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บทท่ี 3 
สถานการณและปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
3.1 สถานการณและปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาพรวม 

 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจและการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนมในอนาคตเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวเขาสูยุคของเทคโนโลยีดานขาวสาร และโทรคมนาคม (Information and 
Communication Technology : ICT )  อิทธิพลของ ICT  ทําใหโลกมีพลวัตสูงมาก การเปลี่ยนแปลง
ตางๆเกิดขึ้นไดรวดเร็ว วงจรชีวิตของสินคาและ บริการจะสั้น ซ่ึงเปนไดทั้งโอกาสและวิกฤต              
ถาปรับตัวไมทันปลอยใหโอกาสผานไป ก็อาจกลายเปนวิกฤตได  สภาพแวดลอมภายนอกหลาย
ประการจะมีผลกระทบอยางสําคัญตอการกาวเขาสูการคาในระดับนานาชาติของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย อาทิ ความลาชาในการดําเนินการขององคกรการคาโลก (WTO) ทําใหความ
รวมมือในรูปแบบภูมิภาคนิยม เชน NAFTA , AFTA , EU และความรวมมือหรือขอตกลงแบบทวิภาคี
ของประเทศตางๆ มีบทบาทมากขึ้น ขอตกลงทางการผลิต การคา และการเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกัน
ในระดับสูงซึ่งมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศของไทย และนับวันจะเปนประเด็นสําคัญมากขึ้น   
ระบบการคาและการลงทุนเสรีถูกใชควบคู และนําหนาระบบการปกปองทางการคาซึ่งตองการกลยุทธ
ทั้งในระดับประเทศตอประเทศ  กลุมประเทศ  องคการและเวทีตางๆ รวมถึงการสรางความรู                 
ความเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบ และการเจรจาระหวางประเทศ  ปญหาเรื่องการกีดกันทางการคาที่ไมใช
ภาษีรูปแบบใหมๆมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนตองสรางความพรอมในระบบการหา
ขอมูลในเชิงยุทธศาสตรและมีแนวโนมที่จะมีผูมีบทบาทใหมในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น เชน บรรษัท         
ขามชาติ องคการเอกชน นอกจากนี้กระแสธรรมาภิบาลไดสงผลกระทบถึงการคาและการผลิตของไทย
อยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น  อุตสาหกรรมการผลิตของไทยถูกกําหนดและกดดันดวย
ขอกําหนดตางๆ ดานคุณภาพ ตนทุน การสงมอบ และมาตรฐานระดับโลก   ส่ิงเหลานี้ไมไดเปน
ทางเลือกสําหรับผูผลิตสินคาแตเปนเสนทางที่ตองเดินตามขอบังคับของลูกคา และถึงแมวาจะ
ดําเนินการไดครบตามขอกําหนดตางๆ ก็ยังไมเพียงพอสําหรับการแขงขัน 

ธุรกิจตางๆ ในยุคเศรษฐกิจใหม มีแนวคิดและกระบวนทัศนในการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด โดย 

•   เกิดการแขงขันที่ตองใชความรวดเร็ว (Speed-Based Competition) เขาแทนที่       
การแขงขันในเชิงขนาด (Scale-Based Competition) 
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•   การผลิตที่อาศัยความรู ทักษะ และเทคโนโลยี แทนที่การผลิตโดยอาศัยสินทรัพย
ทางกายภาพเชนในอดีต 

• การเขาถึงเครือขาย การสรางความเชื่อมโยง มีความสําคัญมากกวาการเปน
เจาของ 

• ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และทรัพยากรทางปญญา มีคาและความสําคัญกวา 
การเติบโตดวยทุน(Capital) 

• ใหความสําคัญตอผูบริโภค (Consumption Base) มากกวาการมุงผลิต 
(Production Base) 

 การปรับโครงสรางการผลิตและการคาในระดับสากลที่กําลังดําเนินอยูอยางกวางขวางเกิด
จากกลยุทธการมุงสรางความชํานาญเฉพาะดานของกิจการ การใชกลยุทธในการขยายการจัดซื้อจาก
ภายนอก  แทนการผลิตเองและการเติบโตของเครือขายธุรกิจการตลาดที่มุงการเขาถึงรสนิยมของ
ผูบริโภคในเชิงปจเจกชนมากขึ้น เปนแรงผลักใหธุรกิจทุกขนาดตองปรับโครงสรางของกิจการให
เหมาะสมมากขึ้น แนวโนมของกิจการจะเล็กลงและเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนมีความเกง (Core Competency) 
ควบคูไปกับการเพิ่มพันธมิตร หรือการสรางเครือขายธุรกิจกับหุนสวนและพันธมิตรในตางประเทศ 
ปจจัยเหลานี้เปนแนวโนมที่เปดโอกาสใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถกาวสูตลาด
ตางประเทศได โดยเฉพาะวิสาหกิจที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนฐาน เชน สินคาที่เปนผลิตภัณฑเฉพาะ
ตลาด (Niche Product) สินคาที่ใชเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถกาวเปนผูผลิตที่มีความชํานาญเฉพาะทําการ
ผลิตเพื่อจําหนายในเครือขายธุรกิจในระดับโลก ระดับความเปนสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจะแตกตางกันออกไป ตามสาขาของอุตสาหกรรมและกลุมกิจการ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็ก
บางสวนยังพอใจในการผลิตเพื่อขายในตลาดในประเทศ แตจะมีธุรกิจอีกกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมที่มี
ฐานความรูและความชํานาญเฉพาะดาน ไดมีโอกาสกาวเขาสูเครือขายการคาโลก ในทศวรรษ 1990 มี
ธุรกิจขนาดใหญในระดับนานาชาติถึง 2,400 ราย ที่มีเครือขายการทําธุรกิจกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั่วโลก โดยสวนใหญเปนเครือขายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอรและ
ธุรกิจบริการตางๆ ทั้งนี้เพื่อใชความชํานาญเฉพาะดานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน
ชองทางในการเขาถึงตลาดในระดับภูมิภาค และความเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น  

นโยบายการจัดซื้อของบริษัทขามชาติเปนอีกแรงหนึ่งที่ดึงวิสาหกิจขนาดกลางและ             
ขนาดยอมใหเขาสูการคาไรพรมแดน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ผลักดันใหผูผลิตชิ้นสวนทั่วโลกตองกาวเขาสูเครือขายการคาระหวางประเทศ  ในขณะเดียวกันปจจัย
ดานเทคโนโลยีเปนแรงขับสําคัญใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถเขาสูการคานานาชาติ
ไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาศัยการสื่อสารถึงกันที่งายขึ้น เครื่องมือการสื่อสารแบบใหม เชน อินเตอรเน็ต
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ชวยลดตนทุนในการติดตอและสรางเครือขาย รวมถึงความสะดวกสบายในการเขาถึงธุรกิจที่มีศักยภาพ
ที่จะเปนพันธมิตรอยางไรอุปสรรคทางภูมิศาสตรอยางสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือที่ทรงพลัง
ในการเผยแพรสินคาที่เปนผลิตภัณฑเฉพาะตลาด ทั้งทางผลิตภัณฑและเทคโนโลยีสูตลาดสากล และ
เปนชองทางใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกิจการที่ตั้งอยูในพื้นที่ภูมิภาคตางกัน   
ความซับซอนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทําใหธุรกิจตางๆ ตองการความรวมมือระหวางสาขาอุตสาหกรรม
ที่ตางสาขากันมากขึ้น แมแตกิจการขนาดใหญก็ไมสามารถมีความเชี่ยวชาญไดในทุกสาขา ความสําเร็จ
ในนวัตกรรมตางๆ ตองการการเรียนรูรวมกันผานเครือขายความรวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาด
เล็กที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีพื้นฐานดานเทคโนโลยี  ใน
ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนปจจัยหลักที่ทําใหสินคาตางๆมีวงจรชีวิตสั้นลงเอื้อ
ตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีขีดความสามารถในการสรางผลิตภัณฑที่เปนของตลาดเฉพาะ 
และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไดดีกวากิจการขนาดใหญ 

3.2 ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 3.2.1   การสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
 ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยที่ผานมาอาศัยขอไดเปรียบทางดาน

แรงงานและทรัพยากรมากกวาความเขมแข็งทางเทคโนโลยี ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทเติบโต
จากการนําเขาโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ ความรูในการผลิตและการจัดการจากตางประเทศ รวมถึงการ
เติบโตครั้งใหญของภาคอุตสาหกรรรมที่ เกิดจากการยายฐานการผลิตของญี่ปุนและประเทศ
อุตสาหกรรรมใหมเพื่อหาความไดเปรียบจากแรงงานราคาถูก ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมไทยก็
ยังไมสามารถกาวสูการแขงขันกับประเทศผูนําในการผลิตสินคามูลคาเพิ่มสูงได หากการเปรียบเทียบ
สถานะของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศอื่น ในดานระดับเทคโนโลยี การออกแบบ ตนทุนในการผลิต 
และการสรางความหลากหลายของสินคาและบริการพบวาอุตสาหกรรรมหลายประเภทของไทยตอง
เผชิญกับภาวะที่เรียกวา แรงกดดันสองทาง(Nut-Crackers Effect) คือ ติดอยูตรงกลางระหวาง ประเทศที่
มีความไดเปรียบดานตนทุนราคาถูก เชน จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย กับประเทศที่เปนผูนําในการ
สรางความแตกตางของมูลคาเพิ่มสูง แรงงานมีทักษะ มีผลิตภาพสูง มีสินคาที่มีคุณภาพดี เชน ประเทศ
อิตาลี ญ่ีปุน หรือไตหวัน จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปจากสถานะภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นขีดความสามารถในการแขงขันดานตางๆ ที่สําคัญไดดังนี้ 
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 1)  ความสามารถเชิงเทคโนโลยี 

 1.1)  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการดําเนินการ  วิสาหกิจขนาดกลางและ         
ขนาดยอมเพียงสวนนอยที่นําคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ (Computer Aided Design : CAD)              
ในการผลิต (Computer Aided Manufacturing : CAM)  และชวยในการวิเคราะหระบบ (Computer Aided 
Engineering : CAE) โดยอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีการนํา CAE เขามาใชงานมากที่สุด แต
ยังคงมีสัดสวนเพียง รอยละ 19  เมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมดในอุตสาหกรรมดังกลาว 

 1.2) ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยี  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มากกวาครึ่งหนึ่งรายงานวา รับรูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ออกใหมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ที่สุดในอุตสาหกรรมของตน และแหลงขอมูลหลักที่ทําใหเกิดการนําเทคโนโลยีมาใชไดมาจาก
ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยีเองภายในบริษัท ขอมูลและคําแนะนําจากลูกคา ส่ิงพิมพ/
นิตยสาร ผูขายอุปกรณ ผูผลิตวัตถุดิบและสวนประกอบ และงานนิทรรศการตามลําดับ 

 2)  ความสามารถในการทํานวัตกรรม    

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยสวนใหญ ยังมีความสามารถในการดัดแปลง
ผลิตภัณฑที่มีอยูใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดยิ่งขึ้น หรือการดัดแปลงกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นไดไมมากนัก อยางไรก็ตามวิสาหกิจบางสวนมีความสามารถในการดัดแปลง
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตดีขึ้นหรือสูงขึ้นใหแตกตางไปจากเดิม เชนสามารถทําใหผลิตภัณฑมี
ประโยชนสูงขึ้น หรือใชประโยชนในหนาที่ใหมซ่ึงไมมีอยูในผลิตภัณฑเดิม เปนตน แตวิสาหกิจที่
สํารวจทั้งหมดยังขาดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  

 3) ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตชิ้นสวนตามการเขียนแบบของลกูคาได 
ทําสินคาตัวอยางได สามารถออกแบบไดจากภาพหรือแคตตาล็อก และสามารถเขียนแบบตาม
คุณลักษณะที่ลูกคากําหนดไดตามลําดับ แตการออกแบบผลิตภัณฑในขั้นที่สูงขึ้น เชน การทําสินคา
ตนแบบ (Prototype Part) มีวิสาหกิจจํานวนต่ํากวาครึ่งหนึ่งที่มีความสามารถทําได ในขณะเดียวกัน         
การใชบริการการออกแบบผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อสราง                  
ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑยังมีนอยและจํากัดอยูในวงจํากัด  ขณะเดียวกันวิสาหกิจ
จํานวนมากไมไดมีหนวยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนของตนเอง จึงทําใหขาดความสามารถในการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น 
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 4)  ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทําธุรกิจ แตไมได
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และไมไดใชในการและเปลี่ยนขอมูล                     
ทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange : EDI) และยังไมมีแผนจะใชในอนาคตอันใกล  ซ่ึงใน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําธุรกิจ  สวนใหญจะใชโปรแกรมการควบคุมการจัดการทั่วไปเปนหลัก 
เชน โปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน แตยังใชโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบจัดการดานการผลิต
และการขายผลิตภัณฑโดยตรงคอนขางนอย  อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไปมี
แผนที่จะใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  และมีหลายรายที่มีแผนการใชอินเตอรเน็ตในการ
คนหาขอมูลทางธุรกิจ การหาตลาดใหม การหาผูขายและการลงโฆษณาสินคา 

 5)  ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจะใชวิธีการทําตลาดเองหรือมีบริษัทในเครือ         
ทําตลาดใหมีเพียงสวนนอยที่จางบริษัทที่ปรึกษาดานการตลาดโดยตรง และสวนใหญยังขาดหนวยงาน
การตลาดที่มีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูดานการตลาดเปนอยางดี ขาดการกําหนดเปาหมาย
ทางการตลาดที่สําคัญเปนลายลักษณอักษร และยังไมมีการกําหนดแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแตละตัว 
รวมท้ังยังไมไดใหความสําคัญกับการสํารวจความพอใจของลูกคาอยางเปนทางการ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมากกวาครึ่งหนึ่งทําการผลิตสินคาภายใตตราสินคาของผูจางผลิตและมีความสามารถใน
การขายสินคาสูผูบริโภคปลายทางนอย สวนใหญจะจําหนายใหผูคาสงหรือตัวแทนการคามากกวา 

 6)  ประสิทธิภาพการผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีแนวโนมลดต่ําลง คาผลิตภาพ
การผลิตรวม (Total Factor Productivity) และผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีแนวโนมลดลง
จากการศึกษาของผูเชี่ยวชาญประเทศญี่ปุน (JICA) ช้ีใหเห็นวาผลจากการที่มีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา
ดังกลาวนั้น หลังจากเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจเมื่อป 2540 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับ
ผลกระทบที่คอนขางรุนแรง โดยประมาณรอยละ 79 มีการผลิตลดลง และยังพบวาผลกระทบที่
เกิดขึ้นดังกลาว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับผลกระทบที่รุนแรงกวาวิสาหกิจขนาดใหญ 

 7)  ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษย 

ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอจํากัด
อยูมาก จนเปนปญหารากฐานสําคัญที่สงผลกระทบในระยะยาวตอภาควิสาหกิจทั้งระบบ ปญหาที่เปน
อุปสรรคมากไดแก การขาดชางเทคนิคที่มีความสามารถ แรงงานไทยโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ํา ยังไมมี
การพัฒนาชางเทคนิคที่ตรงกับความตองการในการสรางสินคาประเภทใหม ปญหาการขาดวิสัยทัศน
ของชางเทคนิคที่จะทําหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความ
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ตองการของตลาดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปญหาของการพัฒนาผูประกอบการใหมให
เกิดขึ้นโดยตอเนื่อง 

8) ความไมพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา ตลาดทุน และตลาดเงิน  

เนื่องจากมีขอออนดอยในหลาย ๆ เร่ือง ทําใหประสบกับปญหาสําคัญ คือ การแขงขันจาก
ตางประเทศ โดยภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรงในปจจุบัน คือ ภาคการคาปลีกที่            
ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขามชาติขนาดใหญไดเนื่องจากวิสาหกิจขนาดใหญดังกลาวมีขอไดเปรียบ           
ในเรื่องเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดีกวา 

3.2.2 ความจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
1)    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถระดมทุนผานตลาดทุนได เนื่องจากระบบ          

การบริหารจัดการยังขาดความพรอมที่ระดมทุนเพิ่มหรือชักนําใหเกิดการรวมทุนได ประกอบกับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความประสงคที่จะเปนเจาของธุรกิจเองโดยทั้งหมด 

2)    การกูยืมผานสถาบันการเงินมีปญหาที่ไมสามารถเขาถึงไดเนื่องจากการขาดมาตรฐาน
ดานการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีการจัดทําบัญชีธุรกิจที่ไดมาตรฐานทําใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีโอกาสจํากัดในดานสินเชื่อ ไดรับสินเชื่อไมเพียงพอ รวมทั้งปญหาที่ตนทุนการกูยืมสูง 
มีคาการวิเคราะหตนทุนเทียบตอยอดสินเชื่อที่สูงกวาสินเชื่อขนาดใหญ และตนทุนอัตราดอกเบี้ยกูยืมที่
สูงกวาเนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงกวา นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) คอนขางมากภายหลังเมื่อเกิดวิกฤตการณดานการเงินเมื่อกลางป 2540 ซ่ึงที่ผานมา 
ยังมิไดรับการจัดการแกไขใหลุลวงไปมากนัก 

3.2.3 ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาลทั้งในเรื่องของ              

ความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความเสมอภาคจึงเปนผลทําใหมีความออนดอยและเสียเปรียบ
วิสาหกิจขนาดใหญ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนไมนอยเปนธุรกิจครอบครัวมีผลให
การตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ดําเนินการโดยเจาของธุรกิจเพียงบุคคลเดียวหรือ
กลุมเดียว มีการใชขอมูลที่เปนระบบในการบริหารจัดการคอนขางจํากัด ขาดระบบงานที่ชัดเจน
รวมทั้งยังขาดแนวคิดในการสรางจิตสํานึกของบุคลากรในองคกรที่จะนําแนวคิดดานธรรมาภิบาลมาใช 
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3.2.4    ระบบการบริหารจัดการของรัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
การบริหารจัดการของภาครัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมายัง

ขาดการจัดการที่เปนระบบ แมวาในแตละเรื่องจะมีหนวยงานหลักรับผิดชอบ เชน ภาคการผลิตมี            
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักรวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ภาคการคามีกระทรวงพาณิชย 
สวนภาคบริการมีหนวยงานหลายแหงรวมรับผิดชอบ อุปสรรคสําคัญ คือ ยังขาดการประสานงาน ยังไม
มีการกําหนดแผนสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งระบบ แผนปฏิบัติการที่
ดําเนินการอยูขณะนี้เปนการดําเนินงานที่เปนอิสระของแตละหนวยงาน ยังไมมีการปรับแผนให
สอดคลองกันทั้งในเรื่องเปาหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขาดการติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยง
ทั้งระบบดวยกัน 

3.3 สถานการณและปญหาของกลุมเปาหมายแตละกลุม 

3.3.1   กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ัวไป (Local SME) 
      สภาพโดยรวมของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ัวไป 
      ในดานการผลิตกลุมวิสาหกิจทั่วไปยังมีรูปแบบการผลิตเปนจํานวนมาก (Mass Production) 

เพื่อลดตนทุนทางดานการผลิต นอกจากนั้นยังเปนการผลิตแบบรับชวงการผลิต ทําใหสงผลเชื่อมโยง
ไปถึงทางดานการตลาดที่ไมสามารถรับรูความตองการของตลาดที่แทจริง ในดานการออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ เนื่องจากการผลิตแบบรับชวงการผลิตนั้นเปนการผลิตตามคําสั่งเปนหลัก ดังนั้น กลุม
วิสาหกิจทั่วไปจึงขาดการพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
ไมสามารถสรางฐานความรูดานรสนิยมที่แทจริงของผูบริโภคได  

       ปญหาของกลุมวิสาหกิจท่ัวไป 
       1) ปญหาทางดานการเงิน เปนปญหาที่ผูประกอบการสวนมากประสบอยู คือ ขาด

หลักทรัพยในการค้ําประกันสินเชื่อ ขาดเงินทุนในการเริ่มกิจการใหมและขยายธุรกิจ ทั้งนี้ปญหาเหลานี้
เปนผลสืบเนื่องมาจากการขาดบริหารจัดการที่ดี ขาดการจัดทําระบบบัญชีที่ดี ขาดความโปรงใสในการ
ทํางาน ทําใหสถาบันการเงินตางๆ ขาดความเชื่อถือในการปลอยสินเชื่อ เปนเหตุใหวิสาหกิจตองพึ่งพา
เงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงเปนขอจํากัดของการปรับปรุงกิจการหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การลงทุน รวมไปถึงการกอใหเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่ยังเปน
อุปสรรคสําคัญของการเขาถึงเงินกูในระบบธนาคารในปจจุบัน 
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 2) ปญหาดานตัวผูประกอบการ ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรูในการประกอบธุรกิจ      
ทั้งทางดานการจัดการ การตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑและขาดวิสัยทัศนในการ
พัฒนาที่ดี  ขาดคุณสมบัติของความเปนผูประกอบการ เชน ความกลาเสี่ยง กระตือรือรน รักการเรียนรู 
ทะเยอทะยาน  รักความทาทาย มีความเปนผูนํา การควบคุมตนเอง เปนตน 

3) ปญหาดานเทคโนโลยี ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีใหสูงขึ้น สวนใหญยังใชเทคโนโลยี
ดั้งเดิม ไมซับซอน เนื่องจากลงทุนต่ํา จึงทําใหการผลิตของวิสาหกิจมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 
เสียเปรียบคูแขงขัน ทั้งนี้เพราะการใชเครื่องจักรเกา มีเทคโนโลยีที่ลาสมัย ทําใหกระบวนการผลิต             
มีปญหาและสงผลตอเนื่องไปถึงความสามารถในการแขงขันดานการตลาดลดลง 

 4) ปญหาในการเขาถึงการบริการของรัฐ กลุมวิสาหกิจทั่วไปจํานวนมากเปนการจัดตั้ง
กิจการที่มีรูปแบบไมเปนทางการ เชน เปนโรงงานหองแถว ไมมีการจดทะเบียนโรงงาน ดังนั้นกิจการ
หรือโรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใชการบริการของรัฐ  หรือแมแตกิจการที่มีการ 
จดทะเบียนถูกตอง ก็มักไมคอยจะเขามาเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอยถูกตอง
เกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพแวดลอม และขาดขอมูลทางดานการเขาถึงการบริการของรัฐ เชน 
ไมรูแหลงที่ตั้ง ขาดความรูเร่ืองกฎระเบียบราชการ รวมทั้งมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบราชการ 

 5) ปญหาทางดานการตลาด กลุมวิสาหกิจทั่วไปประสบปญหาทางดานการตลาดที่สําคัญ 
คือ ขาดความรูในการพัฒนาชองทางการตลาด เนื่องจากวิสาหกิจทั่วไปใชชองทางการตลาดแบบเดิมๆ 
ทําใหยากตอการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ปจจุบันมีความซับซอนและหลากหลายยิ่งขึ้น ทําใหวิสาหกิจ
ทั่วไปสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งยังเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ในทองถ่ิน หรือตลาดภายในประเทศเปนหลัก ทําใหไมทันกับยุคสมัยการเปดเสรีทางการคา 

 6) ปญหาดานผลิตภัณฑ   ประกอบดวยปญหาสําคัญ ดังนี้ 

- ปญหาการขาดการพัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทําใหมาตรฐานของ
สินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจทั่วไปไมเปนที่ยอมรับของตลาด 

- ปญหาการขาดการพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ ทําใหสินคาของกลุมวิสาหกิจทั่วไป        
ไมสามารถสนองความตองการของผูบริโภคได ซ่ึงความตองการของผูบริโภคนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 

 7)  ปญหาดานปจจัยการผลิต ประกอบดวยปญหาสําคัญ ดังนี้ 

- ปญหาดานวัตถุดิบ โดยกลุมวิสาหกิจทั่วไปมีการใชวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพ ขาดการ
พัฒนาวัตถุดิบ รวมทั้งไมรูแหลงของวัตถุดิบ มีผลทําใหสินคาของกลุมวิสาหกิจทั่วไปไมมีคุณภาพและ
มีตนทุนในการผลิตที่สูง 
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- ปญหาดานแรงงาน   วิสาหกิจมีการใชแรงงานที่มีพื้นฐานการศึกษานอย  
มีการโยกยายสูง  ทําใหการพัฒนาแรงงานไมมีความตอ เนื่อง  สงผลกระทบตอคุณภาพ
สินคาและประสิทธิภาพการผลิต   

3.3.2   กลุมผูประกอบการสงออกขนาดกลางและขนาดยอม  (Exporter) 
1)  สภาวการณของผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอม 

 การแขงขันดานการสงออกในปจจุบันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการรับจางการผลิตไปสูการ
ผลิต เพื่อสนองความตองการโดยตรงของผูบริโภค ดังนั้นรูปแบบการผลิตแบบเกาที่เนนหนักใน
ทางดานการผลิต เปนจํานวนมากเพื่อลดตนทุนการผลิตจะตองมีการปรับเปล่ียนไปสูการผลิตที่มุงเนน
ในการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคโดยตรง  

นอกจากนั้นสิ่งที่ผูประกอบการสงออกกําลังเผชิญอยูในปจจุบันก็คือ การรักษาระดับ
คุณภาพมาตรฐานในการผลิตใหทุกชิ้นผลิตภัณฑตองมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน เนื่องจากสินคา
ไทยมีปญหาอยางมากในการรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นบอยคร้ังจึงมักจะถูกยกเลิกใบสั่ง
สินคา โดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมอาหาร เชน กุงแชแข็ง ไกแชแข็ง และหมวดสินคาหัตถกรรม เปนตน 

2) ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของกลุมผูประกอบการสงออก 
 2.1) ขีดความสามารถของผูประกอบการ 

     ผูประกอบการสงออกขนาดกลางและขนาดยอมยังขาดขีดความสามารถในการกําหนด
วิสัยทัศนของการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมของการแขงขันรูปแบบใหม ขาดความรู
และทักษะในการประกอบการ อาทิเชน ความสามารถดานทางภาษาที่ใชในการติดตอกับลูกคาใน
ตางประเทศ ความรูดานขอกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการทําการคาตางประเทศ ความสามารถในการ
บริหารการเงินสมัยใหม เปนตน 

2.2) ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนับเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลถึงความสามารถในการ
พัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคาและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
วิสาหกิจ ปญหาที่สําคัญทางดานเทคโนโลยีคือการขาดความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอันเนื่องมาจากปญหาทางดานลิขสิทธิ์ รวมถึงการขาดการถายโอน
ความรูทางดานเทคโนโลยีจากเจาของเทคโนโลยีมาสูองคกรทําใหไมมีการพัฒนาทางดานความรู
เทคโนโลยีใหมๆ 
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2.3) ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน 

  ผูประกอบการสงออกจํานวนมากที่มีคําสั่งซื้อจากลูกคาในตางประเทศแลว แตไม
สามารถหาแหลงเงินทุนสําหรับการผลิตได เนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปลอย
สินเชื่อใหแกหนวยธุรกิจมากขึ้น ปญหาการเปนลูกคาที่มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และความไม
เชื่อมั่นในสถานภาพของผูซ้ือในตางประเทศ ทําใหผูสงออกรายเล็กไมไดรับสินเชื่อตามความตองการ 

2.4)  การไมสามารถเขาถึงบริการดานตางๆ จากภาครัฐและอุปสรรคที่เกิดจาก
กฎระเบียบของรัฐ 

ผูประกอบการสงออกขนาดกลางและขนาดยอมมักเขาไมถึงบริการจากภาครัฐทั้งสาเหตุ
จากการขาดขอมูลที่จะรับรูวารัฐใหบริการที่ใดและสามารถติดตอเขารับบริการไดอยางไร หรือปญหา
จากขอจํากัดในการใหบริการโดยเฉพาะบริการดานกิจกรรมการตลาดในตางประเทศที่เปนผูสงออกที่มี
ศักยภาพสูง ทําใหผูสงออกรายยอมซึ่งมีความพรอมนอยไมไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรม 

2.5) ปญหาดานขีดความสามารถดานการตลาด 

ผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญเปนผูสงออกตามคําสั่งซื้อขาดความเขาใจ
ในความตองการของผูใชสินคาโดยตรง ทําใหขาดความสามารถที่จะพัฒนาแบบและคุณภาพของสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเอง สงผลใหมีขอจํากัดที่จะขยายชองทางเขาสูตลาดใหม
หรือเชื่อมโยงธุรกิจเขาสูเครือขายการตลาดระดับนานาชาติ 

3.3.3    กลุมผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) 
1)   สถานภาพของผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) และวิสาหกิจท่ีใช

ฐานความรูสมัยใหม 
ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีทักษะ พรสวรรค

และนวัตกรรมจะเปนตัวจักรสําคัญในการเพิ่มความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในป 2544 
ประเทศไทยมีผูประกอบการทั้งสิ้นทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียน ประมาณ 1.6 ลานราย หรือ
ประมาณ  1 : 40 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงถือวาอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงจะมีอัตราสวนของผูประกอบการตอประชากรประมาณ 1:20 จึงจําเปนตองเพิ่ม
ของจํานวนผูประกอบการใหมในแตละปใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยในป 2544 มีจํานวนผูประกอบการใหม
ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 19,675 ราย เทียบกับ 16,549 ราย 
ในป 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9  
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ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยเฉพาะ
ผูประกอบการที่มีทักษะ พรสวรรคและนวัตกรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจ 
ที่พึ่งสินทรัพยทางกายภาพไปสูเศรษฐกิจที่อาศัยความรู ทักษะและเทคโนโลยี แนวคิดดานเศรษฐกิจบน
ฐานความรูใหม (New Economy) จึงไดรับความสนใจในการเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยท่ีแนวคิดเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรูใหม คือ เศรษฐกิจของสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT)  รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมศาสตรเปนแรงขับเคลื่อนกอใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ในระบบเศรษฐกิจและสังคมอันเปนผลตอการดํารงอยูของประเทศตาง ๆ 
ในโลกที่แตกตางจากอดีตอยางมากซึ่งจากแนวคิดอันนี้เองที่มีผลตอเนื่องไปถึงการเกิดเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหมที่เรียกวาเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

  ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยจุดแข็งและความเดนของประเทศไทยในหลายดาน เชน 

- โครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงดีเยี่ยมอันดับที่ 14 ของโลก 

- เปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอันดับ 2 ของโลก 

- เปนผูสงออกอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ 14 ของโลก  

- ประเทศไทยสงออกอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ 12 ของโลก  

- ประเทศไทยสงออกอุปกรณสํานักงานและวัสดุสํานักงานเปนอันดับที่ 15 ของโลก  

- ประเทศไทยมีการสูญเสียกําลังสมองดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมต่ําเปนอันดับ
ที่ 17 ของโลก 

- ประเทศไทยมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดตั้งบริษัทดี อันดับที่ 19 ของโลก 

- ประเทศไทยมีอัตราการขยายตวัของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เร็วเปนอันดับที ่15 ของโลก 

ปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆ เอื้อใหผูประกอบการ ICT ที่อยูในเศรษฐกิจบนฐานความรูใหม
มีแนวโนมที่จะขยายตัวไดมากขึ้น กลาวคือ ในป 2542 ขนาดของกลุมอตุสาหกรรม ICT ในประเทศคดิเปน
มูลคาประมาณ 30,000 ลานบาท หรือ รอยละ 1 ของ GDP คาดประมาณการมูลคาของกลุมอุตสาหกรรม 
ICT ใน 5 ปขางหนาเทากับ 90,000-100,000 ลานบาท และสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงถึงรอยละ 90 
ในขณะที่มีการสงออกไมถึงรอยละ 5 อันเนื่องมาจากความตองการภายในประเทศยังคงอยูในระดับสูง
และอยูใกลฐานลูกคา สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตไดโดยไมมีพรมแดน 

 



 
 

25 

2)  ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการใหม 
2.1) ขาดประสบการณในการประกอบกิจการ  

  มักประสบปญหาการดําเนินธุรกิจจริงที่ไมเปนไปตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว หรือเกิด
ปญหาการลงทุนสูงเกินไปจนประสบปญหาดานกระแสเงินสดและการบริหารการเงิน 

2.2) ปญหาการขาดแคลนเงินทุน 

ผูประกอบการใหมสวนใหญจะประสบปญหาการเขาถึงแหลงสินเชื่อ เนื่องจากเพิ่งเริ่ม
กิจการยังไมมีผลการประกอบการในอดีตที่จะสรางความนาเชื่อถือใหแกสถาบันการเงิน ทําใหสถาบัน
การเงินไมกลาเสี่ยงที่จะใหสินเชื่อหรือตองการหลักประกันในอัตราสูง 

2.3) ปญหาทางดานการตลาด 

             ผูประกอบการใหมประสบปญหาดานการเขาถึงชองทางและเครือขายการตลาดขาด 
กลยุทธและแผนการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งบางรายยังขาดความสามารถในการบริหารการตลาดดวย
ทําใหตองสูญเสียคําสั่งซื้อไปไดงาย 

3.3.4 กลุมวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprises) 
1) จํานวนและผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 

 ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประมาณ 1,186,000 
ครัวเรือน มีแหลงที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณรอยละ 45 อยูในภาคเหนือและภาคใต 
รอยละ 20 และ 22 ตามลําดับ และอยูในภาคกลางประมาณรอยละ 12 อุตสาหกรรมในครัวเรือนสวน
ใหญเปนการประกอบอาชีพผลิตสิ่งทอ ส่ิงถัก เครื่องแตงกายและหนังสัตว ประมาณรอยละ 38.1 
นอกจากนี้จะเปนการผลิตเคมีภัณฑ ยางและพลาสติก ไม และผลิตภัณฑจากไม อาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบ และการผลิตอื่น ๆ 

 2) ปญหาและอุปสรรคของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
2.1)  ปญหาดานขีดความสามารถของผูประกอบการ  

กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญประกอบธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ที่เคยดําเนินมาใน
อดีตขาดความรูพื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาการที่ทันสมัย และยังขาดความรูและทักษะในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหตรงตามความตองการของตลาด 
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2.2)  ขอจํากัดดานการบริหารจัดการ 

ผูประกอบการยังขาดความรูในการบริหารจัดการที่ดี ไมสามารถคิดตนทุนที่ถูกตอง
หรือบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดกลยุทธและความรูในการตั้งราคาขายสินคาที่สอดคลอง
กับตนทุนและสภาพการณในตลาด ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะการขายโดยขาดทุนหรือการขายไมออก       
ขาดการจัดทําระบบบัญชีพื้นฐานที่ดีของธุรกิจชุมชน  

  2.3) ปญหาทางดานเทคโนโลยี 

 โดยทั่วไปวิสาหกิจชุมชนใชเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม ไมซับซอนและเปน
เทคโนโลยีที่เกิดจากภูมิปญญามีอยูในทองถ่ินสืบเนื่องมายาวนาน มีขอไดเปรียบ คือ มีความเปน
เอกลักษณเฉพาะ มีตนทุนต่ํา แตขณะเดียวกันก็มีจุดออนที่สงผลกระทบตอเนื่องถึงประสิทธิภาพการ
ผลิตและมาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ รวมทั้งปญหาที่ไมสามารถผลิตไดในจํานวนมากตามคําสั่งซื้อ 
ผูประกอบการชุมชนบางสวนยังขาดความรูในการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบ และขาด
แนวคิดในการพัฒนายกระดับเทคโนโลยี 

  2.4) ปญหาทางดานการเงิน 

วิสาหกิจชุมชนสวนใหญประสบอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน ขาดแคลนเงินทุน
ในการลงทุนและการดําเนินการและขาดสินเชื่อเพื่อการบริหารงานในระยะเวลาที่ใหเครดิตแกลูกคา
ตองใชเงินทุนนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 

2.5) ปญหาทางดานการตลาด 

เปนปญหาหลักของการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากสวนใหญทําการ
ผลิตบนพื้นฐานปจจัยการผลิตและความชํานาญที่ตนมีอยู ขาดความเขาใจในกระแสความนิยม หรือ
พฤติกรรมของผูซ้ือในตลาดทําใหแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไมตรงกับความตองการของตลาด 
การทําวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาดมีนอยมากในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดดาน
สถานที่จําหนายสินคา  

 2.6) ปญหาทางดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

           ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนสวนใหญเปนผลิตภัณฑอาหารประเภทพื้นบานและ 
ของที่ระลึก มีผลิตภัณฑบางสวนที่มีรูปแบบซ้ํา ๆ กันไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑและ           
ไมสามารถตอบสนองตอรสนิยมและความตองการของตลาดได  นอกจากนี้ยังมีปญหาบรรจุภัณฑ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้น ไมทันสมัยและไมเปนที่ดึงดูดใจของทองตลาด 

 
----------------------------------------------------- 


