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ผลจากการสำรวจ Quick Survey

ปญหาดานการตลาด
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 
ผูประกอบการไมสามารถออกงานแสดงสินคาได 
การขายออนไลนยังไมประสบความสำเร็จ 
และยังขาดแผนการตลาดเชิงรุก

ปญหาดานเทคโนโลยี
ขาดทักษะและองคความรูทางดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ปญหาดานมาตรฐานคุณภาพ
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ 
และกระบวนการการขอรับมาตรฐาน
โดยเฉพาะมาตรฐาน อย. ที่มีความจำเปน
ตอการขยายตลาด

ปญหาดานแรงงาน
วิสาหกิจขนาดยอยมีแรงงานจำนวนนอย และมักมีหนาที่
รับผิดชอบหลายดานซึ่งอาจไมใชดานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทำใหประสิทธิภาพการดำเนินงานต่ำ 

ปญหาดานการเงิน
สำหรับผูประกอบการที่ตองการขยายกิจหรือการวิจัย
และพัฒนาประสบปญหาจากเงินทุนจำกัด 

ปญหาดานการดำเนินงาน
ขาดองคความรูในการดำเนินงานธุรกิจ เชน 
การจัดทำบัญชีและงบประมาณที่เปนระบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน 

กิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใตงาน Data Exchange/Open Data

ปญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจในปจจุบัน

เรื่องการสำรวจภาคการเกษตร 
                               ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร
เรื่องการสำรวจภาคการเกษตร 
                               ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร
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หมายเหตุ: การแบงชวงอายุของแตละ Generation โดย BERESFORD RESEARCH, year 2021
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อื่น ๆ

24.36%

6.48%
53.83%

4.13%
10.61%

0.59%

เกษตรแปรรูป จากผลไม เชน ผลไมกวน 
แยม น้ำเชื่อม น้ำตาล น้ำผลไม

สมุนไพร

เกษตรแปรรูป จากเนื้อสัตว เชน หมูหยอง 
หมูยอ  หมูแผน แหนม ไสกรอก กุนเชียง 
ขาวเกรียบ ลูกชิ้น น้ำปลา

เกษตรแปรรูป จากขาว เชน แปง 
เสนกวยเตี๋ยว เสนกวยจั๊บ ขนมจีน ขาวเกรียบ

เกษตรแปรรูป จากพืชตระกูลถั่ว เชน 
น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ครีมเทียม แปง 
วุนเสน เตาหู เตาเจี้ยว ซีอิ๊วขาว

อื่นๆ

เกษตรแปรรูป จากนม เชน นมผง นมอัดเม็ด 
เนย ชีส โยเกิรต นมเปรี้ยว
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1. โครงการการสงเสริมการตลาดในระยะสั้นใหแกผูประกอบการทั้งแบบ 
     Business to Consumer (B2C) และ Business to Business (B2B) 
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอรมออนไลนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
     ที่มีคุณลักษณะ 
 2.1 รวบรวมฐานขอมูลผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
                  และชองทางการติดตอ
 2.2 เปน Community  สำหรับผูประกอบการในการประชาสัมพันธ และเปนชองทาง
                  ใหภาครัฐไดแจงขอมูลขาวสาร

1. โครงการพัฒนาทักษะทางดานการตลาดดิจิทัล 
      • โครงการพัฒนาทักษะในการสรางออนไลนคอนเทนตเพื่อการสื่อสาร
         การตลาดดิจิทัล
      • โครงการพัฒนาทักษะในการทำ Search Engine Optimization 
         อยางมีคุณภาพ
      • โครงการพัฒนาการตลาดสูชองทาง Online Shopping Platform ชั้นนำ
      • โครงการพัฒนาทักษะในการใหบริการลูกคาผาน Social Media
      • โครงการพัฒนาชองทางในการรับชำระเงินผานระบบออนไลนที่ทันสมัย

2. โครงการยกระดับความไดเปรียบในการแขงขัน 
      • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานคุณภาพที่สำคัญ เชน อย.
      • โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
      • โครงการสงเสริมการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน
      • โครงการสงเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑ 

3. โครงการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงสำหรับผูประกอบการ
     เพื่อจัดหาที่ปรึกษา (Advisor) และพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับผูประกอบการ โดยจัดใหมี
    ที่ปรึกษาสำหรับผูประกอบการ ทั้งที่ปรึกษาการทำธุรกิจในภาพรวมและที่ปรึกษาเฉพาะดาน  
    ไดแก ดานการตลาด ดานการผลิต และดานการดำเนินงาน จำแนกตามหมวดธุรกิจ
    และขนาดวิสาหกิจ 

4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
     เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
     ผูประกอบการกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
     ที่ชวยสงเสริมศักยภาพในการผลิตและมูลคาเพิ่ม

5. โครงการ Soft Loan สำหรับผูประกอบการ
    เพื่อจัดหาเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเปนเงินทุนสำหรับ   
    โครงการเพิ่มขีดความสามารถและความไดเปรียบ
    ในการแขงขัน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
    การจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม 

1. การอบรมในรูปแบบ Onsite  ในพื้นที่ใกลกับสถานประกอบการ 
2. การอบรมควรเนนการลงมือปฏิบัติ
3. การอบรมควรมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงและลวงหนา เพื่อใหผูประกอบการ
    วางแผนในการเขารวม 
4. การอบรมควรใหมีการบันทึกการอบรมเปนคอรสออนไลนเพื่อใหเรียนรูซ้ำ
5. การอบรมพัฒนาในเชิงวินิจฉัย สำหรับหัวขอที่เฉพาะเจาะจง 
6. ควรมีแพลตฟอรมออนไลนที่มีการใหองคความรู ฐานขอมูลผูประกอบการ  
    และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใตงาน Data Exchange/Open Data

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกที่ผูประกอบการตองการ 

เรื่องการสำรวจภาคการเกษตร 
                               ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร
เรื่องการสำรวจภาคการเกษตร 
                               ในสาขาเกษตรแปรรูป และสมุนไพร

เกษตรแปรรูป จากผลไม เชน ผลไมกวน 
แยม น้ำเชื่อม น้ำตาล น้ำผลไม

เกษตรแปรรูป จากเนื้อสัตว เชน หมูหยอง 
หมูยอ  หมูแผน แหนม ไสกรอก กุนเชียง 
ขาวเกรียบ ลูกชิ้น น้ำปลา

รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกที่ผูประกอบการตองการ 

โครงการเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว

โครงการเฉพาะหนาเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19


