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8.1 ประเด็นการสำรวจและกลุมเปาหมาย

บทที่ 8

ผลการสำรวจการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs

ประเด็นการสำรวจ

  ลักษณะการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs 
  กลยุทธและกิจกรรมดานการตลาดของ SMEs 
  ทัศนคติในการประกอบธุรกิจ และปจจัยความสำเร็จ 

กลุมเปาหมาย

  ผูประกอบการ SMEs ภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ
  จำนวน 800 ตวัอยาง โดยเปน SMEs ทีอ่ยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
  จำนวน  400 ราย และพ้ืนทีใ่นภมูภิาค ไดแก จงัหวดัเชียงใหม และ
  จังหวัดขอนแกน จำนวน 400 ราย

8.2 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสำรวจ

ประเภทธุรกิจ เปนผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคการผลิต ภาคการคา 
และภาคบริการ ในธุรกิจประเภทตางๆ เชน ผูผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ผูผลิตอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ผูประกอบการคาปลีก คาสง และผูใหบริการซอมแซมและบำรุงรักษา 
บริการขนสง เปนตน 
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สถานะการประกอบธุรกิจ สถานประกอบการ SMEs ที่เปนกลุมตัวอยางมากกวา
ครึ่งหนึ่งเปนเจาของกิจการคนเดียว รองลงมาเปนบริษัทจำกัดและหางหุนสวนจำกัด 
ที่เหลือเปนบริษัทรวมทุน และอ่ืนๆ (เชน กลุมแมบาน) 

ตารางท่ี 8.1 แสดงคารอยละของกลุมตัวอยาง ตามประเภทธุรกิจ

ภาคการผลิต

   อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 21.4

   อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 17.4

   อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอรนิเจอร 9.6

   อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 8.3

   อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ผลิตภัณฑยาง ชิ้นสวนอะไหล อุปกรณกอสราง ฯลฯ)  43.3

ภาคการคา 

   การคาสง 37.2

   การคาปลีก 57.4

   การคาสงและคาปลีก 5.4

ภาคบริการ 

   บริการซอมแซมและบำรุงรักษา 40.5

   การขนสงและคลังสินคา 15.2

   ตัวแทนหรือนายหนา 12.5

   อื่นๆ  31.8

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจ รอยละ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ภาพท่ี 8.1  แสดงคารอยละของกลุมตัวอยางตามลักษณะของกิจการ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

จำนวนคนงาน ในกลุมตัวอยางที่สำรวจพบวา มีจำนวนคนงานเฉลี่ย 10 คน 
ตอสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการท่ีมีจำนวนคนงานนอยที่สุดคือ 1 คน และ
สถานประกอบการท่ีมีจำนวนคนงานมากท่ีสุด คือ 200 คน
 
8.3 ลักษณะการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs

 8.3.1 ชองทางการจำหนายสินคาในประเทศ
 
 จากการสำรวจพบวา ผูประกอบการ SMEs รอยละ 74.3 ใชการติดตอโดยตรงกับ
รานคาหรือลูกคาที่รูจักคุนเคยเปนชองทางสำคัญในการกระจายหรือจำหนายสินคาและ
บริการในประเทศ การใชชองทางการจำหนายผานทางอินเตอรเน็ต หรือ E - Commerce 
หรือผานบริษัทการคาหรือตัวแทน (Inter Trader) ยังมีสัดสวนนอยเพียงรอยละ 12.0 และ 
10.6 ตามลำดับ นอกจากน้ี ผูประกอบการ SMEs บางสวนไดประโยชนจากการเขารวมงาน
แสดงสินคา และชองทางอ่ืนๆ เชน การจำหนายหนาราน การวางสินคาในหางสรรพสินคา 
เปนชองทางการจำหนายสินคาบางเชนกัน 

กิจการเจาของคนเดียว
66.5%

กจิการเจาของคนเดยีว

บริษัท

บริษัทรวมทุน

หางหุนสวน

บริษัทมหาชน

อื่นๆ

บริษัท
19.6%

บริษัทรวมทุน
1.0%

หางหุนสวน
10.6%

บริษัทมหาชน
0.3% อื่นๆ

2.0% กิ

บ

บ

ห

บ

อื
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8.3.2  ชองทางการสงสินคาไปจำหนายตางประเทศ

ผูประกอบการ SMEs ใชชองทางในการจำหนายสินคาไปยังตางประเทศ คอนขาง
หลากหลาย กลาวคือ อาศัยการติดตอกับคนรูจักหรือคนใกลชิด ประมาณรอยละ 21.7 
ใชอินเทอรเน็ตหรือ E - Commerce รอยละ 14.5 และใชบริษัทการคาหรือตัวแทนเพียงรอยละ 
10.4 รวมท้ังใชชองทางอ่ืนๆ เชน การจัดจำหนายผานลูกคาเดิม การเขารวมงานแสดงสินคา 
และ Road Show เปนตน

ตารางท่ี 8.3 แสดงคารอยละชองทางการจำหนายสินคาไปตางประเทศ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมายเหตุ : * ผูประกอบการบางรายใชมากกวา 1 ชองทาง

ตารางท่ี 8.2 แสดงคารอยละชองทางการจำหนายสินคาภายในประเทศ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมายเหตุ : * ผูประกอบการบางรายใชมากกวา 1 ชองทาง

รานคา / ลูกคาที่คุนเคย 74.3

อินเตอรเน็ตหรือ E - Commerce  12.0

บริษัทการคาหรือตัวแทน 10.6

ชองทางอ่ืนๆ  31.1

ติดตอผานคนรูจักคุนเคย 21.7

อินเตอรเน็ตหรือ E - commerce  14.5

บริษัทการคาหรือตัวแทน 10.4

ชองทางอ่ืนๆ (ลูกคาเดิม งานแสดงสินคา Road Show )  58.7

ชองทางการจำหนายสินคาในประเทศ*

ชองทางการจำหนายสินคาตางประเทศ*

รอยละ

รอยละ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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8.4 กลยุทธและกิจกรรมดานการตลาดของ SMEs 

8.4.1  การเขารวมกิจกรรมดานการตลาด

เพ่ือสงเสริมให SMEs มีโอกาสในการขยายตลาดหรือการเขาถึงตลาดใหมๆ
หนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนตางๆ ไดมีแผนงาน / โครงการในการใหบริการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการตลาดและการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายตลาดในหลายรูปแบบ
เชน การจัดงานแสดงสินคา การสนับสนุนใหผูประกอบการไดเขารวมงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ การจัดกิจกรรมจับคูธุรกิจ การสนับสนุนคาใชจายในการขยายตลาด
การใหบรกิารขอมูลดานการตลาดผานส่ือตางๆ ตลอดจนการฝกอบรมความรูดานการตลาด
ซึ่งจากการสำรวจพบวามีผูประกอบการจำนวนนอยท่ีเคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังกลาว
โดยมีผูประกอบการรอยละ 11.4 เทาน้ันท่ีเคยเขารวมกิจกรรมดานการตลาดท่ีหนวยงานตางๆ
จดัขึน้ และสำหรับผูทีเ่คยเขารวมกิจกรรมเหลาน้ี สวนใหญไดเขารวมในกิจกรรมการจัดงาน
แสดงสินคา (Exhibition) รองลงมาไดแก กิจกรรมการจับคูธุรกิจ (Business Matching)
การเดนิทางไปแสดงสนิคาตามสถานทีต่างๆ (Road Show) การตดิตอนายหนาเพือ่ขายสนิคา 
เปนตน

การจัดงานแสดงสินคา

(Exhibition)

การจับคูธุรกิจ

(Business Matching)

การเดินทางไปแสดงสินคา

ตามสถานท่ีตางๆ

(Road Show)

การใหความรูและฝกอบรม

การสนับสนุนทางการเงิน /

คาใชจาย   

การใหบริการขอมูลขาวสาร

ตารางท่ี 8.4 ตัวอยางกิจกรรมดานการตลาดสำหรับ SMEs ของหนวยงานตางๆ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กิจกรรม/หนวยงาน สสว. สอ. พณ. สพว. ธพว. ธสน. สสวท.
สมาคม
การตลาด

หนวยงาน
อื่นๆ
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การติดตอนายหนาและผูแทนการคา

งานสินคาราคาถูก

การจัดงานแสดงสินคา

การเดินทางไปแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ

งานผูผลิตพบผูบริโภค

การจับคูธุรกิจ

55.0

64.3

75.0

76.2

76.5

76.9

การไดผลเชิงธุรกิจ (รอยละ)

 สำหรับการไดผลเชิงธุรกิจหรือความคุมคาของการเขารวมกิจกรรมตางๆ พบวา
ผูประกอบการสวนใหญเหน็วา กจิกรรมดานการจบัคูธรุกจิ การเดนิทางไปแสดงสินคาตาม
สถานท่ีตางๆ การเขารวมแสดงสินคา และกิจกรรมผูผลิตพบผูบริโภค ใหผลเชิงธุรกิจหรือความ
คุมคาในระดับสูง สำหรับกิจกรรมอ่ืน เชน งานสินคาราคาถูก การติดตอนายหนาเพ่ือขายสินคา 
ใหผลสำเร็จในระดับปานกลาง 

ภาพท่ี 8.2 แสดงรอยละการไดผลเชิงธุรกิจ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางท่ี 8.5 ประเภทของกิจกรรมดานการตลาดท่ี SMEs เขารวม

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมายเหตุ : * ผูผลิตบางรายเขารวมกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม

การจัดงานแสดงสินคา (Exhibition) 47.3
การจับคูธุรกิจ (Business Matching) 22.5
การเดินทางไปแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ (Road Show) 20.4
งานผูผลิตพบผูบริโภค 17.8
กิจกรรมอื่นๆ (ของสมาคมตางๆ)  17.2
การติดตอนายหนาและผูแทนการคา (Inter Trader) 15.6
งานสินคาราคาถูก 12.8

กิจกรรม* สัดสวนผูเขารวมกิจกรรม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 8.4.2 การไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการคา การแขงขันทางธุรกิจ

ในประเด็น การไดรบัความชวยเหลือดานขอมลูขาวสาร การแขงขนัทางธุรกจิ พบวา
ผูประกอบการไดรับขอมูลขาวสารจากหลายๆ แหลง โดยไดรับจากหนังสือพิมพมาก
ที่สุด รองลงมาเปนโทรทัศน อินเทอรเน็ต หอการคาจังหวัด เว็บไซตของภาคเอกชน 
ธนาคารพาณิชย สมาคมการคา เว็บไซตของหนวยงานรัฐ บริษัทรวมทุนฯ ธนาคารพัฒนา 
SMEs และอ่ืนๆ เชน ลูกคา ตัวแทนขายของบริษัท และบริษัททำการสำรวจเอง เปนตน

ตารางท่ี 8.6  แสดงแหลงขอมูลขาวสารกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน SMEs

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนังสือพิมพ 40.7
โทรทัศน 35.7
อื่น (ลูกคา ตัวแทนขายของบริษัท และบริษัทสำรวจเอง) 34.8
อินเทอรเน็ต 30.6
เว็บไซตของภาคเอกชน 8.8
สมาคมการคา 8.3
ธนาคารพาณิชย 8.3
หอการคาจังหวัด 6.9
เว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ 6.9
บริษัทรวมทุนฯ 3.9
ธนาคารพัฒนา SMEs 3.7

แหลงขอมูลขาวสารกิจกรรมเพื่อสนับสนุน SMEs รอยละ
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 8.4.3 การมีเครือขายเช่ือมโยงกับธุรกิจอื่นในประเทศและตางประเทศ

ผูประกอบการ SMEs สวนใหญไมมีเครือขายหรือการเช่ือมโยงกับธุรกิจอื่นใน
ประเทศไทยมีเพยีงสวนนอย (ไมถงึรอยละ 15.0 ) เทานัน้ทีม่เีครือขายในประเทศ สวนเครือขาย
ตางประเทศยิง่มนีอยมาก (ประมาณรอยละ 5.0) อยางไรกต็ามผูประกอบการทีม่เีครอืขายนัน้
มเีพยีงบางสวน (ไมถงึรอยละ 10.0) ทีเ่คยไดรบัความรวมมอืหรอืความชวยเหลอืจากเครอืขาย
หรือธุรกิจ

 8.4.4 การไดรับความชวยเหลือดานการตลาดจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน

จากการสำรวจกลุมตัวอยาง พบวา ผูประกอบการ SMEs สวนใหญยังเขาไมถึง
บริการดานการตลาด ทั้งของหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน โดยมีผูประกอบการ ไมถึง
รอยละ 12.0 ทีต่อบวาเคยไดรบัความชวยเหลือดานการตลาดจากหนวยงานของรัฐบาลหรือ
เอกชน 

8.4.5  ปจจัยของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 

ขอคนพบองคประกอบของความสำเร็จของธุรกิจท่ีผูประกอบการคิดวาเปนองคประกอบ
ที่สำคัญมากท่ีสุดในการเขาถึงตลาด คือการท่ีสินคามีคุณภาพดีกวาคูแขง รองลงมาคือ 
ภาวะเศรษฐกิจ ทำเลที่ตั้งรานมองเห็นงาย (อยูหัวมุม อยูบริเวณหนางาน) เจาหนาที่มี
ความรูและความเช่ียวชาญในการแนะนำสินคา ใหการชวยเหลือ สนิคากำลังเปนทีต่องการ
ของผูซื้อ สถานท่ีจัดงานเหมาะสม (เดินทางสะดวก หางาย) ชวงเวลาจัดงานเหมาะสม 
(สิ้นเดือนเทศกาล โอกาสพิเศษ) และผูเขาชมงานหรือสินคามีกำลังซื้อ (มีเงิน) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 8.7 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางที่ไดรับความชวยเหลือดานการตลาด

  จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ไมไดรับความชวยเหลือ 88.9
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ 7.3
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานเอกชน 3.9

การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน รอยละ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ภาพท่ี 8.3  แสดงปจจัยของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

8.5 มุมมองของผูประกอบการเก่ียวกับธุรกิจของตน

8.5.1 จุดเดนและจุดออนของธุรกิจ

จากการสอบถามถงึจดุเดน จดุออนของธรุกจิ และปจจยัแหงความสำเรจ็ของธรุกิจ
ทีผู่ประกอบการสวนใหญมคีวามเหน็วาธรุกจิของตนมจีดุเดนทีส่นิคามคีณุภาพดใีนสดัสวน
สงูทีส่ดุ (รอยละ 75.4) รองลงมาคือ มคีวามหลากหลายรูปแบบ ราคาถกูกวาคูแขง มกีจิกรรม
สงเสริมการขายอยูเสมอ ชองทางในการจำหนายสินคาหลากหลาย มีตัวแทนจำหนาย
จำนวนมาก ทำเลท่ีตั้งดี ตลอดจนสินคามีชื่อเสียงดี ตามลำดับ 
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 8.5.2 ปจจัยสำคัญสำหรับการเติบโต

 ปจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตที่มีผลตอความสำเร็จดานการตลาดมากที่สุด
คอื ความเชือ่มโยงวสิาหกจิภายในประเทศกบับริษทัในตางประเทศ เพือ่เปนการเพิม่บทบาท
ในการแขงขันของ SMEs นอกจากนี้การสรางเครือขายยังมีบทบาทที่สำคัญและเปน
ประโยชนตอการรับรูถึงการพัฒนาของ SMEs ในสวนอ่ืนๆ ของโลก การนำความรูและ
วิธีการแกไขปญหาในดานตางๆ มาประยุกตใชจะทำใหทราบถึงนวัตกรรมใหมๆ 
ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชเทคโนโลยีในทุกๆ ดานและการพัฒนาทุนมนุษย
ซึ่งมีความสำคัญอยางมากสำหรับการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน โดยรัฐบาลจำเปนตองมี
บทบาทที่สำคัญในการเปนผูนำและสนับสนุนภาคธุรกิจโดยอาศัยหนวยงานตางๆ ที่มี
ความเชีย่วชาญในแตละดานมาเปนหนวยงานสนบัสนนุและใหความรูเกีย่วกบัเรือ่งตางๆ ที่
ผูประกอบการจำเปนตองพัฒนาตนเอง การจำหนายสินคาหลากหลาย มีตัวแทนจำหนายจำนวนมาก
ทำเลท่ีตั้งดี ตลอดจนสินคามีชื่อเสียงดี ตามลำดับ
 
 8.5.3 การพัฒนาตนเองสูการสงออกของ SMEs 

 การพัฒนาตนเอง การเพ่ิมขีดความสามารถในการทำธุรกิจหรือการสงออกน้ัน
ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวา ผูบริหารควรตองดำเนินการใหตนเองมีความรู
ดานการบริหารจัดการ และดานการตลาด รองลงมาคือ ผูบริหารตองมีภาวะผูนำ 
ตองกลาเส่ียง อดทน กระตือรือรน และผูบริหารตองมีปฎิสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 
ตามลำดับ

 นอกจากนัน้ ถามองดานพนกังานเพือ่การเพิม่ขดีความสามารถในการทำธุรกจิหรือ
การสงออก ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาพนักงานตองมีทักษะ อดทน ทุมเท รองลงมาคือ
ตองมคีวามกระตอืรอืรนพรอมทีจ่ะเรยีนรูในการทำงาน เสยีสละและซือ่สตัย มคีวามจงรกัภกัดี
ตอองคกร และตองมีการฝกอบรมพนักงานอยูเปนประจำ เทคโนโลยีการผลิตและการส่ือสาร 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 8.5.4 ปญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

 ผลจากการสำรวจเกีย่วกบัปญหาและอปุสรรค พบวา ผูประกอบการไดระบถุงึจดุออน
หรอืขอเสียของการประกอบการของตนเองในหลายๆ ประเด็นดงันี ้คอื สิง่ทีผู่ประกอบการ
เห็นวาเปนจุดออนท่ีสำคัญที่สุด คือ การขาดแคลนเงินทุนในการขยายกิจการ รองลงมา
คือ ชองทางในการจำหนายสินคาไมทั่วถึง งบประมาณในการโฆษณาไมเพียงพอ มี
ตวัแทนจำหนายจำนวนนอย สนิคามรีปูแบบใหเลอืกนอย ราคาแพงกวาคูแขง คณุภาพดอย
กวาคูแขง 

 สำหรับปจจัยภายนอกท่ีผูประกอบการมีความเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรค
ตอการประกอบธุรกิจ ไดแก ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเมืองไมมีเสถียรภาพ 
อัตราดอกเบ้ียเงินกูสูง มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการคาบอยๆ ภาษีนำเขาและ
สงออกมีอัตราสูงเกินไป การมีคูแขงจำนวนมาก 

 8.5.5 การสนับสนุนที่ตองการจากภาครัฐ
 
 สวนความตองการใหรัฐบาลสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสงออก
ผูประกอบการสวนใหญมคีวามเห็นวารัฐบาลควรสนับสนุนดานการเงิน เพือ่เพิม่กำลังการผลิต
และการขยายกิจการ รองลงมาคือ แสวงหาตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อการจำหนายของแตละ
ผลิตภัณฑ การชวยเหลือดานการใหคำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการลงทุน การชวยเหลือ
ดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การแสวงหาและขยายความรวมมือดานการคาระหวาง
ประเทศ การปลูกฝงแนวความคิดเร่ืองการทำธุรกิจสงออก ที่เหลือเปนปจจัยอื่นๆ ไดแก 
การยกเลิกภาษี การลดคาธรรมเนียมตางๆ และการใหความรูเร่ืองการสงออก 

8.6 ปจจัยชี้ความสำเร็จของมาตรการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 

 8.6.1 มาตรการดานการรักษาตลาดเดิม 

 กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางดานการรักษาตลาดเดิมถือวามีความสำคัญ
อยางมากตอผูประกอบการในอันที่จะทำใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดในอนาคต 
โดยกิจกรรมดังกลาวประกอบไปดวย การสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
การสรางตราสินคาหรือการสรางภาพลักษณใหกับตัวสินคา 

ผลการสำรวจการดำเนินงานดานการตลาดของ SMEs

8SMEs 1111-

VIII



 1)  การเขาถึงบริการดานการรักษาตลาดเดิมของผูประกอบการ พบวา มีอัตรา
การเขาถงึบรกิารของภาครัฐในดานน้ีนอยมากเพียงรอยละ 5.0 ซึง่เกิดจากการท่ีผูประกอบการ
ยงัไมไดตืน่ตวั ยงัไมตระหนักถงึขอดหีรอืประโยชนทีจ่ะไดรบั จงึไมไดใหความสำคัญเทาทีค่วร 
และการที่ผูประกอบการไมทราบขอมูลขาวสารของการใหคำแนะนำ หรือหนวยงานที่ให
บริการอาจใชเทคโนโลยีในการออกแบบซึ่งผูประกอบการไมมีพื้นฐานและไมคุนเคยกับ
การใชเทคโนโลยี 

 2)  ความคุมคาของบริการ สำหรับผูประกอบการใหมที่ไดมีโอกาสเขาถึงบริการ

แนะนำการออกแบบผลิตภัณฑและตราสินคาเห็นวาไดผลคุมคา เน่ืองจากสามารถนำไป
ประยุกตใชกับธุรกิจจริงไดและไดผลดีสำหรับธุรกิจใหมที่เพิ่งจะดำเนินการและยังไมมี
แนวคิดดานการออกแบบ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการที่มีประสบการณในการทำธุรกิจ
มานานโดยเฉพาะธุรกิจดาน Life Style บางสวนยังมีความเห็นวาบริการในดานนี้ของ
ภาครัฐไมไดประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากบุคลากรที่ใหคำแนะนำไมมีประสบการณจริง
ในการทำธุรกิจและส่ิงที่ไดรับการแนะนำมาเปนรูปแบบที่ผูผลิตทำมาแลวในอดีต รวมทั้ง
ขั้นตอนการทำงานของหนวยงานลาชาเกินไป

 8.6.2 มาตรการดานการขยายตลาดใหม 

 การขยายตลาด เปนกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ จัดใหมีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
แตกตางกันออกไป แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ การจำหนายสินคาและกระจายสินคาไป
ใหไดมากท่ีสดุ โดยรวมถึงความสามารถในการขยายขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการจำหนายสินคา
อาทิ การจัดใหมีการสนับสนุนเกี่ยวกับการปรับปรุง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการขนสง (Logistics) การสงเสริมการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ การเช่ือมโยง
และเกาะกลุมธรุกจิ และการไดรบัโอกาสในการจดัจำหนายสนิคาใหกบัหนวยงานของรฐับาล
โดยกิจกรรมการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการดังกลาวขางตนมีหลายองคกรที่ให
ความสำคัญในเรื่องนี้ 

 1) การเขาถงึบรกิารดานการขยายตลาดของผูประกอบการ พบวา มผีูประกอบการ
จำนวนไมถึงหน่ึงในส่ีซึ่งเปนอัตราท่ีต่ำมาก โดยมีสาเหตุมาจากผูประกอบการสวนใหญ
ยังไมชัดเจนวากิจกรรมการรวมกลุมกันเปนเครือขายจะชวยขยายตลาดไดอยางไร 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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รวมตัวกันแลวดีอยางไร หนวยงานภาครัฐตองใหแนวคิดดานการบริหารธุรกิจสมัยใหม
เพื่อทำใหผูประกอบการมีความชัดเจนในผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับในระยะส้ันและ
ในระยะยาวตอไป 

 2)  สำหรบัผลทีไ่ดรบัจากการเขาถงึบริการดานการขยายตลาดของผูประกอบการ

พบวา ไดผลคุมคาที่มีโอกาสไดจำหนายสินคาใหกับหนวยงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
เนือ่งจากสามารถจำหนายสินคาไดในปริมาณมากและไดรบัเงนิคาสนิคาแนนอน แตยงัตดิขดั
ปญหาเร่ืองการเบิกเงินลาชา บางแหงชามากทำใหธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ
กลายเปนอุปสรรคในการขยายกิจการ

 8.6.3 มาตรการการใหความรูและการฝกอบรมดานการตลาดแกผูประกอบการ

   SMEs 

 การชวยเหลือดานการใหความรู และการฝกอบรมดานการตลาด ใหแก 
ผูประกอบการ เปนกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ ใหความสนใจและจัดใหมีขึ้นอยูเปนประจำ
โดยคาดหวังวากิจกรรมดังกลาวจะชวยใหผูประกอบการใหมมีความรูมากขึ้น และ
สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจได ในขณะที่ผูประกอบการที่มีประสบการณในการทำธุรกิจ
มาแลวก็สามารถติดตามความรู วิธีการใหมๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนา
ตัวเองได

 1)  การเขาถึงบริการดานการใหความรูและการฝกอบรมในดานการตลาดและ
การจัดการธุรกจิมอีตัราสูงกวาการไดรบัความชวยเหลือในรูปแบบอืน่ๆ แตกย็งันับวานอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการที่ไมไดรับความชวยเหลือใดๆ เลยจากหนวยงานของ
ภาครัฐโดยคิดเปนรอยละ 88.9 

 2) ผลที่ไดรับจากบริการดานการใหความรู การฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ 
พบวา ไดผลคอนขางคุมคา โดยผูประกอบการใหเหตุผลวาทำใหตนเองทราบขอมูล 
ขาวสารใหมๆ  เก่ียวกับการบริหารธุรกจิ (การจัดการ การตลาด การทำบัญช ีวธิสีตอกสนิคา) 
นักธุรกิจบางรายกลาววาเมื่อเขารับการอบรมแลว ทำใหมีแนวคิดการจำหนายสินคาทาง
อินเทอรเน็ต จึงไดจัดทำเว็บไซตขึ้น และพบวามียอดขายเพ่ิมขึ้น และไดรับคำสั่งซื้อจาก
ลูกคารายใหม
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 8.6.4 มาตรการดานฐานขอมูลทางการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน

   การทำธุรกิจของ  SMEs

 ฐานขอมูลทางการตลาดเพ่ือการตัดสินใจในการทำธุรกิจ พบวา ที่จัดใหมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูประกอบการที่ตองการสืบคนขอมูล
ทางดานการคา การลงทุน การแขงขันทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะทำใหผูประกอบการ
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท้ังหมด ขอมูลท่ีมีความทันสมัย
และจัดทำข้ึนโดยหนวยงานที่มีความชำนาญในการนำเสนอและมีการวิเคราะหขอมูลใน
มมุมองทีใ่หประโยชนตอการทำธรุกจิ การลงทนุ และใหผูประกอบการ สามารถเขาถงึไดงาย 
สะดวก และตองเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพ

 1) อัตราการเขาถึงบริการดานฐานขอมูลทางการตลาด รอยละ 11.3 ซึ่งนอยกวา
อัตราการเขาถึงบริการดานความรูและการฝกอบรม ซึ่งรัฐบาลตองสนับสนุนและจูงใจ
ใหทราบขอดีของการมีขอมูลท่ีทันสมัยเพ่ือใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงทางดานการคา 
เศรษฐกิจและแนวโนมทางการตลาด ผูประกอบการบางรายไมมีคาใชจายในการเขาถึง
หรอืซือ้ขอมลู บางหนวยงานมขีัน้ตอนยุงยากในการขอขอมลูหรอืเอกสาร ทำใหผูประกอบการ
ไมสนใจในการรอรับความชวยเหลือ แตจะแสวงหาขอมูลจากสื่ออื่นๆ หรือองคกรอื่น และ
ในบางคร้ังขอมลูทีไ่ดจากหนวยงานของรัฐไมทนัสมยั ใชเพือ่การวางแผนธุรกจิลวงหนาไมได
จึงไมสนใจความชวยเหลือดังกลาว

 2) ผลที่ไดรับจากบริการดานฐานขอมูลทางการตลาด พบวาผูประกอบการ
สวนมากเห็นวามีประโยชน โดยใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจใหสามารถแขงขันไดในตลาด 

 8.6.5 มาตรการการสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานหรือส่ิงอำนวยความสะดวก

   ดานตลาด อาทิ ศูนยกระจายสินคา ศูนยแสดงสินคา ศูนยติดตอธุรกิจ 

 การใหความชวยเหลือในประเด็นน้ีจะชวยใหผูประกอบการที่เพิ่งเริ่มตนทำธุรกิจ
หรือนักธุรกิจท่ีมีเงินลงทุนนอยไดมีโอกาสในการจำหนายสินคาในสถานที่ที่หนวยงาน
สนับสนุนและจัดไวใหเพื่อใชเปนพื้นที่พบปะระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูขายดวยกัน 
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 1) การเขาถงึบริการ ดานโครงสราง ศนูยธรุกิจ ศนูยกระจายสินคา และศูนยแสดง
สินคาของผูประกอบการมีอัตราที่ต่ำมากเพียงแครอยละ 7.3 

 2) ผลท่ีไดรับจากบริการ ดานโครงสราง ศูนยธุรกิจ ศูนยกระจายสินคา และ
ศนูยแสดงสินคาพบวาคุมคา เน่ืองจากธรุกจิสามารถกระจายสนิคาไดมากข้ึน ไดลกูคาใหม
เพิ่มมากขึ้น และอาจไดรับคำสั่งซื้อจากนักธุรกิจคนอื่นซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะ
ของธุรกิจท่ีเปนตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 8.6.6 มาตรการการเพ่ิมชองทางในการจัดจำหนายสินคา อาท ิการจัดงาน

   แสดงสินคาไปตามพื้นที่ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการ

   สนับสนุนชองทางการจัดจำหนายผานระบบ E-Commerce

 การใหความชวยเหลือในประเด็นน้ีจะชวยใหผูประกอบการท่ีเร่ิมตนทำธุรกิจ
หรือนักธุรกิจท่ีมีเงินลงทุนนอยไดมีโอกาสในการจำหนายสินคาในสถานที่ที่หนวยงาน
สนับสนุนและจัดไวใหเพื่อใชเปนพื้นที่พบปะระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูขายดวยกัน 
การเขาถึงบริการดานโครงสราง ศูนยธุรกิจ ศูนยกระจายสินคา และศูนยแสดงสินคาของ
ผูประกอบการมอีตัราทีต่ำ่มากเพยีงแครอยละ 7.3 และผลทีไ่ดรบัจากบรกิารดานโครงสราง
ศูนยธุรกิจ ศูนยกระจายสินคา และศูนยแสดงสินคาพบวาคุมคา เน่ืองจากธุรกิจสามารถ
กระจายสินคาไดมากข้ึน ไดลูกคาใหมเพ่ิมมากข้ึน และอาจไดรับคำส่ังซื้อจากนักธุรกิจ
คนอื่นซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะของธุรกิจที่เปนตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 1)  การจับคูทางธุรกิจ : กรมสงเสริมการสงออกมีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมน้ี
คอนขางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเปาหมาย คือ การชวยเหลือใหผูประกอบการไดมี
โอกาสแสวงหาธุรกิจท่ีสามารถเก้ือหนุนกันไดในแงของการแบงปนทรัพยากร การผลิต 
การรับชวงการผลิต เปนตน การเขารวมกิจกรรมการจับคูธุรกิจมีประมาณหน่ึงในส่ี
(รอยละ 22.5) เทานัน้ ซึง่นบัวานอยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเขารวมกจิกรรมการจดัแสดง
สินคา (รอยละ 47.3) ความคุมคาของการเขารวมกิจกรรมจับคูธุรกิจ พบวาการจับคูธุรกิจ
ไดผลเชิงธุรกิจหรือความคุมคาสูง (รอยละ 76.9) และการรวมงานผูประกอบการประสบ
ความสำเร็จรอยละ 66.7
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 2)  การติดตอนายหนาหรือบริษัทการคา เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไมมีความชำนาญ
ในการจัดจำหนายสินคา โดยการขายสินคาผานนายหนาทำใหธุรกิจไมตองกังวลเรื่อง
การตลาดและไดบุคลากรท่ีมีความชำนาญดานตลาดทำตลาดเพ่ือจำหนายและกระจายสินคา
ไปไดอยางกวางขวาง การเขารวมกิจกรรมการติดตอนายหนามีนอยมากเพียงรอยละ 15.6  
สาเหตุที่ไมคอยนิยมเขารวมกิจกรรมการติดตอนายหนาเพราะคิดวาขายเองจะไดกำไร
มากกวาการขายผานนายหนา แตในบางโอกาสการสงสินคาไปจำหนายดวยตนเองอาจ
ทำใหเสียคาใชจายสูงกวาการติดตอนายหนา และความคุมคาของการเขารวมกิจกรรม
การติดตอนายหนา พบวาการติดตอนายหนาเพื่อจำหนายสินคาไดผลในเชิงธุรกิจหรือ
ความคุมคาอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 55.0) และประสบความสำเร็จรอยละ 63.6 

 3) กิจกรรมการแสดงสินคา มีผูประกอบการท่ีเคยเขารวมกิจกรรมการจัดแสดง
สินคาเกือบรอยละ 47.3 ของผูตอบแบบสอบถาม แสดงวาเปนกิจกรรมที่สามารถเขารวม
ไดงายกวากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน และความคุมคาของการเขารวมกิจกรรมการจัดแสดง
สนิคาพบวาไดผลเชงิธรุกจิหรอืความคุมคารอยละ 75.0 และผูประกอบการไดรบัความสำเรจ็
รอยละ 78.6

 4)  กิจกรรมการเดินทางไปแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ (Road Show) 
การเขารวมกิจกรรม Road Show ของผูประกอบการสงออก คือ รอยละ 20.4 และ
ผูประกอบการรอยละ 76.2 เห็นวาการเดินทางไปแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ พบวา
ไดผลเชิงธุรกิจหรือมีความคุมคา 

 ผลสรุป จากการสำรวจรูปแบบการดำเนินงานดานการตลาดและการเขาถงึบริการ
สงเสรมิการตลาดของผูประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพบวา ผูประกอบการ 
SMEs สวนใหญดำเนินกิจกรรมดานการตลาดในรูปแบบเดิม (Traditional) ใชชองทางการ
จำหนายสินคาผานผูแทนจำหนายหรือรานคาที่รูจักคุนเคยมากกวาการจำหนายผาน
ระบบอินเทอรเน็ตหรือบริษัทการคา โดยมีผูประกอบการ SMEs เพียงสวนนอยเทานั้น
ที่ไดเขารวมกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดที่ภาครัฐใหบริการ และสำหรับผูที่เคย
เขารวมกิจกรรมเหลานี ้สวนใหญไดเขารวมในกจิกรรมการจดังานแสดงสนิคา (Exhibition)
รองลงมาไดแก กิจกรรมการจับคูธุรกิจ (Business Matching) การเดินทางไปแสดงสินคา
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ตามสถานท่ีตางๆ (Road Show) การติดตอนายหนาเพ่ือขายสินคา เปนตน สำหรับการไดผล
เชิงธุรกิจหรือความคุมคาของการเขารวมกิจกรรมเหลานี้ ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา 
กิจกรรมดานการจับคูธุรกิจ การเดินทางไปแสดงสินคาตามสถานท่ีตางๆ การเขารวม
แสดงสินคา และกิจกรรมผูผลิตพบผูบริโภค ใหผลเชิงธุรกิจหรือความคุมคาในระดับสูง  

 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ SMEs มีความเห็นวาเปนองคประกอบที่สำคัญ
ที่สุดในการเขาถึงตลาด คือ การที่สินคามีคุณภาพดีกวาคูแขง รองลงมา คือ ภาวะ
เศรษฐกิจหรือกำลังซื้อของผูบริโภค ทำเลท่ีตั้งหรือสถานท่ีจำหนายที่เหมาะสม ความนิยม
ในสินคาประเภทน้ัน ตลอดจนความเช่ียวชาญในการแนะนำสินคา ตามลำดับ ผลจากการ
สำรวจเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค พบวาผูประกอบการไดระบุถึงจุดออนหรือขอเสียของ
การประกอบการของตนเองในหลายๆ ประเด็นดงัน้ี คอื สิง่ท่ีผูประกอบการเห็นวาเปนจุดออน
ที่สำคัญที่สุด คือ การขาดแคลนเงินทุนในการขยายกิจการ รองลงมา คือ ชองทางในการ
จำหนายสินคาไมทัว่ถงึ งบประมาณในการโฆษณาไมเพยีงพอ มตีวัแทนจำหนายจำนวนนอย 
สินคามีรูปแบบใหเลือกนอย ราคาแพงกวาคูแขง คุณภาพดอยกวาคูแขง 

 สำหรับปจจัยภายนอก ที่ผูประกอบการมีความเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรค
ตอการประกอบธุรกิจไดแก ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเมืองไมมีเสถียรภาพ 
อตัราดอกเบ้ียเงนิกูสงู มกีารเปล่ียนแปลงกฎระเบียบดานการคาบอยๆ ภาษนีำเขาและสงออก
มอีตัราสงูเกนิไป การมคีูแขงจำนวนมาก สวนความตองการใหรฐับาลสนบัสนนุ เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการสงออก ผูประกอบการสวนใหญมคีวามเหน็วารัฐบาลควรสนบัสนนุดาน
การเงนิ เพือ่เพิม่กำลงัการผลติและการขยายกจิการ รองลงมา คอื แสวงหาตลาดทีเ่หมาะสม 
เพ่ือการจำหนายของแตละผลิตภัณฑ การชวยเหลือดานการใหคำแนะนำ ปรึกษา 
เกี่ยวกับการลงทุน การชวยเหลือดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การแสวงหาและขยาย
ความรวมมือดานการคาระหวางประเทศ การปลูกฝงแนวความคิดเร่ืองการทำธุรกิจ
สงออกท่ีเหลือเปนปจจัยอ่ืนๆ ไดแก การยกเลิกภาษี การลดคาธรรมเนียมตางๆ 
และการใหความรูเรื่องการสงออก
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