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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



บริการซอฟแวรและ Digital Content 
 
1.  โครงสรางและสถานภาพของสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content 

1.1  ลักษณะทั่วไปของบรกิารซอฟแวรและ Digital Content 
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Telecommunication Technology: 

ICT) โดยเฉพาะสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content ถือไดวาเปนสาขาบริการใหมที่เพิ่งจะมีบทบาท
ตอทั้งภาคธุรกิจและการบริโภคภายในประเทศในชวงไมกี่สิบปที่ผานมา จากคําจํากัดความของสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
ไดจําแนกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ออกเปนสองกลุม ไดแก กลุมที่หนึ่ง สาขา
ส่ือสาร (Communications) และกลุมที่สอง สาขาไอทีหรือสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content  
ซึ่งครอบคลุม 3 กลุมธุรกิจหลัก คือ 1. กลุมธุรกิจอุปกรณคอมพิวเตอรฮารดแวร (Computer Hardware)  
2. กลุมธุรกิจซอฟตแวร (Computer Software) และ 3. กลุมธุรกิจบริการดานคอมพิวเตอร (Computer 
Services) 

สําหรับการศึกษาในสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content สําหรับ SMEs นี้ จะไมนับรวมสาขา
ส่ือสาร (Communications) และกลุมธุรกิจอุปกรณคอมพิวเตอรฮารดแวร (Computer Hardware) 
เนื่ องจากทั้ งสองกลุมธุ รกิจควรจะถือนับรวมในภาคการผลิต  และมีลักษณะการดํา เนินการ 
โดยผูประกอบการขนาดใหญเปนหลัก เพื่อใหเกิดความประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) 
ดังนั้น กลุมธุรกิจที่ใหการบริการโดยวิสาหกิจกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนหลัก ไดแก กลุมธุรกิจซอฟต
แวร (Computer Software) กลุมธุรกิจบริการดานคอมพิวเตอร (Computer Services) และกลุมธุรกิจ
บริการ e-commerce 

ผูศึกษาไดจัดแบงสาขาบริการซอฟแวรและDigital Contentสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ซึ่งประกอบดวยกลุมธุรกิจหลัก 3 ประเภท ไดแก 

1. กลุมธุรกิจการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 
2. กลุมธุรกิจการพัฒนาเนื้อหาทางดิจิตอล และ 
3. กลุมธุรกิจการบริการดานซอฟตแวร ซึ่งมีรายละเอียดของแตละกลุมธุรกิจ ดังนี ้
ก. กลุมธุรกจิการผลิตซอฟตแวรสําเรจ็รูป (Package Software) ไดแก 
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  เชน Microsoft Windows หรือ Linux ซึ่งทําหนาที่

ควบคุมบริหารจัดการระบบของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ Symbian ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ 
บนโทรศัพทเคล่ือนที่ 

2) โปรแกรมประยุกต (Application Solution)  ไดแก Microsoft Office และ Pladao Office ซึ่งทํา
หนาที่ชวยงานดานการจัดพิมพการทําตาราง กราฟ งานแสดงผล และฐานขอมูลอยางงาย หรือซอฟตแวร 
ที่ใชบริหารจัดการธุรกิจเฉพาะดาน เชน งานบัญชี การตลาด งานบุคคล งานพัสดุ เปนตน 
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3) โปรแกรมบริหารฐานขอมูล (Database Management) เปนซอฟตแวรที่ชวยดานการจัดเก็บ
ขอมูลใหเปนระบบ โดยสามารถสรางงความสัมพันธในลักษณะตางๆ ซึ่งทําใหสามารถดึงขอมูลออก 
มาจัดแสดงในรูปแบบตางๆ ไดงาย เชน Microsoft SQL หรือ Oracle เปนตน 

4) เคร่ืองมือที่ใชพัฒนาซอฟตแวร (Software Tools) เชน Java Tool Kits เปนตน 
5) Middleware และ System Software เชน Antivirus และ Network Program  เปนตน 
ข. กลุมธุรกิจการพัฒนาเน้ือหาทางดิจติอล (Digital Content) ไดแก 
งานพัฒนาแอนิเมช่ันและกราฟฟกดีไซน งานออกแบบเว็บไซต งานพัฒนาเกมสและส่ือ (Content) 

บนอุปกรณไรสาย ตลอดจน งานพัฒนาส่ือสําหรับการเรียน (Computer Assisted Instruction)  
และ E-Learning งานพาณิชยอิเล็คทรอนิค E- commerce เปนตน 

ค. การบริการดานซอฟตแวร (Software Service) ไดแก 
งานบริการ Professional Service เชน งานใหคําปรึกษา รับจางออกแบบ พัฒนา และวางระบบ

ซอฟตแวรใหกับองคกร งานการปองกัน บํารุงรักษา ดูแลระบบ (Maintenance Service) เปนตน 

1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  
 บริการซอฟแวรและ Digital Content นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคบริการ  
โดย SMEs มีบทบาทอยางยิ่งในการขับเคลื่อน จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวา 
ในป 2550 บริการซอฟแวรและ Digital Content  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 8,201 ราย  
เปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 8,196 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 99.94 ในสวนของการจางงาน  SMEs  
บริการซอฟแวรและ Digital Content  มีการจางานถึง 32,654 คน  หรือคิดเปนรอยละ 92.61 ของการจาง
งานรวมในสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content 

ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกิจ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

7210 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
ฮารดแวร 

214 - - 214 214 2.61 0.00 2.61 

7220 การใหคําปรึกษาและการ
จัดหาเก่ียวกับซอฟตแวร 

2,805 8 1 2,813 2,814 34.30 0.01 34.31 

7230 การประมวลผลขอมูล 1,534 - - 1,534 1,534 18.71 0.00 18.71 

7240 กิจกรรมดานฐานขอมูล 729 1 1 730 731 8.90 0.01 8.91 

7250 การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมเครื่องจักร
สํานักงาน เคร่ืองทําบัญชี
และเครื่องคํานวณ 

1,381 1 - 1,382 1,382 16.85 0.00 16.85 
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จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

7290 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
คอมพิวเตอร 

1,520 3 3 1,523 1,526 18.57 0.04 18.61 

รวม 8,183 13 5 8,196 8,201 99.94 0.06 100 
 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด    ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
 

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

7210 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
ฮารดแวร 

761 - - 761 761 2.16 0.00 2.16 

7220 การใหคําปรึกษาและการ
จัดหาเก่ียวกับซอฟตแวร 

15,963 1,595 - 17,558 17,558 49.80 0.00 49.80 

7230 การประมวลผลขอมูล 3,409 - - 3,409 3,409 9.67 0.00 9.67 

7240 กิจกรรมดานฐานขอมูล 1,248 - 394 1,248 1,642 3.54 1.12 4.66 

7250 การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมเครื่องจักร
สํานักงาน เคร่ืองทําบัญชี
และเครื่องคํานวณ 

3,228 80 - 3,308 3,308 9.38 0.00 9.38 

7290 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ
กับคอมพิวเตอร 

6,086 284 2,211 6,370 8,581 18.07 6.27 24.34 

รวม 30,695 1,959 2,605 32,654 35,259 92.61 7.39 100 
 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด   ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 

 

1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
จากสถิติ Thailand IT Market Outlook 2006 ซึ่งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 

(SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ไดจัดใหมีการสํารวจตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Telecommunication Technology: ICT) ของประเทศไทย 
ป 2548 ข้ึน โดยมอบใหศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) รวมกบัสํานกังาน
สถิติแหงชาติทําการสํารวจ เพื่อประเมินมูลคาตลาด ICT ซึ่งครอบคลุม 4 กลุมธุรกิจหลัก คือ กลุมธุรกิจ
ฮารดแวร (Computer Hardware) กลุมธุรกิจซอฟตแวร (Computer Software) กลุมธุรกิจบริการ 
ดานคอมพิวเตอร (Computer Services) และกลุมธุรกิจส่ือสาร (Communications)  

http://drago.thaisia.co.th/atsi/front/file/Thailand_IT_Market_Outlook_2006.pdf
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ผลการสํารวจมูลคาตลาดของบริการสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content ในป พ.ศ.2549  
มีมูลคาคิดเปน 149,229 ลานบาท ประกอบดวยกลุมธุรกิจฮารดแวร (Computer Hardware)  
จะถือครองสวนแบงมากที่สุดเกือบรอยละ 50ของตลาด โดยมีมูลคา 71,112 ลานบาท ในขณะที่กลุมธุรกิจ
ซอฟตแวร(Computer Software) มีอัตราการเติบโตสูงสุดอยูที่รอยละ 27 มีมูลคา 50,917 ลานบาท ในสวน
ของกลุมธุรกิจบริการดานคอมพิวเตอร (Computer Services) มีมูลคาตลาด 7,738 ลานบาท 

สําหรับกลุมซอฟตแวรซึ่งถือวา เปนกลุมธุรกิจที่ดําเนินงานสวนใหญโดยผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม ผลการสํารวจพบวาเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดกวารอยละ 27 ซึ่งเปนมูลคาตลาด 
มาจากซอฟตแวรสําเร็จรูป (Packaged Software) 26,283 ลานบาท และเปนมูลคาจากมูลคาซอฟตแวร 
ที่รับจางทําทั้งระบบ (Outsourced Software) 24,634 ลานบาท  

เมื่อพิจารณาการใชจายดานสารสนเทศ (โดยไมนับรวมตลาดส่ือสาร) ตามภาคตางๆ ทางเศรษฐกจิ
ดังตารางที ่ 1 พบวา ภาคเอกชนมกีารใชจายดานสารสนเทศมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 49 หรือมีมูลคา 
54,317 ลานบาท ในขณะที่ภาคครัวเรือนและ สถานประกอบการขนาดเล็ก (Small office/Home office: 
SOHO) มีการใชจายคิดเปนรอยละ 34 ของตลาด หรือ 37,592 ลานบาท ภาครัฐมีการใชจายอยูที่ประมาณ
รอยละ 18 หรือ 19,654 ลานบาท 

ตารางที่ 3 คาใชจายดานสารสนเทศตามภาคตางๆทางเศรษฐกิจ ป 2548 

 
          ที่มา: Thailand IT Market Outlook 2006 

 
ตารางที่ 4  Thailand ICT Market Outlook 2005 –2008 

 
         ที่มา: Thailand IT Market Outlook 2006 

http://drago.thaisia.co.th/atsi/front/file/Thailand_IT_Market_Outlook_2006.pdf
http://drago.thaisia.co.th/atsi/front/file/Thailand_IT_Market_Outlook_2006.pdf
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จากตารางที่ 4 แสดงการเติบโตของตลาด ICT ในอีก 3 ปขางหนา (พยากรณเมื่อป พ.ศ. 2548) 
คาดวาจะเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 โดย มูลคาตลาดรวมจะอยูที ่ประมาณ 4.9 แสนลานบาท  
ถึงประมาณ 7.3 แสนลานบาท โดยคาดวากลุมธุรกิจสื่อสารและกลุมธุรกิจซอฟตแวรจะมีการเติบโต 
มากที่สุด 

สําหรับการเติบโตในกลุมธุรกิจซอฟตแวรและการบริการ คาดวาจะมีการเติบโตจากภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดใหญที่ตองลงทุนเพื่อการรับมือกับการแขงขัน โดยตลาดสื่อสารและภาครัฐจะเปน 
ตัวผลักดันหลักในการลงทุนดาน Business Solution ทั้งในระบบบริหารทรัพยากรองคกร ระบบจัดการ
ความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management: CRM) และการสรางองคความรู และการ
เช่ือมโยงบูรณาการขอมูลระหวางระบบ (Enterprises Application Integration) ซึ่งสอดคลองกับความ
พยายามผลักดันการนําระบบสารสนเทศไปใชในสาขาภาคการผลิตตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลด
ตนทุนการผลิต 

 
2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) สาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content 

จากภาพที่ 1 จะเห็นวาภาคบริการ สาขาบริการซอฟแวรและDigital Content (SMEs)  
มีหวงโซอุปทานที่เร่ิมจาก ผูผลิตซอฟตแวรซึ่งทําหนาที่ผลิตบริการทั้งสามดาน คือ ซอฟตแวรสําเร็จรูป  
การผลิตเนื้อหาดิจิตอล และ บริการดานซอฟแวร ซึ่งทั้งสามสวนจะตองทํางานรวมกันและประสานกัน  
เพื่อสงตอใหกับสวนที่เปน Hardware ไดแก คอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคมและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
ผูประกอบการธุรกิจในสาขาอ่ืนๆทั้งดานการผลิต การคา และบริการ ตลอดจนถึงผูบริโภคที่จะเปน
ผูใชบริการเหลานั้นทั้งโดยตรงและโดยออม  

ในขณะเดียวกันสาขาดังกลาวก็เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสาขาอ่ืนอีกมาก ดังแสดงในภาพที่ 2 
เร่ิมต้ังแตอุตสาหกรรมตางๆ เชน คอมพิวเตอร อิเลคทรอนิกส การบันเทิง เปนตน บริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ 
เชน การตลาด ส่ิงพิมพ เปนตน สถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สมาคมดานสารสนเทศตางๆ หนวยงาน
ภาครัฐ และ สถาบันการศึกษา 
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แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานของสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content (SMEs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตซอฟตแวร
สําเรจ็รูป 

การพัฒนาเน้ือหา
ทางดิจิตอล 

การบรกิารดาน
ซอฟตแวร 

คอมพิวเตอร อุปกรณ 
โทรคมนาคมและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย ธุรกิจ ผูบริโภค 

ผูผลิตบริการ
สารสนเทศ 

 
แผนภาพที่ 2 หวงโซอุปทานของสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content (SMEs) 
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3.  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) สาขาบริการซอฟแวร
และ Digital Content  

จุดแข็ง (Strength) 
1. ซอฟตแวรของไทยเดนในสาขาที่เกี่ยวกับ Graphic design  
2. แรงงานในสาขาซอฟตแวรของไทยมีทักษะดานศิลป 
3. แรงงานในสาขาซอฟตแวรของไทยมีทักษะที่ดีในการพัฒนาเนื้อหาที่สอดคลอง 

กับความตองการของคนในประเทศ 
จุดออน (Weakness) 
1. จํานวนบุคลากรที่มีทักษะสูงยังไมเพียงพอ 
2. บริษัทสวนใหญมีขนาดเล็ก ผลงานยังไมเปนที่รูจักและที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

มีนอย ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหไทยสงออกบริการซอฟตแวรไดนอย 
3. ผูประกอบการของไทยยังขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี 
4. ผูประกอบการของไทยยังขาดทักษะในการทําตลาดตางประเทศทําใหซอฟตแวรของไทยยังไม

เปนที่รูจักในระดับสากล สงผลใหผูประกอบการซอฟตแวรไทยยังคงเนนตลาดภายในประเทศเปนหลัก 
5. ขาดแหลงทุนในการพัฒนาและขยายกิจการ 
โอกาส (Opportunity) 
1. ประเทศที่พัฒนาแลวมีแนวโนมการใชบริการ Outsourcing เพิ่มข้ึน 
2. โครงสรางประชากรรุนใหมมีความสนใจและมีอุปสงคตอซอฟตแวรที่สูงกวาคนรุนเกา 
3. รัฐบาลเร่ิมมีการหันมาสนับสนุนอยางเฉพาะเจาะจงข้ึนเชน การต้ัง Software Park 
4. มีการพัฒนา Open source software ซึ่งทําใหผูบริโภคสามารถซ้ือซอฟตแวรพื้นฐานไดในราคา

ตํ่า และเปนการเพิ่มอุปสงคตอซอฟตแวรอ่ืนๆ 
อุปสรรค (Threat) 
1. สาธารณูปโภคดานโทรคมนาคมของไทยยังมีราคาแพงเกินไป 
2. การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา (IPR) ของไทยยังไมจริงจังพอ ทําใหขาดแรงจูงใจในการ

พัฒนาของตนเอง 
3. อุปสงคภายในประเทศยังมีปริมาณนอยเกินไป บริษัทสวนใหญใช software นอย และนิยมใช 

software จากตางประเทศ 
4. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทําใหตอง update บอย 
5. แหลงทุนแบบ venture capital ยังไมรูจักสาขานี้เทาที่ควรจึงทําใหหาแหลงทุนยาก 
6. การเปดแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมที่จะใชหลักเกณฑการคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญาที่เขมงวดกวาของ WTO 
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4.  ปญหาบริการซอฟแวรและ Digital Content  
จากผลการวิเคราะห SWOT Analysis พบวาสาเหตุหลักที่ทําใหไทยสงออกบริการซอฟตแวร 

ไดนอย เกิดจากปญหาคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรของไทยยังไมไดมาตรฐานสากล  
และการขาดทักษะในการทําการตลาดตางประเทศ ทําใหซอฟตแวรของไทยยังไมเปนที่รูจักในระดับสากล 
สงผลใหผูประกอบการซอฟตแวรไทยยังคงเนนตลาดภายในประเทศเปนหลัก  

สวนขอจํากัดในการสงออกงานดานมัลติมีเดียนั้น เกิดจากการที่ผลงานของผูประกอบการไทย 
ในดานนี้ยังไมเปนที่รูจักกันในตลาดโลก ผูประกอบการขาดความเขาใจในวัฒนธรรมและเนื้อหา (Content) 
ของประเทศอื่นๆ จึงยังไมสามารถพัฒนาผลงานของตนใหมีความเปนสากล รวมทั้งขาดประสบการณ 
และโอกาสในการทํางานที่ไดใชความคิดสรางสรรค 

ดังนั้นปจจุบัน ผูประกอบการไทยสวนใหญจึงเนนการผลิตงานเพื่อตลาดภายในประเทศเปนหลัก 
ไดแก งานพัฒนาโปรแกรมเพื่อธุรกิจของไทย หรืองานดาน E-Learning, CAI, Web Design และ Mobile 
Content ซึ่งเนนการพัฒนาเพื่อรองรับความตองการของตลาดในประเทศ ซึ่งไดแก การออกแบบเสียง 
เรียกเขา และการออกแบบรูปภาพหนาจอที่ใชในโทรศัพทเคล่ือนที่ และ Local Education Content รวมถึง
การรับจางเขียนเวบเพจ สวนงานรับจางเขียนโปรแกรม ผลิตงาน Animation และ Games จะเปนแหลง 
ผลิตสําหรับตลาดในแถบอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากนี้สาขานี้ ยังเปนสาขาในภาคบริการที่คอนขางใหมเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาการผลิต  
และสาขาบริการอ่ืนๆ ทําใหฐานขอมูลของกลุมผูใหบริการสวนนี้ยังมีไมคอยมากนัก อยางไรก็ตามปจจุบัน 
สาขาดังกลาวไดรับการสงเสริมและสนับสนุนโดยตรงจากหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA), ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) เปนตน ดังนั้น การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการในสวนดังกลาวไดมีการจัดทําไวแลวสวนหนึ่ง 
แตยังไมครบสมบูรณเทาฐานขอมูลของผูประกอบการสาขาอ่ืนๆ 
5. กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายสาขาบรกิารซอฟแวรและ Digital Content 

ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ถือไดวาเปนสาขาบริการที่ครอบคลุมหลายกลุม
ธุรกิจหลัก ไดแก กลุมธุรกิจการส่ือสาร และกลุมธุรกิจบริการซอฟแวรและDigital Content ซึ่งครอบคลุม 3 
กลุมธุรกิจหลัก คือ 1. กลุมธุรกิจอุปกรณคอมพิวเตอรฮารดแวร (Computer Hardware) 2. กลุมธุรกิจ
ซอฟตแวร (Computer Software) และ 3. กลุมธุรกิจบริการดานคอมพิวเตอร (Computer Services)  
แตสําหรับ SMEs เปาหมายสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content จะพิจารณาเฉพาะกลุมธุรกิจ
ซอฟตแวร และกลุมธุรกิจบริการดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศเทานั้น เนื่องจากกลุมธุรกิจอ่ืนๆควรจะถือ
นับรวมในภาคการผลิต และมีลักษณะการดําเนินการโดยผูประกอบการขนาดใหญเปนหลัก 
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 ในการคัดเลือก SMEs เปาหมายซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาไดแก กลุม SMEs เปาหมาย
จะตองเปนกลุมที่มีความสําคัญในหวงโซการผลิต มีความสําคัญในแตจํานวนกิจการ การผลิต การจางงาน 
การสงออก และการใชวัตถุดิบในประเทศ รวมไปถึงมีโอกาสการขยายตัวสูง เปนตน ประกอบกับการศึกษา
สถานภาพอุตสาหกรรมของสาขาบริการซอฟแวรและDigital Contentดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษาทํา
การคัดเลือกกลุมธุรกิจ SME เปาหมาย โดยมีรายละเอียดแบงเปนกลุมๆ พรอมเหตุผลในการคัดเลือก
ดังตอไปนี้ 

(1) กลุมธรุกจิดานซอฟแวร (Computer Software) 
ไดแก ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package Software) และบริการซอฟตแวร (Software services) 

เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจที่ SMEs มีความสําคัญในหวงโซการผลิต มีอัตราการขยายตัวสูงมากถึงรอยละ 23 
เมื่อเทียบกับการเติบโตของกลุมธุรกิจบริการซอฟแวรและDigital Content ที่มีอัตราการขยายตัวสูงเพียง
รอยละ 20 และเปนสาขาที่ชวยสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานใหแกกลุมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ กลุมธุรกิจดังกลาว ยังไดรับการสนับสนุนและสงเสริมโดยตรงจากสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ที่ทําหนาที่ดูแลและพัฒนาผูประกอบการในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Telecommunication Technology: ICT) อีกดวย 

(2) กลุมธรุกจิการพัฒนาเนื้อหาทางดิจติอล (Digital Content) 
 ไดแก กลุมธุรกิจ E-commerce, กลุมธุรกิจที่พัฒนาเนื้อหาทางดิจิตอล โดยเฉพาะเพื่อใหเหมาะกับ
ผูใชของไทย รวมทั้งกลุมธุรกิจการบริการฝกอบรมการใชซอฟแวร เนื่องจากเปนกลุมที่มีสวนสงเสริมและ
สนับสนุน SMEs สาขาอื่นๆ เชน กลุมธุรกิจ E-commerce ถือไดวามีสวนชวยเพิ่มชองทางจัดจําหนาย  
และการทําการตลาดที่มีตนทุนตํ่าใหกับธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีเงิน
ลงทุนตํ่า, กลุมธุรกิจที่พัฒนาเนื้อหาทางดิจิตอล ชวยสงเสริมสังคมการเรียนรูที่สอดรับกับเศรษฐกิจที่มี
ฐานความรู (Knowledge-based Economy) เปนตน 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการรสงเสริมผูประกอบการ SMEs สาขาบริการซอฟแวรและ 
Digital Content 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหผูประกอบการในสาขาบริการซอฟแวรและ Digital 

Content มีปจจัยพื้นฐานและประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขง
รายใหมจากการเปดเสรีภาคบริการ และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 2 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของสสว. คือ กลยุทธการสรางเสริมปจจัยพื้นฐานที่ดีใหแกผูประกอบการ และ กลยุทธ 
การเสริมสรางทักษะการบริหารจัดการ และทักษะความรูเฉพาะดาน 
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 แผนปฎิบัติการตามยทุธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหผูประกอบการในสาขาบริการซอฟแวรและ Digital 

Content มีปจจัยพื้นฐานและประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อเตรียมพรอมต้ังรับการแขงขันจากคูแขง
รายใหมจากการเปดเสรีภาคบริการ และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาท่ีพยายามผลักดันใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) โดยในหลายๆยุทธศาสตร 
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ในกลยุทธที่ 4.1 พัฒนา
บุคลากรภาคบริการ และกลยุทธที่ 4.3 การสงเสริมการสรางตราสินคาในสาขาบริการที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 6 เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.2 การยกระดับ
ความรูและทักษะของบุคลากรของ SMEs  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการโลจิสติกสนี้ จะประกอบดวย
กิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆ เพื่อใหผูประกอบการสามารถดําเนิน
ธุรกิจได, การสงเสริมและเพิ่มทักษะความรูใหกับผูประกอบการทั้งความรูเชิงลึกดานบริการซอฟแวรและ
Digital Contentและการบริหารจัดการตางๆ ตลอดจนการผลักดันมาตรฐานเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ 
ของตัวผูประกอบการบริการซอฟแวรและ Digital Content เอง เปนตน 

หนวยงานของภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ
สาขาบริการซอฟแวรและDigital Contentนี้ ไดแก  
- กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA)  

สงเสริมและสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานสารสนเทศใหแกผูประกอบการ เปนพี่เล้ียง
ในการพัฒนาแนวคิดการประกอบการดานสารสนเทศใหกับผูประกอบการรายใหม และสนับสนุนการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวร
และ Digital Content ใหภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งภาคการผลิต การคาและบริการ 

- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
- กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนรวมในการศึกษาคนควาและใหขอมูลความตองการของผูประกอบการ 

ในสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กับผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content เพื่อการพัฒนา
ที่สอดรับกับความตองการของตลาด 

- กระทรวงพาณิชย เนนผลักดันเร่ืองการสรางปจจัยพื้นฐานดานตางๆ เชนการจดทะเบียนเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือและความเชื่อมั่นในการใชบริการกับผูประกอบการสารสนเทศ สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑ
และขยายตลาดสูตางประเทศสําหรับผูประกอบการที่มีศักยภาพ ตลอดจนผลักดันดานสนับสนุนแหลง
เงินทุนตางๆ   
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- กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับความตองการของตลาดดานสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทั้งการอบรมและ
ปริญญาที่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

- สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (ISMED) สงเสริมและสนับสนุนใหบริการอบรม
และเพิ่มทักษะความรูดานบริหารจัดการ และใหคําปรึกษาในการประกอบธุรกิจ 

- สมาคมตางๆ เชน สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย (ATCI) ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูประกอบการในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อเรียกรองขอความชวยเหลือในประเด็นตางๆ และเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธดานตางๆ  
สูสมาชิก 

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและ
Digital Contentนี้ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการ
กํากับดูแลภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วประเทศ ควรทําหนาที่เปนเพียงผูประสานงานและ
ใหขอมูลตาง  ๆกับสมาชิกของสํานักงาน และพยายามขยายฐานสมาชิกเพื่อกระจายขอมูลตาง  ๆเทานั้น 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1.1 การสรางเสริมปจจัยพื้นฐานท่ีดีใหแกผูประกอบการ 
เนื่องจากผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content โดยเฉพาะผูใหบริการ  

e-commerce โดยสวนใหญเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังเผชิญปญหาขาด
ปจจัยพื้นฐานเบ้ืองตนโดยเฉพาะปจจัยดานเงินทุน ทําใหผูประกอบการดําเนินกิจการได ดังนั้น ภาครัฐ 
จึงควรสนับสนุนในดานปจจัยพื้นฐานที่ดีใหแกผูประกอบการ ซึ่งมีโครงการสนับสนุนตางๆ ดังตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการสรางแหลงเงินทุนเฉพาะหรือเปนผูรวมทุนในกิจการ:  ผูประกอบการซอฟตแวรของไทย

โดยเฉพาะที่เปน SMEs ยังไมสามารถหาแหลงสนับสนุนไดงายนัก รัฐบาลจึงจําเปนตองสรางแหลงทุน
เฉพาะหรือเปนผูประสานงานให venture capital ตางๆ ยินดีที่จะใหทุนแกธุรกิจนี้มากข้ึน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวสอดคลองกับส่ิงที่ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดดําเนินการ
อยูแลว นอกจากนี้ โครงการดังกลาว ยังสามารถผลักดันใหสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SMEs Bank) ริเร่ิมโครงการที่มีลักษณะ
ดังกลาวเชนเดียวกันไดดวย 

o ประสานงานการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเอ้ือประโยชนแกผูประกอบการ: 
เนื่องจากสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content ถือไดวาเปนสาขาการบริการที่มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ทําใหกฎหมายบางอยางไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบการ และเปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะดังกลาว ดังนั้น สสว.ควรจะทําหนาที่ประสานงานในการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบตางๆ  
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ใหรองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณโลก เชน เร่ืองการยอมรับการทําธุรกรรมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส, การใช E-invoice, กฎหมายปองกันการทุจริตและการละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน 

o โครงการสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา:  เพื่อสรางแรงจูงใจแกผูพัฒนาซอฟตแวร
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แตอาจถูกทําสําเนาหรือเรียนแบบไดงาย ซึ่งโครงการดังกลาวจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองมีหนวยงานของรัฐที่มีความรูและทักษะดานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสารสนเทศเปนผูดูแล เชน 
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย (ATCI) เปนตน 

กลยุทธที่ 1.2 การเสริมสรางทักษะการบริหารจัดการ และทักษะความรูเฉพาะดาน 
เนื่องจากแนวโนมการแขงขันที่เขมขนผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการ

ดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ซึ่งในปจจุบันผูประกอบสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content ซึ่งอยูในกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังขาดความรูความเขาใจเร่ืองระบบสารสนเทศและการพัฒนาอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานสากล จึงจําเปนตองสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรทั้งกลุมธุรกิจบริการซอฟแวร
และDigital Content 

นอกจากนี้กลุมผูประกอบการบริการซอฟแวรและDigital Content ซึ่งสวนใหญมีความชํานาญ
เฉพาะดาน ทําใหผูใหบริการบางรายยังขาดทักษะการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น การสงเสริมและเพิ่มทักษะ
ความรูดานการบริหารจัดการและการคาจึงเปนส่ิงที่ไมควรจะมองขาม และควรเรงดําเนินการ ซึ่งมีโครงการ
สนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการอบรมความรูเชิงลึกดานสารสนเทศใหแกผูประกอบการดานสารสนเทศรายใหม : 

ควรเรงใหมีการประสานงานระหวางผูประกอบการและสถาบันการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในทางปฏิบัติและตรงกับความตองการของสาขาซอฟตแวร 
ซึ่งโครงการดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สถาบันการศึกษาของรัฐที่เปดสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สารสนเทศ และอาจรวมไปถึงสมาคมของผูประกอบการภาคเอกชนท่ีมีทักษะความรูเฉพาะดานดวย  

o โครงการเพิ่มพูนทักษะดานการบริหารจัดการ และการคาใหกับผูประกอบการโดยการจัด
โครงการหลักสูตรระยะส้ันและระยะกลางในเร่ืองการบริหารจัดการสําหรับธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบดวย 
การบริหารจัดการองคกร, การตลาด, การเงิน, การบริหารจัดการลูกคา รวมไปถึงเร่ืองลูทางการขยาย
ตลาดสูระดับสากล เพื่อกระตุนใหผูประกอบการเพิ่มพูนทักษะดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากความชํานาญ
เฉพาะดาน 

o โครงการใหคําปรึกษากับผูประกอบการ: เนื่องจากผูประกอบการในสาขาดังกลาวจะเปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี ซึ่งมักจะขาดความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการ ดังนั้น การให
คําปรึกษาแกผูประกอบการจะมีสวนผลักดันความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไดอีก 
ทางหนึ่ง ซึ่งโครงการดังกลาวสอดคลองกับส่ิงที่ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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(สสว.) ไดดําเนินการอยูแลว แตการใหบริการปรึกษาดานสารสนเทศยังไมไดครอบคลุมในสวนนี้  
ซึ่งทางหนวยงานอาจจะรวมมือกับสมาคมตางๆ เชน สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อจัดผูเชี่ยวชาญในดานสารสนเทศมาเปน 
ที่ปรึกษาใหกับ สสว. 
กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบการสารสนเทศ เพื่อสรางความ

เชื่อมั่น 
 การสรางความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาผูใหบริการ 
ใหอยูในมาตรฐานระดับสากลใหได เพื่อขยายตลาดการใหบริการไปสูตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคอาเซียนนี้ โดยมีโครงการสนับสนุนดังตัวอยางตอไปนี้ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการสงเสริมการสรางตราสินคา (brand):  จากการที่ซอฟตแวรไทยยังไมเปนที่รูจักทั้งในสวน

ของผูใชในประเทศและตางประเทศ   รัฐจะเปนจะตองเขามาชวยสรางภาพลักษณดังกลาว  
ดวยมาตรการตางๆ เชน การจัดแขงขันประกวดซอฟตแวรไทย  การรับรองมาตรฐาน เปนตน  
ซึ่งโครงการดังกลาวจําเปนอยางยื่งที่จะตองมีหนวยงานของรัฐที่มีความรูและทักษะดานผลิตภัณฑ 
ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศเปนผูดูแล เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)  
และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปนตน 

o โครงการ TRUST MARK สรางความเชื่อมั่น: เนื่องจากผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและ
Digital Content มักจะถูกมองวาไมมีความนาเชื่อถือ และผูใชบริการไมเชื่อมั่น ซึ่งสงผลตอปญหา
นานัปการ เชน ผูซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต ไมกลาชําระเงินออนไลนใหกับผูใหบริการเนื่องจาก 
กลัวปญหาการฉอโกง เปนตน ดังนั้นควรจะมีตรารับรองมาตรฐานเพ่ือสรางความเชื่อมั่น ซึ่งโครงการ
ดังกลาวไดมีการดําเนินการไปบางแลว โดยกระทรวงพาณิชยแตยังมิไดรับการผลักดันเต็มที่ 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิต 
และการคา 

ยุทธศาสตรนี้ เปนการสง เส ริมให อุตสาหกรรมภาคอื่นๆ  ทั้ งภาคการผลิต  ภาคการคา  
และภาคบริการ หันมาใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากความรู และเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ 
ของตน เพื่อประโยชนตอการผลิต การจัดการ การจําหนายสินคาของตน และการเขาถึงบริการตางๆ 
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 2 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของสสว. คือ กลยุทธการสงเสริมการใชระบบ software สําหรับ SMEs และกลยุทธการ
สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายดวย e-commerce  
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพของภาคการผลิต และการคา 

ยุทธศาสตรนี้เปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมภาคอื่นๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาค
บริการ หันมาใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากความรู และเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจของตน  
เพื่อประโยชนตอการผลิต การจัดการ การจําหนายสินคาของตน และการเขาถึงบริการตางๆของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ในหลายๆยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต ในกลยุทธที่ 
2.2 การสงเสริมการใชและพัฒนานวตักรรมของ SMEs และกลยุทธที่2.3 เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ(แผนงานสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพ), ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา ในกลยุทธที่ 3.1 เร่ืองเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ 
SMEs ภาคการคาสง-คาปลีก (เพิ่มประสิทธิภาพ SMEs ภาคการคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และพัฒนาระบบขอมูล SMEs ภาคการคา) และ ยุทธศาสตรที่ 6 เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนิน
ธุรกิจสําหรับ SMEs ในกลยุทธที่ 6.6 การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ SMEs (พัฒนาฐานขอมูล)  

ภายใตยุทธศาสตรสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิต  
และการคานี้ จะประกอบดวยกิจกรรมตางๆที่หลากหลาย ไดแก การสงเสริมการใช software สําหรับ SMEs 
โดยการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ และใหความรูแก SMEs ในการนํา software ตางๆมาใชงาน,  
การสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายดวย E-commerce 

หนวยงานภาครัฐจะตองมีสวนผลักดันการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ของภาคการผลิต และการคา ไดแก  

- กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA) 
สงเสริมและสนับสนุนการสรางผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดใหแกผูประกอบการ และสนับสนุนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content ใหภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งภาคการผลิต 
การคาและบริการ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนรวมในการศึกษาคนควาและใหขอมูลความตองการของ
ผูประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กับผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและDigital Content  
เพื่อการพัฒนาที่สอดรับกับความตองการของตลาด 

- สมาคมตางๆ เชน สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย, สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูประกอบการในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ
เพื่อเรียกรองขอความชวยเหลือในประเด็นตางๆ และเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธดานตางๆ สูสมาชิก 
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- สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการสาขาบริการซอฟแวรและ
Digital Contentนี้ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปนเพียง 
ผูประสานงานและใหขอมูลตาง  ๆกับสมาชิกของสํานักเทานั้น 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคล่ือนดวยกลยุทธหลัก 2 กลยุทธ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
กลยุทธหลักของสสว. โดยแตละกลยุทธมีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ซึ่งกิจกรรม/ โครงการสนับสนุน 
ของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ เพื่อใหการขยายฐาน
ลูกคาทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มข้ีนและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 2.1 การสงเสริมการใชระบบ software สําหรับภาคการผลิต การคา และบริการ 
การใชระบบสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการใหบริการ จะเปน

ชองทางหนึ่งที่จะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยควรจะเรง
สงเสริมการใชระบบสารสนเทศตางๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โครงการสนับสนุน 
o โครงการตลาดนัด software สําหรับ SMEs: เนื่องจาก สสว. มีกลุมสมาชิก SMEs ในภาคการผลิต

อ่ืนๆอยูเปนฐานแลว การจัดตลาดนัด software สําหรับ SMEs มีจุดมุงหมายที่จะประชาสัมพันธ 
แนะนําการใช software จากผูประกอบการกลุมธุรกิจซอฟตแวรโดยตรง ตลอดจนทําใหผูผลิตมีโอกาส
ไดรับฟงความตองการจากกลุมลูกคา SMEs โดยตรง ซึ่งโครงการดังกลาวจะทําใหผูประกอบการ 
กลุมธุรกิจ SMEs สามารถขยายชองทางจัดจําหนายภายในประเทศไดเพิ่มมากข้ึน 

o โครงการเผยแพรความรูสู SMEs ดวยระบบสารสนเทศ: เนื่องจากปญหาการขาดทักษะดาน
เทคโนโลยีของกลุมผูประกอบการ  SMEs ทําใหไมกลาที่จะหันมาใชเทคโนโลยีเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ ดังนั้น ทางสสว. ควรจะประสานกับทางผูประกอบการกลุมธุรกิจ software 
เพื่อสนับสนุนสงเสริมนํา software ที่เหมาะสมสําหรับ SMEs มาใชในราคาที่สมเหตุสมผล  

o โครงการใหบริการระบบสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศสําหรับผูประกอบการ SMEs: 
เนื่องจากปญหาการเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบการ SMEs และการใหขอมูล
ขาวสารที่ไมทั่วถึง ดังนั้น สสว. ควรจะมีการจัดทําระบบสารสนเทศใหบริการ ICT เชน อีเมล  
แกผูประกอบการที่ยังไมเคยใชอีเมล หรือเช่ือมโยงการสงขอมูลตางๆของหนวยงานแกผูประกอบการ 
ที่มีอีเมลเดิมอยูแลว ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการเร่ิมคุนเคยกับการใชระบบสารสนเทศและไดรับทราบ
ขอมูลตางๆกิจกรรมตางๆของหนวยงาน 

o โครงการพัฒนา Software การบริหารจัดการในสาขาการผลิตรายสาขา: เนื่องจากความตองการ
ของภาคการผลิตหลายๆสาขา มีความตองการนําระบบสารสนเทศไปใชในกระบวนการผลิต และการ
บริหารจัดการ แตเนื่องจากเปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงทําใหไมมีเงินทุนในสวนนี้ ดังนั้น สสว. ควรที่จะ
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คัดเลือกสาขาการผลิตที่มีกลุมเปาหมายที่ตองการ และมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การผลิต Software ตนแบบ และขยายผลไปยังสาขาการผลิตอ่ืนๆ 

กลยุทธที่ 2.2 การสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายดวย e-commerce 
ยุคตลาดไร พรมแดนที ่ขอบเขตทางภูม ิศาสตรไมได เป นอุปสรรคในการคาขายอีกตอไป  

e-commerce หรือการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กลายเปนเครื่องมือทางการคา และการประชาสัมพันธของ
ธุรกิจออนไลน และธุรกิจทั่วไป ดังนั้น การสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายดวย e-commerce จึงเปน 
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูประกอบการ 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการสนับสนุน e-commerce เอ้ืออาทร แก SMEs: เนื่องจากปจจุบันมีผูประกอบการ  

E-commerce ที่มีลักษณะเปน E-marketplace ที่ดีและมีฐานลูกคาคอนขางมาก ดังนั้น สสว. ควรให
ผูประกอบการเหลานี้ เขารวมเปนพันธมิตรกับทาง สสว. เพื่อจัดทําโครงการสงเสริมการใช  
e-commerce เปนชองทางจัดจําหนายใหกับ SMEs โดยบทบาทหนาที่ของ สสว. มิไดดําเนินการ 
เปน E-marketplace รายใหม แต ทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และประชาสัมพันธเพื่อใหชองทางที่มีอยู
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

o โครงการอบรม SMEs เพื่อใช e-commerce เปนชองทางการตลาดแนวใหม: การแขงขันที่รุนแรง
ในยุคไรพรมแดน จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการในภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ จะตอง
หาชองทางการจัดจําหนาย และชองทางการตลาดใหมๆ ซึ่งการเปดเว็บไซดเปนหนึ่งในชองทางที่มี
ตนทุนที่ตํ่า และมีประสิทธิภาพสูง หากแตผูประกอบการทั่วไป ไมเขาใจวัตถุประสงคและวิธีการ 
ที่ถูกตอง ดังนั้น สสว. ควรจะหาผูเช่ียวชาญดานนี้ มาจัดอบรมใหแกผูประกอบการและมีการวัดผล
อยางเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาที่ดูแล
กลุมผูประกอบการบริการซอฟแวรและ Digital Content  

ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสาขาบริการซอฟแวร
และ Digital Content มีการรวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริม
การจัดต้ังสมาคม ชมรมในกลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมี 
ผูประสานงาน หรือตัวกลางการพัฒนาเครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. ซึ่งกิจกรรม/ คือการสรางคลัสเตอรหนวยงาน และผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ บริการ
ซอฟแวรและDigital Contentสําหรับ SMEs โครงการสนับสนุนของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนสรางกลุม
อุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมและทํา
ธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหการพัฒนาสาขาบริการซอฟแวรและ Digital Content เปนไปอยางครบวงจร 
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แผนปฎิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 การรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีหนาท่ีดูแลกลุมผูประกอบการสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสาขาบริการซอฟแวร
และDigital Content มีการรวมมือกันในลักษณะเปนเครือขาย หรือ คลัสเตอรอุตสาหกรรม หรือสงเสริมการ
จัดต้ังสมาคม ชมรมในกลุมผูประกอบการที่ยังไมมีการรวมกลุม โดยอาจมีการสงเสริมใหมีผูประสานงาน 
หรือตัวกลางการพัฒนาเครือขาย (Cluster Development Agent: CDA) ในแตละกลุมธุรกิจ 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรรายสาขาที่พยายามผลักดันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550-2554) ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneur Development) ในกลยุทธที่ 1.5 การสรางโอกาสทางธุรกิจและการ
ใหความรูดานการตลาด (สงเสริมและพัฒนาเครือขายธุรกิจ) 

แมวา ในปจจุบัน ผูประกอบการดานสารสนเทศจะสามารถรวมตัวกันไดระดับหนึ่ง ไดแก สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย  
และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย แตการรวมกลุมดังกลาวก็ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร 

สําหรับยุทธศาสตรการรวมกลุมคลัสเตอร และประสานงานหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลกลุม
ผูประกอบการโลจิสติกสนี้  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรทําหนาที่เปน
ผูประสานงาน อํานวยความสะดวกและสนับสนุนปจจัยพื้นฐานตางๆใหกับสมาคม เชน การจัดสถานที่
ประชุม ตลอดจนนําขอมูลดานสารสนเทศของสมาคมมาเผยแพรใหสมาชิกของสสว. รับทราบ 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ
หลักของสสว. ซึ่งกิจกรรม/ โครงการสนับสนุนของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนสรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการ
ชวยเหลือพึ่งพา มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรมและทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อให
การพัฒนาสาขาบริการซอฟแวรและDigital Contentเปนไปอยางครบวงจร โดยแตละกลยุทธ 
มีโครงการสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 3.1 สรางคลัสเตอรหนวยงาน และผูประกอบการท่ีเกี่ยวของกับ สารสนเทศ
สําหรับ SMEs 

การขาดอํานาจเจรจาตอรอง และการเรียกรองสิทธิตางๆของผูประกอบการขนาดเล็ก มักจะเปน
อุปสรรคที่ทําใหผูประกอบการขนาดเล็กหลายรายไมสามารถอยูรอดในสนามการคาที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงได การรวมตัวกันเพื่อผนึกกําลังและเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน จะเปนส่ิงที่ชวยให
ผูประกอบการสามารถอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน 

โครงการสนับสนุน 
o โครงการ cluster สารสนเทศสําหรับ SMEs: แมวาปจจุบันกลุมสารสนเทศ จะมีการรวมกลุมกันอยู

บาง แตก็มีอุปสรรคในเร่ืองของการบริการจัดการทําใหการรวมกลุมไมเขมแข็งเทาที่ควร ดังนั้น สสว. 
ควรจะมีสวนรวมผลักดันใหเกิดกลุมคลัสเตอรในรูปแบบตางๆ เชน สมาคม ชมรม โดยเปนผูสนับสนุน 
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o ปจจัยพื้นฐานตางๆ เชน สถานที่, งบประมาณในการจัดประชุม เนื่องจากการรวมกลุมในชวงแรกๆ 
กลุมคลัสเตอรจะเผชิญปญหาเกี่ยวกับการประสานงาน และคาใชจายเบ้ืองตน  

o โครงการจัดทําฐานขอมูลกลางของผูประกอบการ SMEs : ในยุคที่เทคโนโลยีมีการปรับตัวอยาง
รวดเร็ว ระบบสารสนเทศเร่ิมเขาไปมีบทบาทตอทุกๆภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ 
แตผูประกอบการในภาคธุรกิจบริการซอฟแวรและ Digital Content มีลักษณะที่กระจัดกระจายตัวกัน 
และมีจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการรายยอยที่ตองการหันมาใชระบบสารสนเทศมีตนทุนในการหา
ขอมูลและคัดเลือกระบบที่สูงมาก ดังนั้น การจัดทําฐานขอมูลโดยจําแนกประเภทและมีระบบการ
ติดตามสถานภาพของบริษัท จึงมีความสําคัญที่จะใหขอมูลแกผูประกอบการในสาขาอ่ืนๆ 

o การประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสงเสริม SMEs เปนไปในทิศทางเดียวกัน: 
แมวาขณะนี้จะมีหนวยงานหลายหนวยที่มีหนาที่ในการสงเสริมสาขาซอฟตแวร แตก็ดูเหมือนวาทิศทาง
ตางๆ ยังไมมีการประสานกัน อยางชัดเจน รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนวาหนวยงานใด 
มีหนาที่ในสวนใด 

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ    
 7.1 นโยบายรัฐบาล  รัฐบาลไดแถลงนโยบายเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งมีการกําหนดนโยบาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร   
โดยสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปนศูนยกลาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค (นโยบายขอขอ 4.5.2) 
 7.2  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดจัดทําแผนแมบทดังกลาว โดยมีเปาหมาย
สําคัญ  ไดแก  1) ประชาชนอยางนอยรอยละ 50 สามารถเขาถึงและใช ไอซีที ไดอยาง 
มีวิจารณญาณและรูเทาทัน  2) ยกระดับความพรอมดานไอซีทีในการจัดอันดับดัชนีบงช้ีระดับความพรอม
ของการพัฒนาไอซีที และโอกาสในการใชประโยชนจากไอซีทีในการพัฒนาประเทศ (Networked 
Readiness Rankings) ใหอยูในระดับสูงติดอันดับ 1 ใน 25 และ 3) มีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม
ไอซีที ตอ GDP ไมนอยกวารอยละ 15 
8. แนวโนมของบริการซอฟแวรและ Digital Content 
 จากกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อมู ล โ ค ร งส ร า ง ขอ งธุ ร กิ จบ ริ ก า รซอ ร ฟ แว ร  ความ สํ า คัญและ 
สถานการทางเศรษฐกิจ  พฤติกรรมผูบริโภค  คาดการณแนวโนมของบริการซอฟแวรและ Digital Content  
ในป 2552 ดังนี้ 
 8.1  ซอฟตแวรดานธุรกรรมการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําธนาคารผานอินเทอรเน็ต  และการ
ใหบริการธนาคารบนเครือขายโทรศัพทมือถือ มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาซอฟตแวร
ดานความปลอดภัย เชน ระบบการตรวจสอบและปองกันการฉอโกง IDM Fraud Detection and 
Prevention ควบคูกันไปดวย 
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 8.2  การใหบริการซอฟตแวรดานสุขภาพ  มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมีการ
แขงขันกันในธุรกิจสปาและบริการเพื่อสุขภาพสูง 
 8.3  ผูบริโภคมีแนวโนมในการใชซอฟตแวรและอินเทอรเน็ต เพื่อสืบคนขอมูลทางดานการทองเที่ยว
สูงข้ึน ทั้งนี้ เนื่องจากการระตุนการทองเที่ยวของรัฐบาล  และอาจมีการขยายชองทางการสืบคนขอมูล 
บนโทรศัพทมือถือ 

9.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เมื่อวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหา  ความสําคัญของ SMEs   
บนหวงโซอุปทาน  แนวโนมของบริการซอรฟแวรและ Digital Content  มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี้   
 1)  การพัฒนาศักยภาพของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เปนโอกาสทางการคาของไทยในตลาดสากล 
โดยหัวใจสําคัญอยูที่ การพัฒนาคอนเทนต (Content) ใหมีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูบริโภค  
ดังนั้น  จึงควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการตลาด  เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันตอไป 
 2)  ควรสงเสริมการรวมตัวกันของผูผลิตสินคาดิจิทัลเพื่อการสงออกอยางจริงจังในรูปแบบ 
Content Aggregator ทําหนาที่เปนตัวกลางรวบรวมและจัดจําหนายดิจิทัลคอนเทนตของประเทศไทยและ
ตางประเทศ  
 3)   การ รับจ า งผ ลิตจากต า งประ เทศ  ( Outsourcing)ควรกํ าหนดแนวทางการสร า ง 
ความรวมมือในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับผูประกอบการไทย    
10.  ตัวอยางโครงการบริการซอฟแวรและDigital Content 
 1. ชื่อโครงการ: เว็บไซตศูนยกลางขอมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Thailand Portal  
e-Commerce website) 
 2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากกลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ เปนผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ซึ่งยังคงกระจัดกระจายตัวกันอยูแมวาจะมีความพยายามรวมกลุมของผูประกอบการ
เกิดข้ึนจนกลายเปนสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย แตทางผูประกอบการเองพบปญหา
สําคัญประการหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการเร่ิมตน และพัฒนาศักยภาพการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้ นั่นก็คือ 
การขาดแคลนแหลงความรูที่รวมขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการประกอบการ ซึ่งมีกระจัดกระจายอยูใน
แหลงตางๆ ดังนั้น จึงเล็งเห็นวานาจะมีแหลงที่รวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งกิจกรรมของภาครัฐที่เปนประโยชน
ตอผูประกอบการ, ขาวสารที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ, บทความความรูตางๆ ทั้งทางดานเทคนิคและ
การตลาด ตลอดจนเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนความคิดระหวางผูประกอบการดวยกัน 

ดังนั้น โครงการเว็บไซดศูนยกลางขอมูลผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Thailand Portal  
e-Commerce website) จึงถูกนําเสนอขึ้นมา ในรูปแบบของระบบเว็บทา (Web Portal) เพื่อเปนแหลง
กลางในการรวบรวม และเผยแพร ความรูในรูปแบบดิจิทัล และสื่อประสมที่เกี่ยวของกับการพาณิชย
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อิเล็กทรอนิกส ใหแกผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ ที่ตองการคนหาขอมูลในดานตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับ e-commerceไดเขามาคนหาขอมูล ความรูไดโดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ รวมทั้ง  
เปนแหลงกลางใหผูปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ไดมาแลกเปล่ียนและเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืน 
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสาร และความรูที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหแกผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ 

3.2 เพื่อใหเกิดเวที (Forum) ระดมความคิดเห็น อยางเปนรูปธรรม และตอเนื่องของผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันจะทําใหเกิดขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนตอกันและกันในวงธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

3.3 เพื่อเปนแหลงกระจายขาวสารขอมูลกิจกรรมของภาครัฐ สูผูประกอบการเอกชน ทําใหกิจกรรม
ตางๆของภาครัฐสามารถสงขอมูลถึงกลุมเปาหมายผูประกอบการไดโดยตรง 
 4. ขอบเขตการดําเนินงาน/วิธีการดําเนินงาน 
 ขอบเขตการดําเนินงาน  เว็บไซตดังกลาวจะเปน เว็บทาที่รวบรวมขอมูล  และรายละเอียด 
ของผูประกอบการเฉพาะในประเทศไทย เทานั้น โดยการจัดทําเว็บไซตหนวยงานภาครัฐอาจจะรวมกับทาง
สมาคมตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย ในการจัดทําเว็บไซตดังกลาว 
และใหขอมูลตางๆ มีจุดสวนรวมอยูที่เว็บไซตของสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
 5. กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  

แผนการดําเนินงานการพัฒนาเว็บไซด มีกรอบเวลาโดยประมาณ 9 เดือน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
แผนงาน/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การรวบรวมขอมูล 
 คนหารายละเอียด ผูประกอบการ 
 แบงกลุมผูประกอบการ cluster 
 รวบรวมข อมู ลหน วยงานภาค รัฐที่

เกี่ยวของ 
 

         

การพัฒนา และวางระบบเว็บ 
 การปรับปรุงการออกแบบหนาเว็บ 
 การใสระบบ 
 การทดสอบระบบ 
 ปรับระบบ webboard เพื่อเกิด forum  
 แบบฟอรมเว็บโดยรวม 
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แผนงาน/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
การเพิ่มเติมรายละเอียดในเว็บ 

 บทความสวนตางๆ 
 ขาวเกี่ยวกับ e-commerce 
 directory สมาชิกผูประกอบการ 
 การติดตามตอบปญหาตางๆใน forum 
 

         

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ 
 สราง E-Commerce Knowledge 

Community 
 

         

 
 6. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
  ประมาณ 850,000 บาท โดยงบประมาณดังกลาว เปนคาใชจายในการจัดทําระบบ และรวบรวม
ขอมูลองคความรูและขอมูลผูประกอบการทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย และการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ เพื่อใหเว็บไซดดังกลาวเปนที่รูจัก  
 7. ประโยชน/ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เปนแหลงรวบรวมความรูใหกับผูประกอบการและผูที่สนใจ ตลอดจนเปนการสรางแหลงสังคมรวม
ของผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหการวางกรอบกิจกรรมตางๆของภาครัฐสามารถสงขาวสารขอมูลถึง
ผูประกอบการไดอยางตรงกลุมเปาหมาย 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมซอฟตแวร

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

คอมพิวเตอร

การธนาคาร

อิเลค
ทรอนิกส

บันเทิง

สถาบันที่เกี่ยวของ
สมาคม

อุตสาหกรรม
ซอรฟแวรไทย

TFIT

สมาคมธุรกิจ
คอมพิวเตอรไทย

สมาคม
คอมพิวเตอร

แหงประเทศไทย

บริการที่เกี่ยวของ

การตลาด

การฝกอบรม

Venture Capital

ดานกฎหมาย

สิ่งพิมพดานไอที

Incubators

ผูผลิต (Suppliers)

ผูผลิต
ซอรฟแวร

ผูผลิต
คอมพิวเตอร

โครงสรางพื้นฐาน
ดานโทรคมนาคม
และการสื่อสาร

หนวยงานภาครัฐ

กระทรวง
ไอซีที

เนคเทค
(NECTEC)

เขต
อุตสาหกรรม
ซอรฟแวรไทย

สถาบันการศกึษา

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันฝกอบรม

฿

฿

กิจกรรมหลัก

การผลิต
Package Software

การพัฒนา
Digital Content

การใหบริการ
ดานซอรฟแวร ฿

฿

 
 

  สงเสริมการรวมกลุมสงเสริมการรวมกลุม   clustercluster
  การเพิม่ประสิทธิภาพในการแขงขันการเพิม่ประสิทธิภาพในการแขงขัน

 ผลิตภาพของภาคการผลิตผลิตภาพของภาคการผลิต   และการคาและการคา 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การรวมกลุมการรวมกลุม  ClusterCluster

• การสรางคลัสเตอร

สงเสริมการใชสงเสริมการใช  ICT ICT เพือ่เพิม่ผลิตภาพเพือ่เพิม่ผลิตภาพ
ของภาคการผลิตของภาคการผลิต  และการคาและการคา  

• การสงเสริมการใชระบบ software 
• การสนับสนุนชองทางจัดจําหนาย
ดวย e-commerce  

การเพิม่ประสิทธภิาพในการแขงขันการเพิม่ประสิทธภิาพในการแขงขัน

• การสรางเสริมปจจัยพื้นฐานที่ดี
• การเสริมสรางทักษะการบริหารจัดการ
และทักษะความรูเฉพาะดาน

• สงเสริมการใชระบบ ICT ตางๆ เพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
• การสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายดวย 
e-commerce

• การรวมตัวกันเพื่อผนึกกําลงัและเรียนรู
ประสบการณซึง่กันและกัน 

• สนับสนุนในดานปจจัยพื้นฐานที่ดีใหแก 
ผปก.
• สรางความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐาน
สากลแกบุคลากร
• การสงเสริมและเพิ่มทักษะความรูดานการ
บริหารจัดการ 
• การสรางความสามารถในการแขงขัน
ที่ยั่งยืน
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