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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักร
ส านักงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามล าดับ คิดเป็น
มูลค่า 245 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมท้ังประเทศ(1)   โดยมูลค่า GDP ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ระหว่างปี 2550-2554 มีมูลค่าการส่งออกสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มเฉลี่ยประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยสูง 

ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มคิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 8,356.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยร้อยละ 60 เป็นการส่งออกสิ่งทอ รวมมูลค่า 
5,047.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกร้อยละ 40 เป็นการ
ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รวมมูลค่า 3,308.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5(2)  โดยเฉพาะสิ่งทอท่ีมีมูลค่า
การส่งออกมากเป็นอันดับท่ี 12 ของโลก (3 )  สินค้าท่ี
ส่งออกมากท่ีสุดคือ ผ้าผืน และเส้นด้าย ส่วนเครื่องนุ่งห่ม
ส่งออกชะลอตัวเนื่องจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาด
เป้าหมายหลักของไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ   

เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีสายห่วงโซ่
อุปทานท่ียาวเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมย่อย จึงก่อให้เกิด
การจ้างงานสูงถึง 1,023,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19 ของแรงงานในภาคการผลิต(4)  โดยแรงงานประมาณ 
796,000 คน หรือ ร้อยละ 78 อยู่ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาค่าแรงท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเริ่มมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยอยู่ทีร้อยละ 1.7 ต่อปี  

ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

(1)ปี 2554 GDP ของทั้งประเทศเท่ากับ 10,540 พันล้านบาท โดยเป็น GDP ของภาคการผลิต 4,965 พันล้านบาท ซ่ึงรวมมูลค่า GDP ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เอาไว้ 245 พันล้านบาท รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2.2 (ที่มา: สถาบันพัฒนาสิ่งทอ, 2555)  
(2)Actual Export 2011,ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2554, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
(3)Source WTO, Compiled by Thailand Textile Institute, Thai Textile Statistics 2011/2012 
(4)ปี 2554 แรงงานในประเทศไทยมีจ านวน 39.23 ล้านคน เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 5.5 ล้านคน ส่วนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมี1,023,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ ร้อยละ 2.6 แรงงานทั้งประเทศ รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2.6 และ 2.7 (ที่มา: สถิติสิ่งทอไทย 2553-2554 สถาบัน
พัฒนาสิ่งทอ และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554)  

 

Footnote: 
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ปัจจุบันจ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มมีอยู่ประมาณ 163,827 รายท่ัวประเทศ โดย
มีสั ดส่ วนของผู้ ประกอบการในระดับ SME มากถึ ง 
163,500 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.8 ก่อให้เกิด
ปริมาณการจ้างงานสูงถึง 666,092 คน หรือ คิดเป็น  
ร้อยละ 66.6 แต่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เพียงร้อยละ 
31.2 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท 
ในขณะท่ีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียง 327 ราย หรือ 
เพียงร้อยละ 0.2 กลับสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้กว่า 1.6 
แสนล้านบาท ดังนั้นประเด็นท่ีส าคัญคือการพยายามพัฒนา
ศักยภาพของ SME ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
  

บทบาทของ SME ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

รูปที่ 1 สัดส่วนสถานประกอบการและการจ้างงาน 

ที่มา: OIE ที่มา: ข้อมูลโครงสร้างและการจ้างงาน สสว.  2554, ข้อมูล
มูลค่าเพิ่ม สศช. 2554 

มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

เมื่อ เปรียบเทียบมูลค่าการค้าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในภาพรวมในกลุ่มอาเซียน พบว่าในปี 2554 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกและน าเข้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 
ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย การค้าของ SME ไทย
ภายในตลาดอาเซียนพบว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ ราว 
28,766.15 ล้านบาท และน าเข้าเป็นมูลค่า 8,400.43 
ล้านบาท ประเทศไทยได้ดุลการค้าในตลาดอาเซียนจาก
สินค้ากลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีส่งไปยังประเทศเวียดนาม 
อินโดนีเซีย และสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต
สินค้าปลายน้ า และการขายเสื้อผ้าส าเร็จรูปไปยังประเทศ
สิงคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซียและกัมพูชา แสดงถึง
ศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในการเป็น
ซัพพลายเออร์แก่ประเทศคู่ค้าในภูมิภาค 

บทสรุปผู้บริหาร 
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ศักยภาพของ SME ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

• ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็น
ทรัพยากรท่ีทักษะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยเป็นท่ียอมรับจากตลาดท่ัวโลก 
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในปัจจุบันก าลัง
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังใน
ระดับผู้ปฏิบัติและระดับการจัดการ แนวโน้มของ
ผลกระทบด้านแรงงานมี ทิศทางเพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากแรงงานไทยเปลี่ยนอาชีพ ค่านิยมของ
คนรุ่นใหม่ท่ีไม่ต้องการท างานในระดับผู้ปฏิบัติ
ในอุตสาหกรรมแรงงาน พร้อมทั้งการขาดความ
เข้าใจถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ท า
ให้ความสนใจในการท างานในอุตสาหกรรมนี้มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  

• การจัดการวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น
หลักตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า เนื่องจากแหล่งผลิต
พืชเส้นใยในประเทศมีจ ากัด และเส้นใยท่ีผลิตได้
มีความหลากหลายน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ต้องรับภาระต้นทุนการผลิตสูงในการน าเข้า
วัตถุดิบ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านกายภาพท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพวัตถุดิบแต่
ยังขาดการสนับสนุนเชิงบูรณาการท่ีต้องการ
การแก้ ไ ข ข้ อ จ า กั ด ท้ั งทางด้ านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และการวิจัยและพัฒนา  

  

บทสรุปผู้บริหาร 

• การจัดการธุรกิจและการตลาด ผู้ประกอบการ
ขนาด เล็ กส่ วน ใหญ่ ขาดความ เข้ า ใ จด้ าน
การตลาดและไม่สามารถแยกย่อยข้อมูลทาง
การตลาดออกมาเป็นกลยุทธ์ได้ ดังนั้นจึงไม่มี
การวางต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ 
(Strategic Positioning) ท่ีชัดเจน เน้นผลิตสิ่ง
ท่ีช านาญโดยไม่ให้ความส าคัญการศึกษากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเท่าท่ีควร ส่งผลให้สินค้าขาดอัต
ลักษณ์ท่ีชัดเจน สื่อสารไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เลือกช่องทางขายไม่เหมาะสม และแบรนด์ไม่มี
ผลต่ อ ก ารตั ดสิ น ใ จ ซื้ อ ของลู กค้ า  ท า ให้
ผู้ประกอบการอาจต้องเข้าสู่การแข่งขันด้าน
ราคา นอกจากนี้การสนับสนุนด้านการตลาด
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ น ลั ก ษณ ะ ข อ ง ก า ร จั ด ง า น 
International Fair ไ ม่ ส า ม า ร ถ ดึ ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับผู้ผลิตในประเทศ
ไทย ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการนั้นขาดประสิทธิภาพ  

• ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัย
พัฒนา ในประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอหลายหน่วยงาน แต่ขาด
การบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
นอกจากนี้ข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่ได้รับการวิเคราะห์โดย
ให้ความส าคัญกับการน าไปใช้ประโยชน์ใน
มุมมองของผู้ประกอบการโดยเฉพาะข้อมูลด้าน
การตลาดท่ีมีความส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าการ
ส่งออกให้กับประเทศ   
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• การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน
สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่
ขาดการประสานงานระหว่างกันท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนและล่าช้า นอกจากโครงการ
ท่ีริ เริ่มโดยภาครัฐไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ ขาดกลไกใน
การสร้างความเข้าใจด้านความต้องการ
ของผู้ประกอบการท้ังในภาพรวมและราย
พ้ืนท่ี  

• ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ จาก
การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม
กลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปดังนี้  

กลุ่มผู้ประกอบการต้นน ้า ในขณะท่ีตลาดโลก
มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม 
สิ่งทอต้นน้ าอย่างสูง แต่ผู้ประกอบการมี
ข้อจ ากัดด้านวัตถุดิบการผลิตเนื่องจากข้อ
กฎหมายและการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตร ซึ่ง
ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย
และกฎหมาย การแก้ไขรูปแบบนโยบายและ
กิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมท่ี
ซ้ าซ้อนและแก้ไขไม่ถูกประเด็น นอกจากนี้ยัง
ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านในด้านเส้นใยธรรมชาติและเส้นใย
สังเคราะห์ที่เป็นวัตถุดิบการผลิตท่ีส าคัญ 

กลุ่มผู้ประกอบการกลางน ้า ต้องการได้รับ
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการจัดการแรงงาน
เนื่องจากผลกระทบของนโยบายการขึ้น
ค่าแรงขั้นต่ า การปรับตัวตามกฎระเบียบใน
กระบวนการผลิต การพ่ึงพาเทคโนโลยีการ
ผลิตจากต่างประเทศ การสร้างความเข้าใจถึง
แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ก าหนด Business Positioning และการ
สนับสนุนด้านรูปแบบและช่องทางการตลาด 

กลุ่มผู้ประกอบการปลายน ้า ต้องการได้รับ
การสนับสนุนด้านแรงงาน การปรับปรุงด้าน
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การ
สร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาตราสินค้า 
การสนับสนุนข้อมูลทางการตลาดเพ่ือช่วยใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์
ด้านการตลาดท่ีเหมาะสม 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ SME ใน
ตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ก าลัง
เผชิญข้อท้าทายจากการแข่งขันท่ีรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง
การเกิดขึ้นของคู่แข่งใหม่  วัตถุดิบหลักเป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและ
ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกท่ีมีความผันผวน 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ควรต้องสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
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• การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและพัฒนา
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ประเด็นด้าน
การพัฒนาศักยภาพด้านวัตถุดิบประกอบ
ไปด้วย 2 ประการท่ีส าคัญ คือ ประเด็น
การปรับปัจจัยเอื้อต่อการเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตเพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านปริมาณ
การผลิต และประเด็นด้านการส่งเสริม
แล ะ พัฒนาด้ า น วั สดุ ศ าสตร์ ท่ี ส ร้ า ง
ทางเลือกและความหลากหลายด้าน
วัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการ  

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน
ฝีมือ ประเด็นเร่งด่วนด้านทรัพยากร
มนุษย์คือการจัดหาแรงงานเพ่ือสนับสนุน
ในกระบวนการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบัน และเตรียมความ
พร้อมในการทักษะแรงงานท่ีจะเข้ามาเป็น
แรงงานท่ีมีศักยภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งในระยะกลางและระยะยาว 
ซึ่งต้องมีการสนับสนุนด้านการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ การเปิดโอกาสในการ
ฝึกงานขณะเรียน การสร้างความเข้าใจถึง 
Career Path ในอุตสหากรรมสิ่งทอและ
เครื่ องนุ่ งห่ม ท้ังในมุมมองด้านการ
บริ ห ารจั ดก าร การบริ ห ารจั ดการ
กระบวนการผลิต และการเป็นแรงงาน
ทักษะฝีมือเฉพาะด้าน  

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการ
พัฒนามาตรฐาน เ พ่ือ เ ป็นการ เ พ่ิม
ศักยภาพการผลิต ความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดสากล ควรมีการ 

 

ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
เครื่องจักรกลการผลิตโดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรฐานกระบวนการการผลิต และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินธุรกิจ
ท้ังในลักษณะคลัสเตอร์ตามพ้ืนท่ี การบูรณา
การของห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการ 
และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

• การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากการ
ออกแบบและการบริการก่อนและหลัง
การขาย การปรับตัวด้านการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณฑ์ เ ป็ น ปั จ จั ย ส า คั ญส า ห รั บ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ม
ผู้ประกอบการควรได้รับการสร้างทักษะ
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรและ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาตราสินค้า และการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือสนับสนุนใน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  

• การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ การสนับสนุนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ม
จ าเป็นต้องสร้างการบริโภคท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการบริโภคใน
ประเทศอย่างยั่งยืน ควรมีการสร้าง
ก ร ะ แ ส ข อ ง ก า ร บ ริ โ ภ ค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เ ค รื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ไ ทย โ ดย ใน เ บื้ อ ง ต้ น
หน่วยงานภาครัฐสามารถช่ วย เหลื อ
ผู้ประกอบการโดยเป็นผู้บริโภครายใหญ่  

ส าหรับการตลาดในต่างประเทศควรมีการ
ประสานงานตรวจสอบกิจกรรมการตลาด
จ าพวก International Trade Fair ของ
ประเทศอื่นๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า 
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
ผู้ประกอบการไทย  

บทสรุปผู้บริหาร 
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จากการประมวลข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม สถานการณ์ปัจจุบันของ 
SME ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และยุทธศาสตร์การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสสว . แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์และโครงการ ดังต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์: ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีศักยภาพในการรองรับการ
เป็นศูนย์กลางการค้าและการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอาเซียนท่ีมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ความหลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มด้านกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้านการตลาดบนพ้ืนฐานของ
การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและระบบข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การสนับสนุนและพัฒนาตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาและเสริมสร้างด้านแรงงานและบุคลากร 
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รูปที่ 2 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ม 
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บ ท ที่  1 
 
 
 
บ ท น า  

 

Small and Medium  Enterprises 



1.1 
ที่มาโครงการ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ได้จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559 โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ส าหรับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME น าไปประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ท่ีเกิดจากการบูรณาการ
เชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้โตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

ด้วยวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีองค์ประกอบครอบคลุมถึงกิจการ
ผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก
หรือกิจการอื่น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
ประสบปัญหาและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน การส่งเสริม SME 
จึงมีความจ าเป็นต้องทราบสภาพปัญหาและผลกระทบ ในแต่
ละสาขาอุตสาหกรรม ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
แนวทางการพัฒนา SME ให้เหมาะสม เพ่ือให้ทราบ
ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ใน
แต่ละสาขา รวมท้ังเพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์นโยบายการ
ส่งเสริม SME ในสาขาเป้าหมายท่ีสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
และแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559  
 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายสาขา ได้ริเริ่มโดยส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยศึกษา
ภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมใน
ตลาดโลก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านปัจจัย 

 
การผลิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบตลาดท้ังห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือหาแนวทางและประเด็นสนับสนุนเพ่ิมเติม
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์
จากภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สถานการณ์ภาพรวมในตลาดโลก ปัจจัยและแนวโน้ม
ของตลาดผู้บริ โภคท่ีมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ศึกษาศักยภาพ
ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรหลักตามห่วงโซ่คุณค่า และ
จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ตัวแทนภาครัฐและสมาคมต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน เพ่ือ
สังเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม Missing Link 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายตัวชี้วัดแผนส่งเสริม SME 
สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ เป้าหมายยุทธศาสตร์และโครงการท่ีส าคัญ อัน
จะน าไปสู่แผนการส่งเสริม SME อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องประดับ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMS 
รายสาขาท่ีเกิดจากการบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

15 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมยุทธศาสตร์แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม มีวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ

ส่ ง เ ส ริ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

2) เพ่ือให้มีกรอบและทิศทางเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
ส่ ง เ ส ริ ม  SME ส าข า อุ ต ส าห กร รม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เครื่องนุ่งห่ม ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) เพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ SME ใน
สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีเกิดจาก
การบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.2
วัตถุประสงค์  

SME 

SM
E 
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 ภ า พ ร ว ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง ศ ร ษ ฐ กิ จ

แ ล ะ  S M E  ข อ ง ไ ท ย  

ภาพประกอบจาก: http://www.flickr.com/photos/28703188@N02/4225816887/ 

บ ท ที่  2 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย จัดเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และครอบคลุมอุตสาหกรรมย่อย
หลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาในมิติด้านการตลาด
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถแบ่งออกเป็น 
3 อุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหัตถกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งท้ัง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมจะครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์หลักถึง 14 ผลิตภัณฑ์และมีผลิตภัณฑ์ย่อยอีก
กว่า 100 ผลิตภัณฑ์1 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตาม
โครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตหรือ
พิจารณาตามห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ า กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลางน้ า และกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ า 

 
2.1 
นิยามอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

2.1.1 นิยามอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

รูปที่ 2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

1Hamonized System Code, pp.50–63. 
 

Footnote: 
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1) อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นต้น 
(Upstream) เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกในโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเริ่มต้นจาก
อุตสาหกรรมเส้นใย ซึ่งหากแบ่งตามลักษณะการผลิตจะ
แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  

อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติประกอบไปด้วยเส้นใยฝ้าย 
ไหมขนสัตว์ และพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยเส้นใยฝ้ายส่วนใหญ่จะเป็นการ
น าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และ
ประเทศจีน 
 
อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยสารเคมี การผลิตเส้นใยสังเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก 
และเรยอน โดยท่ีเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบส าคัญท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีก าลังการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 79.22 ของก าลังการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ท้ังหมด 
อย่ า ง ไรก็ ตามอุ ตสาหกรรม เส้ น ใ ยสั ง เคร าะห์ เ ป็ น
อุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง (Capital Intensive) 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ส่ วนใหญ่จะ เ ป็นการน า เข้ าจากต่างประเทศ ดังนั้ น 
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่จะเป็นบริษัทประเภทร่วมทุนกับต่างชาติ 
 
 

2รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ่งทอ,2554, น.3. 

 

Footnote: 

2) อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นกลาง 
(Middle Stream) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีต้องอาศัย
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า โดยน ามาผ่าน
กระบวนการเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การทอผ้า การถักผ้า การฟอกย้อม การพิมพ์และ
แต่งส าเร็จ อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ าประกอบด้วย  

• อุตสาหกรรมป่ันด้าย คือ เป็นอุตสาหกรรมท่ีน าเส้น
ใยมาป่ันเป็นเส้นด้าย ซึ่งอุตสาหกรรมป่ันด้ายของ
ไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเส้นด้ายใยสังเคราะห์
เนื่องจากใยฝ้ายเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินั้นต้องพ่ึงพา
สภาพภูมิอากาศของประเทศจึงมักประสบปัญหาด้าน
คุณภาพและปริมาณการผลิตฝ้ายไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบระหว่างการผลิต ในขณะท่ีเส้นด้ายใย
สังเคราะห์จะมีกระบวนการผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยประเภท
ต่างๆ เช่น การใช้คาโปแลคตรัมในการผลิตเส้นใย
ไนล่อน เป็นต้น การผลิตเส้นใยสังเคราะห์จึงเป็น
อุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
มากกว่าแรงงานคน เทคโนโลยีและเครื่องจักรส่วน
ใหญ่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมท้ังวัตถุดิบ
ท่ี เ ป็ น เ ส้ น ใ ย คุ ณภ าพสู ง ก็ มี ก า รน า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมเส้นใย
สังเคราะห์ของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่ า เส้นด้ายท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
เบอร์ 40-50 ในขณะท่ีเส้นด้ายขนาดเล็ก อาทิ 
เส้นด้ายเบอร์ 80 ส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาน าเข้าจาก
ต่างประเทศ อุตสาหกรรมป่ันด้ายจากใยสังเคราะห์
ของไทยจะใช้วัตถุดิบในประเทศสูงถึงร้อยละ 80
ส่วนอุตสาหกรรมปั่นด้ายโดยใช้ใยธรรมชาติจะใช้เส้น
ใยฝ้ายในประเทศเพียงร้อยละ 20 ท่ีเหลือเป็นการ
น าเข้าเส้นใยคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

20 
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3รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรม
สิ่งทอ,2554, น.4. 
4โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาค
การผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ปี 2554. 

 

Footnote: 

ระบบการป่ันด้ายท่ีนิยมใช้ท่ัวไปมี 2 ระบบ คือ (1) ระบบ
การ ป่ันด้ ายระบบวงแหวน (Ring-Spinning) ซึ่ ง เ ป็น
เครื่องจักรท่ีมีระบบท่ีทันสมัยท่ีสุด แต่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 70 ยังใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าท่ีล้าสมัยท าให้
เส้นด้ายท่ีผลิตได้มีคุณภาพต่ า และมีการสูญเสียวัตถุดิบใน
การผลิตสูง (2) ระบบปลายเปิด (Open-end Spinning) 
เป็นระบบท่ีป่ันด้ายด้วยความเร็วรอบสูงกว่าระบบวงแหวน 
แต่เหมาะกับอุตสาหกรรมป่ันด้ายขนาดใหญ่และต้องใช้เงิน
ลงทุนเป็นจ านวนมาก3  

• อุตสาหกรรมทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลาง ผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จากอุตสาหกรรมนี้ได้แก่ ผ้าทอและผ้าถัก โดยผ้าทอ
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามวัตถุดิบการผลิต คือ ผ้าทอจาก
ฝ้ายและผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ผ้าทอจากใยสังเคราะห์มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าทอฝ้ายและมีบางคุณสมบัติท่ี
ดีกว่า ท้ังในด้านความยืดหยุ่น ความทนทาน น้ าหนัก 
และท่ีส าคัญคือมีราคาต่ ากว่าผ้าทอฝ้าย ดังนั้นจึงใช้ใน
การทอผ้ามากกว่า วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมทอผ้า 
คือ เส้นด้าย ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35 ของต้นทุน
การผลิตโดยรวม ซึ่งแหล่งน าเข้าหลักของไทยได้แก่ 
ไต้ห วัน ญี่ ปุ่น อินโดนี เซีย และเกาหลี เนื่องจาก
อุตสาหกรรมทอผ้าอาศัยการใช้แรงงานท่ีสูงและการ
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมทอผ้าในปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านต้นทุน
ค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนการน าเข้า เส้นด้ายจาก
ต่างประเทศ4  

• อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งส าเร็จเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่า 
(Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการจากตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้นท้ังจาก
ตลาดจากกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดโลกโดยเฉพาะ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดพิเศษ (Functional Textile) 
และสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ประสบกับปัญหา
หลายด้าน เช่น การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การจัดการต้นทุน
ทางการผลิตที่ต้องใช้สารเคมีน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 48 ของต้นทุนการผลิต นอกจากนี้
ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการปรับตัวด้านการบริหาร
จัดการระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
ลงทุนด้านการพัฒนามาตรฐานการจัดการน้ าเสียจาก
โรงงาน 
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3) อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย 
(Downstream) หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิต
เ ค รื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ใ น ลั ก ษณะ เ สื้ อ ผ้ า ส า เ ร็ จ รู ป  เ ป็ น
อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างงานสูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน 
กิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ าท่ีส าคัญ
ประกอบไปด้วยการตัดเย็บ การเดินจักร และการ
ออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการ
ใช้แรงงานเป็นส าคัญ ซึ่งในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทย
ได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานต่ าจึงเป็นแหล่งการผลิต
ตามค าสั่งซื้อ (Original Equipment Manufacturing) ท่ี
ส าคัญ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยสูญเสีย
ความได้เปรียบเนื่องจากการปรับค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ท าให้ผู้ว่าจ้าง
ในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าจ้าง
แรงงานท่ีถูกกว่า เช่น จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และ
เวียดนาม แม้ว่าผู้ประกอบการเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศ
หลายราย ได้ พยายาม เ พ่ิ มผลิ ตภาพ ในการผลิ ต 
(Productivity) เพ่ือชดเชยต้นทุนค่าแรงท่ีสูงขึ้น  

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยยังอยู่ใน
สภาวะการชะลอตัวและตกอยู่ ในภาวะ Nutcracker 
Market กล่าวคือ ต าแหน่งทางการแข่งขันของประเทศ
ถูกกดดันด้านราคาจากตลาดล่างโดยจีนและเวียดนาม 
และไม่อาจขึ้นไปอยู่ในตลาดบนเนื่องจากการรับรู้ของ
ผู้บริโภคยังไม่เพียงพอดังเช่น สินค้าจาก อิตาลี หรือ 
ฝรั่งเศส  ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
สร้างต าแหน่งทางการแข่งขันของประเทศให้ชัดเจนและมี
ทิศทาง  

ทางออกท่ีส าคัญทางหนึ่งคือการผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ไทยยอมรับความส าคัญของการสร้างตราสินค้ามากขึ้น 
ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดย
อาศัยการสร้างความเข้าใจถึงความต้องการทางด้าน
การตลาดและศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการไทย 
เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่การเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี มี ต ร า สิ น ค้ า  (Original Brand 
Manufacturing) เป็นของตนเองและสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีบทบาท
ส า คั ญ ใ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ก า ร พัฒน า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในประเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เป็นสาขาการผลิตท่ีสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยู่ท่ีอันดับ 4 คิดเป็นมูลค่า 245 พันล้าน
บาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ัง
ประเทศ มูลค่า GDP อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ระหว่างปี 
2550-2554 มีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เฉลี่ย 150,000 ล้านบาทต่อปี5  โดยการผลิตส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศสูงถึง
ร้อยละ 64.19 และเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกประมาณ
ร้อยละ 35.816 

 
2.2  
ความส าคัญของ
อุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

2.2.1 มูลค่าอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

รูปที่ 2.2 มูลค่าอุตสาหกรรมต่อ  GDP 

5อนาคตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย,ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2555. 
6รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม 
2552 

 

Footnote: 

7,098.9 7,286.6 
6,521.9 

7,770.6 
8,356.2 

6,015.5 

3,129.5 
3,727.8 

2,880.9 

4,007.5 
4,904.5 

4,174.2 

                              

       

        

รูปที่ 2.3 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
ปี 2550-2554 

ที่มา: สถิติสิ่งทอไทย 2554-2555; สถาบันพัฒนาสิ่งทอ อ้างอิงจากสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; NESDB ; IMF Staff Report 2012 
หมายเหตุ: ปรับตัวเลขตามรายงานล่าสุดของสถาบันพัฒนาสิ่งทอ 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ที่มา: สถาบันพัฒนาสิ่งทอ  2555 , สภาพัฒน์ฯ 2554,  UNCOMTRADE 2012,  

2.2% 

*ม.ค.-ต.ค.55 
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7สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย, ตุลาคม 2012. 
8รายงานสถานการณ์การส่งออกรายอุตสาหกรรม,ฝ่าย
ส่งเสริมการส่งออก,สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ
ไทย, 2553. 
9ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554. 
10Actual Export 2011,ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 2554, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 
11WTO, Compiled by Thailand Textile Institute, 
Thai Textile Statistics 2011/2012. 
12ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2554, 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 
13Fiber Exports Classified by Countries, Thai 
Textiles Statistics 2011-2012. 
14Clothing Exports Classified by Countries, Thai 
Textiles Statistics 2011-2012 

 

Footnote: 

หากพิจารณาจากมูลค่ารวมจากการน าเข้าและส่งออกของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยช่วงปี 2550-
2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องทุกปี
เฉลี่ยราว 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากมีมูลค่าการ
ส่งออกมากกว่าการน าเข้าอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในปี 2552 
ท่ีประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมลดลงเหลือเพียง 9,402.8 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์เกินดุลการค้าราว 
3,641 ล้านเหรียญสหรัฐฯ7  โดยยอดการค้าท่ีลดลงส่วน
หนึ่งมาจากปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตลอดท้ังปี8  
ประกอบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จึงส่งผลให้การ
น าเข้าและส่งออกของไทยเกิดการชะลอตัวในปีดังกล่าว 

ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,356.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยร้อยละ 60 เป็นการส่งออกสิ่งทอ รวมมูลค่า 
5,047.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอีกร้อยละ 40 เป็นการ
ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รวมมูลค่า 3,308.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน(9) 
มูลค่ารวม 1,563.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 18.7 รองลงมาคือสหภาพยุ โรป (27) มูลค่า 
1,468.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6  
และสหรัฐอเมริกามูลค่ารวม 1,433.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.29  อย่างไรก็ตามภาพรวมการ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยในปี 2554 
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.510  

2.2.2 การส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

การส่งออกสิ่งทอของไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
จ านวนมาก โดยมีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับท่ี 12 
ของโลก11  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ีมีการส่งออกเป็นจ านวนมาก 
ได้แก่ สิ่งทอประเภทผ้าผืน เส้นด้ายและเส้นใย โดยในปี 
2554 มีการส่งออกสิ่งทอประเภทผ้าผืนมากเป็นอันดับ 1 
รวมมูลค่า 1,599 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ (ส่งออกไป
เวียดนามมากท่ีสุด) รองลงมาคือสิ่งทอประเภทเส้นด้ายมี
มูลค่ารวม 1,277.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกเส้นด้ายใยประดิษฐ์ (Man-made Yarn) ซึ่งมี
มูลค่ากว่า 1,007 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ส่วนใหญ่ส่งออกไป
บราซิล)  

อย่างไรก็ตาม สิ่งทอประเภทเส้นใย (Fiber) ถึงแม้จะมี
มูลค่าการส่งออกไม่สูงมากนัก ส่งออกเพียง 839.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ แต่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการเติบโต
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 20.112  เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
ประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสิ่งทอ โดยมีตลาดส่งออกหลักๆ ท่ี
ส าคัญของไทย คือ เวียดนาม จีน ตุรกีและอินโดนีเซีย 
รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.413    

ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยมีอัตราการส่งออกเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย  
โดยตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย14  คือ สหรัฐอเมริกา 
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15ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,กรกฏาคม 2555 
16Thai Textile & Clothing Statistics , October 
2012. 
17อนาคตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  2555. 
 

Footnote: 

มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.7 มูลค่า 1,148.05 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 9.9 มูลค่า 
327.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
จากมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยจะพบได้ว่า มูลค่า
การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
มีอัตราลดลดต้ังแต่ปี 2551 ท้ังนี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
กลุ่มประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มหันไปน าเข้า
เครื่องนุ่งห่มจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนามเพิ่มมากขึ้น15   

การส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในกลุ่มประเทศอาเซียนก็มี
แนวโน้มเติบโตเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2554 มีมูลค่าการ
ส่งออกมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 
13.55 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,549.77 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นมูลค่าการส่งออกสิ่งทอรวมท้ังสิ้น 1,401.40 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 12.40  
และส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวมท้ังสิ้น 148.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 25.76 ผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอส่งออกท่ีส าคัญ คือ ผ้าผืน ซึ่ งมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 
604.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือเส้นใยสังเคราะห์ 
มีมูลค่ารวม 155.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออก
ท่ีส าคัญของไทยได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ 
เป็นต้น 

ด้านการส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส าเร็จรูป 
(Garment) ของไทยขยายตัวร้อยละ 2 ระหว่างปี 2553-
2554 ตลาดส่งออกท่ีส าคัญในแถบประเทศกลุ่มอาเซียน 
ได้แก่ สิงค์โปร์ เมียนมาร์ และมาเลเซีย โดยในปี 2554 
มีมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส าเร็จรูปรวม
มูลค่า 125.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 31.83 และในปี 2554 มี
มูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์มากเป็นอันดับ 1 
มีมูลค่า 36.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสูงสุดอยู่ท่ีประเทศกัมพูชาซึ่ง
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ถึงร้อยละ 
384.36 ด้วยมูลค่าการส่งออก 11.16 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯฯ  ในขณะท่ีฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวติดลบ
ร้อยละ 0.11 หรือมีมูลค่าการส่งออกลดลงในปี 2554 
โดยมีมูลค่าการส่งออกรวมท้ังสิ้น 12.90 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ16   

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มระหว่างปี2550-2554 จะเห็นทิศทางท่ี
ชัดเจนว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยกลุ่มสิ่งทอยังคง
ขยายตั ว ได้ดี เ ฉลี่ ยร้ อยละ 9 ต่อ ปี ในขณะ ท่ีกลุ่ ม
เครื่องนุ่งห่มอยู่ในภาวะถดถอยเติบโตเฉลี่ยติดลบร้อยละ 1 
ต่อ ปี โดยมีตลาดส่ งออกหลัก ท่ีส าคัญของไทย คือ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมณี สหราชอาณาจักร และ
ฝรั่งเศส รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.8517 

 839.20 
(10%)  

 1,277.40 
(15.29%)  

 1,599.00 
(19.14%)  

 321.80 
(3.85%)  

 413.60 
(4.95%)  

 3,308.50 
(39.59%)  

 596.70 
(7.14%) 

รูปที่ 2.4 มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายผลิตภัณฑ์ ปี 2554 

ที่มา: สถิติสิ่งทอไทย 2554/2555 สถาบันพัฒนาสิ่งทอ สรุปภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 2554 และแนวโน้ม 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม 
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19สถิตสิิ่งทอไทย 2554/2555. 
20Information and Communication Technology 
Center with Cooperation of the Customs 
Department, Compiled by Thailand Textile 
Institute, Thailand Textile Statistics 2011/2012, 
Thailand Textile Institute. 
21สถิติสิ่งทอไทย 2554/2555. 
22บทสัมภาษณ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย (มิถุนายน 2555). 
 

Footnote: 

หากพิจารณาตามมูลค่าการน าเข้ารายผลิตภัณฑ์ จะพบว่า 
มีการน าเข้าเส้นใยมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 
1,375.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ผ้าผืนมี
มูลค่ารวม 1,174.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีมีการ
น าเข้าเคหะสิ่งทอมีมูลค่า 65.90 ล้านเหรียญ หรือ
สัดส่วนราวร้อยละ 1.34 เท่านั้น19  ท้ังนี้ เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าประเทศไทยมีการน าเข้าและส่งออกสิ่งทอประเภท
ผ้าผืนอยู่ในอันดับสูงสุด โดยกลุ่มผ้าผืนท่ีน าเข้าส่วนใหญ่จะ
เป็นผ้าทอเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าถัก และผ้าฝ้าย ตามล าดับ 
ในขณะท่ีกลุ่มผ้าผืนท่ีส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทอเส้นใย
ประดิษฐ์ ผ้าฝ้ายและผ้าถัก ตามล าดับ20 

ในปี 2554 ประเทศไทยก็มีการน า เข้ าสิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 7.5 รวมมูลค่า
การน าเข้าท้ังสิ้น 4,904.50ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยร้อย
ละ 89 เป็นการน าเข้าสิ่งทอ รวมมูลค่า 4,371.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และอีกร้อยละ 11 เ ป็นการน าเข้า
เครื่องนุ่งห่ม รวมมูลค่า 533 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเส้นใยมากท่ีสุดถึงร้อยละ 28.04 
รองลงมาคือ ผ้าผืน ร้อยละ 23.94 และเส้นด้ายร้อยละ 
14.91 ซึ่งเป็นการน าเข้ามาจากประเทศจีน ญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีประเทศไทยมีการน าเข้าสิ่งทอ
ประเภทเคหะสิ่อทอน้อยที่สุด ร้อยละ 1.34 เป็นต้น18  

2.2.3 การน าเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จัดเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ
หลากหลายในประเภทสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยวัตถุดิบ
ในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผ้าถักมากกว่าผ้าทอ โดย
ในปี 2554 มีการน าเข้าเครื่องนุ่งห่มรวมมูลค่า 533 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 10.8721  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการน าเข้าสินค้ามาจากภูมิภาคเอเซียอาทิ จีน ฮ่องกง
และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยสัดส่วนการน าเข้าจากจีนสูงถึงร้อย
ละ 56.822  ของมูลค่าการน าเข้าท้ังหมด ในขณะท่ี
สัดส่วนการน าเข้าจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรปหรือ
อเมริกาเริ่มมีสัดส่วนลดลงอย่างเหลือเพียงร้อยละ 1-3 
เท่านั้น ท้ังนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมีผลมาจากการย้ายฐานการ
ผลิตของกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้ารายใหญ่ของโลกมายังภูมิภาค
เอเซีย รวมถึงการย้ายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานใน
ประเทศจีน จึงส่งผลให้ประเทศไทยหันมาน าเข้าเสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่มจากจีนมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นการ
น าเข้าจากฮ่องกงและญ่ีปุ่น ตามล าดับ 

ภาพรวมการน าเข้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
ปี2554 เทียบกับปี 2553 ในมิติการเติบโตของตลาดจะ
พบว่า การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 7.5 โดยสินค้าน าเข้าเติบโตมากท่ีสุดคือ เส้น
ใย (ร้อยละ 25.9) รองลงมา คือ สิ่งทออื่นๆ (ร้อยละ 
17.2) สิ่งทอเทคนิค (ร้อยละ 14) ผ้าผืน (ร้อยละ 12.3) 
ด้าย (ร้อยละ 5.7) เครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 2.3) และ
เคหะสิ่งทอ (ร้อยละ-11.8) ตามล าดับ ลักษณะการน าเข้า
วัตถุดิบขั้นต้นและขั้นกลางเพ่ือผลิตและจ าหน่ายต่อไปยัง
ประเทศท่ี 3 แหล่งวัตถุดิบหลักของไทย คือ ประเทศจีน 
ญี่ปุ่น ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา 

ที่มา: สถิติสิ่งทอไทย 2554/2555 สถาบันพัฒนาสิ่งทอ สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2554 
และแนวโน้ม 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม 

รูปที่ 2.5 มูลค่าการน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายผลิตภัณฑ์ ปี 2554 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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23การประชุมอนาคตสิ่งทอไทย โดย สมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 ต.ค.55. 
 

Footnote: 

ปี 2554 อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่มเ ป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความเชื่อมโยงในหลายๆ อุตสาหกรรม
ย่อย ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนกว่า 
4,500 โรงงาน ก่อให้เกิดการจ้างงาน 1022,880 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของแรงงานในภาคการผลิต 
โดยแรงงานกว่า 795,880 คน หรือ ร้อยละ 78 อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องนุ่ งห่ม รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมงานถักผ้า 62,400 คน งานป่ันด้าย 
57,200 คน งานทอผ้า 52,160 คน และงานฟอกย้อม
พิมพ์ลาย 41,940 คน โดยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ใช้แรงงานคนน้อยท่ีสุดเพียง 13,300 คน 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีและต้องอาศัยเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิต ท้ังนี้
อัตราการจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เริ่มมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี สืบเน่ืองมาจาก
อัตราค่าจ้ างแรงงานขั้นต่ ามีการปรับตัว เ พ่ิมสู งขึ้ น  
อุ ตส าหกรรมสิ่ งทอแล ะ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เ ป็นอี กหนึ่ ง
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงค่อนข้างมากจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานดังกล่าว  ส่งผลให้
ผู้ประกอบการเริ่มน าเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนท่ีแรงงานคน
เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2554 มีมูลค่าการน าเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี 2553 ท่ีมี
มูลค่าการน าเข้ารวมเพียง 9,306.1 ล้านบาท แต่ในปี 
2554 ได้มีการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้นเป็น 10,164 ล้านบาท  
โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทเครื่องป่ันด้ายหรือ
เส้นใย (Spinning Machines & Equipment) มีมูลค่า
น าเข้าสูงสุดรวม 2,302.4 ล้านบาท รองลงมา คือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทเครื่องถักผ้า (Knitting 
Machines & Equipment) ซึ่งมีมูลค่าน าเข้ารวม 2,074.7 
ล้านบาท โดยเครื่องจักรดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
มาจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.2.4 การจ้างงาน  

การปรับเปลี่ยนอาชีพของกลุ่มแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่งท่ีส่งผลให้อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มลดลด อันเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐท่ีให้
การสนับสนุนในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร
ท่ีส าคัญของโลก ส่งผลให้แรงงานบางส่วนหันกลับคืนสู่
ภาคการเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากภาวะการขาด
แคลนแรงงานในช่วงฤดูท านาและฤดูเก็บเกี่ยว23  

รูปที่ 2.6 การจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ที่มา : Information and Communication Technology Center with 
Cooperation of the Customs Department, Compiled by Thailand 
Textile Institute, Thailand Textile Statistics 2011/2012, Thailand 
Textile Institute 

รูปที่ 2.7 สัดส่วนแรงงาน 
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24ในปี 2552 มีการน าเข้าและ
ส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
นุ่มห่มลดลงทุกประเภทตามที่ได้
กล่าวไว้ในหน้า 5. 
25แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 
2555-2559), สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ไทย.  
 

Footnote: 

ในภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมการสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศ ถือได้ว่าผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพด้านการผลิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการผลิต
สูงกว่าความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดย
พิจารณาตามห่วงโซ่อุปทานได้ ดังนี้  

อุตสาหกรรมต้นน้ า หากพิจารณาถึงขีดความสามารถด้าน
ปริมาณ การผลิตภายในประเทศ จะพบว่า ประเทศไทยมี
ข้อจ ากัดด้านวัตถุดิบขั้นต้น (เส้นใย) ท่ียังต้องพ่ึงพาการ
น าเข้าจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และจากข้อมูลของ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะเห็นได้ว่าปี 2550-
2553 วัตถุดิบขั้นต้นประเภทเส้นใยภายในประเทศมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในผลิต โดยเฉพาะ
วัตถุดิบประเภทใยฝ้ายธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณลดน้อยลง
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มียอดการน าเข้าวัตถุดิบประเภทเส้น
ใยฝ้ายเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2553-2554 มีการ
น าเข้าเส้นใยฝ้ายธรรมชาติเพ่ิมมากเกือบเท่าตัว จากเดิมใน
ปี 2552 มีการน าเข้าเส้นใยฝ้ายธรรมชาติมูลค่ารวม 
488.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2553 ได้มีการ
น าเข้าเพ่ิมขึ้นเป็น 742.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 
2554 ก็มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกเป็นมูลค่าถึง 
1,134.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการน าเข้าวัตถุดิบท่ีเพ่ิม
มากขึ้นในปี 2553-2554 จึงส่งผลให้ในช่วงปีดังกล่าว
ประเทศไทยมีปริมาณวัตถุดิบขั้นต้นเพ่ือการผลิตเพ่ิมมากขึ้น
จาก เดิม 857 ,000 ตัน ในปี 2552  เ พ่ิม เ ป็น 
918,000 ตันในปี 2553-2554 

2.2.5 ก าลังการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ  

อุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นอุตสาหกรรมเชื่อมต่อมาจาก
อุตสาหกรรมต้นน้ า โดยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถ
ผลิตผ้าทอได้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค
ภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
กลางน้ าสามารถพัฒนาการผลิตและขยายก าลังการผลิต
อย่างต่อเน่ือง กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ าจัดเป็นกลุ่มท่ีต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยีและแรงงานฝีมือเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทย
ยัง เ ป็นประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น การฟอกย้อม การพิมพ์ 
และการตกแต่ง ซึ่งคุณภาพในกระบวนการผลิตต่างๆ ของ
ไทยยังเป็นท่ียอมรับของตลาดสากล ถึงแม้กลุ่มประเทศใน
อาเซียนจะเริ่มพัฒนากระบวนการต่างๆ แต่หากเทียบจาก
คุณภาพและมาตรฐานแล้วประเทศไทยยังคงมีความ
ได้เปรียบทางด้านคุณภาพและฝีมือแรงงาน 

กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ านับเป็นอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมมูลค่า
ให้แก่วัตถุดิบ เชื่อมต่อไปยังการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
อุตสาหกรรมปลายน้ าอย่างได้ผล จึงมีความพยายาม
ส่ ง เสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอย่ างต่อ เนื่ อง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมย่อย (Sub Sectors) ท่ีมีผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจ านวนมาก และมีศักยภาพ
ในการรองรั บความต้ องการของตลาด ท้ัง ในและ
ต่างประเทศในอนาคต จึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของ
ภาครัฐได้แก่ กลุ่มสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) และ 
กลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอ (Craft Textile)25 

รูปที่ 2.8 เปรียบเทียบก าลังการผลิตและความต้องการบริโภคของแต่ละช่วงห่วงโซ่อุปทาน 
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ที่มา: สถิติสิ่งทอไทย 2554/2555, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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26อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมภายใต้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่
รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี 2545 ภายใต้โครงการ OTOP  ความส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังถูกกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมกลุ่มนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

Footnote: 

กลุ่มสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากความต้องการใช้สิ่งทอเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สิ่งทอเพ่ือการผลิต (Manufacturing 
Textile) สิ่งทอยานยนต์ (Auto Textile)  และสิ่งทอ
ทางการแพทย์ (Medical Textile) พร้อมท้ังประเทศไทย
เป็นประเทศท่ีมีวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีหลากหลายซึ่งหากมี
การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาจะสามารถผลักดันให้
ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มนี้มีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและ
สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเข้มแข็ง  

กลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอ (Craft Textile) เป็นอุตสาหกรรมที่
มีผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 
เกี่ยวพันกับการกระจายรายได้ในชนบท และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
หัตถกรรมเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง26  ผลิตภัณฑ์หัตถสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีอาศัยพ้ืนฐานความรู้พ้ืนถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และ
แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะด้าน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
มีอัตตลักษณ์ท่ีแตกต่างและโดดเด่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพสูงทางด้าน
อ านาจซื้อโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคจากต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมปลายน้ า หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทย เ ป็ นอุ ต ส าหกร รม ท่ีมี ศั ก ย ภาพสู ง  จ ากผลิ ต
ภายในประเทศแบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า รวมถึงการมีผู้ประกอบการและ
แรงงานท่ีมีประสบการณ์มายาวนาน และยังได้รับแรง
สนับสนุนและส่งเสริมจากสถาบันและสมาคมต่างๆ มีก าลัง
การผลิตอยู่ในช่วง 400,000-500,000 ตันต่อปี ในขณะ
ท่ีปริมาณการบริ โภคอยู่ ในช่วงไม่ เกิน 300,000 -
370,000 ตัน นับเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังการผลิตสูงกว่าการ
บริโภคในประเทศมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 30  ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ ามีก าลังการผลิตท่ีใกล้เคียง
กับการบริโภคมากบวกลบไม่เกินร้อยละ 20 
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เนื่ อ งจากลั กษณะและรู ปแบบการด า เนินงานของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน
มีความแตกต่างกันในทุกมิติ ดังนั้น ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีอยู่ในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่อุปทานจะประสบปัญหาและอุปสรรคท่ีแตกต่างกันไป 
ดังนี้  

อุตสาหกรรมต้นน้ า ปัญหาหลักท่ีส าคัญของอุตสาหกรรม
ต้นน้ าคือปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวน
ทางด้านราคาของต้นทุนวัตถุดิบหลักท่ีใช้ ในการผลิต 
โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ 
อาทิ เส้นด้ายและเส้นใยต่างๆ ซึ่งในบางครั้งอาจประสบ
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคา
ต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่ง
จะส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการท่ีต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงท่ีต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ จะต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงมากขึ้น 
ซึ่งเกิดจากมาตรการทางด้านภาษีการน าเข้าและความ              
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นกลุ่มท่ีต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี 
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตของไทยยังถือว่าเป็น
เทคโนโลยีท่ีล้าสมัย และยังคงต้องใช้แรงงานเป็นปัจจัย
หลักในการผลิต การขาดแหล่ ง เ งินทุน ท่ีจะพัฒนา
กระบวนการผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับความ
ต้องการหรือขีดการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาดโลก
ได้  

อุตสาหกรรมปลายน้ า  เ ป็นอุ ตสาหกรรม ท่ีมี ขี ด
ความสามารถในสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงสุด ในขณะเดียวกัน
ปัญหาและอุปสรรค ท่ีส าคัญของผู้ ประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ก็คือ การพัฒนาด้านการออกแบบและสร้าง
ตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้อง
อาศัยการสร้างความเข้าใจและการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ผลิตอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังขาดข้อมูล
ทางการตลาดท่ีส าคัญ ท่ีจะน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาสินค้า
และบริการได้  

ปัญหาด้านต้นทุนแรงงานสูงและแรงงานขาดแคลน เป็น
ประเด็นส าคัญท่ีอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลาย
น้ าได้รับผลกระทบท่ัวถึงกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหรรมท่ีเน้นการใช้แรงงานฝีมือ 
(Labor Intensive) เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการผลิต 
ดังนั้นประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันผู้ประกอบใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้รับผลกระทบด้าน
จัดการทรัยพากรบุคคลใน 3 ระยะด้วยกัน ประกอบไป
ด้วยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

2.2.6 ปัญหาและอุปสรรค  

• ระยะสั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก าลังเผชิญกับ
การบริหารจัดการต้นทุนแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ
จากการท่ีค่าแรงขั้นต่ าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาใน 2 ด้านด้วยกัน คือ ปัญหาด้านต้นทุน
แรงงานท่ีสูงขึ้นซึ่งน าไปสู่การเลิกจ้าง การย้ายฐาน
การผลิตและการปิดกิจการ  ส่วนอีกปัญหาหนึ่ง คือ 
ปัญหาด้ านการ เคลื่ อนย้ า ยแรงงานออกจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากผู้ใช้
แรงงานมีทางเลือกอาชีพท่ีท างานเบากว่าแต่ได้ค่าแรง
ขั้นต่ าเท่ากัน 
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• ระยะกลาง ผู้ประกอบการก าลังจะเผชิญกับภาวะ
ค่าใช้จ่ายฐานค่าจ้างเงินเดือนสูงขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ าท่ี
ปรั บฐาน และ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีจะเข้าสู่ช่วงเกษียณอายุซึ่งจ าเป็นต้องเร่ง
หาแรงงานทดแทนเพ่ือพัฒนาประสบการณ์และองค์
ความรู้ในการด าเนินงานท้ังแรงงานส าหรับการควบคุม
การผลิต แรงงานช่างฝีมือ และแรงงานด้านการควบคุม
กระบวนการด าเนินงาน  

• ระยะยาว ผู้ประกอบการจะเผชิญกับการขาดแคลน
แรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจในทุกด้านเนื่องจากทรัพยากรบุคคลท่ีอยู่ในระหว่าง
การศึกษามีแนวโน้มขาดความสนใจเข้าสู่อุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

ปัญหาค่าแรงขั้นต่ าท่ีเพ่ิมสูงขึ้นนับเป็นบททดสอบหนึ่ง
ส าหรับผู้ประกอบการในการปรับตัว และเป็นจังหวะท่ีดีใน
การปรับโครงสร้างองค์กร หรือปรับกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น เ พ่ือลดความสูญเสียใน
กระบวนการท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้
ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หมายถึงการลด
การพ่ึงพาแรงงานทักษะต่ า การลดต้นทุนการผลิต หรือ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า ซึ่งช่วยลดผลกระทบจาก
ต้นทุนแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นได2้7  

นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญอีกประการท่ีผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ เครื่ อ งนุ่ งห่มจะต้อง เผชิญ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้า
สู่ตลาดโลก คือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลง 
GSP28 ตามสิทธิประโยชน์ ซึ่งก าลังจะหมดลงในปี 2558  
นี้ โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับก าแพงภาษี การส่งออกสินค้า
ไปต่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งด าเนินการในการ
ต่อรองด้านกรอบภาษีกับประเทศคู่ค้า เพ่ือรักษาความ
ได้เปรียบด้านการตลาดในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ
ไทย29  

27แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ประกอบด้วยโครงการดังนี้จะอยู่ในบทที่ 6 แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างด้านแรงงานบุคลากร. 
28EU จะประกาศตัดสิทธิ์สินค้าไทย 57 รายการตาม
ข้อตกลง Generalize System of Preferences 
(GSP) ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
ในปี 2558.  
29การประชุมอนาคตสิ่งทอไทย (2555)จัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมสุ
โกศล วันที่ 4 ตุลาคม 2555. 
 

Footnote: 
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จากข้อมูลของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ชี้ ให้ เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของ
ผู้ ป ร ะ กอบก าร SME ในอุ ตส าหกรรมสิ่ ง ทอแล ะ
เครื่องนุ่งห่มไทยท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนการค้าระหว่าง
ปร ะ เทศ เมื่ อ พิ จ า รณาจ ากสถิ ติ ก า รส่ ง อ อกขอ ง
ผู้ประกอบการ SME ไทยจะเห็นว่า มูลค่าการส่งออก
โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายกลุ่มผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์ในปี 2554 สูงเป็นอันดับ 15 ของสินค้าส่งออกโดย 
SME ท้ังหมด คิดเป็นมูลค่า 1,123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมูลค่าดังกล่าวถือเป็นครึ่งหนึ่งของการส่งออกสินค้า
ประเภทเดียวกันนี้จากผู้ประกอบการท้ังประเทศ ยอดการ
ส่งออกโดยผู้ประกอบการ SME มีอัตราการเติบโตถึงร้อย
ล ะ  14 ใ น ขณะ ท่ี ก า ร ส่ ง อ อ กสิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว ท้ั ง
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงร้อยละ 3 

 
2.3  
บทบาทของ SME ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

2.3.1 ด้านการค้าระหวา่งประเทศ 

รูปที่ 2.9 สถิติการส่งออกเครื่องแต่งกายแบบนติหรือแบบโครเชต์โดย SME ไทย 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วย: (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

S 

M 

E 
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เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่มเ ป็น
อุตสาหกรรมครอบคลุมอุตสาหกรรมย่อยท่ีหลากหลาย 
ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงมีผู้ประกอบการจ านวนมาก ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีมีอยู่
ประมาณ 163,827 รายท่ัวประเทศ เป็นผู้ประกอบการ 
SME มากถึง 163,500 ราย หรือ ร้อยละ 99.8 
ก่อให้เกิดปริมาณการจ้างงานสูงถึง 666,092 คน หรือ 
ร้อยละ 66.6 แต่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เพียงร้อยละ 
31.2 หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท 
แต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียง 327ราย หรือ 
เพียงร้อยละ 0.2 กลับสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้กว่า 
1.6 แสนล้านบาท 

 

ในภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายมีมูลค่า
ทางการค้าอยู่ในระดับสูง มียอด
การน าเข้าและส่งออกเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีจ านวนผู้ประกอบการ 
และการจ้างงานอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น 
ดั ง นั้ น ก า ร เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ใ ห้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ด้ านกล ไกทางการตล าดแล ะ
แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
อุตสาหกรรม ในส่ วนถัดไปจะ
กล่ า วถึ ง แนว โน้ ม ก า รบริ โ ภ ค
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งท้ังใน
มุ มมองตลาดภาย ในประ เทศ 
ตล าดอ า เ ซี ย น แล ะตล าด โ ล ก 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ต ล า ด
ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เครื่องนุ่งห่ม 

รูปที่ 2.10 สัดส่วนผู้ประกอบการ 

ที่มา: ข้อมูลโครงสร้างและการจ้างงาน สสว.  2554, ข้อมูลมูลค่าเพิ่ม สศช. 2554 

2.3.2 จ านวนผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม  
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  



34 

ส ถ า น ก า ร ณ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม ใ น ต ล า ด โ ล ก  

แ ล ะ ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น  

บ ท ที่  3 
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ตลาดส่งออกสิ่งทอของไทยแบ่งเป็นตลาดหลัก 2 กลุ่ม คือ  
1) ตลาดข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ 
หรือ MFA (Multi Fibre Agreement) หมายถึง ตลาดท่ีมี
ข้อตกลงการค้าสิ่งทอสองฝ่ายกับไทยมี 18 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ 
ออสเตรเลีย และกลุ่มประชาคมยุโรปอีก 12 ประเทศ 
(เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เดนมาร์ก 
เนเธอร์แลนด์ ลกัเซ็มเบอร์ก อิตาลี ไอร์แลนด์ กรีซ สเปน 
โปรตุเกส) เป็นตลาดท่ีมีการก าหนดโควต้าน าเข้า ซึ่งตลาด
นี้เป็นตลาดหลักของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากเป็นตลาด
ท่ีมีศักยภาพการซื้อสูงและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและ
มีมูลค่าต่อหน่วยสินค้าสูงกว่าตลาดนอกข้อตกลงฯ 
2) ตลาดนอกข้อตกลง หมายถึงตลาดท่ีไม่มีข้อตกลง
การค้าสิ่งทอสองฝ่ายกับไทย สามารถส่งออกได้โดยเสรีไม่
มีการจ ากัดปริมาณการน าเข้า ตลาดท่ีส าคัญของกลุ่ม 
ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบีย 

 
3.1  
สถานการณอ์ุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน
ตลาดโลก 

3.1.1 ตลาดส่งออกหลักของไทย 

รูปที่ 3.1 ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย 

ที่มา: Textile & Clothing Report: Jan-July 2012 Thailand textile and clothing export-import statistics 2555 
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ส าหรับคู่แข่งขันท่ีส าคัญในตลาดโลกด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คือ ประเทศจีน และ
สหภาพยุโรป ซึ่งการส่งออกของจีนมีอัตราการเติบโตถึง
ร้อยละ 10 ในขณะท่ีการส่งออกของสหภาพยุโรปหดตัวลง
ร้อยละ 8  ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนคู่แข่งโดยตรงคือ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 รองลงมา คือ ไทย
และเวียดนาม ซึ่งเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 
30 ในขณะท่ีอินโดนีเซียและไทยมีอัตราการเติบโตเพียง
ร้อยละ 8 และ 9 ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบสภาวะการค้าระหว่างประเทศจะพบว่าจุดท่ี
ภาครัฐควรต้องช่วยผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อม
นั่นคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือขยายตลาดท่ีมียอดการ
ขยายตัวในระดับต่ า ตัวอย่างเช่น การส่งออกของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าหลักของ
ไทยท่ีมีสัดส่วนการน าเข้าสินค้าจากไทยสูงถึง 1 ใน 3 
ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐแล้ว พบว่าประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงร้อยละ 1.45 
เท่านั้น ในขณะท่ีการน าเข้าสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกา  
หดตัวถึงร้อยละ 8  

 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้น าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและกลุ่มสหภาพ
ยุโรป โดยในปี 2554 สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการน าเข้า
รวม 101,324.4 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากจีน อินเดีย 
แม็กซิโก กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
ท้ังนี้ สัดส่วนการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงมาก แต่ประเทศไทยกลับ
มีส่วนแบ่งตลาดน้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้
สูญเสียตลาดการค้าท่ีส าคัญอย่างสหรัฐอเมริกาให้แก่กลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนด้วยกัน 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการค้าภายใต้
ข้อลงมากสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงสูง
ถึงร้อยละ 83  ในขณะท่ีสหรัฐท าความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิ ฟิกหรือ TPP 
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement – TPP) กับประเทศกลุ่ม CLMV โดยไม่มี
ประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลาย
ประการ ท้ังการสูญเสียตลาดและการย้ายฐานการลงทุน 
เป็นต้น ภาครัฐจึงควรต้องเร่งมือในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศให้ส าเร็จเร็วขึ้น ก่อนท่ีนักลงทุนจะ
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศคู่แข่ง 

รูปที่ 3.2 การเปรียบเทียบคู่แข่งโดยตรงของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ที่มา: WTO International trade statistics, 2011 as of July  2012  

3.1.2 ประเทศคูแ่ข่งทีส่ าคญั 
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จากข้อมูลทางเศรษฐกิจท่ีได้กล่าว
ม า ใน เบื้ อ งต้ น  จ ะ เห็ น ได้ ว่ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เครื่องนุ่งห่มมีการแข่งขันท่ีรุนแรง 
แต่อัตราการเติบโตของตลาด
อย่ างต่อ เนื่ อ งส่ งผล ให้ หลาย
ประเทศมีการก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขัน ในส่วนนี้จะ
กล่าวถึ งตั วอย่างของประเทศ
ใกล้ เคี ยง ท่ีมี การก าหนดแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันท้ัง
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
ดังนี ้

ญี่ปุ่น  

ประเทศญี่ ปุ่นเน้นการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรม โดย
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เชิงสร้างสรรค์ มีการก าหนด Textile Vision เพ่ือเจาะ
ตลาดโดยอาศัยความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดเอเชียท่ีมีอัตราการ
เติบโตสูงกว่าตลาดในยุโรปและอเมริกา มีการก าหนดแนว
ทางการสนับสนุนการจัดตั้งฐานธุรกิจในต่างประเทศแบบ
ถาวรพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท่ีจัดใน
เอเชีย สนับสนุนการส่งออกให้กับ SME และสร้างแบรนด์
ผ่านการสื่อสารลงในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องแบบบูรณา
การ การน าเส้นใยกลับมาใช้ใหม่ (Functional Fibers, 
Fiber Recycling) ตลอดจนการสร้าง Eco-Textile Mark 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต 

รูปที่ 3.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศญี่ปุ่น 

3.1.3 ศึกษายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศหลัก (Industry Key Players) 



38 

อินเดีย  

ปัจจุบันประเทศอินเดียเป็น 1 ใน 
3 อันดับผู้น าการส่งออก สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของโลกจากข้อ
ได้เปรียบ อาทิ อินเดียเป็นประเทศ
ท่ีมีฐานการผลิตปอและฝ้ายท่ีใหญ่
มากมีแรงงานฝีมือค่าแรงต่ าและ
ทรัพยากรบุคคลด้านการบริหาร
แล ะ เ ทคนิ ค ท่ี เ พี ย งพอกั บก า ร
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและทิศ
ทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มในอินเดียได้เป็น
อย่างดี 

รูปที่ 3.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศอินเดีย 

1. การให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตได้แก่ (1) การ
จัดตั้งหน่วยผลิตสิ่งทอเทคนิค (2) การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน 
(Venture Capital Fund) ส าหรับสิ่งทอเทคนิค (3) การขอการ
รับรองมาตรฐานสากลและ (4) การขอการรับรองระบบประกัน
คุณภาพ 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสิ่งทอเทคนิค (1) จัดตั้ง
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center Of Excellence) 12 แห่งเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยสิ่งทอเทคนิคแบบครบวงจร (2) จัดท าระบบ
มาตรฐานและการทดสอบเพ่ือให้การรับรองผลิตภัณฑ์ในระดับสากลใน
สาขาท่ีส าคัญได้แก่ สิ่งทอทางโยธา (Geotech) สิ่งทอก่อสร้าง 
(Buildtech) สิ่งทอเพ่ือการป้องกัน (Protech) สิ่งทอทางการแพทย์ 
(Meditech) และสิ่งทอทางการเกษตร (Agrotech) และ (3) ให้ทุน
สนับสนุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังท่ีเป็นเส้นใยชนิดพิเศษ
และท่ีท าจากฝ้ายและปอ 

3. การพัฒนาตลาดสิ่งทอเทคนิคท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุม
เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออก
ส าหรับสิ่งทอเทคนิคการส ารวจข้อมูลเพ่ือสร้างฐานข้อมูลสิ่งทอเทคนิค
และกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับการใช้และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จากสิ่งทอเทคนิค 

4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับสิ่งทอเทคนิคโดยให้ทุน
สนับสนุนเพ่ือจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและให้ทุนสนับสนุนส าหรับการ
ฝึกอบรมบุคลากรในภาคเอกชน 

น อ ก จ า ก ก า ร พ ย า ย า ม                   
พัฒนาอุ ต ส าห กรรมฝ้ า ย แล้ ว 
อินเดียยังเตรียมแผนรองรับอนาคต
โ ด ย ก า ร ข ย า ย ธุ ร กิ จ                  
ไปยังอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค 
โดยกระทรวงสิ่งทอ (Ministry of 
Textiles) ได้จัดท าแผนเทคโนโลยี
แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น สิ่ ง ท อ เ ท ค นิ ค 
( National Technology Mission 
on Technical Textiles) ประกอบ 
ด้ ว ย 4 แผนงานย่ อ ย ในการ
สนับสนุนผู้ผลิตในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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เวียดนาม 

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้น าการส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในภูมิภาคอาเซียน ตลาดเวียดนามนิยมสินค้าท่ีมี
การออกแบบและเป็นสินค้าแบรนด์เนม โดยส่วนใหญ่เป็น
แบรนด์ท้องถิ่น อุตสาหกรรมต้นน้ ายังไม่แข็งแรงนักแต่
รัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
เต็มท่ีโดยคาดหวังท่ีจะผลักดันให้เวียดนามเป็นผู้ส่งออก
เสื้อผ้าส าเร็จรูปอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2558 โดยมี 
VINATEX ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของ
เวียดนามท่ีให้การดูแลในเรื่องของการผลิต การน าเข้า 
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งปัจจุบันเวียดนามได้
เข้าเป็นสมาชิก (Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership Agreement – TPP) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผล
จากการเป็นสมาชิก TPP จะท าให้เวียดนามได้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้ากับกลุ่มประเทศออสเตรเลีย บรูไน 
ชิลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา 

รูปที่ 3.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศเวียดนาม 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ท ารายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ และมีการพัฒนาการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี โดย
กระบวนการผลิตสามารถแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า 
(อุตสาหกรรมเส้นใยและป่ันด้าย) อุตสาหกรรมกลางน้ า 
(อุตสาหกรรมผ้าผืนพิมพ์และฟอกย้อม) และอุตสาหกรรม
ปลายน้ า (อุตสาหกรรมเสื้อผ้า/ เครื่องนุ่งห่ม ) ท้ังนี้
ผู้ประกอบการในแต่ละกระบวนการผลิตได้มีการรวมตัวเป็น
สมาคมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือทางด้านนโยบายการค้าใน
ระดับอาเซียนคือสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน 
(ASEAN Federation of Textile Industry: AFTEX) โดย
มีโครงการส าคัญคือโครงการ SAFSA (Source ASEAN 
Full Service Alliance) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ผลิตสิ่ง
ทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในอาเซียนกับกลุ่มผู้ซื้อ ผู้น าเข้า/
ผู้ขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรายหลักๆ ในตลาดหลักท่ัว
โลกมาท าสัญญาร่วมกันในการพัฒนาและผลิตสิ่งทอและ
เ สื้ อ ผ้ า เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม สู่ ต ล า ด โ ล ก  อ า ทิ                              
เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือลดระยะเวลาการส่งมอบลงมาให้น้อยกว่าปัจจุบัน ท่ี              
อยู่ประมาณ 45 สัปดาห์ ตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการ
ของผู้ซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้า เพ่ือเปลี่ยนงานบางอย่าง 

ท่ีอยู่ในมือของผู้ซื้อ ไปอยู่ในมือของผู้ผลิตเพ่ือรับประกันว่า
ตัวอย่ างจะเหมือนกับแบบท่ีต้องการและสินค้าก็ จะ
เหมือนกับตัวอย่างท่ีผลิต และเพ่ือให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตสามารถ
ส่งมอบตัวอย่างจ านวนน้อย และส่งมอบสินค้าปริมาณมาก
ในเวลาท่ีรวดเร็วได้ในช่วงท่ีสินค้านั้นๆ ยังอยู่ในกระแส
ความต้องการ 

 
3.2  
สถานการณอ์ุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน
ภูมิภาคอาเซียน 

รูปที่ 3.1 ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
             

                   SME           28,766.15         
                    SME           8,400.43           
             SME           20,365.72         
                SME           37,166.58         
                                  (RCA Index)  1.155  

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบ
ต่ อ ภ าพร วมขอ ง เ ศ รษฐกิ จ ไ ทย  โ ดย เ ฉพา ะกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ SME เป็นอย่างมากท้ังการส่งออกและ
น าเข้าแม้ว่าในปี 2553 ไทยจะมีการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้นท้ัง
ในตลาดอาเซียนและตลาดโลกแต่ไทยยังคงมีความ
ได้เปรียบดุลการค้าเป็นอันดับท่ี 5 ในตลาดอาเซียนและ
ได้เปรียบดุลการค้าในตลาดโลก มีมูลค่าการส่งออกไปยัง
ตลาดโลกสูงเป็นอันดับท่ี 8 ถึงแม้ว่าจะเป็นในอัตราท่ี
ลดลงในปี 2553 ก็ตามแต่สภาพตลาดของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมนี้มีความผันผวนค่อนข้างมากหากพิจารณา
จากมูลค่าดุลการค้าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้
หากพิจารณาดัชนีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (RCA 
Index) ซึ่งประเทศไทยมีดัชนีท่ี สูงถึง 1.155 ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านแข่งขันอยู่ในระดับท่ีสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
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เมื่อพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าอุตสาหกรรมต้นน้ าประเทศ
อินโดนีเซียมีศักยภาพการแข่งขันการส่งออกในตลาดโลก
มากท่ีสุดส าหรับอุตสาหกรรมกลางน้ าประเทศไทยมี
ศักยภาพการแข่งขันการส่งออกในตลาดโลกและมีท าเลท่ีตั้ง
ใกล้กับหลายประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสร้างความ
ได้เปรียบด้านการขนส่ง ในขณะท่ีอุตสาหกรรมปลายน้ า
ประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชามีศักยภาพการ
แข่งขันการส่งออกในตลาดโลกเหนือกว่าประเทศสมาชิกอื่น
โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนกับประเทศ
อื่นๆ ในฐานะผู้ ป้อนวัตถุดิบต้นน้ าและกลางน้ าเข้าสู่
กระบวนการผลิต นอกจากนั้นการร่วมมือผลิตและ
แลกเปลี่ยนภายใต้ห่วงโซ่อุปทานเดียวกันจะช่วยให้อาเซียน
เป็นศูนย์กลางสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของโลก  

มูลค่าการค้าภายในกลุ่มอาเซียนมีสัดส่วนสูงท่ีสุด ถึงร้อย
ละ 19 จากมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ท้ังหมดของประเทศไทย โดยมีอัตราเติบโตของตลาด
ประมาณร้อยละ 14 หากมองในแง่การแข่งขันแล้ว 
อินโดนีเซียนับเป็นคู่แข่งหลักของประเทศไทยส าหรับสินค้า
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เส้นใย ด้าย ผ้าทอ ผ้าถัก 
ในขณะท่ีเวียดนามพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปให้
แข็งแกร่งขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น และแซงหน้าประเทศ
ไทยในการเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับ 1 ของภูมิภาค
อาเซียน สถานการณ์แข่งขันของประเทศไทยแม้ปัจจุบัน
ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ แต่ถ้าหากยังไม่มีการพัฒนาต่อ
ประเทศไทยจะถูกบีบให้ไปอยู่ในต าแหน่งตรงกลาง ซึ่งจะ
ท าให้สูญเสียจุดแข็งในการแข่งขันไป การตั้งตัวเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค
อาเซียน โดยท าหน้าท่ีจับคู่ธุรกิจและเป็นแม่ข่ายประสาน
ความร่วมมือในคลัสเตอร์ระหว่างประเทศ อาจ เป็น                 
ก้าวส าคัญทางกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้
อย่างยั่งยืน30  

รูปที่ 3.6 ภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคอาเซียน 

3.2.1 วิเคราะห์ศักยภาพหว่งโซ่อุปทาน 

                   
        

                                  
                   

                         

       
       
        
           

       

   
        
       
       

           
   

           
        
        

       
         

          
       

   
   

3.2.2 สถานการณ์การแข่งขันและการร่วมมือกันจาก
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

30แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 2555-2559) โดย สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 
 

Footnote: 
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การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แม้จะพบข้อดีหลายประการ แต่หาก
พิจารณาถึงการรวมตัวของกลุ่มประเทศ
ท้ัง 10 ประเทศ จะเห็นว่าประเทศไทย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันภายใน
กลุ่มประเทศอาเซียนไปได้ เนื่องจากแต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพและ
ปัจจัยการผลิตท่ีใกล้เคียงกัน ส าหรับ
ผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่า
และข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ดั ง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.2 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

3.2.3 แนวโน้ม โอกาส และอุปสรรค
ต่อกลุ่ม SME 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีบทบาทท่ีส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการท้ังท่ีอยู่ในส่วนของต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ท่ีสูง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการของตลาดอาเซียนและตลาดโลก ในขณะท่ีการรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นการ
สนับสนุนการเปิดตลาดส าหรับผู้ประกอบการไทย แต่หากผู้ประกอบการไทยขาดการพัฒนาศักยภาพท้ังในด้าน
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องประสบกับปัญหาด้านการ
แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะมาจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน 

ในส่วนถัดไปจะกล่าวแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มตามห่วงโซ่คุณค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์ความครอบคลุมของ
แผนการด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

ภาพประกอบจาก: http://gyldenraven.deviantart.com/art/Chiffon-Shibori-249256823 

บ ท ที่  4 
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กระทรวงอุตสาหกรรมมีการก าหนดแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย (2555-2574) ซึ่งก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสู่การเป็น 
“ศูนย์กลางของสิ่งทอและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน” โดย
ได้มีการวิ เคราะห์ ว่าลักษณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยเป็นการผลิตส าหรับการ
บริโภคในประเทศและการขายไปยังต่างประเทศท้ังเพ่ือการ
บริโภคและการจ าหน่ายต่อ มีความได้เปรียบด้านแหล่ง
วัตถุดิบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
ศักยภาพด้านการออกแบบสินค้าท่ีได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ และมีความสามารถรองรับแนวโน้มการเป็น
ตลาดกลางในการซื้อขาย ซึ่งแนวทางในการพัฒนาให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ประกอบไปด้วย 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

 
4.1  
แนวทางการสนับสนุน
อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

รูปที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ที่มา: แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574) กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. การสร้ า ง แล ะขยายความ
เชื่อมโยงเครือข่ายทางการผลิต
ของผู้ ปร ะกอบการหลัก ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยในการ
ขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 

3. ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพ่ิม 

4. ยกระดับโครงสร้างสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 

      
 1) Functional 
Textile 
2) Technical 
Textile 
3) Eco Textile
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นอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มยังได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
(พ.ศ. 2555-2559) แผนแม่บทดังกล่าวมี
มาตรการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในแผนแม่บทของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
มุ่ ง ส นั บ ส นุ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอเทคนิค 
และกลุ่มสร้างสรรค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
(หัตถกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)   

รูปที่ 4.2 การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐตามห่วงโซ่อุปทาน 

ท้ังนี้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มอย่างครบวงจรเป็นสิ่งส าคัญท่ี
ควรพิจารณาท้ังอุตสาหกรรมหลั กและ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น  จ ะ เ ห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมสนับสนุนสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มีหลากหลาย ตั้งแต่การเกษตร ปิโตรเคมี 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมผลิต
สีและน้ ายาฟอกย้อมซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรม
กลางน้ า และอุตสาหกรรมขนส่ง บรรจุภัณฑ์ 
การจัดแสดงสินค้า อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 
ซึ่งสนับสนุนด้านการขายท่ีปลายน้ า 
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เป็นกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีกรอบหนึ่งท่ีก าลังเจรจา
กันอยู่ ในขณะนี้ เ ป้าหมายของ TPP คือ ต้องการลด
อุปสรรคทางการค้าสินค้าและบริการระหว่างกันต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันรวมท้ังตั้งใจท่ีจะ
ร่วมมือกันในการปรับกฎระเบียบมาตรฐานต่างๆ เช่น 
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อมมาตรฐานแรงงานให้มีความ
สอดคล้องกันเนื่องจากสหรัฐเป็นคู่ค้าส าคัญของทุกประเทศ 
สหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทอย่างมากในการเจรจากรอบ 
TPP มีการวิเคราะห์กันว่าเหตุผลท่ีสหรัฐอเมริกาให้
ความส าคัญกับ TPP เป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองอย่าง
หนึ่ง ท่ีต้องการถ่วงน้ าหนักบทบาทของจีนในภูมิภาค 
ASEAN  สมาชิก TPP ประกอบด้วย บรูไน สิงคโปร์ 
มาเลเซียเวียดนาม ชิลี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เปรู ญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา รวม 10 ประเทศ ประเด็นท่ีเป็นท่ี     
น่ากังวลส าหรับประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงนี้ ได้แก่ 
การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรฐาน
สิ่ ง แ วดล้ อ ม  เ ป็นต้ น  ในปร ะ เ ด็ น ก า รค้ า บ ริ ก า ร
สหรัฐอเมริกาต้องการให้มีการเจรจาแบบ Negative list 
approach หมายถึง ระบุเฉพาะสาขาบริการท่ีไม่ต้องการ
เปิดเสรีสาขาท่ีไม่ระบุจะต้องเปิดเสรีให้ประเทศคู่เจรจา
ส าหรับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกาต้องการ
ให้คุ้มครองอย่างเข้มงวดมากขึ้นและยืดระยะเวลาคุ้มครอง
สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ให้นานขึ้น ส่วนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็
เช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกามีจุดยืนท่ีจะใช้มาตรฐานท่ีเข้มงวด
จนเป็นท่ีเกรงว่าจะเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าท้ังนี้
ประเด็นเหล่านี้ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาท่ีร่วมเจรจา TPP 
มีปฏิกิริยาต่อต้านข้อเสนอของสหรัฐอเมริกา 

 
4.2  
กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ภาครัฐได้ด าเนินการเจรจากรอบการค้าไทยกับประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก ซึ่งท าให้ไทยได้ประโยชน์ในการส่งออกสินค้า
ไปยังประเทศต่างๆ ท่ีเป็นคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น 

ผลกระทบส าหรับผู้ประกอบการ SME ปัจจุบัน
ประเทศไทยยั งไม่ ได้ เ ป็นสมาชิก TPP ซึ่ ง เมื่ อ
ข้อตกลงทางการค้านี้มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะ
เสียโอกาสในการขยายตลาดสินค้าส่งออกของไทยใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาและอาจเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้
มาเลเซียและเวียดนาม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น
หนึ่งในกลุ่มสินค้าท่ีจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
นอกจากประเทศไทยจะเสียโอกาสในการส่งออก
โดยตรงแล้ว กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าจะท าให้ผู้
ส่งออกเส้นใยและผ้าผืนไทยเสียโอกาสในการขาย
สินค้าให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีจะผลิตเพ่ือส่งต่อไป
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในข้อตกลง 
แม้แต่ผู้ประกอบการไทยท่ีย้ายฐานการผลิตไป
เวียดนามก็ไม่อาจช่วยสนับสนุนสินค้าในประเทศไทย
ได้ เพราะการซื้อสินค้าในประเทศไทยไปผลิตต่อจะท า
ให้ผู้ผลิตเสียประโยชน์จากกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด
สินค้า 

4.2.1  ความตกลงหุ้นส่วนภาคพืน้แปซิฟิก (Trans-
Pacific Partnership: TPP) 
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GSP เ ป็ น ชื่ อ ย่ อ ข อ ง  Generalized System of 
Preferences หมายถึง ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการท่ัวไปท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าท่ีมี
แหล่งก าเนิดในประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยลดหย่อนหรือ
ยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าท่ีมีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้า ท้ังนี้ประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษจะเป็นผู้ให้แต่เพียง
ฝ่ายเดียวไม่หวังผลตอบแทนใดๆ และไม่เลือกปฏิบัติกับ
ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษในปัจจุบันประเทศให้ 
GSP รวม 28 ประเทศ แบ่งออกเ ป็น 13 ระบบ 
สาระส าคัญของระบบ GSPโดยทั่วไปมี ดังนี ้
• ระยะเวลาของโครงการ ก าหนดอายุของโครงการ

อาจจะเป็น 8 หรือ 10 ปี เช่นโครงการของสหภาพ
ยุโรปและญี่ปุ่นมีอายุ 10 ปี สหรัฐอเมริกา 8.5 ปี 
เป็นต้น 

• ขอบเขตของสินค้า ทุกโครงการจะก าหนดรายชื่อสินค้า
ท่ีได้รับสิทธิ GSP สินค้าท่ีให้สิทธิพิเศษฯ จะเน้นการให้
สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าอุตสาหกรรมท้ังนี้ได้สงวนสิทธิ 
ไม่ให้ GSP สินค้าบางรายการ 

 รายการสินค้าท่ีให้สิทธิ GSP ของระบบส าคัญๆ มีดังนี้ 
 

4.2.2  ระบบสิทธิพเิศษทางภาษศีลุกากรเปน็การทัว่ไป: 
GSP 

(1) สหภาพยุโรป ให้สิทธิ GSP แก่สินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุก
รายการ ส่วนสินค้าเกษตรให้สิทธิพิเศษฯ บางรายการ สินค้าที่
ไม่ได้รับสิทธิ GSP ส่วนมากเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 

(2) สหรัฐอเมริกา ให้สิทธิพิเศษฯ สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
ประมาณ 4,400 รายการสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ GSP 
ได้แก่ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอรองเท้า เคร่ืองแก้ว เหล็ก และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าเกษตรบางรายการ 
เป็นต้น 

(3) ญี่ปุ่น ให้ GSP ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ส าหรับ
สินค้าที่ไม่ได้สิทธิ GSP ส่วนมากเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 

• ภาษีท่ีได้รับการลดหย่อน สินค้าท่ีได้รับสิทธิพิเศษฯ จะ
ถูกเรียกเก็บน าเข้าต่ ากว่าอัตราปกติหรือได้รับการยกเว้น
ภาษีน าเข้า 

• กฎว่าด้วยแหล่ งก า เนิดสินค้า (Rules of Origin) 
สินค้าท่ีมีสิทธิจะได้รับ GSP จะต้องผลิตตามเง่ือนไข
ของแต่ละระบบท่ีก าหนดไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ส าคัญๆ 
ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งก าเนิด (Rules of Origin) ก าหนดเง่ือนไข 
ดังน้ี 
- เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมด
หรือ 

- สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบน าเข้า ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีจะมีคุณสมบัติ
ถู ก ต้ อ ง ก็ ต่ อ เ ม่ื อ ไ ด้ ผ่ านก ารแปรสภาพอย่ า ง เ พี ย งพอ
ภายในประเทศผู้รับสิทธิ GSP และจะต้องใช้วัตถุดิบน าเข้าใน
สัดส่วนที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน 

(2) เง่ือนไขการส่งมอบสินค้า สินค้าที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศจะต้อง
ส่งมอบโดยตรงจากประเทศผู้รับสิทธิ GSP ไปยังประเทศผู้ให้สิทธิ 
GSP เป็นลักษณะส าคัญของกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าของระบบ 
GSP เกือบทุกระบบ 

(3) เอกสารส าหรับใช้เป็นมาตรฐาน สินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP จะต้อง
มีหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าแบบ เอ หรือ Form A ซึ่งออก
ให้โดยส่วนราชการ (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์) ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทาง 

• การจ ากัดการให้ GSP ประเทศท่ีให้สิทธิ GSP ต่างก าหนดมาตรการการจ ากัดการให้สิทธิ GSP เพ่ือคุ้มครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศและการกระจายผลประโยชน์ท่ีได้จากการได้รับการลดหย่อนภาษีน าเข้าให้กับประเทศท่ี
ได้รับสิทธิพิเศษฯ อื่นๆ มาตรการจ ากัดการให้สิทธิพิเศษฯ โดยท่ัวไปจะก าหนดเพดานหรือโควต้า GSP ซึ่งในปัจจุบัน
ระบบ GSP ท่ีใช้มาตรการน้ี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ 

SM
E 
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ประโยชน์ส าห รับ ผู้ประกอบการ SME 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็น
หนึ่งในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมท่ีได้รับสิทธิ 
GSP ท าให้ต้นทุนการส่งออกไปต่างประเทศ 
ถูกลง สามารถแข่งขันได้ น าไปสู่การขยาย
การผลิต การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งผลต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศโดยรวม  

ข้อน่ากังวลส าหรับสิทธิ GSP คือ สหภาพ
ยุโรปจะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การให้สิทธิ
พิ เศษทางศุลกากรใหม่ซึ่ ง เ พ่ิงผ่ านความ
เห็นชอบรัฐสภายุโรปเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 
2555 ซึ่งข้อก าหนดใหม่ดังกล่าว ประเทศไทย
มีแนวโน้มจะถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2557 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง
และจะต้องเสียภาษีท่ีอัตรา MFN31 ซึ่งยังถือ
ว่าต่ ากว่าอัตราภาษีศุลกากรปกติ ท่ีจะบังคับใช้
ตั้ งแต่ วัน ท่ี 1 มกราคม 2558 เ ป็นต้น 
นอกจากไทยยังมีประเทศก าลังพัฒนาขนาด
ใหญ่อื่นๆ เช่น จีน บราซิล รวมถึงมาเลเซีย 
จะถูกตัด GSP เช่นเดียวกัน แต่ประเทศ
อาเซียนอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษต่อไป แต่ใน
ปี 2557 อาจจะมีสินค้าบางตัวท่ีถูกตัด GSP 
ก่อนจะถูกตัดสิทธิท้ังหมดโดยสินค้าท่ีถูกตัดสิทธิ
มีสินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมอยู่ด้วย 

30หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ 
MFN: Most-Favored Nation Treatmentหลัก MFN 
คือ การไม่เลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อสินค้า เมื่อประเทศ
สมาชิกปฏิบัติต่อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างใดก็ต้องปฏิบัติต่อ 
“สินค้าชนิดเดียวกัน” นั้นที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปยัง
ประเทศสมาชิกอื่นอย่างเดียวกันโดย “ทันที” และ “ไม่
มีเงื่อนไข”. 
 

Footnote: 

S M E 
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ส าหรับมาตรการทางการค้าด้านภาษีประเทศไทยได้รับ
ผลจากความตกลงว่าด้วยการค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน -จีน 
ท าให้สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในรายการสินค้า
ปกติได้รับการลดภาษีลงเหลือศูนย์ท้ังหมดในวันท่ี 1 
มกราคม 2553 ยกเว้นสินค้าบางรายการ เช่น ขนสัตว์ 
ฝ้าย ซึ่งอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหว จะเร่ิมลดอัตราภาษี
ช้ากว่าสินค้าปกติโดยจะลดภาษีมาอยู่ท่ีไม่เกินร้อยละ 20 
ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2555 และจะลดเป็นร้อยละ 
0-5 ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2561  ส่วนไหมดิบเป็น
รายการสินค้าอ่อนไหวสูงถูกก าหนดให้ลดภาษีศุลกากรลง
เหลือไม่เกินร้อยละ 50 ภายในวันท่ี 1 มกราคมปี 
2558 อย่างไรก็ตาม สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีกฎ
เฉพาะของสินค้าสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ม เช่น กฎ
แหล่งก าเนิดของสินค้าเฉพาะ (Product Specific Rules 
of Origin: PSR) โดยพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตและ
การแปรรูปสินค้าเป็นส าคัญเนื่องจากสินค้าบางรายการ
อาจใช้วัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกไม่ถึงร้อยละ 40 
แต่ถือได้ว่าได้ผ่านกระบวนการผลิตท่ีส าคัญหรือมีการ
แปรสภาพอย่างพอเพียง (Substantial Transformation: 
ST) จากวัตถุดิบน าเข้าสู่สินค้าส าเร็จรูปสินค้า 

การค้าภายใต้กรอบ ITFTA ซึ่งเป็นกรอบความตกลง
การค้าระหว่างไทยและอินเดีย (Bilateral Agreement) มี
ความอ่อนไหวเนื่องจากการท่ีอินเดียขาดดุลการค้ากับไทย
สูงขึ้นท าให้ท้ังสองประเทศน ามาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด (เอดี) มาใช้ในปี 2547 ซึ่งสินค้าในกลุ่มเส้นใย
สังเคราะห์เป็นหนึ่งในรายการท่ีอยู่ในมาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาด อย่างไรก็ตามสินค้าท่ีไทยส่งออกไปประเทศ
อินเดียส่วนใหญ่เป็นสินค้าสิ่งทอ ประเภทสิ่งทอเทคนิค ท้ัง
ต้นน้ าและกลางน้ า เช่น ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ท า
ด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์
อื่นๆ ท าด้วยโพลิเมอร์หรือวิสโคสเรยอน ด้านการน าเข้า 
ไทยน าเข้าจากประเทศอินเดียเป็นสินค้าสิ่งทอประเภทต้น
น้ าและกลางน้ าเช่นกัน แต่จะเป็นวัตถุดิบจ าพวกฝ้าย เศษ
ด้าย เป็นต้น 

4.2.3  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

4.2.4  ความตกลงทางการค้าเสรีไทย-อินเดีย (ITFTA) 

ความตกลงนี้ครอบคลุมท้ังด้านการภาษีการค้า และ
มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2548 
โดยก าหนดพิกัดสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือสินค้าปกติ และ
สินค้าอ่อนไหว ส าหรับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย
จัดเป็นสินค้าอ่อนไหวส าหรับออสเตรเลีย มีการก าหนด
ระยะเวลาในการทยอยลดภาษีศุลกากรเป็น 2 ระยะ คือ 

4.2.5  ความตกลงเขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(TAFTA) 

• เครื่องจักรฝ้ายเส้นยาวและใยประดิษฐ์สักหลาดและผ้า
ไม่ทอรองเท้าและชิ้นส่วนกระสอบและถุงท่ีใช้บรรจุของ 
ได้รับการลดภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 
2553  

• เสื้อผ้าส าเร็จรูปและสิ่งทอ จะลดภาษีศุลกากรให้เหลือ
ร้อยละ 0 ภายในปี 2558  

Small and Medium  Enterprises 
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ความตกลงนี้มี เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาด
การค้า สินค้า แหล่งก าเนิดสินค้า การบริหาร การ
ลงทุน การเข้าไปท างานของคนต่างชาติ การแก้ไข
มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ และการร่วมมือกัน
ในด้านการค้า เช่น พิธีการด้านศุลกากร เป็นต้น 

จากข้อตกลงนี้ท าให้สินค้าสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของ
ไทยท่ีส่งออกไปยังนิวซีแลนด์จะได้รับการเก็บภาษี
ศุลกากรท่ีศูนย์เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 

ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 
ฝ้าย/เส้นใยประดิษฐ์ของไทยอยู่ในข่ายท่ีจะยกเลิกภาษี
ภายใน 5 ปี ท้ังนี้ ญี่ ปุ่นมีการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (Generalization System of Preferences: 
GSP) แก่ประเทศก าลังพัฒนาโดยจะมีการก าหนดโควต้า
การน าเข้ารวมภายใต้ GSP อย่างไรก็ตามโควต้าแต่ละปี
จะไม่เท่ากัน และหากน าเข้าเกินโควต้ารวมในแต่ละสินค้า 
สินค้านั้นจะถูกระงับสิทธิ GSP และต้องเสียภาษีศุลกากร
ในอัตราปกติจนกว่าจะได้รับการคืนสิทธิในปีงบประมาณ
ถัดไป 

4.2.6  ความตกลงหุ้นสวนทางเศรษฐกิจทีใ่กล้ชิด   
อยา่งยิ่งระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-
New Zealand Closer Economic 
Partnership: TNCEP) 

4.2.7 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหวา่งไทย-ญี่ปุน่ 
(JTEPA) 
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2) การก าหนดอัตราภาษีศุลกากร 

การลดภาษีศุลกากรภายใต้อาฟต้าจะเป็นไปตามระบบ 
CEPT (Common Effective Preferential Tariff 
Scheme) ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีศุลกากรแก่กันแบบต่างตอบแทน อาฟต้าก าหนด
รายการสินค้าเพ่ือผูกพันประเทศสมาชิกในการด าเนินการ
ลดภาษีออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

• กลุ่มสินค้าท่ัวไป (Inclusion List) สินค้ามีศักยภาพ 
สามารถลดภาษีการน าเข้าให้เหลือศูนย์ได้ทันที  

• กลุ่มสินค้า ท่ีจะยังไม่มีการลดหย่อนภาษีชั่ วคราว 
(Temporary Exclusion List)  

• กลุ่มสินค้าท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive and Highly 
Sensitive List) จะมีการก าหนดระยะเวลา และ
รายการ ท่ีจะยอมให้มีการลดภาษี  

3) มาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร เช่น  

• มาตรการปกป้อง (Safeguards)  

• มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measures: SPS)  

• อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to 
Trade)  

• มาตรก ารตอบ โต้ ก า ร ทุ่ มตล าด (Anti-Dumping 
Measure) และ 

• มาตรการอุดหนุนและตอบโต้การอุดหนุน (Subsidy 
and Countervailing Measure) 

1) กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า 

สินค้าส่งออกท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีนั้นๆ จะต้องเป็นสินค้าท่ีผลิต
ในประเทศคู่ค้าโดยสินค้าท่ีจะได้ถิ่นก าเนิดของประเทศคู่ค้า
จะต้องมีสัดส่วนตามกฎถิ่นก าเนิดสินค้าไว้ในแต่ละรายการ 
(Specific Rules) ท้ังนี้กฎเกณฑห์ลักท่ีใช้มีดังนี้ 

• กฎการผลิตของสินค้าท่ีได้จากธรรมชาติ (Wholly 
Obtained Goods) เช่น สินแร่สินค้าเกษตรกรรม และ
สินค้าท่ีได้จากสัตว์มีชีวิตในอาณาเขตของประเทศนั้นๆ 
เป็นต้น 

• กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change of Tariff 
Classification) โดยสินค้าท่ีจะได้ถิ่นก าเนิดตามกฎนี้
ต้องมีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในประเทศคู่ค้าโดยผู้ผลิต
ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป และต้องมีการแปรสภาพอย่าง
เพียงพอ (Substantial Transformation) ในระดับพิกัด 
2 หลัก (CC) หรือ 4 หลัก (CTH) หรือระดับ 6 
หลัก (CTSH) ท้ังนี้กฎการเปลี่ยนพิกัดจะมีก าหนดไว้ใน
ทุกรายการสินค้า แต่มีระดับพิกัดท่ีแตกต่างกันไปในแต่
ละประเภทพิกัดตามที่ตกลงกัน 

• กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศคู่ค้า (Regional 
Content: RVC) โดยกฎ RVC จะใช้ในบางสินค้า   
ซึ่งมักจะใช้ควบคู่ไปกับกฎการเปลี่ยนพิกัด เช่น สินค้า
สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า ของท าด้วยเหล็กและเหล็กกล้า 
เครื่องจักร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หัวรถ จักรยานยนต์ 
และชิ้นส่วนนาฬิกา และส่วนประกอบเครื่องดนตรี 
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เป็นต้น 

• หลักเกณฑ์ Percentage Criterion คือ หลักเกณฑ์ท่ี
พิจารณาจากสัดส่วนของวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตใน
ประเทศต่อราคาส่งออก (Local Value Added 
Content) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละตามท่ีก าหนดในแต่
ละสินค้า 

4.2.8 ความร่วมมือและกฎระเบียบระหวา่งประเทศอ่ืนๆ 

มาตรการต่างๆ เหล่านี้มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงแต่ละฉบับ ผู้ส่งออกจึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อก าหนดต่างๆ 
เพ่ือรักษาประโยชน์ของตนเอง 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ปัจจุบันมีความครอบคลุมผู้ประกอบการท้ังห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตามการก าหนดแนวทางการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม
ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
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ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น  

ภาพประกอบจาก: http://www.flickr.com/photos/lcfshortcourses/6126760677/ 

บ ท ที่  5 
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การวิเคราะห์ ปัจจัยและแนวโน้มของตลาด รวมท้ัง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม 
และไทย ดังนี ้

 
5.1  
ปัจจัยและแนวโน้มของ
ตลาดที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

5.1.1 ปัจจัยและแนวโน้มของตลาด 

รูปที่ 5.1 ปัจจัยและแนวโน้มของตลาดและผู้บรโิภคในอุตสาหกรรม 

สหรัฐอเมริกา  
ผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายของประชากร 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้น การเลือกซื้อสินค้า
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา สื่อ
โฆษณามีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  
ซึ่งชาวสหรัฐอเมริกามแีนวโน้มการบริโภคสินค้าท่ีเป็นเสื้อผ้า 

31โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
32เรื่องเดียวกัน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
 

Footnote: 

ที่มา: โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอตุสาหกรรมและผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคม
อาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2554 

เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม ท่ี เ น้ น ค ว า ม
สะดวกสบายและไม่เป็นทางการ
เพ่ิมมากขึ้น เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อ
โปโล กางเกงยีน และกางเกง
ขาสั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ในขณะท่ีผู้บริโภคตลาดวัยรุ่น
มองหาผลิตภัณฑ์ ท่ีเน้นความ
ทันสมัย31 จึงมีการคาดการณ์
ไว้ว่ามูลค่าการใช้จ่ายเสื้อผ้าและ
รองเท้าในสหรัฐอเมริกาจะมี
การเติบโตติดลบ โดยคาดว่าใน
ปี 2558 จะมีมูลค่าการใช้จ่าย
อยู่ ท่ี 358,510 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และในปี 2563 จะ
มู ล ค่ า ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ร า ว 
335,568 ล้านเหรียญสหรัฐ32  
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จีน 

กลุ่มผู้บริโภคในจีนปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ตะวันตกอย่างมาก โดยนิยมการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
และการท าธุรกิจกับต่างประเทศ  แบรนด์สินค้าและการ
ออกแบบมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริโภค
ระดับบน ซึ่งในปัจจุบันมีร้านขายเสื้อผ้าจ านวนมากท่ี
น าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลี และญี่ปุ่นจาก
การศึกษาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2554) พบว่า
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี ผู้ บ ริ โ ภคชาวจี น ใ ช้ ใ นการซื้ อ เ สื้ อ ผ้ า
เครื่องนุ่งห่มขยายตัวอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 44.1 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จาก 612,289 ล้านหยวน 
หรือ 3.06 ล้านล้านบาทในปี 2548 เ พ่ิมขึ้นเป็น 
882,602 ล้านหยวน หรือ 4.41 ล้านล้านบาทในปี 
2552 คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 3,677.50 
บาทต่อคนต่อปี  โดยการใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าและรองเท้า
ขยายตัวมากเป็นอันดับหนึ่ง33  และมีการคาดการณ์ว่า
อัตราการเติบโตในการบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของชาว
จีนจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 87.7 ในปี 2563 

ญี่ปุ่น 

ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดส าคัญในการส่งออกสินค้าแฟชั่น 
รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าของไทย ซึ่งยังสามารถเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตลาดญี่ปุ่นมีคู่แข่งจากท้ัง
ตลาดบนและตลาดระดับล่าง โดยตลาดบนคู่แข่งมีจุดแข็ง
ด้านการออกแบบและมีตราสินค้าท่ีแข็งแรง อาทิ อิตาลี 
และฝรั่งเศส ส่วนคู่แข่งในตลาดระดับล่าง เช่น จีนและ
เวียดนาม มีจุดแข็งด้านราคา อย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นชอบ
สินค้าท่ีมีความแปลกใหม่ แสดงออกถึงความโดดเด่น และ
เน้นการออกแบบ ตลาดนี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ประมาณทุกสามเดือนจะมีการผลิตสินค้าท่ีแปลก
ใหม่เข้าสู่ตลาด34  และกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี 
มักนิยมสินค้าท่ีออกแบบโดดเด่นแต่ราคาไม่สูงมากนัก 
โดยเฉพาะวัยรุ่นชายจะใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับวัยรุ่นชาย
ประเทศอื่นๆ ส่วนสตรีวัยท างานจะมีรายได้สูงเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคหลักในหมวดสินค้าแฟชั่นและแบรนด์เนมน าเข้า
จากต่างประเทศ 

อินโดนีเซีย 

ประชากรในประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการบริโภคสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากคนละ 4 
กิโลกรัมในปี 2543 เป็น 5 กิโลกรัม และคาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 6 และ 7.5 กิโลกรัมต่อคนในปี 2558 และ 
2568 ตามล าดับ ท าให้ตลาดอินโดนีเซียมีความต้องการ
บริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถึง 1.16 ล้านตันต่อปี เสื้อผ้า
ส าเร็จรูปจากจีน ท้ังการน าเข้า ท่ีถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายได้รับความนิยมและมีการน าเข้าสูงขึ้นถึงร้อยละ 
38035  ท าให้ผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่นของ  อินโดนีเซีย
ไม่สามารถแข่งขันได้ สินค้าน าเข้าจากไทยท่ีเป็นท่ีนิยม
ได้แก่ เสื้อผ้าลายดอกสีสด เป็นเสื้อตัวยาว แขนยาวแบบ
มุสลิม เพราะคนอินโดนีเซียส่วนมากนิยมใส่เสื้อยืดด้านใน
แขนยาว คอปิด ส่วนด้านนอกจะเป็นเสื้อผ้าฝ้าย และยัง
นิยมผ้าฝ้ายลายดอกสีสดจากไทยซึ่งมีคุณภาพดีและราคา
ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับจีน 

33โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
34เรื่องเดียวกัน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
35โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
 

Footnote: 
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เวียดนาม 

เนื่องจากรายได้ท่ีสูงขึ้นท าให้ชาวเวียดนามมีการบริโภค
เสื้อผ้าสูงขึ้นตามไปด้วย ระหว่างปี 2548-2552 ความ
ต้องการเครื่องนุ่งห่มขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 2536  ชาว
เวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว รูปแบบเครื่องนุ่ม
ห่มท่ีได้รับความสนใจจึงต้องมีลักษณะทันสมัยและแต่ง
กายสะดวกสบาย เนื่องด้วยเป็นประเทศเมืองร้อน เสื้อผ้า
แบบเกาหลีก าลังได้รับความนิยมสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และ
สินค้าแบรนด์ เนมต่างประเทศเริ่ม เข้ามาในตลาด
เวียดนามมากขึ้น 

ปัญหาของเวียดนามคือ การออกแบบท่ีล้าสมัยและ
คุณภาพของวัตถุดิบ ท่ีไม่ ได้มาตรฐาน ส่วนสินค้า               
แบรนด์เนมท่ีผลิตในเวียดนามเองจะมีราคาสูงกว่าเสื้อผ้า
แฟชั่นจากจีน 

ไทย 

จากสถิติพบว่าค่าใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคชาวไทยมี
อั ต ร าการ เติ บ โตสู ง ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ โดยชาว ไทยนิ ยม             
ซื้อสินค้าหลากหลาย ท้ังสินค้าน าเข้าแบรนด์เนมไปจนถึง
ร้านขนาดเล็กในสถานท่ีต่างๆ เช่น ตลาดนัด ตลาด
ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า ผู้บริโภคท่ีเป็น
พนักงานมักจะซื้อเสื้อผ้าราคาระหว่าง 200-400 บาท 
ส่วนการซื้อ เสื้ อผ้ าในห้างสรรพสินค้าต้องมีการจัด
โปรโมชั่นร้อยละ 30-50 เพ่ือจูงใจผู้บริโภค37  

36โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
37เรื่องเดียวกัน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554. 
 
 

Footnote: 
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1) การผลิต ไร้พรมแดนและการย้ ายฐานการผลิ ต 
(Borderless Manufacturing & Relocation) 

ศูนย์กลางการผลิตและการบริโภคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
มุ่งสู่ภูมิภาคเอเชีย มีการคาดการณ์ว่าในศตวรรษท่ี 21 
ศูนย์กลางการบริโภคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเริ่มขยายวง
กว้างมากขึ้นจากเดิมสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป 
ออกไปยังเอเชียใต้ (โดยเฉพาะอินเดีย) และจีน (รวมถึง
ฮ่ อ งกง )  ในขณะ ท่ีศู นย์ กล างการผลิ ตสิ่ ง ทอแล ะ
เครื่องนุ่งห่มได้แก่ กลุ่มประเทศแคริเบียน ยุโรปกลาง 
เอเชียใต้ (โดยเฉพาะอินเดีย) จีน (รวมถึงฮ่องกง) และ
อาเซียน นอกจากนี้ยังมีประเทศมาใหม่ท่ีอาจจะเป็นม้ามืด
ส าหรับการผลิต สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีส าคัญ ได้แก่  
บังคลาเทศ เวียดนาม กัมพูชา เติร์กเมนิสถาน และ   
อุซเบกิสถาน  ซึ่งประเทศเหล่านีจ้ะได้เปรียบในเรื่องต้นทุน
แรงงานและวัตถุดิบการผลิตท่ีถูกกว่า แนวโน้มของรูปแบบ
การผลิตในอนาคตท่ีเรียกว่า “การผลิตร่วม” หรือ Joint 
Manufacturing ผู้ผลิตมีการจัดหาสินค้ามากกว่าหนึ่งท่ี 
(Dual Sourcing) โดยส่วนหนึ่งผู้ผลิต (Supplier) จะเลือก
ผลิตหรือประกอบสินค้าใกล้ๆ กับประเทศผู้ซื้อ (Buyer) 
และอีกส่วนหนึ่งจะผลิตหรือประกอบในประเทศท่ีมีต้นทุน
การผลิตต่ ากว่าเพ่ือให้ทันต่อค าสั่งซื้อและลดระยะเวลาการ
ผลิต (Shorten Lead-Time) 

2) ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต แ ล ะ ผู้ ซื้ อ 
(Redefinition Of The Traditional Roles)  

ผู้ผลิตเข้ามามีบทบาทอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น
นอกเหนือจากบทบาทในการผลิต (Production) อย่าง
เดียว โดยเข้าไปมีบทบาทตั้งแต่การศึกษาแนวโน้มผู้บริโภค 
(Consumer Trends) การคาดการณ์ความต้องการของ
ผู้บริโภค (Demand Forecasting) การออกแบบ (Design) 
การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehousing) และการขนส่ง 
(Logistics) ซึ่งเดิมผู้ซื้อ (Buyers/Retailers) เคยมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ซื้อจะให้
ความส าคัญกับการขายหน้าร้าน (Retail Sales) และการ
วางแผนการจัดแสดงสินค้า (Merchandising Planning) 
มากกว่าผู้ผลิตและผู้ซื้อจะมีการร่วมมือกันในกระบวนการ
เหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

5.1.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
บริบทการแข่งขัน 

3) การปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Supply Chain เป็น 
Cluster Chain  

เปลี่ยนจากการจัดหาจากผู้ผลิตหลายแหล่งอย่างกระจัด
กระจาย เ ป็นการจัดหาจากกลุ่ มผู้ ผลิต ท่ีสามารถ
ตอบสนองได้อย่างครบวงจร (Change from 
Fragmented Sourcing to Full Package 
Suppliers) โดยผู้ซื้อจะท างานร่วมกับผู้ผลิตกลุ่มเดียวท่ีมี
สินค้าหรือบริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ (Design) 
ไ ป จ น ถึ ง ก า ร พัฒน า สิ น ค้ า  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ ซื้ อ
ประหยัดเวลาในการจัดหาและสามารถน าสินค้าออกสู่
ตลาดได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 

4) การก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การหันมาส่ง เสริมการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ ของประ เทศต่ า งๆ ท่ั ว โลก เ พ่ื อ เ พ่ิ ม              
ขีดความสามารถในการแข่งขันและหลีกหนีจากการผลิต
โดยใช้ขนาด (Economy of Scale) ซึ่งต้องพ่ึงพาการ
ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยอาศัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้
การศึกษาการสร้างสรรค์งานการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีมีการเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการสั่งสม
ความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ใน
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ นวัตกรรมในการ
ผลิตและการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสินค้าเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกท่ีจะก้าวข้ามการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่
ระบบภาษี 

5) ภาวะประชากรสูงอายุมากขึ้น 

ประชากรในวัยท างานลดลง เสรีด้านแรงงาน และการ
แต่งงานต่างเชื้อชาติ ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ประชากร ซึ่งส่งผลให้วิถีชี วิตเปลี่ยนแปลงไป เป็น
โอกาสในการพัฒนาสิ่งทอทางสุขภาพประเภทใหม่ๆ 
(Health Textiles) เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ประชากรสูงอายุที่มีเพ่ิมมากขึ้น 

6) กระแสการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Friendly)  

ส่งผลกระทบถึงรูปแบบการพัฒนาของกระบวนการผลิต
และสินค้าต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ออกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กลายเป็นข้อก าหนดท่ี
ส าคัญในการท าการค้าระหว่างประเทศ 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ส าคัญของประเทศไทยท้ังในด้านการสร้างรายได้เข้า
ประเทศและการจ้างงาน38 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสูง39  
แต่อัตราการเติบโตของตลาดในและต่างประเทศนั้นอยู่
ในระดับกลางส าหรับอุตสาหกรรมต้นน้ า ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเส้นใยธรรมชาติและ
เส้นใยประดิษฐ์นั้น ประเทศไทยมีวัตถุดิบธรรมชาติท่ีเป็น
ท่ีต้องการของตลาดโลกหากแต่ประสบกับ ปัญหา   
ด้านการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งท าให้พลาดโอกาสในการขยาย
ตลาด40 เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ ป ร ะ กอบก าร ไทย ในอุ ต ส าหกร รมสิ่ ง ทอ แล ะ
เครื่องนุ่งห่ม ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวข้องท่ี
ส า คั ญ ท่ี ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร พั ฒ น ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการไทย โดยในการวิเคราะห์จะให้กรอบ
แ น ว คิ ด  Diamond Model เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ถึ ง
ปัจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
พร้อมท้ังใช้การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWOT) 
ของผู้ประกอบการเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการ
พัฒนาตามศักยภาพและความต้องการของตลาดและ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้ประกอบการก าลังเผชิญและใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดยุทธศาตร์และกลยุทธ์ใน
การสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถ
แข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบันและเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยท่ีจะสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการจากทั่วโลก 

 
5.2  
การวิเคราะห์สถานการณ์
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

38ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 
39Global Trade Atlas. 
40ข้อมูลจากการจัดระดมความคิดเห็นโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555. 
 

Footnote: 
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• คุณภาพสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นท่ี
ยอมรับในมาตรฐาน แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับพรี
เมี่ยม แต่ภาพลักษณ์คุณภาพสินค้าดีกว่าสินค้า
จากประเทศจีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน รวมถึงสินค้ากลุ่มหัตถกรรมสิ่งทอไทย
ยังเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก  

• ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางใน
ภูมิภาคเอเซียเป็นประตูทางเข้าสู่เอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดีเยี่ยมระดับ
โลก โดยเฉพาะสาธารณูปโภคท่ีอ านวยความ
สะดวกในด้านการลงทุน เช่น ระบบไฟฟ้า การ
คมนาคมขนส่ง และการโทรคมนาคม จึงเป็น
ทางผ่านท่ีสะดวกสบายส าหรับการพัฒนาการค้า
ในระดับภูมิภาคกับประเทศต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ ใน
เอเซีย เป็นต้น  

• ความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่ 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า อุตสาหกรรม  
สิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่มในประเทศไทยมีขีด
ความสามารถสูงเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาค
อาเซียน เมื่อเทียบกับประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนาม เนื่องจากมีระยะเวลาพัฒนามา
น า น ก ว่ า  4 0  ปี  ท า ใ ห้ มี ก า ร ร ว ม ตั ว
ผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์ สมาคม มูลนิธิ 
และหน่วยงานต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย เช่น 
การตั้งศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอ สถาบัน
พัฒนาสิ่ งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใย
สังเคราะห์ สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย 
สมาคมอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ ไทย สมาคม
อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคม
ไหมไทย เป็นต้น กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ และมีก าลังการผลิตเพียงพอใน
การสนับสนุนภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตั้งแต่
การป่ันด้าย การฟอก ย้อม พิมพ์ ตกแต่ง การ
ทอผ้า และการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
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5.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมด้วย SWOT Analysis 

SWOT Analysis เป็นกระบวนการท่ีประยุกต์ใช้
แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือท าความเข้าใจ
อุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อม แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถ
สรุปได้ดังนี4้1  

จุดแข็ง  
• ด้านทักษะฝีมือแรงงาน แรงงานไทยเป็นแรงงาน

ท่ีมีศักยภาพและมีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานจากประเทศอื่น สามารถท างานประณีต
และงานช่าง ไดดี้ 

41ประมวลจากผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้ง
ที่ 1 และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย พ.ศ. 2555-2559  โดยสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 
 

Footnote: 
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• การ พ่ึ งพา เทคโนโลยี ก ารผลิ ตจากต่ า งประ เทศ      
แม้ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีการผลิตไม่แพ้ประเทศ  
ผูส้่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มชั้นน า แต่เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีที่ใช้ล้วนเป็นการน าเข้าท้ังสิ้น ไม่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและเครื่องจักรเป็นของตนเอง การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีแต่ละครั้งจึงมีต้นทุนสูง 

• ขาดความช านาญการท าตลาดเชิงรุก จากลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจในอดีตของผู้ประกอบการส่วนใหญ่พ่ึงพา
การติดต่อสั่งซื้อจากลูกค้า ท าให้ผู้ประกอบการไม่ให้
ความส าคัญกับการท าการตลาดเชิงรุก ผู้ประกอบการ
รายย่อยขาดประสบการณ์การออกตลาดและไม่มีเงินทุน
เพียงพอท่ีจะลองผิดลองถูกได้เหมือนผู้ประกอบการ 
รายใหญ ่

จุดอ่อน  
• ขาดแคลนวัตถุดิบต้นน้ า โดยเฉพาะเส้นใยธรรมชาติและ

ใยสังเคราะห์ เนื่องจากพ้ืนท่ีการผลิตเส้นใยธรรมชาติ
จ าพวกฝ้าย ไหม มีจ ากัดส่งผลให้เกิดความต้องการ
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ   

• ขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงานทักษะ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทยเป็นปัญหาส่งผลกระทบในทุก
อุตสาหกรรมของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
1) การขาดแคลนแรงงานระดับล่าง (Low-Skilled 

Labor) เนื่องจากแรงงานไทยมีการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม ไม่นิยมงานใช้แรงหรือแรงงานสายการผลิต 
มุ่งสู่งานท่ีมีรายได้สูงขึ น หรืองานท่ีสบายขึ น นิยม
อาชีพอิสระและส่วนหนึ่งกลับคืนสู่ภาคเกตรกรรม  

2) การขาดแคลนแรงงานแรงงานรุ่นใหม่ระดับช่าง
เทคนิคในโรงงาน นักวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมสิ่ง
ทอ (High Skilled Labor) เนื่องจากเส้นทางอาชีพ 
(Career Path) และค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มไม่ชัดเจนและไม่ดึงดูดใจเท่าการ
เป็นนักออกแบบแฟชั่น และทัศนคติของนักศึกษา 
รุ่นใหม่ท่ีมองอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เ ป็นลบ ท้าให้นักศึกษารุ่ นใหม่ ไม่สนใจ เข้ าสู่
อุตสาหกรรมนี  ประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาสาขาสิ่ง
ทอจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปี มีจ้านวน
ไม่ถึง 700 คน หรือน้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
จ้านวนแรงงานท่ีมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั งหมด42 
ในขณะท่ีแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยเฉพาะสปป .ลาว สหภาพเมียนมาร์ และ
เวียดนาม มีการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานให้
กลุ่มแรงงานใหม่ ซึ่งอายุเฉลี่ยเริ่มต้นท่ีประมาณ 
17-20 ปี เป็นการวางโครงสร้างพื นฐานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ส้าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  

 

42Library.dip.go.th. 
  

Footnote: 
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- สินค้าแฟชั่นท่ีวาง Positioning ระดับพรีเมี่ยม เช่น 
ผ้าไหม หัตถกรรมสิ่งทอ เสื อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ท่ี
เน้นดี ไซน์ ความโก้หรู สินค้าออแกนิก กลุ่ ม
ผู้บริโภคสินค้ากลุ่มนี มักมีฐานะระดับ B+ (รายได้ 
30,000 บาทต่อเดือนขึ นไป) ชื่นชอบแฟชั่น ดูแล
บุคลิกภาพ รักสุขภาพ ออกงานสังคมบ่อย ดังนั น
การวางสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม จึงต้องเลือกสถานท่ีรวม
แฟชั่น เช่น ห้างสรรพสินค้าชั นน้า งานแสดงสินค้า
แฟชั่น โดยต้องอาศัยการ Display สินค้าทั งเสื อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มควบคู่กันเหมือนแฟชั่นโชว์ เพ่ือให้
สินค้าดูมีมูลค่าและผู้ซื อตัดสินใจได้ง่าย การน้า
สินค้ากลุ่มนี ไปจ้าหน่ายในงานขายของกินของใช้ใน
ครัวเรือนนอกจากจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขาย
สินค้าล้าบากแล้ว ยังท้าให้สินค้าดูด้อยค่าลงไป 
ดังนั นผู้จัดงานจึงควรมีความเข้าใจเรื่องการตลาด
ด้วย  

- การจัด Road Show สินค้าในต่างประเทศ สินค้า
บางรายการจะมีเวทีเฉพาะส้าหรับสินค้าประเภทนั นๆ 
ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเลือก
เวทีการออกร้านท่ีเหมาะสมกับสินค้าของตนเองได้  

• ขาดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านวัสดุศาสตร์ ท้ังใน
ด้านเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ส่งผลให้
คุณภาพเส้นใยต่ าก ว่าต่างประเทศและขาดความ
หลากหลายต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

• ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศอื่นๆ ด้วยโครงสร้าง
ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนค่าโลจิสติกส์  

• ขาดความเชื่อมโยงภายในห่วงโซ่อุปทาน เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากข้อมูลการตลาดท่ีท าให้การผลิตเส้นใย
ภายในประเทศไม่ได้คุณลักษณะตามท่ีผู้ผลิตสิ่งทอผ้าผืน
ต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตเสื้อผ้าก็ไม่สามารถ
เลือกใช้ผ้าผืนในประเทศส าหรับการตัดเย็บได้ท้ังหมด 
เนื่องจากต้องการคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะอย่าง 
(Functional Textile/ Technical Textile) ท าให้ต้อง
สั่งซื้อผ้าผืนจากต่างประเทศ 

• ข้อมูลทางการตลาดไม่อยู่ ในลักษณะพร้อมใช้งาน 
ข้อมูลการตลาดท่ีหน่วยงานภาครัฐจัดหาไว้ให้ส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลท่ัวไป ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้
เหมาะสมแก่การน าไปใช้ ผู้ประกอบการต้องการรู้ข้อมูล
เชิงลึกและวิธีการท่ีสามารถน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ได้จริง เช่น  
- พฤติกรรมผู้บริโภคในพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นอย่างไร มี

วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือความเชื่ออะไรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สินค้าท่ีผู้ประกอบการควรระมัดระวังบ้าง  

- การเข้าตลาดหรือการลงทุนในพ้ืนท่ีนั้นๆ จะต้องท า
อย่างไร ควรใช้วิธีไหน ติดต่อใคร มีขั้นตอนอย่างไร
บ้าง 

- ต้นทุนส าคัญมีอัตราเท่าไร เช่น ค่าแรง ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าไฟ ค่าน้ า กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ามีเรื่อง
ใดบ้าง เป็นต้น 

• ข าด Strategic Positioning แล ะ ก า รสื่ อ ส า ร กั บ
หน่ วยงาน ท่ีมี หน้ า ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับการสนั บสนุน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ส่งผลให้ไม่มีการ
ก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันท่ีชัดเจนของประเทศ
และยังก่อให้เกิดผลกระทบในด้านการสื่อสารทาง
การตลาดและการหาช่องทางจัดจ าหน่ายท่ีไม่สอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม Road Show และงานแสดง
สินค้าท่ีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนไม่เหมาะสมและขาด
ประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่าการลงทุนเมื่อมองจากยอดขาย
ของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้จัดงานขาดความเข้าใจ
ด้ า น ก า ร ต ล า ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง  Positioning       
และ Display สินค้า ตัวอย่างเช่น 
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• การกีดกันทางการค้าจากตลาดภายนอกข้อตกลง เช่น  
- ความตกลงหุ้นส่วนภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific 

Strategic Economic Partnership Agreement: 
TPP) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก TPP 
ซึ่งเมื่อข้อตกลงทางการค้านี้มีผลบังคับใช้ ประเทศ
ไทยจะเสียโอกาสในการขยายตลาดสินค้าส่งออกของ
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและอาจเสียส่วนแบ่งตลาด
ไปให้มาเลเซียและเวียดนาม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าท่ีจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
นอกจากประเทศไทยจะเสียโอกาสในการส่งออก
โดยตรงแล้ว กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าจะท าให้ผู้
ส่งออกเส้นใยและผ้าผืนไทยเสียโอกาสในการขาย
สินค้าให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีจะผลิตเพ่ือส่งต่อไป
สหรัฐหรือประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในข้อตกลง แม้แต่
ผู้ประกอบการไทยท่ีย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามก็
ไม่อาจช่วยสนับสนุนสินค้าในประเทศไทยได้ เพราะ
การซื้อสินค้าในประเทศไทยไปผลิตต่อจะท าให้ผู้ผลิต
เสียประโยชน์จากกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า 

- ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป : 
GSP สหภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การให้
สิทธิพิเศษทางศุลกากรใหม่ซึ่งเพ่ิงผ่านความเห็นชอบ
รัฐสภายุโรปเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ซึ่ง
ข้อก าหนดใหม่ดังกล่าว ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะ
ถูกตัดสิทธิ GSP เป็นรายประเทศตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2557 เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงและจะต้อง
เสียภาษีท่ีอัตรา MFN43  ซึ่งยังถือว่าต่ ากว่าอัตรา
ภาษีศุลกากรปกติ ซึ่ งจะบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 1 
มกราคม 2558 เป็นต้น นอกจากไทยยังมีประเทศ
ก าลังพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น จีน บราซิล 
รวมถึงมาเลเซีย จะถูกตัด GSP เช่นเดียวกัน แต่
ประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษต่อไป ในปี 
2557 อาจจะมีสินค้าบางตัวท่ีถูกตัด GSP ก่อนจะ
ถูกตัดสิทธิท้ังหมดโดยสินค้าท่ีถูกตัดสิทธิมีสินค้ากลุ่ม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มรวมอยู่ด้วย 

อุปสรรค  
• การท างานของภาครัฐขาดการประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน มีการก าหนดนโยบายที่มีความขัดแย้งกันเอง 
และท าให้หลายหน่วยงานท างานซ้ าซ้อน การสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายย่อยขาดความต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบ 

• การก าหนดนโยบายของภาครัฐขาดพ้ืนฐานความเข้าใจ
และความต้องการของชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง ท า
ให้นโยบายและกิจกรรมท่ีก าหนดไม่ได้ แก้ ปัญหาท่ี
ต้นเหตุ เช่น การน าโครงการท่ีไม่สอดประสานภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวบ้านลงไปในพ้ืนท่ี 
การน ามาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมมาใช้กับสินค้า
หัตถกรรม ท าให้เกิดปัญหาด้านการรับรองคุณภาพ 
ชื่อเสียง และยอดขาย การแทรกแซงกลไกตลาดมาก
เกินไป ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถสัมผัสความต้องการ
ของตลาดท่ีแท้จริง ซึ่งส่งผลถึงการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการก าหนดโควต้าการน าเข้าเส้นไหม
จากต่างประเทศต่อการรับซื้อไหมจากเกษตรกรใน
ประเทศ ในอัตรา 2:1 ก าลังปิดโอกาสการขยายตัว
ของวิสาหกิจ เนื่องจากปริมาณไหมภายในประเทศมี
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค มาตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ ์

 

43หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ 
MFN: Most-Favored Nation Treatmentหลัก MFN 
คือ การไม่เลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อสินค้า เมื่อประเทศ
สมาชิกปฏิบัติต่อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างใดก็ต้องปฏิบัติต่อ 
“สินค้าชนิดเดียวกัน” นั้นที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปยัง
ประเทศสมาชิกอื่นอย่างเดียวกันโดย “ทันที” และ “ไม่
มีเงื่อนไข” 
  

Footnote: 
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• ค่ า นิ ย ม ก า ร บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า ไ ท ย
ภายในประเทศอยู่ในระดับต่ า 

•  การยอมรับสินค้าเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ 
ท่ีนอกจากฝ้ายและไหมยังมีน้อย 

 แม้ปัจจุบันมีการวิจัยเส้นใยจากสัปปะรด 
ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมผ้าลินินก็ตาม แต่
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาก
นัก 

รูปที่ 5.2 สรุปปัจจัยภายในและภายนอกอตุสาหกรรมตาม SWOT Analysis 
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ข้อสรุป  
จากการวิ เคราะห์ จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ของกลุ่ มอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอแล ะ
เครื่องนุ่งห่มของไทย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมี
โอกาสการเติบโตที่ดีทั้งตลาดในประเทศ ตลาด
อาเซียน และตลาดโลก ดังนั้นแนวทางยุทธศาสตร์
ควรเป็นการแก้ไขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณาจาก
โอกาสภายนอกที่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม โดย
จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ด้าน
การตลาด การเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตจะท าให้
ปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ าที่สูงขึ้นลดความรุนแรงลง
ไปได้  ส่ วนโอกาสมาจากการ เปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่จะท าให้ประเทศไทยอาศัย
ประโยชน์จากในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การ
เคลื่อนย้ายทุน และการสร้างหุ้นส่วนทางการค้าใน
ภูมิภาคได้ดีขึ้น 

หากพิจารณาในแง่ห่วงโซ่อุปทานแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี ้
- อุตสาหกรรมเส้นใยและเส้นด้าย (อุตสาหกรรมต้นน ้า) มีโอกาสใน

ระดับกลาง เนื่องจากการส่งออกเติบโตสูง แต่ยังส่งออกได้น้อย
เนื่องมาจากขาดการพัฒนาคุณสมบัติเส้นใยให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดมากขึ้น 

- อุตสาหกรรมผ้าผืน (อุตสาหกรรมกลางน ้า) มีโอกาสในการ
ส่งออกผ้าผืนไปตลาดอาเซียนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสหภาพ
ยุโรปให้สิทธิพิเศษกับประเทศ สปป .ลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศเวียดนาม หากใช้วัตถุดิบในอาเซียนไปผลิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ส่งไปยุโรปไม่ต้องเสียภาษี เป็นการกระตุ้นให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนซื้อสินค้าสิ่งทอจากประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้
ความต้องการใช้สิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอท่ีมีคุณสมบัติพิเศษมี
เพ่ิมขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรม  

- อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป/เครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมปลาย
น ้า) มีโอกาสในระดับกลาง แข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปในภูมิภาค เช่น เวียดนาม สปป .ลาว กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย สิ่งท่ีผู้ประกอบการควรท าคือการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สินค้า เช่น การปรับ เปลี่ ยนบทบาทจาก OEM (Original 
Equipment Manufacturing) สู่การเป็นผู้ออกแบบและสร้างตรา
สินค้าของตนเอง เป็นต้น 
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จากการวิเคราะห์ PESTLE พบว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยสรุป
ได้ดังนี ้

นโยบายภาครัฐ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุน
ด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีมี
เป้าหมายและทิศทางเดียวกันแต่ยังขาดการบูรณาการ เช่น 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่ งทอ และ ยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

เศรษฐกิจในประเทศ การบริโภคภายในประเทศเท่ากับ
ร้อยละ 60 ของก าลังการผลิต หดตัวลงเหลือร้อยละ 3 
เปรียบเทียบระหว่าง 2550-2554 และการส่งออกสิ่งทอ
ขยายตัวร้อยละ 9 แต่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มนั้นมีการ
ขยายตัวในลักษณะติดลบ 

เศรษฐกิจโลก การเกิดวิกฤตทางการเงิน ในสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ส่งผลต่อการน าเข้าสินค้าไทย และส่งผล
ให้อุตสาหกรรมสิ่ งทอโลกขยายตัว เฉลี่ ยร้อยละ 4  
อย่างไรก็ตามการเปิดตลาดใหม่ของประเทศโลกท่ี 3 ท า
ให้ฐานการลงทุนขยับมาท่ีเอเซียและภูมิภาคอาเซียน 

ปัจจัยทางสังคม ขาดแคลนทักษะชั้นสูงโดยเฉพาะการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย เริ่มมีการด าเนินการด้านการ
ส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย 

ลูกค้า เป็นการซื้อสินค้าต้นน้ าและกลางน้ าเพ่ือไปผลิตเอง
และขายต่อไปยังประเทศท่ี 3 มีการรวมกลุ่มทางการค้า
เพ่ิมเติมเพ่ือกีดกันการค้า มีการย้ายฐานค าสั่งซื้อไปยัง
ประเทศท่ีมีราคาต่ า หรือมีคุณภาพโดดเด่นรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ผู้บริโภคเครื่องนุ่งห่มยังคงให้ความส าคัญกับ
ตราสินค้าต่างประเทศ 

5.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTLE 
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ผู้ผลิต ส่วนใหญ่ผู้ผลิตไทยเป็น SME รับจ้างผลิต แข่งขัน
ด้านราคากับประเทศอื่นๆ ไม่มีแบรนด์ ขาดกิจกรรม
การตลาดและช่องทางจ าหน่าย ขาดการวิจัยและพัฒนา 
ท้ังระบบการผลิตและการจัดการ บริษัทไทยขนาดใหญ่ท่ีมี
ศักยภาพและมีแบรนด์มีน้อย แม้ว่าผู้ผลิตบางส่วนได้รับ
การส่งเสริมเรื่องการสร้างแบรนด์จากภาครัฐแต่ไม่มีวิธีการ
ท่ีชัดเจน  เนื่องจากผู้ผลิตมีพ้ืนฐานมาจาก OEM ไม่มี
ความช านาญด้านการตลาด และภาครัฐขาดความเข้าใจ
สภาวการณ์ของการแข่งขันในตลาดจริง 

คู่แข่ง มีการสร้างต าแหน่งทางการแข่งขันท่ีชัดเจนขึ้น 
เช่น เสื้อผ้าส าเร็จรูปต้นทุนต่ า-จีนและเวียดนาม , สินค้า 
ผ้าฝ้าย-อินเดีย , เคหะสิ่งทอ-ปากีสถานและศรีลังกา ,      
ผ้าไหม-จีนและอิตาลี และ ผ้าลูกไม้-ฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์
ไทยต้องแข่งกับ คู่แข่งขันท่ีมีต้นทุนผลิตต่ า เช่น อินเดีย 
และจีน รวมถึงเวียดนาม และสหภาพเมียนมาร์ในอนาคต
อันใกล้ 

เทคโนโลยี มีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอและ
สนับสนุน การออกแบบ แต่ยังขาดหน่วยงานวิจัยเชิง
พาณิชย์ส าหรับสิ่งทอ ขาดนักวัสดุศาสตร์ 

กฎหมาย มีการเผยแพร่ความรู้ กฎระเบียบทางการค้า
ยังไปไม่ถึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ การติดตาม หรือ
การเจรจา สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศยัง
ล่าช้า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้ประกอบการ  

สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนา
กระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มี
หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินงาน
สนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต และ 
ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น Eco Mark มี ผลต่ อการรั บรอง
มาตรฐานสินค้า 

รูปที่ 5.3 การวิเคราะห์ PESTLE ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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จากการวิเคราะห์ ด้วยกรอบโมเดล Five – Force 
ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า
อุตสาหกรรมของไทยมีจุดแข็งในด้านการผลิตโดยเฉพาะ
เรื่องของคุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม
ภัยคุกคามจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
เริ่มได้รับการลงทุนจากต่างชาติและสภาวะท่ีก าลังพัฒนา
กระบวนการผลิต พร้อมทั้งคู่แข่งรายใหญ่อย่างประเทศจีน
และอินเดียท่ีมีต้นทุนการผลิตต่ าและก าลังพัฒนาศักยภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้การแข่งขันของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ในระดับกลาง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยควรก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในประเด็นดังต่อไปนี้ 

5.2.3 การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมดว้ย 
Five-Force 

อ านาจต่อรองด้านปัจจัยการผลิต 

• แรงกดดันด้านปัจจัยการผลิตมีน้อยเนื่องภายในประเทศ
มีครบต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ก าลังการผลิตมีเพียงพอ
รองรับการบริโภค  

• บุคลากรด้านการออกแบบ ไม่เพียงพอ ขาดแคลนนัก
วัสดุศาสตร์และนักออกแบบ  

• ขาดความเชื่อมโยงการกับอุตสาหกรรมสนับสนุน
ภายในประเทศ เช่นอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรม
บันเทิง และอุตสาหกรรมสื่อ ท าให้การตระหนักรู้และ
การบริโภคสินค้าภายในประเทศลดลง  

• ขาดการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตสิ่งทอแบบ
ใหม่ๆ  
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แรงผลักดันด้านการแข่งขัน 

• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กท าธุรกิจท้ังในและ
นอกระบบ ท าให้มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพ 

• สินค้าไม่แตกต่างกันมากท าให้เกิดการแข่งขันทางราคา
และต้นทุน โดยไม่ค านึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

• การแข่งขันสูงถูกอาจได้รับแรงกดดันจากผู้ว่าจ้างผลิต
จากต่างประเทศอาจย้ายฐานการผลิตได้ 

• ผู้ประกอบการไทยขาดบุคลากรและเงินทุนในการท า
ตลาดจากสร้างแบรนด์สินค้า ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการ
ผลิตแบบ OEM 

• ศักยภาพการแข่งขันมีความแตกต่างกันสูง ระหว่าง
ธุรกิจขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก 

• ผู้ประกอบการส่วนมากยังพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางใน
กรุงเทพฯ ในการส่งออกหรือกระจายสินค้า 

อ านาจต่อรองด้านอุปสงค์ 

• อ านาจการต่อรองต่ า เนื่องการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มท่ีแล้ว 
จึงมีคู่แข่งมากราย และมีการแข่งขันด้านต้นทุน ท า
ให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากกว่า  

• ข้อตกลงทางการค้า และสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ 
เป็นโอกาสในขยายตลาดเพ่ิมเติม เพราะน าไปสู่
มาตรการกกีดกันด้านภาษีส าหรับประเทศท่ีอยู่นอก
กลุ่ม 

แรงผลักดันจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• สถาบันเฉพาะทางท่ีให้บริการฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบมีไม่เพียงพอ 

• ศูนย์ทดสอบสิ่งทอยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
• ขาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเช่น โลจิสติกส์ และการประกันภัย  
• การสนับสนุนทางด้านการเงินและการตลาด 
• สถาบันท่ีท าหน้าท่ีโดยตรงด้านการตลาด และการ

เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในตลาดโลก 
รวมท้ัง สถาบันพัฒนาบุคลากรเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
กฎระเบียบกติกาค้าระหว่างประเทศไม่เพียงพอ 

บทบาทของภาครัฐ 

• รัฐมีนโยบายและบทบาทในการสนับสนุนการสร้าง
ขีดความสามารถด้านบุคลากรในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ
ภูมิภาค  

• ความไม่เพียงพอและความพร้อมด้านบุคลากรในการ
สนับสนุนภาคเอกชน 

• ก าหนดแนวทางสร้างความร่วมมือด้านภาษีกับ
ต่างประเทศ 

รูปที่ 5.4 การวิเคราะห์ Five-Force Model ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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ใ น บ ท นี้ ก ล่ า ว ถึ ง ภ า พ ร ว ม ข อ ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
จ านวนผู้ประกอบการ การจ้างงาน 
ตลาดผู้บริโภคและคู่แข่ง พร้อมท้ัง
วิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรม
โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกท้ังในระดับมหภาคและ
ระดับอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์
ในเบื้องต้นจะถูกน าไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอแล ะ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม  โดย ใน
เบื้องต้นคณะผู้วิจัยได้สรุปถึงปัจจัยท่ี
สงผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ แ ล ะ
เครื่องนุ่งห่มไว้ ดังนี้ 

2) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีน วัตกรรม 
(Innovation) ควรปรับเปลี่ยนจากการผลิตท่ีใช้
แรงงานเป็นปัจจัยหลักเน้นแต่ประสิทธิภาพด้านเดียว
หรือเน้นการแข่งขันกันด้วยราคาหรือต้นทุนท่ีต่ ากว่า
เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แข่งขันกันผลิตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริ โภคหรือ เสนอสิ่ ง เหนือ    
ความคาดหมายของผู้บริโภค (Exceed Customer 
Expectation) เพ่ือสร้างกลุ่มตลาด (Segment) หรือ
จุดแข่งขันใหม่ท่ีแตกต่าง 

3) ทักษะความสามารถในการจัดการและความคิด
สร้างสรรค์ (Managerial & Creative Skills) จาก
การใช้ความสามารถในการพัฒนา การผลิตเน้น
ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ป็ น ก า ร เ น้ น ก า ร พัฒน า ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาการตลาด และการสื่อสารการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการภายใน
ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

4) ผู้สร้างสรรค์ (Creator) การปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้ผลิต (Producer) เป็นผู้สร้างสรรค์ (Creator) จาก
เดิม ท่ี เคยมุ่ ง เน้น เฉพาะการผลิต สินค้า ผู้ ผลิ ต 
(Producer) จะต้องพัฒนาหรือเข้าไปมีบทบาทในด้าน
อื่นๆ มากขึ้น อาทิ การศึกษาแนวโน้มผู้บริโภค 
(Consumer Trends) การคาดการณ์ความต้องการ
ของผู้บริโภค (Demand Forecasting) การออกแบบ 
(Design) การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehousing) 
แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง  ( Logistics) ซึ่ ง เ ดิ ม  ผู้ ซื้ อ 
( Buyers/Retailers) เ ค ย มี บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นเพ่ือสร้างหรือคงความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

5) ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
ท า ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ค้ า  ( Partnership           
& Networking) จากการท าธุรกิจเชิงเดี่ยวเป็นการ
สร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ผลิตเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับผู้ซื้อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ร่วมกัน (หรือท่ีเรียกว่า Creative Collaboration) 

1) ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนทางการผลิตและการ
สร้างทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน (Flexibility & Intangible) 
จากการผลิตท่ีพิจารณาในเชิงปริมาณ (Economy of 
Scale) เป็นหลักและการให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีจับต้อง
ได้เพียงด้านเดียว ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือมุ่งพัฒนา
ขีดความสามารถให้มีความยืดหยุ่น (Economy of 
Flexibility) และให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible Benefits) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค 
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การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม ในบริบทของ SME โดยใช้ 
Diamond Model จะพิจารณามิติด้านต่างๆ ได้แก่ สภาวะ
ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) สภาวะด้านอุปสงค์ 
(Demand Conditions) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุนกัน (Related and Supporting Industry) 
บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Context for 
Firm Strategy and Rivalry) นโยบายจากภาครัฐ 
(Government) และโอกาสของอุตสาหกรรม (Chance) ท่ี
ส่ งผลต่ อก ารแข่ ง ขั น ของอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอแล ะ
เครื่องนุ่งห่ม ให้ผลเป็นปัจจัยบวก (+) และปัจจัยลบ (-) 
ได้ดังนี้ 

สภาวะด้านอุปสงค์ (Demand Conditions)  

(-) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ปริมาณการ
บริโภคในตลาดต่างประเทศท้ังในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปหดตัว 

(-) การบริโภคภายในประเทศมีปริมาณจ ากัดและมีการ
บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

(+) คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ 

(-) ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและมี
ทิศทางท่ีเน้นการออกแบบ Design คุณภาพ และ
วัตถุดิบธรรมชาติ  

อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน  (Related and 
Supporting Industry) 

(-) อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ขาดการบูรณา
การกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ท าให้
ไม่ได้รับข้อมูลความต้องการและแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

(+) อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
ท่องเท่ียวเปิดโอกาสในด้านช่องทางตลาดท้ังใน
ลักษณะ Business to Business และ Business to 
Consumers 

บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Context 
for Firm Strategy and Rivalry)  

(-) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กขาดการ
สร้างความแตกต่าง และมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา 
(Original Equipment Manufacturing)  

(-) การเข้าถึงของ SME ในด้านการได้รับประโยชน์จาก
มาตรการและการสนับสนุนต่างๆ ของรัฐมีจ ากัด 

(-) ผู้ประกอบการไม่ให้ความส าคัญด้านการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ก าหนด Position ด้านการแข่งขัน  

(+) ผู้ประกอบการท่ีคลอบคลุมตามห่วงโซ่คุณค่า ซี่งเป็น
โอกาสท่ีส าคัญส าหรับผู้ประกอบการท่ีสามารถพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สภาวะปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

(-) การขาดแคลนวัตถุดิบเพ่ือการผลิตภายในประเทศ 

(-) เทคโนโลยีการการผลิตน าเข้าจากต่างประเทศและผ่าน
การพัฒนา 

(-) ขาดแคลนก าร วิ จั ย แล ะ พัฒนา เ พ่ื อ เ พ่ิ มค วาม
หลากหลายส าหรับวัตถุดิบเพ่ือสนับสนุนการผลิต  

(+) แรงงานท่ีมีอยู่มีทักษะ ฝีมือและความเชี่ยวชาญและ
ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

(-) จ านวนแรงงานไม่เพียงพอ แรงงานฝีมือระดับสูงมี
แนวโน้มท่ีจะขาดแคลน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจ
เข้ามาในอุตสาหกรรม 

(-)  การพัฒนาแรงงานฝีมือไม่ทันต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม 

 

5.2.4  การวิเคราะห์ศกัยภาพในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมด้วย Diamond Model 

- + 
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นโยบายจากภาครัฐ (Government)  

(-) ระเบียบและกฎหมายไม่ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้เกิด
ข้อจ ากัดในการเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
ผู้ประกอบการต้นน้ า 

(-) ขาดการผลักดันการสร้างมาตรฐานท้ังในกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ 

(-) การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐขาดการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง 

(-) กิจกรรมและโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  

(-) การให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐขาดการบูร
นาการท าให้เกิดความซ้ าซ้อน  

โอกาสของอุตสาหกรรม (Chance) 

(+) แนวโน้มการขยายตัวและความต้องการของผลิตภัณฑ์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดในประเทศและตลาด
อาเซียน 

(+) แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ี
ต้ อ ง ก า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น               
มีอัตลักษณ์ และพ่ึงพาวัตถุดิบธรรมชาติ 

(+) ความได้เปรียบทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทย 

- + 
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รูปที่ 5.5 สรุปประเด็นส าคัญจากการประเมินอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในห่วงโซ่คุณค่า 
• แรงงานไทยเป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพและมีคุณภาพสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานจากประเทศอื่น อย่างไรก็
ตามส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มก าลังจะ
เผชิญกับภาวะวิกฤตด้านแรงงานในหลายประการ ดังนี้ 
- ปัญหาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าส่งผลต่อโรงงาน  

ตัดเย็บ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด 
จากเดิมท่ีมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าท่ีถูกกว่า
กรุงเทพฯ และกิจกรรมการผลิตดังกล่าวมีความ
จ าเป็นท่ีต้องอาศัยแรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร 
การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทท่ัวประเทศ 
ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนของโรงงานในต่างจังหวัด
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 30 ในขณะท่ีผู้ประกอบการ
จะขยับปรับขึ้นราคาขายถือ ว่าท าได้ยาก และ   
หากสามารถเพ่ิม Productivity ได้ทันกับค่าจ้าง
แรงงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นได้ ประเด็นนี้จะกระทบกับ
ผู้ประกอบการท่ีเป็น OEM (Original Equipment 
Manufacturing) อ ย่ า ง ม า ก  แ ต่ ก ร ณี ข อ ง
ผู้ประกอบการท่ีเป็น ODM (Original Design 
Manufacturing) และ OBM (Original Brand 
Manufacturing) ปัญหาค่าแรงขั้นต่ าส่งผลกระทบ
น้อยมาก ในขณะท่ีปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการ
กลุ่ มนี้ คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
เนื่องจากเป็นการผลิตสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากกว่าสินค้า OEM 

 
5.3  
การวิเคราะห์ขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

5.3.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพในการบริหารหว่งโซ่อุปทาน 
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• ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มมีการปรับตัวใน
การแก้ไขปัญหาแรงงานโดยขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาในลักษณะนี้
ท าได้กับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการ
เช่นนั้น อีกท้ังการย้ายฐานการผลิตอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงานในประเทศระยะยาว  

 
ศักยภาพด้านการจัดการวัตถุดิบ 
• แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ต้นน้ าและกลางน้ า

ท้ังเส้นใย ด้าย และผ้าผืน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมา
จากธรรมชาติท้ังฝ้ายและไหมมีการเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท้ังจากตลาดอาเซียนและตลาดโลก อย่างไร
ก็ตามปริมาณวัตถุดิบมีแนวโน้มท่ีจะขาดแคลนอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการน าเข้าวัตถุดิบ 
(สัดส่วนโควต้าการน าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศกับ
การใช้เส้นไหมภายในประเทศ ) และนโยบายการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดของรัฐบาลท า
ให้สมดุลการจัดสรรพ้ืนท่ีปลูกพืชเสียไป เช่น การ
ปลูกข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา เข้ามา
แทนท่ีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการปลูกไร่ฝ้ายออ
แกนิก เป็นต้น  

• แหล่งวัตถุดิบเส้นใยไหมจากต่างประเทศไม่ยั่งยืน 
ผู้ผลิตไหมส่งออกรายใหญ่ของภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ 
จีน สหภาพเมียนมาร์ และอินเดีย และไทย ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้าไหมจากจีนเนื่องจาก
วัตถุดิบในประเทศมีไม่เพียงพอ แต่พ้ืนท่ีการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมของจีนก าลังลดลงเช่นกัน ท าให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวได้น้อยแม้
ตลาดจะมีความต้องการสินค้ามากก็ตาม  

 

-  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของคนรุ่น ใหม่ เข้าสู่
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากค่านิยม
ของคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนไป กลุ่มผู้ ท่ีมีแนวโน้มจะเป็น
แรงงานในอนาคตเริ่มให้ความสนใจกับงานในลักษณะ
อื่นโดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ
อิสระมากขึ้น จากการบริหารการศึกษาท่ีไม่สมดุล ท า
ให้แรงงานช่างฝีมือคนไทยขาดแคลนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ส าหรับกลุ่มธุรกิจต้นน้ า และกลางน้ าท่ี
ด าเนินธุรกิจในลักษณะวิสาหกิจชุมชนก าลังเผชิญกับ
ปัญหาการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่
รุ่น โดยเฉพาะทักษะพ้ืนถิ่นท่ีผลิตด้ายและผ้าผืนท่ีมี
เอกลักษณ์ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะแรงงานของ
ผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป)  

-  ประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะประเทศ สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ 
และเวียดนาม มีการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานให้
กลุ่มแรงงานใหม่ ซึ่งอายุเฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 17-20 
ปี ซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แต่
ในประเทศไทยยังขาดการวางแผนในด้านการเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในอนาคต นอกจากนี้
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร
ส่งผลให้แรงงานไทยกลับสู่ภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
การแก้ไขปัญหาในปัจจุบันของผู้ประกอบการคือ การใช้
แรงงานต่างชาติทดแทน ซึ่งสามารถช่วยได้ในระดับ
หนึ่ง แต่จะติดปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งจะท าให้การ
ควบคุมคุณภาพงานยากล าบากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ต้นทุนการใช้แรงงานต่างชาติก็สูงมากเช่นกัน อาทิ   
มีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าแรงงานงานต่างชาติ การขึ้น
ทะเบียน การประกันสุขภาพ เป็นต้น 
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ศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด 

• ผู้ประกอบการท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ต้องการข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการตลาดจาก
หน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ด า เ นิ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก ารตลาด ซึ่ ง ท่ี ผ่ า นม า
ผู้ประกอบการจะอาศัยประสบการณ์จากการทดลอง
ตลาดและหาข้อสรุปเอง ซึ่งไม่ เ พียงพอต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์ในระยะยาว ส าหรับลักษณะข้อมูลท่ี
ผู้ประกอบการต้องการ ประกอบไปด้วย 

 ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีการวิเคราะห์แยก
ตามประเทศและพ้ืนท่ีเฉพาะ ท้ังในด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความเชื่อ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการ
ออกแบบสินค้าและวัสดุเฉพาะอย่าง  

 ข้อมูลวิธีการในการลงทุนและการเข้าสู่ตลาด รวมถึง
ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆ ข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบ วิธีการในการเริ่มจัดตั้งและ
ด าเนินธุรกิ จพร้อมท้ังลักษณะและรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสาร และการติดต่อธุรกิจ 

 ข้อมูลด้านโครงสร้างต้นทุน ท้ังต้นทุนคงท่ี ต้นทุน
ผันแปร อัตราส าคัญ เช่น ค่าแรง ค่าเช่าท่ีดิน   
ค่าไฟ ค่าน้ า และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
สินค้ามีประเด็นท่ีต้องให้ส าคัญด้านใดบ้าง  

• ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีการปรับตัว
จากการเป็นผู้ประกอบการรับจ้างผลิต (OEM) สู่
การเป็นผู้ประกอบการท่ีสร้างตราสินค้า (OBM) 
ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภค
ท่ีเหมาะสม เนื่องจากรูปแบบการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นไปในลักษณะของการ
รอให้มีค าสั่งซื้อ (การตลาดเชิงรับ) จึงขาดการท า
ตลาดเชิงรุก ประกอบกับขาดประสบการณ์การออก
ต ล า ด แ ล ะ ไ ม่ มี เ งิ น ทุ น เ พี ย ง พ อ  ส่ ง ผ ล ใ ห้
ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถปรับตัวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการท่ีสร้างตราสินค้าได้ 

 

ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการผลิต 
• ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอในประเทศไทยมี

ศักยภาพเทียบเท่ากับประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านสิ่งทอโลก 
ดังนั้น ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีศักยภาพด้าน
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ท่ี ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ใ น ขณ ะ ท่ี
ผู้ ปร ะกอบการขนาดกลางและขนาด เล็ กมี ก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากการผลิตเอง (Labor 
Intensive) สู่การจ้างผลิต (Outsourcing) เพ่ือลด
ต้นทุน และท าให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและศักยภาพใน
การแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการท่ีปรับตัว
ก าลังประสบปัญหาการหาผู้รับจ้างผลิตท่ีสามารถผลิต
สินค้าได้ตรงตามความต้องการท้ังในด้านคุณภาพและ
ปริมาณ และ ความรับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามก าหนดเวลา  

• ส าหรับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือสินค้า
เครื่องนุ่งห่มของแต่งบ้านท่ีมาจากผ้าทอมือทุกชนิด ถือ
ว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของประเทศไทย ด้วยลักษณะเส้น
ใย ท่ีมีความหนา มีผิ วสัมผั ส เฉพาะตัว การใช้ สี
ธรรมชาติย้อม ประกอบกับเป็นแหล่งผลิตผ้าทอมือท่ี
เหลือเพียงไม่กี่แห่งในโลกจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ี
ต้องการจากตลาดโลก แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีใช้
แรงงานคน เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ผ้าทอมือไว้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการผลิตจึงมีข้อจ ากัด
ค่อนข้างสูง  
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ศักยภาพระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัย
พัฒนา 

• แม้ว่าในประเทศไทยจะมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ฉ พ า ะ ด้ า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลายหน่วยงาน 
เช่น  ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอ ศูนย์ส่งเสริม
การออกแบบท่ีสนับสนุนตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ าจน
ปลายน้ า แต่ในปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้ขาดการบูร
นาการด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน นอกจากนี้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่ วยงานเหล่ านี้ ได้  เนื่ อ งจากการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

• ประเด็นท่ีส าคัญด้านข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่ ส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งไม่ได้รับการวิเคราะห์ส่งผลให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้นได้ ผู้ประกอบการต้องการได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีการวิเคราะห์ สรุป และสามารถน าไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

ศักยภาพของการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน
สาธารณะ 

• การท างานของภาครัฐขาดการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน มีการก าหนดนโยบายที่มีความขัดแย้งกัน 
และมี ก ารท า งานซ้ า ซ้ อนกั น การสนั บสนุ น
ผู้ประกอบการรายย่อยขาดความต่อเนื่อง 

• การก าหนดนโยบายของภาครัฐขาดพ้ืนฐานความ
เข้าใจในความต้องการของชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีอย่าง
แท้จริง ท าให้นโยบายและกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นไม่ได้
แก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ เช่น การน าโครงการท่ีไม่สอด
ประสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวบ้าน
ลงไปในพ้ืนท่ี การน ามาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
มาใช้กับสินค้าหัตถกรรม ท าให้เกิดปัญหาด้านการ
รับรองคุณภาพ ชื่ อ เสี ยง และยอดขาย การ
แทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไป ท าให้ชาวบ้านไม่
สามารถสัมผัสความต้องการของตลาดท่ีแท้จริง ซึ่ง
ส่งผลถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ก าหนดโควต้าการน าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศต่อ
การรับซื้อไหมจากเกษตรกรในประเทศ ในอัตรา 
2:1 ก าลังปิดโอกาสการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากปริมาณไหมภายในประเทศมีน้อยลง ไม่
เพียงพอต่อความต้องการบริโภค  

 

 

• การสร้างความเข้าใจถึงกิจกรรม Roadshow เป็น
ปัญหาส าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากงานแสดงสินค้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุน ไม่สอดคล้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์
และกลุ่ มผู้ บริ โภค โดยเฉพาะเรื่ องการก าหนด
Positioning และ Display สินค้า เช่น ระดับท่ีเน้น
ดีไซน์ ความโก้หรู สินค้าออแกนิก กลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่จะมีฐานะระดับ B+ (รายได้ 30,000 บาทต่อ
เดือนขึ้นไป ) ชื่นชอบแฟชั่น ดูแลบุคลิกภาพ รัก
สุขภาพ ออกงานสังคมบ่อย ดังนั้นการวางสินค้า
กลุ่มพรีเมี่ยมจึงต้องเลือกสถานท่ีรวมแฟชั่น เช่น 
ห้างสรรพสินค้าชั้นน า งานแสดงสินค้าแฟชั่น โดย
ต้องอาศัยการ Display สินค้าท้ังเสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่มควบคู่กันเหมือนแฟชั่นโชว์ เพ่ือให้สินค้าดู
มีมูลค่าและผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย การน าสินค้ากลุ่มนี้ไป
จ าหน่ายในงานขายของกินของใช้ในครัวเรือนนอกจาก
จะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
และความตระหนักถึงสินค้า ความผิดพลาดเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่ีต้องรับภาระขาดทุน
ในการจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้การจัด Road 
Show สินค้าในต่างประเทศ สินค้าบางรายการจะมี
เวทีเฉพาะส าหรับสินค้าประเภทนั้นๆ ควรมีการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกเวทีการออก
ร้านท่ีเหมาะสมกับสินค้าของตนเองได้  

ศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าสูงท้ัง
ด้านคุณภาพและปริมาน หากแต่ประสบปัญหาด้าน
การพัฒนาสินค้าได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริ โภค ซึ่ งต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ตามแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด 

• ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ีมีการผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดอาเซียน ตลาด
สหรัฐอเมริกา และตลาดสหภาพยุโรป แม้ว่าแรงงาน
ฝีมือในปัจจุบันสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปัญหาในอนาคตท่ี
จะต้องเผชิญคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
เนื่องจากขาดการสืบสานองค์ความรู้และทักษะพ้ืนถิ่นท่ี
สร้างให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน มีความโดดเด่น
และแตกต่าง  

 

76 



77 

จากการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย พบประเด็นท่ี
ผู้ประกอบการประสบปัญหามากท่ีสุด ดังนี ้
1) ด้านการตลาด 
• ขาดข้อมูลเชิงลึกท่ีได้รับการวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะใช้ข้อมูล

ไปสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะข้อมูล
ทางการตลาดและความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 
Positioning ของสินค้า และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

• ขาดประสบการณ์ในการท าการตลาดเชิงรุก และทักษะ
ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

• ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐด้ านกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้บริโภค 

2) ด้านบุคลากร  
• ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากนโยบายการปรับขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ า 
• ปัญหาการจ้างแรงงานต่างชาติท่ีมีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้นท้ัง

ในด้านการสรรหา และการจ้างงาน 
• แนวโน้มการขาดแคลนแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามา

ทดแทนแรงงานฝีมือเดิม 
3) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
• การท างานของภาครัฐขาดการประสานงานท่ีดี ท าให้มี

การท างานบางอย่างซ้ าซ้อน  
• การก าหนดนโยบายและกิจกรรมสนับสนุนไม่ได้อยู่บน

พ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจในความต้องการของ
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาท่ี
ไม่ตรงประเด็นและสร้ างผลกระทบด้ านใหม่ต่ อ
ผู้ประกอบการหรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า 

 

5.3.2 การวิเคราะห์ศกัยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ 

กลุ่มผู้ประกอบการต้นน้ า ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้าน นโยบายท่ีไม่เอื้อประโยชน์ท้ังในด้านการก าหนด
โควต้าการน าเข้าไหมจากต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปริมาณการผลิตไหมในประเทศ และการแก้ไข
รูปแบบนโยบายและกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐมีการ
ส่งเสริมท่ีซ้ าซ้อนและแก้ไขไม่ถูกประเด็นส าหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นผู้ผลิตฝ้าย  
กลุ่มผู้ประกอบการกลางน้ า ต้องการได้รับการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนในการจัดการแรงงานเนื่องจากผลกระทบของ
นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า และการหาแรงงานต่างชาติ
ทดแทน 
กลุ่มผู้ประกอบการปลายน้ า ต้องการได้รับการสนับสนุน
ด้านข้อมูลทางการตลาดเพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดท่ีเหมาะสม 
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การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ปัจจัยภายในและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาจากผลกระทบเชิงลบและการ
เตรียมพร้อมต่อผลกระทบท่ีก าลังเกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ปัจจัยภายในและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นควรจัดท าแผน
ส่งเสริมเพ่ือให้อุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 

 
5.4  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

5.4.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบตอ่
ผู้ประกอบการในสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

อุตสาหกรรมต้นน้ า  

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดหา
และผลิตเส้นใยธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมเส้นใย
สังเคราะห์หรืออุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ 

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม (ต้นน้ า) 

จากการวิ เคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
แนวโน้มการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมต้นน้ า คือ 
ศักยภาพด้านทรัพยากร
มุ นษ ย์  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิต 
รวมถึงการบริหารจัดการ
ธุรกิจ 
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อุตสาหกรรมปลายน้ า 

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม (ปลายน้ า) 

จากการวิเคราะห์พบว่า 
ปั จ จั ย ส า คั ญ ที่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมปลายน้ า 
คือ ปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการตลาด
และการกระจายสินค้า 
ด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
การวิจัยและพัฒนา ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจ 
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ
และการบริหารคงคลัง 
และด้านเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิต 

อุตสาหกรรมกลางน้ า 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ าเป็นส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับ
ปานกลางถึงสูง ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมผ้าทอและผ้าถัก และ
อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ลายและแต่งส าเร็จ 

ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม (กลางน้ า) 

จากการวิเคราะห์พบว่า 
ปั จ จั ย ส า คั ญ ที่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมกลางน้ า
คื อ  ปั จ จั ย ท า ง ด้ า น
ศักยภาพแรงงาน ด้าน
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
กระจายสินค้า ด้านวิจัย
แล ะ พัฒนาผลิ ต ภั ณฑ์ 
และการบริหารจัดการ
ธุรกิจ 

Small and Medium Enterprises  
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ก าลังเผชิญข้อท้าทาย
จากการแข่งขันท่ีรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง
การเกิดขึ้นของคู่แข่งใหม่  วัตถุดิบหลักเป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกท่ี
มีความผันผวน แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มควรต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย 

• การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและพัฒนากระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ ประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพด้านวัตถุดิบ
ประกอบไปด้วย 2 ประการท่ีส าคัญ คือ ประเด็นการ
ปรับปัจจัยเอื้อต่อการเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือสนับสนุน
ความมั่นคงด้านปริมาณการผลิต และประเด็นด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ท่ีสร้างทางเลือกและ
ความหลากหลายด้านวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการ  

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือ ประเด็น
เร่งด่วนด้านทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดหาแรงงาน
เพ่ือสนับสนุนในกระบวนการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ทักษะแรงงานท่ีจะเข้ามาเป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งในระยะกลางและระยะ
ยาว ซึ่งต้องมีการสนับสนุนการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ การเปิดโอกาสในการฝึกงานขณะเรียน การ
สร้างความเข้าใจถึง Career Path ในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่ องนุ่ งห่ม ท้ังด้านการบริหารจัดการ 
กระบวนการผลิต และการเป็นแรงงานทักษะฝีมือ 
เฉพาะด้าน  

 

 

 
5.5  
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของ SME ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก 

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนามาตรฐาน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดสากล ควรมีการสนับสนุนด้านการ
วิจัยและเครื่องจักรกลการผลิตโดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรฐานกระบวนการการผลิต และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายการด าเนินธุรกิจท้ังในลักษณะคลัส
เตอร์ตามพ้ืนท่ี การบูรณาการของห่วงโซ่อุปทาน
ระห ว่างผู้ ประกอบการ และการสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา   

• การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าจากการออกแบบและการ
บริการก่อนและหลังการขาย การปรับตัวด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะ
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า และการบริหาร
จั ดการข้ อมู ล ด้ าน การตลาด เ พ่ื อ สนั บสนุน ใน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  

• การส่งเสริมด้านการตลาดท้ังในและต่างประเทศ การ
สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุ่งห่มจ าเป็นต้องสร้างการบริโภคท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการบริโภคอย่างยั่งยืน ใน
ประเทศควรมีการสร้างกระแสของการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องนุ่งห่มไทย โดยในเบื้องต้นหน่วยงานภาครัฐ
สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเป็นผู้บริโภคราย
ใหญ่ ส าหรับการจัดการด้านการตลาดในต่างประเทศ
ควรมีการประสานงานพร้อม ท้ั งตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมการต่างประเทศของประเทศอื่น
เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค 

SME SME 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและมีมูลค่าทางอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาด้านการตลาดแม้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก แต่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยยังเป็นท่ีต้องการ
ของผู้บริโภคท้ังในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าการบริโภคสะท้อนให้เห็นว่า การบริโภคในประเทศอยู่ในระดับต่ ามี
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้นท่ีเริ่มให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ในประเทศ  

ส าหรับทิศทางในอนาคตด้านความต้องการของผู้บริโภคจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความมีอัต
ลักษณ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงของบริโภค การพัฒนาเพ่ือการใช้
งานเฉพาะด้าน และผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติ จากความต้องการของผู้บริโภคท้ังใน
ตลาดโลกและตลาดในประเทศ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย  

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวในหลายด้าน ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 3) 
โครงการพ้ืนฐานท่ีช่วยด้านการโอนถ่ายองค์ความรู้จากผู้ประกอบการสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรม 4) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและการจัดกลุ่มคลัสเตอร์ 
5) การสื่อสารให้ภาครัฐและภาคการศึกษาเข้าใจถึงความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะปัจจัยด้านโครงสร้างและลักษณะของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังจากกระแสสังคมความต้องการของผู้ใช้
แรงงาน 6) การก าหนดนโยบายท้ังในด้านการศึกษา และด้านสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน  

จากข้อมูลเบื้องต้นการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการผลิต 
2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 3) การพัฒนาโครงสร้างด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สนับสนุนการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 4) การพัฒนาระบบ
เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และ 5) การพัฒนาโครงสร้าง
ระบบการสนับสนุนด้านแรงงานให้กับผู้ประกอบการ ส าหรับโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วย
ประเด็นส าคัญด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (โครงการ) ท่ี
คลอบคลุมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันท่ีทัดเทียมหรือเหนือกว่าผู้ประกอบการในต่างประเทศ 
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ภาพประกอบจาก: http://www.flickr.com/photos/28703188@N02/4205388180/ 

แ ผ น ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วิ ส า ห กิ จ ข น า ด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  

บ ท ที่  6 
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วิสัยทัศน์: ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีศักยภาพในการรองรับ
การเป็นศูนย์กลางการค้าและการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อาเซียนท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความหลากหลายและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ:   สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มด้านกระบวนการผลิตและการพัฒนาด้าน
การตลาดบนพ้ืนฐานของการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและ
ระบบข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
6.1  
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

จากการประมวลทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในระดับประเทศจากแผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 2555- 
2559) ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเก็บข้อมูลเชิงลึก
สถานการณ์ปัจจุบันของ SME ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ
การทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังต่อไปนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การสร้างเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การสนับสนุนและพัฒนาตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาและเสริมสร้างด้านแรงงานและบุคลากร 
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รูปที่ 6.1 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ สามารถสรุปได้
ดังนี ้
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กลยุทธ์ที่ 1.1 การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบ 

1. โครงการพัฒนาวัตถุดิบใยสังเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การพัฒนาประสิทธิภาพและศกัยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

เป้าหมาย: พัฒนาความหลากหลาย
ท า ง ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย:  ยกระดับศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
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2. โครงการการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติ44  

เป้าหมาย: พัฒนาความหลากหลาย
ท า ง ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อย่างยั่งยืน 

44สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554. 
  

Footnote: 

ชื่อโครงการ  การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติ 
หลักการและ
เหตุผล 

วัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย
คือ ฝ้ายและไหม ซึ่งผลผลิตของวัตถุดิบธรรมชาติท้ัง 2 ประเภทนั้นมีข้อจ ากัด
หลายประการท้ังในด้านพ้ืนท่ีปลูกและกลไกราคาในตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพืชผลทางการเกษตรจ านวนมากดังนั้นการวิจัยและ
พัฒนาวัตถุดิบธรรมชาติจากพืชชนิดอื่นจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมาก
ยิ่งขึ้นในการใช้เส้นใยธรรมชาติ และการเป็นการสร้างความแตกต่างหลากหลาย
ให้กับผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

วัตถุประสงค ์ - การพัฒนาความหลากหลายของเส้นใยธรรมชาติท่ีได้จากพืชชนิดต่าง ๆ   
- เพ่ิมประสิทธิภาพด้านวัตถุดิบและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม ่

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- ก าหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการและวิถีชุมชน 

- ด าเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ หรือ หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ  
- ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบจ านวกพืชเส้นใย และ

กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น  
- ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
- เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 
- สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางส าหรับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เส้นใยธรรมชาติท่ีได้รับการพัฒนาถูกน าไปใช้โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และสามารถเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ
ได้ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 5 ปี) 
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3. โครงการการสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติอย่างยั่งยืน45  

เป้าหมาย: พัฒนาความหลากหลาย
ท า ง ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อย่างยั่งยืน 

45สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554. 
  

Footnote: 

ช่ือโครงการ   การสนับสนุนการผลติวัตถดุบิธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
หลกัการและ
เหตผุล 

เน่ืองจากกลไกดา้นการตลาดสนิคา้เกษตรในประเทศมีความผนัผวนสง่ผลให้
เกษตรกรท่ีผลติพืชผลการเกษตรส าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 
มีลกัษณะการปลกูพืชท่ีเปลีย่นแปลงตามสภาวะของตลาดและเศรษฐกจิ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงพืชท าใหวั้ตถดุบิส าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอขาด
ความสม่ าเสมอท้ังในดา้นปรมิาณและคณุภาพดงัน้ันการก าหนดกลไกและ
วิธกีารเพ่ือสรา้งความมีเสถยีรภาพดา้นวัตถดุบิจงึเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรบัการ
สรา้งศกัยภาพใหก้บัผูป้ระกอบการสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

วัตถปุระสงค ์ - เพ่ือสรา้งเสถยีรภาพดา้นปรมิาณวัตถดุบิส าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่ 

- สง่เสรมิการขายอยา่งตอ่เน่ือง 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- การวิเคราะหพ้ื์นท่ีท่ีมีการผลติพืชส าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่ 

- ก าหนดแนวทางในการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัเกษตรกรใหมี้ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตรท่ี์เหมาะสม 

- จดัท าแผนสญัญาในลกัษณะ Contract Farming 
- ตดิตามผลการผลติท้ังในดา้นปรมิาณและคณุภาพ 

ตวัช้ีวัดผลผลติ ปรมิาณวัตถดุบิสิง่ทอจากธรรมชาตใินประเทศอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ  

ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ สามารถเพ่ิมยอดขายผลติภณัฑจ์ากเสน้ใยธรรมชาตไิดร้อ้ยละ 20 ภายใน
ระยะเวลา    5 ปี 
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4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอเทคนิค (Functional and Technical Textile)46  

เป้าหมาย: พัฒนาความหลากหลาย
ท า ง ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อย่างยั่งยืน 

46สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554. 
  

Footnote: 

ชื่อโครงการ การสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอเทคนิค (Functional and Technical Textile)  

หลักการและ
เหตุผล 

แนวโน้มความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ด้านมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในทุกอุตสาหกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
สิ่งทอเทคนิคนอกจากจะเป็นการพัฒนาโอกาสในการขยายตลาดเพ่ือเฉพาะด้าน
แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มปลายน้ า
สามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคเพ่ือขยายตลาดธุรกิจสิ่งทอ 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม ่
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการใหม ่

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ก าหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสิ่งทอเทคนิคให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มตลาด 

- ด าเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ หรือ หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ 
- ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา 
- ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิค 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
ยอดขายสิ่งทอสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  การปรับโครงสร้างด้านกฎหมาย 

5. โครงการประสานหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลิตภาพวัตถุดิบของผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย: เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริม
การ เ พ่ิมผลิ ตภาพวั ตถุ ดิ บ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ 

ช่ือโครงการ   ประสานหน่วยงานภาครฐัท่ีมีผลกระทบตอ่การเพ่ิมผลติภาพวัตถดุบิของ
ผูป้ระกอบการ 

หลกัการและ
เหตผุล 

เน่ืองจากกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องกบัผูป้ระกอบการธรุกจิสิง่ทอ
โดยเฉพาะในธรุกจิตน้น้ าและกลางน้ าไม่ไดร้บัการพิจารณาปรบัเปลีย่นให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึน สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งด าเนิน
ธรุกจิอยูภ่ายใตข้้อจ ากดัจากกฎระเบียบหลายดา้น ดงัน้ันการสรา้งความรว่มมือ
ของหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องกบัผูป้ระกอบการในหว่งโซ่คณุคา่จะสามารถ
พัฒนาศกัยภาพของผูป้ระกอบการและคณุภาพของผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

วัตถปุระสงค ์ เพ่ือปรบัปรงุและพัฒนากกฎระเบียบท่ีเกีย่วข้องใหส้นับสนุนตอ่การเพ่ิมผลติภาพ
และพัฒนาคณุภาพธรุกจิในหว่งโซ่คณุคา่ของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่  

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- วิเคราะหก์ฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีมีสว่นเกีย่วข้องกบัธรุกจิสิง่ทอตน้
น้ าและกลางน้ า 

- ระดมความเหน็จากผูมี้สว่นไดเ้สยี ถงึประเดน็ท่ีลา้สมัยและเป็นอปุสรรคตอ่
การขับเคลือ่นอตุสาหกรรม 

- ระบุหน่วยงานราชการท่ีมีสว่นเกีย่วข้องกบัการข้อกฎหมายและระเบียบ 
- ศกึษาผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนจากการปรบัปรงุกฎหมาย ระเบียบ และ

มาตรการตา่งๆ 
- ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการตา่งๆ 
- ประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรบัปรงุ

กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการตา่งๆ 
ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไดร้บัการพัฒนาปรบัปรงุ 
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ จ านวนผูป้ระกอบการใหม่เข้าสูอ่ตุสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 3 ของผูป้ระกอบการ 

SME ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ปัจจบัุนผูป้ระกอบการสามารถขยาย
ตลาด หรอื ขยายก าลงัการผลติ หรอื ลดตน้ทุนการด าเนินงานได ้อยา่งน้อย
รอ้ยละ 20 ในระยะเวลา 5 ปี 



90 

6. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

เป้าหมาย: เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริม
การ เ พ่ิมผลิ ตภาพวั ตถุ ดิ บ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ 

ช่ือโครงการ  พัฒนามาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 
หลกัการและ
เหตผุล 

แม้ว่าผลติภณัฑส์ิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทยเป็นท่ียอมรบัจากตลาดท่ัวโลกแต่
เป็นการยอมรบัในลกัษณะธรุกจิตอ่ธรุกจิ ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐาน
คณุภาพสนิคา้สิง่ทอของตวัเองในระดบัสากลอยา่งชัดเจน การพัฒนา
มาตรฐานผลติภณัฑส์ิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ไทยจะเป็นการยกระดบัท้ังในดา้น
กระบวนการผลติและผลติภณัฑใ์หก้บัผูป้ระกอบการอยา่งครอบคลมุและยงัเป็น
การสรา้งความเช่ือม่ันดา้นการตลาดใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ย  

วัตถปุระสงค ์ พัฒนามาตรฐานผลติภณัฑส์ิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่เพ่ือยกระดบัความน่าเช่ือถอื
ใหก้บัผลติภณัฑ ์

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ศกึษากฎระเบียบท่ีมีความจ าเป็นตอ้งพัฒนาและปรบัปรงุโดยแยกเป็น
มาตรฐานดา้นการผลติและมาตรฐานผลติภณัฑ ์

- ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
- ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการผลติและผลติภณัฑ ์
- สง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการเพ่ือเข้ารบัมาตรฐาน 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนมาตรฐานท่ีไดร้บัการพัฒนาตามลกัษณะผลติภณัฑ ์
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑเ์ป็นรอ้ยละ 10 ของ

ผูป้ระกอบการ SME สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่   
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

หลักการและ
เหตุผล 

ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอาศัยการน าเข้าเทคโนโลยีการผลิตจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลใหม้ีข้อจ ากัดด้านการบ ารุงรักษา การพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการออกแบบเทคโนโลยีการผลิตท่ี
เหมาะสมกับวัตถุดิบและทักษะแรงงานฝีมือไทย ดังน้ันการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องจักรการผลิตจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุม
คุณภาพการผลิต วางแผนในการจัดการและซ่อมบ ารุง พร้อมท้ังได้เครื่องจักร
ท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาวัตถุดิบ
ในประเทศได้สูงขึ้น  

วัตถุประสงค ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องจักรผลิต 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- วิเคราะห์ประเด็นความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภาพของเครื่องจักรกล
การผลิต 

- ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการ
จัดการอบรมหรือมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องจักรการผลิต 

- เปิดเป็นโครงการแยกตามลักษณะความต้องการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องจักรการผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพเครื่องจักรการผลิต 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ  20 ภายใน 5 ปี  

 

กลยุทธ์ที่ 1.3  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม45 

เป้าหมาย: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

45สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554. 
  

Footnote: 
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8. โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

ชื่อโครงการ   เพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักการและ
เหตุผล 

การบริหารจัดการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มอาศัย
การบริหารจัดการโดยเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านการบริหารจัดการหลายประการ เช่น ด้านต้นทุนการด าเนินงาน 
ความผิดพลาดจาการควบคุมและติดตาม (Human Error) การประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแล้ว
ยังประหยัดต้นทุนการด าเนินงานในระยะยาวด้วย  

วัตถุประสงค ์ พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจัดการธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น SIPA และ                 
Software Park 

- ด าเนินการประสานงานและติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาระบบ 
Software เพ่ือการบริหารธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

- ด าเนินการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Software ส าหรับการด าเนินธุรกิจสิ่งทอ
และเครืองนุ่งห่มไทย 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนผู้ประกอบการท่ีมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 ภายใน 5 ปี 
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9. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการ SME 

เป้าหมาย: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง Product และ Business Positioning   

หลักการและ
เหตุผล 

การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มส่วน
ใหญ่อาศัยเป็นธุรกิจที่เน้นการรับค าสั่งซื้อเป็นหลัก (Original Equipment 
Manufacturing) ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดแนวคิดในการวางแผนการ
พัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว ดังนั้นการสร้าง
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ประกอบการมีและเข้าใจถึง
วิธีการในการก าหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจในระยะยาวจะช่วยผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง   

วัตถุประสงค ์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจโดยอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว (Business 
Positioning and Strategic Directions) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน
กระบวนงานเพ่ือความก้าวหน้าของธุรกิจ มีความพร้อมด้านทรัพยากร 
ก าลังคน และเวลา มีอ านาจตัดสินใจ 

- จัดฝึกอบรม และ  Workshop ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้าน
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการก าหนด Strategic 
Positioning 

- สนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงมือก าหนด  Strategic Positioning กลยุทธ์ธุรกิจ
และแผนธุรกิจด้วยตนเอง   

- ส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีน าแผนจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ เป็น 
Flagship Model ส าหรับเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป  

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการอบรมด้าน Business Positioning 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการสามารถก าหนด Positioning ได้อย่างชัดเจนร้อยละ 5 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

10. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง Product และ Business Positioning 

เป้าหมาย: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
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11. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนส าหรับผู้ประกอบการใหม่  

เป้าหมาย: เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ด าเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

ช่ือโครงการ  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัผู้ประกอบการใหม่    
หลกัการและ
เหตผุล 

การผลกัดน้ใหผู้้ประกอบใหม่สามารถด าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืจ าเป็นตอ้งอาศยัการ
สนับสนุนทางการเงินเพ่ือการด าเนินการในดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะดา้นเงินทุน
หมุนเวียนท่ีใช้ในการด าเนินธรุกจิการก าหนดกลไกในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
อยา่งเป็นรปูธรรมจะเป็นช่วยสนับสนุนใหผู้้ประกอบการสามารถพัฒนาธรุกจิไดอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง พรอ้มท้ังเป็นกลไกท่ีสง่เสรมิใหเ้กดิผู้ประกอบการใหม่ดว้ย 

วัตถปุระสงค ์ สง่เสรมิดา้นเงินทุนหมุนเวียนใหก้บัผู้ประกอบการ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- วิเคราะหป์ระเภทผู้ประกอบการและความตอ้งการดา้นการเงินสน้บสนุนดา้นการ
ด าเนินธรุกจิ 

- ประสานงานกบั SME Bank ดา้นความตอ้งการของผู้ประกอบการและแนว
ทางการสง่เสรมิเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ SME  

- ประสานงานกบัเครอืข่ายผู้ประกอบการเพ่ือใหท้ราบถงึโครงการสนับสนุนดา้น
การเงิน 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนผู้ประกอบการท่ีไดร้บัเงินทุนหมุนเวียน 
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 2 ของจ านวนผู้ประกอบการ  SME สิง่ทอ

และเครือ่งนุ่งหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

12. โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในลักษณะคลัสเตอร์  

ยุทธศาสตร์ที ่2: การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

เป้าหมาย : พัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ  

                                                          
          
       

                                                                        
                                                                                       
                                                                              
                                                

             -                                                                     
-                       
-                              
-                   

         
           

-                                                                         
                                                                       
                                                              

-                                                  
-                                                                      

                                                              10                        3     
                        20                                                                       
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13. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Network 
Integration) 

เป้าหมาย : พัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

                                                                      (Supply Chain Network 
Integration) 

          
       

                                                                    
                                                                                
                                                                                    
                                                                        
                                                                                   
                               

             -                                        
-                            

         
           

-                                                         2                      
                            (Hub and Spoke)  

-                                                              
-                                    
-                                                             

                                                              10                        3    
                 -        20                                                                    

-                                                          20       5    
-                                   2                       SME          
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                                                        (Business Incubators)  
          
       

                                                                    
                                                                               
                                                                            
                                                                             
                                                             

             -                                            
-                         
-                                         

         
           

-                                                                              
                                                                     
        

-                                                                     
                                               

-                                                                         
-                                                                          

                                      
                -                                                   

-                                          
-                                               10                        3    

                 -        20                                                                    
-                                                          20       5    
-                                   2                       SME          

               
 

14. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านศูนย์บ่มเพาะ (Business Incubators) 

เป้าหมาย : พัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมด้านเครือข่ายเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่สากล 

15. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างประเทศ  

เป้าหมาย: การพัฒนาศักยภาพและ
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ด้ า น เ ค รื อ ข่ า ย
ต่างประเทศ 

                                                                  
          
       

                                                                               
                                                                                         
                                                                                  
                                                                                 
               

             -                                       
-                                            
-                          
-                                      
-                                 

         
           

-                                                       
-                                                              
-                                   
-                                                                            

                         
                                                              5                        3    
                 -        20                                                                    

-                                                          20       5    
-                                   2                       SME          
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กลยทธ์ที่ 3.1  การบริหารจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการ 

16. โครงการพัฒนาฐานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่3: พัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพืส่นับสนุนการพฒันาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 

เป้าหมาย : ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับการบูรณาการ 

เป้าหมาย: พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 

หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีความหลากหลาย
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านต่างๆ ตามห่วงโซ่คุณค่า การบูรณาการหรือจัดเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและจัดให้เป็นหมวดหมู่สามารถเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ข้อมูลเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค ์ พัฒนาฐานข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ระบุหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SME 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

- ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ผู้ประกอบการ SME 

- ศึกษาความต้องการการใช้งานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
- ผลักดันให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินหรือการจัดท าแผนกลยุทธ์                    

ยุทธศาตร์ของหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

ตัวชี้วัดผลผลิต ฐานข้อมูลมีการจัดท าแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
จ านวนผู้เข้าชมข้อมูล  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ สัดส่วนการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
งานวิจัยของหน่วยงานในภาครัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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17. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  

เป้าหมาย : ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับการบูรณาการ 

ช่ือโครงการ   พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการ 
หลกัการและ
เหตผุล 

การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการก าหนดต าแหน่งของธรุกจิ (Business Positioning) 
จ าเป็นตอ้งอาศยัข้อมูลดา้นเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และการตลาด การจดัฐานข้อมูล
ดา้นการตลาดท่ีช้ีใหเ้หน็ถงึแนวโน้มความตอ้งการผลติภณัฑ ์การเปลีย่นแปลงของ
พฤตกิรรมการบรโิภคของกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีแตกตา่งกนัและเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ
ไดเ้ข้าถงึข้อมูลจะเป็นการช่วยสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนดต าแหน่งทาง
ธรุกจิและรปูแบบและวิธกีารดา้นการตลาดไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

วัตถปุระสงค ์ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการดา้นการตลาดใหก้บั
ผูป้ระกอบการ 

- ผูป้ระกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการก าหนด Positioning ของธรุกจิ 
- ผูป้ระกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการดา้นการตลาด 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ศกึษาลกัษณะข้อมูลท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการใช้ส าหรบัการพัฒนาศกัยภาพธรุกจิ 
- ศกึษาลกัษณะการใช้เข้างานและการเข้าใช้ระบบของผูป้ระกอบการ 
- ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและศกึษาแนวทางการวิเคราะหข้์อมูลท่ี

ผูป้ระกอบการสามารถน าไปใช้ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
ตวัช้ีวัดผลผลติ ระบบฐานข้อมูลไดร้บัการพัฒนาแลว้เสรจ็ 
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิมยอดขายไดร้อ้ยละ 20 
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ชื่อโครงการ   ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

หลักการและ
เหตุผล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลจากหลายด้านท้ังในด้านความต้องการของตลาด ลักษณะของวัสดุที่สามารถ
น ามาใช้ในการออกแบบ ข้อมูลเกี่ยวกับ Pattern สีที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับทิศทางของผู้บริโภคในอนาคตการพัฒนาฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างสรรค์สินค้า 
- ข้อมูลด้านเทรนด์สีแฟชั่นและวัสดุส าหรับสิ่งทอ 
- ฐานข้อมูลสีย้อมธรรมชาติ  

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาข้อมูลและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
- พัฒนาฐานข้อมูลตามความต้องการใช้จากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
- ประสานงานกับหน่วยงานและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ฐานข้อมูลให้กับ ผู้ท่ีสนใจและกลุ่มผู้ประกอบการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 

 

18. โครงการศูนย์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เป้าหมาย : ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐได้รับการบูรณาการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในประเทศ  

หลักการและ
เหตุผล 

ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ แต่การบริโภคในประเทศท่ียอดการซื้อขายอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นการ
ด าเนินกิจกรรมท้ังในด้านการสร้างกระแสความนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไทย การ
สร้างพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการไทยที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าซื้อสินค้า
จึงเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีจะสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มใน
อนาคต  

วัตถุประสงค ์ - สร้างกระแสการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทย 
- สร้างความนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทย 
- เพ่ิมยอดการซื้อขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศ  

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการด้านการสร้างภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 

- ประสานงานกับผู้ประกอบการท่ีมีสินค้าท่ีได้รับการยอมรับจากสากล 
- จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ผ่านการประสานงานกับเครือข่าย              

ด้านต่าง ๆ 
- เปิดกิจกรรมในลักษณะพ้ืนท่ีขายเพ่ือกระตุ้นยอดการบริโภคและตรวสอบการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนกิจกรรมส าหรับการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ยอดขายสินค้าในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 

 

กลยทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในประเทศ  

19. โครงการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่4: พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย : เพ่ิมยอดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศ 

เป้าหมาย:  เพ่ิมศักยภาพ ช่องทางการลาด และเทคนิดการตลาดท่ีเหมาะสม 
กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ  
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ชื่อโครงการ   จัดพ้ืนท่ีเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  

หลักการและ
เหตุผล 

ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีขนาดเล็กจะประสบกับ
ปัญหาพ้ืนท่ีส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับการจัดจ าหน่ายและ
ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งพ้ืนท่ีจัดจ าหน่ายจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมศักยภาพด้านการขายได้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก 
- พัฒนาช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค 
- ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม ่

แนวทางการ
ด าเนินงน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีพื้นท่ีและสามารถจัดเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินค้าได้ เช่น พ้ืนท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นท่ีของกรมธนารักษ์  
เป็นต้น 

- พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า (Theme) 
- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการผ่านหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่าย 
- ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชน 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนพ้ืนท่ีส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ยอดขายของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ  10 

 

20. โครงการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เป้าหมาย : เพ่ิมยอดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศ 
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21. โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  

เป้าหมาย : เพ่ิมยอดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศ 

ช่ือโครงการ   สง่เสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัใช้ผลติภณัฑส์ิง่ทอของผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ 

หลกัการและ
เหตผุล 

การสง่เสรมิใหผู้้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ้ง
อาศยัการสรา้งสภาวะความตอ้งการทางดา้นการตลาด (Demand Creation) การ
สนับสนุนใหห้น่วยงานภาครฐัเป็นกลไกส าคญัในการรบัซ้ือผลติภณัฑจ์าก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็จะสนับสนุนใหผู้้ประกอบการสามาถบรหิาร
จัดการกระแสเงินสดและตอ่ยอดการพัฒนาผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายตามความ
ตอ้งการของตลาดท่ีแตกตา่งกนั 

วัตถปุระสงค ์ - สนับสนุนการด าเนินธรุกจิของ SME ขนาดกลางและขนาดเลก็ 
- สง่เสรมิใหเ้กดิการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ 
- สนับสนุนใหเ้กดิผู้ประกอบการใหม่ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการและแยกประเภทของผลติภณัฑ ์
- ประสานงานและประชาสมัพันธก์บัหน่วยงานภาครฐัถงึลกัษณะและรปูแบบของ

ผลติภณัฑท่ี์ผู้ประกอบการในปัจจุบันมีการผลติ 
- ประสานงานเบ้ืองตน้ระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัผู้ประกอบการ 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนหน่วยงานภาครฐัท่ีมีการใช้ผลติภณัฑจ์ากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เลก็ 

ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ยอดขายของผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 15 
จ านวนผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ  10 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

หลักการและ
เหตุผล 

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
กับของผู้ประกอบการ นอกจากนี้การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ยังเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนสถานะของการเป็น
ผู้ผลิตในลักษณะ OEM สู่การเป็น OBM 

วัตถุประสงค ์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- ก าหนดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโดยมุ่ง
การสร้างความเข้าใจของประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทรัพยสินทาง
ปัญญา 

- จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้พื้นฐานของการสร้าง 
Product Identity และ Brand Equity พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุนผู้ประกอบการท่ีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านการตลาด 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนผู้ประกอบการท่ีผ่านอบรม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 10  

 

กลยทธ์ที่ 4.2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

22. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 
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ชื่อโครงการ   Consulting Design Clinic 

หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องจากผู้ประกอบการบางกลุ่มขาดทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีการด าเนินธุรกิจมาโดยใช้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบเดิม ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับค าชี้แนะในลักษณะการให้
ค าปรึกษาเฉพาะด้านโดยจัดการอบรมในลักษณะท่ีมีความต่อเนื่องระยะยาว  

วัตถุประสงค ์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- จัดโครงการฝึกอบรมในลักษณะต่อเนื่อง (Program) 
- สรรหากลุ่มบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
- ด าเนินการฝึกอบรมในลักษณะ Coaching ให้ค าปรึกษาตั้งแต่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การท าตราสินค้า และด้านการท าการตลาด 
- ติดตามความก้าวหน้า คัดสรรกลุ่มผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีศักยภาพเพ่ือส่งเสริม

การตลาด 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนผู้ประกอบการท่ีผ่านอบรม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 10 

 

23. โครงการ Consulting Design Clinic46  

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 

46หน่วยงานที่ด าเนินการในลักษณะคล้ายกันได้แก่ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกกลางและขนาดย่อม 
(ISMED) ศูนย์ต้นคิดภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลนิธิพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และสถาบันบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน). 
  

Footnote: 
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24. โครงการ SME ติดปีกเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าใจการบริหารจัดการด้านการตลาด 

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 

              SME                                                                 
          
       

                                                                               
                                                                                      
                                                                               
                                                                                   
            

             -                                           
-                                                                               

                                                                                 
                                                               

-                                                                 
         
           

-                                                                                  
                                                12       

-                                                                                  
                    

-                                      Flagship                                   
                                                                          
                                                          

-                                                             
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25. โครงการคลินิกนวัตกรรมและการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม47  

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 

47สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 
  

Footnote: 

ชื่อโครงการ   โครงการคลินิกนวัตกรรมและการตลาดสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยมีงานวิจัยอีกจ านวนมากท่ียังไม่ได้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยบาง
ชิ้นมีประโยชน์สูงแต่ตลาดผู้บริโภคยังไม่รับรู้ หรือ ยังไม่เกิดความต้องการขึ้นใน
ตลาด  หรือช่องทางจ าหน่ายโดยท่ัวไปอาจไปไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการสินค้า
ชนิดน้ี  อีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะท าให้งานวิจัยมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ การน าผล
วิจัยมาผลิตเป็นสินค้าโดยปรับให้เหมาะสมกับรสนิยมในตลาดเป้าหมาย โครงการ
คลินิกนวัตกรรมและการตลาดสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจึงเป็นการต่อยอดน าผลวิจัย
มาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสิ่งทอเทคนิคและตลาดสิ่งทอ
สมบัติพิเศษ ซึ่งมึความจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพ่ือสร้างความต้องการซื้อ   

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือต่อยอดให้ผู้ประกอบการสามารถน างานวิจัยที่ได้พัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์จริง 

- เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SME ในการน างานนวัตกรรมออกสู่
ตลาด 

- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 - กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และผู้ประกอบการท่ีมีผู้ถือสัญชาติไทยเป็นเจ้าของอย่างน้อย
ร้อยละ 51 

- การสนับสนุนเชิงเทคนิค ครอบคลุมถึง การให้ค าปรึกษาจากนักวิจัยที่
เชี่ยวชาญ นักทดสอบมาตรฐานสินค้า และนักออกแบบผลิตภัณฑ ์หรืออาจ
รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมทีมวิจัย แล้วแต่ความต้องการและความ
จ าเป็นของแต่ละกรณี และการให้ค าปรึกษาด้านการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

- การสนับสนุนเชิงการตลาด เช่น การสร้างแบรนด ์(Brand) การสื่อสาร
การตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ ์(Packaging) เป็นต้น 

- การให้ค าปรึกษาเชิงเทคนิคแก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ค าปรึกษาเชิง
การตลาดในกระบวนการน างานวิจัยที่ได้เข้าสู่ตลาด โดยการให้ค าปรึกษานี้
อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันฯ หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในเครือข่ายของ
สถาบันฯ เช่น มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางต่างๆ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ออกสู่
ตลาดเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ยอดขายสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจากนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
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ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ  

หลักการและ
เหตุผล 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศ
ด้านคุณภาพ แต่เผชิญกับภาวะการแข่งขันรุนแรงและการวางต าแหน่งทางการ
แข่งขันท่ีไม่ชัดเจน ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศจึงเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและสร้างกระแสความนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไทย 
การสร้างพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการไทยที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าซื้อ
สินค้าจึงเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีจะสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในอนาคต  

วัตถุประสงค ์ - สร้างกระแสการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทย 
- สร้างความนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไทย 
- เพ่ิมยอดการซื้อขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในต่างประเทศ  

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีด าเนินการด้านการสร้างภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ภายในต่างประเทศ 

- ประสานงานกับผู้ประกอบการท่ีมีสินค้าท่ีได้รับการยอมรับจากสากล 
- จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ผ่านการประสานงานกับเครือข่ายด้าน

ต่างๆ 
- เปิดกิจกรรมในลักษณะพ้ืนท่ีขายเพ่ือกระตุ้นยอดการบริโภคและตรวสอบการ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคภายในต่างประเทศ 
- จัดกิจกรรม Road show งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าชั้นน าระดับโลก โดยคัดเลือกสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ชัดเจน ออกแสดง 
- จัดสรรงบประมาณให้ผู้ประกอบการท่ีมีความแข็งแกร่งด้านอัตลักษณ์สินค้า

เลือกออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศท่ีตรงกับตลาดและต าแหน่งทางการ
แข่งขันของสินค้า  

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนกิจกรรมส าหรับการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมยอดขายในต่างประเทศได้ร้อยละ 20 

ภายใน 5 ปี 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3  การพัฒนาศักยภาพตลาดต่างประเทศ 

26. โครงการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ 

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้ง
ต่างประเทศ  
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27. โครงการจัดต้ัง SME ASEAN TEXTILE & CLOTING CENTER48  

เป้าหมาย: เพ่ิมยอดการบริโภคทั้ง
ต่างประเทศ  

48สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอดูแลการจัดต้ังศูนย์
ในระดับทั้งอุตสาหกรรม. 
  

Footnote: 

ชื่อโครงการ   การจัดต้ัง SME ASEAN TEXTILE & CLOTHING CENTER  

หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันท่ีมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างรวดเร็ว การจัดตั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการประสานงานกับด้าน
การตลาดกับกลุ่มประเทศใน ASEAN จะเป็นช่องทางท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูลทิศทางความต้องการและการเปลียนแปลงของ
ผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 

วัตถุประสงค ์ การจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และลักษณะการ
ด าเนินงานของศูนย์ SME ASEAN TEXTILE & CLOTHING CENTER 

- ประสานงานในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ของศูนย์ SME ASEAN 

TEXTILE & CLOTHING CENTER 
- รวบรวมเครือข่ายผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการในอาเซียน  
- บริการข้อมูลธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการค้า วิธีการด าเนินธุรกิจในประเทศ

ต่างๆแบบเป็นล าดับขั้นตอน ความเคลื่อนไหวผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในอาเซียน 

- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบในอาเซียน จัดกิจกรรม Business 
Matching เพื่อให้เกิดการซื้อขายภายในห่วงโซ่อุปทาน  

ตัวชี้วัดผลผลิต ความส าเร็จของการจัดต้ังศูนย ์
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมยอดขายในต่างประเทศได้ร้อยละ 

20 ภายใน 5 ปี 
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กลยทธ์ที่ 5.1  การพัฒนาบุคลากรเชิงบูรณาการส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่มส าหรับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  

28. โครงการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับแรงงานใหม่  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและเสริมสร้างด้านแรงงานและบคุลากร 

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย:  พัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ช่ือโครงการ   สรา้งทัศนคตเิชิงบวกใหก้บัแรงงานใหม่ 
หลกัการและ
เหตผุล 

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ก าลงัเผชิญกบัปัญหาดา้นแรงงานท่ีมีทักษะและ
ศกัยภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธรุกจิและมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญกบัการขาด
แคลนดา้นแรงงานท่ีมีศกัยภาพท่ีเข้ามาสนับสนุนการด าเนินธรุกจิในอนาคตดงัน้ันจงึ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพัฒนาและเตรยีมความพรอ้มท้ังในมุมมองดา้นทักษะความรูแ้ละ
ปรมิาณใหเ้พียงพอกบัความตอังการของการด าเนินธรุกจิในอนาคต 

วัตถปุระสงค ์ - พัฒนาศกัยภาพและเพ่ิมปรมิาณแรงงานส าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครือ่งนุ่งหม่ 

- กระตุน้ความสนใจนักเรยีนนักศกึษารุน่ใหม่ใหมี้ทัศนคตท่ีิดตีอ่การท างานใน
อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานดา้นลกัษณะงานระหว่างผูป้ระกอบการ สมาคมวิชาชีพและภาค
การศกึษาเพ่ือสง่เสรมิการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและการก าหนดลกัษณะ 
Career Path ของธรุกจิสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 

- ประสานงานกบัผูป้ระกอบการเพ่ือสอบถามตอ้งการลกัษณะและประเภทแรงงาน 
- ประสานงานกบัเครอืข่ายเพ่ือแจง้ข้อมูลข่าวสาร 
- สรปุกรณศีกึษาผูป้ระกอบการและแรงงานท่ีมีคณุภาพจากภาคอตุสาหกรรมและ

เผยแพรต่อ่สาธารณะและภาคการศกึษา 
- ใช้สือ่หลกัในการสือ่สารเชิงบวกผสมความบันเทิง โดยสือ่สารดา้น Career Path 

ของธรุกจิสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และลกัษณะงานในอตุสาหกรรมซ่ึงมีความ
หลากหลายและมีความส าคญั  ไม่ใช่แรงงานระดบัลา่งเท่าน้ัน โดยเฉพาะ
แรงงานระดบัหวัหน้างาน และผูจ้ดัการโรงงาน ซ่ึงขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
กระบวนการคดิเชิงระบบ 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอตุสาหกรรมอยา่งน้อยรอ้ยละ 30 
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ศกัยภาพดา้นการด าเนินงานของผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 20 ภายใน 5 ปี 
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29. โครงการพัฒนานักออกแบบด้านวัสดุศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

ช่ือโครงการ   พัฒนานักออกแบบดา้นวัสดศุาสตรส์ าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่  
หลกัการและ
เหตผุล 

การพัฒนาศกัยภาพของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ตอ้งอาศยัทรพัยากรมนุษย์
ท่ีมีศกัยภาพโดยเฉพาะทรพัยากรมนุษยท่ี์สนับสนุนดา้นการวิจยัและพัฒนาเพ่ือยกระดบั
และพัฒนาผลติภณัฑใ์นอตุสาหกรรมสิง่ทอไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพโดยเฉพาะดา้นวัสดุ
ศาสตรซ่ึ์งเป็นปัจจยัส าคญัในการพัฒนาตอ่ยอดผลติภณัฑใ์นหว่งโซ่คณุคา่ 

วัตถปุระสงค ์ พัฒนาศกัยภาพแรงงานดา้นการวิจยัและพัฒนา 
สนับสนุนการพัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ 
สง่เสรมิใหเ้กดิผูป้ระกอบการใหม่ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- ประสานงานกบัหน่วยงานภาคการศกึษาถงึแนวโน้มความตอ้งการประเภทและ
ลกัษณะแรงงานดา้นการพัฒนาวัสดศุาสตร ์

- จดัโครงการสนับสนุนการแข่งขันดา้นวัสดศุาสตรส์ าหรบัอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
- ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือสนับสนุนการน าวัสดสุิง่ทอไปใช้ 
- สนับสนุนการด าเนินการดา้นข้อมูลข่าวสารในการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ

ใหม่ 
- จดัท าฐานข้อมูลดา้นแรงงานดา้นวัสดศุาสตรเ์พ่ือผูป้ระกอบการ 
- ประชาสมัพันธข้์อมูลผา่นเครอืข่ายผูป้ระกอบการท้ังในและตา่งประเทศ 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนนักวัสดศุาสตร ์เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10  
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ผูป้ระกอบการมียอดการขายเพ่ิมข้ึนจากผลติภณัฑใ์หม่ รอ้ยละ 20 ภายใน 5 ปี 
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30. โครงการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

ชื่อโครงการ   พัฒนานักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

หลักการและ
เหตุผล 

การยกระดับผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) 
สู่การเป็นผู้ขายที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง (OBM) ให้ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัย
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนด
แนวทางการพัฒนานักออกแบบส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นกลไกสนับสนุนการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมในภาพรวม 
นอกจากนี้นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มยังเป็นการโอกาสในการ
เกิดขึ้นของผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์ - พัฒนาศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
- สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ 
- ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่  

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- ประสานงานกับหน่วยงานภาคการศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการประเภทและ
ลักษณะแรงงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

- จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการน าวัสดุสิ่งทอไปใช ้
- สนับสนุนการด าเนินการด้านข้อมูลข่าวสารในการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

ใหม ่
- จัดท าฐานข้อมูลด้านแรงงานนักออกแบบเพ่ือผู้ประกอบการ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนนักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการ SME มียอดขายเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ร้อยละ 20ภายใน 5 ป ี
จ านวนผู้ประกอบการ SME ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายใน 5 ป ี

 



115 

ชื่อโครงการ   สนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา 

หลักการและ
เหตุผล 

การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการนั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานต้ังอยู่ในภาค
การศึกษา ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดการฝึกงาน (Apprentice ship) ของ
นักศึกษากับผู้ประกอบการจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพแรงงานส าหรับอนาคตท่ีสามารถ
ด าเนินงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ พัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
สนับสนุนการจัดสรรและจัดหาแรงงานท่ีเหมาะสมให้กับภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านแรงงานของผู้ประกอบการ 
- ประสานงานกับภาคการศึกษาเพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
- ด าเนินการติดตามความสอดคล้องระหว่างแรงงานใหม่กับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 
- จัดท าฐานข้อมูลศักยภาพด้านแรงงานของผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนโครงการการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม (Apprentice ship) เพ่ิมสูงขึ้น 
ร้อยละ 10 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ สัดส่วนของแรงงานใหม่ ที่ได้รับการจ้างงานเป็นร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 

31. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา  

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 
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กลยทธ์ที่ 5.2  การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
32. โครงการยกระดับบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามาถในการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร 

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ช่ือโครงการ   ยกระดบับุคลากรใหมี้ทักษะ ความรู ้และความสามารถในการด าเนินธรุกจิแบบ
ครบวงจร    

หลกัการและ
เหตผุล 

ในขณะท่ีอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงท้ัง
จากสภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม แรงงานสว่นใหญ่ท่ีอยูใ่น
ภาคอตุสาหกรรมยงัขาดการพัฒนาทักษะใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึน 
ดงัน้ันการพัฒนาทักษะ ความรู ้และความสามารถของแรงงานใน
ภาคอตุสาหกรรมจะเป็นการสนับสนุนการเพ่ิมศกัยภาพดา้นการด าเนินธรุกจิใหก้บั
ผู้ประกอบการ 

วัตถปุระสงค ์ - พัฒนาศกัยภาพแรงงาน 
- เพ่ิมผลติภาพของผู้ประกอบการ 
- สนับสนุนใหผู้้ประกอบการสามารถด าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานหน่วยงานภาครฐัดา้นการพัฒนาฝืมือแรงงาน 
- ก าหนดโครงการพัฒนาศกัยภาพฝืมือแรงงาน 
- จัดอบรมบุคลากรท่ีจะด าเนินงาน/ธรุกจิในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 
- ประชาสมัพ้นธผ่์านเครอืข่ายธรุกจิ 

ตวัช้ีวัดผลผลติ จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการฝกึอบรม 
ตวัช้ีวัดผลลพัธ ์ ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพในการด าเนินงาน หรอืลดตน้ทุนการ

ด าเนินงานลงไดร้อ้ยละ 20 ภายในระยะเวลา 5 ปี 
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33. โครงการสนับสนุนการจัดหาแรงงานเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ชื่อโครงการ   สนับสนุนการจัดหาแรงงานเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Labor Bank) 

หลักการและ
เหตุผล 

ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มประสบกับปัญหาด้านแรงาน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอัตราค่าจ้างและทัศนคติของผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น
แนวทางในการจัดหาแรงงานเพ่ือเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะสนับสนุนการให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง  

วัตถุประสงค ์ เพ่ิมจ านวนแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
ผู้มีประกอบการมีแรงงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน  

- ประสานงานกับผู้ประกอบการท่ีต้องการแรงงานฝืมือในแต่ละด้าน 
- ประสานงานหน่วยงานภาครัฐด้านการพัฒนาฝืมือแรงงาน 
- ก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพฝืมือแรงงานให้สอดคล้องกับต าแหน่งท่ี

ผู้ประกอบการต้องการ 
- จัดอบรมบุคลากรท่ีจะด าเนินงาน/ธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
- ประชาสัมพ้นธ์ผ่านเครือข่ายธุรกิจ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือ เพ่ิมยอดขายได้

ร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 



118 

จากโครงการข้างต้นสามารถจัดล าดับความส าคัญตาม
ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและความซับซ้อนใน
การปฏิบัติได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

 
6.2  
การจัดล าดับความส าคัญ
ของแผนการปฏิบัติการ 

(1) แผนระยะยาว (Strategic 
Move) ท่ี ส่ ง ผ ล ถึ ง ก า ร
ยกระดับขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการได้ในระยะ
ยาว และ  

(2) แ ผ น ร ะ ย ะ สั้ น  (Quick 
Win) คื อ  โ ค ร ง ก า ร ท่ี
สามารถปฏิบัติได้ทันทีและ
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ พ่ิ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้ ใ น
ระยะเวลาอันสั้น สรุปได้
ดังนี ้

รูปที่ 6.2 การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

1 

2 

แผนการระยะยาว (Strategic Move) 
1) โครงการพัฒนาวัตถุดิบใยสังเคราะห์ 
2) โครงการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายชอง

วัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติ  
3) โครงการสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน  
4) โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม  
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตส าหรับ

ผู้ประกอบการสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
6) โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการของ

ผู้ประกอบการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในลักษณะ 

คลัสเตอร์  
8) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
Network Integration)  

9) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านศูนย์ 
บ่มเพาะ (Business Incubators) 

10) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

11) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ  

12) โครงการจัดต้ัง SME ASEAN Textile & 
Clothing Center  

13) โครงการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับแรงงานใหม่ 
14) โครงการพัฒนานักออกแบบด้านวัสดุศาสตร์

ส าหรับอุตสาหกรรม สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
15) โครงการยกระดับบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร  
16) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการต่างประเทศ 
17) โครงการศูนย์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
18) โครงการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แรงงานใหม่ 
19) โครงการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
20) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน

ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา 

แผนการระยะสั้น (Quick Win) 
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอเทคนิค 

(Functional and Technical Textile)  
2) โครงการพัฒนาการบริหารเพ่ือสร้าง Product 

และ Business Positioning  
3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนวียนส าหรับ

ผู้ประกอบการใหม ่
4) โครงการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
5) โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  

6) โครงการ Consulting Design Clinic 
7) โครงการ SME ติดปีกเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ

ให้เข้าใจการบริหารจัดการด้านการตลาด 
8) โครงการสนับสนุนการจัดหาแรงงานเพ่ือการ

ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Labor Bank)  
9) โครงการคลินิกนวัตกรรมและตลาดสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
10) โครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

ผลกระทบต่อการเพ่ิมผลิตภาพวัตถุดิบของ
ผู้ประกอบการ 

11) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส าหรับผู้ประกอบการ SME 

12) โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน
ประเทศ  

13) โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน
ต่างประเทศ  
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จากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555–2559 ท่ีประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

 
6.3   
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับ
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
2555–2559 

ยุทธศาสตร์ 1:  สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ 2:  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้โตอย่างสมดุลตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ท้ังนี้ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559 มี 5 เป้าหมาย คือ 

เป้าหมาย 1: SME จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ภายในปี 2559 
เป้าหมาย 2: SME สาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

30,000 ราย ภายในปี 2559 
เป้าหมาย 3: เครือข่ายผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 60 เครือข่าย

ต่อปี 
เป้าหมาย 4: พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยเอื้อในการด าเนินธุรกิจให้เอื้อต่อ SME มาก

ขึ้น 
เป้าหมาย 5: การบริหารจัดการงานส่งเสริม SME มีประสิทธิภาพและท างานเชิงบูรณาการ 

SME 



120 

รูปที่ 6.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555–2559 และเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3  
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องประมาณการผลลัพธ์แผนปฏบิัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ 



122 

ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องประมาณการผลลัพธ์แผนปฏบิัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องประมาณการผลลัพธ์แผนปฏบิัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และเป้าหมายยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
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