
บทที่ 10 SMEs
ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ



10.1  ประเด็นการสำรวจและกลุมเปาหมาย

ประเด็นการสำรวจทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ในสาขา

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ

การสำรวจขอมลูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของมปีระเดน็ทีส่ำคญัในการสำรวจ ไดแก สถานภาพทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตของ SMEs สถานภาพทางดานการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การมีสวนรวมในการใชบริการ
จากภาครฐั และปญหา อปุสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการสงเสรมิ SMEs 
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจำนวนกลุมตัวอยาง 160 ตัวอยาง

 การคัดเลือกสาขาธุรกิจเปาหมาย

ในการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดคดัเลอืกสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของเปนสาขาธุรกิจเปาหมายในการสำรวจขอมูลซึ่ง
ประกอบไปดวย 
  Drink & Beverages
  Processed food industry (Ready to cook และ Ready to eat)
  Health & Functional Food industry
  Pre Processed food industry

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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ปที่เริ่มดำเนินกิจการ

จำนวนบุคลากร

ภาพท่ี 10.1 แสดงปที่เริ่มดำเนินกิจการและจำนวนของบุคลากรในกิจการ SMEs

10.2 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง SMEs ในสาขาอุตสาหกรรม
 อาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ

10.2.1 จำนวนปทีด่ำเนินการ เมือ่พจิารณาขอมลูพืน้ฐานของ SMEs กลุมตัวอยาง
จำนวน 160 ราย พบวา กิจการ SMEs สวนใหญเร่ิมดำเนินกิจการในระหวางป พ.ศ. 2541 
ถงึปจจุบนั (2550) รอยละ 47.6 รองลงมาเปนการเร่ิมดำเนินกจิการในระหวางป 2531 - 2540
รอยละ 22.2 และมี SMEs จำนวนนอย คือ รอยละ 11.9 ที่มีการเร่ิมดำเนินกิจการมา
กอนป 2520

การแบงประเภทอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ

Food and Related Industry

Food

Processed food Ready to
cook Ready to eat

Drink & Beverage

Related Industry

Agro Industry

Biotechnology Industry

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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101 - 200 ลานบาท

51 - 100 ลานบาท

21 - 50 ลานบาท

16 - 20 ลานบาท

11 - 15 ลานบาท

6 - 10 ลานบาท

2 - 5 ลานบาท

นอยกวา 2 ลานบาท

ทุนสวนตัว 100%

ทุนสวนตัวและกูยืม

ทุนสวนตัวและรวมลงทุน
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1.6%

13.7%

28.2%

54.8%

จำนวนทุนจดทะเบียน

แหลงที่มาของเงินทุน

10.2.2 จำนวนบุคลากร กลุมตัวอยาง SMEs ที่สำรวจ รอยละ 50.0 เปนกิจการ
ขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนบุคลากรทั้งหมดในกิจการไมเกิน 10 คน กลุมที่มีจำนวนบุคลากร
อยูระหวาง 11 - 50 คน มีสัดสวนรอยละ 27.9 ในขณะท่ีกลุมซึ่งมีจำนวนบุคลากรระหวาง 
101 - 200 คน มีสัดสวนที่ต่ำเพียงรอยละ 2.6 เทานั้น

10.2.3 เงินทุนจดทะเบียนและแหลงที่มาของเงินทุน ของผูประกอบการ SMEs 
พบวา SMEs สวนใหญมจีำนวนทุนจดทะเบียนนอยกวา 2 ลานบาท โดยมีสัดสวนรอยละ 
45.9 รองลงมามีเงินทุนจดทะเบียนอยูระหวาง 6 - 10 ลานบาท รอยละ 32.7 โดยมี SMEs
จำนวนนอยท่ีมีเงินทุนจดทะเบียนระหวาง 101 - 200 ลานบาท มีสัดสวนเพียงรอยละ 1.9

สำหรบัแหลงท่ีมาของเงนิทนุของ SMEs ปรากฎวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คอื รอยละ 
54.8 ใชเงนิทนุสวนตวัท้ังหมดในการดำเนินกจิการ ในอนัดบัรองลงมา คอื ใชเงนิทนุสวนตวั
ควบคูไปกับการกูยืม มีสัดสวนรอยละ 28.2 และการใชเงินทุนสวนตัวรวมกับการรวมลงทุน
จากผูถือหุนอื่นซึ่งมีสัดสวนรอยละ 13.7 ตามลำดับ

ภาพท่ี 10.2 แสดงจำนวนทุนจดทะเบียนและแหลงที่มาของเงินทุนของ SMEs

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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ป.โท

ป.ตรี

ปวส.

ม.ปลาย / ปวช.

ม.ตน

ประถมปลาย

ประถมตน

มากกวา 40 ป

31 - 40 ป

21 - 30 ป

10 - 20 ป

นอยกวา 10 ป

ทายาท
ธุรกิจ

ทายาท
ธุรกิจ

เร่ิมตน
ธุรกิจดวย
ตนเอง

เริ่มตน
ธุรกิจดวย
ตนเอง

วุฒิการศึกษา ประสบการณทางธุรกจิ

37.5%
1.9% 1.9%

0.0% 2.9%

11.5% 12.4%

13.5% 23.8%

73.1% 59.0%

23.3%

43.8% 52.3%

3.1% 3.5%

6.3% 4.7%

3.1% 4.7%

3.1%
8.1%

3.1% 3.5%

10.2.4 การศึกษาและประสบการณทางธุรกิจ โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทายาท
ธุรกิจและกลุมผูประกอบการท่ีจัดตั้งกิจการดวยตนเอง พบวา ผูประกอบการ SMEs ที่เปน
กลุมตัวอยางซึ่งเปนทายาทธุรกิจมวีุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ รอยละ 
43.8 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 37.5 ซึ่งก็มีลักษณะเชนเดียวกับ
ผูประกอบการ SMEs ทีม่กีารจดัตัง้ธรุกจิดวยตนเอง สวนใหญมกีารศกึษาในระดบัปริญญาตรี
เชนกนั คอื รอยละ 52.3 รองลงมาเปนระดับปริญญาโท รอยละ 23.3 ในขณะท่ีผูประกอบการ
ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรีมีจำนวนเพียงเล็กนอยเชนเดียวกันทั้ง 2 กลุม 
และเม่ือพจิารณาในสวนของประสบการณทางธุรกจิ พบวา ผูประกอบการ SMEs ทัง้ 2 กลุม 
สวนใหญมีประสบการณทางธุรกิจนอยกวา 10 ป รอยละ 73.1 ในกลุมทายาทธุรกิจ และ 
รอยละ 59.0 ในกลุมทีเ่ริม่ตนธรุกจิดวยตนเอง รองลงมาไดแก การมปีระสบการณทางธรุกจิ
ระหวาง 10 - 20 ป (รอยละ 13.5 และ รอยละ 23.8) อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการท่ีมี
ประสบการณทางธุรกิจ 31 ปขึ้นไปจำนวนเพียงเล็กนอย

ภาพท่ี 10.3 แสดงวุฒิการศึกษาและประสบการณทางธุรกิจเปรียบเทียบระหวาง

  ทายาทธุรกิจและผูที่เริ่มตนธุรกิจดวยตัวเอง

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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10.3 สถานภาพการใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีสำคัญในการผลิต
ของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่

 เก่ียวของ

เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหลักของ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถจำแนกเปนระดับของเทคโนโลยีได 3 ระดับ กลาวคือ

เทคโนโลยรีะดบัตน (Level 1) เปนเทคโนโลยทีี ่SMEs สวนใหญนยิมใชและเปน
  เทคโนโลยีด้ังเดิม ซ่ึงการใชงานไมจำเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญเขามาควบคุม

เทคโนโลยีระดับกลาง (Level 2) เปนเทคโนโลยีที่จำเปนจะตองมีวิศวกรหรือ
  ผูเชี่ยวชาญใหการดูแล ควบคุม ในการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีระดับสูง (Level 3) เปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการวิจัยและพัฒนา 
  มีนวัตกรรมหรือการคิดคนใหมๆ เปนองคประกอบ

ตารางท่ี 10.1 แสดงระดับของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของ SMEs ในอุตสาหกรรม

  อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ

การอบแหง / การดูดความรอน (Dying / Dehydration)

การแชแข็ง / การแชเย็น (Frozen / Freezing / Chilling)

กระบวนการใหความรอน (Thermal Process)

การบรรจุกระปอง (Canning)

ระบบปลอดเช้ือ (Aseptic)

เทคโนโลยีในการแยก (Separation Technology Membrane)

การหมัก (Fermentation)

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว (Post Harvest technology)

การสกัด (Extraction)

เทคโนโลยีเฮอเดิล (Hurdle technology)

บรรจุภัณฑแบบปรับบรรยากาศ (Packaging Modified atmosphere) 

การปรับสมดุลเคมี (Modified Chemical)

เทคโนโลยีความดันสูง (High Pressure)

การฆาเช้ือ (UHT / Pasteurization / Sterilization / Microwave)

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

เทคโนโลยีระดับตน
Level 1

เทคโนโลยีระดับกลาง
Level 2

เทคโนโลยีระดับสูง
Level 3

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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 10.3.1 การใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหลักและเทคโนโลยีสนับสนุน 

 จากผลการสำรวจผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ จำนวน 160 ราย พบวา ระดับเทคโนโลยีที่ SMEs มีการใชกันอยูใน
กระบวนการผลิตหลักในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของในภาพรวม
สวนใหญ เปนเทคโนโลยีระดับตน (Level 1) รอยละ 48.3 และในลำดับที่รองลงมา 
จะเปนเทคโนโลยีในระดับกลาง (Level 2) รอยละ 29.2 และเทคโนโลยีระดบัสงู รอยละ 22.5 
ตามลำดับ โดยเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหลกัทางดานการแชแขง็และแชเยน็ (Frozen / 
Freezing / Chilling) ซึง่เปนเทคโนโลยีในระดับตน  (Level 1) เปนเทคโนโลยีทีม่ผีูประกอบการ 
SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของใชมากที่สุด คือ รอยละ 18.6
รองลงมาไดแก เทคโนโลยเีพ่ือการอบแหงและการดดูความรอน  (Dying / Dehydration) และ
เทคโนโลยีในกระบวนการใหความรอน (Thermal Process) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีข้ันตนเชนกัน

 เทคโนโลยเีฮอเดลิ  (Hurdle technology) ซึง่เปนเทคโนโลยขีัน้กลาง โดยเปนเทคโนโลยี
ทีม่กีารผสมผสานการฆาเช้ือท่ีจดัรปูแบบใหเหมาะสมท่ีสดุเพ่ืออตุสาหกรรมอาหาร ม ีSMEs 
นำมาใชในจำนวนท่ีนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.5

 สำหรับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ซึ่งเปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Level 3) 
มีผูประกอบการ SMEs ใชเทคโนโลยีดังกลาวในสัดสวนรอยละ 10.9 

 ในเรื่องของเทคโนโลยีสนับสนุนที่ผูประกอบการไดใชอยูในปจจุบันสวนใหญ ไดแก 
เทคโนโลยีความปลอดภัยทางอาหารหรือที่เรียกกันวา Food Safety รอยละ 29.4 รองลงมา
คือเทคโนโลยีในเรื่องของการประหยัดพลังงาน รอยละ 16.2 และเทคโนโลยีในเรื่องของ
สิ่งแวดลอมและการจัดการของเสีย เปนเทคโนโลยีสนับสนุนที่ผูประกอบการนิยมใชเปน
ลำดับท่ี 3 รอยละ 15.8 โดยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มผีูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของมีการใชนอยที่สุด รอยละ 6.3 (ตามภาพท่ี 10.4)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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100

LEVEL 2
(29.2%)

LEVEL 3
(22.5%)

0

การอบแหง / การดูดความรอน
การแชแข็ง / การแชเย็น
กระบวนการใหความรอน

การบรรจุกระปอง
ระบบปลอดเช้ือ

เทคโนโลยีในการแยก
การหมัก

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การสกัด

เทคโนโลยีเฮอเดิล
บรรจุภัณฑแบบปรับบรรยากาศ

การปรับสมดุลเคมี
การฆาเชื้อ

เทคโนโลยีความดันสูง
นาโนเทคโนโลยี

0 10 20 30 40

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การประหยัดพลังงาน

สิ่งแวดลอมและการจัดการของเสีย
Lab

IT / Network
โลจิสติกส

ความปลอดภัยทางอาหาร
0 20 40 60 80 100

29.4%
8.6%
8.9%

14.9%
15.8%
16.2%

6.3%

เทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตหลัก

เทคโนโลยีสนับสนุน

10.9%
1.6%

9.3%
1.1%

8.2%
0.5%
1.1%

3.8%

3.8%
9.3%

3.3%
7.1%

10.4%
18.6%

10.9%

ราย

ราย

LEVEL 1 
(48.3%)

50

ภาพท่ี 10.4 แสดงลักษณะการใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตหลักและเทคโนโลยี  

  สนับสนุนของ SMEs

 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ SMEs หลายรายไดใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
หลักและเทคโนโลยีสนับสนุนเหลานี้หลายเทคโนโลยีผสมผสานรวมกัน 

 10.3.2 แหลงที่มาของเคร่ืองจักรและอุปกรณ

 จากผลการสำรวจ พบวา ในกระบวนการผลิตของ SMEs สวนใหญใชเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณหลักที่ผลิตภายในประเทศ รอยละ 74.2 โดยมี SMEs ที่ใชเคร่ืองจักรและอุปกรณ
ที่มีการผลิตจากตางประเทศเพียงรอยละ 25.8

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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แหลงท่ีมาของเคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก แหลงท่ีมาของเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิต

ผลิตจากตางประเทศ
25.8%

ผลิตในประเทศ
74.2%

พัฒนาดวยตนเอง
69.8%

ซื้อเทคโนโลยี
20.6%

ซื้อทั้งกระบวนการ
9.5%ผลิตจ

ลติในประเทศ

25.8%

ซื้อเทคโ
20 6

งกระบ
9.5%

พัฒนาดวยตนเอง

ซอทง

ซื

ซอทง

 10.3.3 การวิจัยและพัฒนาของ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ

   อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ

เมื่อพิจารณาในประเด็นของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน SMEs อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ปรากฎวา SMEs สวนใหญ รอยละ 60.8 ไมมี
การวิจัยและพัฒนาในกิจการ แตมี SMEs ในกลุมนี้ที่ไมมีการวิจัยและพัฒนาแตยังให
ความสนใจ รอยละ 55.9 ในขณะท่ี SMEs อีกรอยละ 44.1 ไมสนใจในเร่ืองของการวิจัย
และพัฒนาเลย และเม่ือพิจารณาเฉพาะกลุม SMEs ที่ตอบวากิจการของตนมีการวิจัยและ
พัฒนาซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 39.2 พบวา SMEs สวนใหญ รอยละ 88.3 มีการดำเนินงาน
ดานการวิจัยและพัฒนาดวยตนเอง และมีสวนนอยที่ดำเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ คือ 
รอยละ 11.7 (ตามภาพท่ี 10.6)

 เมื่อพิจารณาถึงแหลงที่มาของเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตหลักของ SMEs 
พบวา SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสวนใหญ รอยละ 
69.8 มักมีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตดวยตนเอง โดยมี SMEs จำนวนนอย 
รอยละ 20.6 ที่มีการซื้อเทคโนโลยี และในการซ้ือทั้งกระบวนการผลิต (Turn key Project) 
ก็มีจำนวนท่ีนอยมากเชนกัน คือ รอยละ 9.5 (ตามภาพที่ 10.5)

ภาพท่ี 10.5 แสดงแหลงที่มาของเคร่ืองจักรและอุปกรณหลัก รวมทั้งเทคโนโลยีหรือ  

  กระบวนการผลิตของ SMEs

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ไมมีงาน R&D แตสนใจ
(55.9%)

ดำเนินงาน R&D
รวมกับหนวยงานอ่ืน

(11.7%)

ดำเนินงาน R&D ดวยตัวเอง
(88.3%)

ไมมี R&D
(60.8%)

มี R&D
(39.2%)

ไมมีงาน R&D และไมสนใจ
(44.1%)

10.3.4 การพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ

   อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ

 เมื่อวิเคราะหในเรื่องของบุคลากรซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่สำคัญในกิจการ SMEs 
โดยจำแนกออกตามสายงานหลักในดานตางๆ พบวา ในสายงานการบริหารกิจการ 
สวนใหญ SMEs มีกรรมการผูจัดการและหรือผูจัดการทำหนาท่ีในการบริหารกิจการ
(รอยละ 76.7 และ รอยละ 77.6) และเปนที่นาสังเกตวา ในสายงานดานการผลิตและสาย
งานดานการสนับสนุน SMEs สวนใหญตอบวากิจการของตน ไมมีวิศวกร นักวิทยาศาสตร
และชางเทคนิค ทั้งนี้บุคลากรท่ีเปนวิศวกร นักวิทยาศาสตร และชางเทคนิค ดังกลาว
เปนทรัพยากรมนุษยที่สำคัญและจำเปนอยางมากสำหรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ตามภาพท่ี 10.7)

ภาพท่ี 10.6 แสดงสถานภาพทางดานการวิจัยพัฒนาของกิจการ SMEs 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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กรรมการผูจัดการ

สายการบริหารจัดการ สายการผลิต สายการสนับสนุน

วิศวกร ชางเทคนิค ชางเทคนิคผูจัดการ นักวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรวิศวกร

มี ไมมี

23.3% 22.4%

76.7% 77.6%
77.8% 64.8% 52.0% 85.1% 79.0% 70.2%

35.2% 48.0%

14.9% 21.0%
29.8%22.2%

การใหความสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะความรูและความชำนาญของบุคลากร

ในสายงานตางๆ ของ SMEs ซึ่งจากภาพที่ 10.8 แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการ SMEs
ในสาขาอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วของสวนใหญ รอยละ 33.6 จะใหความ
สำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานดานการบริหารจัดการมากท่ีสุด รองลงมาเปน
การพัฒนาบุคลากรในสายงานทางดานเทคโนโลยีการผลิต รอยละ 20.1 ถัดมาเปนการ
พัฒนาบุคลากรในสายงานการวิจัยและพัฒนาโดยไดรับความสำคัญจากผูประกอบการ
เปนลำดบัทีส่าม รอยละ 13.4 ในขณะทีก่ารพฒันาบคุลากรในสายงานสารสนเทศและระบบ
ควบคุม เปนสายงานท่ีไดรับความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรนอยที่สุด คือ รอยละ 3.7

 อยางไรกต็าม เมือ่พิจารณาเฉพาะบคุลากรในสายงานเทคโนโลย ี/ กระบวนการผลติ
ในประเด็นของความสามารถในการตอยอด / พัฒนา / Modify / Copy เทคโนโลยี

ไดดวยตนเอง พบวา บคุลากรของ SMEs ในสายงานเทคโนโลย ี/ กระบวนการผลติสวนใหญ 
ไมมีความสามารถในการตอยอด / พัฒนา / Modify / Copy เทคโนโลยีถึงรอยละ 60.2 
(ตามภาพท่ี 10.9)

ภาพท่ี 10.7 แสดงสัดสวนการมีบุคลากรในสายงานดานตางๆ ของ SMEs

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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33.6%

20.1%

6.7%

13.4%

3.7%

9.0%

4.5%

9.0%อื่นๆ

การเงิน บัญชี จัดซื้อ

การตลาดและการขาย

สารสนเทศและระบบควบคุม

การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสนับสนุน

เทคโนโลยีการผลิต

บริหารจัดการ

มคีวามสามารถ

ในการตอยอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี

39.8%

ไมมีความสามารถ

ในการตอยอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี

60.2%

ราย

ภาพท่ี 10.8 แสดงการใหความสำคัญในการเพ่ิมพูนทักษะความรูและความชำนาญของ

  บุคลากรในสายงานตางๆ

ภาพท่ี 10.9 แสดงความสามารถในการตอยอด / พัฒนา / Modify / Copy เทคโนโลยี

  ของบุคลากรในสายงานเทคโนโลยี / กระบวนการผลิต

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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10.4  การมีสวนรวมในการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐ

จากภาพที ่10.10 แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการหรือบคุลากรของ SMEs ในอตุสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของสวนใหญ รอยละ 71.6 ไมเคยใชบริการบริการขอมูล
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มพูนทักษะความรูหรือพัฒนาตอยอด ในขณะท่ีมีผู
ที่เคยใชบริการขอมูลดังกลาวในจำนวนท่ีนอย คือ รอยละ 28.4 ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็น
ของความสะดวกในการใชบริการเฉพาะในกลุมที่เคยใชบริการขอมูลในเรื่องนี้ สวนใหญ
เห็นวามีความสะดวกในการใชขอมูลทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับปานกลาง คือ 
รอยละ 46.3 รองลงมาเห็นวามีความสะดวกในการใชขอมูลมาก รอยละ 39.0 และมผีูที่
เคยใชบริการจำนวนเพียงเล็กนอย รอยละ 14.6 ท่ีเห็นวาการบริการขอมูลไมมีความสะดวก 

ภาพท่ี 10.10 แสดงการใชบริการและระดับความสะดวกจากบริการขอมูลทางเทคโนโลยี

  และนวัตกรรม

ความสะดวกในการใชบริการทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไมเคยใชบริการ

71.6%

เคยใชบริการ
28.4%

สะดวก ปานกลาง ไมสะดวก
เเคยใช

28

71.6%

เเเ

39.0%
46.3%

14.6%

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความนิยมในรูปแบบของการใชบริการขอมูลทางดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการหรือบคุลากร SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ พบวา ผูใชบรกิารสวนใหญ รอยละ 39.5 นยิมใชบรกิารในรูปแบบ
อนิเทอรเน็ตมากท่ีสดุ รองลงมาไดแก การใชบริการขอมูลผานส่ือโทรทัศน วทิยุ รอยละ 25.9 
และบริการขอมูลในรูปแบบนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ เปนรูปแบบท่ีมีผูนิยมใช
เปนลำดับทีส่าม รอยละ  23.5 ในขณะท่ีการใชบริการขอมลูดวยโทรศัพทสายดวนทางเทคโนโลยี
เปนรูปแบบการบริการขอมูลที่มีผูนิยมใชนอยที่สุด คือ รอยละ 1.2

 โดยเมื่อวิเคราะหในสวนของการใชบริการในดานคำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุง
หรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต ซึ่งจากภาพท่ี 10.12 แสดงใหเห็นวา 
ผูประกอบการ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ สวนใหญ 
รอยละ 78.1 มกีารใชบรกิารขอรับคำปรกึษาแนะนำจากผูเชีย่วชาญท่ีผูประกอบการไดตดิตอ
ขอรบับรกิารเอง ในลำดบัรองลงมาผูประกอบการไดใชบริการขอรับคำปรึกษาแนะนำทัง้จาก
ผูเชีย่วชาญทีผู่ประกอบการตดิตอเองรวมกบัการขอรบับรกิารคำปรกึษาแนะนำจากโครงการ
ตางๆ ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน รอยละ 11.5 ในขณะที่มีผูประกอบการ รอยละ 10.4 ไดขอ
รับบริการคำปรึกษาแนะนำจากโครงการตางๆ ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนเพียงชองทางเดียว

ภาพท่ี 10.11 แสดงระดับความนิยมในรูปแบบการใชบริการขอมูล

1.2%

39.5%

25.9%

23.5%

9.9%

โทรศัพทสายดวนทางเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ต

สื่อโทรทัศน วิทยุ

นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ

หองสมุด

รูปแบบการใหบริการขอมูลทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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ขอรับคำปรึกษาแนะนำ

จากผูเช่ียวชาญ

ท่ีติดตอเอง

ขอรับคำปรึกษาแนะนำ

จากโครงการภาครัฐ
ดำเนินการท้ัง 2 อยาง
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78.1%

10.4%
11.5%

10.5  ปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะสำหรับการพัฒนา SMEs 
 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากการสำรวจผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของ ในประเด็นของปญหาและอุปสรรคทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ SMEs 
ไดเผชิญอยูในปจจุบัน สามารถสรุปในประเด็นสำคัญออกเปนดานตางๆ ไดดังน้ี

 ดานเงินลงทุน

  ผูประกอบการ SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดยาก
  ขาดการสนับสนุนดานเงินทุนจากภาครัฐสำหรับ SMEs ในแตละประเภท

 ดานการประชาสัมพันธ
 
  การประชาสมัพนัธทางดานตางๆ ดำเนินการไดไมทัว่ถงึในวงกวาง และเขาไมถงึ
  กลุมเปาหมาย
  การดำเนินโครงการสงเสริม SMEs ในแตละโครงการขาดการประชาสัมพันธที่
  เพียงพอ

ภาพท่ี 10.12 แสดงรูปแบบการขอรับบริการปรึกษาแนะนำทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 
 

 

 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ราย

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ดานความรูและเทคโนโลยีใหมๆ

 ขาดการสนับสนุนการพัฒนาองคความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  SMEs ยงัขาดความพรอมในเร่ืองตางๆ ทีส่ำคัญ เชน เงนิทนุและระยะเวลาในการ
  พัฒนาและตอยอดเทคโนโลยี ขาดความรูในการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
  การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิต การส่ือสาร รวมไปถึงเร่ืองของ
  การจดสิทธิบัตร

 ดานการใหบริการปรึกษาแนะนำจากหนวยงานภาครัฐ

 ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญท่ีจะสามารถใหคำปรึกษาแนะนำไดอยางเหมาะสม

 ดานอื่นๆ

 ระยะเวลาในการอบรมตามโครงการตางๆ ของภาครัฐขาดความเหมาะสม
  ขอมลูดานตางๆ ทีส่ำคัญของภาครัฐกระจัดกระจาย ขาดการบูรณาการทำให 
  SMEs สืบคนไดยาก
  เจาหนาที่ของภาครัฐที่ใหบริการดานตางๆ ขาดความเช่ียวชาญ
  กฎระเบียบและข้ันตอนการติดตอประสานงานกับภาครัฐมีความซับซอนและ
  ยุงยาก

 ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของไดให
ขอเสนอแนะในดานการสงเสริม SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สำคัญดังน้ี
 1. ควรมีการจัดตั้งหนวยงานที่ชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของไทย
  อยางจริงจัง
 2. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนใหมีการซื้อสินคาไทยอยางเปนรูปธรรม
 3. ควรมีการปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินการจดสิทธิบัตรใหมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน
 4. ภาครัฐควรสนับสนุนทางดานเงินทุนและการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
 5. ควรมีการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ในลักษณะตอเน่ืองและเปนลำดับ
  ขั้นตอน
 6. ควรมีการสนับสนุนการสรางเครือขายธุรกิจ

ผลการสำรวจ SMEs ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
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