดับกลางและระดับลาง (ระดับการศึกษาต่ํากวา ม.6 หรือ 
ปวส.) ซึ่งถือวาเปนแรงงานสวนใหญในธุรกิจ SMEs ดําเนินการฝกอบรม
ผานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค (สพร.) 12 แหง และศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัด (ศพจ.) อีก 62 แหงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังไดจัดตั้ง 
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (Skill Development Fund) ใหแรงงานใหม  
แรงงานที่ถูกเลิกจางและแรงงานที่อยูในระบบการจางงาน ซึ่งมีรายได 
ไมเกิน 10,000 บาท สามารถกูยืมเงินจากกองทุนฯ ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
(รอยละ 1) เพื่อกระตุนการพัฒนาคุณภาพทักษะและฝมือของตนเองให 
สูงขึ้น  

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ : เปนหนวยงานที่มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สวนหนึ่ งของภารกิจเปนการพัฒนาบุคลากรทางดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การฝกอบรมบุคลากรดําเนินการผาน 3 ศูนย 
ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) เนน
ในเรื่ อง เกี่ ยวกับอาหาร  สิ่ งแวดลอม  เทคโนโลยี ชีวภาพ  เปนตน  
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) เนนไปที่อุตสาหกรรมโลหะ 
พลาสติก และยานยนต และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) เนนฝกอบรมทางดานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร 
จัดการ โดยมีศูนยฝกอบรมกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 514 
ศูนย 
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 กรมวิทยาศาสตรบริการ : กรมวิทยาศาสตรมีบริการดานฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ทั้งทางดาน
วิชาการและเทคนิคปฏิบัติ รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อปรับปรุง 
กรรมวิธีการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

 สถาบันอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม : สถาบันอิสระในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย
สถาบันเฉพาะทาง ไดแก สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ หลักสูตรการฝกอบรมของสถาบัน
เฉพาะทางที่กลาวถึงขางตน พบวาสวนใหญเนนไปที่การฝกอบรมความรู
ทั่วไปและเทคโนโลยีเฉพาะดาน ในขณะที่หลักสูตรที่มีความจําเปนตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไมแพกัน ซึ่งไดแก การออกแบบ การตลาด และการ
ซอมบํารุงรกัษา ยังมีอยูนอยและไมเพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพบุคลากร
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนได นอกจากนี้ ยังมีสถาบันไทย-
เยอรมัน ซึง่เนนการฝกอบรมเทคโนโลยีดานการผลิต ไมวาจะเปน
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ ไฟฟา เครื่องจักรกล และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ให
คําปรึกษาแนะนําและฝกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การบรหิารจัดการ
ดานคุณภาพ และการจัดการดานทรัพยากรบุคคลแกธุรกิจเปาหมาย5 

 สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ : เปนสถาบันฝกอบรมภายใต 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ใหบริการสัมมนา ฝกอบรมแก
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับความรูดานการคาระหวางประเทศ การเจาะตลาด การ
ขยายตลาด การจัดการตนทุน และการออกแบบสินคาสงออก เปนตน 

                                                           
5 กลุมอุตสาหกรรมที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ไดแก ผลิตภัณฑพลาสติก ยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ผลิตภัณฑไมและ
เครื่องเรือน ส่ิงทอและเครื่องนุงหม ยาและเคมีภัณฑ อาหาร ไฟฟา เหล็กกลาและอิเล็กทรอนิกส เซรามิกสและแกว 
กระดาษ รองเทาและเครื่องหนัง ยางพาราและผลิตภัณฑยาง อัญมณีและเครื่องประดับ 
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  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ไมไดใหบริการดานการฝกอบรมโดยตรง แตใน
ปจจุบันเริ่มใหความสําคัญดานนี้มากขึ้น และจัดฝกอบรมตามความถนัดและภารกิจ
ของหนวยงาน ตัวอยางเชน กรมการคาภายใน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากหนวยงาน
ภาครัฐแลวยังมีหนวยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน 
สถาบันคีนัน (Kenan Institute Asia : KIASIA) ไดจัดตั้งศูนยแนะนําธุรกิจเพื่อกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ใหการบริการสนับสนุนในดานการฝกอบรมและการให
คําปรึกษาโดยมีคาใชจายสําหรับผูประกอบการในอัตราที่ต่ํามาก เนื่องจากทางศูนยฯ 
ไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนจากองคกรตางประเทศ 
 ผลการฝกอบรมที่ผานมาสามารถชวยยกระดับพื้นฐานความรูใหกับบุคลากรใน
สวนกลางไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม SMEs ในสวนภูมิภาคยังไมไดรับบริการ
อยางทั่วถึง อีกทั้งการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตางๆ ยังไมมีการ
ประสานงานกันเทาที่ควร สงผลใหบุคลากรไดรับความรูแบบแยกสวน ซึ่งไมเหมาะ
สําหรับ 
ผูประกอบการที่มีพื้นฐานความรูนอยและขาดประสบการณในการประกอบธุรกิจ 
สวนตัว 
 

10.3 แนวทางในการแกปญหาดานบุคลากรและผูประกอบการ 
ในการแกปญหาทางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ SMEs อาจจําแนก

ออกเปน 2 สวน โดยในสวนแรกเปนการพัฒนาระบบการศึกษา ที่จะตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องในดานคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนแนวทางในระยะยาว ในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ภาษาที่คํานึงถึงการใชงานไดจริงทั้งในการฟง พูด อาน เขียน รวมถึงใน
ดานจรรยาบรรณ เพื่อใหบุคลากรที่จบออกมามีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ขยัน  
ซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลา เปนตน 
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สวนที่สอง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่อยูในระบบการทํางาน ในที่นี้จะ
หมายรวมถึงทรัพยากรมนุษยที่อยูใน SMEs และที่อยูนอกระบบการศึกษาแลว โดย
แนวทางที่ใชจะแตกตางกันไปตามภารกิจของบุคคลในการทํางานหรือในธุรกิจ 
แบงเปน 2 กลุม คือ 

(1) ลูกจาง 
การพัฒนาในกลุมนี้จะเปนการใหความสําคัญการฝกอบรม (Training) และ 

การยกระดับ (Upgrading) เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ โดย
สถาบันฝกอบรมตางๆ ในกรณกีารฝกอบรมและยกระดับทักษะทั่วไป และสถาบัน
เฉพาะทาง ในกรณีหลักสูตรความรูเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นไป รวมถึง
สถาบันการศึกษาตามภูมิภาคที่ใหการสนับสนุนความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
เพื่อนําไปปรับใชไดกับทองถิ่นนัน้ๆ ซึ่งสวนนี้มีการดําเนินการอยูบางแลวของ
หนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐและหนวยงานอื่นซึง่ไดรับการสนบัสนุนดานการ
ฝกอบรมบางสวนจาก 
องคกรตางประเทศ ทําใหเสียคาใชจายไมสูงนัก 

(2) ผูประกอบการ 
สําหรับในกลุมผูประกอบการ SMEs การฝกอบรมจะมีสวนชวยในการพัฒนา

ยกระดับการบริหารจัดการไปดวย แตกระนั้นบุคลากรในกลุมนี้ยังมีความแตกตางกัน
ในระดับของการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางมี 
ประสิทธิผลมากที่สุด ในการใหความรูหรือฝกอบรมจึงควรแตกออกเปน 2 สวน คือ 
การฝกอบรมในลักษณะเบ็ดเสร็จ และการฝกอบรมเฉพาะสวน   

การฝกอบรมแบบเบด็เสร็จ เปนการใหความรูในการทําธุรกิจหนึ่งๆ ที่ 
ครอบคลุมในทุกดาน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนจริงไดทันที หรืออาจกลาวได
วาเปนการฝกอบรมเพื่อเปนผูประกอบ โดยเริ่มตั้งแตการจัดตั้งธุรกิจ การดําเนินการ
ในสวนของการบริหารงาน การบญัชี การตลาดและการขาย ซึ่งหนวยงานทีจ่ะ
ดําเนินการดังกลาวควรเปนหนวยงานเฉพาะที่ไดทําการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการฝกอบรบ
ใหกับ SMEs โดยตรง รวมถึงการเชื่อมโยงไปถึงแหลงเงินทุนดวย อาทิ หลักสูตรการ
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เปนผูประกอบการในธุรกิจเบเกอรี่ เปนตน โดยผูที่เขารับการฝกอบรมอาจจะเปน 
ผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอยูแตมีปญหาในการดําเนินงาน เนือ่งจากมีการศึกษาใน
ระดับลาง หรือผูที่ตองการจะเขามาสูการเปนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs แตขาด
ความรูและประสบการณในการดําเนินธุรกิจของตวัเอง 

การฝกอบรมเฉพาะสวน จะเปนการใหความรู เพื่อพัฒนาและยกระดับ 
การบริหารจัดการสําหรับผูประกอบการในปจจุบัน หรือผูที่จะเขามาสูธุรกิจในอนาคต 
ที่พอจะมีความรูอยูบาง หรือมีการศึกษาในระดับกลางขึ้นไป ดังนั้นในสวนนี้จึงเปน
การยกระดับความรูในบางสวนที่ขาดไปในเฉพาะดาน เชน หลักสูตรการจัดการดาน
ระบบบัญชีสําหรับธุรกิจ SMEs เปนตน 

นอกจากนี้ ในระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู ในปจจุบัน  รัฐควรให
ความสําคัญกับหลักสูตรฝกอบรมทางดาน IT และ ICT เพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ประยุกตใชระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและลดตนทุน 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการกําหนดหลักสูตรสําหรับสถาบันที่จะทําการใหฝกอบรม  
จําเปนอยางยิ่งที่ตองคํานึงถึงลักษณะของบุคลากรใน SMEs นั่นคือ 

 ภาคการผลิต สถานประกอบการภาคการผลิตควรจะมีผูที่มีความรอบรูใน
ทุกๆ ดาน เนื่องจากการประกอบการผลิตนั้นจะครอบคลุมถึงการผลิต เทคโนโลยี  
การตลาด (ในและตางประเทศ) ซึ่งรัฐสามารถจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของดาน
ตางๆ เหลานี้โดยสถาบันที่มีอยูแลวในปจจุบันทั้งสถาบันฝกอบรมทั่วไปและสถาบัน
เฉพาะทางสําหรับบางอุตสาหกรรม 

 ภาคการคา สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก และเปนในลักษณะ
ดําเนินการเอง (ธุรกิจสวนบุคคล ไมไดจางลูกจาง) ดังนั้นในการฝกอบรมจึงควรให
ความรูแบบ ‘เถาแก’ รุนใหม รูทุกดาน โดยเนนในดานการตลาดทั้งในและ 
ตางประเทศ ทั้งนี้ในปจจุบันหนวยงานรัฐหลายหนวยงานไดมีการฝกอบรมอยูแลว 
เชน กรมการคาภายใน กรมสงเสริมการสงออก เปนตน 

 ภาคบริการ คอนขางจะมีความหลากหลายอยูมาก หลักสูตรการฝกอบรม
จึงควรพิจารณาถึงศักยภาพของธุรกิจบริการประกอบดวย กลาวคือ ธุรกิจบริการที่มี
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ศักยภาพในระดับตลาดในประเทศหรือตลาดตางประเทศ เชน ในกรณีการทองเที่ยว 
โรงแรม ภัตตาคาร สถานประกอบการสวนใหญเปนขนาดยอม อาจตองเนนในสวน
ของความเปนนานาชาติมากขึ้น นอกจากนี้อาจสงเสริมใหภาคเอกชนที่มีความ
ชํานาญจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับดานบริการมากขึ้น เชน ในปจจุบันบางโรงแรมก็มี
สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรม การทําอาหาร หรือบางสถานประกอบการก็
จัดการสอนนวดแผนโบราณ เปนตน เนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝกอบรม
มากกวาภาครัฐ 


