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 การพัฒนาบุคลากรของวสิากิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs อาจแบงออกเปน 
2 กลุม คอื การพฒันาผูประกอบการหรือเจาของธุรกจิ กบัการพัฒนาพนักงานและแรงงาน
หรอืลูกจางกจิการ SMEs โดยบุคลากรเปนปจจยัทีส่ำคญัทีส่ดุในการยกระดับการประกอบการ
ของ SMEs ไทย ใหพรอมที่จะกาวไปสูการเปนกิจการ Knowledge - based SMEs ตาม
เปาหมายของแผนการสงเสริม SMEs ป 2550 - 2554 ได และยังเปนปจจัยพื้นฐานตอการ
ขับเคลื่อนใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน  
อยางไรกต็ามยงัพบวาบคุลากร SMEs ยงัประสบปญหาอยูมาก ทัง้ในเชงิปริมาณและคณุภาพ 
โดยเฉพาะในดานคุณภาพ จำเปนตองเรงพัฒนาท้ังในสวนของผูประกอบการและแรงงาน 
ทั้งที่มีอยูในระบบการศึกษา และในตลาดแรงงานภาคการผลิต และภาคบริการ

11.1 สถานภาพดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในภาพรวม

 11.1.1 สถานภาพดานบุคลากรของผูประกอบการ SMEs

 บุคลากรท่ีอยูในตลาดแรงงานสวนใหญกวารอยละ 60.0 มีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา หรือต่ำกวา ซึ่งจัดเปนแรงงานในระดับไรฝมือ (NSO, 2548) และในป 
2550 สัดสวนการกระจายตัวของแรงงาน SMEs อยูในสาขาอุตสาหกรรมรอยละ 38.9 
ภาคการคารอยละ 27.3 และภาคบริการรอยละ 33.8 

 สำหรับแรงงานก่ึงทกัษะฝมอืยงัคอนขางขาดแคลน เนือ่งจากมีอตัราการเรียนตอสงู 
โดยอัตราการเรียนตอของนักเรียนระดับ ปวช. สูงถึงรอยละ 82.0 (สศช., 2548) ทำใหจำนวน
แรงงานระดบักลางท่ีเขาสูตลาดแรงงานอยูในระดับตำ่และอาจถงึข้ันขาดแคลน ขณะทีก่ลุม
ผูทีไ่มไดศกึษาตอและเขาสูตลาดแรงงานกย็งัขาดความรูในการปฏบิตัจิรงิไมสามารถทำงาน
ไดทันที ทำใหสถานประกอบการ SMEs มีตนทุนในฝกฝนแรงงานใหมคอนขางสูง

 สำหรับกลุมบุคลากรท่ีมีฝมือและความรู สวนใหญเปนผูท่ีจบการศึกษาดานสังคมศาสตร
มากกวาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(70 : 30) โดยมจีำนวนผูสำเร็จการศกึษาดาน S&T 
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และพรอมที่จะทำงานในแตละปมีสัดสวนรอยละ 67.0 ของจำนวนผูจบการศึกษาดาน S&T 
รวม จำแนกเปนระดับ ปวช. รอยละ 9.8 ระดับ ปวส. รอยละ 42.1 และระดับปริญญาตรี 
รอยละ 11.2 และ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 1.3 ตามลำดับ

 ในแรงงานกึ่งฝมือและกลุมมีฝมือหรือมีความรูสูงมักไมนิยมทำงานกับ SMEs
เนือ่งจากคาตอบแทนต่ำเมือ่เปรียบเทียบกบัการทำงานกับกจิการขนาดใหญ และยังมโีอกาส
การกาวหนาทางอาชีพต่ำ รวมทั้งมีสภาพแวดลอมในการทำงานไมดีนัก

 แรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทยมีทักษะในเชิงคิด ความรูคอมพิวเตอร ภาษา 
และดานการส่ือสาร อยูในระดับตำ่กวาคาคาดหวงั โดยมคีาสวนตางของทกัษะเชิงคดิสงูสดุ
คิดเปน 1.6 รองลงมาคือ ความรูคอมพิวเตอร คิดเปน 1.6 ทักษะภาษา คิดเปน 1.5 
และดานการสื่อสาร คิดเปน 1.3 ตามลำดับ1 

 11.1.2 ประเมินนโยบายการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ

 เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของประเทศในภาพรวม จึงได
มีการศึกษาถึงนโยบาย / มาตรการดานการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม โดยจัดแบงเกณฑ
การพิจารณาออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก  

 1)  การพัฒนาทักษะความรูและการพัฒนาระบบการผลิต การใหความรู 
โดยการจัดการฝกอบรม การสัมมนา การเผยแพรความรู ขอมูล การพัฒนาระบบพ้ืนฐาน
ในการผลิตบุคลากร ไดแก จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การฝกอบรม ที่เหมาะสม 
จัดทำระบบการผลิตครูอาจารย ระบบการฝกอบรม เพื่อตอยอดการพัฒนาบุคลากรตอไป

 2)  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เชน 
การสรางศูนยการเรียนรู การสรางหองปฏิบัติการ การสรางศูนยบมเพาะ  
 
 3) การใหคำปรึกษาแกผูประกอบการ หรือผูสนใจท่ัวไปในดานการดำเนินธุรกิจ 
การขยายกิจการ โดยเนนแกไขปญหาการบริหารจัดการของกิจการ เปนตน  

 4)  การสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดมาตรการ
ทางภาษี และมาตรการทางการเงิน (กองทุนตางๆ) 

1 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : 2547
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 จากนั้นจึงใชเกณฑทั้ง 4 ในการประเมินนโยบายการพัฒนาบุคลากรตางๆ จาก
หนวยงานหลักท่ีเกีย่วของดานการพัฒนาบคุลากร ไดแก สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงแรงงาน สำนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และหนวยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 พบวา หนวยงานสวนใหญจะมีแนวทางและกิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ เปนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยจัดอยูในรูปการฝกอบรม 
การสัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน ซึ่งวิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบน้ีเปนวิธีที่หนวยงาน
ทั่วไปท้ังในและตางประเทศมีการจัดอยูอยางตอเน่ือง และเปนที่นิยมกัน เชน โครงการ
เสรมิสรางผูประกอบการใหม NEC โดยใหผูประกอบการ SMEs รายใหมไดเขารวมโครงการ
เพ่ือพฒันาแนวคิด และศักยภาพการดำเนินธุรกจิของตน ซึง่จัดโดยกรมสงเสริมอตุสาหกรรม 
โครงการวินิจฉัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ จัดโดยสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โครงการบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

 นโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน คอื นโยบายท่ีภาครฐัใหความสำคัญในลำดับตอมา
โดยเนนการสรางศูนยการเรียนรู สถาบันเช่ียวชาญเฉพาะทาง และการอำนวยความสะดวก
ในเร่ืองอุปกรณ เคร่ืองมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมีหนวยงานหลักทีจ่ดัทำ คอื สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงแรงงาน และสำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการพัฒนาบุคลากรที่เปนการใหคำปรึกษา
มีหนวยงานหลักที่จัดทำ คือ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเนนการ
ใหคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ในเร่ืองการเงิน การบัญชี และการจัดการ เปนตน สำหรับ
นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการสรางแรงจูงใจ เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากร เปนสวนที่
ภาครฐัใหความสำคญันอยทีส่ดุ โดยมหีนวยงานหลกั คอื สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงแรงงานดำเนินการหักคาลดหยอนภาษีจากการ
ฝกอบรม
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 เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวม
ของประเทศไทย พบวา การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ เปนรูปแบบท่ีหนวยงาน
สวนใหญใหการสนับสนุน อยางไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดังกลาวยังเปน
รูปแบบเดิมๆ ดังนั้นการกระตุนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหมๆ จึงเปน
การโนมนาวหนวยงานตางๆ ใหความสำคัญกบัการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
ความตองการการสนับสนนุจากทางภาครัฐของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรมีมากยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาบทบาทหนาที่เพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาประเทศตอไป

 11.1.3 ปญหาดานการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในระดับกิจการ

 เมื่อพิจารณาสถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบันในดาน
องคกรและบุคลากรภายในองคกร พบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังคงประสบ
ปญหา คือ
 1)  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน สาขาอาหาร 
สาขาโรงแรม สาขาซอฟตแวร  

 2)  ขาดความชดัเจนในโครงสรางองคกร รปูแบบการดำเนนิงาน และการกำหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร  
 
 3)  ขาดการฝกอบรมพนักงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทั้งพนักงานในระดับ
ปฏิบัติงาน และระดับผูบริหารระดับกลาง 
 
 4)  ขาดการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานที่เปนระบบ  
 
 5)  ขาดเอกสารวิธปีฏบิตังิานท่ีชวยใหพนกังานใหมสามารถเรียนรูและนำไปใชใน
การดำเนินงานได 
 
 6)  ขาดการสรางแรงจูงใจท่ีสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเอง ใหเขารวม
รับการอบรมในสาขาวิชา หรือทักษะที่จำเปนตอการพัฒนาในสายอาชีพของตน 
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 11.1.4 ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในภาพรวม

 1)  นโยบายของหนวยงานภาครัฐขาดการสนับสนุนในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน
กลาวคือ นอกจากการสนับสนนุในเร่ืองการพัฒนาทักษะ ความรูแกบคุลากรแลว ควรมีการให
การสนบัสนนุในเรือ่งโครงสรางพืน้ฐานเพือ่การพฒันาบคุลากร เชน การจดัตัง้ศนูยการเรยีนรู
เฉพาะดาน เพือ่พฒันาใหบคุลากรเปนผูมคีวามเชีย่วชาญ และความชำนาญในดานทีต่นถนดั
การสรางศูนยบมเพาะเพ่ือพัฒนาผูประกอบการทางดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูป การสนับสนุนในเร่ืองส่ิงอำนวยความสะดวกจำพวกเคร่ืองมือ วสัดุ อปุกรณทีม่รีาคา
แพงเกนิความสามารถทีผู่ประกอบการรายยอยหรอืผูทีส่นใจจะซือ้ได เชน ซอฟตแวรลขิสทิธิ ์
เครื่อง Motion Capture เปนตน

 2) นโยบายการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรของประเทศยังมีนอย ซึ่งจะ
เห็นไดจากการท่ีผูประกอบการขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการฝกอบรมเพ่ือการ
พฒันาบคุลากรและองคกร นอกจากน้ันคาใชจายสำหรบัการฝกอบรมบางหลกัสตูรมรีาคาสงู
ซึ่งถึงแมวาในปจจุบันจะมีมาตรการนำคาใชจายจากการฝกอบรมไปหักคาลดหยอน
ภาษี แตยังมิไดรับความสนใจเทาที่ควร

 3) หนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการวางนโยบายการพัฒนาบุคลากรของประเทศสวนใหญ
เปนหนวยงานที่มีขนาดใหญ และขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินงานมีความซับซอน
ซึ่งทำใหมีความยากลำบากในการเปล่ียนแปลงหรือแกปญหาในเร่ืองบุคลากรระยะส้ันได
เนื่องจากนโยบายที่กำหนดเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ดังน้ันหากเกิดปญหา
การขาดแคลนบคุลากรขึน้ในชวงระยะเวลาหนึง่ หนวยงานภาครฐัยงัไมสามารถตอบสนอง
ความตองการในเร่ืองดังกลาวแกภาคอุตสาหกรรมได

 4)  ปจจุบันมีสถานศึกษาหลายแหงในประเทศไทย ไมวาจะเปนของภาครัฐ 
หรอืภาคเอกชน ตางมวีตัถปุระสงคในการสรางและพฒันาบคุลากรในระยะยาว ซึง่มเีปาหมาย
ในการผลิตบัณฑิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทำใหบางคร้ังบัณฑิตที่จบการศึกษา
อาจจะยังไมสามารถปฏิบัติงานในดานที่ตนจบการศึกษามาได สาเหตุอาจเกิดจากการให
ความสำคัญกับการเรียนในภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ ขาดการบูรณาการการพัฒนา
บุคลากรของประเทศจากหนวยงานภาครัฐ กลาวคือ หนวยงานหน่ึงมีหนาที่ในการกำหนด
นโยบายสำหรบัการพฒันาบคุลากรแตหนวยงานทีท่ำหนาทีใ่นการดำเนนิการปฏบิตัขิาดการ
ประสานความรวมมือกัน สงผลใหมาตรการหรือนโยบายบางอยางไมสัมฤทธิผล

การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

1111SMEs 5-

XI



 11.1.5 ปจจัยแหงความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร SMEs

 จากการศึกษารวบรวมขอมูลในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม พบวา ปจจัยแหง
ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร คือ 

 1)  นโยบายของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องตางๆ เชน การสนับสนุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน การสรางแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากร เปนตน เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของทิศทางในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 

 2) ขนาดของหนวยงานในการวางนโยบายการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถาหนวยงาน
มีขนาดใหญมาก นโยบายการพัฒนาบุคลากรจะมีความซับซอน สงผลใหการพัฒนามี
ความลาชาและขาดผลการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

 3) วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว
สงผลตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยหากมุงเนนการพัฒนาในเชิงปริมาณ 
อาจจะบกพรองในเร่ืองของคุณภาพ 

 4) การบูรณาการการพัฒนาบุคลากรของประเทศ หากการพัฒนาบุคลากรมีการ
บูรณาการจะสงผลใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน

11.2 สถานภาพดานบุคลากรของผูประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีสำคัญ

 ในป 2550 สำนักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดศกึษาสถานภาพ
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในสาขาท่ีสำคญั 2 สาขา คอื อตุสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรม Digital Content ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 11.2.1 สถานภาพดานบุคลากรของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานสูงในภาคการผลิต 
ในป 2550 มีการจางงานท้ังส้ิน 873,869 คน คิดเปนการจางงานใน SMEs 519,791 คน 
หรอืรอยละ 59.5 โดยสวนใหญ รอยละ 65.8 ของการจางงานเปนผูทีม่กีารศกึษาตำ่กวาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 13.7 และเปน
แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับกลาง - สูง รอยละ 20.4 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ตารางท่ี 11.1 แสดงความตองการแรงงานจำแนกรายอุตสาหกรรม ป 2547 - 2552

 (1) ประมาณการความตองการดานทรัพยากรบุคคล 

ในวิสาหกิจเปาหมายในภาคการผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ2 พบวา อุตสาหกรรมอาหารมี
ความตองการกำลังคนโดยรวมจำนวน 487,070 คน ในป 2550 และจำนวน 496,530 ในป 
2552 ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีความตองการกำลังคนในภาคการผลิตมากเปนอันดับแรก
เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

   อุตสาหกรรม 2547 2548 2549 2550 2551 2552

 1. อาหารและอาหารสัตว 473.05 477.77 482.44 487.07 491.81 496.53
 2. สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 419.60 432.93 446.29 459.70 473.14 486.53
 3. รองเทาและเครื่องหนัง 87.84 91.10 94.42 97.79 101.15 104.52
 4. ไมและเครื่องเรือน 175.16 185.26 195.74 206.57 217.36 228.38
 5. ปโตรเคมี 32.91 34.52 36.18 37.90 39.71 41.58
 6. Mold & Die 70.85 73.90 77.01 80.19 83.82 87.50
 7. ยางและผลิตภัณฑยาง 83.53 86.33 89.15 91.98 94.67 97.32
 8. เซรามิกสและแกว 103.14 107.72 112.47 117.37 122.23 127.19
 9. เหล็กและเหล็กกลา 53.12 54.72 56.28 57.80 59.91 62.00
 10. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 381.19 410.64 441.83 474.77 510.58 548.20
 11. ยานยนตและชิ้นสวน 188.22 198.55 209.16 220.03 231.77 243.68
 12. อัญมณีและเครื่องประดับ 40.56 42.59 44.64 46.71 48.74 50.73
  อื่นๆ  1,405.68 1,392.75 1,442.80 1,433.00 1,488.00 1,485.54
   รวม 3,514.84 3,588.77 3,728.42 3,810.86 3,962.89 4,059.71

ที่มา : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก, 2548.

หนวย : พันคน
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 เมื่อพิจารณาสัดสวนความตองการแรงงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พบวา อุตสาหกรรมอาหารมีความตองการกำลังคนจำนวน 30,380 คนในป 2550 และ 
จำนวน 30,900 คนในป 2552 ในขณะท่ีความตองการกำลังคนโดยท่ัวไป ไมรวมทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา อุตสาหกรรมอาหารมีความตองการกำลังคนจำนวน 
456,690 คนในป 2550 และจำนวน 474,200 คนในป 2552 

ตารางท่ี 11.2 แสดงสัดสวนความตองการกำลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร

ที่มา : ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 (2) ประเมินนโยบายการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ

 จากการประเมินนโยบาย / มาตรการดานการพัฒนาบุคลากรในสาขาอาหารของไทย
พบวาแนวนโยบายของหนวยงานในภาครัฐในปจจบุนั เนนในการดำเนินนโยบาย / มาตรการ
ดานการพัฒนาบุคลากรในสาขาอาหารในดานการพัฒนาทักษะ ความรูมากที่สุด โดยมี
หนวยงานตางๆ เชน สถาบนัอาหาร สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร กรมประมง 
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และสถาบนัการศกึษาดำเนนิการจดัทำโครงการอบรมทีเ่กีย่วของ
กับการควบคุมคุณภาพอาหาร การจัดทำมาตรฐาน Food Safety และการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

 สัดสวนความตองการกำลังคน 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 29.62 29.88 30.13 30.38 30.64 30.90

ไมใชดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 443.43 447.89 452.31 456.69 461.16 474.20

   รวม 473.05 477.77 482.44 487.07 491.81 496.53

หนวย : พันคน

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน คือ นโยบายท่ีภาครัฐเนนในลำดับตอมา โดย
เนนการสรางหองปฏิบตักิาร ใหบรกิารระบบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการผลิตผลิตภณัฑอาหาร
โดยมหีนวยงานท่ีจดัทำ คอื สถาบนัอาหาร ในการพฒันาบคุลากรทีเ่ปนการใหคำปรกึษามี
หนวยงานหลกัทีจ่ดัทำ คอื สถาบนัอาหาร และสถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร
โดยเนนใหคำปรกึษาดานมาตรฐานอตุสาหกรรม และการแกปญหากระบวนการผลติ สำหรับ
นโยบายที่เกี่ยวของกับการสรางแรงจูงใจ เพื่อกระตุนใหผูประกอบการพัฒนาบุคลากร
เปนสวนทีม่ภีาครัฐใหความสนใจนอยทีส่ดุ โดยมหีนวยงานหลัก คอื กระทรวงวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหทุนอุดหนุนสำหรับการวิจัยดานเทคโนโลยี

 (3) ปญหาดานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

 ปญหาในอุตสาหกรรมอาหาร

 ปญหาในการดำเนินธุรกิจในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร มีดังน้ี

อุตสาหกรรมตนน้ำ

ปจจัยการผลิต

พันธุพืช ปุย วัตถุดิบ 
อาหารสัตว สัตวน้ำ

การผลิด (GAP)

การเพาะปลูกในไรนา 
การเล้ียงสัตวในฟารม

การจัดการ

หลักเก็บเก่ียว (GMP)

โรงฆาสัตว
ศูนยรวมน้ำนมดิบ
โรงงานบรรจุ

โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ

(GMP, HACCP) 
ผักผลไมกระปอง 
อาหารกระปอง นม

ดานบุคลากร ดานการตลาด

ดาน Business Intelligent

ดานมาตรฐานในประเทศ ดาน R&D

ดานความตระหนักถึงใน Food Safety

ดานนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ

ดานการพัฒนาระบบการศึกษา

การจัดจำหนาย

ในประเทศ

หรือสงออก 

ผัก ผลไมสด 
ผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ

อุตสาหกรรมกลางน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ดานฐานขอมูล

ดาน Pre - Harvest และ Post Harvest

1

5

9

7

2

3

8

10

6

4

ภาพท่ี 11.1 แสดงประเด็นปญหาในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร
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 ปญหาของอุตสาหกรรมตนน้ำ คือ ขาดความตระหนักถึงในดาน Food Safety
ทำใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจจะไดรับผลกระทบเนื่องจากวัตถุดิบที่มี
สารปนเปอน เปนตน หรือขาดความรูดานการบริหารจัดการกอนและหลังการเก็บเก่ียว
อาจจะสงผลใหลดคณุภาพสารอาหารของวตัถดุบิลง ขณะทีอ่ตุสาหกรรมกลางนำ้ในประเทศ
ควรเรงพฒันาความรูดานมาตรฐานความปลอดภัย เชน GMP หรอื HACCP เพือ่ใหผูบรโิภค
ไดรับอาหารท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ 

 ปญหาของอตุสาหกรรมปลายนำ้ คอื ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง หลังจากออกจากระบบการศึกษา ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมๆ หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ หรือขาดฐานขอมูล
ความรูเรือ่งความตองการของผูบรโิภค และกฎระเบียบของประเทศผูนำเขาทีเ่ปลีย่นแปลงใน
ปจจุบนั หรอืขาดหนวยงานภาครฐัทีจ่ะเปนหนวยงาน Business Intelligent ทีศ่กึษาวเิคราะห
และคาดการณแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต หรือผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบของประเทศผูนำเขาที่ผูสงออกจำเปนตองทราบเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับตลาดของตนในอนาคต 
 
 (4) ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในระดับกิจการ

 (4.1)  ขาดแคลนบุคลากรในระดับลาง ซึ่งสวนใหญเน่ืองจากการโยกยายแรงงาน
จากโรงงานหน่ึงไปอกีโรงงานหน่ึง หรอืกลบัไปดำเนนิการเพาะปลกูเม่ือถงึฤดูกาลเพาะปลกู
หรือเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจ โดยแรงงานกลุมนี้จะมีทั้งแรงงานตางดาวและแรงงานไทย
บางสวน  
 
 (4.2)  ขาดแคลนบุคลากรระดับกลาง และปญหาขาดแคลนผูควบคุมงาน ไดแก
หัวหนาสายงานการผลิตที่มีความรูดานภาษาและเคร่ืองจักร 

 (4.3)  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามรูเฉพาะดานในโรงงานการผลิต เชน เจาหนาที่
วจิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ หรอืเจาหนาทีต่รวจสอบมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย เชน 
HACCP หรือ GMP เปนตน

 (4.4)  การพัฒนาความรูของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอาหารยังไมทั่วถึงและ

เพียงพอ โดยเฉพาะการพัฒนาความรูดานระบบการจัดการ เชน ISO 9000 หรือ HACCP 
ยังมีนอยมาก 
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 (4.5)  ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญ ยังไมไดจัดระบบสุขลักษณะ 

และสิ่งแวดลอมโรงงานตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล เนื่องจากไมเขาใจกฎระเบียบ
หรือขาดขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบดานสุขอนามัยและคุณภาพสินคาอาหารระดับสากล 
ซึ่งมีไมครบถวน ไมทันสมัย กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ยากตอการสืบคน
หรือเปนกฎเกณฑที่กอใหเกิดความเสียเปรียบในเชิงการแขงขัน

 (5) ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในภาพรวม

 ดานนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ กลาวคือ อุตสาหกรรมอาหารเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญและตองมีการประสานการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐตางๆ
สูง เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงพาณิชย ทำใหมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารท่ียุงยาก 

 นอกจากน้ัน การพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือมารองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ไมเพียงพอ หรอืไมตรงกบัความตองการของผูประกอบการ เชน ในภาคการเกษตรเรงพฒันา
ความรูดาน  Food Safety และการเก็บเก่ียวพืชผลท่ีเหมาะสม หรือในระดับปริญญาควรเรง
ใหมีการเพ่ิมจำนวนการปฏิบัติงานจริงในกลุมนักศึกษาท่ีศึกษาดานการนำมาตรฐานความ
ปลอดภัย เชน ISO 22000 เพื่อปูพื้นฐานใหนักศึกษามีความพรอมในการปฏิบัติงานจริง 

 (6) ปจจยัแหงความสำเรจ็ในการพฒันาอตุสาหกรรมและ บคุลากรในอุตสาหกรรม

  อาหาร

 (6.1)  มาตรฐานดานความปลอดภยัในผลติภณัฑอาหาร เนือ่งจากวาความปลอดภัย
ในอาหารถือเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในอุตสาหกรรม ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานดาน
อาหารตางๆ หรือกฎระเบียบสำหรับการนำเขาผลิตภัณฑอาหารของตางประเทศที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันใหผูบริโภคไดรับอาหารที่มีความปลอดภัย
และคุณประโยชนที่เหมาะสม 
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 (6.2)  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดลอม และรูปแบบการดำรงชีวิตของผูบริโภค ทำใหตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองการบริโภคของฐานผูบริโภคกลุมใหมเหลาน้ี เชน 
การพัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพ หรอือาหารเพ่ือผูสงูอาย ุหรอือาหารเพ่ือผูทีต่องการลดน้ำหนกั
เปนตน  

 (6.3)  การตลาด โดยการหาชองทางการตลาดใหมๆ เพื่อขยายการสงออกสินคา
ไปยังตลาดตางประเทศ เนื่องจากปจจุบันตลาดสงออกหลักของผลิตภัณฑอาหารไทย
ยังคงอยูในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน โดยอาจจะหาชองทางการตลาดใหมๆ 
ที่เชื่อมโยงกับภาคการบริการอื่นๆ เชน รานอาหารท่ีมีเครือขายระดับสากล หรือเครือขาย
โรงแรมระดับสากลตางๆ
 
 (6.4)  แรงงาน เนือ่งจากวาอตุสาหกรรมการผลติอาหารตองใชแรงงานจำนวนมาก
ทั้งแรงงานระดับลาง และแรงงานระดับกลางในชวงการคัดเลือกวัตถุดิบ ตัดแตงวัตถุดิบ 
หรือควบคุมเคร่ืองจักรในการผลิต นอกจากน้ัน อุตสาหกรรมอาหารยังตองการแรงงานท่ี
มีทักษะและคาแรงท่ีเหมาะสมอีกดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตอาหาร 
 
 (6.5)  วัตถุดิบ เปนปจจัยสำคัญอีกประการหน่ึงที่สงผลใหอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และกลายเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีสำคัญของประเทศไทย
เนือ่งจากความอุดมสมบรูณของประเทศในการเปนแหลงเพาะปลูกพชืไร สมนุไพร และผลไม 
เมืองรอน รวมทั้งพืชสำคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทำใหประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบ
ที่สำคัญในการผลิตอาหารปอนสูตลาดโลก 

 (7) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร

 เมือ่ประมวลขอมลูท้ังหมดท้ังจากการศึกษารวบรวมขอมลูถงึปจจยัแหงความสำเร็จ
ในการดำเนนิธรุกิจ ปญหาการประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมอาหาร ผลการประเมนินโยบาย
จากหนวยงานภาครฐัแลว ขอเสนอแนะเชงินโยบาย / มาตรการดานการพฒันาบคุลากร SMEs
ของอุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้
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ภาพท่ี 11.2 แสดงมาตรการการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

 มาตรการการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารมีตัวอยางโครงการ
ที่นำเสนอแบงตาม Action agenda และความเรงดวนในการดำเนินโครงการ ดังตอไปน้ี 

1)  การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาหาร (Develop food standard) เชน
โครงการการพัฒนาศักยภาพผูผลิตอาหารระดับ SMEs เขาสูระบบ HACCP โครงการการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสนับสนุนการสงออก และโครงการการพัฒนาบุคลากรและ
ใหคำปรึกษาดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

2)  การยกระดับศักยภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Enhance the innovative 

capacity of firms) เชน โครงการการสงเสริมการใชวิทยาศาสตรในการสรางมูลคาเพิ่ม 
โดยเฉพาะผลไม  โครงการการวจิยัและพฒันาอาหารเฉพาะทาง  โครงการพฒันากระบวนการ
ผลติอาหารแชเยอืกแขง็ อาหารกระปอง อาหารสำเรจ็รูป  โครงการสรางบรรจภุณัฑตนแบบ  
และโครงการพัฒนาหวงโซการผลิตตนแบบ 

อุตสาหกรรมอาหาร

สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานอาหาร
(Develop food 

standard)

มาตรการสนับสนุนดานการพัฒนาโรงงาน / วัตถุดิบใหเขาสูระบบมาตรฐาน

สงเสริมผูประกอบการใหคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)

พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต (Process Innovation)

พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ (Packaging Innovation)

พัฒนานวัตกรรมของหวงโซการผลิต (Chain Innovation)

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรท่ีอยูในระบบการศึกษา

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของผูประกอบการในอุตสาหกรรม

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบมาตรฐาน

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

เช่ือมโยงการพัฒนาฐานขอมูลดานการตลาด

พัฒนาการเขาถึงฐานขอมูลดานการตลาด

พัฒนาฐานขอมูลของบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานอาหารตางๆ

ยกระดับศักยภาพของ
การพัฒนานวัตกรรม

(Enhance the
innovative

capacity of firms)

สรางเสริมศักยภาพ
บุคลากร

ในอุตสาหกรรม
(Build industry skills
and capabilities)

พัฒนา
ฐานความรูของ

อุตสาหกรรมอาหาร
(Business

Intelligence)

ACTION AGENDA ACTION PROGRAM
1

2

3

4

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 3) การสรางเสริมศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม (Build industry skills and 

capabilities) เชน โครงการมาตรการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในระบบการศึกษา  
โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพ่ีสอนนอง โครงการพัฒนา SMEs ตนแบบ โครงการ
การฝกอบรมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทะเลสำเร็จรูป โครงการการรับรอง
บคุลากรผูตรวจสอบระบบมาตรฐาน และโครงการพัฒนาความรูดานมาตรฐานแกวทิยากร
ผูสอนดานมาตรฐาน

 4) การพัฒนาฐานความรูของอุตสาหกรรมอาหาร (Business Intelligence) เชน
โครงการจดัทำฐานขอมลูตลาดท่ีมศีกัยภาพสำหรับผลติภณัฑแตละประเภท โครงการจดัทำ
ฐานขอมลูดานมาตรฐานอาหาร  โครงการศกึษาวเิคราะหผลกระทบตออตุสาหกรรมอาหาร
โครงการสรางชองทางการเก็บขอมูลและการเผยแพรขอมูล และโครงการฐานขอมูลของ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

 11.2.2 สถานภาพดานบุคลากรของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรม 

   Digital Content

 สาขาเปาหมายในภาคบริการที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา คือ สาขาสันทนาการ ดาน 
Digital Content ซึง่แมวาปรมิาณวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมของไทยในอตุสาหกรรม
ประเภทน้ีจะมีนอย แตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมในการเติบโตสูง เปนท่ีตองการของ
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ เปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนอยเมื่อเทียบกับ
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ทีต่องใชเวลาสรางหรือพฒันา อกีท้ังยังเนนการพัฒนาบคุลากรเฉพาะดาน 
เชน การสรางแอนิเมชั่น การเขียนโครงเร่ือง การประกอบเร่ืองและเสียง ขณะที่สาขาอื่นๆ 
เนนดานการใหบริการที่ตองมีมิตรไมตรีตอลูกคาเปนหลัก

 (1) ภาพรวมและแนวโนมของอุตสาหกรรม Digital Content

 อุตสาหกรรม Digital Content ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
และอุตสาหกรรมบันเทิง ซึง่หมายรวมถึง ภาพยนตร โฆษณา ตลอดจนส่ือและส่ิงพมิพตางๆ
โดยมีอุตสาหกรรมปลายน้ำท่ีเก่ียวของคือ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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อุตสาหกรรมตนน้ำ

การพัฒนา

ข้ึนโครงเร่ือง
สรางเร่ืองยอ

กอนการผลิต

การแตงเร่ือง หรือ
เขียนเร่ือง

ทำหนังตัวอยาง

การผลิต

การทำแบบจำลอง
ทำพ้ืนผิวบนตัวอักษร
ใหแสง และทำ
ภาพเคล่ือนไหว

หลังการผลิต

การแกไข
การเรียบเรียงเร่ือง

การตลาด

ชองทาง
การจัดจำหนาย
และการเสนอขาย

ผลงาน

อุตสาหกรรมกลางน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

(E - Commerce) นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม Digital 
Content ไดแก อตุสาหกรรมดานการศกึษา และสขุภาพ เปนตน  ซึง่เมือ่พจิารณาถงึหวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรม Digital Content จะประกอบดวย 5 สวน คือ สวนการพัฒนา 
กอนการผลิต ระหวางการผลิต หลังการผลิต และการตลาด โดย Content Industry 
หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวกับขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง เสียง 
ขอความ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งบันทึกไวเพื่อใชเผยแพรในรูปของผลิตภัณฑตางๆ
เชน วิดีโอ เพลง เกม และหนังสือ ทั้งในรูปแบบ Analog Format และ Digital Format
(ซึ่งเรียกวา Digital Content) โดยทั่วไป Digital Content สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท 
ตามรูปแบบการจัดจำหนาย คือ การจําหนายในรูปแบบ Packages การใหบริการ
ทางอินเตอรเน็ต การใหบริการทางอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ และการเผยแพรภาพ
และเสียงดวยระบบ Digital

ภาพท่ี 11.3 แสดงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content

ตลาดดาน Digital Content ทั่วโลกในป พ.ศ. 2548 มีรายไดรวม 165.5 
พันลานดอลลาร และในป พ.ศ. 2550 จะมีรายไดรวมเพิ่มเปน 271.3 พันลานดอลลาร โดย 
Content บนโทรศพัทมอืถอืจะมอีตัราการเตบิโตสงูถงึรอยละ 66.0 ในสวนของ E - learning 
รอยละ 54.0 เกมรอยละ 20.0 และแอนิเมช่ันรอยละ 12.0 

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ภาพรวมผลการสำรวจตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวรในประเทศไทยประจำป
2549 พบวา มูลคาตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวรไทย มีอัตราการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง นับตั้งแตป 2542 - 2549 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 21.9 ซึ่งตลาด
ซอฟตแวรประกอบดวยตลาด Enterprise Software, Mobile Application Software,
Embedded Software, Animation และซอฟตแวรกลุมอื่นๆ มีมูลคา 52,763 ลานบาท
โดยพบวาซอฟตแวรกลุม Enterprise มมีลูคาตลาดสงูสดุ คดิเปนรอยละ  84.0 ของตลาดรวม 
รองลงมาไดแก กลุม Animation คิดเปนรอยละ 4.9 ทั้งนี้ในการสำรวจป 2549 ไดมี
การเพิม่ตลาดของ Animation เขามา ทำใหมลูคาตลาดโดยรวมสูงขึน้เมือ่เทยีบกับการสำรวจ
ของปกอน หากตัดมูลคาของตลาด Animation ออกจะพบวามูลคาตลาดซอฟตแวรในป 
2549 มีมูลคา 50,065 ลานบาท เพิ่มจากการสำรวจปกอนรอยละ 20.8 

  Enterprise Software : เปนซอฟตแวรสาขาที่มีมูลคาสูงสุดเม่ือเทียบกับสาขา
  อืน่ ๆ  ในป  2549 มมีลูคา  44,122 ลานบาท และป  2550 มแีนวโนมขยายตัวรอยละ 
  18.8 หรือมูลคา 52,216 ลานบาท ซึ่งการขยายตัวของสาขาน้ีขึ้นอยูกับการ
  ขยายตัวการใชซอฟตแวรในภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุมธรุกจิขนาดกลางและ
  ขนาดยอม

  Mobile Application Software : เปนตลาดท่ีมีมูลคาไมสูงนัก เมื่อเทียบกับ
  มูลคาตลาดบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Value Added Services) ซึ่ง
  เปนรายไดที่ตกอยูในตลาดส่ือสารโทรคมนาคม โดยป 2549 มีมูลคาตลาด 
  1,652 ลานบาท และมแีนวโนมขยายตัวรอยละ 25.2 หรอืมลูคา  2,069 ลานบาท 
  ในป 2550 การเตบิโตในตลาด  Mobile Application มกีารขยายตวัตามการใช
  โทรศัพทมือถือ และการใชบริการเสริม

  Embedded Software : การประมาณมูลคาตลาดเปนเร่ืองคอนขางยาก เน่ืองจาก
  แฝงตัวอยูในสินคาหลายประเภท และนอกจากน้ันยงัไมสามารถแยกฮารดแวร
  และซอฟตแวรดาน Embedded ออกจากกัน

  Animation : มูลคาตลาดในป 2549 ประมาณ 2,699 ลานบาท และมี
  การขยายตัวในป 2550 รอยละ 12.7 หรือ 3,402 ลานบาท 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 ปจจัยดานบวกท่ีสงผลใหตลาดในป 2549 มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง มีสาเหตุ
จากความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคสวนของสังคม การสนับสนุนใหภาครัฐ
มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางตอเน่ือง การแขงขันที่สูงข้ึนในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจการเงินการธนาคาร และการเติบโตของการใชโทรศัพท
มือถือรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทมือถือที่นิยมทำกิจกรรมอื่นๆ 
นอกจากการสนทนามากข้ึน ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีสนับสนุนการขยายตัวของตลาด

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ีดีงามรวมท้ังประชากรมีความประณีต
และมีความคิดสรางสรรค ซึ่งถือเปนทรัพยากรสำคัญที่นำสูกระบวนการผลิตเกม 
และโปรแกรมประยุกตบนมือถือ (Mobile Application) บุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ดานดังกลาวยังมีจำนวนนอยอยูเมื่อเทียบกับความตองการและการขยายตัวของตลาด จึง
มีความจำเปนที่จะพัฒนาคนเพ่ือออกสูตลาดแรงงานและสรางธุรกิจใหม

 (2) สถานภาพดานบุคลากรของผูประกอบการ SMEs

 จากผลการศึกษาของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก,
2548) พบวา วสิาหกิจเปาหมายในภาคการบริการในอุตสาหกรรมซอฟตแวร มคีวามตองการ
กำลังคนจำนวน 70,000 คน ในระยะ 5 ปขางหนา 

 สำหรับวิสัยทัศนของสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ที่
จะผลักดันใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทยมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นถึง 1 แสน 6 หมื่น
ลานบาทในป 2552 คาดวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีความจำเปนตองใชกำลังคนประมาณ 
1 แสนคน ซึ่งขณะนี้มีเพียง 3 หมื่นคน และบุคลากรที่ตองเรงผลิต ไดแก โปรแกรมเมอร 
Embedded / System Architect & Programmer และ Animators 

 จากการสำรวจ พบวามีผูประกอบการซอฟตแวรในประเทศไทยจำนวน
1,128 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนใหมในป 2549 จำนวน 366 บริษัท 
และเมื่อแยกสัดสวนการกระจายตัว พบวา ผูประกอบการสวนใหญรอยละ 80 
ของผูประกอบการ อยูในกรุงเทพฯ รองลงมาไดแก นนทบุรี และเชียงใหม 

การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 สำหรับบุคลากรในกลุมซอฟตแวรประเภท Digital Content ประกอบดวย 
กลุมบุคลากร ดังนี้ 
  บคุลากรกอนการผลิต ไดแก นกัแตงเร่ือง (Imaginator) นกัเขียนเร่ือง (Script 
  Writer)
  บคุลากรดานการผลิต ไดแก คนทำแบบจำลอง คนทำ Texture คนทำ Lighting,
  Animation และ Rendered
  บุคลากรหลังการผลิต ไดแก Editor และ Compositor

 (3) การประเมินนโยบายการพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ

 จากการประเมินนโยบาย / มาตรการดานการพัฒนาบุคลากรในสาขาซอฟตแวร
Digital Content ของไทย พบวาแนวนโยบายของหนวยงานในภาครัฐในปจจุบัน เนนใน
การดำเนินนโยบาย / มาตรการดาน 1) การพัฒนาทักษะ ความรู 2) โครงสรางพื้นฐาน
3) การใหคำปรึกษา และ 4) การสรางแรงจูงใจ ตามลำดับ

การดำเนนินโยบาย / มาตรการดานการพฒันาทกัษะ ความรู จะเปนการดำเนนิการ
ในดานการจัดสัมมนาและฝกอบรม เพือ่พฒันาทักษะและความรูของบุคลากรท้ังในดานการ
บริหารจัดการ และทักษะดานการผลิตและสรางสรรคผลงานซอฟตแวร Digital Content 
ตลอดจนการสนบัสนนุในเร่ืองมาตรฐานบคุลากร โดยมหีนวยงานทีเ่ปนผูดำเนนิการ ไดแก 
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (SIPA) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย 
(Software Park) สถาบันการศึกษา สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI) และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  

การดำเนินนโยบาย / มาตรการดานโครงสรางพื้นฐาน มุงเนนดานการจัดตั้งศูนย
บมเพาะ และศนูยรวมอปุกรณทัง้ในดานฮารดแวรและซอฟตแวรทีใ่ชในการผลติและทดสอบ
ผลงาน ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาเงินทุนใหกับผูประกอบการ โดยมีหนวยงาน
ที่เปนผูดำเนินการ ไดแก SIPA Software Park และ ATSI  

การดำเนนินโยบาย / มาตรการดานการใหคำปรกึษาในปจจบุนัเปนการมุงเนนในดาน
การแนะนำใหคำปรึกษา และการประสานความรวมมือสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมี
หนวยงานท่ีเปนผูดำเนินการ ไดแก Software Park และ ATCI สำหรับการดำเนินนโยบาย 
/ มาตรการดานการสรางแรงจูงใจนั้น จะเปนการดำเนินมาตรการทางดานภาษี เชน 
การรวมมือระหวาง SIPA และ BOI ในการลดหยอนภาษีแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร Digital Content เปนระยะเวลา 8 ป 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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อุตสาหกรรมตนน้ำ

ดานบุคลากร

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีการผลิต

ดานภาพลักษณ

ดานนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ

ดานอำนวยความสะดวก

อุตสาหกรรมกลางน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ดานการตลาด

ดานเงินทุน

ดานการพัฒนาระบบการศึกษา

1

2

5

8

7

3

4

6

9

ภาพท่ี 11.4 แสดงประเด็นปญหาในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital 

  Content

 (4) ปญหาดานการพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Content 

ปญหาในอุตสาหกรรม Digital Content

 ปญหาสำคัญในอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร Digital Content จะแตกตางกันไปในอุตสาหกรรมตนน้ำ อุตสาหกรรมกลางน้ำ 
และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ดังน้ี 

การพัฒนา

ข้ึนโครงเร่ือง
สรางเร่ืองยอ

กอนการผลิต

การแตงเร่ือง หรือ
เขียนเร่ือง

ทำหนังตัวอยาง

การผลิต

การทำแบบจำลอง
ทำพ้ืนผิวบนตัวอักษร
ใหแสง และทำ
ภาพเคล่ือนไหว

หลังการผลิต

การแกไข
การเรียบเรียงเร่ือง

การตลาด

ชองทาง
การจัดจำหนาย
และการเสนอขาย

ผลงาน

อุตสาหกรรมตนน้ำ คือ การสรางแนวคิดและเรื่องราวของผลงานท่ีจะทำการผลิต 
ซึง่ไดแก การข้ึนโครงเร่ือง และสรางเร่ืองยอ การแตงหรือเขียนเน้ือเร่ืองโดยละเอียด ไปจนถึง
การจัดทำตัวอยางผลงานเพ่ือใชในการนำเสนอและขอระดมทุนในการผลิตจากนักลงทุน  

 การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ยังประสบปญหาหลักดานการขาดแคลนบุคลากรดาน
การเขียนบท และการขาดแคลนเงินทุนเพื่อใชในการผลิตตัวอยางผลงาน

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 อุตสาหกรรมกลางน้ำ คือ ขั้นตอนการผลิต ซึ่งเปนการแปลงเนื้อเรื่องที่ไดจาก
อตุสาหกรรมตนนำ้ใหกลายเปนผลงาน โดยเริม่ตัง้แตการออกแบบตวัละคร การทำแบบจำลอง
การทำตัวอักษรบนพ้ืนผิว การใหแสง ไปจนถึงการทำภาพเคล่ือนไหว  

 ปญหาหลักของอุตสาหกรรมกลางน้ำจะประกอบไปดวยการขาดแคลนบุคลากร
เฉพาะทางในแตละสวนของการผลติผลงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในสวนของการออกแบบตวั
ละครทีม่คีวามเปนเอกลกัษณ ขาดแคลนเงนิทนุเพือ่นำมาใชในการผลติ เน่ืองจากการผลติ
ผลงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content จะตองใชเงินทุนและบุคลากร
เปนจำนวนมาก นอกจากนีส้ถาบนัการเงนิยงัไมไดใหการสนับสนนุดานเงินกูแกผูประกอบการ
เพ่ือนำมาใชในการซ้ืออุปกรณทั้งฮารดแวร และซอฟตแวรที่ใชในการผลิตผลงาน ซึ่งเปน
อุปกรณที่มีราคาแพง

 อุตสาหกรรมปลายน้ำ จะเปนการดำเนินการในขั้นตอนหลังการผลิต โดยจะเปน
การแกไข ตัดตอภาพ และการเรียบเรียงเสียง ไปจนถึงการดำเนินการดานการตลาดเพ่ือ
เสนอขายผลงานแกตลาดท้ังในและตางประเทศ  

 ประเด็นปญหาหลกัในดานการตลาด เน่ืองจากขาดการสนับสนนุดานชองทางในการ
นำเสนอผลงานจากผูประกอบการสถานโีทรทศันในประเทศ  สำหรบัตลาดตางประเทศนัน้ 
ยงัขาดการผลักดนัจากหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของอยางเปนรูปธรรมในการสรางภาพลักษณ
ของประเทศในการเปนศูนยกลางการผลิตผลงาน Digital Content และผูประกอบการ
ยังขาดความรูดานการตลาด ตลอดจนขอจำกัดดานภาษา และความรูดานกฎหมายธุรกิจ
เพื่อเสนอขายผลงานไปยังตลาดตางประเทศ

 อยางไรกด็ ีในภาพรวมของอตุสาหกรรมนัน้ ยงัขาดการสรางเครอืขายความรวมมอื
ระหวางหนวยงานทีเ่ก่ียวของทัง้ในสวนของภาครฐับาล เชน  SIPA สำนกังานสงเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริมการสงออก และกระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคเอกชน (เชน สมาคม TAGCA) เพื่อรวมกำหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตลอดจนการสรางความสอดคลองในการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content อยางเปนรูปธรรม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 (5) ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในระดับกิจการ

 เมื่อพิจารณาถึงปญหาดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital 
Content ในระดับกิจการ พบวามี 2 ประเด็น ไดแก

 (5.1)  การขาดความพรอมในการเขาทำงานจรงิของบคุลากรท่ีจบใหม ขาดแคลน

บคุลากรเฉพาะดาน เชน Story telling, Character design และขอจำกัดทางดานภาษาและ
กฎหมายการคาของผูประกอบการ กอใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 (5.2)  บุคลากรในอุตสาหกรรมน้ี มีการยายงานคอนขางสูง และผูที่จบการศึกษา
ยังไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได ตองไดรับการฝกอบรมจากผูประกอบการกอน 

 (6) ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร SMEs ในภาพรวม

 (6.1)  ปญหาดานการพฒันาระบบการศกึษาทีข่าดการวางหลกัสตูรทีต่อบสนองตอ
ความตองการของอตุสาหกรรมอยางแทจรงิ นอกจากนัน้ยงัขาดหลกัสตูรเฉพาะดานสำหรบั
การทำงานในอุตสาหกรรม เชน Performance Artist, Film Financing เปนตน และผูสอน
สวนใหญยังขาดความรูและประสบการณทางดาน Digital Content โดยเฉพาะ

 (6.2)  การสนบัสนนุจากภาครฐัยงัไมเพยีงพอ ถงึแมวาระยะ 1 - 2 ปทีผ่านมา รฐับาล
มีนโยบายในการสนับสนุนดานการพัฒนาซอฟตแวร แตโครงการหลายโครงการไมมีการ
ดำเนินการตอเนื่อง รวมทั้งผูประกอบการยังตองการการสนับสนุนอื่นๆ จากภาครัฐ เชน 
การสนับสนุนดานขอมูลสิทธิประโยชน การสนับสนุนดานวิธีการจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร 
ขอมูลการตลาดตางประเทศ เปนตน

 (6.3)  จำนวนบุคลากรไมเพียงพอตอการพัฒนาธุรกิจซอฟตแวร ซึ่งการพัฒนา
อตุสาหกรรมซอฟตแวรจะตองใชกำลงัคนสงูมาก เพือ่ใหอตุสาหกรรมซอฟตแวรไทยมมีลูคา
การสงออกถึง 1.6 หมื่นลานบาท

 (7) ปจจยัแหงความสำเรจ็ในการพฒันาอตุสาหกรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรม 

  Digital Content 

 ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจซอฟตแวร Digital Content นั้น 
ประกอบไปดวยปจจัยหลัก 6 ประการ คือ  

การพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 (7.1)  การสนบัสนนุและสงเสรมิจากรัฐบาลอยางเปนรปูธรรมและตอเน่ือง เนือ่งจาก
เปนอุตสาหกรรมใหมทีต่องอาศยัเงินและบคุลากรเปนจำนวนมาก และตองสรางการยอมรับ
จากตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 (7.2)  การตลาด (หมายรวมถึง ตลาดและชองทางการจัดจำหนายสินคา และ
ภาพลักษณของผลงานจากผูประกอบการไทยในสายตาของตลาดทั้งในและตางประเทศ)
เนือ่งจากผูประกอบการและบุคลากรในไทยถือไดวามคีวามสามารถทางดานการผลิตผลงาน
อยูในระดับที่ดี แตผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรูดานการตลาด และการนำเสนอ
สินคาเพื่อขายไปยังตลาดตางประเทศ  

 (7.3)  บคุลากร เนือ่งจากอุตสาหกรรมดงักลาวเปนอตุสาหกรรมทีเ่ปน Knowledge
- based ไมใช Machinery / Automatic ทีใ่ชเคร่ืองจักรเปนหลัก ดงันัน้จงึถอืไดวาบคุลากร
เปนทรัพยากรท่ีมีสวนสำคัญในการผลักดันทุกภาคสวนในอุตสาหกรรม 

 โดยบุคลากรในอตุสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content อาจแบงไดเปน 2 กลุมหลกั
คือ Creative และ Non - Creative เชน ดานการตลาด 

 (7.4)  เงินทุน เปนหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
Digital Content เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินทุนและบุคลากรในการสรางสรรค
ผลงานเปนจำนวนมาก นอกจากน้ีผูประกอบการสวนใหญยังตองผลิตผลงานไปกอน โดย
ที่ยังไมทราบวาผลงานดังกลาวจะสามารถเสนอขายในตลาดไดหรือไม

 (7.5)  คณุภาพและเอกลักษณของผลงาน การนำเสนอขายผลงานท้ังตลาดในและ
ตางประเทศน้ัน จะมีการพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพและรูปแบบของผลงานท่ีมีความ
เอกลักษณเฉพาะตัว เปนปจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อผลงานประเภทดังกลาว

 (7.6)  โครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมอยางทั่วถึง เชน 1) โครงขาย Broadband 
ซึ่งจะทำใหประชากรภายในประเทศสามารถเขาถึงผลงานซอฟตแวร Digital Content 
ที่มีคุณภาพไดโดยงาย และ 2) Hardware และ Software ในการผลิตผลงานซ่ึงมีราคา
คอนขางสูง ทำใหเปนอุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตผลงานซอฟตแวร Digital 
Content 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 (8) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรม 

  Digital Content 

 มาตรการการพฒันาบคุลากรของ SMEs ในอตุสาหกรรม Digital Content มตีวัอยาง
โครงการท่ีนำเสนอแบงตาม Action Agenda และความเรงดวนในการดำเนินโครงการ 
ดังตอไปน้ี 

ซอฟตแวร

Digital Content

สนับสนุนเงินทุน
สำหรับผูประกอบการ 
(Source of Fund and 
lnvestment scheme)

มาตรการดานการเงินอ่ืนๆ
(Other Financial Scheme)

มาตรการสนับสนุนดานการเงิน
สำหรับผูประกอบการ

สนับสนุนการเขามาของกองทุนท่ีมี
ความชำนาญในดาน Digital Content Fund

ขยายการ
เสนอขายผลงาน
สูตลาดใหม

(Expand into NEW 
Market)

สรางเสริม
ศักยภาพบุคลากร
(Human Resource
Development)

พัฒนาโครงสราง
อุตสาหกรรม

(lndustry System)

วิจัยและพัฒนา
(R&D)

ACTION AGENDA ACTION PROGRAM

1

2

3

4

มาตรการสนับสนุน
ผูประกอบการรายใหม

(Start up fund)

มาตรการสนับสนุน
ผูประกอบการเดิม
ในการสรางผลงาน

(Seed Fund)

สรางภาพลักษณของอุตสาหกรรมใหไดรับการยอมรับจากตลาดใน 
และนอกประเทศ

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรท่ียังอยูภายใตระบบการศึกษา

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของผูประกอบการในอุตสาหกรรม

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ยกระดับการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในประเทศ

สรางเครือขายเช่ือมโยง Regulator ใน Digital Content 
และผูประกอบการในอุตสาหกรรม

การวางมาตรการปกปองอุตสาหกรรมจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ

การสรางเครือขาย Networks และ Co - Production Mechanism 
รวมกับผูประกอบการตางประเทศ

การสรางเครือขายกับผูประกอบการในประเทศ ในการจัดทำ Content 
ท่ีตอบสนองกับความตองการของตลาด

การจัดระบบและกำหนดมาตรฐาน / Certification และระบบการจัดการทดสอบ
ของบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม Digital Content

สรางความรวมมือในการพัฒนาผลงานระหวางหนวยงานวิจัยของรัฐ เชน SIPA 
สวทช. กับเอกชนในการพัฒนา Application ในการสงเสริมการใชซอฟตแวร 

Digital Content   

ภาพท่ี 11.5 แสดงมาตรการการพัฒนาบุคลากรของ SMEs ในอุตสาหกรรม

  Digital Content

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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 1)  การสนบัสนนุเงนิทนุสำหรบัผูประกอบการ (Source of Fund and Investment 

Scheme) เชน โครงการกูซือ้ฮารดแวรและซอฟตแวร โครงการสนับสนนุดานเงินทนุสำหรับ
การพัฒนาธุรกิจ โครงการสนับสนุนเงินทุนในการสรางตัวอยางผลงาน โครงการกองทุน
การวิจยัและพัฒนาสำหรับผลงานใหม โครงการวาจางผูเช่ียวชาญมาบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาอุตสาหกรรม และโครงการจัดตั้งเครือขายกองทุน Digital Content Fund 

 2)  การขยายการเสนอขายผลงานสูตลาดใหม (Expand into New Market) เชน 
โครงการสงเสริมการสงผลงานในประเทศเขารวมการประกวดในระดับสากล โครงการวาจาง
ผูทีม่ชีือ่เสยีงทางดาน  Digital Content จากตางประเทศเปนตวักลางเสนอขายผลงาน โครงการ
เผยแพรภาพลักษณอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content ของไทยสูสากล โครงการ
มาตรการสงเสริมการนำเสนอผลงานของไทยสูตลาดในประเทศ โครงการ Co - Production 
กบัพนัธมติรธรุกจิในตางประเทศ และโครงการจดัตัง้หนวยงานกลาง เพือ่รบังาน Outsource 
และการเสนอขายผลงานไทย

 3) การสรางเสริมศักยภาพบุคลากร (Human Resource Development) เชน
โครงการจัดสารบัญผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content โครงการ Software
& Digital Content Portal โครงการมาตรฐาน / Certification ของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
Digital Content โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการผลิตบุคลากรของ
อุตสาหกรรมซอฟตแวร Digital Content โครงการ Co-Project ระหวางสถาบันการศึกษา
และภาคธุรกิจ โครงการเชื่อมโยงหลักสูตรนอกสถานศึกษา โครงการพัฒนา SMEs ตนแบบ  
และโครงการพัฒนา Training of Trainer / Supporter

 4) การพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรม (Industry System) เชน โครงการพัฒนา 
Bangkok Digital Content Center (BDCC) โครงการจัดตั้งสถาบัน Digital Content   
โครงการสราง Center of Excellence และโครงการบังคับใชกฎหมายปองกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตางๆ

 5) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เชน โครงการจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาเฉพาะดาน หรือ Center of Digital Content และโครงการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือกำหนดมาตรฐานการผลิตซอฟตแวร Digital Content ทีส่ามารถรองรับการทำงานขาม 
Platform (Open & Interoperable Standard)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

1111 SMEs2424-


