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1 บทนํา 
 หลักการและเหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีความสําคัญตอประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุม
ภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคการคา และภาคบริการ ดวยจํานวนที่มีมากถึง 2,736,744 ราย คิดเปนรอยละ 99.73 ของ
จํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ กอใหเกิดมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 5,212,004 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 41.1 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งประเทศ รวมถึงมีการจางงานจํานวน 10,749,735 คน คิดเปนรอยละ 80.44 
ของการจางงานรวมทั้งหมด ในป พ.ศ. 2558  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติเชิงพื้นที่ พบวา พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงมีการกระจุกตัว
ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงมีคาความหนาแนนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SME Density) หรือจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอประชากร 1,000 คน สูงกวาจังหวัดอื่นที่อยูไกล
ออกไป และสูงกวาคา SME Density ของประเทศอีกดวย นอกจากนั้น วิสาหกิจในแตละพื้นที่ มีการดําเนินธุรกิจ 
ปญหาและขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังนั้น การกําหนดแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
จําเปนตองทราบขอมูลสถานการณ ประเด็นที่กอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สภาพปญหาในแตละสาขา
ธุรกิจและพื้นที่ซึ่งมีการกระจุกตัวของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะพื้นที่เมืองเล็ก 
(Hinterland) ไมวาจะเปนจังหวัดที่ไมใชเมืองใหญ หรือชนบทนอกเขตเมือง/นอกเขตเทศบาล   

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงไดทําการศึกษาปจจัยและมาตรการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก เพื่อทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ดังกลาว และจัดทําเปนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในมิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมือง
เล็ก อันจะเปนประโยชนตอการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอไป 

 วัตถุประสงคของโครงการ  

1)  เพื่อศึกษาขอมูลสถานการณ ปญหา อุปสรรค และปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในพื้นที่เมือง
เล็ก  

2) เพื่อใหไดยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในมิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: 
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ 
ทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแผนปฏิบัติการอันประกอบดวยตัวอยาง
โครงการตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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3) เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยใน
มิติเชิงพื้นที่การดําเนินธุรกิจ: การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก 

 แนวคิดการพัฒนาผูประกอบการในพื้นที่เมืองเล็ก 
ในการศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมือง

เล็ก ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจากหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดและองคประกอบในการศึกษาของโครงการ จากการศึกษาพบวา
แนวคิดในการพัฒนา SME ประกอบดวยปจจัยหลักในการพัฒนา 6 ดาน ดังตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาผูประกอบการในพ้ืนที่เมืองเล็ก 

 
 

1) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ (Product and Service Development)  
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเอง

ได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดน มีความหลากหลายและมีมูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในทองถิ่น รวมไปถึงการสนับสนุน
ดานการทองเที่ยวที่ดึงดูดเงินตราจากทั้งในประเทศและตางประเทศมาในพื้นที่ และสงผลใหคนในทองถิน่
มีงานทําและมีรายไดมากขึ้น โดยแนวทางการพัฒนาในเบื้องตนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในพื้นที่เมืองเล็ก ผานการสงเสริมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ที่เห็น
ไดอยางชัดเจน เชน กิจกรรมการเกษตร เปนตน 
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2) ดานการพัฒนาชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส (Distribution Channel and 
Logistics Development)  

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสที่ดี สงผลตอการพัฒนาระบบอื่นๆ ดวย เชน 
การขนสงที่ดีทําใหเกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากพื้นที่เมืองเล็กสูเมืองใหญ ทําใหคนใน
พื้นที่เมืองเล็กมีรายไดมากขึ้น โดยแนวทางในการพัฒนาสามารถทําไดโดย 1) การพัฒนาและเพิ่ม 
ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา ชวยให SME มีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น 
และ 2) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง สามารถชวยพัฒนา SME ในพื้นที่เมืองเล็กให
ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการขนสงและระบบโลจิสติกสนั้น เปนสวนหนึ่งของตนทุนการดําเนินงานของ SME ซึ่ง
ระบบโลจิสติกสและการคมนาคมขนสงที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย ทําใหเศรษฐกิจ
ในพื้นที่นั้นเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

3) ดานการพัฒนาแรงงาน (Skilled Labour Development)  
แรงงานเปนหนึ่งในปจจัยการผลิต (Factor of Production) ที่สําคัญเปนอยางมาก ซึ่งวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตองการไดรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน รวมถึงการจางแรงงานใน
พื้นที่ เพื่อลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากพื้นที่เมืองเล็กไปสูเมืองหลักเปนสําคัญ โดยการสนับสนุน
ดานแรงงานนี้  สามารถทําไดโดยสงเสริมการศึกษา การใหความรูดานการประกอบธุรกิจแก
ผูประกอบการ รวมไปถึงการสนับสนุนการทํางานของผูดอยโอกาส 

4) ดานการสนับสนุนทางการเงิน (Fund Raising)  
ปจจัยทางดานการเงินถือเปนปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจในทุกระยะของ 

การดําเนินการ ไมวาจะเปนระยะแรกเริ่ม ระยะขยายกิจการ และระยะฟนฟูกิจการจากปญหาหรือภัย
พิบัติตางๆ โดยหนวยงานภาครัฐจะตองมีแนวทางการสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมกับผูประกอบการในแตละระยะ ซึ่งมีความตองการ และเงื่อนไขการใชเงินที่
แตกตางกันไป 

5) ดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการ (Entrepreneurship Communities)  
การรวมกลุมของผูประกอบการชวยสรางเครือขายระหวางผูผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหผูผลิต

มีอํานาจในการตอรองกับตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังชวยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อาจจะเกิดกับ
แคผูประกอบการเดียวไปยังหลายๆ ผูประกอบการ ผานการสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบการใน
พื้นที่หางไกล  ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับมีทั้งชวยสรางเครือขายระหวางผูประกอบการและชวย
ใหมีการเขาถึงอุปทานหรือแหลงวัตถุดิบใหมๆ มากขึ้น ผูประกอบการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู และเทคนิคใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ อีกทั้งผูประกอบการยังสามารถ
ลดตนทุนในการผลิตได เนื่องจากสามารถแบงการผลิตออกเปนรายยอยหลายๆ รายไดตามความถนัด
ของแตละผูประกอบการ 
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6) ดานนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Development Policy) 
แผนพัฒนาจังหวัดเปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติในดาน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาส
และอาชีพใหสนองตอความตองการของประชาชนในจังหวัด การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในพื้นที่เมืองเล็กควรมีการบูรณาการควบคูกันไปกับแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อชวยใหการพัฒนาสัมฤทธิ์
ผลมากขึ้นผานการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยการจัดทําแผนการพัฒนา SME ที่มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

 

 นิยามของพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) และการกําหนดพื้นที่ดําเนินการ 
ในเบื้องตน การกําหนดนิยามของพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) โดยทั่วไป หมายความถึง พื้นที่ซึ่งมีความ

หางไกลจากตัวเมืองหลัก และมีความเจริญไมสูงมาก หากแตในการศึกษาขอมูลในการดําเนินงานครั้งนี้ จําเปนตองมี
เกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่อยางชัดเจน เพื่อใชในการสรุปขอบเขตของพื้นที่เมืองเล็ก ที่จะใชในการคัดเลือกเปน
พื้นที่เปาหมายการดําเนินการตอไป 

แผนภาพที่ 2 การกําหนดนิยามของพ้ืนที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 
 

ดังนั้น จากความหมายโดยทั่วไปของพื้นที่เมืองเล็กขางตน ไดเลือกใชขอมูล 2 ชุดในการกําหนดขอบเขตพื้นที่
เมืองเล็ก คือ 

1) การพิจารณาความหางไกลจากตัวเมือง คัดเลือกจากขอมูลผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 จัดทําโดย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาพื้นที่ซึ่งไมใชตัวเมืองหลัก โดยมีขอบเขตพื้นที่
ในการพิจารณาเมืองในการคัดเลือกจากเมืองสําคัญลําดับที่ 1 ตามขอมูลผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 

2) การพิจารณาความเจริญของพื้นที่ในระดับจังหวัด พิจารณาจากขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว
ประชากร (Gross Provincial Product: GPP/ Capita) ป 2557 ซึ่งกําหนดขอบเขตจังหวัดที่มีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวประชากร ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีมูลคาอยูที่ 195,995 บาท  
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จากขอบเขตนิยามพื้นที่เมืองเล็กขางตน สามารถกําหนดขอบเขตเบื้องตน 10 จังหวัดจะเปนจังหวัดหลักที่
นํามาพิจารณาขอมูลที่เกีย่วของกับ SME ในพื้นที่ และปจจัยหลักที่สนับสนุนการพัฒนา SME ในพื้นที่ตอไป 

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวทางการกําหนดพื้นที่ดําเนินการ 

 
 

เมื่อสามารถคัดกรองพื้นที่หลักที่จะนํามาใชในการเปรียบเทียบขอมูลไดแลว จึงไดกําหนดเกณฑใน 
การพิจารณาขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของพื้นที่หลัก เพื่อนํามาใชในการศึกษาเปรียบเทียบ ทั้งนี้เกณฑใน 
การพิจารณาดังกลาวประกอบดวยขอมูลใน 2 สวนหลัก คือ ขอมูลศักยภาพของ SME ในพื้นที่ และขอมูลศักยภาพ
พื้นฐานของพื้นที่ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

- เกณฑขอมูลศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ พิจารณาจากขอมูลของพื้นที่ซึ่ง
เกี่ยวของกับ SME เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของ SME ในพื้นที่ และความเปนไปไดในการเติบโตในอนาคต ซึ่ง
ขอมูลจะนํามาพิจารณานี้ประกอบดวย 
 ความหนาแนนของ SME ในพื้นที่ หมายถึงจํานวน SME ตอประชากร 1,000 คน ในขอบเขตพื้นที่

ที่ศึกษา โดยเปนขอมูลที่สะทอนการกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ผานการสรางงาน และ
การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑในพื้นที่เปนสําคัญ 
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 อัตราการขยายตัวของจํานวน SME ในพื้นที่ เปรียบเทียบความแตกตางของจํานวน SME ของพื้นที่
ในแตละป เพื่อประเมินถึงศักยภาพ แนวโนมการขยายตัวของจํานวน SME ในแตละพื้นที่ ซึ่งจะ
นําไปสูการศึกษาปจจัยความสําเร็จการพัฒนาในแตละพื้นที่ไดตอไป 

 อัตราการจางงานของ SME ในพื้นที่เมืองตอจํานวนประชากรของจังหวัด เพื่อศึกษาถึงโอกาสใน 
การสรางรายได สรางอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ ผานการจางงานของ SME ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตอไป เนื่องจากการจางงานของ SME จะเนนไปที ่
การจางแรงงานที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนสําคัญ โดยไมจําเปนตองโยกยายถิ่นฐานเพื่อไปทํางานในเขต
พื้นที่เมือง ทําใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชนมากขึ้นดวยเชนกัน 

- เกณฑขอมูลศักยภาพพื้นฐานของพื้นที่ ขอมูลสภาพแวดลอมซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ ซึ่งเปนปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนา SME ในพื้นที่ พิจารณาจากขอมูลใน 2 สวน คือ 
 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร เปนขอมูลเบื้องตนของสถานะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ รวมไปถึง 

ความเทาเทียมในการกระจายรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่อีกดวย 
 โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงในพื้นที่ เปนขอมูลปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนโครงสรางระบบ

เศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการขนสงสินคา และการบริการตางๆ ผาน
ระบบการคมนาคมหลักของประเทศ 4 ระบบ คือ ระบบขนสงทางบก ระบบขนสงทางราง ระบบขนสง
ทางอากาศ และระบบการขนสงทางเรือ 

จากขอมูลเบื้องตนทั้ง 5 ประเด็นดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพพื้นฐานใน 
การพัฒนา SME ของแตละจังหวัดโดยการจัดลําดับและใหคะแนนตามตามขอมูลในแตละประเด็น แลวจึงนํามาสรุป
เปนคะแนนรวมความนาสนใจของพื้นที่ พบวา จังหวัดที่มีคะแนนสูงที่สุดใน 4 อันดับแรก คือ จังหวัดพิษณุโลก ราชบรุี 
เชียงราย และสุราษฎรธาน ี
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แผนภาพที่ 4 พื้นที่ 4 จังหวัดเปาหมายในการดําเนินงาน 

 
 

กลาวโดยสรุปคือ พื้นที่เมืองเล็กที่เปาหมายดําเนินการทั้ง 4 พื้นที่ ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี 
เชียงราย และสุราษฎรธานี โดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ  

1) เปนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอประชากร นอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
2) เปนเมืองสําคัญลําดับที่ 1 ตามผังประเทศไทย พ.ศ. 2600  
3) มีศักยภาพพื้นฐานในพื้นที่ซึ่ งสามารถสนับสนุนการพัฒนา SME ในพื้นที่ ได  ไมวาจะเปน 

ความหนาแนนของ SME ในพื้นที่ อัตราการขยายตัวของ SME ในพื้นที่ อัตราการจางงานของ SME 
ในพื้นที่ รายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่ รวมไปถึงระบบโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงใน
พื้นที่ 
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2 การศึกษา วิเคราะหขอมูลและแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 ขอมูลจังหวัดสุราษฎรธาน ี

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่อยูในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย โดยเปนจังหวัดที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
อยูในเกณฑดี และมีที่ตั้งอยูในตําแหนงที่เปนประตูสูภาคใต โดยมีการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไดทั้งภาคใตฝง 
อาวไทย และฝงอันดามัน อีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและศูนยโลจิสติกสในพื้นที่
ภาคใตตอนบนอีกดวย 

ทั้งนี้ รายละเอียดขอมูลทั่วไปของจังหวัดทั้งดานเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุมจังหวัด รวมถึงขอมูล SME ในจังหวัด มีดังตอไปนี ้

2.1.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด 
2.1.1.1 ขอมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎรธาน ี

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่อยูทางภาคใตของประเทศไทย เปนหนึ่งในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 8.18 ลานไรหรือ 13,079.6 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดสุราษฎรธานีแบงการปกครองออกเปน 19 
อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอทาฉาง อําเภอบานนาสาร อําเภอ
บานนาเดิม อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอดอนสัก อําเภอเคียนชา อําเภอไชยา อําเภอพระแสง อําเภอเวียงสระ อําเภอ
วิภาวดี อําเภอบานตาขุน อําเภอทาชนะ อําเภอพนม อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพงัน และอําเภอขัยบุรี 

แผนภาพที่ 5 พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
ที่มา: ศูนยบริการขอมูลอําเภอ กรมการปกครอง 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,050,913 คน ในป พ.ศ. 2559 โดยมีจํานวนประชากรผูชาย
ที้งสิ้น 516,100 คน และผูหญิงจํานวน 532,053 คน ซึ่งมีจํานวนประชากรมากเปนลําดับที่ 21 ของประเทศ และเปน
ลําดับที่ 3 ของภาคใต รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา อีกทั้งประชากรในพื้นที่ซึ่งไมไดสัญชาติไทย 
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มีเพียงรอยละ 0.5 หรือ 5,053 คน เทานั้น ซึ่งเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยจํานวนประชากรที่ไมไดสัญชาติไทยทั่วประเทศ 
มีถึง 11,479 คน 

 สภาพเศรษฐกิจ  
ในเบื้องตนของการศึกษาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวม พิจารณาจากขอมูลผลิตภัณฑ 

มวลรวมตอคนของจังหวัด (GPP) ซึ่งในปพ.ศ. 2557 เทากับ 168,086 บาท/คน/ป โดยเมื่อคํานวณอัตราการเติบโต
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑมวลรวมมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.18 ตอป ซึ่งมีคาใกลเคียงกับอัตราการ
เติบโตของ GPP ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีคาอยูที่รอยละ 5.13 

แผนภาพที่ 6 ผลิตภัณฑมวลรวมตอคนจังหวัดสุราษฎรธานีป 2548-2557 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลิตภัณฑมวลรวมตอคนของจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามประเภท
กิจกรรม ซึ่งแบงออกเปนภาคการเกษตร ภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ จะเห็นไดวาโดยภาพรวม
รายไดทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานีอยูในภาคการบริการเปนหลัก คิดเปนรอยละ 40.8 ของมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมตอคนของจังหวัด หรือคิดเปน 68,569 บาท/คน/ป รองลงมาคือรายไดจากกิจกรรมในภาคการเกษตร คิดเปน 
รอยละ 28.2 หรือคิดเปน 47,318 บาท/คน/ป สวนกิจกรรมในภาคการผลิต และการคา คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 
19.3 และรอยละ 11.8 หรือ 32,432 บาท/คน/ป และ 19,767 บาท/คน/ป ตามลําดับ 

จากการพิจารณาขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมตอคนของจังหวัดสุราษฎรธานีในเบื้องตนนี้ จะเห็นไดวา  
สุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีศักยภาพพื้นฐานที่นาสนใจ เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของจังหวัดใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
ในภาพรวมของประเทศ โดยกิจกรรมหลักในพื้นที่จะเนนไปที่ภาคการบริการ และภาคเกษตร ซึ่งอาศัยศักยภาพ
พื้นฐานหลักของจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ โดยมีเกาะสมุยเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาในพื้นที่ไดเปนจํานวนมาก 
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แผนภาพที่ 7 การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จงัหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: ศูนยบริการขอมูลอําเภอ กรมการปกครอง และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ถึงแมวามูลคาทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุราษฎรธานีจะอยูในภาคการบริการ โดยมีกิจกรรมในภาค 
การบริการกระจายตัวอยูในพื้นที่ 8 อําเภอ โดยมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน ซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัด และกิจกรรมในภาคการเกษตรนั้น จะมีความครอบคลุมในเชิงพื้นที่ทุกอําเภอของ
จังหวัด หากแตมีมูลคาทางเศรษฐกิจไมสูงนัก สวนกิจกรรมในภาคการคามีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ 8 อําเภอ  
สวนภาคการผลิต มีกิจกรรมอยูในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน และอําเภอกาญจนดิษฐเปนหลัก  
สวนพื้นที่อําเภออ่ืนๆ จะเปนกิจกรรมรองในพื้นที่เทานั้น 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเกิดขึ้นจากศักยภาพทางของจังหวัด ไมวาจะเปนดานศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงระบบโครงสราง
พื้นฐานตางๆ ที่เปนปจจัยเอื้อใหเกิดการคาการลงทุนขึ้นในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดในเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

1.1) ภาคการเกษตร 
จังหวัดสุราษฎรธานีมีภาคการเกษตรและประมงเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก โดยผลผลิต

ของภาคการเกษตรและการประมงคิดเปนรอยละ 28.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด 5,058,699 ไร คิดเปนรอยละ 61.83 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 
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แผนภาพที่ 8 พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2559 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดไดแก ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกคิดเปนรอยละ 56.62 ของ
พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัด ปาลมน้ํามัน รอยละ 28.19 และมะพราว รอยละ 5.61 สวนพื้นที่ที่เหลือใช
ในการเพาะปลูก เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุดและอื่นๆ 

ในสวนของการประมงและปศุสัตว ประมงชายฝงของจังหวัดสุราษฎรธานีมีมูลคา 4,563 ลาน
บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

1.2) ภาคการผลิต 
ทางภาคอุตสาหกรรม ขอมูลป พ.ศ. 2559 จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งสิ้น 1,253 โรงงาน เงินลงทุนรวม 49,331.98 ลานบาทและคนงานทั้งหมด 35,755 คน   

แผนภาพที่ 9 จํานวนโรงงาน เงินลงทุนและจํานวนคนงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี  
ป พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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จากจํานวนโรงงานทั้งหมด สามารถแบงเปน โรงงานจําพวกที่ 1 (ขนาดเล็ก) จํานวน 34 
โรงงาน โรงงานจําพวกที่ 2 (ขนาดกลาง) จํานวน 126 โรงงาน โรงงานจําพวกที่ 3 (ขนาดใหญ) จํานวน 
1,093 โรงงาน โดยโรงงานจําพวกที่ 3 มีจํานวนเงินลงทุนมากที่สุด คือ 48,952.4 ลานบาท ตามดวย
การลงทุนจําพวกที่ 2 และ 1 ตามลําดับ สวนจํานวนคนงานนั้น โรงงานจําพวกที่ 3 มีจํานวนแรงงาน
ทั้งหมด 34,724 คน สวนจําพวกที่ 2 และ 1 มีจํานวนคนงาน 872 คน และ 159 คน ตามลําดับ 

แผนภาพที่ 10 จํานวนเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2559 

  
ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฎรธานีมีเม็ดเงินการลงทุนสูงสุดใน กลุม
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 12,233 ลานบาท กลุมอุตสาหกรรมยาง 7,405 ลานบาท และ
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 6,146 ลานบาท ในภาคอุตสาหกรรมที่เหลือคือ กลุมอุตสาหกรรมขนสง 
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ กลุมอุตสาหกรรมพลาสติกและ
กลุมอุตสาหกรรมเคมี ตามลําดับ 

1.3) การทองเที่ยว 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงสําหรับทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

โดยแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไดแก เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา เกาะนางยวนและเข่ือนเชี่ยวหลาน 
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แผนภาพที่ 11 แนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2554-2558 

 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว 

ในป พ.ศ.2558 ทางจังหวัดมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 4.9 ลานคน โดยแบงเปน
ชาวตางชาติถึงรอยละ 63 โดยมีนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปนเพียงรอยละ 37 หากคํานวณอัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2558 จํานวนนักทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานี
จะเติบโตดวยอัตรารอยละ 19.91 ตอป 

1.4) ผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง 
ในสวนของผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงหลักๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ผลิตภัณฑจากยางพารา 

ผลิตภัณฑอาหารทะเล ผลิตภัณฑไขเค็มไชยาและผลิตภัณฑจักสานกระจูด โดยที่ผลิตภัณฑเหลานี ้
ยังเปนสินคาสงออก ยกตัวอยางเชน ไขเค็มไชยา ที่สงออกไปยังประเทศญี่ปุนและเยอรมัน ผลิตภัณฑ
จักสานกระจูดที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎรธานี มีสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรอง 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ Geographical Indication (GI) ในประเทศ 3 รายการ คือ 

1) มะพราวเกาะพะงัน 
2) หอยนางรมสุราษฎรธาน ี
3) ไขเค็มไชยา 

 โครงสรางพ้ืนฐาน 
2.1) ดานคมนาคม 

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่มีการคมนาคมในหลายรูปแบบ เนื่องจากทางจังหวัดม ี
การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ โดยที่การคมนาคมทางบกแบงออกเปนการเดินทางโดย
รถไฟซึ่งเชื่อมตอกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และการเดินทางโดยรถยนต ในสวนของ 
การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดสุราษฎรธานีมีสนามบินนานาชาติประจําจังหวัดหนึ่งแหงและยังมี
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สนามบินบนเกาะสมุยอีกดวย ทางดานการคมนาคมทางน้ํา จังหวัดสุราษฎรธานีมีเสนทางการเชื่อม
ตอไปยังเกาะตางๆ จังหวัดใกลเคียงและประเทศอื่นๆ อีกดวย 

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎรธานียังเปนหนึ่งในพื้นที่เปาหมายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
การคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได
กําหนดโครงการที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรและแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของ
ไทย พ.ศ. 2558-2565 ใน 3 โครงการสําคัญ คือ 

1) โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางราง 
โครงการโครงขายรถไฟระหวางเมืองใน 2 ชวงคือ ชุมพร-สุราษฎรธานี ระยะทาง 167 
กิโลเมตร และ สุราษฎรธาน-ีสงขลา ระยะทาง 339 กิโลเมตร 

2) โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางบก 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง 

3) โครงการพัฒนาระบบการขนสงทางอากาศ 
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสนามบินน้ํา เกาะพะงัน 

จากขอมูลการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมในจังหวัดสุราษฎรธานีขางตนนั้น จะเห็นไดวา 
จังหวัดสุราษฎรธานีในอนาคตจะมีการคมนาคมที่หลากหลาย ซึ่งจะเปนปจจัยที่สรางโอกาสใหกับ
ผูประกอบการในพื้นที่ไดในอนาคต 

2.2) สถาบันการเงิน 
จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนสถาบันการเงินทัง้สิ้น 175 แหง โดยแบงเปนสถาบันการเงินภาครฐั 

95 แหง และสถาบันการเงินภาคเอกชน 80 แหง  

แผนภาพที่ 12 จํานวนสถาบันการเงินในจังหวัด ป พ.ศ. 2557 

 

ภาครัฐ
95

54%

ภาคเอกชน
80

46%

จํานวนสถาบนัการเงนในจังหวดัสรุาษฎร�ธานี

จํานวนทังหมด 175 แห�ง
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยในสวนของภาครัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีจํานวนมากที่สุด 29 
แหง ในสวนของภาคเอกชน ธนาคารไทยพาณิชยมีจํานวนสาขามากที่สุด 20 สาขา 

แผนภาพที่ 13 อัตราสวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และสสว. 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห พบวา อัตราสวนจํานวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของจังหวัดสุ
ราษฎรธานีคือ 395 : 1 ซึ่งความหนาแนนของการใชบริการสถาบันการเงินอยูในระดับที่คอนขางสูง 
เนื่องจากอัตราสวนจํานวน SME ตอจํานวนสถาบันการเงินของทั้งประเทศ คือ 466 : 1 ดังนั้น 
ผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี อาจไมไดรับการบริการอยางทั่วถึงเทาที่ควร 

2.3) ดานแรงงาน 
จํานวนประชากรวัยทํางานซึ่งมีอายุมากกวา 15 ป ในป พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 740,664 คน ซึ่ง

แบงเปนผูมีงานทําถึง 612,793 หรือคิดเปนรอยละ 71.54 สวนผูไมอยูในกําลังแรงงานคิดเปน รอยละ 
28.07 โดยมีอัตราการวางงานคอนขางต่ํา คิดเปนเพียง รอยละ 0.38 ของจํานวนประชากรที่มีอายุมากกวา 
15 ปในจังหวัด 
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แผนภาพที่ 14 จํานวนแรงงานจําแนกตามประเภทธุรกิจในจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

ซึ่งจํานวนแรงงานในภาคการบริการ มีจํานวนมากที่สุด คือ 317,820 คน โดยอันดับสอง ไดแก 
ภาคการเกษตร จํานวน 164,018 คน และอันดับสามไดแก ภาคการคา ที่มีการจางแรงงานทั้งสิ้น 90,807 
คน สวนภาคการผลิตมีจํานวนแรงงานเพียง 40,148 คน 

2.4) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีมหาวิทยาลัยหลักจํานวน 3 แหง คือ 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปดสอน 3 หลักสูตร ไดแก คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ และวิทยาลัย
ชุมชนสุราษฎรธาน ี

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีการเรียนการสอน 7 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ พยาบาลศาสตร 
นิติศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

3) มหาวิทยาลัยตาป เปดสอน 5 คณะ ไดแก คณะบัญชี ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และนิติศาสตร 

โดยสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งมีเพียง 3 แหงนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งที่สามารถ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยใหกับผูประกอบการในจังหวัดเทานั้น หากแตยังมีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดขางเคียงที่มีพื้นที่ติดตอกันและเดินทางไดอยางสะดวก โดยมีจํานวน
สถาบันอุดมศึกษามากถึง 12 แหง ซึ่งเปนแหลงการศึกษาที่สําคัญของภูมิภาคอีกหนึ่งพื้นที่ 

164,018

40,148

90,807

317,820

ผู�มีงานทํา, 
71.54%

ผู�ว�างงาน
และรอ
ฤดูกาล, 
0.38%

ผู�ไม�อยู�ในกําลัง
แรงงาน, 28.07%

ภาคการเกษตร

ภาคการค�า

ภาคการผลติ

ภาคการบรการ

จํานวนแรงงานแต�ละประเภทธรุกจิ (คน)สัดส�วนประชากรทีม่อีายมุากกว�า 15 ป�
จํานวนทังหมด 856,538 คน จํานวนแรงงานทังหมด 612,793 คน 
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2.1.1.2 แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
สําหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีนั้น ประกอบไปดวยแผนการพัฒนาหลักจํานวน 2 แผน คือ 

แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2557-2560) และ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (พ.ศ. 2557-2560) 
โดยรายละเอียดการแผนการพัฒนาทั้ง 2 แผน มีดังตอไปนี ้

 แผนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศน “เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเที่ยวยั่งยืน สังคมเปนสุข” 

พันธกิจ ประกอบไปดวยพันธกิจหลัก 3 ดาน คือ 

1. พัฒนาจังหวัดสูการเปนศูนยกลางเกษตรครบวงจรการทองเที่ยวเชิงคุณภาพและการเปนเมือง
นาอยู 

2. ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจและการบริหาร รองรับความตองการของ
ประชาชน 

3. พัฒนาระบบบริหารราชการจังหวัดและการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เกิดประโยชนแกประชาชนในพืน้ที ่

ยุทธศาสตร การพฒันาจังหวัดสรุาษฎรธานี มียทุธศาสตรในการพัฒนา 5 ประเด็นหลัก ดังนี ้

1. การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
2. การสงเสริมการทองเที่ยวอันยั่งยืน 
3. การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกสภาคใต ตอนบน 
4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและศักยภาพในการแขงขัน 
5. การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม 

โดยรายละเอียดของแผนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา SME ในจังหวัด 
ใน 2 ยุทธศาสตรหลัก คือยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและ 
การพัฒนาดานการทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนา SME ในประเด็นหลักดาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ ดังนี ้

1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปสําหรับสินคาเกษตรหลักของจังหวัด คือยางพารา และปาลมน้ํามัน และ
ยุทธศาสตรที่ 2 ซึ่งมีการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีไทย รวมถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ใหมีศักยภาพมากขึ้น 
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 แผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (พ.ศ.2561-2564) 
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ประกอบไปดวย 4 จังหวัด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และ 

สุราษฎรธานี โดยมีแนวทางการพัฒนาดังตอไปนี ้

วิสัยทัศน “ศูนยกลาง การเกษตร การทองเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม” 

พันธกิจ การดําเนินงานประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก คือ 

1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาลมน้ํามัน ยางพารา และไมผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตวที่สามารถสรางความ 

โดดเดน 
3. พัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว สรางรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ  

และสรางเครือขายการทองเที่ยวระหวางกลุมจังหวัด 
4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การขนสง และโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุมจังหวัด 
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร สําหรับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1. พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลมน้ํามัน ยางพารา  
ไมผล) 

2. การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจที่มีความโดดเดนในพื้นที่ 

3. พัฒนาสูการเปนสถานที่ทองเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
การทองเที่ยว 

4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  การขนสง และโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุม
จังหวัด 

5. การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

ทั้งนี้ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการเกษตร ซึ่งเปน
พื้นฐานกิจกรรมหลักของพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ควบคูไปกับการผลักดันดานการทองเที่ยวในพื้นที่ โดยมีสวนใน 
การสนับสนุนผูประกอบการ SME ของกลุมจังหวัดและจังหวัดสุราษฎรธานี โดยอาศัยความรวมมือของหนวยงาน
ภาครัฐภายในกลุมจังหวัดใน 3 ประเด็น ดังตอไปนี ้
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1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ สนับสนุนใหมีการจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูป
โดยเฉพาะปาลมน้ํามันและยางพารา รวมถึงการสนับสนุนการบริการทองเที่ยว MICE 1 การ
ทองเที่ยวชุมชนในพื้นที่กลุมจังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางรายไดและสนับสนุน
การทองเที่ยว  

2. ดานการพัฒนาชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยนี้ 
มุงเนนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
การขนสง และดานการทองเที่ยว โดยกําหนดโครงการเพื่อพัฒนาศูนยกระจายสินคา ภาคใต ที่
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนาสนามบินนานาชาติในจังหวัดสุราษฎรธานี ให
เปนสนามบินหลักของกลุมจังหวัด 

3. ดานการสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการ ใหความสําคัญกับการรวมกลุมคลัสเตอร
ผูประกอบการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในพื้นที่ โดยเปนกลยุทธหนึ่งภายใตยุทธศาสตรที่ 1 

นอกจากนี้ ในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยังไดถูกกําหนดเปาหมายในการพัฒนาจากหนวยงาน
หลัก 4 หนวยงาน คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่โดยอาศัยความรวมมือจากทุกจังหวัดภายในกลุม ซึ่งมี
แนวทางดังนี ้

แผนภาพที่ 15 เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

                                              
1 การทองเที่ยวแบบ MICE คือการทองเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา ประกอบดวยการทองเที่ยวแบบ Meeting Incentive Convention Exhibition 
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กระทรวงมหาดไทย ไดศึกษาและวิเคราะหศักยภาพพื้นฐานของกลุมจังหวัด และไดกําหนดเปนอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัดขึ้น โดยมีความเห็นวากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย เปนกลุมที่มีอัตลักษณในดาน “ทองเที่ยวที่มุงเนน
การใหประสบการณที่หาไดยาก แปลก และ ไดสัมผัสกับบรรยากาศและวัฒนธรรมทองถิ่น และโคเนื้อศรีวิชัย” ซึ่ง
เปนการใหความสําคัญในการพัฒนาดานการทองเที่ยวเปนสําคัญ 

สําหรับกระทรวงพาณิชย ไดกําหนดตําแหนงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัดคือ “ศูนยกลางสินคา
เกษตรภาพใต ยางพารา ปาลมน้ํามัน ผลไม” ซึ่งเปนการใหความสําคัญในดานการคาบนพื้นฐานศักยภาพ 
ดานผลิตภัณฑการเกษตรในพื้นที่ซึ่งมีมูลคาสูง 

สวนกระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุมจังหวัดและมุงเนนใหมีการพัฒนาในดาน แปรรูป
อาหารทะเล แปรรูปยางพารา และปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนการสนับสนุนการแปรรูปสินคาการเกษตร และภาคการผลิต 
โดยตอยอดสินคาหลัก 3 ประเภทที่กลุมจังหวัดมีศักยภาพรวมกัน  

นอกจากนี้ยังมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดกําหนดการรวมกลุมในรูปแบบ Super 
cluster โดยอาศัยศักยภาพในเชิงพื้นที่เปนแนวทางในการขับเคลื่อน โดยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ถูกจัดใหเปน
พื้นที่ กลุมเกษตรแปรรูป โดยมีจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดหลักในการดําเนินงาน 

จากขอมูลเบื้องตนของจังหวัดสุราษฎรธานี จะเห็นไดวา บริบทของจังหวัดที่มีจุดเดนในดานการทองเที่ยวใน
หมูเกาะตางๆ ของจังหวัด รวมถึงการแปรรูปสินคาเกษตรซึ่งมีมูลคาสูง ทั้งยางพารา และปาลมน้ํามัน อีกทั้งยังเปน
จังหวัดศูนยกลางของพื้นที่ภาคใตตอนบน ซึ่งผูประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถใช 
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่เหลานี้ในการพัฒนาธุรกิจไดตอไป 

2.1.2 ขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจังหวัด 
ในการศึกษาขอมูลเบื้องตนของ SME ในจังหวัด จําแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบกับขอมูลการจางงาน

ของ SME ตามประเภทธุรกิจมาใชในการวิเคราะหหาความสามารถทางการแขงขันของ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังตอไปนี ้

2.1.2.1 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ตามรายงานในป พ.ศ. 2558 จังหวัดสุราษฎรธานีมี SME จํานวนทั้งสิ้น 54,609 แหง โดยแบงเปนวิสาหกิจ

ขนาดยอม (SEs) 54,431 แหงและ วิสาหกิจขนาดกลาง (MEs) 178 แหง โดยอัตราเฉลี่ยการเติบโตตอปอยูที่รอยละ 
0.04 คํานวณระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตตอปในภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.92 นั้น จังหวัดสุราษฎรธานียังมีอัตราการเติบโตที่ต่ํากวาภาพรวมของประเทศ และมี
อัตราที่อยูในระดับต่ํา 
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แผนภาพที่ 16 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: สสว. 

เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยจําแนก SME ตามภาคธุรกิจ SME ในภาคการบริการมีจํานวนมากที่สุดโดยคิด
เปนรอยละ 47.32 ของจํานวน SME ทั้งหมด มีจํานวน 25,839 แหง รองลงมาคือภาคการคา 25,201 แหง คิดเปน
รอยละ 46.15 ภาคการผลิตจํานวน 3,194 แหง คิดเปนรอยละ 5.85 และอันดับสุดทายคือ ภาคการเกษตร จํานวน 
เพียง 375 แหง คิดเปนรอยละ 0.69 เทานั้น 

หากพิจารณาจํานวน SME ประกอบกับมูลคา GPP ตอคนของจังหวัด จะเห็นไดวามูลคา GPP ตอคนของ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีสัดสวนมากที่สุดอยูในภาคการบริการ ซึ่งสอดคลองกับจํานวนผูประกอบการ SME ซึ่งมีจํานวน
มากที่สุด รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ก็มีสัดสวนจํานวน SME ในจังหวัดที่สอดคลองกับมูลคา GPP ตอคนของจังหวัด
เชนกัน 

2.1.2.2 จํานวนการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ในป พ.ศ. 2558 ผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการจางงานทั้งสิ้น 215,483 คน โดยแบงเปน

การจางงานของ SEs มีจํานวน 201,925 คนและ MEs มีการจางงานจํานวน 13,558 คน ซึ่งเมื่อคํานวณอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอปของการจางงานของ SME ในจังหวัดระหวางป พ.ศ. 2556 ถึงป พ.ศ. 2558 มีคาเทากับรอยละ -1.15 
ซึ่งการจางงานมีจํานวนลดลงจาก 220,504 อัตราเปน 215,483 อัตรา  
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แผนภาพที่ 17 จํานวนการจางงานของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา สสว 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของธุรกิจ ผูประกอบการ SME ในภาคบริการมีจํานวนแรงงานมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 63.57 ของจํานวนแรงงานใน SME ทั้งหมด รองลงมาคือ ภาคการคา ที่มีแรงงานคิดเปนรอยละ 27.68 
ภาคการผลิต รอยละ 7.86 และภาคที่มีจํานวนแรงงานนอยที่สุดคือภาคการเกษตร ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.89 เทานั้น  
จะเห็นไดวา สถานการณการจางงานของ SME ในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี มีแนวโนมไมคงที่และม ี
การหดตัวในทุกภาคธุรกิจ ทั้งนี้ภาคการคามีอัตราการหดตัวมากที่สุดถึงรอยละ 2.15 รองลงมาคือภาคการผลิต  
มีการหดตัวรอยละ 1.7 สวนภาคการเกษตร และภาคบริการมีอัตราการหดตัวรอยละ 1.18 และ รอยละ 0.62 
ตามลําดับ 

2.1.2.3 การวิเคราะหตําแหนงของ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จังหวัดสุราษฎรธานีเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ซึ่งตามการวิเคราะหโดยใชกราฟ

ความสัมพันธระหวางจํานวน SME และอัตราการขยายตัวของ SME ระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 ของ  
18 กลุมจังหวัดทั่วประเทศ พบวากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2556 ถึง 
พ.ศ. 2558 ต่ํากวาคาเฉลี่ยการขยายตัวของทั้งประเทศ (รอยละ 7.3) แตมีจํานวน SME ของกลุมภาคใตฝงอาวไทย  
มีจํานวนมากกวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ (126,087 แหง)  
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แผนภาพที่ 18 การวิเคราะหศักยภาพของ SME ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

จากภาพรวมการวิเคราะหศักยภาพของ SME ของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย แสดงใหเห็นวา กลุมภาคใต
ฝงอาวไทย จัดเปนกลุมจังหวัดที่ SME มีศักยภาพอยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของ
จํานวน SME สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ แตมีจํานวน SME ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ  

ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาผูประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
จึงวิเคราะหเปรียบเทียบกับจังหวัดภายในกลุมภาคใตฝงอาวไทย ดังแผนภาพตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 19 ศักยภาพโดยรวมของ SME ในจังหวัดราชบุรีเปรียบเทียบกับ 
จังหวัดในกลุมภาคใตฝงอาวไทย 

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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หากทําการวิเคราะหเฉพาะจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย โดยภาพรวมจังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวน
SME ที่สูงกวาคาเฉลี่ยในกลุมจังหวัด แตอัตราการขยายตัวของ SME จังหวัดสุราษฎรธานีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่ํา
กวาคาเฉลี่ยของกลุม ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูงที่สุดในกลุมจังหวัด ทั้งใน 
ดานจํานวนของผูประกอบการ SME และดานอัตราการขยายตัว  

นอกจากนี้  หากวิเคราะหรายละเอียดศักยภาพของการพัฒนา SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีจําแนก 
ตามประเภทของธุรกิจหลักของผูประกอบการ SME คือ ภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ จะมีผล 
การวิเคราะหดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 20 ศักยภาพดานการคา การผลิต และการบริการของ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีเปรียบเทียบกับ 
จังหวัดในกลุมภาคใตฝงอาวไทย 

 
ที่มา: สสว. และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

รายละเอียดของศักยภาพของ SME ทั้งภาคการคา การผลิต และการบริการของจังหวัดสุราษฎรธานี สังเกตได
วาสุราษฎรธานีมีความโดดเดนศักยภาพดานการคาและการบริการ โดยมีจํานวน SME สูงกวาคาเฉลี่ยของ 
กลุมจังหวัด แตมีอัตราการเติบโตอยูในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศักยภาพของ SME ใน 
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ภาคการบริการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่หดตัวลง ในขณะที่ศักยภาพของ SME ภาคการผลิตของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
อยูในเกณฑที่มีศักยภาพต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมจังหวัดในทั้งสองมิติ  

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีศักยภาพสูงที่สุดในกลุมจังหวัดทั้งในภาคการคา ภาคการผลิต และ 
ภาคการบริการ รวมถึง จังหวัดชุมพรที่มีความโดดเดนในดานอัตราการขยายตัวของจํานวนผูประกอบการ SME  
ของจังหวัดในทั้ง 3 ภาคธุรกิจ 

อยางไรก็ดี ผลการวิเคราะหตําแหนงของ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี เปรียบเทียบกับจังหวัดตางๆ นี้ ไดนําไป
ประมวลผล รวบรวมกับขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการลงพื้นที่  และนําไปหาโอกาสในการพัฒนาโดยการสราง 
ความเชื่อมโยงกับศักยภาพของกลุมจังหวัด และสรางความรวมมือกับจังหวัดตางๆ เพื่อให SME ในจังหวัด 
สุราษฎรธานีมีความพรอมและสรางขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดตอไป

 

 ผลการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
ในการสํารวจสถานการณ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีไดเก็บขอมูลในภาพรวมของผูประกอบการในพื้นที่ 

โดยไดกําหนดขอบเขตของการสํารวจจาก SME ประเภทนิติบุคคลเปนหลัก และจําแนกการสํารวจตามประเภทของ
ธุรกิจซึ่งแบงออกเปนภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ พรอมทั้งกําหนดจํานวนของผูประกอบการ
เปาหมายในการสํารวจทั้งสิ้น 155 ราย โดยไดแบงขอมูลจากการสํารวจออกเปน 3 ประเด็น ประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไปของการสัมภาษณ สถานการณของผูประกอบการ SME รวมถึงปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
ในจังหวัด โดยมีรายละเอียดจากการรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้

 

2.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานจีากการสํารวจสถานการณผูประกอบการ 
SME 
จากการรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ในจังหวัด จํานวน 155 ราย โดย

สามารถแบงประเภทของผูประกอบการออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ภาค 
การผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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แผนภาพที่ 21 ประเภทและจํานวนปที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

  ประเภทของผูประกอบการ SME              จํานวนปที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ทั้งนี้  จากการศึกษาพบวา อัตราสวนจํานวนผูประกอบการ SME ในภาพรวมสวนมากจะอยูใน 
ภาคการบริการ ภาคการคา และภาคการผลิตตามลําดับ ดังนั้น จึงไดทําการกําหนดสัดสวนของการสํารวจ
ผูประกอบการตามประเภทธุรกิจ โดยเปนผูที่ประกอบการในภาคบริการจํานวน 112 ราย ประกอบไปดวยธุรกิจ 
ที่หลากหลาย อาทิ โรงแรม รานอาหาร และผูใหบริการดานการทองเที่ยว รองลงมาคือผูประกอบที่ประกอบธุรกิจ 
ที่เกี่ยวของกับการคา โดยมีจํานวน 28 ราย และผูประกอบการที่อยูภาคการผลิต จํานวน 15 ราย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่ได
มีทั้งจากภาคการเกษตรและการประมง ไดแก ยางพารา ปาลม ไขเค็มไชยา กุง หอยนางรม เปนตน 

นอกจากนี้  จากจํานวนผูประกอบการที่สํารวจทั้งหมด พบวาผูประกอบการสวนใหญจัดอยูใน 
กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม โดยมีจํานวนถึงรอยละ 72 ซึ่งสวนใหญจะอยูในภาคที่ไมเกี่ยวของกับ
การเกษตร และในสวนของจํานวนปที่ประกอบการของผูประกอบการ SME พบวา ผูประกอบการสวนใหญจํานวน  
85 ราย ประกอบกิจการในระหวาง 6-10 ป รองลงมาคือผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจมากกวา 11 ปขึ้นไป และ 
มีผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจระหวาง 1-5 ป จํานวน 19 ราย ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 22 กลุมลูกคาของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

กลุมลูกคาในภาพรวมของผูประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย 
กลุมลูกคาในพื้นที่ กลุมลูกคาในจังหวัด กลุมลูกคาจังหวัดอื่น และกลุมลูกคาตางประเทศ โดยจากการสํารวจพบวา 
กลุมลูกคาโดยสวนใหญของทั้งผูประกอบการภาคการคา ภาคการผลิตและภาคบริการเปนลูกคาในพื้นที่ คิดเปน 
รอยละ 46.5, 31.3 และ 32.0 ตามลําดับ และมีลูกคาในจังหวัดอื่นเปนสัดสวนที่รองลงมา ทั้งนี้จากการสํารวจไมพบ
กลุมลูกคาตางประเทศในผูประกอบการภาคการคา 

แผนภาพที่ 23 ชองทางจัดจําหนายของผูประกอบการ SME ในจงัหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

สําหรับชองทางการจัดจําหนายสินคาของผูประกอบการ SME ในแตละประเภทนั้น พบวา ม ี
การจําหนายสินคาและบริการผานทางหนารานคิดเปนรอยละ 69.9, 55.0 และ 62.1 ของผูประกอบการภาคการคา 
ภาคการผลิตและภาคการบริการ สําหรับชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการผานทางออนไลนนั้นนับวามีสัดสวน
ที่ไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับชองทางอื่นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงตัวเลขนั้นพบวา ผูประกอบการภาคบริการมี  
การจัดจําหนายสินคาผานทางชองทางดังกลาวมากที่สุด โดยเปรียบเทียบกับชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ โดยคิดเปน
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รอยละ 18.2 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจพบวา ผูประกอบการภาคการผลิตและผูประกอบการภาคการคาจัดเปน
กลุมที่มีการใชชองทางตัวแทนจําหนายคอนขางสูง โดยคิดเปนรอยละ 31.2 และ 30.1 ตามลําดับ 

แผนภาพที่ 24 แหลงวัตถุดอบของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการสัมภาษณและสํารวจสถานการณของแหลงวัตถุดิบหลักที่ ใชในการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการ SME ในจังหวัด พบวา ผูประกอบการภาคการคารอยละ 57.1 นําวัตถุดิบที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
มาจากแหลงวัตถุดิบภายในจังหวัด ซึ่งผูประกอบการที่เหลือนั้นมีการนําวัตถุดิบมาจากจังหวัดอื่น ในขณะที่ 
ผู ประกอบการภาคการผลิตใชวัตถุดิบจากแหล งวัตถุดิบที่ มี ในจั งหวัดทั้ งหมด สํ าหรับผูประกอบการ 
ภาคการบริการนั้น สวนใหญมีการใชวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบภายในจังหวัด โดยคิดเปนรอยละ 70.5 ในขณะที่
ผูประกอบการอีกรอยละ 29.5 นั้น ใชวัตถุดิบทีม่ีแหลงที่มาจากจังหวัดอื่น  

แผนภาพที่ 25 ประเภทแรงงานและการฝกอบรมภายในจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในสวนของสถานการณดานแรงงานของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถแบงแรงงานไดเปน 
2 ประเภท ประกอบดวย แรงงานฝมือและแรงงานทั่วไป โดยจากการสํารวจพบวา แรงงานสวนใหญเปนแรงงานทั่วไป
โดยคิดเปนรอยละ 74 และมีแรงงานฝมือคิดเปนรอยละ 26 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งจากจํานวนแรงงานทั้งหมด 
ในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น พบวามีเพียงรอยละ 28 ของแรงงานทั้งหมดเทานั้นที่ไดรับการฝกอบรม ในขณะที่รอยละ 
72 นั้นเปนแรงงานที่ยังไมไดรับการฝกอบรม  
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แผนภาพที่ 26 การเปนสมาชิกของกลุมผูประกอบการ SME ในจงัหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในสวนของการรวมกลุมผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา จังหวัดสุราษฎรธานีมีการ
รวมกลุมของผูประกอบการรายยอยที่คอนขางนอย โดยสัดสวนของผูประกอบการที่ เปนสมาชิกของกลุม
ผูประกอบการนั้นมีเพียงแครอยละ 4 จากผูประกอบการทั้งหมด ในขณะที่อีกรอยละ 96 นั้นไมเขารวมเปนสมาชิก
ของผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุม และยังไมไดรับประโยชน 
ในการเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการเทาที่ควร อยางไรก็ดี พบวา กลุมผูประกอบการในปจจุบันมีบทบาท 
ในการแกไขและพัฒนาธุรกิจในจังหวัดพอสมควร 

แผนภาพที่ 27 แหลงเงินทุนของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในการสํารวจสถานการณแหลงเงินทุนของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญ จํานวนรอยละ 56 ใชเงินสวนตัวในการเร่ิมกิจการ รองลงมาจํานวนรอยละ 41 เร่ิมกิจการโดย
การกูเงินจากสถาบันการเงินตางๆ และจํานวนรอยละ 3 ที่เหลือนําเงินครอบครัวมาใชในการเริ่มกิจการ นอกจากนี้ 
แหลงเงินทุนสําหรับขยายกิจการที่ผูประกอบโดยสวนใหญนํามาใชคือ กําไรสะสม จํานวนรอยละ 82 รองลงมาคือ  
เงินสวนตัว จํานวนรอยละ 15 และเงินกู จํานวนรอยละ 3 ตามลําดับ 
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2.2.2 สถานการณของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี

โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก สามารถสรุปสถานการณที่เปนปจจัยหลักในการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ SME 
ออกเปน 6 ดาน โดยแตละดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 28 ภาพรวมสถานการณการพัฒนา SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

 

 สถานการณดานสินคา/บริการ และตลาด  
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณดานสินคา บริการ และการตลาดของผูประกอบการ 

SME ในจังหวัด พบวา ภาพรวมของตลาดในจังหวัดพิษณุโลกมีการแขงขันสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 29 สถานการณดานสินคา/บริการ และตลาดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณดานสินคา บริการ และแนวโนมตลาดนั้น 
พบวาผลิตภัณฑสวนใหญนั้นเปนผลผลิตทางการเกษตรและการประมงขั้นตน รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปมักมีลักษณะ
คลายกัน และมีความหลากหลายนอย และไมมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยผลิตภัณฑแปรรูปสวนใหญของจังหวัด ไดแก
เครื่องเรือนจากไม ไมอัด น้ํามันปาลม และอาหารทะเลแปรรูปจําพวกกุงแหง เปนตน เนื่องจากการใชความรูและ
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น ยังมีไมมากเทาที่ควร ทําใหการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคานั้นยังมีไม
เต็มที่ อยางไรก็ดี แมระหวางกิจการนั้นพบวามีการแขงขันในธุรกิจไมมากนัก แตภาพรวมตลาดธุรกิจของจังหวัดนั้น 
นับวายังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และผูประกอบการก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑและการบรกิารใหมๆ เสมอ  

 สถานการณดานแรงงาน 
ในการสํารวจสถานการณดานแรงงาน สามารถแบงขอมูลเปน 2 สวน ประกอบดวย สถานการณดาน

ผูประกอบการ และสถานการณดานแรงงาน โดยในแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้  
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แผนภาพที่ 30 สถานการณดานแรงงานในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการสํารวจสถานการณดานผูประกอบการและแรงงานในจังหวัด พบวา ภาพรวมของแรงงาน
ภายในจังหวัดมีเพียงพอตอความตองการภายในพื้นที่ และมีอัตราการหมุนเวียนเขา-ออกตลาดแรงงานคอนขางต่ํา 
โดยแรงงานสวนใหญในจังหวัดนั้นมีทักษะความสามารถที่ตรงตามความตองการของผูประกอบการในระดับปานกลาง 
ซึ่งสวนใหญนั้น แรงงานจะมีการกระจุกตัวอยูที่ภาคเกษตรและภาคการบริการ ไดแก เกษตรกร ชาวสวน และอาชีพ
รับจางโดยทั่วไป โดยอัตราคาจางของแรงงานภายในจังหวัดนั้น อยูในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ดี แมวาแรงงานใน
ปจจุบันนั้นจะสามารถตอบสนองตอลักษณะงานภายในพื้นที่นั้น แตจากการสํารวจแรงงานในจังหวัดสวนใหญนั้น เปน
แรงงานที่ยังขาดทักษะฝมือเฉพาะทาง โดยจาการสํารวจ พบวามีแรงงานเพียง  1 ใน 3 เทานั้นที่ไดรับการฝกอบรม
และพัฒนาทักษะฝมือ และในปจจุบันนั้นพบวา ภาคการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น ยังขาดแคลนแรงงาน จึง
จําเปนตองอาศัยแรงงานตางดาวเพื่อชวยในการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 

 ดานการรวมกลุมผูประกอบการ 
ในการสํารวจสถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการในจังหวัด ไดรวบรวมขอมูลหลักที่เก่ียวของกับ

ประเด็นดังกลาว อาทิ การเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการและมุมมองเรื่องประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
เปนสมาชิกของกลุมผูประกอบการ เปนตน เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการ SME ภายใน
จังหวัดตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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แผนภาพที่ 31 สถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการศึกษาสถานการณดานการรวมกลุมผูประกอบการ พบวาผูประกอบการ SME ในจังหวัด 
สุราษฎรธานีนั้น มีการเขารวมเปนสมาชิกการรวมกลุมผูประกอบการคอนขางนอย โดยจากการสํารวจนั้นพบวา
ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของกลุมผูประกอบการมีจํานวนเพียงรอยละ 4 ของจํานวนผูประกอบการทั้งหมดเทานั้น 
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญ ยังไมเห็นความสําคัญและไมไดรับประโยชนในการเขารวมกลุมผูประกอบการใน
พื้นที่ เนื่องจากเกรงวาอาจเกิดการแบงปนผลประโยชนกัน ทั้งนี้ผูประกอบการที่มีการรวมกลุมนั้น มีความเห็นวา 
การรวมกลุมมีประโยชนในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ และกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี กลุม
ผูประกอบการที่มีอยู ในพื้นที่นั้น นับวายังมีบทบาทในการแกไขและพัฒนาธุรกิจในจังหวัดไมมากนัก และ
ผูประกอบการสวนใหญนั้น มองวาผูประกอบการรายอื่นนั้น เปนคูแขงในการดําเนินธุรกิจ ทําใหไมเกิดการรวมมือกัน
ระหวางธุรกิจ สําหรับความรวมมือระหวางผูประกอบการและภาครัฐนั้น นับวายังไมเกิดความรวมมือกันมากนักใน 
การเปดเผยขอมูลของบริษัทแกหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากผูประกอบการเกรงวาจะเกิดการตรวจสอบ และมีการเรียก
เก็บภาษียอนหลัง นอกจากนี้พบวามีการกระจุกตัวอยูในเขตเมืองและแหลงทองเที่ยวของการคาขายอยางเห็นไดชัด  
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 ดานแหลงเงินทุน 
จากการสํารวจสถานการณดานแหลงเงินทุนในจังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนภาพที่ 32 สถานการณดานแหลงเงินทุนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

สถานการณดานแหลงเงินทุนของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น พบวาผูประกอบการ 
รายยอยนั้นเขาถึงแหลงเงินทุนไดยาก เนื่องจากผลิตภัณฑทางการเงินในดานสินเชื่อของไทยนั้นยังไมมีความ
หลากหลาย รวมถึงรูปแบบของผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวนั้นไมตรงตามความตองการของผูประกอบการในกลุม
ธุรกิจตางๆ ซึ่งการเขาถึงแหลงเงินทุนหรือแหลงสินเชื่อของผูประกอบการนั้น พบวาผูประกอบการยังไมไดรับ 
การอํานวยความสะดวกเทาทีค่วรและแหลงเงินทุนที่มีอยูในปจจุบัน นบัวายังมีไมเพียงพอตอความตองการในการกูยืม 
รวมถึงสามารถกูยืมเงินไดในวงเงินจํากัดเทานั้น รวมถึงโครงการชวยเหลือดานเงินทุนจากภาครัฐนั้น ยังไมตอบสนอง
ตอผูประกอบการรายเล็ก ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการนั้น ไดแก  
การขาดความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีรายรับ–รายจายตามเงื่อนไข เนื่องจากขาดการบริหารจัดการทางการเงิน
ที่ดี สงผลตอความเชื่อถือในการกูยืมเงิน  

 ดานชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส 
ในการสํารวจสถานการณดานชองทางการกระจายสินคาและระบบโลจิสติกส สามารถแบงขอมูลเปน 2 

ประเด็น ประกอบดวย สถานการณดานระบบคมนาคมภายในพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการเดินทางในจังหวัด และ
สถานการณดานการใชบริการศูนยกระจายสินคาของผูประกอบการในพื้นที่ โดยในแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้  



งานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  
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แผนภาพที่ 33 สถานการณดานชองทางกระจายสนิคาและระบบโลจิสติกสในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในดานของระบบคมนาคมภายในจังหวัดนั้น นับวามีประสิทธิภาพปานกลาง แตสามารถสนับสนุน 
การเขามาของนักทองเที่ยวในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากภายในจังหวัดนั้น มีการคมนาคมที่ครอบคลุม
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ จึงสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดอยางทั่วถึง รวมถึงมีสวนชวยใหธุรกิจมีการเติบโต และยังสามารถขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการสํารวจสถานการณในดานศูนยกระจายสินคาภายในจังหวัดนั้น พบวาผูประกอบการนั้นยังไมมี
การใชบริการศูนยกระจายสินคา เนื่องจากเห็นวายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และไมมีสวนในการลดตนทุน 
การขนสงสินคาแตอยางใด อยางไรก็ดีเนื่องจากมีการเล็งเห็นวาพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานีนั้นเปนศูนยกลางของ
ภาคใตตอนบน ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต จึงทําใหภาคเอกชนรายใหญบางกลุมนั้นเริ่มมีการจัดตั้ง
คลังสินคาขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต  

นอกจากนี้ ผูประกอบการในพื้นที่ยังสามารถควบคุมตนทุนในการขนสงวัตถุดิบไดพอสมควร เนื่องจาก
ผูประกอบการสวนใหญทั้งภาคการคา การผลิต และการบริการใชวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ สําหรับชองทางการจําหนาย
สินคา ยังพบวาชองทางการจําหนายสินคาของธุรกิจสวนใหญในจังหวัดยังนิยมการขายในรูปแบบเดิมคือการขาย 
ผานหนาราน ยังไมมีการนําเทคโนโลยีจําพวกรานคาออนไลน เขามาใชในการดําเนินธุรกิจเทาที่ควร  

 ดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ 
ในสวนของสถานการณดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ สามารถแบงไดเปน  

3 ประเด็นหลัก ประกอบดวย การสนับสนุนผูประกอบการในพื้นที่ ความตอเนื่องในการสงเสริมและสนับสนุน
ผูประกอบการ และความสะดวกในการเขารับบริการจากหนวยงานรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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แผนภาพที่ 34 สถานการณดานนโยบายภาครัฐในการสนับสนนุผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ในดานการบริการและนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ SME ภายในพื้นที่นั้น พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญในพื้นที่นั้นเห็นวานโยบายภาครัฐตางๆ โดยเฉพาะมาตรการดานภาษีและมาตรการดานสินเชือ่
นั้น คอนขางมีประสิทธิภาพและมีสวนชวยในการสนับสนุนผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก  
แตนโยบายดานการสงเสริม SME ยังขาดการบูรณาการและความตอเนื่อง ในขณะที่กฎหมายและระเบียบตางๆ มีสวน
ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไดในระดับปานกลาง เนื่องจากยังมีขอจํากัดบางประการ เชน 
กฎหมายแรงงานตางดาว และการยกเวนภาษีนําเขาตางๆ เปนตน ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
นับวาเปนหนวยงานที่มีสวนฃวยเปนอยางมากในการสนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑและแกไขปญหา
ตางๆ ของผูประกอบการ 

ในสวนของการเขาถึงขอมูลและบริการจากหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการเห็นวา ยังประสบปญหา 
ในการเขาถึงขอมูลในการดําเนินธุรกิจ การบริการตางๆ รวมถึงโครงการตางๆ จากภาครัฐ ทั้งนี้ ปญหาสวนใหญ 
ที่ผูประกอบการสวนใหญพบนั้น ไดแก การจัดอบรมของภาครัฐยังขาดความตอเนื่องรวมถึงยังมีความซ้ําซอนระหวาง
หนวยงาน เนื่องจากขอบเขตของการดูแลจัดใหมีหลักสูตรการอบรมนั้นยังไมชัดเจน สงผลใหการพัฒนาความสามารถ
ของผูเขาอบรมนั้นยังไมตรงตามความตองการ รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐนั้น ยังไมมีการกําหนด
เปาหมายหรือแนวทางการพัฒนาจังหวัดรวมกันอยางชัดเจน  

2.2.3 ปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธรุกิจของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ในการรวบรวมขอมูลปจจัยและปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี

สามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ปจจัยสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจในจังหวัด และปญหาสําคัญ 
ในการดําเนินธุรกิจในจังหวัด ผลจากการสํารวจมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
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แผนภาพที่ 35 ปจจัยสําคัญในการแขงขันดานธุรกจิในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา 
ปจจัยหลักในการแขงขันทางธุรกิจที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ คุณภาพของสินคาและบริการ โดยนับเปน
ปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการทั้งภาคการคา ภาคการผลิต และภาคการบริการ เนื่องจากเปน
ภาพลักษณสําคัญของผูประกอบการในการสรางความเชื่อมั่นตอสินคาและการบริการใหแกผูบริโภค รองลงมา ไดแก 
ราคาของสินคาและบริการ เนื่องจากนับเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค อีกทั้งการแขงขัน
ภายในตลาดดานราคานั้นคอนขางสูง ผูประกอบการจึงจําเปนตองจัดวางกลยุทธที่เหมาะสมในการตั้งราคา และอันดับ
ที่สาม ไดแก ความหลากหลายของสินคาและบริการ เนื่องจากเปนการสรางทางเลือกใหตรงกับความตองการของ
ลูกคาในหลายกลุมเปาหมาย รวมถึงทําใหผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสิ่งที่เหมาะกับตนเองได 

แผนภาพที่ 36 ปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ที่มา: ผลการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

สําหรับปญหาสําคัญในการดําเนนิธุรกิจในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาสถานการณของ
ตลาดในปจจุบันเปนปจจัยสําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากสถานการณตลาดในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น มีการชะลอ 



งานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  
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ตัวลงอยางมาก และยังมีการแขงขันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผูประกอบการเกิดขึ้นใหมเปนจํานวนมาก รองลงมาคือ 
ปญหาดานแหลงเงินทุน โดยผูประกอบการสวนใหญขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและพัฒนาผลิตภัณฑ 
รวมถึงสถาบันการเงินในพื้นที่ มีขอจํากัดในการอนุมัติเงินกู ทําใหการเขาถึงเงินทุนเปนสิ่งที่ยาก และปญหาถัดไป 
ไดแก ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร รวมถึงแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง
และแรงงานมีฝมือ แมจะมีอัตราการหมุนเวียนเขา–ออกของแรงงานไมสูงมากนักก็ตาม

 

 การวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณผูประกอบการในจังหวัดได

วิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการในประเด็นตางๆ ประกอบดวย ภาพรวมการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะหหวงโซ
คุณคาของกิจกรรมหลักในจังหวัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของผูประกอบการ SME และ
การวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังตอไปนี ้

2.3.1 ภาพรวมการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานการณผูประกอบการในจังหวัด พบวา ภาพรวมการพัฒนาของ

จังหวัดสุราษฎรธานีจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ แนวทางการพัฒนาในปจจุบัน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้  

แผนภาพที่ 37 ภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจสถานประกอบการในจังหวัด พบวาภาพรวมการพัฒนาจังหวัด 
สุราษฎรธานีใหความสําคัญกับการพัฒนาและแปรรูปอาหารทะเลเปนหลัก โดยมีผลิตภัณฑอาหารทะเลขั้นตน 
ที่สําคัญ ไดแก กุง หอยนางรม และปูทะเล จากนั้นนํามาแปรรูป โดยผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปที่ทํารายไดหลัก
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ใหกับผูประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก ผลิตภัณฑอาหารทะเลตากแหง และผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็ง 
ซึ่งทางผูประกอบการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ อยูเสมอ แตไมคอยมีการแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑมากเทาที่ควร เนื่องจากขาดองคความรูและเทคโนโลยีในการพัฒนา โดยโอกาส 
ในการพัฒนาสําหรับภาคประมงของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก การพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคาอาหารทะเล 
(Seafood City) รวมถึงเปนแหลงรวมรานอาหารทะเล และตลาดสดอาหารทะเลทั้งปลีกและสง นอกจากนี้   
การแปรรูปสมุนไพรไทยสูตรดั้งเดิมก็นับเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่จังหวัดสุราษฎรธานีเนน โดยพยายามพัฒนาเพื่อให 
สุราษฎรธานีเปนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งเปนนโยบายที่ไดรับการสงเสริมจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 
การแปรรูปสมุนไพร การพัฒนายาสมุนไพร รวมถึงการแพทยแผนไทยรูปแบบตางๆ ใหเปนที่แพรหลายมากขึ้น 

2.3.2 การวิเคราะหหวงโซคุณคาของกิจกรรมหลักในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงของกิจกรรมหลักในจังหวัดสุราษฎรธานีตามหวงโซคุณคา ไดแบง 

การวิเคราะหเปน 2 แผนภาพตามกิจกรรมหลัก ประกอบดวย กิจกรรมหลักดานการคาและการผลิต และดานการ
บริการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังตอไปนี ้

2.3.2.1 ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตของจังหวัดสุราษฎรธานีตามหวงโซคุณคา 
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตของจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถ

แบงประเภทธุรกิจหลักที่ทํารายไดใหกับจังหวัดเปน 2 ประเด็น ประกอบดวย การผลิตดานการประมงแปรรูป และ
การผลิตดานเกษตรแปรรูป โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 38 สรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการคาและการผลิตจังหวัดสุราษฎรธานีตามหวงโซคุณคา 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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 การผลิตดานการประมงแปรรูป 

จากการวิเคราะหสถานการณของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีในการผลิตดานการประมง 
แปรรูป พบวา ผูประกอบการมีการใชอาหารทะเลสด จําพวกกุง หอย และปู เปนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ
ตางๆ โดยการแปรรูปที่เกิดขึ้นนั้น เปนเพียงการแปรรูปขั้นตนเทานั้น โดยเปนเพียงการแปรรูปโดยกรรมวิธีการแชแข็ง 
และการตากแหงเพื่อถนอมอาหาร แตมิไดมีการแปรรูปเพื่อมูลคาเพิ่มอื่นๆ โดยผูประกอบการในพื้นที่สวนใหญนั้น  
ยังไมมีการนําการแปรรูปอุตสาหกรรมซึ่งเปนการแปรรูปสินคาโดยอาศัยเครื่องจักรขนาดกลางขึ้นไปเขามาใชในกิจการ 

 การผลิตดานเกษตรแปรรูป 

ในสวนของสถานการณของผูประกอบการ SME ในจังหวัดในการผลิตดานเกษตรแปรรูปนั้น พบวา 
ผูประกอบการมีการใชวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปขั้นตนที่หลากหลาย โดยวัตถุดิบหลักภายในพื้นที่นั้น ไดแก ไขเปด ยาง 
ปาลม ไมผล ซึ่งจะถูกนํามาแปรรูปขั้นตนใหเปน ไขเค็ม ผลิตภัณฑจากยางพาราจําพวกไมยางพารา ยางแทง และยาง
แผน น้ํามันจากเมล็ดในปาลม และผลไมแปรรูปตามลําดับ โดยกลุมธุรกิจที่ทําการแปรรูปยางและปาลมสวนใหญนั้น 
ถือเปนธุรกิจขนาดใหญ ที่มีมูลคาการลงทุนในระดับ 100 ลานบาทขึ้นไป นอกเหนือจากการแปรรูปขั้นตนยังมีการ
อาศัยเครื่องจักรขนาดกลางขึ้นไปในการแปรรูปอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑจากการแปรรูปดังกลาวนั้น ไดแก 
เฟอรนิเจอร ถุงมือยาง และไบโอดีเซล ซึ่งเปนผลผลิตจากยางและปาลมภายในพื้นที่ 

นอกเหนือจากผลิตภัณฑในภาคการคาและการผลิตแลว ชองทางการจัดจําหนายสินคาของภาคการคาและ
การผลิตของจังหวังสุราษฎรธานีนั้น ประกอบไปดวย 4 ชองทาง ไดแก การขายผานหนาราน การฝากขายผาน
รานอาหารและโรงแรม แหลงทองเที่ยว และรานสินคาที่ระลึก ซึ่งการขายผานหนารานมีสัดสวนมากที่สุด นอกจากนี้ 
การเขาถึงสินคาผานชองทางการขายสินคาออนไลนนับวายังไมเปนที่แพรหลายมากนัก ทําใหการขยายฐานลูกคานั้น
เปนไปไดยาก นอกจากนี้ ความรวมมือระหวางผูประกอบการนั้นเกิดขึ้นคอนขางนอย สงผลใหธุรกิจขยายตัวไดไมมาก
เทาที่ควร 

ลําดับสุดทายในหวงโซคุณคา ไดแก กลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีมีกลุมลูกคาหลักที่บริโภค
สินคาจากภาคการคาและการผลิต 2 กลุมหลัก ประกอบไปดวยลูกคาภายในประเทศ และลูกคาตางประเทศ ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ตลาดของสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีนั้นมีขนาดใหญ และนับเปนความทาทายในการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ 
ใหดียิ่งขึ้น 
2.3.2.2 ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีตามหวงโซคุณคา 

ความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยว จะพิจารณาจากองคประกอบหลักของการบริการ
ทองเที่ยวในจังหวัดคือ การเดินทาง ที่พัก กิจกรรมและแหลงทองเที่ยว และกลุมนักทองเที่ยวเปาหมาย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  
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แผนภาพที่ 39 สรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานบริการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานีตามหวงโซคุณคา 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ในสวนของการสรุปความเชื่อมโยงกิจกรรมหลักดานการบริการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
การเดินทางจากภายนอกพื้นที่เขามาภายในจังหวัดสุราษฎรธานีรวมถึงการเดินทางภายในจังหวัด มีหลายทางเลือก
ใหแกนักทองเที่ยว ประกอบไปดวย การเดินทางโดยเครื่องบิน รถโดยสารประจําทาง รถไฟ เรือ รถรับจางภายในพื้นที่ 
รวมถึงสามารถใชรถยนตสวนตัวไดสะดวก ซึ่งนับไดวาครอบคลุมและอํานวยความสะดวกใหแกผูที่ตองการเดินทาง
เปนอยางยิ่ง ประเภทที่พักภายในจังหวัดมีความหลายหลายและสามารถตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเทีย่ว
ที่อยูภายในจังหวัดมากกวาหนึ่งวัน ประกอบดวย โรงแรม รีสอรท Homestay และอุทยาน 

นอกจากนี้  จังหวัดสุราษฎรธานี ยังเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวและกิจรรมหลากหลายประเภท
ประกอบดวย  

 แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน เขื่อนเชี่ยวหลาน อุทยานแหงชาติเขาสก และบอน้ํา
รอนทาสะทอน 

 แหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และเกาะนางยวน  
 แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา และหมูบาน

พุมเรียง 
 แหลงทองเที่ยวเพื่อความบันเทิง (Nightlife)  
 รานอาหารตางๆ 

ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายประเภทเหลานี้ สามารถรองรับกลุมนักทองเที่ยวไดหลากหลายและตลอด 
ทั้งป และตําแหนงที่ตั้งของแตละแหลงทองเที่ยวมีการกระจายตัวอยูทั่วทั้งพื้นที่ ทําใหสามารถรองรับปริมาณ
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี  
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ในสวนของกลุมลูกคาเปาหมายของจังหวัดสุราษฎรธานจีะมีคอนขางกวาง เนื่องจากในพื้นที่มีแหลงทองเที่ยว
ที่หลากหลาย โดยกลุมลูกคาเปาหมายสามารถจําแนกไดเปนสองกลุมหลัก ไดแก กลุมนักทองเที่ยวในประเทศ
ประกอบไปดวย วัยรุน วัยทํางาน และวัยครอบครัว และกลุมนักทองเที่ยวตางประเทศที่ตองการทองเที่ยวบริเวณ
ทะเล เชน เกาะสมุย และเกาะพงัน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น นับวาสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนกลุมลูกคาประเภทใดก็ตาม 

2.3.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัด ไดรวบรวมขอมูล 

จากการสํารวจสถานการณของผูประกอบการ และนํามาวิเคราะห โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ประเด็น 
ตามสภาพแวดลอมที่สงผลตอการประกอบกิจการ ประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่ผูประกอบการ
เผชิญในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังนี้  

แผนภาพที่ 40 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอปุสรรคของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: จากการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.3.3.1 จุดแข็งของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1. ผูประกอบการภาคการคาและภาคบริการในจังหวัดนําวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่มาใชในการประกอบ

ธุรกิจ ทําใหไดเปรียบในดานการบริหารตนทุนการผลิต และลดคาใชจายในการขนสง 
2. ผูประกอบการ SME ในจังหวัด มีผลิตภัณฑทางการเกษตรของจังหวัด เชน ไขเค็ม และผลิตภัณฑ

อาหารทะเลที่มีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อมั่นจากตลาดทั้งในและตางประเทศ  
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2.3.3.2 จุดออนของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1. ผลิตภัณฑทางการเกษตรในจังหวัดสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีการแปรรูปเพียงขั้นตน มีการแปรรูป

ขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรมคอนขางนอย นอกจากนี้ยังเปนผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน ขาด 
ความหลากหลาย สงผลใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑนอย เชน ขาดความคิดใน 
การตอยอดหวงโซคุณคา หรือ ขาดการผลิตสินคาโดยใชเทคโนโลยีผนวกกับภูมิปญญาทองถิ่น 

2. ผูประกอบการในพื้นที่ไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑอยางไมทั่วถึง เนื่องจากไมได
ขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ   

3. ผูประกอบการมีการพัฒนาชองทางการจําหนายสินคาผานทางออนไลนคอนขางนอย โดยสวนใหญ
จําหนายผลิตภัณฑผานทางหนารานเปนหลัก สงผลใหโอกาสในการขยายฐานลูกคาไปจังหวัดอื่นๆ
หรือตางประเทศลดลง 

4. ความเขาใจในเร่ืองการทําบัญชีรายรับ-รายจายของผูประกอบการ SME ในจังหวัดไมตรงกับเงื่อนไข
ที่ธนาคารกําหนด ทําใหการทําธุรกรรมทางการเงินและการขอกูเงินกับธนาคารเปนไปไดยาก  

5. ผูประกอบการบางสวนขาดความเขาใจในประโยชนของการรวมกลุมผูประกอบการ และเห็นวากลุม
ผูประกอบการมีบทบาทคอนขางนอยในการพัฒนา SME ในจังหวัด จึงทําใหมีการรวมกลุมกันใน
กลุมผูประกอบการบางประเภทของธุรกิจเทานั้น เชน กลุมผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการบริการ
ดานการทองเที่ยว เปนตน 

6. ผูประกอบการ SME ไมเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของศูนยบริการขนสงและศูนยกระจายสินคาในพื้นที่ 
และเห็นวาการใชบริการศูนยดังกลาวไมมีสวนชวยในการลดตนทุนในการขนสง เนื่องจากเห็นวา 
การบริการมีความลาชา และไมมั่นใจในคุณภาพ 

2.3.3.3 โอกาสของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1. ตําแหนงที่ตั้งของจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจุดเชื่อมระหวางภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง  

ซึ่งสงผลใหการเชื่อมโยงการคมนาคมและแหลงทองเที่ยวทั้งฝงอาวไทยและอันดามันเปนไปได
สะดวกขึ้น 

2. การคมนาคมขนสงในพื้นที่ครอบคลุมทุกวิธีการ ทั้งการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  
ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและมีหลากหลายตัวเลือกในการเดินทางมาในจังหวัด 

3. ในจังหวัดมีผูประกอบการภาคเอกชนรายใหญบางกลุมมีโครงการลงทุนในการจัดตั้งคลังสินคา หรือ
กิจการบริการที่เกี่ยวของกับศูนยขนสงและกระจายสินคา สงผลใหผูประกอบการรายยอยมีโอกาส
ไดรับประโยชนจากการมีคลังสินคาในพื้นที่ 

4. สถาบันอุดมศึกษาหลักในพื้นที่มีการบริการทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยสามารถวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทได เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
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2.3.3.4 อุปสรรคของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
1. ธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดมีการกระจุกตัวแคบริเวณเกาะเปนสวนใหญ เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน  

เปนตน ทําใหผูประกอบการในเมืองมีโอกาสในการสรางรายไดจากทองเที่ยวไดคอนขางนอย 
2. แหลงเงินทุนและสถาบันการเงินในพื้นที่มีการอนุมัติวงเงินไมเพียงพอตอความตองการของ

ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กที่สามารถกูเงินไดในวงเงินที่จํากัด สงผลให 
การริเริ่มกิจการ หรือการขยายกิจการของผูประกอบการเปนไปไดคอนขางยาก 

3. อัตราสวนจํานวน SME ตอสถาบันการเงินในจังหวัดคอนขางสูง ซึ่งหมายความวามีความหนาแนน
ของการใชบริการสถาบันการเงินอยูในระดับที่คอนขางสูง สงผลใหสถาบันการเงินสามารถรองรับ
การบริการผูประกอบการในจังหวัดไดอยางไมทั่วถึง  

4. จังหวัดสุราษฎรธานี มีแนวโนมขาดแคลนแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะแรงงานในภาคการเกษตร
และภาคการประมง เนื่องจากแรงงานสวนใหญยายออกไปทํางานนอกพื้นที่ ในสวนของแรงงาน 
ตางดาว ผูประกอบการก็ตองเผชิญกับปญหาการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีความซับซอนมากขึ้น 

2.3.4 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (PEST Analysis) ของการพัฒนา SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
นอกเหนือจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา SME ในจังหวัด ไดวิเคราะห

ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัด โดยรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณและ
สํารวจสถานการณผูประกอบการ รวมทั้งขอมูลและขาวสารของสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ จากการวิเคราะหปจจัย
ภายนอก สามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย ปจจัยทางนโยบายและการเมือง ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม โดยมีรายละเอียดจากการวิเคราะห ดังนี้  

แผนภาพที่ 41 การวิเคราะหปจจัยภายนอกของผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: จากการวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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2.3.4.1 ปจจัยทางนโยบายและการเมืองที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
1. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐไมตรงตอกับความตองการของผูประกอบการในพื้นที่ เชน นโยบาย 

การปรับขึ้นคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนและตออายุใบอนุญาตแรงงานตางดาว 
2. กฎหมายและระเบียบบางอยางโดยหนวยงานภาครัฐกระทบตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

SME ในพื้นที่ เชน การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนและโยกยายแรงงาน
ตางดาว รวมถึงกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนเรือ เปนตน 

3. การดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดบางสวนไมตรงกับสถานการณความตองการในปจจุบัน 
เนื่องจากในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จะมีการจัดทําลวงหนา 2 ป นอกจากนี้ ขั้นตอนใน 
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดยังมีความซับซอน และตองทําเรื่องไปสูสวนกลาง ทําใหการปรับปรุง
นโยบายใหตรงกับสถานการณปจจุบันเปนไปไดยาก 

4. นโยบายการรวมกลุมของประเทศอาเซียน และกรอบความรวมมือตางๆ เชน Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle (IMT-GT) สงผลตอการเปดโอกาสทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑทาง
การเกษตร และการขยายตัวของภาคบริการในพื้นที่ 

2.3.4.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
1. สถานการณการชะลอตัวของตลาดโลก และเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อ

ลดลง และเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการที่มีราคาถูกมากอนคุณภาพ 
2. สถานการณความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินบาทไทย สงผลกระทบตอ

ผูประกอบการที่สงออกและที่เกี่ยวของกับการสงออก เนื่องจากความผันผวนดังกลาวกอใหเกิดภาระ
ผูกพันจากการจําหนายสินคาในสกุลเงินอื่นๆ 

3. การปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ําจากนโยบายของรัฐบาล สงผลใหผูประกอบการแบกรับภาระตนทุนที่
สูงขึ้น ทําใหผูประกอบการบางรายตองแกปญหาโดยการลดจํานวนพนักงาน และกระทบตอจํานวน
ผูวางงานที่เพิ่มขึ้น 

2.3.4.3 ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
1. คนรุนใหมในจังหวัดนิยมยายออกไปทํางานนอกพื้นที่ หรือในเมืองใหญ เนื่องจากเห็นวาโอกาสใน

การทํางานหรือการประกอบกิจการในพื้นที่มีนอย ในขณะที่ สถานที่อื่นๆ มีอาชีพรองรับมากกวา 
2. แรงงานในพื้นที่สวนใหญอยูในภาคบริการ ทําใหแรงงานในภาคการเกษตรขาดแคลน ดังนั้น 

ผูประกอบการบางรายตองแกปญหาโดยการจางแรงงานตางดาวเขามาแทนที่ 
3. อัตราสวนของประชากรไทยในอนาคต มีแนวโนมจะเปนสังคมผูสูงอายุ สงผลใหขาดแคลนประชากร

ในวัยทํางานมากขึ้น อีกทั้ง ประชากรในวัยทํางานยังตองแบกรับภาระที่สูงขึ้น 
4. ผูบริโภคในปจจุบันหันมาบริโภคสินคาผานทางชองทางการจัดจําหนายออนไลนมากขึ้น เนื่องจากมี

ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ขอมูลบนสื่อออนไลนยังเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อ
สินคาและบริการของคนรุนใหมเปนอยางมาก 
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2.3.4.4 ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่สงผลตอผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี  
1. ผู ป ระกอบการภาคการประมง ในพื้ นที่ ไม ได รับการสนับสนุนการบริ การจากภาครั ฐ 

สถาบันอุดมศึกษาหลัก และสถาบันวิจัยในดานการสงเสริมการผลิตโดยใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหมๆ มากเทาที่ควร 

2. ตนทุนของเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมตางๆ ที่ ใชในการผลิต มีตนทุนสูง ทําให
ผูประกอบการบางรายไมสามารถแบกรับภาระตนทุนและคาดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นได  

3. การใช เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ในการผลิตสินคาสวนใหญมักกระจุกตัวอยูในกลุม
ผูประกอบการในเมืองใหญ จึงยังไมเปนที่นิยมสําหรับผูประกอบการในพื้นที่ 

2.3.5 แนวทางการพัฒนาผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี  
จากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลกึ และการสํารวจสถานการณผูประกอบการ SME สามารถสรปุ

แนวทางในการพัฒนาไดเปน 2 แนวทางหลัก ประกอบดวย การเกษตรแปรรูปครบวงจรและการยกระดับ 
การทองเที่ยวโดยวางเปาหมายเชื่อมโยงสินคาทางเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนสูภาคอุตสาหกรรมการบริการและ 
การทองเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

แผนภาพที่ 42 แนวทางหลักในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานีและการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.3.5.1 แนวทางการพัฒนาดานการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากการสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการ SME พบวา ในจังหวัดมีแนวทางหลักในการพัฒนา 

ดานการเกษตร 2 ประเด็น คือ การพัฒนาดานผลิตภัณฑอาหารทะเลและการพัฒนาสินคาเกษตร โดยแตละดานมี
รายละเอียด ดังตอไปนี ้
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 แนวทางในการพัฒนาดานอาหารทะเล 
จากการสํารวจสถานการณผูประกอบการและการวิเคราะหขอมูล พบวา ในจังหวัดมีแนวทาง 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป  โดยการยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ และพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปใหมี
ความทันสมัยเพื่อใหสามารถลดตนทุนในการผลิตมากขึ้น รวมถึงการพัฒนามาตรฐานรับรองสินคาอาหารทะเลตางๆ 
เชน GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) and IFS 
(International Food Standard) เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลยังรวมถึงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบการขนสงและชองทางการคาเพื่อการสงออกของผูประกอบการประมงใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และมีระยะเวลาในการขนสงเร็วขึ้นเพื่อคงความสดของผลิตภัณฑ อีกทั้ง การพัฒนาผูประกอบการประมงโดย 
การยกระดับความสามารถในการผลิตและศักยภาพของผูประกอบการในพื้นที่ก็เปนอีกแนวทางที่สําคัญในการพัฒนา
ดานอาหารทะเล เชน การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลขั้นสูงหรือการแปรรูป
ขั้นอุตสาหกรรมได  

 แนวทางในการพัฒนาสินคาเกษตร 
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการเกษตรในพื้นที่ เนนสงเสริมการพัฒนาสินคาและ

การเกษตรแปรรูปในแบบตางๆ ซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลัก ประกอบดวย ผลิตภัณฑจากผลไม เชน เงาะ ทุเรียน 
มังคุด และลองกอง และผลิตภัณฑจากยางพาราและปาลมน้ํามัน รวมถึงการยกระดับรูปแบบสินคาเกษตรและ 
บรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย สวยงาม และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น และการสงเสริม 
การยกระดับมาตรฐานรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑในพื้นที่ เพื่อการยอมรับในระดับสากล  

นอกเหนือจากแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแลว การวางแผนดานการตลาดก็เปนสิ่งสําคัญ โดยใน
พื้นที่จะใหความสําคัญในการวางแผนการคา การขยายกิจการ และการวางแผนเพื่อการสงออก เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการภาคการเกษตรเปนหลัก 

2.3.5.2 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนึ่งในจังหวัดที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาคใตตอนบน และให

ความสําคัญกับการพัฒนาดานการทองเที่ยว โดยจากการศึกษาพบวาการทองเที่ยวเปนหนึ่งในแนวทางสําคัญใน 
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งในจังหวัดเองมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายและสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดหลายรูปแบบ 
ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม เชน วัดบรมธาตุไชยา สวนโมกขพลาราม แหลงทองเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ เชน เข่ือนรัชชประภา และแหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน ชายหาด และหมูเกาะตางๆ นอกจากนี้ จังหวัด
สุราษฎรธานียังเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของนักทองเที่ยวในการมารับประทานอาหารทะเล ซึ่งการสงเสริมและ
พัฒนาตลาดอาหารทะเล (Seafood Market) หรือแหลงรวมสถานที่จัดจําหนายอาหารทะเลเปนนโยบายใหมในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว 
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 ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากการวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการและแนวทางการพัฒนา SME ในพื้นที่ พบวา ในพื้นที่ควร 

มีการพัฒนาอยางมีเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตวิสัยทัศน “ผูประกอบการ SME ขึ้นชื่อดาน 
อาหารทะเล เชื่อมโยงสูการทองเที่ยวภายในจังหวัด” ทั้งนี้ จากวิสัยทัศนดังกลาว จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาเปน  
2 สวน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME และแผนปฏิบัติการสงเสริม SME โดยในแตละสวน  
มีรายละเอียดดังนี ้

แผนภาพที่ 43 ยุทธศาสตรในการพัฒนาผูประกอบการของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ที่มา: จากการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

2.4.1 ยุทธศาสตรการสงเสริม SME ในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
จากวิสัยทัศนและเปาหมายขางตน ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการสงเสริมผูประกอบการ SME ใน

จังหวัดไว 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

2.4.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลสด/อาหารทะเลแปรรูป 
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเล โดยเนนความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในพื้นที่ 

และหนวยงานภาครัฐตางๆ ซึ่งประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1) พัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรม สนับสนุนการศึกษา วิจัยและนําเสนอ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีสวนชวยในการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑอาหารทะเล
สด/ แปรรูป 

2) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ประชาสัมพันธและสงเสริมใหผูประกอบการภาค 
การประมงยกระดับผลิตภัณฑโดยการสรางมาตรฐานรับรองระดับสากล 
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3) พัฒนาศักยภาพดานการตลาด สงเสริมใหผูประกอบการภาคการประมงขยายตลาดทั้งใน
และตางประเทศ และเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑผานสื่อออนไลน  

2.4.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด  
สนับสนุนใหนักทองเที่ยวเขามาในแหลงทองเที่ยวในเมืองมากขึ้น โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวจากเกาะ เขื่อน และในเมือง ซึ่งประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1) พัฒนากิจกรรมทองเที่ยวและเชื่อมโยงอาหารทะเล นําเสนอเสนทางทองเที่ยวใหมๆ 
และเชื่อมโยงกับผูประกอบการประมง และรานอาหารทะเล เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

2) ยกระดับมาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งการยกระดับมาตรฐานโรงแรมและที่พัก และการจัดทํา
ฐานขอมูลโรงแรมที่มีมาตรฐาน 

3) ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัด สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
อยางกระจาย ทั้งเกาะ เขื่อน และในเมืองอยางสรางสรรค 

2.4.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมธุรกิจการบริการดานโลจิสติกส  
พัฒนาประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหกับการใชบริการศูนยกระจายสินคาในพื้นที่ รวมถึง 

การพัฒนาเสนทางคมนาคมที่ทําใหการขนสงสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการประกอบธุรกิจบริการดานโลจิสติกสและพัฒนาระบบขนสง ศึกษาวิธีการ
ใหมๆ ในการขนสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 

2) สงเสริมการใชบริการศูนยกระจายสินคา สรางความเขาใจกับผูประกอบการถึงประโยชน
ที่จะไดรับจากการใชบริการศูนยกระจายสินคา 

2.4.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางองคความรูแกผูประกอบการและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  
พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจใหผูประกอบการดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริม

ทักษะแรงงานในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี ้

1) พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแกผูประกอบการ สงเสริมใหผูประกอบการในพื้นที่มี
ทักษะและความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และทักษะการทําบัญชี 

2) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามความตองการในจังหวัด สงเสริมและพัฒนาทักษะ
แรงงานในพื้นที่  โดยเฉพาะดานการบริการดานการโรงแรม เชน ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ และการปฏบิัติตามกฎระเบียบของแรงงานตางดาว 



งานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น:  
การสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เมืองเล็ก (Hinterland) 

 

-50- 

2.4.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งดานการเงินแกผูประกอบการ  
สงเสริมใหผูประกอบการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ 

กูเงินตางๆ ซึ่งประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 

1) จัดหาแหลงเงินทุนที่หลากหลาย รวมถึงการประชาสัมพันธขั้นตอนและเอกสารที่ตองใช
ในการขอกูเงิน 

2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเงิน สงเสริมใหผูประกอบการสามารถบริหาร
จัดการดานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.4.1.6 ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมบทบาทและกิจกรรมของกลุมผูประกอบการ  
สงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการในพื้นที่อยางหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชนใหกับ 

กลุมผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

1) สรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ ประชาสัมพันธใหผูประกอบการตระหนักถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการรวมกลุมผูประกอบการ และสนับสนุนการรวมกลุมในกลุม
ธุรกิจที่หลากหลาย 

2) พัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิก รวมกันหาแนวทางการพัฒนาความรวมมือ และ 
สิทธิประโยชนตางๆ ใหกับกลุมสมาชิก 

3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ยกระดับความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน และการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน

 

2.4.2 แผนปฏิบัติการสงเสริม SME ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากกรอบประเด็นยุทธศาสตรขางตนในแตละประเด็น ประกอบดวยแผนปฏบิัติการสงเสริม SME ในประเด็น

นั้นๆ ซึ่งมีกลยุทธแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการพัฒนาในพื้นที่ โดยระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี ้

2.4.2.1 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 สรางมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลสด/อาหารทะเลแปรรูป 
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 พัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
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1.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปอาหารทะเล 
รายละเอียดเบื้องตน: สนับสนุนการวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การแปรรูปอาหารทะเล เพื่อยืดอายุในการรับประทานโดยปราศจาก
สารกันบูด รวมถึงรวบรวมองคความรูการแปรรูปอาหารทะเล ไมวาจะ
เปนการเก็บรักษา การแปรรูป และการขนสง รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ 
ที่สนับสนุนการเพิ่มมูลคาอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป 
พรอมทั้งเผยแพรใหกับผูประกอบการประมง เพื่อนําแนวคิดไปตอยอด
ในการผลิตตอไป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สถาบันวิจัย/สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลประจําจังหวัด (Seafood Champion) 
โดยใชเทคโนโลยีผนวกกับภูมิปญญาพื้นบานในการตอยอดผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูในพื้นที่ 

รายละเอียดเบื้องตน: คัดเลือกผลิตภัณฑอาหารทะเลที่มีศักยภาพของจังหวัด เชน กุง และปู 
เปนตน จากนั้น สรางความรวมมือกับสถาบันวิจัยหรือสถาบัน 
อุดมศึกษาในพื้นที่ เพือ่พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปชนิดใหมจากผลิตภัณฑ
อาหารทะเลที่มีศักยภาพภายในจังหวัด เชน ผลิตภัณฑอาหารทะเล 
ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาใหสดไดนานขึ้น โดยปราศจากสาร 
กันบูด หรือ ฟอรมาลีน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สถาบันวิจัย/ สถาบันอดุมศึกษาใน
พื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประจํา
จังหวัด 

1.3 โครงการสนับสนุนผูประกอบการใหตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 
รายละเอียดเบื้องตน: ประชาสัมพันธ และคัดเลือกผูประกอบการที่มีศักยภาพเขารวม

โครงการคูปอง OSMEP Voucher ที่มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑของจังหวัด โดยการนํา OSMEP Voucher ไปใช
บริการตรวจวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑกับบริษัท หองปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรือ Central Lab Thai 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: อุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
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 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 โครงการ ดังนี ้
2.1 โครงการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป รวมถึงขั้นตอนที่

จําเปนในการขอรับรองมาตรฐานสินคาในการผลิตและจัดจําหนาย 
รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมใหผูประกอบการประมงตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน

การแปรรูปอาหารทะเล รวมถึงขั้นตอนที่จําเปนในการขอรับรอง
มาตรฐานสินคาในการผลิตและจัดจําหนายภายในประเทศ เชน 
มาตรฐาน Q, มาตรฐาน GAP, มาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
จากผูบริโภคและตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด 

2.2 โครงการประชาสัมพันธและใหความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสนิคาเพื่อการสงออก 
รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมองคความรูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานอาหารทะเลแปรรูป เชน 

มาตรฐานการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปแชแข็งไปยัง
ประเทศตางๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด 

2.3 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความทันสมัยตอบสนองตอ 
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมการปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย ดึงดูด
ผูบริโภค และสามารถรักษาคุณภาพของสินคาไดยาวนานและมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ้ น  รวมทั้ ง มี ภาพลั กษณที่ ดี  และตรงกับ 
ความตองการของกลุมลูกคาในตลาดตางๆ เชน รูปทรง ความพรอมใช
งาน เปนตน อีกทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด
กับผลิตภัณฑอื่นๆ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่, 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2.4 โครงการสงเสริมการสรางตราสินคา (Branding) ประจําจังหวัด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ
อาหารทะเลที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมการสรางแบรนดจากผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค 
โดยการคัดเลือกจากผูประกอบการประมงที่มีศักยภาพในจังหวัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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 พัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี ้
3.1 โครงการอบรมการจัดทําชองทางการจัดจําหนายผานชองทางออนไลน 
รายละเอียดเบื้องตน: การพัฒนาผูประกอบการใหหันมาใชสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการเพิ่มทางเลือกในการซื้อ
ผลิตภัณฑของผูบริโภค รวมถึงการสรางฐานลูกคากลุมใหมเพิ่มเติม 
พรอมทั้งวิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมกลุมลูกคาของผลิตภัณฑ  
เพื่อเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสามารถพัฒนาแนวทางการทํา
การตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

3.2 โครงการจัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่สําหรับจัดจาํหนายอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปในพืน้ที ่
รายละเอียดเบื้องตน: รวบรวมผลิตภัณฑอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพ

ในพื้นที่  เพื่อจัดหาสถานที่จัดจําหนายในสถานที่ เดียวกัน หรือ 
การจัดตั้งเปน Seafood Market เพื่อเพิ่มเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม 
และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นได  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พัฒนาการจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

3.3 โครงการรวบรวมขอมูล (Digital Content) เก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารทะเลของจังหวัดผานสื่อ
ออนไลน  

รายละเอียดเบื้องตน: การจัดทําสื่อออนไลนเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ เดน  หรือของดีประจํา เดือนภายในพื้ นที่  ซึ่ งควรม ี
การหมุนเวียนการโปรโมทสินคาใหมๆ อยางสม่ําเสมอ เชน ผาน
เว็บไซตของพาณิชยจังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎรธานีควรมีการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปมากขึ้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2.4.2.2 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด ประกอบดวย 3 
กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
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 พัฒนากิจกรรมทองเที่ยวและเชื่อมโยงอาหารทะเล โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการสงเสริมเสนทางทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงภายในจังหวัด 
รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาเสนทางทองเที่ยวภายในจังหวัดที่มีความหลากหลาย ทั้งในดาน

ของรูปแบบ เชน เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสนทางทองเที่ยวเชงิ
ประวัติศาสตร และเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตร และความหลากหลาย
ในเชิงของระยะเวลาการพํานัก เชน เสนทางทองเที่ยว One Day Trip, 
3 วัน หรือมากกวา โดยเนนใหมีการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่
หลากหลายอําเภอภายในจังหวัด ทั้งบริเวณในตัวเมือง เกาะ และเข่ือน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาด
ยอมประจําจังหวัด 

1.2 โครงการยกระดับมาตรฐานเทศกาลอาหารทะเล (Seafood Festival) 
รายละเอียดเบื้องตน: ยกระดับมาตรฐานการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสดและอาหาร 

แปรรูปในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธงานผานสื่อออนไลน เพื่อ
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามามากขึ้น  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, เกษตรจังหวัด, ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดยอม 

 ยกระดับมาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี ้
2.1 โครงการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐานดานโรงแรมและที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 
รายละเอียดเบื้องตน: ใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานดานการบริการและมาตรฐานโรงแรมและ

ที่พัก เชน การอบรมพนักงานโรงแรม ทักษะดานการติดตอสื่อสารกับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ การใหขอมูลทั่วไปและแหลงทองเที่ยว 
มาตรฐานหองพัก เปนตน พรอมนําเสนอองคความรู เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เชน การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
และการบําบัดน้ําเสีย  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬา, กระทรวงมหาดไทย 

2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานดานโรงแรมและที่พักสําหรับรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ 
รายละเอียดเบื้องตน: คัดเลือกโรงแรม และที่พักที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการรองรับ 

การจัดประชุมขนาดใหญ เพื่อการเปนศูนยกลางประชุมในระดับ
ภูมิภาคของภาคใตตอนบน พรอมทั้งสงเสริมใหมีการบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพ 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย, ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
2.3 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล (Data Base) โรงแรมที่ไดรับมาตรฐานในจังหวัด 
รายละเอียดเบื้องตน: จัดทําฐานขอมูลโรงแรมที่ขึ้นทะเบียนโรงแรมอยางถูกตอง มีมาตรฐาน 

พรอมทั้งเผยแพรใหขอมูลเบื้องตนดานราคา ขนาดหอง ทําเลที่ตั้ง แก
นักทองเที่ยวใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก โดยการตอยอดจาก
ฐานขอมูลเดิมของกระทรวงมหาดไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย, ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัด โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 โครงการ ดังนี ้
3.1 โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดผานสื่อ

ออนไลน 
รายละเอียดเบื้องตน: จัดทําสื่อมัลติมีเดียบนชองทางออนไลน เพื่อเพิ่มความนาสนใจใน 

การประชาสัมพันธกิจกรรมและแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสงเสริม
การตลาดทั้งบนเกาะและในเมือง เชน การสงเสริมการถายทําสารคดี
ทองเที่ยวในพื้นที่ เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

3.2 โครงการจัดทํา Application สําหรับบริการนักทองเที่ยวแบบครบวงจร 
รายละเอียดเบื้องตน: จัดทํา Application ออนไลน เพื่อใหขอมูลกับนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ

แหลงทองเที่ยวทั่วไป และการชวยเหลือนักทองเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน
ตางๆ เชน หลงทาง โดยควรมีการจัดทําในหลายภาษา เชน ไทย อังกฤษ 
จีน เพื่อการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

3.1 โครงการพัฒนาสินคาที่ระลึกประจําจังหวัด 
รายละเอียดเบื้องตน: คัดเลือกสินคาที่เปนจุดเดนของจังหวัด (Product Champion) หรือ

เอกลักษณของแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดมาพัฒนาเปนสินคา 
ที่ระลึกประจําจังหวัด เชน พวงกุญแจหอยนางรม เสื้อรูปอาหารทะเล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, พาณิชย
จังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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2.4.2.3 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมธุรกิจการบริการดานโลจิสติกส ประกอบดวย 2 กลยุทธ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี ้

 สนับสนุนการประกอบธุรกิจดานโลจิสติกสและพัฒนาระบบขนสง โดยมีแนวทางการพัฒนา 3 
โครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาการขนสงผลิตภัณฑอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคงความสดใหม 
รายละเอียดเบื้องตน: สนับสนุนการพัฒนาการขนสงผลิตภัณฑอาหารทะเล ใน 2 ประเด็น 

ประกอบดวย การพัฒนารูปแบบในการขนสงผลิตภัฑรอาหารทะเลใหมี
ประสิทธิภาพทั้งดานเวลาและทรัพยากร เชน การพัฒนาระบบหองเย็น 
การพัฒนาภาชนะที่ใชบรรจุในการขนสง เปนตน ประเด็นที่ 2 คือ 
การพัฒนาเรื่องการวางแผนเสนทางในการขนสงผลิตภัณฑ เนื่องจาก
การคมนาคมในพื้นที่คอนขางติดขัดในบางเวลา อาจสงผลตอความสด
ใหมของผลิตภัณฑ จึงควรมีการวางแผนเสนทางอยางรอบคอบ  
เพื่อประหยัดทรัพยากรน้ํามัน และลดระยะเวลาในการขนสง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, คมนาคมและการขนสงจังหวัด, ประมงจังหวัด, 
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในพื้นที่ 

1.2 โครงการจัดอบรมผูประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรฐานการขนสงผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการอาหารทะเล 

รายละเอียดเบื้องตน: ศึกษาและนําเสนอแนวทางการขนสงที่ชวยในการลดตนทุนการขนสง 
รวมถึงมาตรฐานการขนสงสินคาตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอาหารทะเลสด/แปรรูป 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด 

1.3 โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม เพื่อการขนสงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาระบบและเสนทางคมนาคมภายในจังหวัด เพื่ออํานวย 

ความสะดวกในการเดินทางใหกับนักทองเที่ยวและการขนสงสินคา 
เชน การจัดตั้งรถประจําทางในเสนทาง สนามบิน-เขื่อนรัชชประภา, 
เข่ือนรัชชประภา-เกาะสมุย เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, คมนาคมและการขนสงจังหวัด 
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 สงเสริมการใชบริการศูนยกระจายสินคา โดยมีแนวทางการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี ้
2.1 โครงการสงเสริมใหผูประกอบการอาหารทะเลใชบริการศูนยกระจายสินคาในพื้นที่ 
รายละเอียดเบื้องตน: เนนสงเสริมใหผูประกอบการรับรูและเขาใจประโยชนที่ไดรับจาก 

การใชบริการศูนยกระจายสินคาในพื้นที่ และเพื่อลดจํานวนพอคา 
คนกลางที่อาจเปนสาเหตุใหชาวประมงมีรายไดลดลง  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด 

2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานศูนยกระจายสินคาของพื้นที่ภาคใตตอนบน 
รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาศูนยกระจายสินคาใหมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เชน สามารถตรวจสอบไดวาสินคาเดินทางไปถึงจุดไหน (Tracking) 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด 

2.4.2.4 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางองคความรูแกผูประกอบการและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
ประกอบดวย 2 กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 พัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแกผูประกอบการ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 4 โครงการ ดังนี้ 
1.1 โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม 
รายละเอียดเบื้องตน: คัดเลือกผูประกอบการใหม เพื่อเขารวมโครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาธุรกิจตลอด value chain  ทั้งดานการวิจัยพัฒนา
สินคา การบริหารจัดการกระบวนการผลิต การขนสง การศึกษาและ
กระจายสินคาเขาสูตลาด รวมถึงการบริหารจัดการดานการเงิน เพื่อให
ผูประกอบการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม   

1.2 โครงการจัดอบรมการบริหารกิจการและการขยายกิจการอยางไมมีหนี้สินใหแกผูประกอบการ
ที่สนใจ 

รายละเอียดเบื้องตน: เนนกลุมผูประกอบการที่ตองการขยายกิจการแตติดปญหาเรื่อง 
การขาดความเขาใจในการบริหารจัดการงบประมาณ และไมกลาขยาย
กิจการ โดยเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ตั้งแตเริ่มกูเงินและใหคําปรึกษา 
การวางแผนผอนเงินเปนงวดๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สถาบันการเงินในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม   
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1.3 โครงการสงเสริมผูประกอบการภาคการเกษตร/ ประมงในการขึ้นทะเบียน SME 
รายละเอียดเบื้องตน: ใหความรู ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจถึงการเปนผูประกอบการ 

SME รวมถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหมีผูประกอบการ SME ใน
ภาคการเกษตรมากขึ้น โดยเริ่มตนจากการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน 
พรอมทั้ง ใหความรูดานการวางแผนดานการจัดการตนทุนการผลิต 
และพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคา โดยไมผานพอคาคนกลาง 
รวมถึงการตอยอดผลิตภัณฑ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: แรงงานจังหวัด, เกษตรจังหวัด, พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

1.4 โครงการยกระดับผูประกอบการรายยอยสูการเปนนิติบุคคล 
รายละเอียดเบื้องตน: สรางเสริมความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ SME รายยอยให 

จดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น ทั้งดานสิทธิประโยชนทางภาษี และ 
การสนับสนุนทางการเงิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: พาณิชยจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามความตองการในจังหวัด โดยมีแนวทางในการพัฒนา 3 โครงการ 
ดังนี้ 

2.1 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมแรงงานที่มีความถนัดเฉพาะทาง 
รายละเอียดเบื้องตน: เนนการฝกทักษะฝมือเฉพาะดานในกลุมแรงงานประมง สวนยาง และ

กลุ มบริการดานการทองเที่ ยว เพื่ อรองรับความตองการของ
ผูประกอบการในจังหวัด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด, แรงงานจังหวัด, ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

2.2 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวเชิงบูรณาการ 
รายละเอียดเบื้องตน: นําเสนอ และประชาสัมพันธขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียน

ใบอนุญาต การตออายุทะเบียน ตลอดจนการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ตางดาว รวมถึงการแนะนําการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เกษตรจังหวัด, แรงงานจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม   
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2.3 โครงการจัดหลักสูตรอบรมภาษาตางประเทศใหกับแรงงานในพื้นที่ 
รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของแรงงานในพื้นที่ 

เพื่อรองรับการบริการนักทองเที่ยวตางชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเนนภาษาที่
นักทองเที่ยวสวนใหญใชสื่อสาร เชน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานแรงงานจังหวัด, สถาบันการศึกษาในพื้นที่, สํานักงานสงเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

2.4.2.5 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความเขมแข็งดานการเงินแกผูประกอบการ ประกอบดวย 2 
กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 จัดหาแหลงเงินทุนที่หลากหลาย โดยมีแนวทางในการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
1.1 โครงการจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการที่ประสบปญหาทางดานการเงินใน

การเร่ิมตนกิจการ หมุนเวียนทางธุรกิจ หรือตองการเงินกูเพื่อขยายกิจการ 
รายละเอียดเบื้องตน: สสว. สรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ย

ต่ําใหแกผูประกอบการ โดยผูประกอบการจะตองขึ้นทะเบียน SME กับ
ทาง สสว. และให สสว. ทําหนาที่เปนผูใหการรับรอง โดยคัดกรองจาก
ขอกําหนดหรือเกณฑตางๆ ตามที่ สสว. กําหนด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

1.2 โครงการสงเสริมความรูเรื่องแหลงเงินทุนทางเลือกใหแกกลุมผูประกอบการรุนใหมหรือ
ผูประกอบการที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินตางๆ 

รายละเอียดเบื้องตน: ประชาสัมพันธแหลงเงินทุนทางเลือกที่มีในปจจุบัน ใหกับกลุม
ผูประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะผูประกอบการดานการประมง พรอม
ทั้งใหคําแนะนําในการเขาถึงแหลงเงินทุนทางเลือกดังกลาวใหแก
ผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
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 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเงิน โดยมีแนวทางในการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการอบรมดานการวางแผนทางการเงินจากสถาบันการเงินในพื้นที่  สําหรับกลุม

ผูประกอบการ 
รายละเอียดเบื้องตน: สรางความเขาใจในเรื่องของการกูยืมเงิน/เงื่อนไขและรูปแบบของ

เงินกู/สินเชื่อตางๆ พรอมทั้งอบรมขั้นตอน แนวคิด วิธีการวางแผน
การเงินใหแกผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินในพื้นที่, สถาบันการศึกษาในพื้นที่, สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

2.2 โครงการจัดการประเมินศักยภาพทางการเงินของผูประกอบการ และบริการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา
ทางการเงินแกผูประกอบการ 

รายละเอียดเบื้องตน: คัดเลือกกลุมผูประกอบการที่ประสบปญหาทางการเงิน แตยังมี
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเขารวมโครงการ โดยใหสถาบัน
การเงินในจังหวัดเปนพี่เลี้ยงในการวางแผน และการบริหารดาน
การเงินใหกับผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันการเงินในพื้นที่, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

2.4.2.6 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมบทบาทและกิจกรรมของกลุมผูประกอบการ ประกอบดวย 3 
กลยุทธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 สรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางในการพัฒนา 2 โครงการ ดังนี้ 
1.1 ประชาสัมพันธถึงประโยชนในการรวมกลุมทางธุรกิจ 
รายละเอียดเบื้องตน: ประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการในจังหวัดตระหนัก

ถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกกลุมผูประกอบการ 
ในพื้นที่ และเขารวมเปนสมาชิกกลุม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับกลุมผูประกอบการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม   

1.2 สนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการที่มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ 
รายละเอียดเบื้องตน: สนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการที่อยูทั้งในหวงโซธุรกิจเดียวกัน 

เพื่อลดจํานวนพอคาคนกลาง และลดขั้นตอนในการจัดจําหนาย รวมถึง
เพื่อกระจายรายไดใหกับผูประกอบการขั้นตน และการรวมกลุมที่มี
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ความหลากหลายของประเภทธุรกิจ เพื่อเปดโอกาสในการสราง 
ความรวมมือ และเชื่อมโยงธุรกิจในพื้นที่ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

 พัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิก โดยมีแนวทางในการพัฒนา 1 โครงการ ดังนี้ 
2.1 รับฟงความตองการและพัฒนาสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกแตละกลุม 
รายละเอียดเบื้องตน: จัดการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจแตละ

ประเภทในจังหวัด และรวมกันหาแนวทางการพัฒนาความรวมมือ และ
สิทธิประโยชนตางๆ ใหกับสมาชิกในกลุม ไมวาจะเปนสิทธิประโยชน
ดานการคา ระหวางสมาชิกในจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน
ดานการเงิน จากความรวมมือกับธนาคารตางๆ เปนตน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

 สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา 1 โครงการ ดังนี้ 
3.1 พัฒนากลไกการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน 
รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาชองทางการติดตอ และการสรางความรวมมือระหวางกลุม

ผูประกอบการภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางความเขาใจ
ในการพัฒนาจังหวัดในทิศทางเดียวกัน และรวมมือกันแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดไดอยางรวดเร็วขั้น 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: หอการคาจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม   

 

2.4.3 โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการของจังหวัดสุราษฎรธานี 
จากยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการที่ไดกลาวถึงขางตน สามารถสรุปเปนโครงการสําคัญที่ตองดําเนินการ

อยางเรงดวนในการสงเสริมผูประกอบการ SME ในจังหวัดสุราษฎรธานีเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. พัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรม จากการสํารวจสถานการณผูประกอบการ 
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผลิตภัณฑสวนใหญในพื้นที่เปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนเทานั้น และ
ยังขาดผลิตภัณฑที่เปนจุดเดน เชน ผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเลสด ยังไมหลากหลายมากนัก 
ดังนั้น จึงควรสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑตามแนวทางเบื้องตนทั้ง 2 แนวทาง ดังนี ้
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1.1 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปอาหารทะเล 
เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีถือวามีจุดแข็งและโอกาสในดานของอาหารทะเลสด ดังนั้น
การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป
อาหารทะเล เพื่อยืดอายุในการรับประทานโดยปราศจากสารกันบูด รวมถึงรวบรวม 
องคความรูการแปรรูปอาหารทะเล ไมวาจะเปนการเก็บรักษา การแปรรูป และการขนสง 
รวมถึงเทคโนโลยีตางๆ จึงถือเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาผูประกอบการภายในพื้นที่  

1.2 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลประจําจังหวัด (Seafood Champion) จากการคัดเลือก
ผลิตภัณฑอาหารทะเลที่มีศักยภาพของจังหวัด เชน กุง และปู เปนตน จากนั้น สรางความ
รวมมือกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปชนิด
ใหม เชน ผลิตภัณฑอาหารทะเลที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาใหสดไดนานขึ้น  
โดยปราศจากสารกันบูด หรือ ฟอรมาลีน เพื่อตอยอดในการสงออกไปยังพื้นที่อื่นๆ หรือ
สงออกไปยังตางประเทศตอไป  

2. พัฒนาศักยภาพดานการตลาด ผูประกอบการภาคการประมงควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ใหใชชองทางการคาขายแบบออนไลนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขอจํากัดทางดานความสดใหมของอาหาร
ทะเล ดังนั้นการสั่งซื้อหรือจองอาหารทะเลลวงหนา จะทําใหผูประกอบการสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคไดอยางดียิ่งขึ้น พรอมทั้งเปนการขยายตลาดอาหารทะเลทั้งในและ
ตางประเทศอีกดวย โดยการพัฒนาดังกลาวประกอบไปดวย 2 แนวทาง ดังนี ้

2.1 จัดทําชองทางการจัดจําหนายผานชองทางออนไลน โดยเนนการพัฒนาผูประกอบการให
หันมาใชสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค รวมถึงการสรางฐานลูกคากลุมใหมเพิ่มเติม 
พรอมทั้งวิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมกลุมลูกคาของผลิตภัณฑ เพื่อเขาใจพฤติกรรม
ผูบริโภคและสามารถพัฒนาแนวทางการทําการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค 

2.2 จัดตั้งหรือพัฒนาพื้นที่สําหรับจัดจําหนายอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ 
สนับสนุนการรวบรวมผลิตภัณฑอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพ 
ในพื้นที่ และนํามาจัดจําหนายในสถานที่เดียวกัน หรือการจัดตั้งเปน Seafood Market 
เพื่อเพิ่มเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นได  

3. พัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยง จังหวัดสุราษฎรธานีถือวาเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในดานของ 
การทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก แตนักทองเที่ยวสวนใหญมักจะใชเวลาตามหมู
เกาะ เชน เกาะสมุย มากกวาทองเที่ยวในตัวเมือง ดังนั้นการนําเสนอเสนทางทองเที่ยวใหมๆ และ
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เชื่อมโยงกับผูประกอบการประมง และรานอาหารทะเล เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชเวลา 
ในตัวเมืองเพิ่มมมากขึ้นจึงถือเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังกลาว 
ประกอบไปดวยแนวทาง 2 แนวทาง ดังนี ้

3.1 สงเสริมเสนทางทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงภายในจังหวัด พัฒนาเสนทางทองเที่ยวภายใน
จังหวัดที่มีความหลากหลาย ทั้งในดานของรูปแบบ เชน เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เสนทางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตร และความ
หลากหลายในเชิงของระยะเวลาการพํานัก เชน เสนทางทองเที่ยว One Day Trip, 3 วัน 
หรือมากกวา โดยเนนใหมีการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่หลากหลายอําเภอภายใน
จังหวัด ทั้งบริเวณในตัวเมือง เกาะ และเข่ือน 

3.2 ยกระดับมาตรฐานเทศกาลอาหารทะเล (Seafood Festival) ยกระดับมาตรฐานการจัด
งานเทศกาลอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธงานผาน
สื่อออนไลน เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาและจับจายใชสอยมากขึ้น  
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ภาคผนวก การจัดลําดับของเมืองในรายภาค ป พ.ศ. 2600 
จากการศึกษาขอมูลการจัดลําดับของเมืองในรายภาค ป พ.ศ. 2600 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดมีการจัดลําดับเมืองสําคัญของประเทศไวใน 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ตารางภาคผนวก 1 การจัดลําดับเมืองจําแนกรายภูมภิาค 

ลําดับเมือง 
กทม. และ
ปริมณฑล 

กลาง ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

ลําดับเมืองที่ 1 
(*หมายเหตุ: 
เมืองศูนยกลาง
ภูมิภาค) 

-นครปฐม -สระบุรี 
-หัวหิน 
-ราชบุรี 

-พัทยา 
-ชลบุรี 
-ฉะเชิงเทรา 
-ระยอง 

-เชียงใหม* 
-พิษณุโลก 
-เชียงราย 
-นครสวรรค 

-นครราชสีมา* 
-ขอนแกน* 
-อุดรธาน ี
-อุบลราชธานี 
-มุกดาหาร 

-หาดใหญ* 
-ภูเก็ต* 
-สุราษฎรธานี 
-นครศรีธรรมราช 
-สงขลา 
-ปตตานี 

ลําดับเมืองที่ 2 -นนทบุรี 
-คลองหลวง 
-ปากเกร็ด 
-สมุทรปราการ 
-สมุทรสาคร 
-รังสิต 
-ทาโขลง 
-สามพราน 
-บางป ู
-ปทุมธาน ี
-บางเสาธง 

-นครศรีอยุธยา 
-ลพบุรี 
-ชะอํา 
-สุพรรณบุรี 
-กาญจนบุรี 
-เพชรบุรี 
-สมุทรสงคราม 

-แหลมฉบัง 
-มาบตาพุด 
-ตราด 
-นครนายก 
-ปราจีนบุร ี
-จันทบุรี 
-บานฉาง 
-เจาพระยาสุร-
ศักดิ์ (อาวอุดม) 
-อรัญประเทศ 

-ลําปาง 
-สุโขทัยธาน ี
-อุตรดิตถ 
-แมฮองสอน 
-อุทัยธาน ี
-เพชรบูรณ 
-แมสอด 
-พะเยา 
-ตาก 
-ลําพูน 
-แมสาย 

-หนองคาย 
-สกลนคร 
-มหาสารคาม 
-นครพนม 
-บุรีรัมย 
-สุรินทร 
-รอยเอ็ด 
-เลย 
-ปากชอง 

-เกาะสมุย 
-ตรัง 
-ยะลา 
-นราธิวาส 
-ระนอง 
-ปาตอง 
-กระบี่ 
-พังงา 
-ชุมพร 
-สุไหงโกลก 
-ปาดังเบซาร 

ลําดับเมืองที่ 3 -สําโรงเหนือ 
-บางพลี 
-ออมนอย 
-ธัญบุร ี
-บางเมือง 
-สําโรงใต 
-บางบัวทอง 
-ออมใหญ 
-ลัดหลวง 
-ดานสําโรง 
-พระประแดง 
-คูคต 
-ศาลายา 
-กําแพงแสน 

-ประจวบคีรีขันธ 
-อางทอง 
-ชัยนาท 
-อโยธยา 
-สิงหบุรี 
-พระพุทธบาท 
-หนองแค 
-สองพี่นอง 
-อินทรบุรี 
-แกงคอย 
-มวกเหล็ก 
-ลูกแล 
-ลํานารายณ 
-บานหม่ี 

-แสนสุข 
-บานสวน 
-บานปลวกแดง 
-บานบึง 
-ศรีราชา 
-สระแกว 
-หวยใหญ 
-บางวัว 
-องครักษ 
-บานเพ 
-บางพระ 
-แหลมงอบ 
-อางศิลา 
-เมืองเกา 

-แพร 
-หลมสัก 
-นาน 
-กําแพงเพชร 
-เวียงเชียงของ 
-เวียงเชียงแสน 
-เขลางคนคร 
(ชมพู) 
-บานกาด 
-สวรรคโลก 
-แมโจ 
-หางฉัตร 
-ตะพานหิน 
-ชางเผือก 

-กาฬสินธุ 
-หนองบัวลําภู 
-ยโสธร 
-ชัยภูมิ 
-ศรีสะเกษ 
-ชุมแพ 
-อุบล 
-นางรอง 
-อํานาจเจริญ 
-วารินชําราบ 
-เมืองพล 
-พิบูลมังสาหาร 
-บานไผ 
-หนองบัว 

-พัทลุง 
-สตูล 
-เบตง 
-คลองแห 
-เหนือคลอง 
-ทุงสง 
-กันตัง 
-เทพกระษัตร ี
-คอหงส 
-ควนลัง 
-ปากพนัง 
-ตะกั่วปา 
-ปากน้ําชุมพร 
-บอทอง 
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ลําดับเมือง 
กทม. และ
ปริมณฑล 

กลาง ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

-แพรกษา 
-นครชัยศร ี
-ธรรมศาลายา 
-บางบอ 
-สน่ันรักษ 
-บางกรวย 
-กระทุมแบน 

-บานโปง 
-ทาผา 
-ทายาง 
-ปราณบุรี 
-วิหารแดง 
-จอมบึง 
-สามชุก 
-โคกสําโรง 
-ปากทอ 
-โพธาราม 
-ทาเรือพระแทน 
-เสนา 

-นาจอมเทียน 
-เมืองแกลง 
-คลองตําหรุ 
-วัฒนานคร 
-พนัสนิคม 
-สุนทรภู 
-ขลุง 

-พิจิตร 
-สันกําแพง 
-แมจัน 
-ตาคลี 
-เวียงฝาง 
-ศรีสําโรง 
-แมริม 
-หนองบัว 
-ยางเนิ้ง 
-เมืองพาน 
-เกาะคา 
-เดนชัย 
-วังทอง 
-วิเชียรบุรี 
-ชุมแสง 
-บางมูลนาก 

-บัวใหญ 
-ทาบอ 
-ธาตุพนม 
-โชคชัย 
-กันทรลักษณ 
-สูงเนิน 
-กลางดง 
-ประโคมชัย 
-สีค้ิว 
-ลําปลายมาศ 
-สวางแดนดิน 
-น้ําพอง 
-พังโคน 
 

-ทายเหมือง 
-สะเดา 
-บานพรุ 
-บานสอง 
-กําแพง 
-อาวลึกใต 
-หนองจิก 
-คลองทอมใต 
-คุระบุรี 
-กะเปอร 
-ปะทิว 
-แวง 
-ปะนาระ 
-หลังสวน 
-ทาขาม 
-นาสาร 

ลําดับเมืองที่ 4 เมืองที่เหลือทั้งสิ้น 921 แหง 
 

 




