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คาํสาํคญั: การพฒันายทุธศาสตร์ / การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั/วิสาหกิจขนาดกลาง  

                                   และขนาดยอ่ม / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 นางสาวสุพิตา ไพบูลยว์งศ์สกุล: การพฒันายุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
สาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. อาจารย ์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:  รศ.ดร.นรินทร์ สังขรั์กษา, รศ.ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ และ ผศ.ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน.  
396 หนา้. 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) พฒันายุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ    
ประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) นําเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิจยัเชิงปริมาณ       
และวิจยัเชิงคุณภาพ  แหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source)  จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 419 คน  และจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ คือ ผูท่ี้มีประสบการณ์และมีบทบาทเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผูมี้ส่วนได ้   
ส่วนเสีย โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก จาํนวน 21 คน และวิธีการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) จาํนวน 17 คน รวมทั้งการจดัประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา จาํนวน  30 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล     
เชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร  การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) และ          
การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค TOWS Matrix ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติความถ่ี          
ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยควอไทล ์(Interquartile Range) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1.  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความเขา้ใจ ความเตรียมพร้อม ความสามารถ
ทางการแข่งขนัและสภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  การพฒันายทุธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบขอ้เสนอประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ 
12 กลยทุธ์ 45 ทิศทางดาํเนินการ  
 3.  ผลการวิจยัการนาํเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูวิ้จยัไดจ้ดัเวที
สัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา ไดผ้ลสรุปคือ 4 ยทุธศาสตร์ 12 กลยทุธ์ 45 ทิศทางดาํเนินการ 
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 The objectives of this research were to 1) study the current condition and business 
environment of SMEs in enhancing their competiveness in ASEAN Economic Community (AEC),        
2) develop enhanced competitiveness strategies for Thai SMEs in AEC, and 3) present the enhanced 
competitiveness strategies for Thai SMEs in AEC. This research was a policy research, comprising 
qualitative and quantitative research methods. Data sources included secondary sources from related 
documents. The sample comprised 419 respondents to a questionnaire with key informants being experts 
with experience working in SMEs, as well as stakeholders. Data were also obtained from in-depth 
interviews with 21 business people, 17 of whom were respondents to EDFR. The data were analysed 
and enhanced at an intellectual seminar involving 30 participants. The qualitative data analysis used 
document analysis, content analysis, SWOT analysis and TOWS Matrix and the quantitative data 
analysis used frequency statistics, percentage, median and interquartile range. 

 The results of the research were as follows:  
 1.  The entrepreneurial SMEs could understand, prepare and enhance their 

competitiveness, and corporate environment with respect to AEC at a moderate level but barriers to 
competitiveness were at a high level. 

 2.  Enhanced competitiveness was found to consist of 4 strategies, 12 tactics and 45 
practical guidelines. 

 3.  Based on the data presented at the seminar the enhanced competitiveness strategies 
were revealed, the results being 4 strategies, 12 tactics, and 45 practical guidelines. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะผู ้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก            
รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์ สังขรั์กษา ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ 
อุ่นอารมยเ์ลิศ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน  เป็นท่ีปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาให้
คาํปรึกษา ติดตามงานและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยงักรุณาใหค้วามช่วยเหลือ
และแนะนาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูวิ้จยัมาโดยตลอด รวมทั้งอาจารยท่ี์มีพระคุณอีกหลายท่าน    
ท่ีใหค้วามกรุณา ไดแ้ก่  รองศาสตราจารย ์ดร.คณิต เขียววิชยั  ซ่ึงเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และ ดร.เรวตั ตนัตยานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา และแนะนาํในส่ิงทีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู ้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู ้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม   ดร.เกริกฤทธ์ิ        
อมัพะวตั  และ ดร.เดชา โลจนิริศิลป์  ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยั 
และให้คาํแนะนาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูวิ้จยั ส่งผลให้เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยัมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ช่ียวชาญจากหน่วยงานส่วนภาคราชการ 
ภาคเอกชน และเจ้าหน้าท่ี รวมทั้ งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผูใ้ห้ข้อมูล        
ทุกท่านท่ีเก่ียวข้อง ท่ีให้ความกรุณาในการช่วยเหลือด้านข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างสูงสําหรับ              
งานวิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท่ีใหทุ้นอุดหนุนสาํหรับ
การทาํวิจยั ซ่ึงเป็นทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบณัฑิตศึกษา ประจาํปี 2557    
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของสาขาวิชาพฒันศึกษาทุกท่าน ท่ีคอยติดตาม
การทาํวิจยั ใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนแ์ละใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณอย่างลึกซ้ึงสาํหรับ คุณแม่เข็มทอง พนัธ์ุสระนอ้ย และครอบครัวท่ีให้
การสนับสนุนและเป็นกาํลงัใจให้กบัผูวิ้จัยเสมอมา นอกจากน้ีผูวิ้จยัขอขอบพระคุณธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเปิดโอกาสและสนบัสนุนส่งเสริมทางการศึกษา และ
ผูใ้ห้ความช่วยเหลือผูวิ้จยัในดา้นต่าง ๆ อีกหลายท่าน ซ่ึงผูวิ้จยัไม่สามารถกล่าวนามไดท้ั้งหมดในท่ีน้ี       
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเหล่าไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

คุณค่าและประโยชนอ์นัพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูวิ้จยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณมารดา บิดา 
ครอบครัว ครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้ารอบรมสั่งสอน ใหก้ารประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ ใหค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และเป็นกาํลงัใจ ใหแ้ก่ผูวิ้จยัอยา่งดียิ่ง 
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บทที ่1  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาหน่ึงในนโยบายของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ คือ การมุ่งเน้น
พฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
จุดมุ่งหมายของการพฒันาและส่งเสริมเพื่อใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดความแข็งแกร่ง
และเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงภาครัฐได้บรรจุแนวทางของการพฒันาส่งเสริมและผลกัดนัโดยการ
กาํหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ไวใ้นบางส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ความชัดเจนของนโยบายการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมเม่ือแผน พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2546-2549) กล่าวถึง การให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความเขม้แข็ง
และมีคุณภาพใน 3 ดา้น คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท ์
เอ้ืออาทรต่อกนั โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการให้เป็นระบบครบ
วงจร การขยายฐานเทคโนโลย ีการสร้างความเช่ือมโยงและรับช่วงระหวา่งกิจการและอุตสาหกรรม     
การฝึกอบรมผูป้ระกอบการ การส่งเสริมการลงทุนในเร่ืองของการวิจยัและพฒันา และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาชุมชนโดยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นปัจจยั
สําคญัในการสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน  และช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นความต่อเน่ืองของการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2546-2549) ท่ีตอ้งการ
มุ่งเนน้ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดความเขม้แข็ง   โดยตั้งเป้าหมายให้ผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีผลิไดมี้สัดส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ   สําหรับปัจจุบนั
เป็นช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ก็ยงัคงให้
ความสําคญักบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยยุทธศาสตร์การพฒันาการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืนและการสร้างให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เป็นฐานของการผลิตท่ีมีความเขม้แข็งเพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การแข่งขนั
ท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมและผลกัดนัให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมสามารถแข่งขนั เติบโตและดาํรงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืนในประชาคมอาเซียน (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)  
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายในการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีได้ตั้ งไว้  รัฐบาลจึงได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนโดย การตราพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  
พร้อมทั้งการกาํหนดแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้ึนฉบบัแรกในปี พ.ศ. 
2545 ต่อเน่ืองมาถึงแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) 
และปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-
2559) โดยกาํหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
แต่ละฉบบัดงัน้ี (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554)  
 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2545-2549) 
สาระสําคัญของการกําหนดแผนเน้นการฟ้ืนฟูประเทศจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยการบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจาํกัด ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์การดาํเนินการส่งเสริมทางดา้นต่าง ๆ  เพื่อให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ         
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  เป้าหมายของการส่งเสริมตอ้งการให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเติบโตและพฒันาเชิงคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมการเติบโตในเชิงขนาน
ควบคู่กนัไป  โดยการขบัเคล่ือนผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปดว้ย 1) การสร้างและพฒันา
ผูป้ระกอบการ 2) การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถดา้นนวตักรรมในภาคการผลิต 3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบภายในภาคการคา้ 4) การส่งเสริมการบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม  
5) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  และ 6) การพฒันาปัจจยั
เอ้ือในการดาํเนินธุรกิจ และปัจจุบนัเป็นช่วงของการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตาม
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) สาระสําคญัและ
เป้าหมายของแผนตอ้งการให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   
โดยเนน้การส่งเสริมและการพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
นวตักรรม และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม พร้อมทั้งให้การสนบัสนุนผูป้ระกอบการในระดบัสาขา
ธุรกิจและระดบักิจการเพื่อสร้างความเขม้แข็งและเติบโตตามระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจใน     
แต่ละขั้นของการเติบโตและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลตามศกัยภาพของพื้นท่ี โดยการ
ขบัเคล่ือนผา่นยทุธศาสตร์ 4 ขอ้ คือ 1) สนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  3) เสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่มให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศกัยภาพของพื้นท่ี และ 4) เสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้เช่ือมโยง
กบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ   
 อาจกล่าวได้ว่าการส่งเสริมพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นหน่ึง       
ในนโยบายท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความสําคญัและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนใน       
การพฒันาและส่งเสริมโดยการกาํหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สําหรับการพฒันา เพราะ
ปัจจุบนัแนวโนม้สภาพทางการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 องคก์รธุรกิจตอ้งรับมือ
กบัการแข่งขนัท่ีมีความซับซ้อนและทา้ทายอย่างมากมายในหลายรูปแบบ (DeNisi, Hitl, and 
Jackson, 2003) ทั้งสภาพการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนจากภายในประเทศและนอกประเทศท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึน สภาพทางการแข่งขนัในศตวรรษท่ี 21 มีปัจจยัหลายดา้นท่ีเป็นแรงกดดนั เช่น ดา้นราคา 
ดา้นคุณภาพ  ดา้นคู่แข่งขนั  ด้านเวลา  และด้านความรู้  (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2553: 4)     
ดา้นสถานการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจท่ีมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน อาจเป็น
อุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม, 2551: 68-71)  
รวมทั้งพลวตัการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มอนัเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์    
ดา้นการคา้ การลงทุน และการผลิตของโลกไปในแนวทางใหม่ท่ีทุน คน เทคโนโลยี สินคา้และ
บริการ สามารถเคล่ือนยา้ยขา้มพรมแดนกนัไดอ้ยา่งเสรี (สุวทิย ์เมษินทรีย,์ 2549: 24)  ก่อให้เกิดการ
ปรับตวัและการเปล่ียนแปลงทั้งในระดบับุคคล ระดบัองค์กร ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค และระดบั
นานาชาติ ท่ีจะตอ้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวตัน์ (ศุภชยั พานิชภกัด์ิ, 
2548) พลวตัและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีสามารถเช่ือมต่อปัจจยัต่าง ๆ ถึงกนัไดส้ะดวก รวดเร็ว จนอาจกล่าวไดว้า่เทคโนโลยี ทาํ
ใหโ้ลกใบน้ีเล็กลง  ผลของกระแสโลกาภิวตัน์ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมิติดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น 
มิติดา้นเทคโนโลยแีละความเจริญกา้วหนา้ ดา้นวทิยาการนาํมาซ่ึงสังคมยุคใหม่ท่ีเรียกวา่  “สังคมยุค
ดิจิตอล”  (USC Annenberg School Center for the Digital Future, Online) มิติดา้นเศรษฐกิจกระแส
โลกาภิวตัน์ได้แพร่อิทธิพลทาํให้ระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดนท่ีมีแนวโน้มไปสู่การคา้เสรี  (Free 
Trade)  และแนวโนม้เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมมวลชน (Mass Consumerism) ท่ีทุกส่ิงถูกทาํให้
กลายเป็นสินคา้ (อมรวชิช์ นาคฐทรรพ, 2546) มิติดา้นวฒันธรรมท่ีมีแนวโนม้ในลกัษณะท่ีเป็น พหุ
วฒันธรรม (Multicultural) มากยิ่งข้ึน และความเป็นวฒันธรรมไดถู้กนาํมาเป็นเคร่ืองมือทางการ
แข่งขนัโดยการผลกัดนัใหว้ฒันธรรมต่าง ๆ ถูกแปรเปล่ียนเป็นสินคา้ (Futurist, 2002-2004) มิติดา้น
สังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวตัน์ คือ สังคมข่าวสาร (Informational 
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Society) ท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนและกระแสสังคมท่ีมีแนวโนม้กา้วไปสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic Society) (World Future Society (WFS), Online) มิติดา้น
ส่ิงแวดลอ้มความเป็นโลกาภิวตัน์ไร้พรมแดนทาํให้ทุกประเทศในโลก เช่ือมต่อไปถึงปัจจยัต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งเสรีและรวดเร็วรวมทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบอย่าง
มากมายจากความตอ้งการในปัจจยัการผลิตเพื่อการผลิตสินคา้และบริการให้สามารถตอบสนองกบั
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต นอกจากสภาพทางการ
แข่งขนัท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวฒัน์  ผลของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผลกัดนัให้ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเร่ง
ผลกัดนัพฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดศกัยภาพทางการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เพราะการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ อาจเป็น
ทั้งโอกาสและอุปสรรคท่ีนาํมา  ซ่ึงความเปล่ียนแปลงภายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอยา่ง
กวา้งขวาง โดยแนวโนม้การพฒันาสาํคญัอนัจะเกิดจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนนัน่คือการ
จัดระบบและการเพิ่มข้ึนของการค้า การลงทุน และ การบริการระหว่างประเทศ การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและการขยายตวัของเมือง การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอย่าง
ใกล้ชิด การเคล่ือนยา้ยคน และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย,  2554) ตลอดจนนํามาซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีพลวตัและ
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค   (กรมอาเซียน, 2554)   
 สําหรับภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้พยายามผลักดันและพัฒนาส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างย ัง่ยืน  เน่ืองจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.76 
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคิดเป็นมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product- GDP) ร้อยละ 36.6 ของประเทศ และนาํรายไดเ้ขา้ประเทศจากภาคการคา้
ระหวา่งประเทศโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งประเทศ  และยงัเป็น
เคร่ืองมือในการช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจนของประเทศโดยการสร้างรายไดใ้ห้กบัประชากรใน
ทอ้งถ่ินแต่ละภูมิภาค  จะเห็นไดจ้ากสัดส่วนการจา้งงานในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ร้อยละ 83.39 ของจาํนวนการจา้งงานรวมทั้งประเทศ  (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม, 2554)  อีกทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัเป็นกลไกหลกัต่อการพฒันาสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะท่ีเป็นกลุ่มผูผ้ลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหรืออุตสาหกรรม
สนบัสนุนท่ีกระจายอยูต่ามทอ้งถ่ิน ทุกภูมิภาคของประเทศ (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอ่ม, 2550) และยงัมีส่วนช่วยสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจระดบัฐานราก โดยการสร้าง
และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน  จากการนาํสินคา้ภาคเกษตรกรรม สินคา้ภาคหัตถกรรม และ
สินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์หรือบริการของชุมชนในแต่ละภูมิภาคมาใช้เป็นวตัถุดิบ   
ในการผลิตสินคา้ หรือการนาํมาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และบริการ    
ซ่ึงสอดรับกบันโยบายของภาครัฐในการสนบัสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยภาครัฐได้
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อการดาํเนินกิจกรรมในการสร้างรายไดใ้ห้
เกิดข้ึนกบัชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง  ทาํให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดท้ั้งระดบัชุมชนและระดบั
ครอบครัว โดยการประกอบการเพื่อจดัการทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม
และทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยการรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชน” (Small and Micro 
Community Enterprise: SMCE) (กรมพฒันาชุมชน, 2547) จุดมุ่งหมายของภาครัฐตอ้งการส่งเสริม
ใหว้สิาหกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตลอดจนการมุ่งหวงั
ใหเ้กิดการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ของวสิาหกิจชุมชนเพื่อเติบโตเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อไป (เท่ียงธรรม พลโลก, 2555) และในอดีตท่ีผา่นมาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมีบทบาทความสําคญัท่ีเห็นเด่นชดั   คือ การช่วยฟ้ืนฟูประเทศจากวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 
2540 โดยงานวิจยัของ อภิชยั พนัธเสน (2545)  ไดก้ล่าวถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
รายงานวิจยัเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผลสรุปของการศึกษาพบว่าในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจ  ในปี 2540 วิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดย่อมท่ีรอดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจล้วนดําเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
วิสาหกิจเหล่าน้ีเป็นพลงัและตวัขบัเคล่ือนให้ประเทศฟ้ืนตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังนั้น จาก
บทบาทและความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้อาจกล่าวไดว้า่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นส่วน
หน่ึงของการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และความกินดีอยู่ดีของประชากรภายในประเทศ 
(โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฏร์, 2546)  
 อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แขง็แกร่งเติบโตและย ัง่ยืนไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภยัคุกคามในแผนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (2555-2559)  
ของสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) (2555: 1)  ไดว้ิเคราะห์ไวพ้บว่า 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงมีจุดอ่อนมากกวา่จุดแขง็ โดยเฉพาะจุดอ่อนดา้นการบริหาร
จดัการธุรกิจ ความสามารถในการพฒันาสินคา้และบริการ ปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถ
ในด้านการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
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ขอ้บงัคบัในการดาํเนินธุรกิจ และการขาดโอกาสทางการตลาดและการเขา้ถึงขอ้มูลทางการตลาด
เชิงลึก นอกจากน้ีแล้วส่ิงท่ียงัคงเป็นภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบท่ีสําคญัได้แก่ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีท่ีก่อให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจเพิ่มมากสูงข้ึนจากเดิม สอดคลอ้งกบัท่ี
ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงัคงประสบกบั
ปัญหาและอุปสรรคทางการดาํเนินธุรกิจ  ด้านการตลาด ด้านการเงินและบญัชี ด้านการบริหาร
จดัการ ดา้นการผลิต ดา้นองคค์วามรู้ ดา้นเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  และดา้นการขาดการรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนปัจจยัสภาพดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมผู ้บริโภค สภาพทางการแข่งขันท่ี เกิดจากภายในประเทศและต่างประเทศ             
ด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐ (สมชาย สกุลสุรรัตน์, 2551 และณัฐพล นิมมานพชัรินทร์, 
2552) เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งส้ิน นอกจากน้ี    
ผลของการกาํหนดนโยบายการปรับข้ึนอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท  การปรับข้ึนเงินเดือน
ในระดบัปริญญาตรีขั้นตํ่า 15,000 บาท ของภาครัฐกาํลงัเป็นปัญหาและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 6.4 (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 
2555)  ซ่ึงผลกระทบของนโยบายท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นอาจทาํให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอาจนาํมาสู่การปิดกิจการ สําหรับผลกระทบในระยะยาว   
อาจเกิดความเสียเปรียบในขีดความสามารถทางการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกในอาเซียน  (ดุสิต  
นนทะนาคร, 2554, อา้งถึงใน รายงานการศึกษานโยบายค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 300 บาทต่อวนั           
ทัว่ประเทศกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย) รวมทั้งสภาพทางการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึน
จากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีจุดมุ่งหมายหลกัในการนาํเอา
อาเซียนเขา้สู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) ซ่ึงจะ
ครอบคลุมการเคล่ือนยา้ยอย่างเสรีใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ 
และเงินทุน การเคล่ือนยา้ยเสรีดงักล่าวมีทั้งผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ และผูท่ี้เสียผลประโยชน์แตกต่างกนั
ตามศกัยภาพของผูป้ระกอบการในแต่ละประเทศ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, ม.ป.ป.) ประเทศไทย
เป็นหน่ึงในชาติสมาชิกท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยผลการศึกษาของศูนยศึ์กษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ 60.70 ยงัไม่มีการปรับตวัเพื่อรับ
กบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อนัเน่ืองจากส่วนใหญ่รอแนวทางและนโยบายช่วยเหลือ   
ท่ีชดัเจนจากภาครัฐ และยงัไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคมคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีชดัเจน (ศูนย์
ศึกษาการคา้ระหวา่งประเทศ, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2555)  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2554)  พบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
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ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ จะประสบกบัปัญหาทางภาวะ
เศรษฐกิจหรือไม่ก็ตามข้ึนอยู่กับการปูพื้นฐานการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
ซ่ึงประเทศท่ีพฒันาแล้วจะกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางการปูพื้นฐานการพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งต่อเน่ือง (ดาํริ สุโขธนงั, 2542) ดงันั้น ปัญหาและอุปสรรคท่ี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกาํลงัประสบอยู่ถือเป็นความทา้ทายท่ีสําคญัท่ีภาครัฐ ซ่ึงเป็น       
ผูก้าํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพฒันาและส่งเสริม รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน      
ภาคส่วนอ่ืน ๆ อาจตอ้งกาํหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและการพฒันาความสามารถทาง  
การแข่งขนั (ประสาร ไตรรัตนวรกุล, 2555)  
 ดงันั้น แนวทางของการส่งเสริมและพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิด
ความแข็งแกร่งและมั่นคงเติบโตได้ในบริบทของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและรวดเร็ว จําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องกําหนดทิศทางการพัฒนาให้ทันกับบริบท
สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยการให้ความสําคญักบัการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพฒันา
และส่งเสริมอาจเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์เดิมท่ี
กาํหนดไวแ้ล้วให้ดีข้ึน  หรือกาํหนดยุทธศาสตร์ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ใหม่ท่ีไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบการทาํงานท่ีดีหมายความถึง มีปัจจยั
นาํเขา้ มีกระบวนการ มีผลผลิตท่ีพอดีกบั “บริบท” โดยแต่ละหน่วยของระบบการทาํงานจะตอ้งมี
ประสิทธิภาพผลลพัธ์สุดทา้ยคือการไดม้าซ่ึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ีดีและเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบับริบทท่ีเป็นอยู่  (เฉลียว บุรีภกัดี, 2544) กระบวนการของการพฒันายุทธศาสตร์เดิมและการ
กาํหนดยุทธศาสตร์ใหม่ก็เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการพฒันาท่ีไดก้าํหนดไว ้ เม่ือประเทศไทย
จะตอ้งกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีเป้าหมายในการรวมกลุ่ม
เพื่อเช่ือมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) เป็นปัจจยั
จากภายนอกท่ีผลกัดนัไปสู่สภาพทางการแข่งขนัซ่ึงทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ ดงันั้น ภาครัฐและเอกชนตอ้งร่วมมือในการเตรียมความพร้อม
และเร่งปรับตวัเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ และการรองรับกบัสภาพบริบทท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกท่ีเกิดการแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรงและรวดเร็วในยคุปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต (Kuratko and Hodgetts, 2007)  
 เม่ือพิจารณาความเป็นมา ความสําคญัและข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง    
การท่ีจะตอ้งส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  โดยผา่น
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การมีส่วนร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตร์ทางการแข่งขนัเพื่อให้สามารถแข่งขนัและเติบโตได ้   
อยา่งย ัง่ยืนในภูมิภาคอาเซียน ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษาสาขาพฒันศึกษาและปัจจุบนัทาํงานเก่ียวกบั
การส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมองเห็นถึงความสําคญัของการพฒันา  
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  เน่ืองจากกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม จึงมีความตอ้งการวิจยัและศึกษาใน
เร่ือง “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทาง
สําหรับการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและ
ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขนั สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในระยะสั้นและระ
ยาว เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างย ัง่ยืนตามเป้าหมายของ  
การพฒันานาํมาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีและน่าพึงพอใจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. เพื่อพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3. เพื่อนาํเสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 

ค าถามในการวจัิย 
 1. สภาพปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอยา่งไร 
 2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 3. ขอ้เสนอเพื่อการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีเหมาะสมเป็นอยา่งไร  
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 ขอบเขตประชากร กลุ่มตวัอยา่ง/ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 1. ประชากร (Population) ผูว้ิจยักาํหนดประชากรการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยตามนิยามของกฎกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง
กาํหนดจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545 
ครอบคลุม 4 ลกัษณะ  คือ  กิจการผลิตสินคา้  กิจการบริการ  กิจการคา้ปลีก  และกิจการคา้ส่ง        
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง              
ภาคตะวนัออก และกรุงเทพ จาํนวน 2,646,541 ราย (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม, 2555: ออนไลน์)    
 2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในความสมบูรณ์ของการให้ขอ้มูลและการตอบกลบั
ผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง จาํนวน 600 คน ตวัอยา่งท่ีตอบกลบัและมีขอ้ความสมบูรณ์ท่ีใช้ใน       
การวิเคราะห์ขอ้มูล จาํนวน 419 คน (70.00%) จาํแนกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ จาํนวน 71 ราย   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 106 ราย ภาคใต้ จาํนวน 54 ราย ภาคกลาง จาํนวน 83 ราย           
ภาตะวนัออก จาํนวน 23 ราย และกรุงเทพ จาํนวน 82 ราย 
 3.  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญโดยเน้นผู ้ท่ีมี
ประสบการณ์และมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผูมี้ส่วนได ้   
ส่วนเสียเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งส้ินจาํนวน 21 คน ประกอบดว้ย  
  3.1 ผูรั้บประโยชน์จากยุทธศาสตร์ เป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่ม จาํนวน 8 ราย  
  3.2 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการกาํหนดยทุธศาสตร์ จาํนวน 1 คน 
  3.3 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นผูมี้บทบาทสนบัสนุนการพฒันาส่งเสริม จาํนวน 8 คน  
  3.4 นกัวชิาการและท่ีปรึกษาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 4 คน  
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 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลดา้นเน้ือหาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย 
ทฤษฏีนโยบายสาธารณะ โดยนาํทฤษฏีของ Ira Sharkansky (1970); Thomas R. Dye (1984); 
Willian N. Dunn (1981) และศุภชยั ยาวะประภาษ (2533)  เพื่ออธิบายความเช่ือมโยงระหว่าง
นโยบายสาธารณะและการพฒันายุทธศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันายุทธศาสตร์ของ Certo and 
Peter (1991); John M. Bryson and Farnum K. Alston (2005); Stanley C. Abraham (2006); De 
Kluyver (2000); ดาํรง วฒันา (2548) และพสุ เตชะรินทร์ (2548)  เพื่อกาํหนดกระบวนการในการ
พฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่ม แนวคิดเก่ียวกบัการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไดท้าํการศึกษาจากเจา้ของแนวคิดประกอบไปดว้ย Dess and Lumpkin (2003); Michale 
E. Porter (1980) และทฤษฏีฐานทรัพยากร (Resource Based View of the Firm: RBV) Mckinsey    
7-s Framework แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่ม แนวคิดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการวิจยัอนาคตภาพ (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) ของ 
จุมพล พูลลภทัรชีวิน (2530) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ในแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าวขา้งตน้มาพฒันากรอบแนวคิดงานวจิยัในคร้ังน้ี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ผูว้จิยักาํหนดนิยามปฏิบติัการสาํหรับคาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์ หมายถึง แนวทางหรือทิศทางหรือกลวิธีในการดาํเนินงานท่ีจะนาํไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. การพฒันายุทธศาสตร์ หมายถึง การสร้างหรือการจดัทาํยุทธศาสตร์ข้ึนมาใหม่   
หรือการปรับยุทธศาสตร์ของเดิมข้ึนใหม่ เพื่อให้ไดต้วัยุทธศาสตร์ท่ีดี เหมาะสม สําหรับวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงยุทธศาสตร์ของการพฒันาทีไดม้านั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของ      
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสนบัสนุน
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ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสามารถทางการแข่งขนัในการ 
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 4. ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง ศกัยภาพในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีก่อให้เกิดส่ิงท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
ความสามารถในการปรับตวัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หมายถึง กิจการการผลิตสินค้า กิจการ
ใหบ้ริการ กิจการคา้ส่งและคา้ปลีกตามเกณฑก์าํหนดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีกาํหนดข้ึน           
ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าดว้ยเร่ืองจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 
พ.ศ. 2545  

 6. ขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง สาระเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจาก
กระบวนการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 7. ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู ้มี ส่วนเ ก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย            
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยตรง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ตามบทบาทของกิจกรรม
การพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 8. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน หมายถึง กลุ่มประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ ประกอบไปดว้ย ประเทศไทย ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ประเทศกมัพูชา ประเทศลาว ประเทศ
เมียนม่าร์ และประเทศเวยีดนาม ท่ีรวมตวัดาํเนินนโยบายทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั  
 9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง เสาหลกัหน่ึงในสามเสาหลกัของจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียนท่ีมุ่งเนน้ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 
             10. ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคลตามรายช่ือ
การจดทะเบียนของกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ โดยเป็นผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ 
หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูมี้ตาํแหน่งทางการบริหารในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานและสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในดา้นศกัยภาพทางการแข่งขนั ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเขา้ใจและการตระหนกัถึง
ความสําคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ    
ในปี พ.ศ. 2558   
 2. ไดก้ระบวนการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทาํร่าง กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการจดัทาํเป็น
ข้อเสนอยุทธศาสตร์จากผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอท่ีได้นั้ น
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 
 3. ได้ข้อเสนอเพื่อการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยัสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข พฒันา
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแข่งขนั เติบโตไดใ้นประชาคมอาเซียน 
 4. ผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย         
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และยงัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการกาํหนด
ยุทธศาสตร์ การกาํหนดกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์ การวางแผนและการตดัสินใจ สําหรับ         
ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ ระดบัผูป้ฏิบติัตามยุทธศาสตร์ โดยการนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้ห้มีความสอดคลอ้งเหมาะสม มีประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และมี
ความเป็นไปได้ตามบริบทของประเทศไทยและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์  ในปี พ.ศ. 2558  นอกจากน้ีอาจส่งผลทาํให้ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นผู ้ก ําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เกิดความตระหนักและให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดนโยบายหรือยทุธศาสตร์ท่ีมาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของบรรดา
ผูมี้ส่วนได้  ส่วนเสียในนโยบาย เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อการวิเคราะห์และสร้างนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ในอนาคต 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” ผูว้จิยัไดป้ระมวลและสังเคราะห์เก่ียวกบั เน้ือหา แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิด ตามลาํดบัดงัน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันายทุธศาสตร์ 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 5. แนวคิดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 6. แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการวจิยัแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) 
 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 
 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นภาคส่วนท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัในการ
พฒันาและส่งเสริมซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและพฒันาตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีได้วางกรอบของการพฒันาโดยมุ่งหวงัถึงความสําเร็จของทุกส่วนในการ
ดาํเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 
พ.ศ. 2558 อาจเป็นทั้งโอกาสและขอ้อุปสรรคต่อการดาํเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม รวมทั้งสถานการณ์ทางการแข่งขนัท่ีตอ้งเผชิญในยุคการดาํเนินธุรกิจท่ามกลางกระแส
โลกาภิวตัน์ ดงันั้น   การพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นนโยบาย
สาธารณะ ท่ีรัฐบาลจะตอ้งส่งเสริมภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัภูมิภาคและระดบันานา
ประเทศ จึงเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ ซ่ึงมี
แนวคิดและทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการวเิคราะห์เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
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แนวคิดทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกบันโยบายสาธารณะ 
 การพฒันาประเทศหรือองค์กรไปในทิศทางใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบันโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) ท่ีเป็นตวับอกให้ทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทิศทางของการเปล่ียนแปลง    
ท่ีเกิดข้ึนจากการกาํหนดนโยบายนั้น ๆ อาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั การเมือง สังคม วฒันธรรม และ
เศรษฐกิจ โดยทิศทางดงักล่าวอาจจะอธิบายถึงเร่ืองอะไร เพื่ออะไร อยา่งไร และเพียงใดของความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ ดงันั้น นโยบายสาธารณะ (Public Policy) จึงถือเสมือนเข็มทิศในการ
นาํทางท่ีจะนาํพาประเทศไปสู่การพฒันา ดงัเช่นท่ีผูรู้้และนกัวิชาการต่างไดก้าํหนดนิยามความหมาย
ของนโยบายสาธารณะไวใ้นความหมายท่ีหลากหลาย 
 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

 นโยบาย (Policy) นั้นมีรากศพัท์มาจากภาษากรีก “Polis” ซ่ึงหมายถึงเมืองรัฐ คาํว่า 
“นโยบาย” (Policy) และ “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) เป็นคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั
หรือมกัถูกใชแ้ทนกนั (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ,์ 2549: 6)  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงความหมาย
ของนโยบายสาธารณะ  (Public Policy)  ซ่ึงมีนกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้ห้
ความหมายของนโยบายสาธาณะท่ีหลากหลายตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการศึกษาในแต่ละมิติ
ดงัน้ี   
 มิติท่ีเป็นแนวทางเลือกสําหรับการตดัสินใจของผูก้าํหนดนโยบายหรือรัฐบาลได้มี
นกัวิชาการให้ความหมายครอบคลุมในมิติน้ี ไดแ้ก่ Lynton Coldwell (1970) นโยบายสาธารณะ 
หมายถึง การตดัสินใจอยา่งถ่ีถว้นในผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมาจากมิติหรือความเห็นของ
ส่วนรวมว่าอนุญาตให้กระทาํหรือไม่ให้กระทาํ โดยการตดัสินใจอาจมีลกัษณะของคาํแถลงการณ์ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรืออ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายนั้นในอนาคต สอดคลอ้งกบั 
William Greenwood (1965)  ท่ีกล่าวไวว้า่นโยบายสาธารณะเป็นส่ิงท่ีผูก้าํหนดนโยบายสาธารณะ
ไดต้ดัสินใจขั้นตน้เพื่อการกาํหนดแนวทางการบริหารงานอย่างกวา้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นท่ีถูกตอ้งและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ และเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลตดัสินใจวา่
จะทาํอะไร  (R.J.S. Baker, 1972)  และการการตดัสินใจท่ีแน่นอนมีลกัษณะของการกระทาํท่ีไม่
เปล่ียนแปลง และเกิดการกระทาํหลายรอบซ่ึงการกระทาํนั้นเป็นการกระทาํท่ีให้เกิดผลในระยะยาว
มากกวา่ระยะสั้น (Heinz Eulau and Kenneth Prewitt, 1973) และนโยบายเปรียบเสมือนแผนงาน
ประจาํท่ีเกิดจากขอ้ตกลงหรือขอ้ต่อรองประนีประนอม  เพื่อการกาํหนดเป้าหมายดว้ยการคน้หา
ยุทธวิธีเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการและถือได้ว่านโยบายเปรียบเสมือน
กฎระเบียบท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใช้ในการตดัสินใจเม่ือประสบกบัปัญหาในการปฏิบติังาน (Kahn, 
1966) และเปรียบเสมือนอุบายหรือกลเม็ดท่ีจะช้ีทางไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(อมร รักษาสัตย,์ 
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2520)  โดยการกาํหนดเป็นขอ้ความท่ีเกิดจากการเขา้ใจร่วมกนัอยา่งกวา้ง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การตดัสินใจในการปฏิบติังานตามภารกิจของผูบ้ริหารและหน่วยงาน (ประชุม รอดประเสริฐ, 
2535)  ขอ้ความหรือส่ิงท่ีไดก้าํหนดไวน้ั้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายนั้น เพื่อให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานนําไปใช้เป็นกรอบของแนวคิดในการพิจาณา
ตดัสินใจจดัทาํแผน โครงการ และวธีิการดาํเนินการ (อุทยั บุญประเสริฐ, 2527) 
 ความหมายของนโยบายสาธารณะในมิติท่ีเป็นแนวทางการกระทาํของผูก้ ําหนด
นโยบายหรือรัฐบาล ไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายครอบคลุมในมิติน้ี  ไดแ้ก่  Pfiffner (1960)  ให้
ความหมายไวว้่านโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลกาํหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบติั
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีเสถียรภาพ มีมาตรฐานหรือเอกภาพเดียวกนัและมีความต่อเน่ือง ความหมาย
น้ีสอดคลอ้งกบั Harold Lasswell (1963) ท่ีกล่าวไวว้า่แนวทางในการกาํหนดแผนงานหรือโครงการ
ท่ีกําหนดข้ึนจะต้องประกอบไปด้วย เป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กระบวน
แนวทางการกระทาํโดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมาย (Goal) วตัถุประสงค์ (Objective) และจุดมุ่งหมาย 
(Purpose) ของส่ิงท่ีรัฐบาลตั้งไว ้ (Friedrich, 1963)  ส่ิงท่ีรัฐบาลกาํหนดโดยมีหลกัการ แผนงาน 
หรือแนวทางการกระทาํในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายนั้น (Charles Jacop, 1966)  เป็น
แนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลกิจกรรมนั้ นอาจเป็นกิจกรรมท่ีผ่านมาในอดีตหรือ           
เป็นกิจกรรมท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั   และกิจกรรมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  (ศุภชยั        
ยาวะประภาษ, 2533) 
 ความหมายนโยบายสาธารณะในมิติท่ีเป็นกิจกรรมหรือการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํ
ของรัฐบาล แนวทางการกระทาํของผูก้าํหนดนโยบายหรือรัฐบาล ไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายใน
ขอบเขตของมิติไวห้ลากหลายดงัน้ี  David Eustan (1953) นโยบายสาธารณะ คือ การกาํหนดคุณค่า
ต่าง ๆ ของสังคมโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย  ดงันั้น องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล 
เลือกท่ีจะกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํดา้นใดดา้นหน่ึงยอ่มก่อให้เกิดผลต่อการกาํหนดคุณค่าต่าง ๆ 
ของสังคมนั้น ซ่ึงการกระทาํของรัฐนั้นจะกระทาํโดยผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวกบับริการสาธารณะ            
การควบคุมการกาํหนดนโยบายหรือการกระทาํทางการเมือง กฎหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานนั้น  
ตลอดจนเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการโอกาสหรือเทศกาลท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ  นอกจากน้ี
แลว้ Ira Sharkansky (1970) ก็ไดใ้ห้ความหมายวา่นโยบายสาธารณะใชส้ําหรับเป็นแนวทางการ
กระทาํของรัฐท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกบั James 
Anderson (1994) ท่ีกล่าววา่กิจกรรมท่ีรัฐเลือกกระทาํอาจไดรั้บการพฒันาข้ึน  โดยหน่วยงานของรัฐ
หรือขา้ราชการ พรรคการเมือง นกัการเมืองหรือองค์กรภาคเอกชนท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการพฒันา
นโยบายของรัฐ และ Thomas R. Dye (1984) ไดใ้หค้วามหมายท่ีมีลกัษณะขยายความถึงส่ิงท่ีรัฐบาล
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ทาํดว้ยการมีเหตุผลวา่ทาํไมจึงทาํ  และส่ิงท่ีทาํนั้นสร้างความแตกต่างอะไรบา้ง ตลอดจนการเลือก 
ท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํนั้นเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการเป็นกิจวตัรประจาํและกิจกรรมท่ีอาจจดั     
ทาํข้ึน เพียงบางโอกาสและบางสถานการณ์เท่านั้น  สําหรับ Louis Koenig (1986) กล่าวว่า           
การกระทาํท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะทาํหรือไม่ทาํนั้น โดยผลของการกระทาํท่ีเกิดจาก
กิจกรรมท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนดนั้นมีผลต่อความกินดีอยูดี่ของส่วนรวมท่ีจะตามมาในอนาคต 
 นอกจากความหมายนโยบายสาธารณะ (Public Plicy) จากนกัวิชาการตามมิติทั้ง 3 กลุ่ม 
ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีผูรู้้อีกหลายคนไดใ้ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public Plicy) อาทิเช่น 
ประเวศ วะสี (2547) ได้กล่าวถึง นโยบายสาธารณะท่ีดีจะนําไปสู่ความถูกต้องเป็นธรรมและ
ประโยชน์สุขของมหาชน การกระทาํของรัฐบาลเพื่อให้ไดม้าในนโยบายสาธารณะจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะต้องมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ (Participatory Public Policy Process, PPP) กระบวนการของการมีส่วนร่วมนั้น
เปรียบเสมือนเป็นกระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางศีลธรรม  
และสมศกัด์ิ ชุณหรัศม์ิ (2547) กล่าววา่ นโยบายเป็นเร่ืองสาธารณะท่ีทุกคนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งกวา้งขวางและจริงจงัเป็นการช่วยให้ผูก้าํหนดนโยบายนัน่คือรัฐบาลลดความผิดพลาดในการ
ทาํงานและการมีส่วนรวมในการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเป็นการควบคุมกาํกบัเพื่อให้แน่ใจวา่
จะเกิดการตดัสินใจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกวา่คนเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีมีโอกาสใน
การตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั  
 จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดช้ีให้เห็นว่า นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลเป็น      
ผูก้าํหนดโดยผ่านกิจกรรมท่ีกาํหนดเป็นแผนงาน โครงการ เพื่อประโยชน์หรือแกปั้ญหาส่วนรวม 
และส่ิงท่ีรัฐบาลกาํหนดข้ึนเป็นนโยบายสาธารณะนั้นมิใช่เป็นการกาํหนดข้ึนโดยรัฐบาลฝ่ายเดียว 
แต่ควรกาํหนดจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะจากบรรดาผูมี้ส่วนได ้  
ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และส่ิงท่ีสําคญัการกาํหนด
นโยบายนั้นควรจะมาจากความตอ้งการและผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมเป็นสําคญัพร้อมทั้ง
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนนํามาซ่ึงความถูกต้องและความ       
เป็นธรรมก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของมหาชนเพื่อนาํพาไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ 
 ความส าคัญของนโยบายและลกัษณะของนโยบายทีด่ี 

 นโยบายเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัเพราะนโยบายเป็นเคร่ืองบ่งช้ีทิศทางการบริหาร และ
เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารใชพ้ิจารณาเพื่อการตดัสินใจและสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจากนโยบาย
ยอ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดเ้พราะนโยบายเกิดจากวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบริหาร  ฉะนั้น
เม่ือไม่มีนโยบายยอ่มจะไม่มีทั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบริหารงาน  นอกจากน้ีนโยบาย
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ยงัจดัไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของวิธีการจดัการซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีปัจจยัทางการบริหาร การบริหารอาจจะ
ไม่ประสบความสําเร็จหากขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงและความสําเร็จของการดาํเนินงานตามนโยบาย 
ท่ีกาํหนดไวข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ นโยบายท่ีไดรั้บการพฒันาหรือจดัทาํดว้ยความละเอียดรอบคอบ 
และมีความชัดเจน ซ่ึงความชัดเจนของนโยบายทาํให้การวางแผนดาํเนินไปอย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2546: 8) ผลของกาํหนดนโยบายท่ีชัดเจนนั้นส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการบริหาร 6 ประการ  ดงัท่ี Massie and Douglas (1981) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
 1. ประหยดัเวลา กล่าวคือ นโยบายเป็นส่ิงท่ีคิดหรือคาดการณ์ไวล่้วงหน้าก่อนแล้ว 
ดงันั้นผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัจึงไม่จาํเป็นจะตอ้งคิดข้ึนใหม่ทั้งหมดเป็นเพียงการเอาขอ้มูลท่ีมีอยู่
แลว้เป็นปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจ และปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ   
 2. ก่อใหเ้กิดการประสานงาน กล่าวคือ ในองคก์รหน่ึง ๆ ยอ่มประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย
หลายหน่วยงาน นโยบายเดียวกนัจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานย่อยสามารถคาดการณ์ตดัสินใจและ
ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งยิง่ข้ึน และโดยนโยบายเดียวกนัยอ่มจะช่วยใหห้น่วยงานเหล่านั้นทาํงาน
ประสานกนัดว้ยดี   
 3. องค์กรเกิดความมัน่คง และสามารถลดความเครียดของสมาชิกภายในองค์กรได้
เพราะสมาชิกทุกคนเขา้ใจถึงทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบติังาน  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูบ้ริหารแต่ละระดบัและแต่ละบุคคลกล้าท่ีจะคิดตดัสินใจ 
เพราะทุกคนทราบถึงพิสัย และขอบเขตของความรับผดิชอบท่ีตนเองสามารถตดัสินใจได ้  
 5. นโยบายทาํหนา้ท่ีเป็นโครงร่างท่ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัตน้ และ 
จะเป็นตวัท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีให้กับผูบ้ริหารระดับต้น
เหล่านั้นไดต้รงกบัความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง  
 6. นโยบายท่ีชัดเจนจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปโดยยุติธรรม และเท่ียงตรงมาก
ยิ่งข้ึน อน่ึงนโยบายในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นอาจเป็นนโยบายท่ีใช้ได้นาน ถ้าองค์กรมี
เสถียรภาพและมัน่คง  หรือนโยบายท่ีกาํหนดข้ึนมีความชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจของบุคลากรทุกฝ่ายใน
องคก์รและเป็นนโยบายท่ีบุคคลทุกฝ่ายในองคก์รคิดคน้ร่วมกนั   
 นอกจากน้ีแลว้นโยบายท่ีกาํหนดนั้นช่วยให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัไดท้ราบวา่ใครจะทาํ
อะไร เม่ือไหร่ อย่างไร และใช้ปัจจยัอะไรบา้ง ตลอดจนบุคลากรทุกระดบัชั้นภายในองค์กรเขา้ใจ
ภารกิจของหน่วยงานรวมทั้งวิธีการท่ีจะปฏิบติัภารกิจให้ประสบผลสําเร็จตรงเป้าหมาย อีกทั้งช่วย
ให้เกิดประโยชน์จากการประหยดัทรัพยากรและศกัยภาพทางด้านบุคคลอนันาํมาซ่ึงการสร้าง      
ขีดความสามารถทางการแข่งขนั (Laswell and Kaplan, 1951)  ดงันั้นลกัษณะของนโยบายทีดี    
ย่อมส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพทางการบริหาร การกําหนดนโยบายทีดีและเหมาะสม                
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มีขอ้พิจารณาในหลกัการสําคญัของการกาํหนดนโยบาย  ดงัท่ีเสถียร เหลืองอร่าม (2524: 5); Terry 
(1977) และกุลธน ธนาพงศธร (2520) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
 1. นโยบายท่ีกาํหนดนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการดาํเนินงานทีดีและ
สัมพนัธ์กบันโยบายรองและนโยบายอ่ืน ๆ และครอบคลุมไปถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต      
โดยการพิจารณาวเิคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบแลว้ 
 2. นโยบายทีดีนั้นจะตอ้งมีความกระชับ เขา้ใจง่ายและควรกาํหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรพร้อมทั้งกาํหนดขอบเขตและระยะเวลาการใชต้ามวตัถุประสงค ์ 
 3. นโยบายจะตอ้งกาํหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง และสอดคล้องกบัปัจจยัภายนอก 
เช่น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจหรือความคิดเห็น
ของสาธารณชน 
 4. เน้ือหาของนโยบายท่ีกําหนดนั้นสามารถวดัหรือประเมินผลสําเร็จได้ทั้ งด้าน
คุณภาพและปริมาณ 
 5. นโยบายท่ีกําหนดมาจากจุดร่วมของงานประกอบด้วย กลวิธี  หรือวิธีการ               
ท่ีเหมาะสม  
 กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) 

 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) เป็นส่ิงทีกาํหนดข้ึนเพื่อใช้กาํหนดทิศทางและ
แผนงานในการพฒันาประเทศ  เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชาชน  
ดงันั้นผูก้าํหนดนโยบาย (Policy Maker) จะพิจารณาตดัสินใจผ่านกระบวนการโดยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น มติคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติท่ีจะต้องประกาศใช้ในรูปของ
กฎหมาย ดงันั้นการได้มาซ่ึงนโยบายสาธารณะจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งผ่านกระบวนการของการ
กาํหนดนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ดงัท่ีมีผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการนโยบาย
สาธารณะไวใ้นลกัษณะต่าง ๆ  อาทิเช่น Lasswell and Kaplan (Lasswell and Kaplan, 1951: 71) ได้
กล่าวถึงกระบวนการกาํหนดนโยบายประกอบไปดว้ย 3 ขั้น ไดแ้ก่ 

 1. การกาํหนดนโยบาย  
 2. การประกาศใชน้โยบาย  

 3. การนาํไปปฏิบติัตามนโยบาย 
 Anderson, Brady, and Bullock (1984: 125) ไดแ้บ่ง “กระบวนการกาํหนดนโยบาย” 
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขั้นการก่อตวันโยบายหรือขั้นการก่อตวัของปัญหา (Policy or Problem Formation) 
 2. ขั้นการเตรียมขอ้เสนอร่างนโยบาย (Policy Formulation) 
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 3. ขั้นขอ้กาํหนดเป็นนโยบาย (Policy Adoption) 
 4. ขั้นการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั (Policy Implementation) 
 5. ขั้นการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) 

 ต่อมา Lasswell (1963: 15-25) ไดข้ยายเพิ่มเป็น 7 ขั้นตอน โดยรวมการประเมินผลและ
ปรับปรุงนโยบายเขา้ไปในกระบวนการนโยบายไดแ้ก่  
 1. ขั้นการคน้หาและรวบรวมขอ้มูล 
 2. ขั้นการรับรองและสนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย 
 3. ขั้นดาํเนินงานการกาํหนดนโยบาย 
 4. ขั้นการกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ขั้นการนาํเอานโยบายไปประยกุตป์ฏิบติั 
 6. ขั้นการประเมินผลของนโยบาย  
 7. ขั้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนโยบาย   
 สาํหรับ Dye (1984: 23-24) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหลกัท่ีสําคญัของกระบวนการนโยบาย
เป็นกิจกรรมท่ีมีขอบเขตครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การก่อรูปนโยบาย (Policy Formation) เร่ิมตน้ดว้ยการกาํหนดประเด็น (Issue) และ
พิจารณาปัญหา โดยใหค้นในสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่บรรดาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง เปิดเผยและจริงใจ หากปัญหานั้นมีความสาํคญัระดบัชาติ รัฐบาลก็จะนาํไป
พิจารณาหาวธีิการจดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยการกาํหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  
 2. การพฒันาทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative Development) หลงัจากทีมีการก่อ
รูปนโยบายแลว้พึงตอ้งมีการพฒันาหาทางเลือกเพื่อนาํไปดาํเนินนโยบาย โดยจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง
เป้าประสงคข์องนโยบายแลว้กาํหนดทางเลือก  ทั้งน้ีตอ้งคาดหมายพยากรณ์ผลลพัธ์ ผลกระทบและ
ผลขา้งเคียง (Side Effects) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนแก่ทางเลือกแต่ละทางเพื่อนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบขอ้ดี 
ขอ้เสียและคุณค่าของแต่ละทางเลือกของนโยบาย 
 3. การตดัสินใจเลือกนโยบาย (Decision Making) ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจกาํหนด
นโยบายตอ้งตดัสินใจเลือกนโยบายท่ีพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดและน่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่
ประเทศชาติโดยรวมมากกว่าทางเลือกอ่ืน ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการตัดสินใจนโยบาย           
ควรจะตอ้งกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม (Equity) แก่คนในสังคม 
 4. การนาํนโยบายไปปฏิบติั (Policy Implementation) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์
ของนโยบายในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นต่าง ๆ ของนโยบาย หน่วยงานของภาครัฐทั้งใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการอย่างเหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเพื่อให้การ
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นาํนโยบายไปปฏิบติับรรลุตามเป้าประสงค์และวตัถุประสงค์ของนโยบาย  โดยหน่วยงานท่ีนาํ
นโยบายไปปฏิบติัจะต้องติดต่อส่ือสารและประสานงานกับภาคเอกชนและบรรดาผูมี้ส่วนได ้   
ส่วนเสียกบันโยบายเพื่อให้มีความเขา้ใจในนโยบายซ่ึงจะทาํให้การนาํนโยบายไปปฏิบติัสามารถ
ช่วยแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงและนาํมาซ่ึงผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะสะทอ้นกลบัมาเป็น
ผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรวม  
 5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) หลงัจากท่ีมีการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
ก็ควรจะตอ้งดาํเนินการประเมินผล (Results) หรือการวิเคราะห์ผลลพัธ์ (Outcomes) ผลกระทบ 
(Impacts) ผลขา้งเคียง (Side-effects) และผลซ่ึงมิไดค้าดหมาย (Spillovers) ของนโยบาย เพื่อจะได้
นาํขอ้มูลมาตดัสินความสําเร็จและความล้มเหลวของนโยบาย การประเมินผลนโยบายจะทาํได ้    
ง่ายข้ึน หากผูต้ดัสินใจนโยบายไดก้าํหนดดชันีวดัผลสาํเร็จของนโยบายไวล่้วงหนา้เพื่อผูป้ระเมินผล
นโยบายจะไดน้าํมาใชเ้ป็นกรอบในการประเมินผลนโยบาย การประเมินผลนโยบายมีความสําคญั
ในแต่ละขั้นตอนจะไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการไปปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ การประเมินผลนโยบาย
ในแต่ละขั้ นตอนจะได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อสาธารณะประโยชน์               
การประเมินผลมีขอบเขตและขั้นตอนตามท่ีผูป้ระเมินผลนโยบาย (Policy Evaluator) จะกาํหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ในการประเมินผล การประเมินผลอาจทําข้ึนเพื่อนําข้อมูล             
มาวเิคราะห์และใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ และบริบท
ของสังคมในขณะนั้น (Normative Evaluation) หรืออาจประเมินผลนโยบายเพื่อการปรับปรุง    
ขนานใหญ่ (Summative Evaluation) Willian N. Dunn (1981: 46) ไดน้าํแนวคิดเร่ืองกระบวนการ
กาํหนดนโยบายของ Dye (1976) มาเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบัระบบนโยบาย ท่ีอธิบายความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุและผลระหว่างนโยบายสาธารณะกบัส่ิงแวดล้อม นโยบายสาธารณะและบรรดาผูมี้   
ส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี เ กิดในระบบนโยบายแสดงถึงรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ งหมดท่ีก่อให้เกิดนโยบาย และระบบนโยบายมีปัจจัย ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ในหลายลกัษณะอาทิ กรณีท่ีนโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
นโยบายและส่ิงแวดลอ้มนโยบาย ถือวา่นโยบายสาธารณะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแปรตาม ส่วนผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของนโยบายและส่ิงแวดลอ้มนโยบายทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแปรอิสระ ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1   ระบบนโยบาย (Policy System) 
ท่ีมา:   Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction.  (Second Edition, New Jersey: Prentice-
Hall, Inc,), 1994.  
 

 จากภาพท่ี 1 จะเห็นถึงระบบนโยบายประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ 3 ด้าน ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงสาเหตุและผลกระทบของนโยบายดงัน้ี (William N. Dunn, 1994)  
 1.  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบาย (Policy  Stakeholders) หมายถึง ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายอาจเป็นผูก่้อผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจ
ของรัฐบาลรวมถึงระบบการเมืองอนัประกอบไปดว้ย สภานิติบญัญติั ระบบราชการ พรรคการเมือง 
สหภาพแรงงานและกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ซ่ึงทาํหน้าท่ีแตกต่างกันไป และ                  
ผูก่้อผลกระทบนโยบาย คือ  ผูท่ี้กาํหนดนโยบายซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  (ทศพร         
ศิริสัมพนัธ์, 2539) 1) ผูก้าํหนดนโยบายสาธารณะอยา่งเป็นทางการ (Official Policy Makers) แบ่ง
ได้เป็นสองกลุ่มคือ ผูก้าํหนดนโยบายหลกั (Primary Policy Makers) เป็นผูก้าํหนดนโยบาย
สาธารณะท่ีไดรั้บอาํนาจหน้าท่ีโดยตรงจากรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดแ้ก่ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล เป็นตน้ และผูก้าํหนดนโยบายรอง (Supplementary Policy Makers)       
ซ่ึงเป็นผูก้าํหนดนโยบายท่ีได้รับมอบอาํนาจบางประการมาจากผูก้าํหนดนโยบายหลัก  หรือ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และยงัคงผูกพนัหรือถูกควบคุมโดยผูก้ ําหนดนโยบายหลักอยู่  และ           
2) ผูก้าํหนดนโยบายสาธารณะอยา่งไม่เป็นทางการ (Unofficial Policy Makers) คือ ผูท่ี้ไม่มีอาํนาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ แต่เข้ามามีส่วนร่วมและพยายามผลักดัน
ขอ้เสนอเชิงนโยบายให้แก่ ผูก้าํหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการ อาทิ กลุ่มผลประโยชน์ 
องคก์รประชาชน พรรคการเมือง นกัวชิาการ ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไป 

 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนโยบาย 
(Policy Stakeholders) 

 

ส่ิงแวดลอ้มนโยบาย 
(Policy Environment) 

 

นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) 
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 2. ส่ิงแวดลอ้มนโยบาย (Policy Environment)  หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาท่ีนาํไปสู่การกาํหนดนโยบาย หรือไดรั้บผลกระทบจากนโยบายและจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
นโยบาย รวมถึงส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (William N. Dunn, 1981)     
 3. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายถึง ชุดของการปฏิบติัใด ๆ ท่ีเกิดจากการ
ตดัสินใจของรัฐบาล โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบายและส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผล
กระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบันโยบายและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ นโยบายการศึกษา นโยบายสาธารณสุข และ
นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นตน้  
 ดังนั้ น การกําหนดนโยบายสาธารณะโดยผ่านขั้นตอนของกระบวนการกําหนด
นโยบายจากบรรดาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของนโยบาย และการคาํนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและผลกระทบท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายสาธารณะอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ     
ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงเพิ่มเติม ดงัท่ี ธันยวฒัน์ รัตนสัค  (2546) ได้กล่าวไวถึ้งปัจจยัท่ีอาจส่งต่อการ
กาํหนดนโยบายสาธารณะประกอบไปดว้ย 9 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 2) ปัจจยัดา้น
การเมืองประกอบไปด้วย วฒันธรรมการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายขา้ราชการ ความมัน่คงทางการเมือง 3) ปัจจยัทางสังคม 
ประกอบไปดว้ย วฒันธรรมของแต่ละสังคม โครงสร้างของประชากร โครงสร้างอาํนาจในสังคม 4) 
ปัจจยัทางดา้นประวติัศาสตร์ของแต่ละประเทศ 5) ปัจจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) 
ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 7) ปัจจยัทางดา้นการบริหารและ
โครงสร้างของระบบราชการ 8) ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาของกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทในการกาํหนด
นโยบาย 9) ปัจจยัผลกระทบระหวา่งประเทศ  
 สําหรับการกาํหนดนโยบายการพฒันาส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบั
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นผลผลิต (Output) ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนโยบาย และ
ส่ิงแวดลอ้มนโยบายซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์และการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลกการรวมกลุ่มดงักล่าวก็เพื่อใชเ้ป็นฐานอาํนาจต่อรองทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง  รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้จะรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ซ่ึงจะตอ้งเปิดเสรีทั้งการคา้  การลงทุน การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีในภูมิภาค ดงันั้นบรรดาผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายจึงตอ้งปรับตวั ให้การส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัเพื่อให้สามารถแข่งขนัและเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืนในสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งน้ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในนโยบายจะตอ้งตระหนกัถึงเง่ือนไขต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นปัจจยัแวดลอ้มนโยบาย  เพื่อใช้ในการตดัสินใจกาํหนดพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขนโยบาย  
ดงันั้นรัฐบาลซ่ึงเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัจึงไดม้อบใหส้าํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (สสว.) เป็นผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันายุทธศาสตร์ 
 

 การบริหารงานจําเป็นต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการใช้
ความสามารถขององคก์ารกบัโอกาสและภาวะคุกคามท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือขององค์การในการกาํหนดแนวทางการบริหารงานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การทั้ งภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลให้สภาพทางการแข่งขนัทวีความ
รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต  ดงันั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตอ้งมุ่ง
พฒันาความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อต่อสู้ในสงครามรูปแบบใหม่เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น         
การวางแผนยุทธศาสตร์นับว่ามีความจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการบริหารงานในระดับ
องคก์ารและระดบัประเทศท่ีทุกประเทศมีสถานะอยูใ่นสมรภูมิสนามการคา้และเวทีการเจรจาระดบั
ภูมิภาคและเวทีโลก เช่น ASEAN, AFTA, WTO and GATT เป็นตน้  ดงันั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง  
ท่ีประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยตอ้งส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนั  โดย
การอาศยัการวางแผนทางยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการนาํพาประเทศไปสู่ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งสมบูรณ์ ในปี 
พ.ศ. 2558 อาจส่งผลกระทบก่อใหเ้กิดโอกาสหรืออุปสรรคสาํหรับการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ฉะนั้นการท่ีจะพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 คาํวา่ “ยุทธศาสตร์” ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นเวลานาน เร่ิมจากการนาํมาใชใ้นทางการทหาร
โดยการยึดเอาต้นแบบของหลกัทางยุทธศาสตร์ตามตาํราพิชัยสงคราม 13 บท ของ ซูน วูด ซู       
(Sun Wu Tzu) นกัปราชญช์าวจีนท่ีนกัการทหารและนกัยุทธศาสตร์ไดน้าํมาปรับใช้ในการรบมา
โดยตลอด รวมทั้งนกัวิเคราะห์ดา้นการทหารท่ีมีช่ือเสียง อาทิ S.E. Finer, Samuel P. Huntington         
ก็ใช้หลกัการจากตาํราพิชัยสงครามของ ซูน วู   ในการเขียนหนังสือตาํราทางทหาร (ศุภลกัษณ์  
วรรณะชฏ, 2541) ตาํราพิชยัสงครามของ ซูน ว ูไดอ้ธิบายถึงเร่ืองยุทธศาสตร์เป็นการบญัชาทพัชั้น
เอกคือการชนะดว้ยอุบาย รองลงมาคือการชนะดว้ยการทูตและการชนะดว้ยการรบ  เลวสุดคือการตี
เมือง (บุญศกัด์ิ แสงระวี, 2547)  และส่ิงท่ี ซูน ว ูพยามอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ คือจกัใช้
ยทุธวธีิอยา่งไร จึงจะเอาชนะยทุธวธีิของขา้ศึกไดซ่ึ้งยทุธวิธีทั้งหลายคือส่ิงท่ีคนทั้งหลายไม่สามารถ
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จกัรู้เขา้ใจได ้ส่ิงท่ีขา้พเจา้นาํมาใชป้ราบขา้ศึกนั้นคนทุกคนสามารถมองเห็นได ้แต่ส่ิงท่ีไม่มีใครสา
มาถมองเห็นได ้คือ “ยทุธศาสตร์” ท่ีทาํใหบ้งัเกิดเป็นชยัชนะ (รวมศกัด์ิ ไชยโกมินทร์, 2549)   
 จากตาํราพิชยัสงครามของ ซูน ว ูไดมี้ผูป้รับประยกุตใ์ชแ้นวคิดเชิงยุทธศาสตร์กนัอยา่ง
แพร่หลาย และไดใ้ห้คาํจดัความและความหมายท่ีแตกต่างกนัแต่ยงัคงไวซ่ึ้งนยัของความหมายใน
ส่ิงท่ี ซูน ว ูไดเ้ขียนข้ึนมาแลว้ทั้งส้ิน  การให้คาํจาํกดัความและความหมายของคาํวา่ “ยุทธศาสตร์” 
ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้คาํจาํกดัความหรือความหมายของคาํว่า “ยุทธศาสตร์” ไวต่้างกนั         
คาํว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นคาํท่ีบางคร้ังอาจยากต่อการทาํความเข้าใจ ซ่ึงมีความหมาย             
ท่ีหลากหลายและมีหลายแนวคิดท่ีจะบอกวา่ยทุธศาสตร์นั้นควรจะหมายถึงอะไร  
 สําหรับ De Wit and Meyer (2004: 49) ให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์ คือ เหตุแห่ง  
การกระทาํเพื่อจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิในจุดประสงคข์ององค์กร ความหมายดงักล่าวขา้งตน้บางส่วน    
มีความสอดคลอ้งกบั  Mccarthy, D.J.; Minichiello, R.J., and Curran, J.R. (1987) ซ่ึงให้ความหมาย
ของยุทธศาสตร์ในขอบเขตท่ีกวา้งโดยครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร วตัถุประสงค์ทาง
ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอ่ืน ๆ ของนโยบายท่ีสาํคญัรวมทั้งแผนงานหลกัและแผนงาน
อ่ืนท่ีจะนาํมาใช้ปฏิบติัเพื่อให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้         
ส่วน Chander (1962) ให้ความหมายของยุทธศาสตร์ว่า เป็นการพิจารณากาํหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคพ์ื้นฐานสาํหรับระยะยาวภายในกิจการและการยอมรับในทิศทางร่วมกนั รวมทั้งการแบ่งสรร
ทรัพยากรเพื่อใช้ทาํงานตามเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีวางไว ้ สอดคลอ้งกบั David (2000) กล่าววา่การวาง 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นการพฒันาแผนระยะยาวขององค์การบนรากฐานการ
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินจุดแข็ง 
จุดอ่อนจาก การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ส่วน Henry Mintzberg (1962) ไดใ้ห้ความหมายของ
ยทุธศาสตร์โดยใชห้ลกั 5 Ps เป็นการอธิบายถึงความหมายของยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์ คือแบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a Pattern = P2) หมายถึงแบบ
แผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in 
Behavior Overtime) 
 2. ยุทธศาสตร์ คือแบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) หมายถึงแบบ
แผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in 
Behavior Overtime) 
 3. ยุทธศาสตร์ คือการกาํหนดฐานะหรือตาํแหน่ง (Strategy is Position = P3) ใน
ความหมายน้ีเนน้ความสําคญัของฐานะหรือตาํแหน่งของกิจการในสนามแข่งขนั ดงันั้นสินคา้หรือ
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บริการท่ีเสนออกไปจาํเป็นตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือตลาด (The Determination 
of Particular Products in Particular Markets)  
 4. ยุทธศาสตร์ คือทศันภาพ (Strategy is preparative = P4) ในความหมายท่ี 4 เนน้
ความสาํคญัของการพิจารณาสภาพท่ีแทจ้ริงภายในองคก์ร หรือคุณลกัษณะ (Character) ท่ีน่าจะเป็น
ขององคก์ร หรือหมายถึงวธีิการดาํเนินงานท่ีตอ้งการให้คนในองคก์รยึดถือร่วมกนั (Organization’s 
Way of Deign Things)  
 5. ยุทธศาสตร์ คือกลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a Ploy = P5) เป็นความหมาย
เฉพาะเจาะจงในสถานการณ์ท่ีมีการต่อสู้หรือการแข่งขนั ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการคือการเอาชนะเพราะ
นัน่คือเดิมพนัท่ีสําคญั ดงันั้นในความจาํเป็นเช่นนั้นทุกฝ่ายตอ้งวางยุทธศาสตร์ โดยคาํนึงถึงการใช้
อุบายในการดาํเนินงานหรือเดินเกมเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงขา้มให้ได ้(A Specific Maneuver in Tended 
To Outwit an or Competitor)  
 สําหรับนักวิชาการไทยอย่างเช่น สมยศ นาวีการ (2545: 3) ได้ให้ความหมายของ
ยุทธศาสตร์เป็นวิธีการดาํเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจหรือวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวข้ององค์การ 
ความหมายดงักล่าว  สอดคลอ้งกบั ธตรัฐ ธนะสมบูรณ์ (2547) ท่ีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ หมายถึง 
วิธีการท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแผนประกอบดว้ย หนา้ท่ีหลกัทางดา้นการตลาด การเงิน 
ทรัพยากรมนุษย ์และการผลิต วธีิการต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมาย  ขณะท่ี อุทิศ ขาวเธียร 
(2546: 9) มองว่ายุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการช้ีนาํการบริหารขององค์กรท่ีเกิดจาก
กระบวนการในการระดมสมองของบรรดาผูมี้ส่วนเก่ียวข้องอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการ
วิเคราะห์ให้ทราบสภาพแวดลอ้มให้ “รู้เขารู้เรา” เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์ (วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงค์หลักของแผน) และกลยุทธ์กลวิธีทางปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาวะแวดล้อม  และ          
ศุภลกัษณ์ สุวรรณณะชฏ (2541: 22)  ไดส้รุปความหมายของยุทธศาสตร์วา่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
หลายสาขาวชิา (สหวทิยา) โดยมีองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ วตัถุประสงค ์วิธีการปฏิบติั และ
ทรัพยากรหรือเคร่ืองมือ หากขาดแมแ้ต่องคป์ระกอบเดียวจะส่งผลให้การวิเคราะห์หรือการประเมิน
ยุทธศาสตร์ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์  นอกจากน้ียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์นั้นสามารถนํามา
ประยุกตใ์ชก้บัการบริหารธุรกิจดงัท่ี เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549: 3) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
ยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์นั้ นเป็นวิธีการพลิกแพลงโดยการอาศัยความรู้ ความชํานาญ เพื่อให้
ได้เปรียบคู่แข่งขนั หรือเพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้กลยุทธ์และ
ยทุธศาสตร์มีความหมายเหมือนกนัซ่ึงสามารถท่ีจะใชส้ลบักนัได ้ 
 อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันมีการใช้คาํว่า “ยุทธศาสตร์” และในบางแห่งก็เรียกคาํว่า  
“กลยทุธ์” จนอาจทาํใหเ้ขา้ใจวา่ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์สามารถท่ีจะใชแ้ทนกนัได ้ดงันั้น เพื่อไม่ให้
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เกิดความสับสน  พสุ เตชะรินทร์ (2548: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ว่าทาง
การทหารแปลความหมายของ Strategy คือ “ยุทธศาสตร์” ส่วน “กลยุทธ์” คือ Tactics ซ่ึงแปลเป็น
นยัได้ความว่า ยุทธศาสตร์ใหญ่กว่ากลยุทธ์ นั่นหมายความว่าจะตอ้งมียุทธศาสตร์ก่อนแล้วค่อย
กาํหนดกลยุทธ์ เช่นเดียวกบั ธตรัฐ ธนะสมบูรณ์ (2547) เปรียบยุทธศาสตร์เป็นเสมือนการมองใน
ภาพรวม (มหภาค) ส่วนกลยุทธ์ เป็นการมองในความหมายท่ีแคบกว่า (จุลภาค) หรือมองเฉพาะ
เร่ือง ดังนั้ น กลยุทธ์จึงเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์หรือมีระดับการเรียกท่ีต่างกันได้ นั่นคือ 
ทางการบริหาร เรียกวา่ ยุทธศาสตร์ ทางการคา้ เรียกวา่ กลยุทธ์ทางการทหาร เรียกวา่ ยุทธวิธี และ
ทางวรรณคดี เรียกว่า กุศโลบาย ส่วน ปรีชา หงส์ไกรเลิศ (2548: 25) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
เปรียบเสมือนการรวบรวมกลยุทธ์ กลวิธี และการปฏิบัติงานเข้าด้วยกันเพื่อให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและมีชยัชนะเหนือคู่แข่งขนั ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นการกาํหนดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัตลอดไปขององค์การ (De Kluyver, 
2000: 3)  
 จากท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy) 
หมายถึง วิธีการ (Ways) ท่ีจะนาํพลงัอาํนาจ (Power) มาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ (Objective)          
ท่ีกาํหนดไว ้ยทุธศาสตร์จึงเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเคร่ืองมือ (Means) กบัจุดมุ่งหมาย (Ends) การไดม้า
ซ่ึงยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนกรอบแนวคิดในการกาํหนดทิศทางโดยการวางแผนและพฒันาใน      
ระยะยาว ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วตัถุประสงค์ วิธีการปฏิบติั และ
ทรัพยากรหรือเคร่ืองมือ ท่ีมาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการระดมสมองและความคิดเห็น
ของบรรดาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการช่วยวิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรค ท่ีเกิดจาก
การประเมินสภาพแวดล้อมภาย นอกพร้อมทั้ งการประเมินถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ท่ี เ กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในโดยการวิเคราะห์ให้ได้มาซ่ึงยุทธศาสตร์จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ทั้งความเป็น
ศาสตร์ท่ีมีความเป็นสหวทิยาการและความเป็นศิลป์ เพื่อนาํมาซ่ึงความสามารถทางการแข่งขนัและ
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ร โดยการกาํหนดกลยุทธ์และวิธีการปฏิบติัเพื่อให้องคก์ร
ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ 
 แนวคิดและการก่อตัวของยุทธศาสตร์ 
 ในอดีตท่ีผา่นมาการบริหารงานแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) มีลกัษณะการบริหาร ท่ี
มุ่งเนน้การบริหารจดัการของกระบวนการภายในหน่วยงานเป็นการปฏิบติังานในระยะสั้น และเนน้
ขั้นตอนตามแนวทางการปฏิบติัท่ีไดรั้บมาอย่างเป็นทางการ เปรียบเสมือนการปฏิบติังานแบบเป็น
กิจกรรมรายวนั ทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นภาพรวมของการปฏิบติังานของหน่วยงานและไม่สามารถ
ท่ีจะมองเห็นจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคตของหน่วยงานได ้ ขณะท่ีหน่วยงานมีความซับซ้อน
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และจะต้องเผชิญกับสภาวะท่ีกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกทาํให้องค์การจะต้องปรับปรุง
วิธีการทาํงานแบบดั้งเดิมนาํมาซ่ึงขอ้กงัวล (Concems) และความยุ่งยาก (Difficulties) ท่ีองค์กร
จะตอ้งเขา้ไปดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเสมือนแรง
ผลกัท่ีนาํไปสู่การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ซ่ึงมีสํานกัคิดท่ีหลากหลาย (Nutt and Backoff, 1992)  
ดงัท่ีมินซ์เบอร์ก และคณะ ไดท้าํการศึกษาการก่อตวัของยุทธศาสตร์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแนวคิด 
ดงัน้ี (Mintzberg and Lampel, 1998) ซ่ึงผูว้จิยัไดท้าํการสรุปกรอบแนวคิดการก่อตวัของยุทธศาสตร์
ไวด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 สรุปกรอบแนวคิดการก่อตวัของยทุธศาสตร์ 
 

แนวคิด สาํนกัคิด 
แนวคิดท่ีเป็น 
เชิงขอ้เสนอ  
(Prescriptive) 

สํานักคิดออกแบบ (Design School) เน้นความสําคัญของผูน้ําในการกําหนด
ยทุธศาสตร์ โดยเห็นวา่ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความตระหนกัรู้ แลว้นาํไปสู่กระบวนการคิดท่ี
จะตอ้งวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์และสร้าง
กรอบความคิด (Conceptual) เพื่อหาความเหมาะสม (Fit) ในการกาํหนดยทุธศาสตร์
ท่ีมีความชดัเจนโดยพิจารณาจากขีดความสามารถขององคก์ารกบัความเป็นไปได้
จากภายนอกในการดาํเนินงานในองค์การในกระบวนการคิดจะเน้นความไม่เป็น
ทางการ 

 สาํนกัคิดการวางแผน (Planning School)  เป็นสาํนักคิดท่ียอมรับเอาแนวความคิด
ของสาํนกัออกแบบ โดยมีรากฐานแนวคิดจากทฤษฏีระบบ (System Theory) และ
ระบบเครือข่าย (Cybernatics) แต่ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นผลผลิตจากกระบวนการจะมี
ลกัษณะท่ีเป็นทางการท่ีมีการจดักิจกรรมอยา่งเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน และนกัวางแผน
จะมีบทบาทสูงในการกาํหนดยทุธศาสตร์ 

 สาํนกัคิดการวางตาํแหน่ง (Positioning School) มีพ้ืนฐานแนวคิดจากเศรษฐศาสตร์
โดยมุ่งเนน้การวางตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุดขององคก์ารท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
ทั้งน้ีให้ความสําคญัของเน้ือหาของยทุธศาสตร์มากกวา่กระบวนการและจะทาํการ
วเิคราะห์เพ่ือกาํหนดยทุธศาสตร์หลกั (Generic Strategy) ท่ีมีความชดัเจน 

แนวคิดลกัษณะ 
เชิงพรรณนา 
(Descriptive) 

สาํนกัคิดผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial School) เนน้กระบวนการของยทุธศาสตร์
จากผูน้าํท่ีเขม้แข็ง และมีวิสัยทศัน์ตลอดทั้งนวตักรรม โดยเห็นวา่สภาวะแวดลอ้ม
ของการบริหารสามารถจดัการได ้และยทุธศาสตร์จะมีลกัษณะท่ีจะตอ้งประยกุตใ์ช้
ใหเ้หมาะสมกบัวสิยัทศัน ์ 
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ตารางท่ี 1 สรุปกรอบแนวคิดการก่อตวัของยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
 

แนวคิด สาํนกัคิด 
แนวคิดลกัษณะ 
เชิงพรรณนา 
(Descriptive) 

สาํนกัความคิด (Cognitive School) มีแนวคิดรากฐานมาจากสาขาจิตวิทยาท่ีเช่ือว่า
มนุษย์ใช้เหตุผลท่ีมีความหลากหลาย (Bounded Rationality) ในการกําหนด
ยทุธศาสตร์จึงใหค้วามสาํคญัทางจิตใจ (Mental) ของมนุษยเ์ป็นหลกั และเห็นวา่การ
ให้เหตุผลเป็นระบบ การทาํงานของสมองท่ีจะตอ้งทาํการวางกรอบความคิดจาก
ขอ้มูลท่ีมากมายของสภาวะแวดลอ้ม 

 สาํนักคิดการเรียนรู้ (Learning School) แนวคิดมาจากรากฐานสาขาจิตวิทยา โดย
เน้นการก่อตวัของยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีไม่คาดฝันและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
ตลอดทั้งการสัง่สมประสบการณ์ของคนในองคก์ารท่ีมีความต่อเน่ือง มิใช่การเรียนรู้
ท่ีเป็นลกัษณะเส้นตรงแต่มาโดยไร้ทิศทางท่ีแน่นอน ดงันั้น สภาวะแวดลอ้มจึงเป็น
ส่ิงท่ียากแก่การทาํความเขา้ใจแนวความคิดของสํานักคิดน้ีจึงเห็นว่าการกาํหนด
ยทุธศาสตร์มิไดใ้หค้วามสาํคญักบัการวางแผน และยทุธศาสตร์จะมีการเปล่ียนแปลง
จากการเรียนรู้ 

 สาํนกัคิดการเมือง (Political School) เป็นแนวความคิดท่ีก่อตวัจากความขดัแยง้และ
การใชอ้าํนาจ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากสาขารัฐศาสตร์ โดยการก่อตวัของยทุธศาสตร์จะ
เป็นการเจรจาต่อรองหรือความร่วมมือในการยึดตาํแหน่งท่ีสําคญัท่ีสามารถเป็นผู ้
กาํหนดกติกา ดงันั้น ภายในองคก์ารจะถูกมองรวมเป็นหน่วยเดียวกบัการอยูภ่ายใต้
อาํนาจท่ีรวมศูนย ์และการรักษาไวซึ้งอาํนาจเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการกาํหนด
ยทุธศาสตร์  

 สํานักคิดวฒันธรรม (Cultural School) มีแนวคิดรากฐานจากมานุษยวิทยา
(Anthropology) เน้นการก่อตวัของยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากกระบวนการของความ
ร่วมมือท่ีจะสร้างมุมมองร่วมขององค์การ (Collective Perspective) เพ่ือให้เกิด
อุดมการณ์และค่านิยมร่วมกนั โดยมีความเช่ือวา่การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ของ
องค์การจะประสบผลสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือยุทธศาสตร์และวิธีการดําเนินงานท่ีได้
กาํหนดข้ึนไดก้ลายเป็นวฒันธรรมขององคก์าร  

 สาํนกัคิดสภาวะแวดลอ้ม (Environmental School) เห็นวา่การก่อตวัของยทุธศาสตร์
มีลกัษณะเป็นเชิงรับต่อการเปล่ียนแปลของสภาวะแวดลอ้ม สภาวะแวดลอ้มจึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดยทุธศาสตร์ ส่วนความเป็นผูน้าํขององคก์ารไม่มีบทบาท
ท่ีสําคญั ดงันั้น การกาํหนดยุทธศาสตร์จึงไม่มีความแน่นอนและไม่มีทางเดียวท่ีดี
ท่ีสุด (One Best Way) 
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 จากววิฒันาการก่อตวัของยทุธศาสตร์จากสาํนกัคิดต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างนาํแนวคิดของสํานกัคิดต่าง ๆ มาปรับใช้ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์  ดงัจะเห็น  
ไดว้่าแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์สําหรับภาคเอกชนนั้นไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดการบริหารงานโดยนาํคาํ
วา่ “ยทุธศาสตร์”  ของกองทพัมาใชเ้พื่อการดาํเนินงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (Nutt and 
Backoff, 1992: 56)  ซ่ึงแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของภาคเอกชนนั้นไดป้ระยุกตใ์ชโ้ดยการปรับและ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง  ดงัท่ี Hughes (1994)  ไดก้ล่าวไวว้่าช่วงแรกของการกาํหนดยุทธศาสตร์เป็น
การวางแผนเพื่อควบคุมทางดา้นการคลงัและการเงิน (Budgeting and Financial Control) เป็นการ
วางแผนท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัและมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพียงในระยะสั้นเท่านั้นจึงส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะ
นาํพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายโดยรวมในระยะยาวได ้ จึงนาํมาสู่ช่วงท่ีสองคือแนวทางการวางแผนท่ี
เนน้ระยะยาว  (Long Range Planning) ท่ีภาคเอกชนนาํมาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการเพิ่ม
ยอดขายในอนาคต แต่ก็ยงัคงประสบกับปัญหาในทางปฏิบติัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสภาวะแวดลอ้มและการแข่งขนัท่ีรุนแรงทางธุรกิจ และช่วงท่ีสามเร่ิมท่ีจะจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ (Business Strategic Planning) เนน้การกาํหนดส่วนประกอบสําคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) มีการกาํหนดภารกิจ (Mission)  2) การตรวจสอบสภาวการณ์แวดลอ้ม (Environment 
Scan) และ 3) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective) ซ่ึงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจทาํให้เห็น
ภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และภาพรวมของการจดัสรรทรัพยากรตลอดจนการวดัผลงานของ
องค์กร แต่จากสภาพของการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงโดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศ 
กรอปกบัการเปล่ียนแปลงค่านิยมของคนในสังคมและความไม่แน่นอนทางการเมืองและการทหาร 
จึงทาํให้แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ดงักล่าวได ้จึงนาํไปสู่ช่วงท่ีส่ี
ของการวางแผนยุทธศาสตร์ คือการวางแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (Corporate Strategic Planning) เป็น
การวางแผนท่ีมีความละเอียดสูงกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ โดยให้ความสําคญัแก่ผูบ้ริหาร
ในระดบัสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโดยกาํหนดให้มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สูงสุด (Chief Executive Officer) ต่อยอดจากการกาํหนดภารกิจในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ 
และมีการมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibility) อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจก็
ยงัคงมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการวเิคราะห์เพื่อจดัทาํแผนไม่ไดน้าํไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ขณะเดียวกนัก็
อาจจะเกิดการต่อตา้นจากหน่วยงานท่ีเคยดาํเนินงานแบบดั้งเดิมและในบางคร้ังผูบ้ริหารระดบัสูง
ไม่ให้การสนับสนุนการดาํเนินงานเป็นเหตุให้ตอ้งยกเลิกการจดัทาํแผน ขอ้จาํกดัดงักล่าวขา้งตน้
นาํมาสู่ช่วงท่ีห้า คือการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) แนวคิดน้ีมีความแตกต่าง
จากการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ กล่าวคือการวางแผนยุทธศาสตร์
เป็นการเน้นท่ีการตดัสินใจเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมแต่การจดัการเชิงยุทธศาสตร์เน้นท่ีการ
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บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์เน้นการบูรณาการวางแผนร่วมกบัทุกภาคส่วนภายในหน่วยงาน 
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิโดยผูป้ฏิบติังานทุกคนและทุกกลุ่ม  นอกจากน้ีการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ยงั
คาํนึงถึงวฒันธรรมของหน่วยงาน  
 สาํหรับหน่วยงานภาครัฐ Hughes (1994: 173) ไดก้ล่าวถึงการนาํแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะของรูปแบบการวางแผนท่ีมีแนวทางการพฒันาและปัญหาคล้ายกับ
ภาคเอกชน โดยช่วงแรกภาครัฐไดน้าํมาใชใ้นการวางแผนทางดา้นการคลงัและการเงินแต่หน่วยงาน
ภาครัฐก็ยงัไม่สามารถนาํแนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์มาใช้ได้อย่างเต็มท่ีเท่ากบัภาคเอกชน  
เน่ืองจากภาครัฐมีขอ้จาํกดัภายใตก้รอบระเบียบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และขอ้จาํกดัเร่ืองของ
ทรัพยากรการบริหารและหน่วยงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มผูใ้ช้บริการและกลุ่มผลประโยชน์ 
รวมทั้งอิทธิพลทางการเมือง    
 การท่ีภาคเอกชนและภาครัฐนาํแนวคิดเชิงยทุธศาสตร์เขา้มาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ
ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งเพื่อนาํพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีไดว้างไว ้อาจกล่าวไดว้า่
หน่วยงานภาคเอกชนเป็นผูริ้เร่ิมนาํแนวคิดดงักล่าวมาใช้และตามมาดว้ยหน่วยงานภาครัฐแต่ผล  
การนาํมาประยุกตใ์ชข้องทั้งสองหน่วยงานจะเห็นถึงความแตกต่างโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
อุปสรรคและขอ้จาํกดัในเร่ืองของกฎหมายและกฎระเบียบและขอ้จาํกดัเร่ืองของทรัพยากรทางดา้น
การบริหารและปัจจยัแวดล้อมทางด้านการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง  
อย่างไรก็ตามแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ต่างก็ไดรั้บการยอมรับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
และไดมี้การนาํมาใชใ้นการกาํหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัโดยผา่น
กระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร์ดงัท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไปน้ี 
 กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 การนาํแนวคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบติัจะเห็นไดว้่าในอดีตถึงปัจจุบนั    
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวางมากข้ึน เร่ิมจากภาคเอกชน
นาํไปใช้ในการแข่งขนัทางธุรกิจโดยคาํนึงถึงการแข่งขนัเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและมีผลกาํไร ส่วน
ภาครัฐก็ไดน้าํแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานโดยปรับกลไกให้ทนัยุคสมยั
ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคาํนึงถึงการสนองตอบความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั และการตอบ
คาํถามพื้นฐานท่ีสําคญั 3 ประการ คือ  องค์กรจะก้าวไปทางใด  (What are you Going?)  
สภาพแวดลอ้มขององคก์รมีอะไรบา้ง (What is the Environment?)  และองคก์รจะทาํอยา่งไรบา้ง 
จึงจะไปถึงเป้าหมายได ้(How do you Get There?)  (Goodstein and others, 1993)  เพื่อหาคาํตอบ
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี   นกัยทุธศาสตร์จะตอ้งมีการประเมินสถานการณ์แวดลอ้มหรือบริบทดา้นต่าง ๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ เช่น การเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 การเปิดเสรี
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ทางเศรษฐกิจการคา้ (FTA) กระแสโลกาภิวตัน์ ความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยี ภยัทาง
ธรรมชาติซ่ึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งจะช่วยให้นกัยุทธศาสตร์สามารถเขา้ใจถึงการวาง
ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและควรคาํนึงถึงปัจจยัพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ (ประชุม รอดประเสริฐ, 
2543)  
 1. พลังมหภาคจากภายนอกองค์การหรือหน่วยงาน ได้แก่พลังทางวิทยาการ 
(เทคโนโลย)ี พลงัทางการเมือง พลงัทางเศรษฐกิจ พลงัทางสังคม และอ่ืน ๆ   
 2. พลงัมหภาคจากภายในองคก์ารหรือหน่วยงาน ไดแ้ก่ค่านิยมของหน่วยงาน จุดอ่อน 
และจุดแขง็ของหน่วยงาน บุคลิกลกัษณะของบุคคลในหน่วยงานและอ่ืน ๆ  
 3. วตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือหน่วยงาน ในกระบวนการกาํหนดวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงานหรือขององคก์ร อิทธิพลซ่ึงเป็นพลงัทั้งภายนอกและภายในองคก์รจะไดรั้บการตรวจสอบ
อย่างละเอียดลึกซ้ึงโดยผ่านการวิเคราะห์จึงนําไปประยุกต์เพื่อการกําหนดกระบวนการทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategy Process) 
 การไดม้าซ่ึงยทุธศาสตร์นั้นตอ้งผา่นกระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร์ 5 ขั้น ดงัน้ี (Certo 
and Peter, 1991)   
 1. การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้ม (Environment Factor Analysis) เป็นการ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวข้องกับองค์กร อนัได้แก่การพิจารณาจุดแข็ง 
(Strengths: S)  จุดอ่อน (Weaknesses: W) ภายในองคก์รมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีสําคญั
อะไรบา้งภายในองคก์ร และการพิจารณาถึงปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีเป็นโอกาส (Opportunities: O) 
และอุปสรรค (Threats: T) ต่อองคก์ร  
 2. การกาํหนดทิศทางขององคก์ร (Establishing Organizational Direction) เป็นการ
พิจารณาถึงขอบเขต และภารกิจหลกัขององค์กร โดยเน้นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกาํหนด 
“วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร” อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดรวมทั้ง “ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ” 
 3. การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) กลยทุธ์ท่ีองคก์รกาํหนดนั้นจะพิจารณา
คดัเลือกกลยุทธ์แต่ละด้านท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้ปรากฏผลเป็น
รูปธรรมในรูปของ “แผนงานทางธุรกิจ (Business Plan)” ซ่ึงสามารถนาํไปใช้เป็นกรอบแนวทาง  
เพื่อการอ้างอิงสําหรับการปฏิบัติงานได้จริง โดยอาศยัเทคนิคต่าง ๆ ในการกําหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม 
 4. การจดัตั้งหรือปฏิบติังานตามกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้(Strategy Implementation) มีการ
ดาํเนินงานตาม “แผนปฏิบติังาน (Action Plan)” เป็นไปตามรายละเอียดของกลยุทธ์ท่ีกาํหนด 
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สามารถดาํเนินการโดยคาํนึงถึงโครงสร้างและวฒันธรรมขององค์กร หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรหรือผูป้ฏิบติังานรวมทั้งวธีิการปฏิบติังานและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จไดต้รง
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) เป็นการตรวจติดตามผลการปฏิบติังาน
ให้สามารถดาํเนินงานสอดคล้องตรงกบัรายละเอียดของหลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัผลด้านกลยุทธ์         
ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อทาํการประเมินความสาํเร็จและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมขององคก์ร 
 นอกจากน้ีแล้วในกระบวนการของการกําหนดยุทธศาสตร์นั้ นนอกจากจะคําถึง
เป้าหมายหรือวิสัยทศัน์ขององค์การ (Mission-Vision) ท่ีตั้งไวแ้ล้วส่ิงท่ีควรให้ความสําคญัและ
คาํนึงถึงเพิ่มเติมไดแ้ก่ (กระจ่าง พนัธุมาวนิ, 2548: ออนไลน)์  

 1. การวเิคราะห์กิจการขององคก์ร 
 2. การวเิคราะห์องคก์ร 
 3. การวเิคราะห์ “ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” 
 4. การวเิคราะห์สถานการณ์แข่งขนั 
 5. การวเิคราะห์ SWOT 
 6. การสร้างหรือกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสนองพนัธกิจ  
 7. การกาํหนดเป้าหมายของแต่ละยทุธศาสตร์สนธิเขา้กบักระบวนการ Scorecard 
 8. การกาํหนดผลสาํเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
 9. การกาํหนด ดชันีช้ีวดัความสาํเร็จ แผนปฏิบติัการ ระบบติดตามประเมินผล 

 ทั้งน้ีในขั้นตอนท่ี 1 ถึง 6 เป็นกระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์ และขั้นตอนท่ี 7 ถึง 9  
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นวงจรการกาํหนดยุทธศาสตร์และ         
การบริหารจดัการยทุธศาสตร์ ดงัภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2   วงจรการกาํหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจดัการยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา: กระจ่าง พนัธุมนาวนิ, 2548, ออนไลน.์ 
 
 สําหรับ Whellen and Hunger (2000) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์มี
องคป์ระกอบพื้นฐาน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2) การกาํหนดยุทธศาสตร์ 3) การนาํ
ยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั และ 4) การประเมินผลและการควบคุม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Harrison and John      
(2000) ไดแ้สดงความเห็นวา่กระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์ ควรประกอบไปดว้ย 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์าร 2) การกาํหนดทิศทางของยทุธศาสตร์ดว้ยวิสัยทศัน์และ
ภารกิจ 3) กาํหนดแผนยุทธศาสตร์ และ 4) การนาํแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบติัและการควบคุม 
ตรวจสอบ ตลอดจนการปรับโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ใหม่  สําหรับ Hughes  (1994: 175-179)  ได้
ทาํการศึกษารูปแบบของกระบวนกาํหนดยุทธศาสตร์สําหรับหน่วยงานภาครัฐจากนกัวิชาการใน  
หลายท่าน อาทิ Olsen and Eadie (1992)  ไดเ้สนอไวว้า่แผนการกาํหนดยุทธศาสตร์นั้น ควรมี
รูปแบบประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญั 5 ประการ คือ   
 1.  การกาํหนดภารกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมาย (Goal) โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยงาน และกาํหนดแนวทางและเป้าหมายของการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์   

กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

1. การกาํหนดเป้าหมาย 
ในอนาคต 2. การกาํหนดยทุธศาสตร์ 

3. การกาํหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์และเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ 

4. การแปลงยทุธศาสตร์เป็น
การปฏิบติั 

5. การทบทวนยทุธศาสตร์ 6. การปรับเปล่ียนหรือ 
สร้างยทุธศาสตร์ใหม่ 

4.4 การประเมินผล 

4.3 การจดัทาํและการปฏิบติั
ตามแผนราชการ 

4.1 การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

4.2 การกาํหนดกลยทุธ์หลกั 
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 2. การตรวจสอบหรือการวิเคราะห์สภาวการณ์ซ่ึงเป็นการกาํหนดปัจจยัและเง่ือนไข
ภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาในการกาํหนด
ยทุธศาสตร์   
 3. การวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพื่อกาํหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานและนาํมา
ประกอบการพิจารณาระหวา่งดาํเนินการกาํหนดยทุธศาสตร์  
 4. การกาํหนด ประเมินและการเลือกยทุธศาสตร์เพื่อดาํเนินงาน  
 5. การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัและการควบคุมกาํกบัใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามแผนท่ีได้
กาํหนดไว ้
 และรูปแบบของการวางแผนยุทธศาสตร์ได้มีนักวิชาการและผูรู้้ได้กาํหนดรูปแบบ
สาํหรับการวางแผนยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 John M. Bryson and Farnum K. Alston (2005) ไดก้าํหนดรูปแบบของการวางแผน
ยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนสําคญั 4 ขั้นตอน  ประกอบไปด้วย  1) การวิเคราะห์องค์การและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 2) การกาํหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 3) การพฒันายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการ  และ 4) การนาํยทุธศาสตร์ไปใช ้ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดต้ามภาพท่ี 3 ดงัน้ี  
ขั้นตอนที ่4 
การนาํยทุธศาสตร์ไปใช ้

การประเมินผล 
การแนะนาํ 
การนาํไปใช ้

ขั้นตอนที ่3 
การพฒันายทุธศาสตร์ 
และแผนปฏิบติัการ 

งบประมาณ 
แผนปฏิบติัการ 

ยทุธศาสตร์ 
ขั้นตอนที ่2 
การกาํหนดและวเิคราะห์
ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์สาํคญั เป้าหมายและเป้าประสงค ์

 วสิยัทศัน ์                              พนัธกิจ                         ค่านิยม 
ขั้นตอนที ่1 
การวเิคราะห์องคก์ารและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

การประเมิน
ความพร้อม 

แผนการ
วางแผน 

การประเมิน 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การวเิคราะห์ 
คาํสัง่ 

วเิคราะห์  
SWOT 

ภาพท่ี 3   รูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ของ John M. Bryson and Farnum K. Alston 
ท่ีมา:  M. Bryson and K. Alston, Creating and Implementing Your Strategic Plan  
(San Francisco: Jossey-Bass, 2005), 20. 
 นอกจากขั้นตอนทั้ง 4  แล้ว การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลในวง
กวา้งแลว้คน้หาทางเลือกในการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดและแผนยุทธศาสตร์ควรสามารถสนบัสนุนให้
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เกิดการส่ือสาร การมีส่วนร่วม การประสานผลประโยชน์และค่านิยม พร้อมท่ีจะสนับสนุนการ
ตดัสินใจ  
 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของ Samuel C. Certo and Peter J. Paul (1990)  ซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของ John M. Bryson and Farnum K. Alston โดยรูปแบบ Samuel 
C. Certo and Peter J. Paul ประกอบดว้ยขั้นตอนสําคญั 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2) การกาํหนดทิศทางองค์กร โดยการกาํหนดพนัธกิจ และ
เป้าประสงค ์3) การกาํหนดยุทธศาสตร์ 4) การนาํยุทธศาสตร์ไปใช ้และ 5) การควบคุมยุทธศาสตร์ 
สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4   แสดงรูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ของ Samuel C. Certo and Peter J. Paul      
              (1990: 10) 
ท่ีมา:  C. Certo and J. Paul, Strategic Management a Focus on Process (Singapore: McGraw- 
Hill, Inc., 1990), 12. 
 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของ  Stanley C. Abraham (2006)  ไดน้าํเสนอไว ้       
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่5  การประเมินผลยทุธศาสตร์ 
 

ขั้นตอนที ่4  การนาํยทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 
 

ขั้นตอนที ่3  การกาํหนดยทุธศาสตร์ 
 

ขั้นตอนที ่2  การกาํหนดทิศทางขององคก์าร  
                   พนัธกิจและเป้าประสงค ์
 

ขั้นตอนที ่1  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
                   ภายในและภายนอก 
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ภาพท่ี 5   รูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ของ Stanley C. Abraham  
ท่ีมา:  C. Abraham, Strategic Planning A Practical Guide for Competitive Success (California:  
Thomson South West, 2006), 45. 
  

 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ของ Robert A. Pitts and David Lei (2006) ซ่ึงแสดง
รูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

ขั้นตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส,ภาวะคุกคาม 
 สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแขง็,จุดอ่อน 

ขั้นตอนท่ี 2   
การกาํหนดยทุธศาสตร์ 

พนัธกิจ การดูแลลูกคา้ 
ความสามารถในการพฒันา 

นโยบาย เป้าหมาย/แนวทางสาํหรับกิจกรรมหลกั 
ขั้นตอนท่ี 3  การนาํไปใช ้  โครงสร้างองคก์ร ระบบ วฒันธรรมองคก์ร ฯลฯ 
ขั้นตอนท่ี 4  การปรับ 
ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินผล 

 กลบัไปสู่ตอนแรกเร่ิม 

 

ภาพท่ี 6   รูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ของ Robert A. Pitts and David Lei. 
ท่ีมา:  Pitts and Lei, Strategic Management Building and Sustaining Competitive Advantage  
(United State of America: Thomson South West, 2006), 42. 
 และ Mary Coulter (2005) ไดก้าํหนดรูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน
ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ขั้นตอนที่ 2 
การกาํหนดทางเลือก 

ขั้นตอนที่ 3 
การนาํไปใช ้

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
- วิเคราะห์อุตสาหกรรม 
- วิเคราะห์การแข่งขนั 
- วิเคราะห์ตลาด 
- วิเคราะห์แนวโนม้ของ  
     ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่ิงแวดลอ้มภายใน 
- วิเคราะห์การเงิน 
- วิเคราะห์บริษทั 

ยุทธศาสตร์สาํคญั 

ทางเลือกยทุธศาสตร์ 

- การกาํหนดยุทธศาสตร์ 
- การวิเคราะห์ทางเลือก 
- สถานการณ์/บริบท 
- ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

- แผนระยะสั้น 1 ปี 
ยุทธศาสตร์ 
วตัถุประสงค ์
เทคนิค 
เง่ือนไข สภาวะการณ์ 

- แผนระยะยาว 3-5 ปี 
วตัถุประสงค ์
โครงการ 
เง่ือนไข/สภาวการณ์ 

การกาํหนดวิสยัทศัน ์
และพนัธกิจ 
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ภาพท่ี 7   รูปแบบการวางแผนยทุธศาสตร์ของ Mary Coulter  
ท่ีมา:  Coulter, Strategic Management (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2005), 45. 
 นอกจากน้ีแล้วการวางแผนยุทธศาสตร์นั้นจะตอ้งตอบคาํถาม 3 ประการ ดงัท่ี De 
Kluyver (2000: 7-9) ไดก้ล่าวไวถึ้งกระบวนการในการสร้างยุทธศาสตร์โดยผ่านกระบวนการคิด        
3 ขั้น ดงัน้ี 
 1. ขณะน้ีเราอยูท่ี่ไหน ซ่ึงขั้นแรกของกระบวนการคิดนั้นตอ้งตอบคาํถาม คือ พนัธกิจ 
(Mission) ของเรามีอะไรบ้าง ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ท่ีสําคญัมีใครบ้าง  และ
วตัถุประสงค์หลกั (Objective) ของเรามีอะไรบา้ง กระบวนการคิดในขั้นแรกน้ีตอ้งอาศยั การ
วเิคราะห์โดยรวมถึงสภาวะแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลกระทบท่ีอาจเป็นโอกาสและภยัคุกคาม (Opportunities and Threats) รวมทั้งการ
วเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน (Strengths and Weakness) 
 2. เราจะไปท่ีไหน  เป็นขั้นตอนของการสร้างทางเลือกของยุทธศาสตร์โดยอาศยัการ
ประเมินส่ิงแวดลอ้มแนวโนม้การแข่งขนั แรงผลกัดนัการเปล่ียนแปลง และการวิเคราะห์ความคงอยู่
ของการแข่งขนัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อท่ีจะไดส้ร้างยทุธศาสตร์โดยระบุเป็นขอ้ความแนวกวา้ง  

ขั้นตอนที ่1 
การวเิคราะห์
สถานการณ์ 

ขั้นตอนที ่2 
การกาํหนด
ยทุธศาสตร์ 

ขั้นตอนที ่3 
การนาํ

ยทุธศาสตร์ไปใช ้

ขั้นตอนที ่4 
การประเมินผล 

การจดัการ 

การแข่งขนั หนา้ท่ี บริบทขององคก์ร 
- การวเิคราะห์ภายนอก 

- การวเิคราะห์ภายใน 
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 3. เราจะไปถึงท่ีนัน่ไดอ้ย่างไร  กระบวนการคิดในขั้นท่ี 3 ส่ิงสําคญัคือการเช่ือมต่อ
ช่องว่างของความสามารถ (Capability Gap) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัระหว่างทกัษะเดิมท่ีมีอยู่กบัทกัษะ         
ท่ีตอ้งการบรรลุใหถึ้งวตัถุประสงคท่ี์พึงประสงค ์ 
 ซ่ึงกระบวนการคิดทั้ง 3 ขั้นท่ีมาจากการตอบคาํถาม 3 คาํถามของ De Kluyver นั้น
นาํมาสู่ตวัแบบกระบวนการสร้างยทุธศาสตร์ (De Kluyver, 2000: 8) ตามภาพท่ี 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8   กระบวนการสร้างยทุธศาสตร์  
ท่ีมา:   De Kluyver, Strategic Thinking  (Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall), 2000. 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
- เศรษฐกิจ 
- สงัคม              โอกาส 
- วฒันธรรม        และ  
- เทคโนโลย ี       ภยัคุกคาม 

- การเมือง 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 
- โครงสร้าง        การวิเคราะห์ 

- ความเป็นมา     การแข่งขนั
และ       
- การแข่งขนั       การกาํหนด 
                           ท่าทีตาํแหน่ง  
                           ธุรกิจ 
 

การวเิคราะห์องค์การ 
- โครงสร้าง        
- ทรัพยากร        จุดแขง็       
- กระบวนการ       และ 

- คณะทาํงาน      จุดอ่อน 

- วฒันธรรม       
                                          
ธุรกิจ 
 

การประเมิน
การปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 
-พนัธกิจ 
-เป้าหมาย 
-วตัถุประสงค ์
-ยทุธศาสตร์ 

 

การวิเคราะห์ 

SWOT 

 

ทางเลือก
ยทุธศาสตร์ 

 

การประเมิน
ยทุธศาสตร์ 

ขณะน้ีเราอยูท่ี่ไหน 
เราจะไปท่ีไหน 

เราจะไปท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร 
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 สําหรับ ดาํรง วฒันา (2548: ออนไลน์) นกัวิชาการไทยได้กล่าวถึงแนวคิดในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า           
“การจดัการเชิงกลยทุธ์” (Strategic Management) เป็นการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ส่วนต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 1. การจดัวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning) ประกอบไปดว้ย  
  1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยัคุกคาม  
  1.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อน การกาํหนดทบทวน
วสิัยทศัน์ 
  1.3 การกาํหนดทบทวนวิสัยทศัน์ และภารกิจขององค์กรเพื่อกาํหนดให้แน่ชดัว่า 
องคก์รนั้น ๆ มีลกัษณะเช่นใด 
  1.4 การกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  1.5 การวเิคราะห์และเลือกกาํหนดกลยทุธ์และแนวทางพฒันาองคก์ร 
 2.  การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) 
  2.1 การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน 
  2.2 การวางแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
  2.3 การปรับปรุงและพฒันาองคก์ร เช่น  ดา้นโครงสร้าง  ดา้นระบบงาน  ดา้นทรัพยากร 
ดา้นบุคคล ดา้นวฒันธรรมองคก์รและปัจจยัการบริหารต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
 3.  การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยทุธ์ (Strategic Control and Evaluation)  
  3.1 การติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงาน 
  3.2 การติดตามสถานการณ์และเง่ือนไขต่าง ๆ 
 อย่างไรก็ตามหลักการสําคัญของกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์หรือการสร้าง
ยทุธศาสตร์จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลรอบดา้น เพื่อให้รู้ถึงบริบทสภาพแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการรอบรู้สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรและสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ถือเป็น
หลกัการเบ้ืองตน้และภายใตห้ลกัการน้ีจึงมกัใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อจะทาํให้รู้ถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการวิเคราะห์เชิง
ยทุธศาสตร์เพื่อกาํหนดทิศทางและวธีิการหรือยทุธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (ดาํรง 
วฒันา, 2548: ออนไลน์) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มดว้ยวิธีการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ผู ้
กาํหนดยุทธศาสตร์ทราบได้ว่า อะไรคือจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ทาํให้สามารถกาํหนดยุทธศาสตร์ทางการแข่งขัน 
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(Competitive Strategy)  และส่ิงท่ีผา่นการวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกโดยการวิเคราะห์ SWOT ในหลายมิติ หลายแนวคิด และหลายประเด็น ท่ีจะ
เป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเรียกวา่ “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic Issue) ความชดัเจนของ
ประเด็นยทุธศาสตร์จะผา่นการกาํหนดพนัธกิจท่ีบ่งบอกถึงบทบาทหนา้ท่ีวา่จะทาํอะไร กบัใคร แค่
ไหน อยา่งไร และเช่ือวา่ดีมีประโยชน์หรือมีคุณค่า หรือท่ีเรียกวา่ “ค่านิยม” ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํมาเป็น
ตวัตดัสินใจคดัเลือกประเด็นยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการนาํไปใช ้ซ่ึง จุฬากรณ์ 
มาเสถียร (2549)  ไดส้รุปกรอบแนวคิดการวเิคราะห์ SWOT เพื่อกาํหนดยทุธศาสตร์ ดงัภาพท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 9  กรอบแนวคิดการวเิคราะห์ SWOT เพื่อกาํหนดยทุธศาสตร์ 
ทีมา:  จุฬาภรณ์ มาเสถียร, “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและ
เยาวชนไทย”, ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจดัการและความเป็นผูน้าํทางการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 
  

 การไดม้าซ่ึงยทุธศาสตร์ท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์ SWOT โดยการให้เกิดประโยชน์
และคุณค่า  ดงัท่ี จุฬาภรณ์ มาเสถียร ไดส้ร้างกรอบไว ้อาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่ากระบวนการคิด   
การกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมนั้นควรจะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างแท้จริง  ดังนั้น ในการ
กาํหนดยุทธศาสตร์จึงมิใช่เพียงแต่เป็นการเลือกวิธีการดาํเนินการเพื่อให้บรรลุผลในระยะสั้ น 
หากแต่จะตอ้งมีการคาดการณ์ถึงการนาํยุทธศาสตร์ไปใชห้รือมองไปถึงผลกระทบในอนาคตจาก
การใชย้ทุธศาสตร์ท่ีเลือกไว ้ ดงันั้น การกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีดีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคิดแบบ
บูรณาการ การคิดเชิงอนาคต และอาศยัพลงัการมีส่วนร่วมท่ีมาจากความรู้หรือปัญญามาร่วมกนัวาง

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
คอื ส่ิงที่ตรงจุดที่ตัดร่วมตรง

กลาง 
 

นโยบาย (Policy) 
(ยุทธศาสตร์ต้องสอดรับ หรือ สนองตอบนโยบาย) 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

    คอื ส่ิงที่ตรงจุดที่ตัดร่วมตรงกลาง 

SW OT ยุทธศาสตร์ 

Value 
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ยทุธศาสตร์  ซ่ึง ประเวศ วะสี (2547) เห็นวา่การกาํหนดยุทธศาสตร์โดยอาศยัความรู้และปัญญานั้น
จะนาํพาประเทศไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงคอ์นัเกิดจากยทุธศาสตร์ทางปัญญา แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์
ไดถู้กนาํมาใช้ในองคก์รทุกระดบัไม่วา่จะเป็นองคก์รระดบันานาชาติ ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ
และระดับธุรกิจ จําเป็นท่ีจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติการ โดยผ่าน
กระบวนการทางยทุธศาสตร์ท่ีมาจากแนวคิดและวธีิการทางยทุธศาสตร์    
 กระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร์และการพฒันายุทธศาสตร์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
จากนกัวชิาการและผูรู้้ทั้งหลาย  ผูว้จิยัขอสรุปกระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์นั้นเป็นการไดม้าจาก 
จุดร่วมท่ีเป็นการวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและการวิเคราะห์มุมมองในหลายมิติ หลายแนวคิดโดยอาศยัฐานความรู้และปัญญาจาก
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และบริบทของสภาพการณ์ทางการแข่งขนัอนันาํมาสู่ความหลากหลายของ
ประเด็นท่ีจะเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ีเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic 
Issue)  ซ่ึงประเด็นทางยุทธศาสตร์น้ีจะเป็นการกาํหนดถึงความชดัเจนของการกาํหนดทิศทางของ
องค์กรโดยกาํหนดพนัธกิจและบทบาทหน้าท่ีว่าจะทาํอะไร กบัใคร แค่ไหน อย่างไร ผ่านวิธีการ
กาํหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงตอ้งมีกระบวนของการควบคุมและตรวจสอบ รวมทั้ง
การพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์นั้นให้สอดคลอ้งและเป็นตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีองคก์รได ้ 
ตั้ งไว ้ ทั้ งน้ียุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดนั้นจะต้องมีประโยชน์และคุณค่าทาํให้ผูก้าํหนดยุทธศาสตร์
สามารถนํามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และทําการพฒันา
ยุทธศาสตร์นั้นโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจเป็นโอกาสและภาวะ
คุกคามตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในท่ีมีอยู่ภายในองค์กรนั้นก่อให้เกิดประโยชน์และลดความ
เส่ียงของปัญหาได้น้อยท่ีสุด การพฒันายุทธศาสตร์นั้ นก็เพื่อให้เข้ากับสภาพบริบทของการ
เปล่ียนแปลง เพื่อประโยชน์ขององคก์รในภาคเอกชนและการขบัเคล่ือนงานเชิงนโยบายของภาครัฐ 
 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
 การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มดว้ยการวิเคราะห์ SWOT นั้นเป็นแนวคิดท่ีถูกนาํมาใช้
โดย Albert Humphrey โดยหลกัของแนวคิดเพื่อการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มท่ีกล่าวถึง Strength, 
Weakness, Opportunity and Threat โดยทัว่ไปวิธีการวิเคราะห์น้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง เพราะเป็น
การประเมินผลวา่ องคก์รแห่งนั้นอยูใ่นสภาวะท่ีเขม้แข็งหรืออ่อนแอและเป็นโอกาสหรืออุปสรรค
เพื่อนําข้อมูลหรือผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นไปวางแผนยุทธศาสตร์ต่อไป        
(พนัศกัด์ิ พลสารัมย,์ 2540) สําหรับการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน นับว่าเป็นการพฒันายุทธศาสตร์สําหรับการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ       
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ขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ ด้านการพฒันาและส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดา้นการปรับตวัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อจะได้ทราบว่า
จะตอ้งดาํเนินการอะไร อยา่งไร ซ่ึงการกาํหนดยุทธศาสตร์น้ีจะตอ้งพิจารณาหรือตรวจสอบโอกาส        
และความเป็นไปได้จากสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้ นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มใน  การวิจยัคร้ังน้ีจึงใชเ้ทคนิคการตรวจสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) 
เพื่อเป็นกระบวนการในการตรวจสอบปัจจยัภายในและภายนอกเหตุการณ์ สถานการณ์ ซ่ึงบ่งบอก
ถึงแนวโน้มในการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสาระของ
เทคนิคการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มมีนกัวชิาการและผูรู้้ไดเ้สนอและกล่าวไวด้งัน้ี 
 Certo and Peter (1991) ไดเ้สนอวา่การตรวจสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงหมายถึงกระบวนการ
รวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัเหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์กบัสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกองคก์ร จุดมุ่งหมายของการรวบรวมสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถกาํหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรแหล่งข้อมูลของสารสนเทศน้ีมีหลายแหล่ง เช่น ส่ิงพิมพ์ ผลการ
ประชุมสัมมนา บทความ วารสาร และส่ือต่าง ๆ เป็นตน้ และ Certo and Peter ยงัไดก้ล่าวขยายความ
วา่การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ แต่รูปแบบท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด
ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  
 1. ระบบการตรวจสภาพแวดล้อมท่ีผิดปกติ (Irregular Scanning System) เป็น
การศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตท่ีมีบางส่ิงบางอย่างเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายแล้วทาํให้เกิดผล   
อยา่งต่อเน่ืองตามมาระบบน้ีใหค้วามสาํคญักบัเหตุการณ์ในอนาคตไม่มากนกั 
 2. ระบบการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มท่ีปกติ (Regular Scanning System) เป็นการ
ทบทวนส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํสมํ่าเสมอจุดเนน้ของระบบน้ีอยูท่ี่เร่ืองของการทบทวนและ
การคิดถึงเง่ือนไขอนาคตท่ีคาดวา่จะเขา้อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
 3. ระบบการตรวจสภาพแวดลอ้มท่ีต่อเน่ือง (Continuous Scanning System) ในองคก์ร
ธุรกิจระบบน้ีมุ่งความสนใจท่ีสภาพแวดลอ้มดา้นการดาํเนินงาน  

 สาํหรับการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มตามแนวคิดของ Certo and Peter (1991) ไดเ้สนอ
ไว ้3 ระดบั ดงัน้ี  
  1. สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมในขอบเขต         
ท่ีกวา้งไม่ไดมี้ผลกระทบฉบัพลนัต่อองคก์รซ่ึงแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็นส่ิงแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ    
ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยี 
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 2. สภาพแวดล้อมต่อการดาํเนินการขององค์กร (Operating Environment) เป็น
ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์และมีผลโดยตรงต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ ดา้นคู่แข่งขนั ดา้นผูจ้ดัหา ดา้นแรงงาน และดา้นความเป็น
นานาชาติ 
 3. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มภายใน
องค์กรโดยทัว่ไปจะมีผลต่อการบริหารจดัการอย่างฉับพลนั แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย     
ดา้นบริหารองคก์ร ดา้นบุคลากร ดา้นการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการเงิน 

 การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มนั้นเพื่อการตอ้งการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค  ดงันั้นกระบวนการกาํหนดยทุธศาสตร์ของแต่ละองคก์รเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีตั้งไวน้ั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมสาํหรับองคก์รนั้น 
ๆ วธีิการและเทคนิคในการวเิคราะห์สภาวะขององคก์รและกระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์มีหลาย
วธีิดว้ยกนัหน่ึงในวธีิการเหล่าน้ี  คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงเป็นพื้นฐานของแนวความคิด
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขนัยุคใหม่ (Forsman, 2004) ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกและ
ภายในองคก์ร หรือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อองคก์รโดยแยกออกเป็น 2 
ส่วนหลกั คือสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ไดแ้ก่ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  ซ่ึงมี
ความหมายท่ีแตกต่างออกไปดงัน้ี (Fred R. David, 1993)  
 

ตารางท่ี 2  กรอบนิยามควมหมายของการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
 

สภาพแวดลอ้ม กรอบนิยาม/ความหมาย 
S: Strengths   
หรือจุดแขง็   

หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึงองคก์รนาํมาใช้
เป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการ
วิจยัและพฒันา โดยการพิจารณาจุดแข็งของการดาํเนินงานภายในเหล่าน้ีเสมอเพ่ือ
องคก์รจะไดก้าํหนดกลยทุธ์ท่ีใชเ้ป็นประโยชน์จากจุดแขง็หรือขอ้ดีจากการดาํเนินงาน
ภายในเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

W: Weaknesses  
หรือจุดอ่อน 

หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่
สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน เช่น การบริหาร การเงินการตลาด 
การผลิต และการวิจัยและพฒันา ส่ิงเหล่าน้ีอาจทาํให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ ดังนั้นองค์กรจะตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ท่ีสามารถปรับปรุงจุดอ่อนหรือ
ขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน 
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ตารางท่ี 2  กรอบนิยามควมหมายของการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (ต่อ)  
 
 

สภาพแวดลอ้ม กรอบนิยาม/ความหมาย 
O: Opportunities 
หรือโอกาส 

หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกหรือช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน
ขององค์กร ซ่ึงจะต้องคาดคะเนความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์ร  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การแข่งขนัจาํเป็นตอ้งมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยเหล่าน้ีเพ่ือให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ การเปล่ียนแปลงของ
ประชากร  การเปล่ียนแปลงค่านิยม และการแข่งขนัจากต่างประเทศท่ีเกิดจากการ
เปิดเสรีทางการคา้ของประเทศไทย ซ่ึงการกาํหนดกลยุทธ์นั้นจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ไปตามดว้ยเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค ์

T: Threats  
หรืออุปสรรค 

หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กรหรือช่องทางท่ีก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการดาํเนินงานขององค์กรเช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ี
การแข่งขนั ส่ิงเหล่าน้ีอาจทาํใหอ้งคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ผู ้ก ําหนด
ยทุธศาสตร์ทราบไดว้า่ อะไรคือจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 
และภยัคุกคาม (Threats) ทาํให้สามารถกาํหนดยุทธศาสตร์ทางการแข่งขนั (Competitive Strategy) 
ได ้การวเิคราะห์ SWOT นั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทราบถึงกรอบของการวิเคราะห์โดยการกาํหนด  
เร่ือง หวัขอ้ หรือประเด็น (Area) เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงเพราะการกาํหนดประเด็นทาํให ้  
การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนด
ประเด็นหลกั (Key Area) ไดถู้กตอ้งจะทาํใหก้ารวเิคราะห์ถูกตอ้งยิง่ข้ึน  
 การกาํหนดกรอบการวเิคราะห์ SWOT ใด ๆ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องคก์รนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบอาทิ  
 MacMillan (1986) ได ้ เสนอ 5 ประเด็น สําหรับกรอบการวิเคราะห์ SWOT ไดแ้ก่                   
1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร  2) ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ 3) แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเป็นโอกาส
และภยัคุกคาม 4) โครงสร้างของธุรกิจ และ 5) รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั    
 Goodstein and others (1993) ไดเ้สนอ 5 ประเด็นท่ีตอ้งวิเคราะห์ ไดแ้ก่  1) ความสําเร็จ
ของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรท่ียงัไม่ถูกใช้  2) ระบบติดตาม
ประเมินผลสําหรับธุรกิจแต่ละประเภท 3) ยุทธศาสตร์ขององค์กรในแง่ความคิดริเร่ิมการเผชิญกบั
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ความเส่ียง และการขบัเค่ียวทางการแข่งขนั  4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์รท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อการปฏิบติัแผนยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุเป้าหมาย และ 5) วฒันธรรมองคก์รและวธีิการทาํธุรกิจ  
 Piercy and Giles (1998) เสนอกรอบการวิเคราะห์ ไว ้4 ประเด็น คือ 1) ความเฉพาะ เจาะจง
ของตลาดผลิตภณัฑ์  2) ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกคา้  3) นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ 4) การส่ือสารทางการตลาดสาํหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั  
 Edwards (1994) ยงัได้เสนอถึงปัจจยัภายนอกท่ีสามารถนาํมาเป็นกรอบของการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา การแข่งขนั กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน สังคม 
เทคโนโลยแีละประชากร 
 นอกจากการกําหนดกรอบของการวิเคราะห์ SWOT ส่ิงท่ีจะต้องคํานึงถึงคือ
คุณลกัษณะสาํคญัของกระบวนการวเิคราะห์ SWOT ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมทุกระดบัผูน้าํหลกัเป็นผูท่ี้
มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมสูงสุดในการกาํหนดยุทธศาสตร์ของกลุ่มผูน้าํหลกัจะเป็นผูคิ้ดริเร่ิมคน้หา
ปัจจยัและตดัสินใจ  ตลอดจนสามารถเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือกไดข้อ้สรุปดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานของ Milliken and Vollrath (1991); Wheelen Hunger (1992) and Bell and Evert (1997) ท่ีระบุ
ว่าผูน้ําหลักขององค์กรจะเป็นบุคคลสําคญัท่ีสุดในการพฒันายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการนํา        
กลยุทธ์ไปปฏิบติั ส่วนผูน้าํระดบัรอง เช่น สมาชิกคณะกรรมการบริหารและพนกังานท่ีมีความ
รับผิดชอบ งานสูง มีส่วนร่วมระดบักลาง มกัเป็นฝ่ายฟังอภิปรายบางจุดท่ีตนไม่เห็นดว้ย ไม่ใคร่มี
ความคิดริเร่ิมแต่ร่วมการติดสินใจและเขา้ร่วมตลอดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ถึงแมว้่าผูน้าํ
ระดบัรองจะมีส่วนร่วมในระดบักลางแต่ก็มีผลดี 3 ประการ คือ 1) ทาํให้ผูน้าํระดบักลางทราบ
ภาพรวมของงานของกลุ่มอยา่งชดัเจน 2) มีส่วนร่วมตดัสินใจกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
กลุ่ม และ 3) ยงัผลให้เกิดความเขา้ใจร่วมของการทาํงานเป็นทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Piercy 
and Giles (1989) ท่ีระบุวา่ SWOT เป็นกลไกท่ีสร้างความเป็นเอกฉนัทข์องทีมในเร่ืองท่ีสําคญัๆ  
นอกจาน้ี กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ยงัเอ้ือให้สมาชิกไดซ้กัถาม เสนอแนะ และมีส่วนร่วม
จดัลาํดบัความสําคญัของยุทธศาสตร์ ซ่ึงโดยปกติแล้วสมาชิกจะไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนด
ยุทธศาสตร์การดาํเนินการของกลุ่ม การมีส่วนร่วมดงักล่าวทาํให้สมาชิกทราบถึงทิศทางและ
แผนงานของกลุ่ม  จึงสรุปไดว้า่กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ืออาํนวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ผูน้าํและสมาชิกในการวางแผน ซ่ึงขอ้สรุปน้ีสอดคลอ้งกบังานของ Scott (1986) ท่ีระบุวา่คุณค่าของ 
SWOT อยูท่ี่ตวักระบวนการซ่ึงอาํนวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลทุกระดบัขององคก์ร   
 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน ดงันั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือสาํหรับการตรวจสอบปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน   
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 สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) จาํเป็นตอ้งมี
เคร่ืองมือสําหรับการตรวจสอบ Masun and Mockler (1994) เสนอวา่เทคนิคการตรวจสภาพแวดลอ้ม
เป็นกระบวนการช่วงแรกของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาและวิเคราะห์โอกาสและภยั
คุกคามจากภายนอกโดยทาํใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ทัว่ไปและแนวโนม้ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั            
ผลการปฏิบติังานขององคก์รในอนาคต ดงันั้นการตรวจสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย     
6 ดา้น ดงัน้ี 
 1. เศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัเงิน สินคา้ การบริการ ขอ้มูล และพลงังาน 
 2. การเมือง  เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการใช้และการจดัสรรพลงัของกลุ่มคน รวมถึง   
การปกครองทอ้งถ่ินและต่างประเทศ 
 3. แนวโน้มทางสังคมและประชากร เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ
ค่านิยมของประชาชน 
 4. เทคโนโลยี เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ กระบวนการ    
ต่าง ๆ วตัถุดิบ และอุปกรณ์ 
 5. การแข่งขัน เป็นปัจจัยซ่ึงเก่ียวข้องกับการกระทําและศักยภาพของคู่แข่งขัน       
ความร่วมมือดา้นการตลาด 
 6. ภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับท้องท่ี บรรยากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และ    
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  

 นอกจากน้ีแลว้การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นหลกันิยมทัว่ไป คือการใช้
หลกัท่ีเรียกวา่ “PEST Analysis” ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Armstrong M. (1992) โดยองคป์ระกอบของ
การวเิคราะห์โดยใชห้ลกัน้ีประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นการเมือง (Political Component: P) เป็นการวิเคราะห์ถึงนโยบายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ท่ีน่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น นโยบาย
ของรัฐตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบ  
ต่าง ๆ ความมั่นคงของรัฐบาล บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง            
ความขดัแยง้และความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง กลุ่มผูมี้อิทธิพลหรือเครือข่าย
พนัธมิตร เป็นตน้ 
 2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Component: E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดบัมหภาค
หรือระดับจุลภาค ซ่ึงหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับ           
การดาํเนินงานขององคก์าร เช่นอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การคา้
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ระหว่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน           
ภาวะการจา้งงานและค่าแรง การลงทุนภาคเอกชน ภาษีอากร และการใชจ่้ายของภาครัฐ เป็นตน้ 
 3. ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Component: S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
ทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงโครงสร้างทางสังคมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น 
ระดบัการศึกษาและอตัราการรู้หนงัสือของประชากร จาํนวนประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและ         
การติดต่อส่ือสาร ระบบนิเวศน์ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 4. ดา้นเทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลง
ดา้นเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงาน เช่นการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ ความรู้และวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งองคก์ร ความกา้วหนา้
ในการวิจยัและพฒันา การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์
อตัโนมติัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 อาจกล่าวไดก้ารวิเคราะห์ด้วย  PEST เป็นการบ่งช้ีถึงตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อ      
การดาํเนินงานและเป็นเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อนาํมาใช้สําหรับ 
การวางแผนทางยุทธศาสตร์ Kotler (1991) and Wheelen and Hunger (2002) ไดเ้สนอรูปแบบการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคมอนัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นวงนอก
มีขอบเขตกวา้ง ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี การเมืองและ
กฎหมาย รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นวงใกลต้วั คือ สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบังาน ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวเิคราะห์ทั้งหมดจะนาํมาเลือกสรรเป็นปัจจยัยุทธศาสตร์ 2 ตวั คือ โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ขององคก์ร ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10   แสดงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก (Scanning the External Environment)  
ที่มา:  Weelen and Hunger, Strategic Management and Business Policy.  8th ed. (New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., 2002), 75.            

การเลอืกปัจจยั 
เชิงยุทธศาสตร์ 

โอกาส  - ภยัคุกคาม 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีสงัคม วฒันธรรม การเมืองและกฎหมาย 

การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์คู่แข่งขนั 
 

การวิเคราะห์ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

การวิเคราะห์รฐับาล 

การวิเคราะห์กลุ่มผลประโยชน ์
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 นอกจากน้ีแลว้ วิทยา ด่านธาํรงกุล (2546) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
ท่ีสําคัญ ท่ีต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธ์ศาสตร์ทางการแข่งขัน              
มีดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวโน้มทางเศรษฐกิจ (Economic Trends) ไดแ้ก่ ปัจจยัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และกระแส    
การหมุนเวียนของเงิน สินคา้และบริการ ซ่ึงผูก้าํหนดกลยุทธ์จาํเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาสัญญาณของ    
การเปล่ียนแปลงทางสภาวะแวดลอ้มและแนวโน้มของสภาวะแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยการติดตามพยากรณ์และประเมินสภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แนวโนม้ทางการแข่งขนั (Competition Trends) ไดแ้ก่ปัจจยัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปฏิกิริยาจากคู่แข่งขนัในปัจจุบนัหรือผูท่ี้จะมีแนวโนม้เป็นคู่แข่งขนัในอนาคต  
 3. แนวโนม้ทางการเมือง กฎหมาย (Political and Law Trends) ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรัฐบาลอนัเน่ืองมาจากกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทั้งในระดบัประเทศ ทอ้งถ่ิน ตลอดจนระดบั
นานาชาติ  
 4. แนวโน้มทางดา้นเทคโนโลยี (Technological Trends) ไดแ้ก่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ปัจจุบนัท่ีจะมีผลต่อเคร่ืองจกัรอุปกรณ์   
ต่าง ๆ ในการทํางาน วิธีการทํางานและกระบวนการทํางาน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี วงจรชีวิตของสินคา้ การบริโภคของคนในสังคม การเติบโต
ของธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตและการพฒันาหุ่นยนตเ์พื่อการอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 5. แนวโนม้ทางดา้นสังคม (Social Trends) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของคนและค่านิยมของคนในสังคม อาทิ จาํนวนและอตัราการเจริญเติบโตของประชากร 
ขนาดของครอบครัว จาํนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การกระจายของอายแุละการศึกษา เป็นตน้ 
 สาํหรับ Porter ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางกลยทุธ์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ Harvard Business 
School ไดน้าํเสนอแนวคิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) และทฤษฎีได
มอนด์ (Diamond Model)  ซ่ึง Porter ไดเ้สนอทฤษฎี Five Forces Model ซ่ึงเป็นการนาํเสนอ
ความคิดเร่ืองของการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย Porter เช่ือวา่การทาํ
ธุรกิจนัน่จะตอ้งประสบกบัปัญหาและสภาวการณ์ของการแข่งขนัมากนอ้ยเพียงใดนัน่ข้ึนอยูก่บัแรง
ผลกัพลงัหา้ดา้น ไดแ้ก่  (Porter, 1985) 
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ภาพท่ี 11  แบบจาํลอง Five Forces Model  
ท่ีมา: Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance  
(New York: The Free Press, 1985), 26.  
 

 1. กลุ่มท่ีมีความสามารถเขา้สู่ตลาดใหม่ (Potential New Entrants)  โดยการแข่งขนั 
ในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากเป็นเร่ืองง่ายท่ีองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จะเข้ามาสู่ภาค 
อุตสาหกรรม ซ่ึงในบางสถานการณ์ผูเ้ข้าตลาดใหม่จะเปล่ียนแปลงการตดัสินใจท่ีสําคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด เช่นความชดัเจนของตลาด ราคา และความภกัดีของลูกคา้ ขณะเดียวกนั  
ก็มีกลุ่มท่ีมีความสามารถกดดนัให้มีการตอบสนองและการปรับตวัเพื่อความอยู่รอดขององค์กร    
อ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั การคุกคามของผูท่ี้เขา้สู่ตลาดใหม่จะตอ้งอาศยัการประเมินค่าส่ิงท่ี
เป็นอุปสรรคในการเขา้ตลาด เช่น ความภกัดีของกลุ่มลูกคา้ (Brand Loyalty) ความสนิทสนมใน
ด้านความสัมพนัธ์กบัลูกค้า ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายจริง ความขาดแคลนของทรัพยากร          
ท่ีสําคญั  การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบท่ีถูกควบคุมโดยบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ช่องทางการจดั
จาํหน่ายท่ีถูกควบคุมโดยองค์กรอุตสาหกรรมเดิมความได้เปรียบด้านตน้ทุนของการอยู่ได้ของ
องคก์รในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม การขนส่งและนโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือหรือเก้ือกลูในธุรกิจ 

กลุ่มท่ีมีความสามารถเขา้สู่ตลาดใหม่ 
( Potential New Entrants) 

 
กลุ่มคู่แข่งขนัใน

อุตสาหกรรม 

กลุ่มผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
(Suppliers) 

กลุ่มผูซ้ื้อ 
(Buyers) 

กลุ่มสินคา้ทดแทน  
(Substitute) 

อุปสรรคของผูม้าใหม่ 

พลงัของผูซ้ื้อ 

พลงัของผูผ้ลิต 

อุปสรรคของสินคา้ทดแทน 
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 2. กลุ่มคู่แข่งขนั (Rivalry) เป็นการอธิบายความรุนแรงของการแข่งขนัระหวา่งองคก์ร
ธุรกิจต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม ภาวะกดดนัในดา้นการแข่งขนัสูง มีผลต่อความกดดนัดา้นราคา 
กาํไร และการแข่งขนัระหวา่งการอยู่ไดข้องบริษทัต่าง ๆ จะเกิดข้ึนสูงมากเม่ือมีบริษทัจาํนวนมาก
ในขนาดตลาดเดิม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีกลยุทธ์คลา้ยกนั อตัราการเติบโตของตลาดตํ่า อุปสรรค  
เพื่อความอยูร่อดสูง  
 3. กลุ่มสินคา้ทดแทน (Substitute) ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทนจะมีอยูถ่า้มีทางเลือก
ในสินค้าราคาถูกของปัจจยัในด้านการปฏิบติังานท่ีดีกว่า ซ่ึงสามารถดึงดูดด้วยอตัราส่วนของ
ปริมาณตลาด การลดลงของปริมาณยอดขาย ทั้งน้ีภยัคุกคามของสินคา้ทดแทนมีความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบของสินคา้ ถูกตดัสินโดยความภกัดีของกลุ่มลูกคา้ความสนิมสนในดา้นความสัมพนัธ์
ของลูกคา้ การเปล่ียนแปลงในดา้นราคาของผูบ้ริโภค ความสัมพนัธ์ดา้นราคาเพื่อการปฏิบติังาน
ของกลุ่มตวัแทน แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
 4. กลุ่มผูซ้ื้อ (Buyers) พลงัการต่อรองของผูซ้ื้อเป็นตวักาํหนดราคา ผูซ้ื้อสามารถ
กดดันการกาํหนดกําไรและปริมาณการซ้ือ พลังการต่อรองของผูบ้ริโภคจะมีสูง เม่ือปริมาณ        
การซ้ือสูง 
 5. กลุ่มผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ (Suppliers) กลุ่มผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบประกอบดว้ยแหล่งต่าง ๆ 
เพื่อนําไปใช้ ซ่ึงมีความจาํเป็นในการจดัสินค้าและบริการ พลังการต่อรองของกลุ่มผูจ้าํหน่าย
วตัถุดิบจะมีสูงเม่ือตลาดถูกครอบงาํโดยผูจ้าํหน่ายขนาดใหญ่สองสามราย มีความเป็นไปไดท่ี้กลุ่ม 
ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบมีการรวมตวักนัล่วงหนา้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงราคาและกาํไรท่ีสูง 
 และในปี พ.ศ. 2546  รัฐบาลไดเ้ชิญ  Prof.Michael E. Porter  มาให้คาํแนะนาํในการ
พฒันากลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ (Clusters) ของประเทศไทย โดย Porter ไดเ้สนอกรอบแนวคิด Diamond 
Model: Competitive Advantage of Nations เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของชาติ          
ซ่ึงกรอบแนวคิดน้ีช่วยให้ผูจ้ดัทาํนโยบายเขา้ใจสภาพลกัษณะวิธีท่ีจะนาํพาประเทศหรือองค์การ
สามารถแข่งขนัได ้โดย Porter ไดก้ล่าววา่การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืนไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ปัจจยัขั้นพื้นฐานเป็นหลกัการท่ีประเทศนั้นจะสามารถแข่งขนัไดจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัโดยมีความไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนจากปัจจยัและกิจกรรมท่ีกา้วหน้าเช่ือมโยงกนัและ
กนัระหวา่งองค์การในเครือข่ายวิสาหกิจ โดยรัฐบาลสามารถเขา้ไปมีอิทธิพลในการส่งเสริมไดใ้น
เชิงรุก ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัตามกรอบแนวคิดแบบเหล่ียมเพชร 
(Diamond Model) ของ Porter (1990) มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. กลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างและคู่แข่งขนั (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
จากกระแสของการเปล่ียนแปลงในยุคของโลกาภิวตัน์ซ่ึงมีความเป็นพลวตั การแข่งขนัโดยตรง    
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จะเป็นแรงผลักให้องค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัว โดยต้องทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างนวตักรรมในสินคา้และบริการเพิ่มมากข้ึน  

 2. เง่ือนไขของอุปสงค ์(Demand Conditions) ผูป้ระกอบกิจการจาํเป็นตอ้งสนองตอบ
อุปสงค์ของลูกค้าโดยการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัของตนให้มากข้ึน ด้วยการใช้
กระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรม พร้อมทั้งตอ้งพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ
ใหสู้งกวา่คู่แข่งขนั  

 3.  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน (Related and Supporting Industries) 
อุตสาหกรรมทั้งตน้นํ้ าและปลายนํ้ าสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่กนัและกนัไดโ้ดยการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการสร้างนวตักรรม
อยา่งต่อเน่ือง  
 4. สภาพปัจจยัต่าง ๆ (Factor Conditions) ปัจจยัหลกัของการผลิตหรือปัจจยัท่ีมี
ลกัษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง เช่น แรงงานฝีมือ ทุนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งสร้างข้ึน 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะไดรั้บเป็นมรดกสืบทอดต่อกนัมาหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดงันั้นควรจะตอ้งสร้าง
ปัจจยัพิเศษท่ีมีลกัษณะอนันาํมาซ่ึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเจาะจงโดยการทุ่มเทลงทุนเพื่อทาํให้
มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 5.  ภาครัฐ (Government) ภาคเอกชนอนัประกอบดว้ยห้างร้าน บริษทั ปัจเจกบุคคล
หรือคณะบุคคล ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพในภาคธุรกิจจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองและ
สร้างนวตักรรมเพื่อคิดค้นผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ในส่วนของภาครัฐนั้ นจะต้องเข้ามามี
บทบาทสําคญัในการทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเร่ง (Catalyst) และเป็นผูท้า้ทาย (Challenger) โดยการกระตุน้
และส่งเสริมหรือผลกัดนัใหอ้งคก์รต่าง ๆ เกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะทาํให้องคก์รขบัเคล่ือนไปสู่
ระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้รัฐบาลจะเป็นผูส่้งเสริมให้องคก์รทั้งหลายสามารถปรับตวั
ให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัด้วยการปรับปรุงสินคา้และบริการเพื่อกระตุน้ให้เกิดอุปสงค ์ 
โดยมุ่งเนน้การสร้างปัจจยัท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงและจะตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนั   
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ภาพท่ี 12  แสดงตวัแบบเหล่ียมเพชรของพอร์เตอร์: ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของชาติ   
ท่ีมา:  Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors  
(New York: The Free Press, 1980), 20. 
 

 หลังจากนั้ นแนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ถูกพัฒนาเป็นทฤษฏีเครือ          
ข่ายวิสาหกิจ (Cluster Theory) ท่ีเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือสําหรับการพฒันาในระดบัจุลภาค  
โดย Porter (1990) ไดน้าํเสนอไวใ้นบทความวิชาการเร่ือง The Competitive Advantage of  Nations 
ในปี ค.ศ. 1990 ซ่ึงกล่าวว่าแนวคิดท่ีมีความหมายต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ    
อย่างแทจ้ริง คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) คลสัเตอร์ หรือเครือข่ายวิสาหกิจ ซ่ึงหมายถึง
คุณลกัษณะ 4 ประการ ท่ีควรจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 2) ความร่วมมือซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจ ซ่ึงเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีความสําคญัประการหน่ึง 3) การแข่งขนั 
ขอ้แตกต่างของเครือข่ายวิสาหกิจคือเป็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขนั และ 4) การมุ่ง
กาํหนดกลไกราคาหรือปริมาณ  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัในบรรดาหมู่สมาชิก  และประสิทธิภาพ
โดยรวม  

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุน 

กลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้าง และคู่แขง่ 

ภาครัฐ 

สภาพอุปสงค ์

สภาพปัจจยัต่าง ๆ 

ตวัแบบเหลยีมเพชรของ พอร์เตอร์: ความได้เปรียบในการแข่งขนัของชาต ิ
(Porter’s Diamond Model: Competitive Advantage of Nations) 
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 โดย Porter ไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีอุตสาหกรรมจะไดรั้บเม่ือรวมตวักนั ส่งผลต่อ
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศซ่ึงทาํให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) สามารถ
จดัหาองคป์ระกอบสาํหรับการผลิตไดง่้าย 2) เขา้ถึงแหล่งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและเช่ียวชาญ
เฉพาะไดง่้าย 3) เป็นกิจกรรมการผลิตท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนั 4) ผูป้ระกอบการเครือข่ายวิสาหกิจ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศไดง่้าย 5) ทาํให้เกิดการพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรม 6) การ
แข่งขนัภายในเครือข่ายวิสาหกิจทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง และ 7) ส่งเสริมการเกิดและการขยายตวัของธุรกิจใหม่ ๆ ในเครือข่ายวสิาหกิจ  
 สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Enviroment) คือ การระบุถึง      
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในมีหลากหลายวิธีท่ีสามารถจะประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร การวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค 7-S ของ Mckinsy เป็นตวัแบบท่ีเป็นท่ียอมรับและนิยมใช้กนั  เทคนิคการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในโดย 7-S  เร่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 1977  บริษทัแมคคินซีย ์(Mckinsey)  เป็นบริษทั  
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกาใต้ให้ความสนใจเก่ียวกับวิธีการจดัการองค์การธุรกิจให้
ประสบผลสําเร็จโดยเน้นการศึกษากลยุทธ์และโครงสร้างองค์การกับผูจ้ดัการท่ีมีช่ือเสียงของ
องคก์ารธุรกิจ ทัว่โลก นกัทฤษฎีและนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาชั้นสูงทั้งในยุโรปและอเมริกา
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานนอกจากกลยุทธ์และโครงสร้าง
แลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมกนัทั้งหมดอีก 7 ปัจจยั หรือการวิเคราะห์สภาพภายในองคก์ารท่ี
ประกอบดว้ย 7 ประเด็นหลกั ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ดงัภาพท่ี 1 

 

  

Strategy 
กลยุทธ์ 

Structure 
โครงสร้าง 

System 
ระบบ 

Staff 
บุคลากร 

Style 
สไตล์ 

Skill 
ทักษะ 

Shared 
Values 

ค่านิยมร่วม 

 
ภาพที ่13   แสดงโครงร่าง 7 S Model ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-s Framework) 
ทีม่า:  Gregory G., and Miller, Strategic Management (Singapore: McGraw-Hill, Inc., 1993),  
335.  
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 โดยความสัมพนัธ์ของ 7 ตวัแปร ดงักล่าวขา้งตน้นั้นมีรายละเอียดของตวัแปรแต่ละ     
ตวัแปรดงัน้ี  
 1. กลยุทธ์ (Strategy) หรือยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร
ตอบคาํถามท่ีสาํคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจของเราคือ
อะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ 
ยทุธศาสตร์ ช่วยใหอ้งคก์รกาํหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาไดแ้ละเป็นแนวทาง
ท่ีบุคคลภายในองคก์รรู้วา่จะใชค้วามพยายามไปทิศทางใดจึงจะประสบความสาํเร็จ 
 2. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ี
ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เขา้มาทาํงานร่วมกนัในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
รวมถึงขนาดของการควบคุม  การรวมอาํนาจและการกระจายอาํนาจของผูบ้ริหารโครงสร้าง         
ตามหนา้ท่ี ตามผลิตภณัฑ ์ตามลูกคา้ ตามภูมิศาสตร์ หรือแบบแมทริกช์ 
 3. ระบบ (System) เป็นกระบวนการและลาํดับขั้นของการปฏิบติังานทุกอย่างทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ระบบข้อมูล ระบบการผลิต งบประมาณ การควบคุม            
การฝึกอบรม และการบริหาร 
 4. รูปแบบการบริหาร (Style) เป็นรูปแบบวิธีการจดัการท่ีมีการปฏิบติั รวมทั้งการใช้
เวลาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ผูบ้ริหารควรจะใช้เวลาในการวางแผน การจดัองค์กร  
การจูงใจ การควบคุม รูปแบบองคก์รจะสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากวฒันธรรมองคก์ร และความเป็นผูน้าํ
ของผูบ้ริหาร 
 5. พนกังานหรือคน (Staff)  องคก์รจะตอ้งมีการจดัสรรบุคลากรให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตาํแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนจะต้องมี          
การประเมินผลงาน การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งและความรับผิดชอบ และการจ่าย
ค่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม 
 6. ทกัษะ (Skill) เป็นทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองคก์รท่ีมีความ
เช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึง 
 7. ค่านิยม (Shared Value or Superorinate Goal) เป็นส่ิงท่ีตอ้งกาํหนดโดยสมาชิกของ
องค์กร โดยการตั้งปรัชญาและค่านิยมเพื่อปลูกฝังให้แก่สมาชิกโดยท่ีค่านิยมร่วมจะเป็นแนวคิด
รากฐานของการสร้างธุรกิจข้ึนมาและจะเป็นทิศทางในอนาคตท่ีผูบ้ริหารตอ้งการให้เกิดข้ึนใน
องคก์ร  
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 อาจกล่าวไดว้่าตวัแปรทั้ง 7 นั้น แบ่งกลุ่มตวัแปรไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรกลุ่มแรก 
เรียกวา่ “กลุ่มฮาร์ดแวร์” (Hardware) ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปร Strategy, Structure และ Systems 
และตวัแปรกลุ่มท่ีสองคือ “Software” ประกอบดว้ยตวัแปร Style, Staff, Skills, Shared Values   
 เม่ือไดม้าซ่ึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม Stanley C. Abraham 
(2006: 97-100) ไดเ้สนอการกาํหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix ซ่ึงเป็นการนาํปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาจบัคู่กนัหลงัจากประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์     
4 ปัจจยั นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางท่ี
เรียกว่า TOWS Matrix โดยจดัทาํเป็นตารางการวิเคราะห์นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ ภยัคุกคาม มาวิเคราะห์เพื่อกาํหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ประเภทต่าง ๆ  ซ่ึง
สามารถแสดงทางเลือกของการตดัสินใจในยทุธศาสตร์ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  รูปแบบการกาํหนดยทุธศาสตร์แบบ TOWS Matrix 
 

                    Internal 
Factor 
External Factor 

Strengths 
แสดงรายการจุดแขง็ 

Weaknesses 
แสดงรายการจุดอ่อน 

Opportunities 
แสดงรายการโอกาส 

SO Strategies 
การสร้างยทุธศาสตร์โดยใชจุ้ดแขง็ 
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบจากโอกาส 

WO Strategies 
การสร้างยทุธศาสตร์ท่ีใชข้อ้ไดเ้ปรียบ 

จากโอกาสโดยการลบจุดอ่อน 
Threats 
แสดงรายการอุปสรรค 

ST Strategies 
การสร้างยทุธศาสตร์ท่ีใชจุ้ดแขง็ 
ท่ีมีอยูห่ลีกเล่ียงขอ้อุปสรรค 

WT Strategies 
การสร้างยทุธศาสตร์ท่ีทาํใหเ้หลือจุดอ่อนให้
นอ้ยท่ีสุดและพยายามหลีกเล่ียงตอ่อุปสรรค 

 

ท่ีมา:  C. Abraham, Strategic Planning A. Practical Guide for Competitive Success   
(California: Thomson South West, 2006), 97. 
 

  Stanley C. Abraham ไดก้ล่าวไวว้่าในการนาํเทคนิค TOWS Matrix มาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์นั้นมีขั้นตอนการดาํเนินการท่ีสําคญั 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุ  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม  โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นการระบุให้เห็นถึง
จุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองคก์ร  ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นโอกาส
และอุปสรรคจะเป็นการประเมินภายนอกองค์กร อาจกล่าวได้ว่าประสิทธิผลของการกาํหนด
ยุทธศาสตร์ท่ีใช้เทคนิคน้ีจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคท่ีละเอียดในทุกแง่มุม และ 2) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็ง
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กบัอุปสรรค จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค ผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใน
ขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าวทาํใหเ้กิดยทุธศาสตร์ 4 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม     
ท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์ในเชิงรุก  
 2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นจุดแขง็และขอ้อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ในเชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้
อุปสรรคจากภายนอกท่ีองค์การควบคุมไม่ได ้แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกนั
ขอ้จาํกดัท่ีมาจากภายนอกได ้
 3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ี
เน่ืองจากองคก์ารมีโอกาสท่ีจะนาํแนวคิดหรือวธีิใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยูไ่ด ้
 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม   
ท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ใน เชิงรับ ทั้งน้ี
เน่ืองจากองคก์ารเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้อุปสรรคภายนอกท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้  

 จากแนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การเพื่อการกาํหนดยุทธศาสตร์หรือ        
กลยุทธ์ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix นั้นสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์สําหรับการ
กาํหนดยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ขององคก์าร โดยการนาํปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น มาวิเคราะห์พิจารณา
ร่วมกนัโดย การพิจารณาจุดแข็งและโอกาสเพื่อนํามากาํหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในเชิงรุก    
การนาํจุดแขง็และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงป้องกนั การนาํจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงแก้ไข การนําจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกันเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ  ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ารนาํเทคนิค TOWS Matrix มาใชใ้นการวิเคราะห์
เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งปัจจยัภายในและภายนอก 
โดยขอ้มูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์นั้นนาํมาเป็นทางเลือก
สําหรับการกาํหนดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ ในการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
 

 

 



 

57 

57 

แนวคิดเกีย่วกบัการเพิม่ความสามารถทางการแข่งขัน 
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 ปัจจุบนัปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ
จาํเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในด้านศกัยภาพของคน ความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ และบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็และความสามารถทางการแข่งขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนทั้งภาคการผลิต การคา้ และบริการ  ในช่วงท่ีผา่นมาการพฒันาเพื่อยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศมุ่งเน้นท่ี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)”     
โดยมองวา่ความสามารถในการแข่งขนัเกิดจากการไดเ้ปรียบทางดา้นปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั 
ณ ปัจจุบนัการพฒันาได้ปรับเปล่ียนมาเป็นการมุ่งเน้นความได้เปรียบเชิงแข่งขนั (Competitive 
Advantage) เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีเกิดจากการแข่งขันโดยการพฒันา
เทคโนโลยี ทกัษะแรงงาน ระบบการบริหารจดัการท่ีดี และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อไปสู่การเพิ่ม 
ผลิตภาพ (Productivity) ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการดาํรงชีวิตท่ีสูงข้ึนของประชาชนในประเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 1-2)  การจดัอนัดบัขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของโลกซ่ึงประเมินโดย World Economic Forum (WEF) (2011) ในปี 2010-2011 
พบวา่ขีดความสารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยอยู่ในลาํดบัที 38 จากทั้งหมด 139 ประเทศ    
ซ่ึงลดลงจากปี 2009-2010 ท่ีอยูใ่นลาํดบัท่ี 36  สาเหตุท่ีทาํให้ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
ประเทศไทยตํ่าลงเกิดจากปัญหา 1) ความมัน่คงของรัฐบาล 2) ความไม่มัน่คงในนโยบาย 3) ความ
ไม่มีประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานราชการ 4) การคอร์รัปชัน่  และ  5) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
(ประภสัสร คาํสวสัด์ิ, 2554)  นอกจากน้ี World Economic Forum (2011) ยงัไดส้รุปรายละเอียดท่ี
สาํคญัของดชันีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยโดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1.  กลุ่มข้อกําหนดพื้นฐาน ขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีโดดเด่น คือ ความ
แขง็แกร่งในดา้นการคุม้ครองนกัลงทุน การรักษาระดบัเงินเฟ้อ ส่วนขีดความสามารถในการแข่งขนั
ท่ีค่อนขา้งตํ่าในดา้นการับมือของภาคธุรกิจอนัเน่ืองมาจากการก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มสาธารณสุข
และการศึกษา ขั้นพื้นฐาน   

 2.  กลุ่มเสริมประสิทธิภาพ ความโดดเด่นของไทยในดา้นขนาดของตลาดทั้งในส่วน
ของขนาดตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ และการเข้าถึงสินเช่ือได้โดยสะดวก 
ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ความเขม้งวดดา้นการจา้งงาน และดา้น
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ของค่าแรงและผลิตภาพแรงงาน และระยะเวลาในการก่อตั้ งธุรกิจถือว่าประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งตํ่า  

 3.  กลุ่มนวตักรรมและระดบัการพฒันา ประเทศไทยมีความสามารถในดา้นปริมาณ
ของการจดัหาวตัถุดิบภายในทอ้งถ่ิน และสถานะของการพฒันาคลสัเตอร์ท่ีโดดเด่น แต่มีปัญหาใน
เร่ืองของการกระจายอาํนาจจากฝ่ายบริหาร  

 ความสามารถทางการแข่งขันนั้ นไม่ได้มองเฉพาะระดับประเทศแต่รวมถึง
ความสามารถทางการแข่งขันระดับองค์กร ซ่ึง International Institute for Management 
Development (2003) ไดก้ล่าวถึงความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัประเทศมีความเช่ือมโยงกบั
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัองค ์ซ่ึงองคก์รในท่ีน้ี หมายถึง องค์กรธุรกิจ ส่วนความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศสามารถสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้องค์กรคงความสามารถ
ในการแข่งขนัไวไ้ด้ ความแตกต่างของความสามารถในการแข่งขนัของประเทศกับองค์กร คือ     
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะองค์กรสามารถท่ีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ส่วน
สภาพแวดล้อมของประเทศเป็นเพียงส่วนสนับสนุนซ่ึงทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ให้กบัองค์กรธุรกิจ (Garelli, 2002 and International Institute for Management 
Development, 2003) ดังนั้ นความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจย่อมส่งผลถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดงัท่ี Cooper (2005) ไดก้ล่าวไวว้่าความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัประเทศ คือ การท่ีประเทศมีองค์กรธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัหลาย ๆ 
องค์กร ดงันั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นเสมือนองค์กรธุรกิจหน่ึงของประเทศท่ี
จะตอ้งให้การส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนไปสู่ความ
ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัของประเทศ 

  ความหมายของความสามารถในการแข่งขัน 
 คาํจาํกดัความของความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีเป็นสากลไดว้ิเคราะห์ถึง

ความสามารถทางการแข่งขนั 3 ดา้น ได้แก่  ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input)  ดา้นประสิทธิภาพของ
กระบวนการการทาํงานขององคก์ร (Process) และดา้นผลลพัธ์จากการแข่งขนั (Output) ท่ีนาํมาสู่
ความสามารถทางการแข่งขันท่ีว ัดจากผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)  
(Hamalainen, 2003, อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ, สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 3) และมีผล    
ตอบแทนคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป (Porter, 1998: 76)  สําหรับ World Economic Forum: WEF ได้
ให้ความหมายของความสามารถทางการแข่งขนัเป็นเร่ืองของระดบัผลิตภาพการผลิตของแต่ละ
ประเทศ โดยปัจจยัทางดา้นสถาบนั เช่น กฎหมาย ตลอดจนนโยบายและปัจจยัอ่ืน ๆ จะมีบทบาทต่อ
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การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของผลิตภาพการผลิต ซ่ึงผลิตภาพการผลิตน้ีจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะกาํหนด
ความบริบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ของแต่ละประเทศ และสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความสามารถในการแข่งขนัเป็นการบริหารจดัการศกัยภาพและทรัพยากรทั้งหมดของประเทศเพื่อ
สร้างความบริบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) ให้แก่ประชาชนในประเทศ (Shala-Martin, 2007)  
นอกจากน้ีแลว้ในอีกความหมาย คือ การไดม้าซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัมาจากความไดเ้ปรียบ
ในเชิงแข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ีเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ (Forsman, 2004: 17)   
 ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั (Competitive Advantage) หมายถึง การท่ีองค์กรหน่ึง     
มีความไดเ้ปรียบเหนือองคก์รอ่ืน ๆ ในตลาดใดตลาดหน่ึง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง   
(Hu, 1995) ซ่ึงองคก์รหน่ึงอาจมีความไดเ้ปรียบในหลาย ๆ ดา้น เช่น มีระบบการผลิตท่ีเหนือกว่า    
มีการบริการท่ีเหนือกว่า มีตน้ทุนดา้นเงินเดือนค่าจา้งท่ีตํ่ากว่า ความไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ ส่งผล
ก่อให้เกิดการมีคุณค่าในสินคา้หรือบริการเป็นสําคญั (Coyne, 1986) โดยการสร้างความแตกต่าง
ให้แก่สินคา้และบริการทาํให้เกิดความโดดเด่นและมีคุณค่าเหนือกว่าสินคา้และบริการอ่ืน ๆ หรือ
ความสามรถในการนาํเสนอสินคา้หรือบริการด้วยตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า หรือทั้งสองประการ (Porter, 
1985) เป็นการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน (International 
Institute for Management Development, 2003)   

 ดังนั้ นองค์กรทีมีความสามาถในการแข่งขัน คือ องค์กรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ี
เหนือกวา่องคก์รอ่ืน ๆ (Bharadwaj, Varadarajan and Fahy, 1993)  

 อย่างไรก็ตามแมอ้งค์การหรือประเทศนั้นจะมีความสามารถทางการแข่งขนัแต่ก็มิได ้    
ทาํให้ความสามารถนั้นคงอยู่อนัเน่ืองจากบริบทของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง     
อยู่ตลอดเวลา และกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีส่วนขบัเคล่ือนและผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
สภาพบริบทท่ีเป็นอยู่  ดังนั้ น จึงได้ปรากฏคําว่า “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Competitive Advantage)”  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเม่ือ Porter ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์
พื้นฐานในการแข่งขนัท่ีองคก์รใชเ้พื่อบรรลุถึงความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน (Cheng and 
Yeh, 2007)  ความสามารถในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Competitiveness) หมายถึง 
ความสามารถขององค์กรท่ีมีเหนือกว่าคู่แข่งขัน และสามารถคงความเหนือกว่านั้ นไวไ้ด้ใน        
ระยะยาว (Almor and Hashai, 2004) ความย ัง่ยนืน้ีไม่มีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนวา่เป็นระยะเวลา
เท่าใด อีกทั้งไม่ไดห้มายความวา่จะย ัง่ยืนตลอดไป ดงันั้นส่ิงท่ีให้ผลการดาํเนินงานขององคก์รเป็น
เลิศนั้นมาจากองคก์รนั้นสามารถบรรลุซ่ึงความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัโดยยงัคงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืได ้(Fahy and Smithe, 1999)  
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 การไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนันั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง  ดงัท่ี Porter ไดแ้บ่งลาํดบัขั้นของการพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัจากการใชปั้จจยัต่าง ๆ เป็นตวัขบัเคล่ือนโดยแบ่งเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ (สํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554: 3)   

 ขั้นท่ี 1 เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนโดยปัจจยัการผลิตเป็นหลกั (Factor-Driven Economy) 
โดยภาคการผลิตและบริการท่ีพึ่งปัจจยัการผลิตขั้นพื้นฐานเป็นหลกั ความสามารถในการแข่งขนั     
จึงเน้นการแข่งขนัด้านราคามากกว่าคุณภาพ เม่ือเศรษฐกิจโลกเกิดความผนัผวนย่อมส่งผลต่อ    
ความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ   

 ขั้นท่ี 2 เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนโดยการลงทุน (Investment-Driven Economy) เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีเน้นการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีมาตรฐานเป็นปัจจยัในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิง
แข่งขนั แต่ยงัคงเป็นลกัษณะของการรับจา้งผลิตท่ียงัคงตอ้งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลกั จึงทาํให้
ระบบเศรษฐกิจกิจอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอกสูง  

 ขั้นท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม (Innovation-Driven Economy) เป็น
ระบบการผลิตและให้บริการท่ีเน้นการคิดคน้สินคา้และบริการใหม่ดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั โดยสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโดยรวมเกิดจากความเขม้แข็งของ
หน่วยธุรกิจทุกพื้นท่ีในประเทศ มีความเขม้แขง็ของเครือข่ายวิสาหกิจ โครงสร้างของสถาบนัต่าง ๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้งและแรงจูงใจในการสร้างนวตักรรมในประเทศมีสูง ระบบการผลิตจะแข่งขนักนัโดยใช ้    
กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและคุณค่าเป็นเอกลกัษณ์ 
 เม่ือพิจารณาจากความหมายของความสามารถทางการแข่งขันจะเห็นได้ว่าการท่ี
ประเทศใดประเทศหน่ึงจะสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้นั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐผูซ่ึ้ง        
ทาํหน้าท่ีในการสนับสนุนโดยการกาํหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสริม
องคก์รธุรกิจท่ีอยูภ่ายในประทศของตนให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัในการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับนานาประเทศได้ด้วยคุณภาพท่ีเหนือกว่า          
คู่แข่งขนั หรือความสามารถในการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีประโยชน์มากกวา่ หรือการผลิตสินคา้
และบริการในตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าคู่แข่งขนั  การพฒันาและส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
เพื่อให้ไดสิ้นคา้และบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัยอ่มส่งผลให้เกิดการมีผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทํากําไรซ่ึงเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ก่อให้เกิดความแข็งแกร่งและการเติบโตขององค์กรในบริบทของสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 เกณฑ์การวดัความสามารถทางการแข่งขัน  
 การท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงจะไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (Competitive Advantage) 
อาจจะตอ้งสร้างความสามารถทางการแข่งให้กบัทุกภาคส่วนภายในประเทศ ซ่ึงเกณฑ์ในการวดั
ความสามารถทางการแข่งขนัตามท่ี WEF (World Economic Forum) ไดก้าํหนดไวถึ้งปัจจยัทีมีผล
ต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศไว ้12 ปัจจยัหลกั จดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จดัทาํเป็นดชันี
ความสามารถในการแข่งขนั (Global Competitiveness Index: GCI)  ระดบัประเทศไวด้งัน้ี (World 
Economic Forum, 2008, อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมกาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2554)   
 

ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑก์ารวดัความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ 
 

กลุ่มของปัจจยัหลกั ปัจจยัหลกั 
กลุ่มท่ี 1  ปัจจยัหลกัของกลุ่ม
ประเทศท่ีแขง่ขนัหรือ
ขบัเคล่ือนดว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 

1. สถาบนั (Institutions) 
2. โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
3. เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Macroeconomic Environment) 
4. สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Health and Primary Education) 

กลุ่มท่ี 2  ปัจจยัหลกัของกลุ่ม
ประเทศท่ีแขง่ขนัหรือ
ขบัเคล่ือนดว้ยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการลงทุนและ
การปรับคุณภาพผลิตภณัฑ ์

1. การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (Higher Education and 
Training) 
2. ประสิทธิภาพในตลาดสินคา้ (Goods Market Efficiency) 
3. ประสิทธิภาพในตลาดแรงงาน (Labour Market Efficiency) 
4. ระดบัการพฒันาในตลาดการเงิน (Financial Market Development) 
5. ขนาดของตลาด (Market Size) 
6. ความพร้อมทางเทคโนโลย ี(Technological Readiness) 

กลุ่มท่ี 3  ปัจจยัหลกัของกลุ่ม
ประทศท่ีแข่งขนัหรือขบัเคล่ือน
ดว้ยนวตักรรม 

1. ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (Business Sophistication) 
2. นวตักรรม (Innovation) 

 

ท่ีมา:  World Economic Forum (2008, อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ, 2554), 55. 
 

 สําหรับ IMD (International Institute for Management Development) ไดร้ะบุถึง
หลกัเกณฑ์ในการจดัลาํดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดว้ยหลกัเกณฑ์ 4 กลุ่มหลกั 
และในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย 5 ปัจจยัย่อย ได้แก่ (ประมวลจาก International Institute for 
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Management Development, 2008, อา้งถึงใน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554)  
 

ตารางท่ี 5 หลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

กลุ่มหลกั ปัจจยัยอ่ย 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(Economic Performance) 

1. เศรษฐกิจภายในประเทศ 
2. การคา้ระหวา่งประเทศ 
3. การลงทุนระหวา่งประเทศ 
4. การจา้งงาน 
5. ระดบัราคา 

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
(Government Efficiency) 

1. ฐานะการคลงั 
2. นโยบายการคลงั 
3. กรอบการบริหารดา้นสถาบนั 
4. กฎหมายดา้นธุรกิจ 
5. กรอบการบริหารดา้นสงัคม 

ประสิทธิภาพภาคเอกชน 
(Business Efficiency)  

 

1. ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
2. ตลาดแรงงาน 
3. การเงิน 
4. การบริหารจดัการ 
5. ทศันคติและค่านิยม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 
 

1. สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลย ี
3. โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 
4. สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
5. การศึกษา 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
(Economic Performance) 

1. เศรษฐกิจภายในประเทศ 
2. การคา้ระหวา่งประเทศ 
3. การลงทุนระหวา่งประเทศ 
4. การจา้งงาน 
5. ระดบัราคา 

 

ท่ีมา:  ประมวลจาก International Institute for Management Development, 2008, อา้งถึงใน 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554. 
 

 



 

63 

63 

 นอกจากน้ีแล้วเกณฑ์การวดัความสามารถในการแข่งขันสําหรับประเทศอาจจะ
สามารถวดัไดจ้ากมาตรฐานการครองชีพ (Organization for Economic Co-operation and Economic 
Development as cite in Emery, Ellis and Montri Chulavatnatol, 2005: 39) การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Cockburn, Siggel, Coulibaly and Vezina, 1998) และความคุม้ค่าของทรัพยากรท่ีใชไ้ป เป็นเกณฑ์ใน
การวดั (Porter, 1998)  และงานวิจยัของ ประภสัสร คาํสวสัด์ิ (2554) ไดท้าํการศึกษาตวัช้ีวดั
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศพบว่าตัวช้ีวดัท่ีสําคญั ประกอบไปด้วย 1) รายได้
ประชาชาติแทจ้ริง 2) อตัราการเจริญเติบโตอยา่งแทจ้ริงทางเศรษฐกิจ 3) รายไดป้ระชาชาติต่อหน่ึง
หน่วยประชากร  4) มูลค่าการส่งออก 5) ดชันีการพฒันามนุษย ์ 6) ผลสัมฤทธ์ิทางเทคโนโลยี และ   
7) หน้ีสาธารณะ  
 สําหรับเกณฑ์การวดัความสามารถทางการแข่งขนัขององคก์รในระดบัธุรกิจนั้น ไดมี้
นกัวิชาการและผูรู้้ไดก้ล่าวไว ้(Forsman, 2000; Price, 1997 and Drucker, 2001) ถึงเกณฑ์การวดั
ความสามารถทางการแข่งขนัขององคก์ร คือ องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จโดยตวับ่งช้ีถึงความสําเร็จ
คือผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถขยายความหมายของผลการดาํเนินงานขององคก์รไดว้่าผลท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ ท่ีสามารถเปรียบเที ยบกับเป้าหมาย มาตรฐาน                 
ผลดาํเนินงานท่ีผ่านมาหรือการเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืนโดยความสําเร็จนั้นสามารถวดัได้จาก
ปัจจยั 9 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นสถานภาพทางการตลาด (Market Position) คือ วดัจากเป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมายดว้ยฐานะทางการตลาด ส่วนแบ่งตลาด ทั้งตลาดปัจจุบนัและตลาดใหม่ รวมทั้งสินคา้ใหม่
และบริการท่ีมุ่งสร้างความภกัดีจากลูกคา้ 
 2. ดา้นคุณภาพ (Quality) คือ การรักษาและพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการ
ขององคก์รธุรกิจ 
 3. ดา้นนวตักรรม (Innovation) มีสัมฤทธ์ิภาพในการบรรลุถึงระดบัของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมทั้งกระบวนการใหม่ ๆ ซ่ึงหมายถึง ทกัษะและกิจกรรมท่ีจาํเป็น
จะตอ้งมีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธุรกิจในเชิงแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืนใน   
ระยะยาว 
 4. ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การพยายามรักษาไวซ่ึ้ง
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดลอ้ม
และคุณภาพชีวติโดยรวม 

 



 

64 

64 

 5. ดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) การสรรหา การพฒันาและบาํรุงรักษา
ทรัพยากรบุคคลทุกระดบัให้มีคุณภาพสูงทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันคติ รวมทั้ง
พนกังานสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์กบัสหภาพแรงงาน 
 6. ดา้นทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) การจดัหา เก็บรักษาและจดัการ
ทรัพยากรทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 7. ดา้นทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) การจดัหา การสร้างและซ่อมแซม
บาํรุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพ เช่น อาคาร สถานท่ี โรงงาน เคร่ืองจักร และอุปกรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งนาํมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 8. ดา้นประสิทธิภาพตน้ทุน (Cost Efficiency) มีการใชท้รัพยากรทุกประเภททุกชนิด
อยา่งมีประสิทธิภาพเป็นผลใหอ้งคก์รธุรกิจสามารถผลิตสินคา้และบริการดว้ยตน้ทุนตํ่า 
 9. ดา้นการทาํกาํไร (Profitability) ระดบักาํไรจะตอ้งเหมาะสมไม่ตํ่าและสูงเกินไป 
รวมทั้งดชันีตวับ่งช้ีอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินท่ีดี  
 ทั้งน้ีการวดัความสามารถในการแข่งขนัในทางธุรกิจถือเป็นเร่ืองของความอยู่รอด 
ธุรกิจท่ีแข่งขนัไดจ้ะสามารถทาํกาํไรและเติบโตไดใ้นยุคของโลกาภิวตัน์ ท่ีตลาดสินคา้และบริการ
รวมทั้งการเงินมีความเช่ือมโยงกนัสูงและแนวโนม้จะเป็นตลาดเดียวกนั ดงันั้น การท่ีองค์กรธุรกิจ
จะดํารงอยู่ได้ในระยะยาวจําเป็นท่ีจะต้องหันมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการสร้าง              
ความเป็นธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนภายในองค์กรด้วยการให้ความสําคญักับปัจจยัทั้งสามด้านดังน้ี  
(บณัฑิต นิจถาวร, 2555: ออนไลน)์ 1) ดา้นการบริหารจดัการคนหรือพนกังานท่ีถือวา่เป็นทรัพยสิ์น
ท่ีมีค่าขององคก์ร โดยการพยายามหล่อหลอมพนกังานขององคก์รให้เป็นคนดีมีความสามารถท่ีจะ
อยูแ่ละสร้างความเจริญใหก้บัองคก์รต่อไป  2) ดา้นความน่าเช่ือถือ การดาํรงรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร ไม่วา่จะเป็น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร ลูกคา้ 
เจา้หน้ี ผูร่้วมลงทุน บริษทัคู่คา้ และพนกังาน อยู่และมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีดี และ 3) ดา้น 
ความย ัง่ยืนของตวัเศรษฐกิจและผูบ้ริโภค คือ ถ้าเศรษฐกิจและผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าและบริการ       
ไม่ย ัง่ยนืยอ่มส่งผลทาํใหอ้งคก์รธุรกิจนั้นไม่ย ัง่ยนื  
 Dess and Lumpkin (2003) ไดก้ล่าวว่าองค์กรธุรกิจนั้นจะสามารถไดเ้ปรียบในเชิง
แข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืนนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเกณฑ์การวดัความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัอย่างย ัง่ยืน       
ซ่ึงเกณฑ์การวดันั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะสําคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของความมีคุณค่าใน
ทรัพยากร คุณลกัษณะของความหายากในทรัพยากร คุณลักษณะของการลอกเลียนแบบไม่ได ้ 
คุณลกัษณะของการทดแทนไม่ได ้โดย Dess and Lumpkin ไดส้รุปเป็นเกณฑ์การวดัความไดเ้ปรียบ
ในเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  เกณฑก์ารวดัความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
 

คุณลกัษณะ ความสามารถในการแข่งขนั 
ความมี ความหา การลอกเลียน การทดแทน  
คุณค่า ยาก แบบไม่ได ้ ไม่ได ้  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั 

มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเชิง
แข่งขนั 

มี มี ไม่มี ไม่มี ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัชัว่คราว 
มี มี มี มี ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

ท่ีมา:  Dess and Lumpkin, Strategic Management: Creating Competitive Advantages  
(Boston: McGraw-Hill/Irwin., 2003), 101. 
 

 สาํหรับ Porter (1998) ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารวดัความสามารถในการแข่งขนัดา้นผลิตภาพ 
(Productivity) ซ่ึงผลิตภาพข้ึนอยู่กับการสร้างให้เกิดคุณค่าในสินค้าและบริการ ตลอดจน
ประสิทธิภาพทางการผลิต โดยองคก์รธุรกิจใดสามารถบรรลุดา้นผลิตภาพในระดบัท่ีสูงและเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรขององค์กร ส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถทางการแข่งขนัเพิ่มข้ึน (Bernolak, 1997)  
 จะเห็นไดว้า่เกณฑ์การวดัความสามารถทางการแข่งขนันั้นมาจากผลการดาํเนินงานท่ี
สามารถวดัไดใ้นลกัษณะเป็นตวัเลขในรูปของผลตอบแทนท่ีมาจากกาํไร และผลการดาํเนินงานท่ี
มิใช่ตวัเลขในลกัษณะของความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเกณฑ์การวดัความสามารถทางการแข่งขนั
นั้นผูว้จิยัขอสรุปเกณฑก์ารวดัในแต่ละดา้นจากนกัวิชาการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา โดยใชเ้กณฑ์การ
วดัความสามารถทางการแข่งขนัของ Drucker (2001) ซ่ึงมีลกัษณะเกณฑ์การวดัครอบคลุมในทุก
ดา้นของผลประกอบการขององคก์รธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเกณฑก์ารวดัความสามารถ
ทางการแข่งขนัสามารถวดัไดจ้าก 9 ดา้น ดงัน้ี  ดา้นสถานภาพทางการตลาด (Market Position)  ดา้น
คุ ณ ภ า พ  ( Quality) ด้ า น น วัต ก ร ร ม  ( Innovation) ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม  ( Social 
Responsibility) ด้านทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) ดา้นทรัพยากรทางการเงิน (Financial 
Resources) ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) ด้านประสิทธิภาพต้นทุน (Cost 
Efficiency) และดา้นการทาํกาํไร (Profitability)   
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วข้องกบัขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ควรจะมีการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูว้ิจยัขอนาํแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะนาํมาใช้
ประกอบการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคิดขีดความสามารถทางการแข่งขันของ Michale E. Porter 
 Porter ก็ได้เสนอแนวคิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงเขียนหนังสือ
เก่ียวกบัความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั ช่ือว่า “Competitive Advantage” ได้กล่าวหลกัการไวว้่า             
หากตอ้งการใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัไดแ้ลว้ จะตอ้งใส่ใจในส่ิง 3 อยา่งต่อไปน้ี (Porter, 1980)  
 1. ความเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) บริษทัจะพยายามท่ีจะชนะคู่แข่ง
ให้ไดท้างดา้นตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่คู่แข่ง แมว้า่จะมีสัดส่วนกาํไร (Profit Margin) ตํ่าก็ตาม ลกัษณะของ  
กลยุทธ์เช่นน้ีจะทาํให้คู่แข่งรายอ่ืนไม่อยากเขา้มาแข่งขนัเพราะไม่คุม้กบัความเส่ียงในการทาํตลาด
เพื่อให้ธุรกิจอยูร่อด โดยการชนะเหนือคู่แข่งดว้ยกลยุทธ์วิธีน้ีธุรกิจนั้นจะตอ้งอยูใ่นตลาดมาก่อนมี
ฐานลูกคา้จาํนวนมากจึงจะทาํใหธุ้รกิจมีกาํไรสุทธิสูง 
 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) เป็นกลยุทธ์ท่ีกิจการจะตอ้งสร้างความ
แตกต่างในดา้นสินคา้และบริการให้ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได ้และความแตกต่างนั้นตอ้งมีคุณค่าใน
สายตาของลูกคา้ การสร้างความแตกต่างในส่ิงท่ีคู่แข่งขนัไม่สามารถกระทาํได้นั้นทาํให้กิจการ
สามารถท่ีจะตั้งราคาท่ีสูงกว่าคู่แข่งขนั โดยความแตกต่างนั้นอาจสร้างข้ึนมาไดจ้ากความโดดเด่น
หรือความมีเอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึง 1) ฐานะหรือชนชั้นของผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ 2) ความเป็น
เลิศทางดา้นเทคโนโลยี 3) ความเป็นผูน้าํทางดา้นคุณภาพ 4) ความเป็นผูน้าํทางดา้นการให้บริการ 
และ 5) ความเป็นผูน้าํทางดา้นการเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั
จากการใช้กลยุทธ์น้ีสามารถสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนซ่ึงนําไปสู่ความ
จงรักภกัดีในสินคา้  
 3. การจาํกดัขอบเขต (Focus) เป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจมุ่งเนน้ผลิตสินคา้หรือบริการให้กบั
ตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ซ่ึงตลาดท่ีเลือกตอ้งมีศกัยภาพในการทาํกาํไรสูง มีความตอ้งการ
เฉพาะอยา่งท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองและสามารถใชเ้ป็นฐานในการขยายตวัทางตลาดในอนาคต 
โดยการหาช่องว่างในด้านความไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการของคู่แข่งขนัท่ีมุ่งตอบสนอง       
ความต้องการของตลาดแบบส่วนรวม ซ่ึงถือเป็นโอกาสของกิจการท่ีจะเข้าไปเจาะตลาดใน         
ส่วนนั้น ๆ  
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 หลงัจากนั้นแนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขนัได้ถูกพฒันาเป็นทฤษฏีเครือข่าย
วิสาหกิจ (Cluster Theory) ท่ีเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือสําหรับการพฒันาในระดบัจุลภาค โดย 
Porter (1990) ไดน้าํเสนอไวใ้นบทความวิชาการเร่ือง The Competitive Advantage of Nations ในปี 
ค.ศ. 1990 ซ่ึงกล่าวว่าแนวคิดท่ีมีความหมายต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอย่าง
แท้จริง คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) คลัสเตอร์หรือเครือข่ายวิสาหกิจ ซ่ึงหมายถึง
คุณลกัษณะ 4 ประการ ท่ีควรจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 2) ความร่วมมือซ่ึงจะ
นาํไปสู่ความเช่ือถือไวว้างใจ ซ่ึงเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีความสําคญัประการหน่ึง 3) การแข่งขนั      
ขอ้แตกต่างของเครือข่ายวิสาหกิจคือเป็นความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขนั และ 4) การมุ่ง
กาํหนดกลไกราคาหรือปริมาณ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัในบรรดาหมู่สมาชิก และประสิทธิภาพ
โดยรวม  

 โดย Porter ไดช้ี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีอุตสาหกรรมจะไดรั้บเม่ือรวมตวักนั ส่งผลต่อ
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศซ่ึงทาํให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) สามารถ
จดัหาองคป์ระกอบสาํหรับการผลิตไดง่้าย  2) เขา้ถึงแหล่งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและเช่ียวชาญ
เฉพาะไดง่้าย 3) เป็นกิจกรรมการผลิตท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนั 4) ผูป้ระกอบการเครือข่ายวิสาหกิจ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศไดง่้าย 5) ทาํให้เกิดการพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรม 6) การ
แข่งขนัภายในเครือข่ายวิสาหกิจทาํให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง และ 7) ส่งเสริมการเกิดและการขยายตวัของธุรกิจใหม่ ๆ ในเครือข่ายวสิาหกิจ 
 แนวคิดทฤษฎฐีานทรัพยากร 
 ทรัพยากรองค์กรถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายในขององค์กรท่ีมีความสําคัญต่อผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงทรัพยากรองค์กรนั้ นสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนหรือพัฒนาข้ึนได้ (พงษ์เทพ 
จนัทรสุวรรณ, 2550) เพื่อนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส่งผลให้การดาํเนินงานท่ีดีในระยะ
ยาวขององคก์ร (Wade and Hulland, 2004) จึงไดมี้ผูพ้ฒันาทรัพยากรองคก์รมาสู่การเป็นทฤษฏีฐาน
ทรัพยากร (Resource Based View of the Firm: RBV) ท่ีกล่าวถึง ทรัพยากรและความสามารถของ
องคก์ร โดยงานวิจยัของ Chamberlin and Robinson กล่าวถึง ความสําคญัของทรัพยากรขององคก์ร
นั้นเป็นการรวมกนัระหว่างทรัพยากรและความสามารถขององค์กร ซ่ึงทั้งสองอย่างน้ีเป็นปัจจยั
สําคญัทางการแข่งขนัและการสร้างผลกาํไรท่ีเหนือกว่าระดบัผลกาํไรโดยเฉล่ีย ต่อมาแนวคิดน้ี
ไดรั้บการพฒันาโดย  Penrose ในปี 1959 ท่ีกล่าวว่าองคก์รเป็นมากกว่าหน่วยของการบริหารงาน 
คือ เป็นศูนยร์วมของทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์ (Penrose, 1995: 24) และทฤษฏีฐานทรัพยากรไดรั้บ
ความนิยมและนาํมาใช้ศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการนาํทฤษฏีฐานทรัพยากรมาใช้ศึกษาใน
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ดา้นการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั เช่น Hunt and Morgan (1995); Barney (1991) and 
Grant (1991) โดยแนวคิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรและความสามารถขององคก์ร 
 คาํว่า “ทรัพยากร” ได้มีผูใ้ห้นิยามความหมายไวห้ลากหลาย อาทิเช่น Huang, Ou, 
Chen, and Lin (2006) ไดใ้ห้ความหมายทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย ์ความรู้ ความสามารถของ
องคก์ร กระบวนการปฏิบติังานขององคก์ร และ Collis (1995); Fahy and Smithee (1999) กล่าวว่า 
ทรัพยากร หมายถึงสินทรัพยท่ี์มีตวัตนและไม่มีตวัตนท่ีองค์กรครอบครองโดยความหมายของ
ทรัพยากรนั้นมีทั้งประเภทท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีตวัตน ได้แก่ (Fahy and 
Smithee, 1999 and Grant, 1991) ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร ท่ีดิน สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี เงินฝาก
ธนาคาร  เงินทุน และบุคลากร ส่วนทรัพยาสินท่ีไม่มีตวัตน  
 คาํวา่ “ความสามารถขององคก์ร”  คือ ความสามารถหรือทกัษะความชาํนาญ (Barney, 
Wright and Ketchen, 2001) ในการแปลงปัจจยัการผลิต (Inputs) เป็นผลผลิต (Outputs) ขององคก์ร 
รวมทั้งความสามารถในการจดัการทรัพยากรทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน เพื่อให้เกิดผลตามท่ี
องคก์รตอ้งการ (Dess and Lumpkin, 2007) และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  
 ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรถือได้ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนขององค์กร 
โดยจะตอ้งทาํการวเิคราะห์ทรัพยากรและความสามารขององคก์รวา่ ทรัพยากรใดท่ีเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน ทรัพยากรใดก่อให้เกิดความสามารถหลักขององค์กรท่ีเป็นแหล่งของการรักษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัให้ย ัง่ยืน (สาโรจน์ โอพิทกัษ์ชีวิน, 2548) โดยหลกัการของทฤษฏีฐาน
ทรัพยากรไดถู้กนาํมาใชบู้รณาการร่วมกบัทฤษฏีอ่ืน ๆ อยา่งไดผ้ลโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีน้ี
กบัแนวคิดทฤษฎีบริหารอ่ืน ๆ อาทิกลุ่มของทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเติบโตของธุรกิจ Penrose (1959) 
ได้เสนอทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโอกาสและ     
การปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์โดย Penrose ไดอ้ธิบายในเชิงตรรกะท่ีเช่ือมโยงเหตุและผลระหว่าง
ทรัพยากร ความสามารถ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไว ้3 ประเด็น ดงัน้ี 
 ประเด็นท่ีหน่ึง องค์การสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ไม่ใช่
เพราะการครอบครองทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั แต่เน่ืองจากประสิทธิภาพ และการมีความคิด
สร้างสรรค์ด้านการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัโดยการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนกับ   
การใชป้ระโยชน์ของตวัทรัพยากร โดยทรัพยากรเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความแตกต่างในการสร้าง
โอกาสและผลการดาํเนินงานทางการเงิน 
 ประเด็นท่ีสอง องคก์ารโดยเฉพาะผูจ้ดัการตอ้งสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรและการเกิด
โอกาส เพื่อกระตุน้นวตักรรมและการเติบโตขององค์กร ถือเป็นหน้าท่ีของผูจ้ดัการท่ีจะส่งเสริม
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ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรไปสู่ความสามารถขององคก์รท่ีเป็นพลวตัร เพื่อก่อให้เกิดนวตักรรม
และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
 ประเด็นท่ีสาม ตัวขับเคล่ือนอัตราและทิศทางของการเติบโตขององค์กรเกิดจาก
ความสามารถทางการบริหารและพรสวรรคด์า้นเทคนิค การขาดความสามารถเป็นเหมือนอุปสรรค
ต่ออตัราการเติบโตขององคก์รในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พื้นฐานความรู้ในปัจจุบนัและคุณสมบติัของ
ทรัพยากรท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร เป็นตวักาํหนดทิศทางในการเติบโตขององคก์ร 
ดงันั้น การมองขา้มปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัเหล่าน้ีส่งผลถึงประสิทธิผล และการสูญเสียความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั 
 นอกจากน้ีแล้วทฤษฎีฐานทรัพยากรยงัมีส่วนเช่ือมโยงกบัการบริหารจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Halawi, Aronson and 
McCarthy, 2005) โดยการมองวา่การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง
นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีทรัพยากรท่ีเขา้ข่ายลกัษณะหายาก มีคุณค่า ไม่สามารถลอกเลียบแบบได ้และ      
ไม่สามารถทดแทนได้ ทรัพยากรท่ีเกิดจากความรู้ (Knowledge) เป็นเหมือนทรัพยากรทาง
ยทุธศาสตร์ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร   
 สําหรับประเภทของทรัพยากรท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั Lewis (1995)   
ไดแ้ยกประเภทของทรัพยากรออกเป็น ทรัพยากรจบัตอ้งได ้และทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์ ทรัพยากรทางกายภาพ  ทรัพยากรดา้นการเงิน ทรัพยากรองคก์ร ทรัพยากร
ดา้นช่ือเสียง (ความน่าเช่ือถือ) ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยี ทรัพยากรดา้นการตลาด ทรัพยากรดา้น
กฎหมาย และทรัพยากรดา้นความสามารถในประกอบการ  
 อาจกล่าวไดว้่าทฤษฎีฐานทรัพยากร เป็นอีกหน่ึงทฤษฎีท่ีสามารถนาํมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เน่ืองจากแนวคิดของทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้นั้นส่งผลทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและ
ส่งผลถึงผลประกอบการในระยะยาว นอกจากน้ีแลว้แนวคิดหลกัอนัประกอบไปดว้ยการไดม้าซ่ึง
ทรัพยากรท่ีมีคุณลกัษณะของ ความมีคุณค่า ความหายาก การลอกเลียบแบบไม่ได ้และการทดแทน
ไม่ได้ ถือเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ท่ีทาํให้องค์การคงความสามารถในทางการแข่งขนัได ้   
อยา่งย ัง่ยนื 
 แนวคิดกลยุทธ์น่านน า้สีคราม (Blue Ocean Strategy)  
 การประสบความสําเ ร็จในธุรกิจ ไม่จ ํา เ ป็นท่ีต้องแข่งขันกันเพียงอย่างเ ดียว                
แต่ความสามารถหาลูกค้าหรือความต้องการใหม่ ๆ ก็ท ําให้ธุรกิจประสบกับความสําเร็จได้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  เป็นคาํกล่าวของ W. Chan Kim ผูเ้ขียนหนงัสือ “Blue 
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Ocean Strategy” ท่ีเป็นผูน้าํแนวคิดน้ีเสนอสู่โลกของธุรกิจ โดยหัวใจสําคญัของกลยุทธ์น่านนํ้ า        
สีคราม คือการทาํให้เกิด “Value Innovation” หรือการสร้างมูลค่าทางนวตักรรมโดยการให้
ความสาํคญัในเร่ืองของ  
 1. การสร้างตลาดใหม่ (Create Uncontested Market Space) เพื่อหลีกหนีการแข่งขนั  
 2. การไม่ใหค้วามสาํคญัในการแข่งขนั (Make Competition Irrelevant)  
 3. การสร้างและจบัความตอ้งการใหม่ (Create Uncontested Market Space)  
 4. การทาํลายขอ้จาํกดัท่ีตอ้งเลือกระหวา่งคุณค่าและราคา (Break The Value Trade-Off)  
 5. การผสานระบบทั้งมวลของกิจกรรมของบริษทัเพื่อบรรลุทั้งความแตกต่างและตน้ทุน 
(Align The Whole System of a Firm’s Activities in Pursuit of Differentiation and Low Cost)  
 การกําหนดกลยุทธ์น่านนํ้ าสีครามเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันน้ีเป็นการ
หลีกเล่ียงการแข่งขนัแบบดั้งเดิมโดยผูป้ระกอบการการจะทาํการพฒันาสินคา้ให้มีความแตกต่าง
หรือสร้างความตอ้งการใหม่ (New Demad) ข้ึนมาเพื่อนาํเสนอโดยใชน้วตักรรม (Innovation)  (พสุ  
เดชะรินทร์, 2555: ออนไลน์) ซ่ึง W. Chan Kim ไดก้ล่าวไวว้า่กลยุทธ์น่านนํ้ าสีครามนั้นมีลกัษณะ     
ท่ีแตกต่างจากกลยุทธ์ทางการแข่งขนัในอดีตท่ีผ่านมา และไม่ใชคู้่แข่งขนัเป็นตวัเปรียบเทียบ โดย
การไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและรักษาตน้ทุนให้
ตํ่าไปพร้อม ๆ กนั โดยการลดตน้ทุนในการตดัและลดปัจจยัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และ
เพิ่มคุณค่าท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บโดยการเพิ่มและสร้างส่ิงใหม่ท่ีอุตสาหกรรมนั้นไม่เคยเสนอให้กบัผูซ้ื้อมา
ก่อน โดยความเช่ือท่ีเกิดจากมุมมองท่ีวา่ขอบเขตของตลาดและอุตสาหกรรมสามารถเปล่ียนแปลง
ไดด้ว้ยการกระทาํและความเช่ือของผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมนั้น (ณฐัยา สินตระการผล, 2555: 248-272) 
 อาจกล่าวได้ว่าการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนันั้นอาจไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้
คู่แข่งขนัเป็นตวัเปรียบเทียบแต่ควรมาจากกาสร้างตลาดใหม่โดยการคิดคน้หานวตักรรมใหม่ สินคา้
ชนิดใหม่ หรือบริการใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรม กลยุทธ์น่านนํ้ าสีคราม 
(Blue Ocean Strategy) เป็นเคร่ืองมือสําหรับการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัท่ีแตกต่างไป
จากกลยุทธ์แบบเดิมท่ีใช้อยู่ท่ีเน้นการแข่งขนัในตลาดกลุ่มเดิมท่ีอ่ิมตวัแลว้และตลาดไม่สามารถ
เติบโตไดอี้กจนทาํใหต้อ้งแยง่ลูกคา้โดยการใชก้ลยทุธ์ราคาเป็นกลยทุธ์หลกัซ่ึงอาจส่งผลทาํให้ธุรกิจ
ประสบปัญหาไม่สามารถแกไ้ขอาจส่งผลทาํใหธุ้รกิจตอ้งปิดกิจการหรือลม้ละลายไปในทีสุด ผูว้ิจยั
เห็นว่ากลยุทธ์น่านนํ้ าสีครามเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มได ้เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นวิสาหกิจท่ีมี
ความยืดหยุ่นและเปล่ียนแปลงได้ง่ายกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่  ดงันั้นในสภาพแวดล้อมท่ีเกิดการ
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เปล่ียนแปลงทั้งจากกระแสโลกาภิวฒัน์และการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2558 
 

แนวคิดเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 โดยภาพรวมทางเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมาการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเน้น  
การให้ความสําคญักบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีตอ้งอาศยัการนาํเขา้เทคโนโลยีทางการผลิตจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทาํให้รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศกระจุกตวัอยู่ใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงไม่ก่ีประเภทเท่านั้น กระทัง่เม่ือประเทศไทยประสบกบัปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจคร้ังใหญ่  ในปี พ.ศ. 2540 ธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม  ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในคร้ังน้ี ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทาํให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนเร่ิมหันมาให้ความสนใจเก่ียวกับวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อม มากข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัไดมี้การส่งเสริม
และพฒันาเพื่อเป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่โดยให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยลกัษณะของการ
ผลกัดนัผา่นนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มประสบความสําเร็จ  
มีความมัน่คงและดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืนจนสามารถท่ีจะขยายกิจการไปเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่
ไดต่้อไป และการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ดงันั้น 
จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาและศึกษาแนวคิดท่ีสําคญัเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม โดยทาํการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

นิยามและความหมายของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ความสําคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปรากฏอย่างชดัเจนในช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจโลกตกตํ่าอนัเน่ืองมาจากราคานํ้ ามนั  ในปี พ.ศ. 2523-2527 ซ่ึงรัฐบาลในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปไดใ้ชม้าตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการปิดกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ 
(ศิริพร นพวฒันพงศ์, 2550) รวมทั้งประเทศไทยท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  
ในปี พ.ศ. 2540 ทาํให้คาํว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” มีความโดดเด่นและมีบทบาท    
ในสังคมมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนัการให้คาํจาํกดัความหรือคาํนิยามสําหรับคาํวา่ “วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม” ยงัมีความแตกต่างกนัออกไป ไม่มีลกัษณะเป็นเอกภาพ อาจมีความแตกต่างกนัตามขนาด
ของกิจการ ซ่ึงวดัไดจ้ากสินทรัพยถ์าวรหรือการจา้งงานเป็นเกณฑ์  หรือกาํหนดนิยามของวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมตามความเหมะสมสอดคล้องกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ (World Business Council for Sustainable Development, 2007 and Promoting Small and 
Medium Enterprises for Sustainable Development) สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
ซ่ึงมีจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดาํเนินธุรกิจอยู่เป็นจาํนวนมากก็ไดก้าํหนดนิยาม 
ความหมาย และเกณฑ์การจาํแนกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไวด้งัน้ี (สํานกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554)  
 

ตารางท่ี 7 นิยาม ความหมาย และเกณฑก์ารจาํแนกวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 กลุ่มประทศอาเซียน 

 

 ประเทศสมาชิก นิยามในการจาํแนกกลุ่มผูป้ระกอบการ 
สิงคโปร์ ไดก้าํหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การผลิต สินทรัพยถ์าวรเกิน    

15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ การบริการ การจา้งงานเกิน 200 คน หรือสินทรัพยถ์าวรเกิน  
15 ลา้นดอลาร์สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เกณฑ์ท่ีใชป้ระกอบไปดว้ย จาํนวนการจา้งงานและมูลค่าของรายไดต้่อปี และจาํแนก
กลุ่มผูป้ระกอบการออกเป็นกลุ่ม ผูผ้ลิต บริการ คา้ส่งและคา้ปลีก โดยกาํหนดนิยามใน
แต่ละกลุ่มดงัน้ี  วสิาหกิจขนาดยอ่ม จาํนวนการจา้งงานไม่เกิน 75 คน ส่วนของผูถื้อหุ้น
ไม่เกิน 500,000 ริงกิต วสิาหกิจขนาดกลาง จาํนวนการจา้งงานเกิน 75 คน ส่วนของผูถื้อ
หุน้ระหวา่ง500,000- 2.5 ลา้นริงกิต 

ฟิลิปปินส์   เกณฑท่ี์ใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าทุน หรือสินทรัพยถ์าวร แต่ไม่รวม
ท่ีดิน โดยแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มผลิต บริการ คา้ส่งและคา้ปลีก แต่ไม่ไดใ้ห้คาํจาํกดัความท่ี
ชดัเจนในแต่ละกลุ่ม ใหเ้พียงคาํจาํกดัความแบบกวา้ง ๆ ดงัน้ี วิสาหกิจรายยอ่ย เป็นกลุ่ม
ท่ีมีการจ้างงานน้อยกว่า 10 คน และมูลค่าทุนหรือสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมท่ีดิน)        
นอ้ยกวา่ 3 ลา้นเปโซ่  วิสาหกิจขนาดยอ่ม คือกลุ่มท่ีมีการจา้งงาน 10 คนข้ึนไป แต่ไม่
นอ้ยกวา่ 100 คน และมีมูลค่าทุนหรือสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมท่ีดิน) ตั้งแต่ 3 ลา้นเปโซ
แต่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นเปโซ  วิสาหกิจขนาดกลาง คือ กลุ่มท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 100 คน 
แต่น้อยกว่า 200 คน และมีมูลค่าทุนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ตั้ งแต่ 15        
ลา้นเปโซ แต่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นเปโซ  

อินโดนิเซีย   เกณฑท่ี์ใชมี้ลกัษณะเป็นแนวทางเดียวกนักบัฟิลิปปินส์ คือ พิจารณาจากจาํนวนการจา้ง
งานและมูลค่าทุนหรือสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมท่ีดิน) ซ่ึงไดก้าํหนดนิยามไวด้งัน้ี กลุ่ม
วิสาหกิจรายยอ่ย คือ กลุ่มท่ีมีการจา้งงานนอ้ยกวา่ 5 คน และมีมูลค่าทุนหรือสินทรัพย์
ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) นอ้ยกวา่ 50 ลา้นรูเปียห์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม คือ กลุ่มท่ีมีการ
จา้งงานตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป แต่น้อยกว่า 50 คน และมีมูลค่าทุนหรือสินทรัพยถ์าวร        
(ไม่รวมท่ีดิน) ตั้งแต่ 50 ลา้นรูเปียห์ แต่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นรูเปียห์ และกลุ่มวสิาหกิจ 
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ตารางท่ี 7 นิยาม ความหมาย และเกณฑก์ารจาํแนกวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 กลุ่มประทศอาเซียน  (ต่อ) 

 

 ประเทศสมาชิก นิยามในการจาํแนกกลุ่มผูป้ระกอบการ 
 ขนาดกลาง คือกลุ่มท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 50 คน แตน่อ้ยกวา่ 100 คน และมีมูลค่าทุน

หรือสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมทีดิน) ตั้งแต่ 200 ลา้นรูเปียห์ 
บูรไนดารุสซาลาม หลกัเกณฑท่ี์ใชคื้อ เกณฑก์ารจา้งงาน ซ่ึงนิยามไวด้งัน้ี กลุ่มวสิาหกิจรายยอ่ย การจา้งงาน

นอ้ยกวา่ 5 วสิาหกิจขนาดยอ่ม การจา้งงานตั้งแต่ 6 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 50 คน วิสาหกิจ
ขนาดกลาง การจา้งงานมากกวา่ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน 

เวยีดนาม หลกัเกณฑ์ทีนํามาใช้มาจากจาํนวนการจ้างงานและมูลค่าทุนหรือสินทรัพยถ์าวร ซ่ึง
ประเทศเวยีดนามยงัไม่ไดจ้าํแนกหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดนิยามของวิสาหกิจท่ีชดัเจน 
ดังนั้ น กิจการท่ีมีการจ้างงานน้อยกว่า 300 คน และมีมูลค่าทุนหรือสินทรัพย์ถาวร      
นอ้ยกวา่ 10,000 ลา้นด่องาน ใหใ้หน้บัรวมเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

สหภาพพม่า เน่ืองจากประเทศพม่ายงัไม่ได้กาํหนดนโยบายแผนพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม จึงยงัไม่ไดแ้บ่งและจาํแนกกลุ่มวสิาหกิจ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจาํแนกประเภทของวิสาหกิจแบ่งตามจาํนวนการจา้งงาน มูลค่า
ทุนหรือสินทรัพยถ์าวร และมูลค่าผลผลิตหรือรายได ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
วสิาหกิจขนาดยอ่ม คือ กิจการท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 1 คน และนอ้ยกวา่ 20 คน มีเงินทุน
หรือสินทรัพยถ์าวรน้อยกว่า 250 ลา้นกีบ และมีผลผลิตหรือรายไดต้่อปีไม่เกิน 400      
ลา้นกีบ วิสาหกิจขนาดกลาง คือ กิจการท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 20 คน และนอ้ยกวา่ 100 
คน มีเงินทุนหรือสินทรัพยถ์าวรนอ้ยกวา่ 1,200 ลา้นกีบ และมีผลผลิตหรือรายไดต้่อปี
ไม่เกิน 1,000 ลา้นกีบ 

กมัพชูา หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจาํแนกผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ จาํนวนการจา้งงานและมูลค่าทุน
หรือสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี วิสาหกิจรายย่อย คือ กิจการท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 1 คน แต่     
ไม่เกิน 10 คน และมีเงินทุนหรือสินทรัพยถ์าวรน้อยกว่า 50,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
วสิาหกิจขนาดยอ่ม คือกิจการมีการท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 11 คน แต่ไม่เกิน 50คน และมี
เงินทุนหรือสินทรัพย์ถาวรตั้ งแต่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 250,00 
ดอลลาร์สหรัฐฯ วสิาหกิจขนาดกลาง คือ กิจการท่ีมีการจา้งงานตั้งแต่ 51 คน แต่ไม่เกิน 
100 คน และมีเงินทุนหรือสินทรัพยถ์าวรตั้งแต่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 
500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 สําหรับประเทศไทยได้มีการจํากัดความในนิยามและความหมายของวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นทางการตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 โดยกาํหนดวา่ “วิสาหกิจ” หมายความถึงการดาํเนินกิจการผลิตสินคา้ กิจการ
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การบริการ กิจการคา้ส่งและคา้ปลีก หรือกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2543) และ “วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” ไดแ้ก่ วิสาหกิจท่ีกาํหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงโดยครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ นัน่คือ 
 1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ 
 2. กิจการการคา้ (Trading Sector) ครอบคลุมการคา้ส่ง และการคา้ปลีก 
 3. กิจการการบริการ (Service Sector) ครอบคลุมกิจการจาํนวนมาก 
 สําหรับเกณฑ์ในการจาํแนกขนาดของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้
จาํแนกตามจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรในกิจการแต่ละประเภทดงัน้ี (สํานกังาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555)   
 

ตารางท่ี 8  นิยาม ความหมาย และเกณฑก์ารจาํแนกวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ประเทศไทย 
 

ผูป้ระกอบการ ประเภทกิจการ การจา้งงาน (คน) สินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 
 กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 

วสิาหกิจขนาดยอ่ม กิจการบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
 กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 
 กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 
 กิจการผลิตสินคา้ 51-200 เกินกวา่ 50  

แต่ไม่เกิน 200 
วสิาหกิจขนาดกลาง กิจการบริการ 51-200 เกินกวา่ 50  

แต่ไม่เกิน 200 
ผูป้ระกอบการ การจา้งงาน (คน) สินทรัพยถ์าวร  

(ลา้นบาท) 
ประเภทกิจการ 

 กิจการคา้ส่ง 26-50 เกินกวา่ 50  
แต่ไม่เกิน 100 

 กิจการคา้ปลีก 16-30 เกินกวา่ 30  
แต่ไม่เกิน 60 

 

 นอกจากคาํจาํกดัความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนิยามความหมาย     
ท่ีเป็นทางการแล้ว ยงัมีนักวิชาการและผูรู้้ต่างให้คาํจาํกดัความเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดยอ่มไวด้งัน้ี  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543)  ไดใ้ห้คาํกดัความถึงธุรกิจขนาดยอ่ม (Small 
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Enterprises) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั เน่ืองจากความสามารถในการ
แสวงหาช่องทางการตลาดเฉพาะ (Niche market) มีความคล่องตวั (Flexibility) ในการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตและระบบบริหารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) ขณะเดียวกนัก็มีตน้ทุนในการปรับตวัตํ่าและมีการดาํเนินการท่ีสามารถปรับเปล่ียน      
ไดง่้าย และดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิท และสุนีย ์เลิศแสวงกิจ (2538) ใหค้าํนิยามสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มไวด้งัน้ี ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small Business) หมายถึงธุรกิจท่ีเป็นอิสระ มีเอกชนเป็น
เจา้ของ ดาํเนินกิจการโดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใดและไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของ
บุคคลหรือธุรกิจอ่ืน  สําหรับธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจท่ีเสียเปรียบด้านราคาเม่ือเทียบกบั
ธุรกิจขนาดใหญ่  เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยสูงกว่า ในขณะเดียวกนัธุรกิจขนาดกลาง            
จะเสียเปรียบธุรกิจขนาดยอ่มดว้ยเพราะปรับตวัไดช้า้กวา่และมีตน้ทุนในการปรับตวัท่ีสูงกวา่ 
 จากคาํจาํกดัความในนิยามความหมายและเกณฑ์การจาํแนกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สามารถ
สรุปนิยามความหมายไดว้่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หมายความถึงกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจครอบคลุมใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ กิจการการผลิต กิจการการคา้ และกิจการการบริการ โดย
เกณฑก์ารจาํแนกขนาดของวิสาหกิจระหวา่งขนาดกลางและขนาดยอ่มใชเ้กณฑ์จากจาํนวนการจา้ง
งาน หรือ เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดิน  
 

บทบาทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในมิติด้านเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้  วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจสูง
กวา่ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา (Ayyagari Beck and Demirguec-Kunt, 2003) โดยวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเขา้ไปมีบทบาทในส่วนประกอบสําคญัตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่ตน้
นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า  (ปรัชญา อศัวเดชกาํจร และรุ่งรัตน์ ตถัยาธิคม, 2555) ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้
ดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเปิดและใชร้ะบบการคา้เสรีมาเป็นเวลานาน  ทาํให้ช่วงทศวรรษท่ี
ผา่นมาเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตในอตัราสูงอยา่งต่อเน่ืองทุกภาคส่วนทางดา้นเศรษฐกิจไม่
วา่จะเป็นดา้นการผลิต การคา้ และบริการ  มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและเกิดความหลากหลายไม่วา่
จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ต่างก็มีบทบาทสําคญัในแง่มุมท่ีต่างกนัไป 
โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ได้มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในเร่ืองสําคัญและในด้านต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลทางตรง            
ผลทางออ้ม คือ  การเป็นเคร่ืองมือช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน การลดปัญหาอาชญากรรม และ
เป็นการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาและวฒันธรรมของประเทศ 
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 บทบาทอนัสําคญัท่ีเห็นเด่นชัดในมิติด้านเศรษฐกิจจากการประมวลผลข้อมูลของ
สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ปี 2554 และแนวโนม้ปี 2555 (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 
2555: 1-45) พบว่า มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)          
ปี 2554 เท่ากับ 3,859,587.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมด ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเป็นผลผลิตจากกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศสามารถนาํรายได้เข้าประเทศ ในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออก
เท่ากบั 2,068,859.09 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ   

 นอกจากน้ีแล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจากการท่ีมีจาํนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตั้งอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งส้ิน 
2,652,854 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.76 ของจาํนวนวิสาหกิจโดยรวมของประเทศ  แบ่งเป็น
วิสาหกิจขนาดยอ่มจาํนวน 2,634,840 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.32 ของจาํนวนวิสาหกิจทั้งหมด 
วสิาหกิจขนาดกลาง 11,709 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 ของจาํนวนวสิาหกิจทั้งหมด และวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่จาํนวน 6,253 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.24 ของจาํนวนวิสาหกิจทั้งหมด ซ่ึงสามารถ
แสดงไดด้งัตารางท่ี 8 ประกอบดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดจาํนวนวสิาหกิจทั้งหมดโดยแยกเป็นแต่ละขนาดและกลุ่มธุรกิจ 
 

กลุ่มธุรกิจ SE ME LE SMEs ไม่ระบุ Total 
รวมภาคการขายส่ง  
ขายปลีก การซ่อม 
ยานยนต ์

1,173,611 2.719 2,043 1,176,330 - 1.178,373 

ภาคการขายปลีก 839,424 1,345 1,209 840,769 - 841,978 
ภาคการขายส่ง 334,187 1,374 834 335,561 - 336,395 
ภาคการบริการ 993,129 4,535 1,935 997,664 - 999,599 
ภาคการผลิต 467,741 4,454 2,274 472,195 - 474,459 
ไม่ระบุ 359 1 1 360 52 413 

รวม 2,634,840 11,709 6,253 2,646,549 52 2,652,854 
 

ท่ีมา: สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, “รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ปี 2555 และแนวโนม้ ปี 2555,” 4-2. 
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 สําหรับบทบาทในมิติด้านสังคม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเสมือน
เคร่ืองมือสาํหรับการแกไ้ขปัญหาความยากจนภายในประเทศ  จากจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  ท่ีกระจายตวัอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศนั้นก่อให้เกิดการกระจายรายไดใ้น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกันเอง และกลุ่มประชากรในทอ้งถ่ินแต่ละ
ภูมิภาค จาํนวน การจา้งงานในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในปี 2554 มีจาํนวนการจา้ง
งานทั้งส้ิน 10,995,977 คน คิดเป็นร้อยละ 83.89 ของจาํนวนการจา้งงานทั้งหมด ซ่ึงสามารถจาํแนก
ตามกลุ่มวสิาหกิจดงัตารางท่ี 10 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจาํนวนการจา้งงานจาํแนกตามกลุ่มวสิาหกิจ 
 

กลุ่มธุรกิจ SE ME LE SMEs ไม่
ระบุ 

Total 

รวมภาคการขายส่ง 
ขายปลีก  
การซ่อมแซม 
ยานยนต ์

3,697,399 125,016 522,907 3,822,415 - 4,345,322 

ภาคการขายปลีก 2,560,840 57,846 255,240 2,618,686 - 2,873,926 
ภาคการขายส่ง 1,136,559 67,170 267,667 1,203,729 - 1,471,396 
ภาคการบริการ 3,588,757 331,361 189,081 3,920,118 - 4,109,199 
ภาคการผลิต 2,598,188 653,646 1,397,267 3,251,834 - 4,649,101 
ไม่ระบุ 1,583 27 1,974 1,610 57 3,641 

รวม 9,885,927 1,110,050 2,111,229 10,995,977 57 13,107,263 
 

ท่ีมา: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, “รายงานสถานการณ์วสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2554 และแนวโนม้ ปี 2555,” 4-2. 
 

 จากปริมาณการจา้งงานท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผลใหป้ระชากรในทอ้งถ่ินทุกภูมิภาคของประเทศ  
มีรายได้และมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทาํให้ปัญหาความยากจนของประชากรภายในประเทศ
ลดลง ส่งผลทางออ้มถึงการลดปัญหาอาชญากรรมภายในประเทศ บทบาทท่ีสําคญัในมิติอีกดา้นคือ 
มิติด้านวฒันธรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
สินค้าภายในท้องถ่ินในลักษณะท่ีเป็น วตัถุดิบ สินค้าสําเร็จรูป หรือแม้แต่ประเพณี พิธีกรรม 
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินนั้นให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยการต่อยอดและยกระดบัสินคา้ทอ้งถ่ิน หรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม อาจกล่าวไดว้า่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัร
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สําคญัต่อ การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศ ดงัท่ี สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ 
เดือนเด่น นิคมบริรักษ,์ ประสาท ยนิูพนัธ์ และธราธร รัตนนฤมิตศร (2546) ไดส้รุปความสําคญัของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อเศรษฐกิจของประเทศไวด้งัน้ีคือ  
 1. เพิ่มการสร้างงานใหม่และเพิ่มการแข่งขนัในตลาด โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อม   
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเกิดข้ึนได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่สูง และมีความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนในวิสาหกิจ    
ขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นธุรกิจท่ีมีความคล่องตวัในการดาํเนินการ ดังนั้น จึงเป็นจุดสนใจของ            
ผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบการ และการท่ีมีกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้สู่ตลาด   
เป็นการช่วยเพิ่มระดบัการแข่งขนัในตลาดมากข้ึน ลดการผกูขาดทางการคา้ 
 2. เช่ือมโยงกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม     
มีส่วนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดใหญ่ในหลายด้าน เช่น การรับช่วงการผลิต การช่วยในการจดั
จาํหน่ายสินค้า ทั้ งค้าส่งและค้าปลีกแก่ผูบ้ริโภค การเป็นผูผ้ลิตปัจจัยการผลิตให้กับวิสาหกิจ      
ขนาดใหญ่ หรือใหบ้ริการเสริมแก่วสิาหกิจขนาดใหญ่ 
 3. รองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัและมีความหลากหลาย ดงันั้น ระบบเศรษฐกิจท่ีมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มท่ีแขง็แกร่งจะสามารถปรับตวัในช่วงเกิดวกิฤติทางเศรษฐกิจไดดี้ 
 4. กระจายการพฒันาไปทัว่ประเทศ เน่ืองจากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มกัมี
ลกัษณะการจดัตั้งกระจายไปตามชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ดงันั้น จึงมีบทบาทสําคญัใน 
การกระจายตวัดา้นการลงทุนและการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เช่นดา้นทกัษะฝีมือหรือเทคโนโลยต่ีาง ๆ  
 5. เพิ่มมูลค่าแก่วตัถุดิบภายในประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชท้รัพยากรในประเทศ
เป็นหลกั 

 นอกจากน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยงัมีส่วนสําคญัในองค์ประกอบของ     
การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศโดยการเขา้ไปมีบทบาทสําคญัใน 3 ดา้น 
ดงัน้ี (โกศล แก้วบุญส่ง, 2546; กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544; สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง         
และขนาดย่อม, 2547; สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2547 และดวงพร       
เหมวจิิตรพนัธ์, 2550)   

 1.  บทบาทในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของประเทศ  
 2.  บทบาทในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถฟ้ืนตวั และกลบัสู่ภาวะปกติ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกาํลงัมีบทบาทสําคญั
เพิ่มข้ึนอยา่งมาก เน่ืองจากกิจการส่วนใหญ่ในทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจระดบัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มทั้งส้ิน  
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 3.  บทบาทในการพฒันาขีดความสามารถในการประกอบการดว้ยขนาดขององคก์รท่ี
ไม่ใหญ่โตทาํให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทางธุรกิจหรือเป็นเจา้ของ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ ๆ สามารถพิสูจน์ความสามารถของตนเองไดโ้ดยการตั้งองค์กรธุรกิจ
ข้ึนมา ผลการดาํเนินการน้ีทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกลายเป็นเวทีในการบ่มเพาะนกั
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมข้ึนมาและอาจนาํไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ไดใ้นอนาคต 

 จากการศึกษาทาํให้เห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทสําคญัในการ
เป็นรากฐานสาํคญัอนัประกอบไปดว้ยรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีเป็นเคร่ืองมือ
และกลไกการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่มทาํหนา้ท่ีในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ รวมทั้ง
การทาํหน้าท่ีในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการกระจายรายได้ไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ            
ทัว่ประเทศ และการทาํหน้าท่ีในการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ ภาครัฐซ่ึงเป็นผู ้
กาํหนดทิศทางการบริหารประเทศ และผูก้าํหนดทิศทางการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมควรมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถแข่งขนัและดาํรง
อยูไ่ดใ้นประชาคมอาเซียน ดงัท่ีรัฐบาลไดก้าํหนดไวใ้นบางส่วนของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
 

นโยบายการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 นโยบายในการบริหารประเทศไดย้ึดนาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
แผนท่ีในการกําหนดทิศทางการพฒันาและบริหารประเทศ ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้กําหนด
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแลว้ จาํนวน 10 ฉบบั และปัจจุบนัอยูใ่นช่วงของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  โดยแต่ละฉบบัของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาตินั้นต่างกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ตาม
บริบทและสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลง ณ ขณะนั้น อาทิเช่น ช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 
(พ.ศ. 2535-2539) ยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศเนน้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกบั
การกระจายรายไดเ้พื่อแกไ้ข และลดปัญหาสินคา้ราคาแพงและการเหล่ือมลํ้าระหวา่งชุมชนเมืองกบั
ชนบท หลงัส้ินสุดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 พบวา่ แนวโนม้ของปัญหา
ท่ีมาจากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงนั้นเพิ่มมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นปัญหาความ
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แตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรในเมืองกบัชนบท ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาสังคมเส่ือมโทรมลงอนัเป็นผลของการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีให้
ความสําคญักบัวตัถุนิยมมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 
2540-2544) จึงได้เปล่ียนแนวคิดของการพฒันาประเทศมุ่งเน้นให้ “คน” เป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาโดยเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือในการเสริมสร้างศกัยภาพของคนและสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม ทิศทางของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 
2540-2544) เป็นจุดเร่ิมตน้ของการให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีสมดุลมากข้ึน ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงไดน้อ้มนาํ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาํ
ทางในการพฒันาและบริหารประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศไทยจะต้องเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทั้งการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ พลวตัรของการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนโดยผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจเป็นทั้ง
โอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ  ดงันั้น ทิศทางการพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยสรุปหลกัการสําคญั คือ มุ่งพฒันา
และบริหารประเทศภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ 
พร้อมทั้งการขบัเคล่ือนให ้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาเพื่อให้ประเทศเกิดการพฒันาสู่
ความสมดุลและย ัง่ยนืในทุกมิติอยา่งบูรณาการและเป็นองคร์วม  เพื่อนาํไปสู่ทิศทางการพฒันาและ
บริหารประเทศในระยะยาว  ดงัท่ีไดก้าํหนดเป็นวสิัยทศัน์ ในปี พ.ศ.2570 ดงัน้ี  

              

         “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานท่ีทัว่ถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนั
และกนั ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขนัไดเ้วทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่ง
มีศกัด์ิศรี” 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพฒันาส่งเสริมตั้งแต่เร่ิมต้นของการ
กาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยช่วงแรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) กล่าวถึงการพฒันาส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ไม่ไดใ้ห้ความจริงจงัในการพฒันาเช่น ช่วงของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 รัฐบาลไดส่้งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มและการสร้างนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค
พร้อมทั้งการกาํหนดมาตรการด้านภาษีเร่ืองการนาํเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัร ผลของนโยบายท่ี
เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการส่งเสริมเพราะรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ได้ให้
ความสําคญัของการพฒันา  (Thailand Development Research Institute: TDRI, 2555: ออนไลน์)  
จุดสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความสนใจและจริงจงัในการพฒันาส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เม่ือประเทศไทยประสบกบัปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ท่ีส่งผลกระทบอย่างกวา้งต่อธุรกิจ  
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตั้งแต่ภาคการผลิต ภาคการคา้ ภาคการบริการ 
และภาคธุรกิจเกษตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นช่วงของการกาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544)  ท่ีผูก้าํหนดนโยบาย คือ ภาครัฐต่างหามาตรการในการบรรเทา
แกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบ จึงไดม้อบหมายใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงขณะนั้นเป็นหน่วยงาน
ท่ีรับผดิชอบดูแลวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  จึงไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือ ไดแ้ก่ มาตรการ
สินเช่ือเพื่อการบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่อง การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 การจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดยอ่ม การจดัตั้งสถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อกลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การก่อตั้งกองทุนร่วมทุนและการปรับปรุงสถาบนัการ
คํ้าประกนัสินเช่ือสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการเร่งรัดการดาํเนินงานเร่งด่วน
ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีไดก้าํหนดไว ้ นอกจากน้ีแลว้ช่วงของการพฒันาส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ยงัไดก่้อตั้ง
สถาบนัอิสระเขา้มาเป็นแรงสนบัสนุนในการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
สถาบนัยานยนต ์สถาบนัทรัพยากรมนุษยด์า้นเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เป็นตน้ ความต่อเน่ืองของ
การพฒันามาสู่การกาํหนดนโยบายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) กาํหนดนโยบายใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาประเทศ
ไปสู่สังคมท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมคุณภาพ สังคมภูมิปัญญาและ        
การเรียนรู้ สังคมสมานฉนัทเ์อ้ืออาทรต่อกนัโดยยุทธศาสตร์มุ่งเนน้การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
การขยายฐานเทคโนโลยี การสร้างความเช่ือมโยงตลอดจนการรับช่วงระหว่างกิจการและ
อุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนการวิจยัและพฒันา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
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พฒันาชุมชนโดยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  แนวทาง 
การพฒันาในแผนพฒันาฯ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตใหมี้ผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณค่า
ของสินคา้และบริการท่ีผลิตในประเทศให้สูงข้ึน โดยกระบวนการของการพฒันาคลสัเตอร์ และ
เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน การสนบัสนุนการเพิ่มผลิตภาพ การผลิตในภาคธุรกิจในระดบัสาขา และ
การสนบัสนุนปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจและการลงทุน เพื่อให้ผลิตภณัฑ์และบริการ    
ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของผลิตภณัฑ ์  
มวลรวมในประเทศ ช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ในปี พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยได้ประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตวัอนัเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดย่อมทาํให้จาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 100,000 ราย ตอ้งปิดกิจการลง 
สําหรับวิสาหกิจท่ีประคบัประคองธุรกิจจนผ่านพน้มาได้ก็มีผลการดาํเนินงานลดลงถึง 32.63% 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2551: ออนไลน์) ประกอบกบัประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
ทั้ง 9 ประทศ จะรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 จึงเป็นโจทยใ์หญ่
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะต้องมาทบทวนนโยบาย เพื่อปรับปรุง พฒันาแนวทางการส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหม่  ดงันั้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ท่ีช้ีนาํทิศทางการพฒันา 3 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์
การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจยัแวดลอ้ม การพยายามและผลกัดนัให้เกิดการนาํ 
การวิจยัและพฒันา และการสร้างนวตักรรม การพฒันาคุณภาพทุนมนุษยผ์่านระบบการฝึกอบรม 
ในดา้นการผลิต การบริหารจดัการ การตลาด เพื่อให้เกิดผลิตภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนิน
ธุรกิจและเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินคา้และบริการ ตลอดจนการปรับปรุง เพิ่มเติมกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ให้สอดรับกบัการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดเสรีทางการคา้ 2) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภูมิภาค วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะ
ได้รับประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนการขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และความเป็น
หุ้นส่วนกบัประเทศคู่คา้ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ และการพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดนจากการพฒันาระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและการอาํนวยการความสะดวก
บริเวณจุดผา่นแดน  และ 3) ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน            
การสนบัสนุนให้เกิดการผลิตสินคา้ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยการสร้างโอกาสทางการตลาด
และการปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตลอดจนการสร้าง
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ภูมิคุม้กนัและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  
 จากนโยบายของการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแต่ละฉบับท่ีผ่านมา  จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อมได้เขา้ไปมีส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกลุ่มวิสาหกิจ   
ฐานรากท่ีรัฐบาล ให้ความสําคญั ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยา่งสมบูรณ์แบบ เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถแข่งขนัไดใ้นภูมิภาค
อาเซียน จาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีรัฐบาลจะตอ้งเร่งผลกัดนัการพฒันาส่งเสริมขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถแข่งขนักับประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียนและไดรั้บประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในคร้ังน้ี  
 

แผนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   
 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เป็นหน่วยงานหลกัท่ีทาํ
หน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายและแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตลอดจนเป็นผู ้
ประสานงานหลกักบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไดจ้ดัทาํ “แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”  เพื่อสร้างแผนหลกัของ
การดาํเนินงานส่งเสริมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ ปัจจุบนัไดอ้อก
แผนการส่งเสริมการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นจาํนวน 3 ฉบบั ดงัน้ี (สํานกังาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555)  
 

ตารางท่ี 11 สรุปสาระสาํคญัของแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 1-3  
 

แผนการส่งเสริม ทิศทางการพฒันาส่งเสริม/ยุทธศาสตร์/ผลการดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 1 

(พ.ศ. 2545-2549) 
ทิศทางการพฒันาส่งเสริม    
1. พฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีบทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมเป็น 
กลไกหลกัในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน 
โดยใหค้วามสาํคญัในลาํดบัสูงกบัวสิาหกิจระดบัล่างและระดบักลาง 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมุ่งเนน้การปรับโครงสร้าง เพื่อสร้างศกัยภาพของสินคา้
และบริการเป้าหมาย รวมทั้งการพฒันาคุณภาพ คน เทคโนโลยี และการจดัการท่ีดีเพ่ือ
ยกระดบัสินคา้และบริการส่งออกไปสู่ตลาดในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 11 สรุปสาระสาํคญัของแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 1-3  (ต่อ) 
 

แผนการส่งเสริม ทิศทางการพฒันาส่งเสริม/ยุทธศาสตร์/ผลการดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 1 

(พ.ศ. 2545-2549) 
3. ใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นแกนหลกัท่ีสามารถสร้างความเขม้แขง็ของ 
เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน โดยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การส่งเสริมเพ่ือให้
เกิดการพฒันาและยกระดบัวิสาหกิจท่ีต่อเน่ืองจากระดบัพ้ืนฐานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและ
กา้วสู่ระดบัสากลไดใ้นท่ีสุด 
4. การสร้างวฒันธรรม หรือ สงัคมผูป้ระกอบการใหแ้พร่หลาย เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิด 
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ และขีดความสามารถ 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาส่งเสริม  
1. ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟวูสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ป็นกลไกหลกัทาง 
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
2. ยทุธศาสตร์การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ 
3. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
4. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างศกัยภาพวสิาหกิจผูส่้งออกสู่ระดบัสากล 
5. ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
6. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างศกัยภาพของวสิาหกิจชุมชนในการแกปั้ญหาความยากจนและ 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

 ผลการดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานตามกรอบยทุธศาสตร์ท่ีไดต้ั้งไวใ้นมิติท่ีสาํคญั 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. มิติดา้นการเงิน  การปล่อยสินเช่ือใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นไปตาม 
เป้าหมายมีจาํนวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 421,471 ราย
ต่อปี แต่ปัญหายงัคงพบวา่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่ถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ ด้วยปัญหา การทุจริตคอรัปชั่น การขาดหลักทรัพยค์ ํ้ าประกัน และ
ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานและกฎระเบียบของสถาบนัการเงินภาครัฐ  
2. มิติดา้นการตลาด  มีการขยายช่องทางการตลาดใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เพ่ิมมากข้ึน แต่ยงัเป็นสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ขนาดเล็กและไม่ถาวร สําหรับการเขา้ถึง
ตลาดจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐร้อยละ 80 เป็นกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แต่ก็ยงัคงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการรายเดิม สินคา้สาํหรับการส่งออกโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 
51 ยงัอยู่ในกลุ่มสินคา้ขั้นพ้ืนฐาน (Primary) และสินคา้ท่ีเป็นการผลิตโดยใชแ้รงงาน
ปัญหาสําคญัในมิติด้านการตลาดคือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้าน
การตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขาดความสามารถในการสร้าง 
นวตักรรม ภาพลกัษณ์ ตราสินคา้ การขาดการสนบัสนุนปัจจยัพ้ืนฐานทางการตลาด 
3. มิติดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการยกร่างและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบการคา้  
ตลอดจนการจดัตั้งหอ้งปฏิบติัการตรวจสอบสินคา้เกษตรและอาหารและศูนยบ์ริการ 
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ตารางท่ี 11  สรุปสาระสาํคญัของแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 1-3  (ต่อ) 
 

แผนการส่งเสริม ทิศทางการพฒันาส่งเสริม/ยุทธศาสตร์/ผลการดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 1 

(พ.ศ. 2545-2549) 
งานวิจยัและพฒันานวตักรรมในทุกภูมิภาค แต่ยงัมีอยูจ่าํนวนนอ้ยไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการ และมีความล่าชา้ในการแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบการคา้ 
4. มิติดา้นการยกระดบักิจการ  มีการรวมกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจ (Cluster) เพ่ิมมากข้ึน 
การเขา้ถึงระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง และทกัษะความรู้ของแรงงานอยู่ใน
เกณฑท่ี์ตํ่า ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 
5. มิติดา้นบุคลากร  ผูป้ระกอบการยงัขาดความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจในการ 
ประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล ปัญหาท่ีพบจาํนวนศูนยบ่์มเพาะพ่ีเล้ียง  
ท่ีปรึกษาและนกัวนิิจฉยั ไม่เพียงพอกบัจาํนวนผูป้ระกอบการ ประกอบกบัไม่ไดมี้การนาํ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ และความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการสมยัใหม่ 
6. มิติดา้นการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ จาํนวนผูป้ระกอบการใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
แต่มีปัญหาท่ีสําคญัได้แก่ การขาดความสนใจ ความต่ืนตวั และความเขา้ใจในการทาํ
ธุรกิจท่ีเป็นระบบ และขาดการสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการประกอบการใหม่ 
7. มิติดา้นการส่งเสริมสินคา้/บริการของวสิาหกิจชุมชน  มีจาํนวนวสิาหกิจชุมชนพฒันา 
เป็นหน่วยธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน และมียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายของการส่งเสริมให้เกิด
รายได ้แต่ปัญหาท่ีพบ ความไม่ย ัง่ยืนและต่อเน่ืองของหน่วยธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองจาก
การขาดองคค์วามรู้ดา้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2550 - 2554) 

ทิศทางการพฒันาส่งเสริม    
แผนส่งเสริมฯ ฉบบัท่ี 2 ไดน้าํหลกัการสาํคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลกัของการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยกาํหนดทิศทางการ
พฒันาดงัน้ี 
1. การปรับโครงสร้างวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการสร้างสงัคม 
ผูป้ระกอบการ 
2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการวจิยัและพฒันา การสร้างนวตักรรม 
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพทางการแข่งขนั 
3. การสร้างใหเ้กิดความสมดุลในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยการคาํนึงถึงสงัคมและ 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาส่งเสริม  
1. การสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการ 
2. การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มในภาคการผลิต 
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ตารางท่ี 11  สรุปสาระสาํคญัของแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 1-3  (ต่อ) 
 

แผนการส่งเสริม ทิศทางการพฒันาส่งเสริม/ยุทธศาสตร์/ผลการดาํเนินงาน 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา้ 

4. การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
5. การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
6. การพฒันาปัจจยัเอ้ือในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ผลการดาํเนินงาน 
ภาพรวมจากการผลการดาํเนินงานการส่งเสริมตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2550-2554 ท่ีผ่านมา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันาและ
ส่งเสริมส่งผลให้ตวัช้ีวดัการเพ่ิมผลิตภาพ การเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าภาครัฐจะให้
ความสําคญัต่อการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเต็มท่ี    
อนัเน่ืองจากการส่งเสริมผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ขอ้ ยงัคงจาํกัดอยู่ในภาคการผลิตเป็น   
ส่วนใหญ่ และขอ้จาํกดัของการพฒันาส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นขอ้มูลการประกอบธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ในระดบัทอ้งถ่ินท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 
2. ดา้นงบประมาณสาํหรับการพฒันาองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญใหก้บัวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  
3. ดา้นความเขา้ใจในปัญหาและความตอ้งการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้ง 
4. ด้านความไม่เป็นเอกภาพและการบูรณาการการดาํเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มระหวา่งหน่วยงานในระดบัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 

ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 

ทิศทางการพฒันาส่งเสริม 
ทิศทางการส่งเสริมตามแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 มุ่งเนน้
การพฒันาศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยืน
โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการ
สร้างสรรค์และนวตักรรม ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ        
รายยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิดการรวมตวัและเช่ือมโยงกนัทางธุรกิจ เนน้การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีโดย 
คาํนึงถึงปัจจยัดา้นสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และเอกลกัษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ี ในดา้น
การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี      
จะมุ่งเน้นการสนับสนุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การคา้และดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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ตารางท่ี 11  สรุปสาระสาํคญัของแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 1-3  (ต่อ) 
 

แผนการส่งเสริม ทิศทางการพฒันาส่งเสริม/ยุทธศาสตร์/ผลการดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 3 

(พ.ศ. 2555 - 2559) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาส่งเสริม 
ซ่ึงสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์
ของการพฒันาไว ้4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
1. สนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทย 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
3. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยใหเ้ติบโตอยา่งสมดุลตามศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ี 
4. เสริมสร้างศกัยภาพของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยใหเ้ช่ือมโยงกบั
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 ผลการดาํเนินงาน    
อยูใ่นช่วงการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

 

 ทิศทางการพฒันาส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีผา่นมาตามแผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2545-2549) ถึงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2550-2554)  
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยการนํา
เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา และนวตักรรม และการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการประกอบการ  
เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการเพิ่มมูลค่าในสินคา้และบริการ เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็น
พลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดการพฒันาและมีเสถียรภาพ ตลอดระยะเวลาของการพฒันาส่งเสริม
ตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ยงัคงพบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประสบกับปัญหาและข้ออุปสรรคของการพฒันา แม้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งให้ความสําคญัและผลกัดนัส่งเสริมอย่างเต็มท่ี ดงันั้น ช่วงของการ
จดัทาํแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ทาํการศึกษาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 
ปัญหา อุปสรรค ของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีผ่าน เพื่อกาํหนดเป็นแผน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ท่ีไดก้าํหนดไว ้4 ยทุธศาสตร์ 
 คร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงทาํการศึกษายุทธศาสตร์ของการส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของวิสาหกิจ    
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ขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.
2555-2559) ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เน่ืองจากมีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกบัแผนและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเป็นแผนในระดบัประเทศ ขณะเดียวกนัก็สอดรับกบั
นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคญักบัการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากปัญหาวิกฤตทางการเงินของโลก 
และปัญหาวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศ การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างสรรค ์        
การยกระดบัผลิตภาพและประสิทธิภาพและการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเช่ือมโยง
กบัยุทธศาสตร์หน่วยงานระดบักระทรวงและกรมต่าง ๆ ของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัแผนระดบักลุ่มจงัหวดัท่ีคาํนึงถึงความตอ้งการการ
พฒันาส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในทอ้งถ่ินของแต่ละกลุ่มจงัหวดั และสอดรับกบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  โดยผูว้ิจยัขอสรุปประเด็นความสนใจการพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอกเกิดการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจดัทาํแผนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ ณ ปัจจุบันและอาจมีการ
คาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคต แต่ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดส่้งผลกระทบกบัวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะตน้ทุนค่าแรงท่ีปรับข้ึนเป็น 300 บาท ทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นการ
กาํหนดนโยบายของภาครัฐในหน่วยงานท่ีอาจจะไม่ได้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 2. ปัญหาความรู้ความเขา้ใจในผลกระทบท่ีจะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจมีความรู้ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของ
กิจการ ขนาดของกิจการ ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในแต่ละภูมิภาคอาจรับรู้และเขา้ใจในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแตกต่างกนั 
 3. ปัญหาในขอ้จาํกดัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพฒันาผลิตภณัฑ์
หรือบริการของตนไปสู่การเป็นนวตักรรมและธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์เน่ืองจากผูป้ระกอบการอาจยงั
ไม่เขา้ใจในความหมายของนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนกระบวนการท่ีจะนาํไปสู่
สินคา้และบริการท่ีเป็นนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 4. การส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากภาครัฐท่ีผ่านมา    
ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโดยการใหค้วามรู้ผา่นกระบวนการอบรม เห็นไดจ้ากแผนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1-2 ท่ีผ่านมา ไม่สามารถทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและ    
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ขนาดย่อม มีศกัยภาพทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างชัดเจน แต่ผลการประเมินการดาํเนินงาน
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลงานวิจยัต่าง ๆ ปรากฏว่าปัญหาและ
อุปสรรคท่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มประสบอยูก่็ยงัคงเป็นปัญหาเดิม และปัจจุบนัในแผน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 ก็ยงัคงเนน้แผนปฏิบติัการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผ่านกระบวนการของการฝึกอบรม ดงันั้น     
การกาํหนดแผนปฏิบติัการโดยกระบวนการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อาจไม่สะทอ้นถึงปัญหาและ  
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  
 ผลของการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผา่นมา พบวา่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงประสบกบัปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการ ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัเป็นส่ิงใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ียงัคง
ต้องการการพฒันาส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง ปัญหาหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นขอ้ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีไดรั้บ
การแกไ้ข มาโดยตลอดของการพฒันาส่งเสริม แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีก็ยงัคงเป็นปัญหาเดิมท่ีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประสบอยู่ ดงัจะเห็นได้จากผลของงานวิจยัและผลการศึกษา ทั้งจาก
นกัวิชาการหน่วยงานสถาบนัการศึกษา หรือแมแ้ต่หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มโดยตรงอยา่ง ไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ก็ยงัคง
พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการประกอบการและการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม   ซ่ึงผูว้ิจยัได้สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการประกอบการของ
วสิาหกิจขนาดกลางเกิดจากปัจจยัเก่ียวขอ้ง 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเกิดข้ึนจาก
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคโดยมีรายละเอียดสาเหตุท่ีมาของแต่ละปัจจยัดังน้ี  (รักพงษ์ บุญญฤทธ์ิ, 2544; 
ธนะพฒัน์ พลบัพลา, 2547; ไกรวิทย ์เศรษฐวานิช, 2548; ชยัพฒัน์ พูนพฒันพิบูลย ์และคณะ, 2548; 
ภทัราพร สมเสมอ, 2551; สมชาย สกุลสุรรัตน์, 2551; ณัฐพล นิมมานพชัรินทร์, 2552 และ
สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555)  
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ตารางท่ี 12 สรุปปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคสาํหรับ SMEs 
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน
ของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรค 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคการ
ประกอบการของ SMEs 

 

1. ดา้นผูป้ระกอบการหรือเจา้ของ
กิจการขาดความต่ืนตวัและความ
สนใจในการประกอบธุรกิจของ
ตนเอง และแรงงานท่ีอยูใ่นองคก์ร
ขาดซ่ึงทกัษะ ความรู้ ในงานท่ีทาํ 
2. ดา้นการจดัการภายในองคก์ร 
    2.1 ดา้นบญัชีผูป้ระกอบการขาด 
การจดัทาํและควบคุมบญัชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 
    2.2 ดา้นการเงิน ขาดการวางแผน 
และความรู้ดา้นการบริหารทาง
การเงิน 
    2.3 ดา้นการบริหารจดัการ  
ขาดความรู้และความชาํนาญในการ
จดัการสมยัใหม่ 
    2.4 ดา้นการตลาด ขาดการ 
วางแผนและการวเิคราะห์สภาพตลาด 

1. การบริการจากภาครัฐขาดการบูรณา
การเช่ือมโยงในการใหบ้ริการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวกหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการใหบ้ริการในแต่ละ
หน่วยงานไม่เพียงพอรวมทั้งเร่ืองของ 
 คุณภาพของการใหบ้ริการ 

1. ดา้นการตลาด 
2. ดา้นการเงินทุน 
3. ดา้นการบริหารจดัการ 
4. ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต/ 
การคา้/การบริการ 
5. ดา้นการพฒันาและ 
ส่งเสริมของภาครัฐ 

2. ปัญหาจากการกาํหนดนโยบายการ
บริหารงานในภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ
การดาํเนินงานของ SMEs เช่น ปัญหา
จากการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท
ต่อวนั และปัญหาการปรับข้ึนเงินเดือน
ระดบัปริญญาตรีขั้นตํ่า 15,000 บาท 
ปัญหาการเปิดเสรีทางการคา้        
3. ปัญหาดา้นของกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัท่ีส่งผลต่อกาดาํเนินงาน 
4. ปัญหาดา้นการส่ือสารขอ้มูล 
มาตรการส่งเสริมและพฒันา ตลอดจน
มาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ  
 5. ปัญหาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ดา้นเศรษฐกิจโลก และกระแส
โลกาภิวฒัน์ ท่ีส่งผลต่อขีด
ความสามารถทางการประกอบการ
ใหก้บั SMEs                       

6. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
ขอ้มูล 
 

3. ปัญหาดา้นการผลิต 
ผูป้ระกอบการ SMEs โดยส่วนใหญ่
มีปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตสูง
เน่ืองจากขาดการควบคุมตน้ทุนการ
ผลิต และขาดการนาํเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการผลิตตลอดจนขาดการ
พฒันาคุณภาพมาตรฐานของสินคา้ 
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ตารางท่ี 12 สรุปปัจจยัท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคสาํหรับ SMEs  (ต่อ) 
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน
ของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรค 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคการ
ประกอบการของ SMEs 

 

4. ปัญหาดา้นเงินทุน โดยส่วนใหญ่ 
ผูป้ระกอบการ SMEs มีขอ้จาํกดัใน
การดาํเนินงานทั้งระบบบญัชี และ
การขาดหลกัทรัพยใ์นคํ้าประกนั
เงินกูจึ้งส่งผลต่อการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบ  

6. ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศ 

 

5. ลกัษณะรูปแบบของการจดัตั้ง 
ส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการ ไม่ได ้    
จดทะเบียนโรงงาน ทะเบียนการคา้
ทะเบียนพาณิชย ์ส่งผลทาํให ้SMEs
ไม่สามารถเขา้ถึงมาตรการส่งเสริม
จากภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ 

  

 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จากปัญหาและขอ้อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมตลอดช่วงระยะเวลาของการพฒันาส่งเสริม รัฐบาลจึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วน  
โดยความร่วมมือกบัองค์กรเอกชน นกัวิชาการ เล็งเห็นว่าควรมีการจดัตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ข้ึนมา 
เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดนโยบาย กรอบการทาํงานการให้คาํแนะนาํปรึกษาและการพฒันาขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในทุกดา้นใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี  

 1.  หน่วยงานหลักท่ีให้การสนับสนุนด้านปรึกษาและแนะนํา คือสถาบนัพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นสถาบนัอิสระจดัตั้งตามนโยบายของรัฐบาลภายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์การท่ีมิไดแ้สวงหาผลกาํไร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
พฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะเพื่อให้ผูป้ระกอบการไดมี้การพฒันารูปแบบการ
ดาํเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืรวมถึงเป็นหน่วยงานท่ีเช่ือมโยงผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อการเป็นเครือข่ายในการเอ้ือผลประโยชน์  
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 2.  หน่วยงานหลกัท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นสินเช่ือและการคํ้าประกนั คือบรรษทัเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บอย.) ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (ธพว.) เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการดา้นสินเช่ือเพื่อการลงทุนและการให้คาํแนะนาํปรึกษาใน
การลงทุนโดยมีวงเงินกูต้ ั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองร้อยล้านบาท และยงัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
ให้บริการดา้น  การลงทุนคือบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ซ่ึงปัจจุบนัได้
ควบรวมกิจการเป็น ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน (ธอส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
(ธสน.) และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการคํ้าประกนั
สินเช่ือกรณีท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดหลกัประกนัหรือหลกัประกนัไม่เพียงพอต่อ
การคํ้าประกนั 
 3.  หน่วยงานหลกัท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร เทคโนโลยี และการ
จดัการ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และการจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะฝีมือในดา้นต่างๆของการดาํเนินธุรกิจ
และยงัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนัประกอบไปดว้ย กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม, สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมและสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

 4.  หน่วยงานหลกัท่ีให้การสนบัสนุนดา้นการลงทุน ขอ้มูลการลงทุนและการตลาด    
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือการสนบัสนุนเร่ืองของขอ้มูลในการประกอบธุรกิจ การดาํเนินงานการ
จดัตั้งโรงงานดา้นการภาษี มีหน่วยงานท่ีสําคญัคือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย ์ 
 อาจกล่าวไดก้ารจดัตั้งหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้นั้น เป็นการพฒันาส่งเสริมเพื่อให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถทางการแข่งขนัในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการได้มาซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ดงัท่ี Asean Competitiveness Report (2010) ไดก้ล่าวถึง
ขีดความสามารถของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน พบวา่ประเทศไทย
มีศกัยภาพการแข่งขนัในปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจและการดาํเนินงานธุรกิจโดยศกัยภาพการแข่งขนัท่ี
เขม้แขง็ของประเทศไทยนั้นเป็นส่วนท่ีมาจากการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภายในประเทศ
ใหเ้กิดความสามารถดาํเนินการได ้ในดา้นอุตสาหกรรมสนบัสนุนหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเร่ืองของนโยบายเก่ียวกบักลุ่ม (Cluster) ระดบัความร่วมมือในกลุ่ม (Cluster) ตลอดจนจาํนวน      
ซพัพลายเออร์ (Suppliers) ภายในประเทศ และการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ แต่ประเด็นท่ีน่ากงัวล คือ 
ศกัยภาพการแข่งขนัท่ีลดลงในด้านตลาดทุน ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางโลจิสติกส์และการคมนาคม 
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นอกจากน้ีแลว้การแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้ระดบัตํ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดัคือการใชเ้ทคโนโลยีในธุรกิจ ค่าใชจ่้าย
ในการวิจยัและพฒันาธุรกิจ และการได้เปรียบในการแข่งขนัเชิงเปรียบเทียบในภาพรวมของประเทศ 
(http//ttmemedia.wordpress.com, 2555) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า        
จุดแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย คือการมีทกัษะในด้านงานศิลป์ มีจิตใจในการ
ให้บริการ และการนาํภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ในสินค้าและบริการทาํให้สินคา้ไทยมีความโดดเด่น     
มากข้ึน สําหรับส่ิงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไดแ้ก่ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้มี
การนํา เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้น้อย  ขาดการวิจัยและพัฒนาในสินค้าและบริการ                  
การบริหารงานท่ียงัเป็นแบบดั้งเดิม การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศท่ียงัจาํกดัเฉพาะกลุ่ม ตลอดจน
ความไม่ รู้และเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐอันเน่ืองจากจํานวนวิสาหกิจ          
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีเป็นจาํนวนมาก  
 

แนวคิดเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
 

 การเปิดเสรีการคา้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศภาคีภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรี 
ไดมี้ส่วนช่วยให้สินคา้และบริการของประเทศไทยสามารถเขา้สู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาไดม้าก
ข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community 
(AEC) ท่ีจะเกิดข้ึนภายในปี พ.ศ. 2558 เป็นความร่วมมือกนัของชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อ
วตัถุประสงค์ให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วม การร่วมมือกนัการสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัของภูมิภาคอาเซียน การพฒันาเศรษฐกิจอาเซียนอย่างย ัง่ยืน และการบูรณาการภูมิภาค
อาเซียนเขา้กบัเศรษฐกิจโลก (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ถือเป็นหน่ึงหน่วยธุรกิจท่ีมีอยู่เป็นจาํนวนมากในชาติสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ดงันั้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงถูกยกข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการลดช่องว่างของการ
พฒันาในกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นหน่วยธุรกิจหน่ึงในแต่ละประเทศท่ีให้
ความสําคญัในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงโอกาสจากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ผูว้ิจยัเห็นว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนมีความสําคญัและเช่ือมโยงกบั
งานวิจยัในคร้ังน้ี  จึงได้ทาํการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพื่อทราบการก่อตวัและ
พฒันาการของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียนมาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทาง
แผนการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  
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การก่อตัวและพฒันาการของประชาคมอาเซียน 
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกอาเซียน  และเป็นประเทศท่ีมีบทบาทสําคญัในกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของอาเซียนมาโดยตลอด  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกของอาเซียนอีก           
9 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกมัพูชา         
จะรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงมีจาํนวนประชากรเกือบ 600 ลา้นคน หรือ 1 ใน 10 ของ
ประชากรโลก เม่ือคิดเป็นมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีจาํนวนเกือบ 30,000 ลา้นบาท นบัวา่
เป็นตลาดและแหล่งเงินทุนท่ีมีศกัยภาพมหาศาล  (ธิดารัตน์ โชคสุชาติ, 2553: 107)   ทาํให้กลุ่มภูมิภาค    
อ่ืน ๆ ต่างใหค้วามสนใจกบัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนภายในปี พ.ศ. 2558   
 จุดเร่ิมตน้ของอาเซียน (ASEAN)  หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Association of Southeast Asian Nations) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก จาํนวน 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บูรไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจกัรกมัพูชา 
โดยการใชส้ัญลกัษณ์เป็นเคร่ืองหมายรวงขา้วสีเหลือ 10 มดั เป็นการบ่งบอกถึงความหมายการท่ี
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ รวมกนัเพื่อมิตรภาพและความเป็น       
นํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั อยู่ในพื้นท่ีวงกลมสีแดงของสีขาวและสีนํ้ าเงินซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกภาพมี
ตวัอกัษรคาํวา่ ASEAN สีนํ้ าเงินอยูใ่ตภ้าพ แสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานร่วมกนั เพื่อความมัน่คง 
สันติภาพ เอกภาพ และความกา้วหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยสีทั้งหมด     
ท่ีปรากฏในสัญลกัษณ์ของอาเซียนเป็นสีสาํคญัท่ีปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
และแต่ละสีนั้นต่างมีความหมายโดยสีนํ้ าเงิน หมายถึงสันติภาพและความมัน่คงสีแดง หมายถึง 
ความกลา้หาญและความกา้วหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธ์ิ และสีเหลือง หมายถึงความเจริญ 
รุ่งเรือง (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)   
 หลายทศวรรษท่ีผ่านมาการรวมกลุ่มความร่วมมือภายในภูมิภาคมีวิวฒันาการและ
พฒันาการความร่วมมือในการพฒันาภูมิภาคสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดงัน้ี (ธนาสฤษฏ์ิ สตะเวทิน, 
2544: 57; กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, กระทรวงพาณิชย,์ 2554 และกระทรวงการต่างประเทศ, 
2554)  
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ตารางท่ี 13 การก่อตวัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน 
 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สาํคญั 
2510 เร่ิมก่อตั้งเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (Association of 

Southeast Asian Nations : ASEAN) โดยประเทศสมาชิกเร่ิมแรก 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนิเชีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยร่วมกันลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok 
Dectaration) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510  โดยมีวตัถุประสงค ์7 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และการบริหาร 
2. ส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค 
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และพฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค 
4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี 

 5. ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปแบบของการฝึกอบรม การวจิยั และส่งเสริมการศึกษา 
ดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการปรับปรุง 
การขนส่งและการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอกองคก์าร ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืน ๆ  
และองคก์ารระหวา่งประเทศ 

2527 ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกอาเซียน อนัดบัท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2527  
2535 การจดัตั้งเขตการคา้เสรี (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เกิดจากมติท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

คร้ังท่ี 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการร่วมมือของประเทศสมาชิกทั้ง 6 เพ่ือจุดมุ่งหมายใหก้ารคา้ 
ในกลุ่มอาเซียนเป็นไปโดยเสรี ดว้ยการลดอากรนาเขา้ใหต้ํ่าท่ีสุดหรือเหลือศูนย ์ขจดัปัญหาและ  

 อุปสรรคทางการคา้ ยกเลิกขอ้จาํกดัการนาํเขา้ท่ีเป็นมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีและมีการขยายเขตของ 
ความร่วมมือไปสู่ดา้นการขนส่ง การส่ือสาร สาธารณูปโภค บริการและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เขตการคา้เสรีอาเซียนดงักล่าวไดส่้งผลใหสิ้นคา้ในกลุ่มประเทศสมาชิก ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม
สินคา้เกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ถูกลดภาษีลงเป็น 0 % 

2538 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน อนัดับท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2538   

2540 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน อนัดับท่ี 8 และ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมมาร์ เขา้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน อนัดบัท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 
23 กรกฎาคม 2540 ประกาศ “วิสัยทศัน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020)” โดยการประชุมสุด
ยอดอาเซียนอยา่งไม่เป็นทางการ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยความประสงคเ์พ่ือ
เปล่ียนแปลงอาเซียนไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความมัน่คง  และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัพร้อม 
การพฒันาเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนัลดความยากจนและความแตกต่างในสงัคมและเศรษฐกิจ   
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ตารางท่ี 13 การก่อตวัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สาํคญั 
 โดยมีเป้าหมายสําคญัในดา้นเศรษฐกิจท่ีจะสร้างอาเซียนให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจท่ีมีความมัน่คง

และขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ การคา้ บริการ การลงทุน และการ
เคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีเพ่ือต้องการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

2541 ความร่วมมือจดัทาํแผนปฏิบติัการฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA)  เพ่ือการร่วมกนักาํหนด
แผนการดาํเนินการชุดแรกมีระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2541-2547) หลงัจากการประกาศ “วิสัยทศัน์
อาเซียน” ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 6 เดือนธนัวาคม 
2541 

2542 ประเทศกมัพชูา สมคัรเขา้เป็นสมาชิกอาเซียน อนัดบัท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2542  
2545 จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ตามมติการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 8  เห็นชอบใหอ้าเซียนกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน  

2546 แถลงการณ์ร่วม (Bali Concord II) เห็นชอบให้มีการจดัตั้งเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 
2563 โดยสนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมือ 3 ดา้น หรือเรียกวา่ 3 เสาหลกั ไดแ้ก่  
1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ประชาธิปไตยและความมัน่คงในภูมิภาคโดยความ
ร่วมมือทางการเมืองและความมัน่คงรอบดา้น  

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  เป้าหมายเพ่ือส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาโดยรวมตวัทาง
เศรษฐกิจใหเ้กิดความใกลชิ้ดข้ึน  
3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
เป้าหมายเพ่ือการทาํนุบาํรุงมนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ
อาเซียนโดยยดึถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

2549 เร่งรัดการจดัตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 จากเดิม 2563 โดยการลงนามใน “ปฏิญญา
เซบู” จากการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 12  ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

2550 การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนคร้ังท่ี 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ ไดเ้ห็นชอบและลงนามในเอกสาร
สาํคญั 2 ฉบบั คือ  1. กาํหนดกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)  เป็นกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองคก์รเป็นการวางกฎกติกาและกฎระเบียบในการบงัคบัรัฐสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  
2. การกาํหนดแผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ‚ปฏิญญาวา่ดว้ยแผนงานการจดัตั้ง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน‛ (Declaration on The ASEAN Economic Community Blueprint: 
AEC Blueprint) 
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ตารางท่ี 13 การก่อตวัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน (ต่อ) 
 
 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์สาํคญั 
2552 การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนคร้ังท่ี 14  และคร้ังท่ี 15 ณ ประเทศไทย ไดเ้ห็นชอบใน 

“ปริญญาชะอาํ”วา่ดว้ยเร่ืองของการจดัทาํแผนงานจดัตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คง 
(The  ASEAN  Political-Security  Community  Blueprint: APSC Blueprint) และแผนงานจดัตั้ง
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม (The ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC 
Blueprint)   

2553 การประชุมคร้ังท่ี 16 และคร้ังท่ี 17 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเน้ือหาสาระหลกัใหญ่
ของการประชุมคร้ังท่ี 16 มุ่งประเด็นเร่ืองของการเดินหน้าจดัตั้งประชาคมอาเซียนข้ึน ในปี 
2015 และติดตามแผนการดาํเนินงานในแต่ละดา้น สําหรับการประชุม คร้ังท่ี 17 ไดร่้วมกนั
จดัทาํ Master Plan on ASEAN Connectivity หรือแผนแม่บทในการเช่ือมโยงอาเซียน 

2554 คร้ังท่ี 18 และคร้ังท่ี 19 ณ ประเทศอินโดนิเซียน , คร้ังท่ี 18 เป็นการหารือเร่งติดตามแผนการรวมตวั
ประชาคมอาเซียน และคร้ังท่ี 19 ไดล้งนามในปฏิญญาบาหลีวา่ดว้ยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก 
(Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations- Bali Concord III)เพื่อ
เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลกมากยิง่ข้ึน ในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทในขอบเขต
ท่ีกวา้งกวา่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ท่านั้น อีกทั้งยงัเป็นตอกย ํ้าความเป็นภูมิภาคนิยมแบบเปิดท่ี
ไม่ปิดกั้นประเทศจากภายนอก และลงนามในปฏิญญาว่าดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของอาเซียน
ในความหลากหลายสู่การสร้างความแข่งแกร่งใหป้ระชาคมอาเซียน (Declaration on  ASEAN Unity In 
Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) อนัเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของอาเซียนในประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึงตระหนกัถึงความหลากหลายในภูมิภาค ซ่ึงไม่ถือ
วา่เป็นอุปสรรคในความเป็นเอกภาพของอาเซียน จดัตั้งศูนยป์ระสานงานอาเซียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรมและจดัการกบัผลกระทบจากภยัพิบติั (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on Disaster Management-AHA) โดยศูนยด์งักล่าวจะบริการขอ้มูลต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์
ต่อการประสานงานและจดัการเพ่ือใหก้ารช่วยเหลือง่ายและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2555 คร้ังท่ี 20 และคร้ังท่ี 21 ณ ประเทศกมัพูชา/คร้ังท่ี 20  เป็นการหารือเร่ืองการพฒันาประชาคมอาเซียน 
การเดินทางขา้มประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างสะดวก และการใชว้ีซาเดียวของประเทศอาเซียน การ
ปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ และการส่งเสริมให้เศรษฐกิจอาเซียนฟ้ืนตัว
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอ่อนแรง  และคร้ังท่ี 21 ลงนามรับรอง ‚ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซียน‛ การประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนคร้ังท่ี 21กรอบหลกัสําหรับการพฒันาการเคารพและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนขณะเดียวกัน ผูน้ําชาติอาเซียนตัดสินใจประกาศเล่ือนกาํหนดการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นเวลา 12 เดือน จากเดิมวนัท่ี 1 
มกราคม 2015 ไปเป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม    ปีเดียวกนั อนัเน่ืองมาจาก ขอ้จาํกดัหลายประการ รวมไปถึง
ขอ้ตกลงและขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายท่ีประเทศสมาชิกยงัตกลงกนัไม่ไดอ้าทิ ประเด็นเร่ืองการตรวจ
ลงตรา ภาษีอากรสินคา้ กฎระเบียบวา่ดว้ยการลงทุนระหวา่งกนั ฯลฯ  
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ความท้าทายของอาเซียนสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน 
 การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก อันเน่ืองจากกระแสของโลกาภิวตัน์และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ทาํให้อาเซียนมีความจาํเป็นท่ีจะต้องเร่งปรับตวั และ
ปรับปรุงการดาํเนินงานใหก้า้วทนักบักระแสของการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะการแข่งขนัทางการคา้
ท่ีเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน  ดงันั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนใน
ตลาดโลก ความทา้ทายท่ีกลุ่มอาเซียนจะตอ้งเผชิญนอกจากเร่ืองของกระแสการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกแล้ว ยงัมีเร่ืองของปัญหาการท่ีจะตอ้งทาํให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนรวมตวัและ
จดัตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจึงเร่งส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้ลึกซ้ึงและกวา้งขวางมากข้ึน และไม่จาํกดัเฉพาะดา้นการคา้
สินคา้ การคา้บริการ หรือการลงทุน แต่ยงัรวมถึงความร่วมมือในดา้นการอาํนวยความสะดวกทาง
การคา้และการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ การลงทุน ให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ตลอดจนตอ้งการให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานไดอ้ย่าง
เสรี ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันา ความกินดีอยูดี่ของประชาชนภายในประเทศ และนาํความเจริญรุ่งเรือง
มาสู่ภูมิภาค ขจดัปัญหาความยากจน และลดช่องวา่งความเหล่ือมลํ้าทางสังคมให้นอ้ยลง ดงันั้นการ
จดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ถือเป็นความทา้ทายท่ีกลุ่มประเทศสมาชิกจะตอ้ง
ดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้ห้ไวใ้นแถลงการณ์ร่วม (Bali Concord II) ในปี พ.ศ. 
2546 โดยการสนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมือ 3 ดา้น ดงัน้ี (กรมอาเซียน, กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2554)  
 1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community–APSC)    
 2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community–
ASCC)  
 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)   

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) ถือเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลประเทศอาเซียนท่ีจะผลกัดนัการเช่ือมต่อของเศรษฐกิจประเทศอาเซียนให้มีพลงัทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน โดยความร่วมมือกนัในการกาํหนดแผนการดาํเนินการท่ีปรากฏในพิมพเ์ขียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม ส่งเสริมให้มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ 
การลงทุน และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากข้ึน 
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 2. การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอาเซียน  
 3. การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค ลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาระหวา่งสมาชิก
เก่าและใหม่ 
 4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาค 

 นอกจากแผนการดาํเนินการตามพิมพเ์ขียวดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มประเทศอาเซียนยงัได้
กาํหนดยทุธศาสตร์การส่งเสริมในดา้นเศรษฐกิจไว ้12 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการรวมตวัของสินคา้และบริการสําคญัแรกเร่ิม 12 รายการ ไดแ้ก่ 4 สาขา 
เร่งรัดภายในปี พ.ศ. 2553  คือโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตภณัฑ์และบริการ
สุขภาพ การท่องเท่ียว และการขนส่งทางอากาศ โลจิสติกส์ ภายในปี พ.ศ. 2556 และสาขาอ่ืนภายใน
ปี พ.ศ. 2558 ไดแ้ก่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภณัฑ์ไม ้ ยานยนต ์ ผลิตภณัฑ์ยาง ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
สินคา้เกษตรและการประมง 

 2.  ด้านเขตการลงทุนอาเซียนโดยส่งเสริมการเปิดเสรีการลงทุนและการอาํนวย        
ความสะดวกดา้นการลงทุน  

 3. ดา้นการคา้สินคา้โดยมุ่งลดอุปสรรคดา้นภาษี การอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ 
เช่นศุลกากร การพฒันาความร่วมมือดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา ความร่วมมือดา้นอุตสาหกรรมและ      
การพฒันาวสิาหกิจ 

 4. ดา้นความร่วมมือดา้นการเงิน 
 5.  ดา้นการขนส่งทั้งการเคล่ือนยา้ยคนและสินคา้อยา่งเสรีในหลากหลายรูปแบบ 

 6.  ดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเช่ือมโยงและมัน่คงใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 7.  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการสร้าง ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการทาํให้ประชาชนกินดีอยู่ดีการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี การบริการดา้นวิชาการเพื่อตอบสนองต่อการรวมตวัดา้น
เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 8.  ดา้นพลงังาน โดยเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในอาเซียน โครงการเช่ือมโยงระบบ
พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ รวมถึงการอนุรักษแ์ละการรักษา      
ความปลอดภยั 

 



 

100 

100 

 9.  ด้านสาขาการเกษตร  สินค้าโภคภณัฑ์และป่าไม้โดยเน้นพฒันาเทคโนโลย ี            
ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการคา้ทั้งภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกบัประเทศ
ภายนอก 

     10.  ดา้นการเสริมสร้างสถาบนัของอาเซียน เช่น การกาํหนดกลไกการยุติขอ้พิพาท     
การจดัทาํขอ้มูลสถิติและเผยแพร่ใหป้ระเทศสมาชิกรับทราบ  

     11.  ดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศคู่เจรจาของอาเซียนโดยการสนบัสนุน
การเช่ือมโยงและส่งเสริมความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีอาเซียนมีกบัประเทศคู่คา้สําคญั
รวมถึงการจดัทาํความตกลงดา้นเศรษฐกิจกบัประเทศท่ีกาํลงัมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

     12.  ดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัประเทศคู่เจรจาของอาเซียนโดยการสนบัสนุน
การเช่ือมโยงและส่งเสริมความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีอาเซียนมีกบัประเทศคู่คา้สําคญั 
รวมถึงการจดัทาํความตกลงดา้นเศรษฐกิจกบัประเทศท่ีกาํลงัมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

 อย่างไรก็ตามแมก้ลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดแ้สดงเจตจาํนงความร่วมมือโดยการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ กฎบตัร นโยบายแนวทางการดาํเนินงาน ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งโครงสร้างเพื่อ
รองรับการไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวข้องประชาคมอาเซียน อีกส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญัและเป็นตวั
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนั คือ แผนแม่บทวา่ดว้ยความเช่ือมโยงระหวา่ง
กันในอาเซียนท่ีต้องการจะให้ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีความเป็นหน่ึงเดียวในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นกฎระเบียบ และดา้นประชาชน การจดัทาํแผนแม่บทวา่ดว้ยความเช่ือมโยง
ระหว่างกนัในอาเซียนไดรั้บการรับรองจากผูน้าํอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 17    
ณ กรุงฮานอย เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 เป็นผลทีเกิดจากแนวคิดของรัฐบาลไทยท่ีตอ้งการผลกัดนั
ให้เกิดการส่งเสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ การลดช่องว่างของการพฒันา และการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน (กษิต ภิรมย,์ 2554: 1)  ในแผนแม่บทวา่ดว้ยเร่ืองของการ
เช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยไดมี้การกาํหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ให้ทาํการลงทุนก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ การขนส่งทางนํ้ า การขนส่งทางอากาศ 
รวมทั้งการเช่ือมโยงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนโครงการท่อก๊าซและระบบสายส่ง
ไฟฟ้าของอาเซียน 2) ดา้นกฎระเบียบ โดยยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดการอาํนวยความสะดวกในการ
ขา้มแดน มุ่งเน้นพิธีการดา้นศุลกากร พิธีการตรวจคนเขา้เมือง การกกักนัพืชและสัตว ์ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งป้องกนัและแก้ปัญหาท่ีจะเกิดจากอาชญากรรม   
ขา้มชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การคา้มนุษย ์และมลภาวะต่าง ๆ นอกจากน้ีแล้วยงัเช่ือมโยงด้าน
เศรษฐกิจโดยการต่อยอดไปสู่การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน โดยภาคเอกชนให้เพิ่มมากข้ึน
และการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ ส่วนภาคทางการเกษตรมีการจดัทาํโครงการเกษตร
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แบบมีสัญญาในประเทศ และ 3) ดา้นประชาชน ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการไปมาหาสู่
กันระหว่างกัน เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคเกิดความรู้สึกเข้าอกเข้าใจ และเกิดความรู้สึกเป็น
อาเซียนหน่ึงเดียว (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554: 4) แผนแม่บทการเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนทั้ งสามด้านน้ีเปรียบเสมือนเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการบรรลุผลในด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นสามเสาหลกัของการนําไปสู่
วิสัยทศัน์ของการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020 (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 
2554: 11)  
 

แนวทางแผนการพฒันาส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในกลุ่มอาเซียน 
 พิมพ์เขียวนโยบายของอาเซียนด้านการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(APBSD) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หน่ึงในสามเสา
หลกัของประชาคมอาเซียน เกิดเป็นรูปธรรมจากการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดมี้การลงนามในประกาศร่วมแผนงานการจดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint AEC 
Blueprint)   เพื่อใชก้าํหนดทิศทางหรือแผนงานดา้นเศรษฐกิจในการรวมอาเซียน 10 ประเทศ       
เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย 4 ประการ (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554:  4)  จากพิมพเ์ขียว
ของนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหน่ึงในเป้าหมายของ 4 ขอ้ ท่ีได้กาํหนดไว ้ได้ระบุถึง
เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค ลดช่องวา่งของระดบัการพฒันาระหวา่งสมาชิกเก่า
และใหม่โดยการสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงอาเซียนได้ให้
ความสําคญัเน่ืองจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจ 
(ศูนยเ์ตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2554)   เพราะ
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีส่วนในการสนบัสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื ดงัท่ี สาํนกัเลขาธิการอาเซียนไดป้ระเมินไว ้พบวา่ วสิาหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ในอาเซียนมีสัดส่วนสูงร้อยละ 96 ของธุรกิจทั้งหมด และมีสัดส่วน    การจา้งงาน
ร้อยละ 50-85 ของการจา้งงานรวมในประเทศสมาชิกอาเซียน และรายไดข้องประเทศ   ท่ีเกิดจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีสัดส่วนร้อยละ 30-35 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และโดยภาพรวมของการส่งออกไปยงัภูมิภาคอ่ืนถึงร้อยละ 9-31 ของการส่งออกรวม 
(สาํนกังานประชาสัมพนัธ์, 2554)  

 ดังนั้ นผูน้ําของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันจัดทาํแผนนโยบาย สําหรับ       
การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเป็นภูมิภาคท่ีมี     
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การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั โดยการให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ให้การรับรอง
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategic Action Plan for SME Development) ปี 2553-2558 ในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน คร้ังท่ี 42  เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 โดยแผนงานเพื่อการดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัและเพิ่ม
ความสามารถในการปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ในการท่ีจะมุ่งสู่การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกนัในปี พ.ศ. 2558 (กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554) การ
ดาํเนินงานตามพิมพ์เขียวนโยบายของอาเซียนด้านการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development: APBSD) 2004-2014 ไดก้าํหนดพนัธกิจของ
การจดัทาํ APBSD ประกอบด้วย 1) การพฒันาและการดาํรงอยู่ของวฒันธรรมการเป็น
ผูป้ระกอบการ และนวตักรรมสําหรับ SMEs ในภูมิภาค 2) การช่วยเหลือ SMEs ในอาเซียนให้
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมองการณ์ไกล และ 3) การสนบัสนุนการร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายของ SMEs ในอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือกบัธุรกิจภายนอกภูมิภาค (สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2554: 263)  พร้อมทั้งการกาํหนดเป้าหมายสําคญัร่วมกนัในประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใตแ้ผนงานการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ดงัน้ี      
(กรมอาเซียน, กระทรวงการต่างประเทศ, 2554)  
 1. การเร่งการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในแต่ละประเทศไปพร้อม ๆ กนั 
โดยคาํนึงถึงระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนั  
 2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภูมิภาคดว้ยการสนบัสนุนใหเ้ขา้ถึงข่าวสาร การตลาด การพฒันาบุคลากร การเงิน และเทคโนโลย ี
 3. การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงและอุปสรรคทางการเงินต่าง ๆ รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีความทา้ทายข้ึน 
 4. การเพิ่มความสําคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเซียนต่อการ
เติบโตและการพฒันาของเศรษฐกิจโดยรวม 
 และกําหนดยุทธศาสตร์และกิจกรรมสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ          
ขนาดยอ่ม ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดงัน้ี (สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 
2554: 263)  
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 1. ตามการดาํเนินงานตาม APBSD 2004-2014  
  1.1 ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการมีส่วนร่วมใน      
การสร้างเครือข่ายผลผลิตและกระจายสินคา้ของภูมิภาค 
  1.2 ส่งเสริมแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
รวมถึงแหล่งทุนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  1.3 ภารกิจหลกัท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการของ ASEAN SME Agencies Working 
Group 
  1.4 การดาํเนินโครงการตาม AEC Blueprint 
  1.5 จดัตั้งหลกัสูตรร่วมกนัสาํหรับผูป้ระกอบการในอาเซียน 
  1.6 จดัตั้ งศูนย์ให้บริการครบวงจรสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ท่ีเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและภูมิภาคย่อยของประทศสมาชิก ซ่ึงอยู่ระหว่างการอนุมติั
งบประมาณจากกองทุน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)  
  1.7 จัดตั้ งการให้บริการทางการเงินสําหรับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดยอ่ม (SMEs) ในแต่ละประเทศสมาชิก 
  1.8 จดัตั้งโปรแกรมส่งเสริมการฝึกปฏิบติังานสําหรับเจา้หน้าท่ีระดบัภูมิภาคเพื่อ
พฒันาความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี  
  1.9 จดัตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
ระดบัภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีประกอบ
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  1.10 ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการมี        
ส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายผลผลิตและกระจายสินคา้ของภูมิภาค  
  1.11 ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดยอ่ม (SMEs) รวมถึงแหล่งเงินทุนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  

 2.  การยกร่าง ASEAN Common White Paper ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการศึกษารูปแบบและ
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะบรรจุไว ้ ทั้งน้ีไดมี้การสัมมนาเชิงปฏิบติัการไปแลว้ 1 คร้ัง ถึงแนวทางในการ
ดาํเนินการดงักล่าว ซ่ึงพบว่าปัญหาหลกัของการจดัทาํ White Paper ของอาเซียน คือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมจึงไดม้อบหมายให้ไทยเป็นเจา้ภาพการจดัประชุม
ระหวา่ง ASEAN SME Agencies Working Group และ Working Group on FDI Statistics เพื่อเป็น
การเพิ่มทกัษะในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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 3.  การยกร่างดชันีช้ีวดั (KPI) ดา้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของ
อาเซียนไว ้ 2 ขอ้ ไดแ้ก่  1) Average Labor Productivity of SMEs  ซ่ึงช่วยวดัขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ 2) Value of Microfinance Loans 
or of Microfinance Loans in Total Outstanding Loans และ Share of Small Business with Bank 
Loans ซ่ึงช่วยวดัความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  

 4.  การศึกษาแนวทางในการจดัตั้ง ASEAN SME Regional Development Fund         
ซ่ึงเป็นโครงการภายใต ้AEC Blueprint ท่ีไทยเป็นประเทศหลกัในการดาํเนินโครงการ  
 โดยภาพรวมทางเศรษฐกิจจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 
2558 อาเซียนจะมีอตัราการเติบโตจาก 1.7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2553  และเป็น 
2.7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2558 เฉล่ียเพิ่มข้ึนปีละ 7-8% (สํานกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย, 2554) ดงันั้นประเทศไทยจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัและกาํหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนไป  ซ่ึงณรงคช์ยั อคัรเศรณี (2554) ไดก้ล่าวไวใ้นการบรรยาย
พิเศษเร่ือง “ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศไทยควรกาํหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
โดยการสร้างความสัมพนัธ์พิเศษกบักลุ่มในภูมิภาคเดียวกนั คือ ภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน  
พร้อมทั้งการปรับกลยุทธ์ดา้นการคา้การลงทุนกบัต่างประเทศ  สําหรับประโยชน์ท่ีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มไดรั้บจากการเป็นประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่  (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, 2554: 23-24)  
 1.  ตลาดมีขนาดใหญ่ข้ึน การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนจะทาํให้ตลาดสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขนาดใหญ่ข้ึน จาก 65 ลา้นคน เป็นเกือบ 600 ลา้นคน ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อเน่ืองถึงการไดรั้บประโยชน์จากการประหยดัขนาด (Economy of Scale)  
 2.  การใช้ทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกเกิดใหม่       
4 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ท่ียงัมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 
ดงันั้น การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
ไทยมีศกัยภาพลงทุนในประเทศเหล่านั้นจะไดรั้บประโยชน์จากการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้น
กระบวนการผลิต ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนทางการผลิตตํ่าลง  
 3.  การสร้างภาพลกัษณ์ไทยในเวทีโลก การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน        
ท่ีเขม้แข็งและชดัเจนจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาคมโลกเก่ียวกบัการพฒันาการในดา้น
เศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาคตลอดจนภูมิภาคอ่ืน ๆ  
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 4.  โครงสร้างพื้นฐานจะไดรั้บการพฒันาใหเ้อ้ืออาํนวยกบัผูป้ระกอบการมากข้ึน การร่วมมือ
โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเพิ่มรายไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีแลว้วิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม 
ควรท่ีจะต้องปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนโดยการเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็น         
ส่ิงสําคญัท่ีจะบรรเทาผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนรวมถึงช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
โอกาสท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี แนวทางการปรับตัวอาจทาํได้ทั้ งในเชิงรุกและเชิงรับ (สํานักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย, 2554)  
 ประเทศไทยโดยรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดงัคาํแถลง
นโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีต่อหนา้รัฐสภา เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 โดยจุดมุ่งหมายหน่ึง
ของนโยบาย คือ “เพื่อนาํประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 อย่างสมบูรณ์ 
โดยสร้างความพร้อมและความเขม้แข็ง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และการเมือง 
และความมัน่คง” (กลุ่มงานนโยบาย, กรมอาเซียน, 2555: 22) เพื่อให้บรรลุตามนโยบายท่ีไดแ้ถลง
ไวรั้ฐบาลได้จดัตั้ งคณะดูแลนโยบายเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ดังน้ี (กลุ่มงานนโยบาย, กรม
อาเซียน, 2555: 23)  
 1. คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ประธาน บทบาทหนา้ท่ีการตดัสินใจและประสานงานระดบันโยบายเพื่อบูรณาการการดาํเนินการ
ของหน่วยงานไทยและเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   
 2.  คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน บทบาทหน้าท่ี       
เพื่อประสานงานและติดตามให้มีการดาํเนินการตามแผนแม่บทว่าดว้ยความเช่ือมโยงระหว่างกนั          
ในอาเซียนใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของไทย  
 3.  คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์  บทบาทหนา้ท่ีในการบูรณาการงานการเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจและการสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองอาเซียนใหแ้ก่ทุกภาคทุกส่วนของสังคม  
 4.  คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนการจัดตั้ ง
ประชาคมอาเซียนในสามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน โดยแบ่งภาระหน้าท่ีดงัน้ี กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานผูป้ระสานงานหลกัของเสาการเมืองและความมัน่คง กระทรวงการ
พาณิชยเ์ป็นหน่วยงานผูป้ระสานงานหลกัของเสาเศรษฐกิจ กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานผูป้ระสานงานหลกัของเสาสังคมและวฒันธรรม   
 5.  สาํนกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ดูแลรับผิดชอบ  โดย กรมอาเซียน, กระทรวงการ
ต่างประเทศ ทาํหน้าท่ีเพื่อเป็นผูป้ระสานงานกลางแห่งชาติในเร่ืองการอนุมติัข้อตดัสินใจของ
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อาเซียนและเตรียมการระดบัชาติของการประชุมอาเซียน และการมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคม
อาเซียน และเก็บรักษาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอาเซียน  
 อาจกล่าวไดว้า่การขบัเคล่ือนประเทศไปสู่การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนั
จากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนดงัคาํแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งกาํหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับกับสภาพบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต  และเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้รับ
ประโยชน์จาก การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดงักล่าวขา้งตน้ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
เร่งพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขนั (Competitive Advantage)  โดยการหาแนว
ทางการแก้ไขและลดอุปสรรคพร้อมทั้งการสร้างจุดแข็งและโอกาสให้เกิดข้ึนกบัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มเพื่อผลกัดนัให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขนั ในอดีตท่ีผา่นมาแมภ้าครัฐ
และภาคเอกชนจะกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมก็มิไดท้าํให้ปัญหาและขอ้อุปสรรคลดนอ้ยลง ในทางตรงกบัขา้มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรค สภาพทางการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึนอนั
เน่ืองจากสภาพการณ์การเปล่ียนแปลงในยุคของโลกาภิวฒัน์และการเปิดเสรีทางการคา้ในแต่ละ
กลุ่มภูมิภาค  
 

แนวคิดเกีย่วกบัเทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) 
 

 การวจิยั EDFR เป็นการวจิยัอนาคต (Futures Research) มีความเช่ือพื้นฐานท่ีวา่อนาคต
เป็นเร่ืองท่ีสามารถทาํการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ความเช่ือของมนุษยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
อนาคต มนุษยจึ์งสามารถสร้างอนาคตได้ ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการวิจยัในอนาคตมิใช่การทาํนายท่ี
ถูกตอ้ง  แต่เป็นการสํารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได ้ ทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค ์
เพื่อท่ีจะหาทางทาํแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนและขจดัแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป
หรือลดนอ้ยลง การวิจยัอนาคตจึงมีประโยชน์ในการกาํหนดนโยบาย การวางแผนการตดัสินใจใน
การปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การสร้างอนาคตอนัพึงประสงค ์
 เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)          
จุมพล พูลภทัรชีวิน ประจาํภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เป็น
ผูพ้ฒันาข้ึน ในปี พ.ศ. 2522โดยเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกนั เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดี
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ของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เขา้ด้วยกนั และเป็นการปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนของแต่ละ
เทคนิค โดยหลกัการเทคนิค EDFR คลา้ย ๆ กบัเทคนิค Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความ
ยดืหยุน่และเหมาะสมมากข้ึน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงขอนาํแนวคิดของเทคนิค Delphi เทคนิค 
EFR เพื่อช้ีให้เห็นถึงความแตกต่าง ขอ้ดี และจุดอ่อนของทั้งสองวิธี และหลงัจากนั้นก็จะกล่าวถึง
แนวคิดเทคนิค EDFR  
 

เทคนิคการวจัิยแบบเดลฟาย (จุมพล พลูภทัรชีวนิ, 2555: ออนไลน)์  
 เดลฟายเป็นเทคนิคการทาํนายท่ีพฒันาข้ึน โดยนกัคิดนกัวิจยัของ Rand Corporation 
คือ Helmer, Dalkey and Rescher เม่ือประมาณสองศตวรรษมาแลว้ ในปัจจุบนัเดลฟายเป็นเทคนิค
การทาํนายท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในเกือบทุกวงการไม่ว่าด้านธุรกิจ การเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษาและดา้นอ่ืน ๆ นอกจากเดลฟายจะเป็นเทคนิคการวิจยัและ   
การคาดการณ์อนาคตแล้ว เดลฟายยงัเป็นเทคนิคการส่ือสารระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนไดรั้บข่าวสารและแลกเปล่ียนความเช่ียวชาญระหวา่งกนัโดยไม่มีการเผชิญหนา้
กนัโดยตรงเช่นเดียวกบัการระดมสมอง (Brain Storming) หรือการประชุมกลุ่มแบบอ่ืน ๆ เดลฟาย     
รูปแบบเดิมมีลกัษณะเฉพาะ ต่อมาภายหลงัก็มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปบา้งแต่หลกัการและ
ระเบียบวิธีใหญ่ ๆ ยงัคงเหมือนเดิม คือการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญอยา่งเป็นระบบ 
โดยการขอให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนทาํการคาดการณ์วา่แนวโนม้หรือเหตุการณ์แต่ละอยา่งจะเกิดข้ึน
เม่ือใด หรือทาํการคาดการณ์วา่ภายในเวลาท่ีกาํหนด เช่น อีก 20 ปีขา้งหนา้ จะมีเหตุการณ์หรือ
แนวโนม้ใดท่ีจะเกิดข้ึนบา้ง หลงัจากนั้นผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์แลว้ป้อนผลการวิเคราะห์
ซ่ึงปกติจะอยูใ่นรูปของสถิติง่าย ๆ กลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาคาํตอบเดิมของตนเอง
เทียบกบัของกลุ่ม แลว้ทาํการคาดการณ์หรือตอบตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยักาํหนดอีกคร้ังหน่ึง ผูว้ิจยัก็จะ
นาํคาํตอบไปวเิคราะห์ใหม่ แลว้อาจป้อนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์กลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
อีกคร้ัง โดยปกติกระบวนการทาํซํ้ า (Iterative Process) แบบน้ีจะดาํเนินต่อไปอีกสองหรือสามรอบ
หรือจนกวา่จะไดค้าํตอบท่ีเป็นฉนัทามติ (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จุดมุ่งหมายของการทาํซํ้ า
ดงักล่าวก็เพื่อท่ีจะกรองความเช่ียวชาญของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญนัน่เอง 
 อาจสรุปขั้นตอนใหญ่ ๆ ของเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟายไดด้งัน้ี 
 1.  กาํหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Panel Experts) ผูว้จิยัจะตอ้งหาวิธีและทาํการคดัเลือกกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ความสามารถและความชาํนาญในเร่ืองท่ีจะศึกษาโดยปกติจะมีประมาณตั้งแต่
สิบกวา่คนข้ึนไปอาจถึงร้อย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายการวิจยั ความซบัซ้อนของเร่ืองท่ีศึกษา เวลา
และงบประมาณ 
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 2.  กาํหนดประเด็นแนวโนม้และสร้างเคร่ืองมือสําหรับการวิจยัโดยทัว่ไปมกัจะอยูใ่น
รูปของแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 3. ทาํเดลฟายรอบท่ีหน่ึง โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือสัมภาษณ์      
(ตวัต่อตวัหรือโดยการโทรศพัท)์ หรือการประชุมทางไกล (Tele-Conferencing) โดยผา่นระบบส่ือสาร
ทางเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 
 4. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้นรอบท่ีหน่ึง 
 5. ทาํเดลฟายรอบท่ีสอง โดยรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเชิง
สถิติ (Statistical Feedbacks) ท่ีเป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกดว้ยคาํตอบเดิมของตนเองแลว้ขอให้
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
 6.  ทาํเดลฟายรอบท่ีสาม หรืออาจจะมีรอบต่อไปอีก ถา้ยงัไมส่ามารถสรุปฉนัทามติได ้
 7.  สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโน้มท่ีมีฉันทามติตามเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ล้ว
อภิปรายเสนอแนะจากผลการวจิยั  
  

เทคนิคการวจัิยแบบ The Ethnographic Futures Research (EFR) (จุมพล พลูภทัรชีวนิ, 2550) 
 ผูพ้ฒันาเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EFR คือ โรเบิร์ต บี เท็กชเตอร์ (Robert B. Textor) 
แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากระเบียบวิธีวิจยัทาง
มานุษยวทิยาท่ีเรียกวา่ การวจิยัชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnographic Research หรือ Ethnography) 
 EFR เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีพยายามจะดึงเอาอนาคตภาพและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มประชากรท่ีศึกษาโดยการสัมภาษณ์ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีนาํ (Non-directive, Open-ended)  โดย
ผูว้ิจยัอาจมีหัวข้อหรือประเด็นท่ีเตรียมไวป้ระกอบ  แต่จะไม่มีลักษณะของการถามแบบช้ีนํา
หลกัการสัมภาษณ์แบบ EFR น้ีถือวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นผูค้วบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระในการให้
สัมภาษณ์อยา่งเต็มท่ี ลกัษณะของการสัมภาษณ์แบบ EFR ท่ีเด่นและแตกต่างไปจากการสัมภาษณ์
แบบอ่ืน คือ จะมีการแบ่งช่วงการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ โดยอาจจะแบ่งตามหวัขอ้ท่ีสัมภาษณ์
หรือตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุก ๆ ประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะทาํการสรุปการสัมภาษณ์
จากบนัทึกท่ีจดไวห้รือจากเทปบนัทึกเสียงให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ฟัง  และขอให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและแก้ไขคาํสัมภาษณ์ได้ กระบวนการเช่นน้ีเรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม 
(Cumulative Summarization Technique) โดยจะทาํเช่นน้ีจนจบการสัมภาษณ์เพื่อท่ีจะช่วยให้ผูว้ิจยั
มีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึนวา่ ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ คือ มีทั้งความตรง (Validity) และความ
เท่ียง (Reliability) ของขอ้มูลเพิ่มข้ึนโดยปกติการสัมภาษณ์แบบ EFR น้ีจะประกอบดว้ยอนาคตภาพ
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ท่ีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพและเรียงลาํดบักนัไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-
Realistic Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตภาพท่ีน่าจะ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด (Most-Probable Scenario) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพน้ี จะประกอบไปดว้ยแนวโนม้
ในอนาคตท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คาดวา่มีโอกาสเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการใชค้าํวา่ Realistic กาํกบัไวท้ั้ง
ในอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางร้ายเม่ือสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพ ตามขั้นตอนเสร็จแลว้          
ผูส้ัมภาษณ์อาจจะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู ้ให้สัมภาษณ์ฟังทั้ งหมดอีกคร้ังหน่ึงและขอให้ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมคาํสัมภาษณ์อีกหรืออาจจะนาํผลการ
สัมภาษณ์ท่ีจดบนัทึกไวห้รืออดัเทปไวก้ลบัไปเรียบเรียงใหม่ แลว้ส่งผลการสัมภาษณ์ท่ีเรียบเรียง
แลว้ไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์อ่านตรวจแกไ้ขเป็นการส่วนตวัก็ได ้ หลงัจากนั้นจึงนาํผลการสัมภาษณ์   
มาทาํการวิเคราะห์เพื่อจะหาฉันทามติระหว่างกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ แลว้นาํแนวโน้มท่ีมีฉันทามติ     
มาเขียนเป็นอนาคตภาพ ซ่ึงเป็นผลการวจิยัสรุปขั้นตอนใหญ่ ๆ ของการวจิยัแบบ EFR ไดด้งัน้ีคือ 
 1. กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  สัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ เป็นแบบเปิดและไม่ช้ีนาํ (Nondirective, Open-
ended) และเป็นแบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) คือ มีการเตรียมหัวขอ้หรือ
ประเด็นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ 
 3.  ใชเ้ทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization) 
 4.  วเิคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อหาฉนัทามติ 
 5.  เขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up) 
  

วธีิการวจัิยแบบ EDFR 
 Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคตอีกเทคนิค
หน่ึง พฒันาข้ึนเพื่อช่วยเพิ่มศกัยภาพของทั้งเทคนิค EFR และเดลฟาย ได้รับการคน้คิดและ
พฒันาข้ึน โดย จุมพล พูลภทัรชีวิน (ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, 2544: 114)  ในฤดูใบไมร่้วง ปี ค.ศ. 
1979 ในขณะท่ีกาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลยัมินนิโซตา้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
ดร.โรเบิร์ต บี เทก็ซเตอร์ แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ 
EFR และไดท้ดลองใช้เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR น้ีเป็นคร้ังแรกกบังานวิจยัเร่ือง Alterative 
Futures of Thai University: An EDFR Study ในปี ค.ศ. 1980 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร 
Cultural and Education Futures (นงนุช, 2547: 66)  ขั้นตอนและวิธีการของ EDFR คลา้ยกบัเทคนิค
เดลฟาย จุดเด่นท่ีทาํให ้EDFR แตกต่างจากเดลฟาย คือ การใช ้EFR ในรอบแรกของเดลฟายและให้
โอกาสผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากรอบแรกของ EDFR และตอบอีก 2-3 รอบ 
ตามท่ีตอ้งการตามวธีิการของเดลฟายซ่ึงเป็นจุดท่ีทาํให ้EDFR แตกต่างจาก EFR 
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 เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR น้ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) ช่วย
เพิ่มศกัยภาพของเทคนิค EFR และเดลฟาย และ 2) เพื่อให้มีเทคนิคการวิจยัอนาคตเพิ่มมากข้ึน     
โดยหลกัการแลว้เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิค EFR กบัเดลฟาย         
เขา้ด้วยกนั ดงันั้น EDFR จึงเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดีของทั้งสองเทคนิค         
เขา้ด้วยกนั คือ การสัมภาษณ์และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปเพื่อป้อนกลบัไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณารอบท่ี 2 และ 3 ซ่ึงทาํให้ช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอยา่งดี คือ 
เทคนิค EFR ใช้การสัมภาษณ์รอบเดียว และเทคนิคเดลฟายใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง        
ซ่ึงเป็นการประเมินความเช่ียวชาญตํ่ากว่าความเป็นจริง เพราะไปจาํกดัข้อมูลท่ีควรจะได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และเป็นการจาํกดักรอบความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ (บุญใจ ศรีสถิตยนุ์กรู, 2541: 4-11)  
 ปัญหาท่ีควรวิจยัดว้ยเทคนิคน้ี เป็นปัญหาท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัปัญหาท่ีใชเ้ทคนิค 
EFR และเดลฟาย (สุวรรณา เช้ือรัตนพงษ,์ 2528: 24-28) กล่าวคือ 
 1.  เป็นปัญหาการวิจยัท่ีไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งแน่นอน แต่สามารถคน้หาคาํตอบไดจ้าก
การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น 
 2. เป็นปัญหาท่ีต้องการความคิดเห็นหลายๆ  ด้านจากประสบการณ์หรือความรู้
ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น 
 3. ผูว้ิจยัไม่ตอ้งการให้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมีผลกระทบหรืออิทธิพล   
ต่อกนั 
 4.  การพบปะหรือประชุมรวมกลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญไม่สะดวก 
 5.  เม่ือไม่ตอ้งการเปิดเผยรายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญ เพราะความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม
อาจมีความขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง นอกจากนั้นแลว้เทคนิค EDFR ยงัเปิดโอกาสให้นาํวิธีการของ
เทคนิคไปประยุกตใ์ช้กบัการวิจยัอดีตหรือปัจจุบนัได ้ ถา้หากวา่การนาํไปใชน้ั้นทาํให้เกิดผลดีข้ึน
และสนองต่อจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ เช่น นาํไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตดัสินปัญหา และ
กาํหนดนโยบายระยะสั้นเหล่าน้ี เป็นตน้  
 แต่ทั้งน้ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นอย่างแท้จริงการ
เลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ อยูท่ี่จุดมุ่งหมายของการวิจยันั้นตอ้งการอะไร ถา้ตอ้งการจะทาํให้ผลการวิจยั
นั้นเกิดข้ึนจริง ก็ควรเลือกผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มผูบ้ริหารในปัจจุบนั กลุ่มผูท่ี้มีศกัยภาพจะเป็นผูบ้ริหาร  
รุ่นต่อไป กลุ่มนกัวิชาการและอาจรวมไปถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการดว้ยก็ได ้ ส่วนอตัราส่วนหรือสัดส่วน
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งเป็นคนกาํหนดเอง กล่าวคือ ตอ้งการเนน้จุดไหนมากก็เลือก
ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มนั้นมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีน่าจะมีนกัวิชาการอยูด่ว้ยเสมอดว้ยเหตุผลท่ีวา่กลุ่ม
นกัวชิาการเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งจะมีความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และมีความคิดสร้างสรรคห์ลายรูปแบบ 
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นกัวชิาการจึงน่าจะช่วยให้เร่ืองท่ีศึกษาไดร้ายละเอียดในแง่ท่ีเป็นวิชาการหรือแนวโนม้ท่ีเป็นไปได้
หลายๆ รูปแบบมากข้ึน สําหรับวิธีการเลือกผูเ้ช่ียวชาญผูว้ิจยัจะเป็นผูท่ี้กาํหนดคุณสมบติัของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อคดักลุ่มท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยั หรืออาศยัการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญในวงการนั้น ๆ 
ใหเ้สนอรายช่ือบุคคลซ่ึงควรไดรั้บการเลือกสรรใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญก็ได ้
 ส่วนขนาดของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีจะคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง เทคนิคการวิจยัแบบ 
EDFR เปิดโอกาสให้ยืดหยุน่ไดม้ากกวา่เทคนิคอ่ืน กล่าวคือ จะใชจ้าํนวนผูเ้ช่ียวชาญเท่าไร ข้ึนอยู่
กบัจุดมุ่งหมายของวิจยังบประมาณ เวลา และเร่ืองท่ีศึกษาวา่มีความสลบัซบัซ้อนมากนอ้ยเพียงใด 
นอกจากนั้นยงัข้ึนอยูก่บักาํลงัคนดว้ย แต่ถา้ใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวนมากก็จะทาํให้ไดท้างเลือกมากข้ึน
เช่นกนั หรืออาจใช้จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17 คนข้ึนไป ระดบัความคลาดเคล่ือนจะลดดลง       
อยา่งคงท่ี และคลาดเคล่ือนนอ้ยมากเท่ากบั 0.02 ดงัท่ี Macmillan ไดศึ้กษาวิจยัไว ้แต่โดยปกติทัว่ไป
มกัจะใชป้ระมาณ 20-30 คน นอกจากน้ีถา้มีเหตุผลหรือความจาํเป็นบางประการ ทาํให้จาํนวน
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละรอบมีจาํนวนแตกต่างกนัออกไป ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ควรให้รอบแรกของการ
เก็บขอ้มูลมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญมากท่ีสุด เพื่อให้แนวโน้มหรือทางเลือกมากท่ีสุด ส่วนรอบอ่ืน ๆ 
จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงบา้งตามความจาํเป็นแต่ทั้งน้ีถ้าตอ้งการให้ผลการวิจยั     
มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ก็อาจเพิ่มจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญในรอบสุดทา้ยให้มากข้ึนและอาจมากกว่า     
รอบแรกก็ได้ โดยผูท่ี้เพิ่มข้ึนมาจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นอย่างแท้จริง แต่ถ้าจาํนวน
ผูเ้ช่ียวชาญเท่ากนัหมดทุกรอบก็ดีในด้านท่ีว่าสะดวกสําหรับการคิดค่าทางสถิติ และนําเสนอ
ผลการวจิยั และเป็นการเพิ่มคุณค่าใหก้บังานวจิยัไดอี้กทางหน่ึง (นงนุช ตระกลูไทย, 2547: 66) 

 สําหรับลกัษณะเด่นของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR อยู่ท่ีว่าเทคนิคน้ีมีระเบียบวิธี         
ท่ีตอบสนองต่อปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของอนาคตนิยมได้เป็นไปอย่างดีกล่าวคือ (นงนุช 
ตระกลูไทย, 2547: 69)  
 1.  มีรูปแบบท่ียืดหยุน่ ภายใตร้ะบบท่ีเป็นระบบมากกว่าเทคนิคเดลฟาย เพราะไม่มี      
การกาํหนดกรอบท่ีแน่นอนให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นได ้     
ทุกดา้นท่ีคิดวา่มีความเป็นไปไดส้าํหรับการวจิยัเร่ืองนั้นสามารถเพิ่มเติมกรอบหรือโครงร่างสําหรับ
สัมภาษณ์ รวมทั้งขอ้กระทงในแบบสอบถามไดทุ้กรอบ ตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานของการวิจยัอนาคตท่ีวา่พยายามหาแนวโนม้ของทางเลือก
ทุกทางท่ีเป็นไปได ้
 2.  สามารถอธิบายอนาคตท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยการใชส้ถิติอยา่งง่าย
กบัขอ้มูลรอบท่ี 2 และ 3 ตามกระบวนการของเทคนิคเดลฟายจึงสามารถแกไ้ขจุดอ่อนของเทคนิค 
EFR ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัสามารถทาํไดค้รอบคลุมกวา่เพราะในการสร้างแบบสอบถามทุก
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ขอ้ปัญหาและความคิดจะถูกเสนอไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ โดยไม่มีการตดัแนวโนม้ใดออกผูเ้ช่ียวชาญทุก
คนจึงไดรั้บทราบและประเมินแนวโนม้ทุกแนวโนม้ไดเ้ท่าเทียมกนั 
 3.  เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR ซ่ึงรวมไปถึงเทคนิคเดลฟายดว้ยเป็นเทคนิคท่ีเป็นทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัยในการคาดการณ์อนาคตเป็นเทคนิคการส่ือสารกับผู ้เช่ียวชาญเป็นเทคนิคการ
แลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญ ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญผูซ่ึ้งไม่ค่อยมีเวลามาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั
โดยตรง เป็นการเพิ่มความเช่ียวชาญให้กบัผูเ้ช่ียวชาญ ทาํให้เขาเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพิ่มข้ึน ดงันั้น 
แนวโน้มท่ีจะทาํให้เขาตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายท่ีจะทาํอย่างใดอย่างหน่ึงก็จะทาํได้เร็วข้ึน
ลกัษณะดอ้ยหรือจุดอ่อนของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR นั้นยงัไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงไวอ้ยา่งเด่นชดั 
แต่มกัพบว่า เทคนิคน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการวิจยัท่ีใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์และการ
ตอบแบบสอบถามโดยทัว่ไปประสบอยู ่คืออยูท่ี่ผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่วิธีการกล่าวคือ ตอ้งใชเ้วลาในการ
เก็บขอ้มูลนาน และเทคนิคน้ีมีแนวโนม้วา่จะใชเ้วลานานมากกวา่เทคนิคอ่ืนเพราะเก็บขอ้มูลหลายรอบ
และจะเสียเวลาไปกบัการสัมภาษณ์รอบแรกค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาระหนา้ท่ีการงานค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะประกอบ
ไปดว้ยทางเลือกทุกทางท่ีเป็นไปได ้ทั้งทางบวกทางลบ และทางเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาใน
การตอบแบบสอบถามนานเพราะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งละเอียดกวา่แบบสอบถามแบบอ่ืน ๆ 
 ความตรงและความเทีย่งของเทคนิคการวจัิยแบบ EDFR 
 ความเท่ียง (Reliability) และความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของเทคนิค     
การวิจยัแบบ EDFR น้ีจะแฝงอยูใ่นกระบวนการตามระเบียบวิธีการวิจยั กล่าวคือ ความเท่ียงอยูท่ี่  
การให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามซํ้ าหลาย ๆ รอบ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของแต่ละรอบวา่มี   
การเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญคงเดิมไม่เปล่ียนแปลง ก็แสดงวา่มีความเท่ียงสูง
ส่วนความตรงตามเน้ือหา การวิจยัโดยทัว่ไปจะใชว้ิธีนาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  
ความตรง แต่เทคนิคน้ีกระทาํโดยตรงต่อผูเ้ช่ียวชาญอยู่แลว้ จึงมีความตรงตามเน้ือหาสูงแต่จะมี
ปัญหาอยูบ่า้งโดยเฉพาะเร่ืองการใชภ้าษาในแบบสอบถาม เพราะสรุปรวมจากผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน
นอกจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญยงัมีโอกาสไดต้รวจสอบคาํตอบอีกหลายรอบ รวมทั้งมีการใชเ้ทคนิคการ
สรุปสะสมในระหวา่งการสัมภาษณ์ จึงมีความตรงตามเน้ือหาสูง ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด คือ การพิจารณา
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญโดยใชเ้กณฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสุด จึงจะทาํใหผ้ลการวจิยัท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ 
 ขั้นตอนการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2530: 37) 
แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1 การเตรียมผูเ้ช่ียวชาญ 
 การเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญน้ี เป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากเร่ืองหน่ึงของการวิจัยอนาคต         
กลุ่มบุคคลท่ีจะมองหรือคาดการณ์อนาคตไดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งใช้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใน  
เร่ืองนั้น ๆ เป็นตวัอย่างในการศึกษาอนาคตสําหรับเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั
อนาคตนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการวิจยัทัว่ ๆ ไป เพราะตอ้งเน้นผูเ้ช่ียวชาญดงันั้น         
การเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจึงมีลกัษณะเป็นแบบเจาะจงเลือกมากกวา่การสุ่ม 
 ขั้นท่ี 2  การสัมภาษณ์แบบ EDFR 

 การสัมภาษณ์แบบ EDFR สัมภาษณ์โดยขอให้ผูเ้ช่ียวชาญพูดถึงแนวโนม้ท่ีเป็นไปได้
หรือน่าจะเป็น ไม่วา่จะเป็นแนวโนม้ท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคก์็ตาม พูดรวมออกมาในคราว
เดียวกนั โดยผูเ้ช่ียวชาญมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเร่ืองใด ท่ีเห็นวา่มีความเป็นไปไดก่้อนก็ได ้ ทั้งน้ีเพราะ 
EDFR ผูว้ิจยัสามารถจาํแนก อนาคตภาพท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคไ์ด ้โดยใชส้ถิติอยา่งง่าย
ในรอบท่ี 2 และ 3 หรือในรอบต่อ ๆ ไปไดน้อกจากนั้นในการสัมภาษณ์แบบ EDFR น้ียงัเปิดโอกาส
ให้ผูว้ิจยัหรือผูส้ัมภาษณ์สามารถเพิ่มประเด็นแนวโนม้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญคนแรก ๆ 
ผนวกเขา้ไปกบัการสัมภาษณ์คนต่อไป ๆ ไดเ้พราะจุดมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต คือ การศึกษา
แนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 ขั้นท่ี 3 สังเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัจะตอ้งนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีรวบรวมไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 ของ EDFR       
มาสังเคราะห์และวเิคราะห์อยา่งละเอียดและระมดัระวงั แลว้นาํขอ้มูลท่ีสังเคราะห์และวิเคราะห์แลว้
น้ีเพื่อเขียนเป็นประเด็นหรือแนวโนม้ในแบบสอบถามต่อไป 
 ขั้นท่ี 4 พฒันาแบบสอบถาม 
 ผูว้ิจยัจะต้องนําประเด็นหรือแนวโน้มท่ีสังเคราะห์แล้วมาสร้างเป็นแบบสอบถาม        
โดยควรจะใชภ้าษาท่ีสั้ น กะทดัรัด ชดัเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญไวใ้ห ้     
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ถา้ผูเ้ช่ียวชาญใชภ้าษาท่ีชดัเจนดีแลว้ก็ไม่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้ไม่ค่อย
ชดัเจน และผูว้ิจยัรู้ว่าในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึงอะไร ผูว้ิจยัก็ตอ้งแกไ้ขคาํพูดนั้นให ้     
ตรงประเด็นมากท่ีสุด และจะตอ้งเขียนแนวโน้มท่ีมีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ขอ้ อย่าให้มี
แนวโนม้ยอ่ย ๆ เล็ก ๆ ในแนวโนม้ใหญ่ พยายามหลีกเล่ียงถอ้ยคาํท่ีคลุมเครือ ควรใชภ้าษาท่ีแสดง
ความเป็นกลางมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ พยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีส่อถึงทศันคติ หรือความลาํเอียง
ของผูว้จิยั 
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 ขั้นท่ี 5 ใชว้ธีิการของเดลฟาย 
 ในขั้นน้ีผูเ้ช่ียวชาญจะได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จะอ่านและพิจารณาข้อความ
แนวโนม้ต่าง ๆ เหล่านั้น โดยผูเ้ช่ียวชาญจะถูกขอร้องให้พิจารณาและเลือกวา่ถา้ขอ้ความแนวโนม้
นั้นเกิดข้ึนจริง ๆ จะเป็นอนาคตภาพท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์และให้พิจารณาโอกาสท่ี
ขอ้ความเหล่านั้นจะเป็นไปได้ภายในเวลาท่ีกาํหนดสําหรับจาํนวนรอบท่ีเหมาะสมนั้นข้ึนอยู่กบั
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลาและกาํลงัคนของการวิจยั โดยการจะหยุดท่ีรอบหน่ึงรอบใดนั้น ควร
จะพิจารณาดูคาํตอบท่ีไดใ้นรอบต่าง ๆ วา่มีความเป็นเอกภาพแลว้หรือยงั หรือมีความสอดคลอ้งกนั
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีจะศึกษามากพอหรือไม่ ถา้มีมากพออาจจะหยุดในรอบท่ี 2 
หรือรอบท่ี 3 ก็ได ้เร่ืองจาํนวนรอบน้ีมีนกัวิจยัศึกษาไวพ้บวา่การทาํจาํนวนรอบ 3 รอบ เป็นจาํนวน
รอบท่ีพอดี นัน่คือ ความคลาดเคล่ือนจะมีไม่มากตั้งแต่รอบท่ี 3 ข้ึนไป ความแตกต่างของผลท่ีไดไ้ม่
มีนยัสาํคญั 
 การวิจยัโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัองค์ความรู้ใน
อนาคตของศาสตร์ดา้นต่าง ๆ การวิจยัโดยใชเ้ทคนิค EDFR ถือเป็นการวิจยัในอนาคต โดยมุ่งเนน้
การศึกษาวิจยัในเชิงลึกเพื่อให้มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัอนาคตไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแลว้
เทคนิคการวิจยั EDFR นั้นสามารถท่ีจะนาํไปใชว้ิจยัเพื่อศึกษาในดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่นการวิจยัเพื่อ
สาํรวจความคิดเห็น สํารวจปัญหาวิจยั เพื่อหารูปแบบ เพื่อกาํหนดนโยบาย เพื่อหาวิธีแกปั้ญหาและ
เพื่อการตดัสินใจ เป็นตน้  โดยหลกัการเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เป็นการผสมผสานระหว่าง
เทคนิค EFR กบั Delphi เขา้ดว้ยกนั โดยการปรับปรุงนาํขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคการวิจยัทั้งสอง
ใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมมากข้ึน โดยรอบแรกของการวิจยันั้นจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR 
หลังจากสัมภาษณ์รอบแรก ผูว้ิจ ัยก็จะนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็น
เคร่ืองมือลักษณะแบบสอบถาม ส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเพื่อหาข้อฉันทามติใน
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงจดัทาํ 2-3 รอบ ขั้นตอนในรอบท่ี 2 
และรอบท่ี 3 น้ีจะเป็นรูปแบบของ Delphi หลงัจากดาํเนินการในรอบท่ี 3 ไดข้อ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการ
นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้มาก และมีความสอดคล้องทาง         
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพขอ้เสนอฉบบัร่างยุทธศาสตร์   
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสังเคราะห์
งานวิจยั เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่ือมโยงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่หลัก ได้แก่ งานวิจัยเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
งานวิจยัเก่ียวกบัขีดความ สามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม งานวิจยั
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน งานวจิยัเก่ียวกบัการวิจยัเชิงนโยบาย จาํนวนทั้งส้ิน 43 งานวิจยั แบ่งเป็น
งานวิจยัต่างประเทศ จาํนวน 14 งานวิจยั และในประเทศ จาํนวน 29 งานวิจยั โดยสรุปงานวิจยั        
ท่ีเก่ียวขอ้งดงัตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14 งานวจิยัเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
 

 
ท่ี 

 
หวัขอ้หลกั 

ปีท่ี
วจิยั 

จาํนว
นเร่ือง 

ประเภทการวจิยั 

    เอกสาร ปริมาณ คุณภาพ ผสมผสาน PAR นโยบาย 

1 นโยบายและ
ยทุธศาสตร์การพฒันา
ส่งเสริม SMEs  

2543 
ถึง 

2554 

8 7 - 1 - - - 

2 ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนั SMEs 
 

2546 
ถึง 

2551 

9 - 5 1 3 - - 

3 ปัญหาอุปสรรคและ
ความตอ้งการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนั ของ SMEs 

2548 
ถึง 

2553 

6 - 4 1 1 - - 

4 ประชาคมอาเซียน 2548 
ถึง 

2553 

3 1 - - 2 - - 

งานวจิยัต่างประเทศ 
1 ขีดความสามารถทางการ

แข่งขนั SMEs 
1998
ถึง

2008 

14 - 6 2 6 - - 
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งานวจัิยในประเทศ  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2543: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองภาวะปัญหาสภาพคล่อง 

SMEs ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้ และภาคบริการ รวมทั้งภาครัฐและสถาบนัการเงิน             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผลการศึกษาพบวา่ แหล่งท่ีมาของเงินทุนของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีทั้งภายในและภายนอกกิจการ ผูป้ระกอบการหลายรายมีแหล่ง
เงินทุนมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยแหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 48.2 
รองลงมาคือ ธนาคารพาณิชย ์ และญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 44.3 และร้อยละ 24.9 ตามลาํดบั 
สําหรับแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากธนาคารพาณิชย ์ คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ 
บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ในส่วนของปัญหาดา้นการเงินท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประสบ คือ  

 1. รายไดต้กตํ่าเน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ   
 2. สถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเช่ือ  
 3. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน  
 4. เก็บเงินจากลูกคา้ไดล่้าชา้  
 5. ตน้ทุนวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน  
 ทั้งน้ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีการปรับตวัเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง คือ  
 1. การขอยดืหรือเล่ือนกาํหนดการชาํระหน้ี  
 2. การใชเ้งินสะสมของกิจการ  
 3. การกูย้มืจากเครือญาติ  
 4. ปรับตวัดา้นการผลิตและการตลาด เช่น การชะลอการลงทุน การลดขนาดของธุรกิจ 

การเรียกเก็บหน้ีเร็วข้ึน รวมถึงการลดสตอ็กสินคา้ลดการจา้งงานและลดการนาํเขา้ของสินคา้ในการ
น้ี และวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐ ดงัน้ี  

  4.1 ตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสนุนสภาพคล่อง  
  4.2 การใหสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษี  
  4.3 ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  
  4.4 แสดงความจริงใจในการแกไ้ขปัญหา เช่นการลดปัญหาการทุจริตในวงราชการ

ส่งเสริมการจา้งงานในทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัภาครัฐได้เสนอให้สถาบนัการเงินพิจารณาการให้
สินเช่ือใหเ้หมาะสมกบัความเป็นไปไดข้องธุรกิจ 
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 วณัณะวฒัน์ โอภาสวฒันา (2543: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองนโยบายรัฐเพื่อการ
แก้ปัญหาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): ศึกษาเฉพาะกรณี
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ผลการศึกษาพบว่า อดีตท่ีผ่านมารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ในปัจจุบนัภาครัฐไดใ้ห้ความสําคญัอย่างมากต่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และมีการศึกษาปัญหาอยา่งจริงจงั และภาครัฐไดน้าํเสนอเป็นนโยบายใน
การแกปั้ญหา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยกาํหนดกลยุทธ์ดงัน้ี กลยุทธ์เพื่อ
พฒันาระบบการจดัการกลยทุธ์เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างและขยายโอกาสทาง
การตลาด กลยุทธ์เพื่อแกปั้ญหาและส่งเสริมทางดา้นการเงิน กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อพฒันาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์เพื่อการเช่ือมโยงและ
พฒันากลุ่มวิสาหกิจครบวงจร โดยผูว้ิจยัเห็นวา่แมภ้าครัฐจะกาํหนดนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ก็ยงัคงประสบกบัปัญหาการบริหารงานภายใตค้วามรับผิดชอบของ
หลายฝ่ายท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อความสําเร็จของนโยบายได้  พร้อมน้ีผูว้ิจยัได้
เสนอแนะดงัน้ี จะตอ้งมีการพฒันาระบบการประสานงานของรัฐ โดยนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
บางส่วนเพื่อความรวดเร็ว และลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน และจะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ โดยเฉพาะปัญหาท่ีสําคัญและต้องใช้งบประมาณอย่างเร่งด่วน รัฐจะต้องทําการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการแกปั้ญหา  
 ทวีศกัด์ิ ฐานบญัชา (2544: บทคดัย่อ)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองบทบาทของภาครัฐการ
สนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs)  
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงนโยบาย บทบาทและมาตรการของภาครัฐต่อการส่งเสริมหรือสนบัสนุน    
การดาํเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเป็นแหล่งของการสร้างงานและผลิตสินคา้เพื่อส่งออกเป็นจาํนวนมากในแต่ละปีอนัเป็น
ผลทาํให้เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตข้ึนอย่างมาก แต่ก็ยงัคงมี
ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดัของการดาํเนินธุรกิจซ่ึงยงัตอ้งการความช่วยเหลือและสนบัสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนทางด้านการตลาด การเงิน           
การบริหารจดัการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการผลิตและการแข่งขนักบัต่างประเทศ 
หากภาครัฐสามารถกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมก็จะทาํให้การพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในประเทศไทยประสบความสาํเร็จและมีความย ัง่ยนืตลอดไป 

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2544: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองลักษณะการ
ประกอบการและปัญหา อุปสรรคของ SMEs ไทย  โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงผูบ้ริหารภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอ่ม ผลการศึกษาพบวา่แหล่งท่ีมาของทุนท่ีใชป้ระกอบกิจการส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 
คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ กูย้ืมจากญาติพี่นอ้งและสถาบนัการเงินคิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
ร้อยละ 15.5 ตามลาํดบั สาํหรับแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนส่วนใหญ่มาจากแหล่งทุนส่วนตวัของกิจการ
และกาํไรสะสมรวมกนัถึงร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุน คิดเป็นร้อย
ละ 16.3 ส่วนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจมีเพียงร้อยละ 1.2 ทั้งน้ีสาเหตุท่ีมีการใชเ้งินทุนจากแหล่ง
สถาบันการเงินน้อยเม่ือเทียบกับเงินทุนส่วนตัวของกิจการเน่ืองจากผูป้ระกอบการบางส่วน           
ไม่ตอ้งการกูย้ืมเงิน และบางส่วนเคยใช้เงินกูแ้ต่ประสบปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือ ตน้ทุน        
การกูย้มืสูง สถาบนัการเงิน  ลดวงเงินสินเช่ือ ขั้นตอนหลกัฐานเอกสารท่ีใชใ้นการขอสินเช่ือยุง่ยาก
และตอ้งใชเ้วลานาน ดา้นวตัถุประสงคข์องการใชว้งเงินสินเช่ือเพื่อการคา้  ส่วนใหญ่นาํไปใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียน รองลงมาคือ เพื่อขยายกิจการ ขยายตลาด และปรับปรุงกิจการ สําหรับปัญหา  
ดา้นมาตรการสนบัสนุนการเงินแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีพบคือ 
 1. การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ชดัเจนและไม่ทัว่ถึง  
 2. ขั้นตอนการใหก้ารสนบัสนุนมีระเบียบขอ้บงัคบัยุง่ยากและซบัซอ้น 
 3. มาตรการท่ีสนบัสนุนยงัไม่ชดัเจน บรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้อ้ย 
 4. ให้การสนบัสนุน SMEs ยงัไม่เท่าเทียมกนั เนน้ให้การช่วยเหลือในภาคการผลิต 
มากกว่าภาคการคา้และการบริการ จึงมีขอ้เสนอแนวทางการปรับปรุงมาตรการสนับสนุนด้าน
เงินทุนแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี 
  4.1 ลดการใหค้วามสาํคญักบัการใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือ  
  4.2 เพิ่มวงเงินสินเช่ือ 
  4.3 ลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับเงินสนบัสนุน 
  4.4 ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีทาํงาน  
  4.5 กาํหนดมาตรการใหช้ดัเจนมากข้ึน 
  4.6 ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
 เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค และคณะ (2546: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนด
ความสามารถในการทาํกาํไรและความย ัง่ยืนของธุรกิจ ตามทฤษฎี Balanced Scorecard โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหาร
กิจการในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมแฟชัน่ และอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถ
ในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตอ์ยา่งมีนยัสําคญั คือ ความสามารถในการจดัการ 
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กระบวนการผลิต และความพึงพอใจของลูกคา้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ
อุตสาหกรรมอาหารอยา่งมีนยัสําคญั คือ กระบวนการผลิตการบริการเชิงคุณภาพ ความภกัดีของ
ลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ
อุตสาหกรรมแฟชัน่อยา่งมีนยัสําคญั คือ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ และความพึงพอใจของลูกคา้ และ
สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยา่งมีนยัสําคญั คือ 
ความภกัดีของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละ
อุตสาหกรรม สรุปไดว้า่ ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรและความย ัง่ยืนก็คือ 
ระบบภาษีซํ้ าซ้อน ความสามารถในการเขา้ถึงตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ และการสร้าง
เครือข่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจท่ียงัอยูใ่นวงจาํกดั ดงันั้นการพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย
ในประเทศไทยจะตอ้งพิจารณาใน 2 ส่วน คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยจะตอ้ง
มีการพฒันาความสามารถในการจดัการ พฒันาบุคลากร เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา 
ในขณะท่ีภาครัฐบาลตอ้งให้การสนบัสนุนในเชิงของปัจจยัพื้นฐาน อาทิ ศูนยก์ารพฒันาบุคลากร 
การปรับปรุงระบบภาษี การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค และท่ีสําคญัการแกปั้ญหาของ
ภาครัฐบาลตอ้งเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ 

 เจริญชยั ฉิมเนียม (2547: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
กบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ ภาครัฐบาลไดใ้ห้การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยการบรรจุเป็นนโยบายไวใ้นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมไวใ้นแผนฯ ฉบบัท่ี 4 ซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงในการพฒันาอุตสาหกรรม และแผนฯ ฉบบัท่ี 8  
ท่ีมีความชัดเจนในนโยบายการส่งเสริม และผลของการส่งเสริมโดยการบรรจุไวใ้นแผนฯ ของ
ประเทศนั้นส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัคงประสบกบัปัญหาเน่ืองจาก
นโยบายท่ีกาํหนดไม่สามารถตอบสนองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ทั้ งหมด และตวั
วิสาหกิจเองก็ยงัขาดความรู้ความสามารถในการทาํให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน และขาดการนํา
เทคโนโลยกีารผลิตเขา้มาใชใ้นธุรกิจ  
 ชยัพฒัน์ พูนพฒันพิบูลย ์และคณะ (2548: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของ SMEs ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ระหว่างผูกู้ก้บัผูใ้ห้กูน้บัเป็นปัญหาท่ีปรากฏชดั การเขา้ถึงสินเช่ือไดจ้ะตอ้งข้ึนอยูก่บัระยะเวลาใน
การดาํเนินกิจการ สินทรัพยถ์าวร และยอดขายของธุรกิจ ความไม่เท่าเทียมของการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการขาดประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูล
การเงินของ SMEs ความไม่เพียงพอของการจดัการ และการกาํหนดสินเช่ือภายใตค้วามเส่ียง (Risk-
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based) ทั้งน้ีการให้กูย้ืมเงินท่ีผ่านมาส่วนใหญ่พิจารณาจากหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั อย่างไรก็ตาม
ปัญหาความเหล่ือมลํ้าดา้นการเงินยงัคงมีอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงบทบาทต่อไป
ของ ธปท. น่าจะให้ความสําคญักบัการเสริมสร้างความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือสถาบนั
การเงิน คาํนึงถึงขนาดบญัชี ประเภท และสถานะของธุรกิจเม่ือมีการจดัทาํนโยบายสินเช่ือ ส่งเสริม/
พฒันาระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจขอ้มูลการเงินรวมทั้งหาแนวทาง
สนบัสนุนและพฒันาหน่วยการเงินยอ่ยท่ีไม่เป็นทางการท่ีมีอยู ่(Micro-finance unit)  

 ธีรพล ภูรัต (2548: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการสร้างตราอาเซียน: กลยุทธ์การ
ส่ือสารระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกลกัษณ์และภาพลักษณ์ของอาเซียนในกลุ่มผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย วตัถุประสงค์ของการวิจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อ
ศึกษาการสร้างเอกลกัษณ์ของอาเซียนในกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ของไทย  2) เพื่อศึกษาการสร้างภาพลกัษณ์ของอาเซียนในกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทย 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการส่ือสารขององคก์ารแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างตราอาเซียนในกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย และ 4) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเอกลักษณ์ ภาพลกัษณ์ และการส่ือสารองค์การแบบบูรณาการของ
อาเซียน ในการสร้างความเป็นอาเซียนในกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย จากการศึกษาของธีรพล ภูรัต พบว่า การสร้างตราอาเซียนมีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
เอกลกัษณ์ภาพลกัษณ์ และการส่ือสารองคก์ารแบบบูรณาการ  โดยองค์ประกอบของการสร้างตรา
อาเซียนในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ประกอบไปดว้ย การสร้างเอกลกัษณ์ 
การสร้างภาพลกัษณ์  
 สุภาวดี ชุมทองจนัทร์ (2548: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะบรรษทัภิบาลกบัศกัยภาพในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขต              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ในเขต  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 320 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ T-test, F-test การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะบรรษทัภิบาลมีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพในการ
แข่งขนัของธุรกิจ SMEs ดงันั้น ในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อส่งเสริมให้
เกิดศกัยภาพในการแข่งขนัอย่างแทจ้ริง ผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ควรมีคุณลกัษณะบรรษทัภิบาล
อย่างน้อย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความซ่ือสัตย ์ดา้นความเป็นอิสระ และดา้นความน่าเช่ือถือ เพื่อให้
ธุรกิจมีศกัยภาพสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและอยูร่อดมัน่คงในระยะยาว 
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 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์ และเทียนสวา่ง ธรรมวนิช (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 
ยุทธศาสตร์ในการกาํหนดนโยบายส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ใน
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจถึงบทบาทและสภาพปัญหาของ
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และเพื่อเสนอแนะด้าน
นโยบายในการกาํหนดบทบาทของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแก่
สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุ ผลการวิจยัพบว่าสาเหตุท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      
มีบทบาทสูงเน่ืองจากโครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐส่วนใหญ่มีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนกัและเป็น
สินคา้หรือบริการท่ีไม่ซบัซ้อน ตน้ทุนในการเขา้ร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งตํ่า แต่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยงัประสบปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างมกัพบปัญหา
ความไม่โปร่งใสของการประกวดราคา กระบวนการพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นการไม่เปิด
โอกาสให้รายใหม่เขา้ร่วมแข่งขนั และโครงการส่วนใหญ่มกัมีเจา้ของล่วงหนา้แลว้ อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์มกัพบปัญหาการล๊อกสเป๊กกลุ่มการจา้งท่ีปรึกษาและโฆษณาและเผยแพร่ พบปัญหา
หน่วยงานท่ีจดัจ้าง มีความสัมพนัธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์และการมีเส้นสายโดยตวับุคคล 
สําหรับกลุ่มพสัดุสํานักงาน พบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสอบราคา 
นอกเหนือจากน้ีทุกกลุ่มยงัพบปัญหาท่ีคล้ายคลึงกนัคือการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์
ส่วนตวักบัเจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัต่าง ๆ  รวมไปถึงการตรวจงานและการจ่ายเงินล่าชา้ ทาํให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมขาดสภาพคล่องและเกิดความเสียเปรียบด้านเงินทุน ผูว้ิจยัได้เสนอ
มาตรการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ มาตรการ
การสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรม มาตรการ การปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทาง        
การปฏิบติัของหน่วยงานรัฐเพื่อลดอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรการ     
การส่งเสริมในการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐให้เกิดความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณรัฐ โดยการทาํ
คู่มือแนวทางปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้งทัว่ไป 

 ธญัมณัสธนญัญ ์พาณิภคั (2549: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเชิงธุรกิจกบัความรับผดิชอบต่อสังคม วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฏี          
การออกแบบ รูปแบบวิสาหกิจและการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลในกระบวนการธุรกิจ 
และการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการต่อแนวคิด และเกณฑ์ความสําเร็จในการนาํ
แนวคิด มาใช ้ระเบียบวธีิการวจิยัแบบผสมและพฒันา โดยการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสอบถาม จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีนํา
แนวความคิดน้ีไปใช้และประสบความสําเร็จ และกลุ่มท่ีสนใจแนวคิดหรือมีการนาํไปใช ้ผลของ
การศึกษาพบวา่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจจากการนาํแนวคิด
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ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการบริหารงานนั้ น เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากภายในเร่ืองของ
คุณธรรมและความสุขท่ีจะช่วยเหลือผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง พันธมิตรและเครือข่ายทุกระดับ ซ่ึงการ
ดาํเนินงานในลกัษณะน้ีก่อใหเ้กิดความสมดุลในกระบวนการดาํเนินงาน ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมโยง
และปฏิสัมพนัธ์กนัจากภายในสู่ภายนอก และจากภายนอกสู่ภายใน ทาํให้เกิดการยกระดบัจิตสํานึก
เพื่อการพฒันาส่งผลให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน เป็นการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรเป็นผูใ้ห้แก่สังคม ก่อให้เกิดการรวมตวัของอาสาสมคัรเพื่อสังคมรวมทั้งการสั่ง
สมภูมิปัญญาอนัเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการทาํงานร่วมกนั นาํไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
และเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อันนํามาซ่ึงความสุขในการทาํงานและ
ความรู้สึกในการเป็นเจา้ของสังคมร่วมกนัดว้ยแนวความคิดดงักล่าวของพนกังานภายในองค์กร
ส่งผลให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงอยูใ่นรูปแบบกระบวนการธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
อุตสาหกรรม ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการ นโยบายและวิสัยทศัน์ของผูน้าํองคก์ร นอกจากน้ีแลว้
การศึกษายงัพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีนําแนวความคิดน้ีไปใช้ดาํเนินงานจะ
สามารถลดตน้ทุน เพิ่มความเช่ือมัน่และสร้างความภูมิใจใหเ้กิดกบัลูกคา้และพนกังาน  

 ศิริมาศ จินศิริวานิชย ์(2549: บทคดัย่อ)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง        
กลยทุธ์การแข่งขนักิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า และผลการดาํเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อม วตัถุประสงคศึ์กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์การแข่งขนักบัการทาํกิจกรรมภายใน  
ห่วงโซ่คุณค่า และศึกษาผลของกลยุทธ์การแข่งขนัและการทาํกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าต่อ     
ผลการดําเนินงานขององค์กร โดยเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่มห่มในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 107 บริษทั  โดย
ใช้สถิติการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การคาํนวณหาค่าสหสัมพนัธ์แบบ
เพียรสัน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์
การเป็นผูน้าํด้านตน้ทุน กลยุทธ์การจาํกดัขอบเขตเฉพาะ มีความสัมพนัธ์กบัห่วงโซ่คุณค่า และ
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่ามีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานโดย กิจกรรมด้านการพฒันา
เทคโนโลย ีดา้นการบริการ ดา้นการผลิต ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานมากท่ีสุด รองลงมาอนัดบัสอง
คือกิจกรรมดา้นการตลาดและขาย กิจกรรมดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์รองลงมาอนัดบัสาม 
คือกิจกรรมดา้นการเรียนรู้และพฒันาซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือการพฒันาเทคโนโลยี  รองลงมา
อนัดับส่ีคือกิจกรรมด้านการรับวตัถุดิบ และอนัดับสุดท้ายคือกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
ดา้นลูกคา้   

 จตุพล  เหลืองชยัศรี (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองสถานภาพดา้นการวิจยัและ
พฒันาในปัจจุบนัเป็นเป้าหมายและทิศทางของการวิจยัและพฒันาในอนาคต และปัจจยัความสําเร็จ
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ของการดาํเนินการวจิยัและพฒันา  โดยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผลการวิจยัพบวา่
รูปแบบของการวิจยัและพฒันาท่ีพบมากท่ีสุด เป็นการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมเพื่อลดตน้ทุน
การผลิต และเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สามารถสนองตอบความต้องการท่ีเปล่ียนไปของลูกค้า 
สําหรับการวิจยัเพื่อคน้หาความรู้และเทคโนโลยียงัมีน้อย และการวิจยัพฒันาส่วนใหญ่เป็นการ
ดาํเนินการเองของผูป้ระกอบการ และการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัความสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรม
ดา้นการวจิยัและพฒันาสาํหรับ SMEs คือ การผลกัดนัจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ชยัฤทธ์ิ ทองรอด (2550: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้าํในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ภายใตว้ิกฤตเศรษฐกิจกบัการอยู่รอดของอุตสาหกรรม เพื่อตอ้งการศึกษา
รูปแบบของผูน้าํในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผล
ต่อภาวะผูน้าํ ท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลของผูน้าํและความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีผลต่อความ      
อยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจยัคร้ังน้ีเก็บข้อมูลจากผูบ้ริหารในระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํนวน 216 โรงงาน โดยใชแ้บบสอบถาม
พหุปัจจัยเ ก่ียวกับความเป็นผู ้นํา แบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการแข่งขันและ
แบบสอบถามประสิทธิภาพทางการเงินเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรม SPSS/PC และโปรแกรม AMOS Version 6.0 โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบมีชั้นภูมิใช้
สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการวเิคราะห์เส้นทาง และสถิติวดัความกลมกลืน
ของแบบจาํลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  ผลการวิจยัพบวา่ การอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีความเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลของผูน้าํและความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงประสิทธิผล
ของผูน้าํและความสามารถในการแข่งขนันั้นเกิดจาก อาย ุประสบการณ์ การศึกษา และการเป็นผูน้าํ
แบบปฏิรูป  
 มนทิรา จิตตว์บิูลย ์(2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การส่งเสริมการส่งออก
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในพื้นท่ีเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ การส่งแบบสอบถาม จาํนวน 143 ชุด วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน โดยการทดสอบ t-test และ F-test การวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ผลการวิจยัพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีปัญหาการส่งออกและ
ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐในดา้นการผลิตและเทคโนโลยี ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน/บญัชี 
ดา้นการดาํเนินงานและบุคลากร ดา้นการเขา้ถึงบริการของรัฐ ดา้นการเตรียมความพร้อมในการ
ส่งออก และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ และกลยุทธ์ท่ีช่วยส่งเสริมการส่งออกคือ กลยุทธ์           
การพฒันาผูป้ระกอบการดว้ยการให้ความรู้โดยการจดัการอบรมสัมมนาให้คาํแนะนาํในดา้นต่าง ๆ 
และการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัดการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์         

 



 

124 

124 

การออกแบบสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด การพฒันากลุ่มวิสาหกิจแบบครบวงจร และ   
การช่วยเหลือทางการเงิน การจดัการดา้นขอ้มูลอุตสาหกรรมสาํหรับ SMEs  

 มนสันนัท ์พงษป์ระเสริฐชยั (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสามารถในการ
แข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ตามแนวคิดฐานทรัพยากร: กรณีศึกษากลุ่ม
ผูผ้ลิตสินคา้ประเภทอาหารเพื่อการส่งออก  โดยวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีเป็นผูผ้ลิตสินค้า
ประเภทอาหารเพื่อการส่งออก ตามแนวคิดของทฤษฏีฐานทรัพยากร และอิทธิพลของการใช้
ประโยชน์จากการส่งเสริมสนบัสนุนของภาครัฐท่ีมีต่อผลกระทบของทรัพยากร และความสามารถ
ขององคก์รท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งผลกระทบระหวา่งความสามารถในการ
แข่งขนัและผลการดาํเนินงาน  โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิสาหกิจ และนําขอ้มูลท่ีได้มาทาํการ
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก       
ทั้งจากผูป้ระกอบการ ผูท้รงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่า การมีทรัพยากร
ของวิสาหกิจ ไดแ้ก่ ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบไปดว้ย ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทั้ง
ระดับบริหารและระดบัปฏิบติัการ ทรัพยากรด้านการเงิน ได้แก่ การมีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ และมีสภาพคล่องท่ีดี ทรัพยากรดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา คือ การมีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูล
ทางการคา้หรือความลบัทางการคา้ มีผลในการส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั สําหรับ
การใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐมีผลทางทรัพยากรด้านการเงิน และ
ทรัพยากรด้านการตลาดส่งผลให้วิสาหกิจมีความสามารถทางการแข่งขัน นอกจากน้ีแล้วใน
การศึกษาไดเ้สนอแนะให้วิสาหกิจพฒันาทั้งศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์และความสามารถของ
องคก์รในดา้นต่าง ๆ อาทิ พฒันาตราสินคา้และช่ือเสียงของวิสาหกิจ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการจดัหาเงินทุน พฒันาดา้นนวตักรรมผลิตภณัฑ์ และการใชโ้อกาสจากการส่งเสริมสนบัสนุน
ของภาครัฐ สําหรับภาครัฐควรใช้  การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ และสถาบนัการศึกษาในการวาง
แผนการพฒันาวิสาหกิจในระยะยาว บูรณาการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ
อยา่งคุม้ค่า  

 รุ่งนภา ต่ออุดม (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองปัจจยัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความสําเร็จของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           
ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํท่ีมี
วสิัยทศัน์มุ่งหวงัใหกิ้จการเติบโต มีทกัษะและคุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์
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มีความสามารถตดัสินใจ มีความซ่ือตรงในการดาํเนินธุรกิจและการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
ธุรกิจ 2) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการวางแผนการทาํ
ธุรกิจ การให้ความสําคญักบัคุณภาพของสินคแ้ละการติดตามข่าวสารขอ้มูล 3) ปัจจยัดา้นบุคลากร
สนบัสนุนและจา้งแรงงานในพื้นท่ีพร้อมกบัการสร้างแรงจูงใจในลกัษณะผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน และ 4) ปัจจยัดา้นนโยบายรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคดา้นการจดักาเงินทุนหมุนเวยีน ปัญหาดา้นคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั ปัญหาดา้นแรงงาน และ
ปัญหาดา้นคลงัสินคา้ เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงประสบอยู ่ 
 แววตา ศรีผอ่นใส (2550: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์การคา้ภายใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกนัและความได้เปรียบในการแข่งขนัของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน  โดยวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศึกษาถึงภาพรวมของการคา้ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัและ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศไทยกบักลุ่มประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารคาํนวณค่าดชันีการคา้ภายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั ค่าดชันีส่วนเพิ่มของการคา้
ภายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั และอตัราผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของการคา้ระหว่าง
ประเทศ  ผลการศึกษาพบว่าประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนท่ีเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกเดิม ไดแ้ก่ 
มาเลเซีย  อินโดนิเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีจาํนวนกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินคา้ท่ีมี
รูป แบบ ก ารค้า ท่ี เ ป็ นก ารค้า ภา ย ในอุตส า หก รรม เ ดีย วกันแล ะมี ค่ าดัช นีก า รค้า ภา ย ใ น
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีค่ามากกว่ากลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) ไดแ้ก่ เวียดนาม พม่า 
ลาว และกมัพูชา โดยคู่คา้หลกัของไทยยงัคงเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม สําหรับความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศไทยต่อกลุ่มอาเซียนในประเทศคู่คา้ท่ีมีรูปแบบการคา้ท่ีเป็น
การคา้ภายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีค่าดชันีการคา้ภายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั โดย
ประเทศได้ได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซียมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับคือ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบูรไน สาํหรับกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ประเทศไทยไดเ้ปรียบมาก
ท่ีสุดคือประเทศเวยีดนาม รองลงมาตามลาํดบัคือ ลาว พม่า และกมัพชูา  
 สฤษด์ิ  มนสัสกุล (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองนโยบายรัฐบาลเพื่อการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สําหรับผูป้ระกอบการ วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ
ศึกษานโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยศึกษาผลในดา้นต่าง ๆ     
ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจในช่วงการดาํเนินงานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ผลของการ
วิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยยงัประสบปัญหาในเร่ืองตลาดทุน
ขนาดใหญ่เขา้มาทาํธุรกิจในประเทศ  ซ่ึงส่งผลทาํให้ผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมากไม่มีระบบการ
สนบัสนุนอย่างชัดเจนในอนัท่ีจะส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถ
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อย่างเพียงพอในการดาํเนินกิจการในสภาวะปัจจุบนั 2) หน่วยงานภาคต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนเข้ามาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการระดับต่าง ๆ ได้นําเสนอ
ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ ท่ีแตกต่างกนั มีผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและใหม่ เกิดข้ึนในระบบธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจาํนวนมาก ทาํให้สินคา้ท่ีมาจากภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนโดยตลอด  และ 3) นโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐท่ีมุ่ง
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อผูป้ระกอบการนั้น เป็นนโยบายท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการในหลาย ๆ ดา้น อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ตอ้งปรับเปล่ียนและส่งเสริมเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการให้มากข้ึน  และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งควรจะลดขั้นตอนเพื่อให้ผูป้ระกอบการใหม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ไดส้ะดวกข้ึน ตลอดจนภาครัฐตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเปิดตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทยและการให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ ต่อผูป้ระกอบการ หากผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจใน
การทาํธุรกิจแลว้ก็จะทาํใหน้โยบายต่าง ๆ ของภาครัฐสัมฤทธ์ิผลไดต้ามเป้าหมาย 

 ชาญ รัตนะพิสิฐ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อศึกษาถึงระดับของภาวะผู ้นํ้ า  ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง 
ความสามารถในการตดัสินใจในการบริหารของผูป้ระกอบการ และประสิทธิผลขององค์การ โดย
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ภาวะผูน้าํความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ ความสามารถใน
การตดัสินใจในการบริหารของผูป้ระกอบการ เป็นคุณลกัษณะ 3 ดา้น ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การในระดบัสูง โดยภาวะผูน้าํของผูป้ระกอบการเป็นลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลขององค์การ โดยการส่งเสริมแรงบันดาลใจของผูใ้ต้บงัคับบัญชา การใส่ใจและ
ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น การมีศีลธรรมในการประกอบการ ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์    
การเสริมสร้างจิตสํานึกต่อสังคม และการเปิดกวา้งยอมรับต่อส่ิงต่าง ๆ  สําหรับความสามารถใน
การจดัการกบัความขดัแยง้ ผูน้าํแบบถอนตวั แบบกลบเกล่ือน และแบบการใชอ้าํนาจไม่ไดท้าํให้
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายในองคก์ารเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและส่งผลในเชิงลบกบัประสิทธิผล
ขององค์การ ความสามารถในการตดัสินใจในการบริหารของผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความมัน่ใจ    
มีความคิดสร้างสรรค ์มีความยืดหยุน่ มีวจิารณญาณ และมีเหตุผล ส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร 
 เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์และคณะ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองกฎหมายและ
แนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของ
กฎหมายและระเบียบท่ีมีผลต่อขีดความสามารถการแข่งขนัของ SMEs  โดยศึกษาจากเอกสาร
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กฎหมายและระเบียบของภาครัฐ และการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ โดยการศึกษาแยกออกเป็น         
3 ประเด็น โดยผลการศึกษาท่ีคน้พบแยกตามประเด็นดงัน้ี 
 1. มาตรการทางดา้นภาษี ผูป้ระกอบการ SMEs มีการใชป้ระโยชน์จากมาตรการดา้น
ภาษี ดงัน้ี 1) มาตรการดา้นภาษีอากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ประกอบดว้ย มาตรการดา้นภาษีสรรพากร
ในส่วนของมาตรการลดหยอ่นภาษีรายไดนิ้ติบุคคลมีการใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที ส่วนมาตรการการ
เพิ่มสิทธิประโยชน์การหักค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นและมาตรการสร้างแรงจูงใจทางดา้นภาษีให้แก่
ผูป้ระกอบการท่ีลงทุนในการก่อตั้งและพฒันา SMEs ไม่มีการใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด 2) มาตรการ
ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พบว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม    
การลงทุนท่ี 7/2546 และ 1/2547 ท่ีเพิ่มสาขาของธุรกิจท่ีสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการลงทุน
ให้ครอบคลุมถึง อุตสาหกรรมการเกษตรไทย และการลงทุนเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม ทาํให้ SMEs สามารถใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนได ้แต่มาตรการท่ีมุ่ง
เป้าหมายเพื่อการส่งเสริม SMEs ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 6/2546 กลบัมีผล
ในการส่งเสริมท่ีจาํกดั และ 3) มาตรการดา้นภาษีศุลกากร  ผูป้ระกอบการ SMEs มีการใชป้ระโยชน์
บา้งเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแต่กิจการท่ีมีขนาดทุนจดทะเบียน 1-2 ลา้นบาทค่อนขา้ง        
มีการใชป้ระโยชน์นอ้ย  
 2. นโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม SMEs ภาครัฐท่ีไม่ เ ก่ียวกับภาษี 
ประกอบดว้ย 1) มาตรการสินเช่ือให้แก่ SMEs พบขอ้จาํกดัของสถาบนัการเงินท่ีให้การสนบัสนุน
แหล่งเงินทุนสําหรับ SMEs โดยขอ้จาํกดัท่ีพบคือ ความสามารถในการประเมินความเส่ียงในการ
ปล่อยกู้ เน่ืองจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้มีระบบการประเมินผลงานโดยกระทรวงการคลงั       
ท่ีเน้นผลการดาํเนินงานด้านการเงินมากกว่าผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายในเชิงสังคม และ           
2) มาตรการส่งเสริมองคค์วามรู้ มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มามีบทบาทในการให้องคค์วามรู้แก่ SMEs 
ในด้านต่าง ๆ แต่การฝึกอบรมจากภาครัฐนั้ นส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมความรู้ทั่วไป มิใช่         
องค์ความรู้ในเชิงลึกท่ีเฉพาะเจาจงสําหรับธุรกิจแต่ละประเภท และการให้องค์ความรู้จากภาครัฐ
ขาดความต่อเน่ืองในการส่งเสริม  
 3. มาตรการเร่ืองของกฎ ระเบียบของภาครัฐท่ีมีผลต่อต้นทุนและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของ SMEs พบวา่ 1) การบงัคบัคดีตามสัญญา มีปัญหาความล่าชา้ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงาน 2) การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา SMEs ยงัไม่สามารถขา้ถึงการใชผ้ลประโยชน์
จากการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และ 3) มาตรการอ่ืน ๆ ของภาครัฐท่ีมีผลกระทบต่อ
ภาระตน้ทุนของ SMEs ส่วนใหญ่เป็นภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากค่าธรรมเนียมของหน่วยงานภาครัฐ 
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 ภทัราพร สมเสมอ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองปัญหาและความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดั
เชียงราย  เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโนม้การประกอบธุรกิจ สภาพปัญหาและความตอ้งการใน
การพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงราย เป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยการ
เก็บขอ้มูลจากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 400 ราย โดยการศึกษา
เชิงสาํรวจใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาในการประกอบธุรกิจ 6 ดา้น 
ดงัน้ี 1) ด้านการตลาดพบปัญหากาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง 2) ดา้นการเงินพบปัญหาเงินทุน
หมุนเวียนและเงินลงทุนเร่ิมตน้ไม่เพียงพอ 3) ดา้นเทคโนโลยีและการผลิต/การคา้/การบริการพบ
ปัญหาดา้นตน้ทุนการขนส่งสูง 4) ดา้นการบริหารบุคคลพบปัญหาค่าจา้งแรงงานสูง 5) ดา้นการ
บริหารจดัการพบปัญหาขาดความรู้ในการนาํระบบสารสนเทศและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยัมา
ใชใ้นการบริหารองคก์าร  และ 6) ดา้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
พบปัญหาการประชาสัมพนัธ์มาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และสําหรับความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้น
การตลาดตอ้งการฝึกอบรมการจดัทาํแผนธุรกิจ 2) ดา้นการเงินตอ้งการมีสถาบนัการเงินให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเงินทุนหมุนเวียนให้กูใ้นอตัราดอกเบ้ียตํ่า 3) ดา้นการใช้เทคโนโลยีและการผลิต/
การคา้/การบริการ ตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/การคา้/การบริการ 4) ดา้นการบริหารงาน
บุคคลตอ้งการสร้างความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานให้กบัพนกังาน  5) ดา้นการบริหารจดัการตอ้งการ
ฝึกอบรมเทคนิคการจดัการสมยัใหม่ และ 6) ดา้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนตอ้งการการเพิ่มวิธีการวางแผนพฒันาผูป้ระกอบการ และสถานการณ์แนวโน้มการ
ประกอบธุรกิจในจงัหวดัเชียงรายนั้นสถิติการจดทะเบียนธุรกิจพบว่าประเภทธุรกิจท่ีจดทะเบียน
มากท่ีสุด ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนและมี
ศกัยภาพทางดา้นการลงทุน ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร ธุรกิจท่ีไดรั้บความสนใจและ
ลงทุนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ธุรกิจดา้น โลจิสติกส์ 
 ศูนยบ์ริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํ
การวิจยัเร่ืองโครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน ไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษา
โดยสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษา
รูปแบบและแนวทางตามภารกิจในการส่งเสริมและพฒันา SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในด้านการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด 
ดา้นพื้นท่ีประกอบการ ดา้นการพฒันาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
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ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการพฒันาระบบขอ้มูลและระบบการเตือนภยัล่วงหน้าเพื่อ
นาํมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลของหน่วยงานการส่งเสริม SMEs ของประเทศ และศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจุดอ่อน จุดด้อยของการให้การส่งเสริม SMEs ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้เสนอแนะ และแนวทางการทาํงานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)   
เพื่อสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการดาํเนินการปฏิบติังานได ้  เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สถานประกอบการ SMEs รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริม SMEs ทั้งในระดบันโยบายและระดบั
ปฏิบติั  ผลของการศึกษาพบวา่การดาํเนินงานของหน่วยงานและสถาบนัต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความ
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์  การส่งเสริม SMEs ตามแผนการส่งเสริม SMEs ฉบบัท่ี 2 แต่เน่ืองจาก
หน่วยงานและสถาบันทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้ งข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์          
การส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะจึงไม่ไดด้าํเนินงานเพื่อการส่งเสริม SMEs เป็นพิเศษ  

 สมเกียรติ ทวีจกัษ ์(2552: บทคดัยอ่) ไดอ้ธิบายถึงประเด็นสําคญัท่ีส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ โดยประเด็นท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการเมือง 
เช่น นโยบายเพื่อการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล 2) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัไดส่้งผลต่อผูป้ระกอบการ 3) ปัจจยัทางดา้นสังคม เช่น การเติบโตของอตัราประชากร    
ท่ีเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้มการอพยพเข้ามาสู่สังคมคนเมือง 4) ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี เช่น 
อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์เคล่ือนท่ี การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสถานีโทรทศัน์และวิทยุ และ         
5) ปัจจยัทางนิเวศน์วทิยา เช่น สภาวะโลกร้อนและสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีจะตอ้งออกแบบระบบการบริหารจดัการใหเ้หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกิดข้ึน  
 ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาองคก์ร
ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูป้ระกอบการ จาํนวน30 แห่ง เพื่อศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) นโยบายของ
ภาครัฐและการสนบัสนุน 2) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 3) ดา้นองคค์วามรู้ 4) ดา้นแรงงาน   และ 
5) ดา้นการตลาด และแนวทางของการพฒันาการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผูเ้ช่ียวชาญโดยข้อเสนอแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การพฒันาด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กร คือ นโยบายภาครัฐและการสนับสนุน การพฒันาด้านนโยบายการ
ปล่อยสินเช่ือ และ 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร ประกอบดว้ย การพฒันาดา้นระบบบญัชีและ
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การเงิน ด้านการพฒันาองค์ความรู้ของผูป้ระกอบการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นสถาน
ประกอบการ ดา้นการจดัการทางการตลาด ดา้นการใช้กลยุทธ์การรับช่วงการผลิตเพื่อการพฒันา
องคก์ร และดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาองคก์ร 
 ธิดารัตน์ โชคสุชาติ (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: 
ความสาํคญัและการเตรียมความพร้อมของไทย  โดยผลสรุปของการศึกษาพบวา่ประชาคมอาเซียน
เป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน และมีเป้าหมายคือ 1 ) ตลาดและฐานการผลิตร่วม          
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3) การพฒันาเศรษฐกิจ     
อย่างเสมอภาค และ 4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัการเตรียมความ
พร้อมอย่างดีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการในภาคเอกชนท่ีคงต้องเร่ง
ปรับตวัเพื่อสร้างขีดความสามารถ เช่น การเร่งพฒันาตราสินคา้ การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ในการผลิต 
และการพฒันาในดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงจะช่วยสร้างจุดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑข์องไทย ส่วนภาครัฐ
ควรทาํความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ประชาคมอาเซียนให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเตรียมมาตรการ
ป้องกนัเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 นิติ รัตนปรีชาเวช (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และนวตักรรมองคก์าร  โดยมี
วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อต้องการศึกษาอิทธิพลและความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดองค์กร       
แห่งการเรียนรู้และนวตักรรมองคก์ารมีผลต่อการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ แบบตัดขวาง และเป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์จริง โดยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ถึงระดบัอิทธิพลท่ีตวัแปร   
มีต่อระดบัผลการดาํเนินงานขององค์การ กบักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 4 สาขา 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมการผลิตอญัมณี อุตสาหกรรมการ
ผลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่มห่ม และอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์  สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลผล
การดาํเนินงานขององคก์ารใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลเชิงอตัวสิัย ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบสาํมะโนและขอ้มูลทุติยภูมิเชิงวสิัย จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 208 องคก์าร และจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทั้งเจา้ของกิจการ ทายาทกิจการ หุ้นส่วนกิจการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายขององคก์าร และนกัวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ
จากสถาบนัอุดมศึกษาและนักวิชาการจากหน่วยงานรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ซ่ึงผลของการการวิจยัทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพพบว่า วิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดยอ่มควรมุ่งบูรณาการความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยมีพื้นฐานท่ีสําคญั
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ของการสร้างเครือข่ายองค์การเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนและผลกัดนัการเรียนรู้ของ
องค์การ และควรให้ความสําคัญกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในการใช้ปฏิบติัจริงให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมดว้ยการมุ่งสร้างนวตักรรมองคก์ารเพื่อท่ีจะยกระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

 วิทูร เจียมจิตตต์รง (2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองมโนทศัน์ภาวะผูป้ระกอบการ   
ท่ีมีต่อผลประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทาํความเขา้ใจ
เร่ืองมโนทศัน์ภาวะผูป้ระกอบการท่ีมีต่อผลการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม โดยใชข้อ้มูลจากการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 
125 แห่งในประเทศไทย วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลโดยโปรแกรมตวัแบบสมการโครงสร้าง 
การทดสอบตัวแบบการวดัภาวะผู ้ประกอบการกับผลประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อมยืนยนัในเชิงประจกัษ์   ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัภาวะผูป้ระกอบการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่    
ภาวะผูน้าํ การตดัสินใจเชิง กลยุทธ์ การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ และการบริหารจดัการโอกาสทาง
ธุรกิจ ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีกาํไร เติบโต และ     
ความมัน่คง 

 ภาณุศ์  อภิบาลเกียรติกุล (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองมาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัประเทศออสเตรเลีย 
ผลการวิจยัพบวา่ กฎหมายของประเทศไทยท่ีใชก้าํหนดหลกัเกณฑ์ความหมายของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีมีความหลากหลายส่งผลให้เกิดความเหล่ือมลํ้ า ความไม่เสมอภาคและ
ก่อให้เกิดความสับสนต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจากผลการวิจยั
พบวา่การท่ีประทศไทยไดเ้พิ่มเติมบทบญัญติัมาตรการทางภาษีของประเทศออสเตรเลียเขา้ไปไวใ้น
กฎหมายภาษีของไทยในด้านมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น เป็นมาตรการทางภาษีท่ีช่วย
แก้ปัญหาให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งผลต่อการพฒันาให้กิจการเกิดความ
เข้มแข็ง มาตรการทางภาษี ถือเป็นการช่วยส่งเสริมและจูงใจให้ผูป้ระกอบการหันมาลงทุน
ประกอบการในรูปแบบของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 สมทรัพย ์ไชยนิคม (2554: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลกระทบของความสามารถ
ในการประกอบการท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
การใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ SMEs จาํนวน 400 คน และใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดย t-test, F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ            
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการประกอบการโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยรวมเห็นว่า ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเส่ียง          
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ดา้นความมุ่งมัน่ทะเยอทะยาน ดา้นความสามารถหาโอกาสในวิกฤต มีผลต่อความสามารถในการ
ประกอบการ สาํหรับรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา ซ่ึงความสามารถในการประกอบการทั้งโดยภาพรวมและรายด้านส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 

งานวจัิยต่างประเทศ  
 Zahra and Covin (1995: abstract) สรุปวา่ผูบ้ริหารและนกัวิจยัมีความเช่ือวา่การบริหาร
เชิงกลยุทธ์อย่างผูป้ระกอบการเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้ผลการประกอบการดา้นการเงินของวิสาหกิจดีข้ึน 
ทั้งน้ีเพราะวา่ การกลา้เส่ียง (Risk Taking) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการทาํงานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของผูป้ระกอบการจะเป็นการดาํเนินการทางกลยุทธ์ท่ีทาํให้เกิด  การคน้พบโอกาสของ
การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ รวมทั้งช่องทางตลาดท่ีเปล่ียนแปลงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ของวสิาหกิจ ผลการศึกษาพบวา่การบริหารเชิงกลยุทธ์อยา่งผูป้ระกอบการมีผลต่อผลการประกอบการ
ของวสิาหกิจปานกลางในระยะแรกและน่าจะมีผลกระทบท่ีดีในระยะยาว รวมทั้งในสภาวะการแข่งขนั
ท่ีไม่เป็นมิตรดว้ย โดยสรุปแลว้การบริหารกลยุทธ์อย่างผูป้ระกอบการจะมีผลต่อผลประกอบการ
แตกต่างกนัไปภายใตส้ภาวะส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และผลการประกอบการอาจเกิดข้ึน  จากปัจจยัแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ 

 Watana Vinitwatanakhun (1998: 1-5) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงาน
ขององคก์ารกบั 13 องคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตวัแปรทั้งส้ิน 8 ตวัแปรดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมองคก์าร การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย  ์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ นาํมาทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์พหุหลายขั้นตอน 
(Multiple Regression Analysis) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีรวมอยู่
ในทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ทั้งส้ิน 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ การวางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ และเทคโนโลยีองคก์าร ทั้งน้ี ตวัแปรตามท่ีเป็นผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ี 
วดัค่าดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ คุณภาพและการพฒันาเป็นตน้ และพบวา่ มีปัจจยัทั้งส้ิน  
9 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มองคก์าร โครงสร้าง
องคก์าร กลยุทธ์องคก์าร วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูน้าํ การบริหารจดัการ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ หลกัการบริหารจดัการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์าร (Corporate Social Responsibility) โดยทาํการวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของ
องคก์ารมหาชน ท่ีปฏิรูปมาจากองคก์ารรัฐวิสาหกิจ จาํนวนทั้งส้ิน 7 องคก์าร ในประเทศไทยดว้ย
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และพบว่าทุกปัจจยัมีผลต่อระดบัผลการดาํเนินงานของ
องคก์ารทั้งส้ิน ยกเวน้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
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ทางอ้อมกับระดบัผลการดาํเนินงานขององค์การนอกจากน้ียงัให้คาํแนะนาํถึงการบรรลุผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ารดว้ยวา่ จะตอ้งสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรู้และการสร้างนวตักรรมของ
องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 
 Rangone (1999: 238) สนใจศึกษามุมมอง RBV (The Resource-Based View of the 
Firm) เป็นการศึกษาเร่ืองของฐานทรัพยากรของกิจการท่ีมีต่อบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กวา่จะ
สามารถพฒันาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนไดห้รือไม่ โดยการศึกษา 14 กรณีศึกษา และ
ระบุความสาํคญัของความสามารถพื้นฐาน 3 ประการ คือ ความสามารถดา้นนวตักรรม (Innovation) 
ความสามารถดา้นการผลิต (Production Capability) และความสามารถในการบริหารการตลาด 
(Market Management Capability) อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ Rangone จะเสนอวา่ Entrepreneurs ถือเป็น
คุณค่าของทรัพยากรในบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก  แต่ Rangone ลม้เหลวในการอธิบาย        
การพฒันาของ Entrepreneurs ในแต่ละขั้นตอนท่ีจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสามารถ
นาํมาปฏิบติัไดจ้ริง 
 Terziovski and Samson (1999: 233)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองเชิงสํารวจกบับริษทั 3,000 
แห่ง ในออสเตรเลีย และ 1,000 ในนิวซีแลนด์ ในปี 1994 โดยมีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา        
962 แห่ง และ 379 แห่ง จากออสเตรเลียและนิวซีแลนดต์ามลาํดบัเป็นทั้งบริษทัขนาดเล็กขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ พบวา่บริษทัสามารถมีผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ เช่น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พนกังาน ความพึงพอใจของลูกคา้ และผลการดาํเนินธุรกิจท่ีดีกวา่ เม่ือมีการบริหารจดัการคุณภาพ
มาใชภ้ายในองคก์าร การปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการจึงเป็นพื้นฐานของความสาํเร็จ 

 Ghosh, Liang, Meng and Chan (2001: abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองตวัช้ีวดัความสําเร็จ
ของผูป้ระกอบการวสิาหกิจในประเทศสิงคโปร์ โดยการวิจยัเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา่ ตวัช้ีวดั
ความสําเร็จของผูป้ระกอบการประกอบไปดว้ย 1) การรักษาคาํพูดของผูป้ระกอบการและการมี
ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 2) ความเป็นผูน้าํ 3) การปรับปรุงการดาํเนินงานไปสู่กลยุทธ์ท่ีถูกตอ้ง 
4) ความสามารถในการจาํแนกและแยกแยะทางการตลาด 5) การพฒันาความสามารถอยา่งย ัง่ยืน 
และ 6) ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

 Uree Cheasakul (2001: abstract) ไดท้าํการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกบัวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 1,959 คน ตวัอย่างจาก
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ซ่ึงมีตวัแปรอิสระท่ีประกอบด้วยผูน้าํองค์การ  กลยุทธ์องค์การ 
โครงสร้างองค์การ และเทคโนโลยีองค์การ และใช้การวดัมิติทางการเงินในการประเมินผล          
การดาํเนินงานขององคก์ารอนัประกอบดว้ยกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) ROA และ ROI พบวา่ 
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ทุกปัจจยัมีผลต่อระดบัผลการดาํเนินงานต่อองค์การทั้งส้ินยกเวน้ปัจจยัดา้นผูน้าํองค์การเท่านั้นท่ี
มิไดส่้งผลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร  
 Man and others (2002: 123-142) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการและผลการดาํเนินงานในระยะยาวของ  SMEs พบว่า แนวความคิดของ
ประสิทธิผลทางการตลาดและการก่อตั้งกิจการโดยเช่ือมโยงมนัเขา้กบัขอ้ได้เปรียบของเจา้ของ
กิจการ ให้เป็นไปตามทฤษฎี โดยมีมิติดา้นศกัยภาพในการแข่งขนัประกอบเขา้ไปดว้ย ซ่ึงศกัยภาพ
ในการแข่งขนัมีตวัช้ีวดั 3 ดา้น คือ ศกัยภาพกระบวนการ และผลการดาํเนินงาน โดยสะทอ้นผา่น
ความมีคุณภาพดา้นศกัยภาพการแข่งขนั 4 ลกัษณะด้วยกนั คือ การดาํเนินงานในระยะยาว
ความสามารถในการควบคุมกาํกับดูแล ความสัมพนัธ์กันและความเปล่ียนแปลงอนัเกิดข้ึน
ตลอดเวลาจากแนวทางทั้งสองน้ีเอง ได้พฒันาตวัต้นแบบประกอบด้วยตวัวดั 4 ด้าน คือ                
ขอ้ได้เปรียบของเจา้ของกิจการ ขอบเขตแห่งการแข่งขนัสมรรถภาพขององค์กร และผลการ
ดาํเนินการของกิจการ  ทั้งน้ีมีกลุ่มประชากร คือ SMEs ในฮ่องกง โดยผลการศึกษาไดข้อ้สรุปว่า 
การมีกลยทุธ์และขอ้ผกูพนัดา้นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
ต่อผลการดาํเนินงานในระยะยาวของ SMEs และความสัมพนัธ์น้ีจะได้ถูกทาํให้สัมพนัธ์กัน     
นอ้ยลงดว้ย ในกรณีท่ี SMEs มีขอบเขตในการแข่งขนัของกิจการ นอกจากนั้นยงัพบวา่ ขอบเขต  
การแข่งขนัของกิจการและสมรรถภาพขององคก์รจะมีผลกระทบในดา้นบวกต่อผลการดาํเนินงาน
ของกิจการ ถึงแมว้า่จะไม่ใช่ผลกระทบท่ีจาํเป็นยิ่งต่อกิจการเท่ากบัการมีกลยุทธ์ และพนัธะในการ
แข่งขนัเพื่อเป้าหมายระยะยาว แต่ขอบเขตการแข่งขนัของกิจการ และสมรรถภาพขององคก์รก็จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการขององคก์รดว้ย 
 Ali (2003: abstract) ซ่ึงแสดงความคิดเห็นว่าการช้ีวดัผลการดาํเนินงานขององค์การ
ทางการเงินเพียงดา้นเดียวนั้นไม่มีความเหมาะสมอยา่งยิ่งเน่ืองจาก การช้ีวดัดา้นปัจจยัทางการเงิน
ไม่อาจสรุปไดอ้ย่างแน่ชัดถึงผลการดาํเนินงานขององค์การ อีกทั้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดยอ่มก็มกัจะมีความขาดแคลนทางดา้นการเงินและบุคคลซ่ึงทาํให้การวดัเชิงการเงินเป็นไปได้
ยากยิ่ง โดยไดท้าํการศึกษาเร่ืองกรอบการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัตวัแบบ ISO9000, The Deming Prize เป็นตน้ นอกจากน้ี Ali 
เห็นว่าในโลกท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงการพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นส่ิงท่ีมี   
ความจาํเป็นยิง่  ถึงกระนั้นก็ตาม ก็นบัเป็นการยากสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีขาด       
ซ่ึงความสามารถในการจดัการ ขาดการวางแผนทางกลยุทธ์ท่ีดี ขาดทุนทรัพย์ในการพฒันา
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัวสิาหกิจขนาดใหญ่ 
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 Kaxem (2003: 3851-A)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสามารถทางการแข่งขนัของ SMEs 
ในดา้นท่ีเก่ียวกบับทบาทของผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs และกลยุทธ์ในการปฏิบติังานของบริษทั 
กรณีศึกษาของประเทศอียิปต์ พบว่า ในช่วงเศรษฐกิจขาลงผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญหน้ากบั         
การแข่งขนัท่ีรุนแรงเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจผูป้ระกอบการตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการปฏิบติัการทั้ง
ระบบภายในบริษทั โดยเนน้ท่ีกระบวนการตดัสินใจ และการทาํงานตอ้งเป็นทีม การทาํงานอยา่ง
โดดเด่ียวของผูป้ระกอบการจะทาํให้ไดผ้ลสําเร็จแตกต่างจากการทาํงานเป็นทีม ระบบบญัชีตอ้งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาํให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ ทางการตลาด ผูป้ระกอบการตอ้งมีการ
สร้างสรรคธุ์รกิจ เพื่อให้ธุรกิจคงอยู่พร้อม ๆ กบัการเจริญเติบโต นอกจากน้ีผูป้ระกอบการตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และผูป้ระกอบการตอ้งทุ่มเททั้งเวลาและ
เงินในการลงทุนทางธุรกิจ 

 Savioz (2003: 37-C) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยพีื้นฐานของธุรกิจ SMEs เพื่อ
การออกแบบและทดลองขีดความสามารถการประยุกตข์่าวสารเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มของ
บริษทัเพื่อสนบัสนุนกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจพบวา่การใช้เทคโนโลยีท่ีชาญฉลาดจะทาํให้
กระบวนการตรวจสอบและสนบัสนุนสําหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ส่ิงจาํเป็นสําหรับองคก์รในยุคปัจจุบนัท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองคก์ารดว้ยการแนะนาํสินคา้และ
บริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา ความคิดสร้างสรรค์ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ท่ียิ่งใหญ่
ขนาดเปล่ียนแปลงโลกได ้แต่อาจหมายถึงการแสวงหาวธีิการใหม่ ๆ ของสินคา้หรือบริการเดิม การ
รวมส่ิงของหลาย ๆ อยา่งท่ีเคยแยกกนัอยูใ่ห้กลบัมาทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างงานใหม่ ๆ หรือแมแ้ต่
การปรับปรุงของเก่าให้ดีข้ึน ทั้งในแง่รูปลกัษณ์และการใชง้าน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรดาํเนินการคือ   
การใชภ้าวะผูน้าํอย่างเหมาะสมและยืดหยุน่ ใช้ความขดัแยง้อย่างสร้างสรรค์และกระตุน้ความคิด
สร้างสรรคข์องคนในกลุ่มส่งเสริมให้พนกังานไดแ้สดงออก ไดท้าํงานร่วมกบัคนในฝ่ายอ่ืน ๆ ได้
สัมผสักบัลูกคา้และโลกภายนอก ไดท้ดลองส่ิงใหม่ ๆ ดงันั้นการมีพนกังานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
และการประยุกต์ใช้ข่าวสารทางเทคโนโลยี รวมทั้งผูบ้ริหารทาํตนให้เป็นตวัอยา่งการใชค้วามคิด
สร้างสรรคจ์ะทาํใหก้ารตดัสินใจทางธุรกิจรวดเร็วและแม่นยาํข้ึน 
 Roberto Alvarez E. (2004: abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองท่ีมาของความสําเร็จของการ
ส่งออกในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาผลกระทบของกิจกรรมสาธารณะ               
ผลการศึกษาพบวา่การใชป้ระโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกช่วยสนบัสนุนการส่งออกของ
ธุรกิจให้ดีข้ึน แต่กิจกรรมนั้นตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างกิจการท่ีส่งออก โดยกิจกรรม        
การส่งออกของภาครัฐส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 Lee (2006: abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผูจ้ดัหาการบริการ (Application Service 
Providers-ASPs) กบัผลการดาํเนินงานขององคก์ารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยท่ี
การศึกษาเร่ืองน้ีโดยทัว่ไปจะกระทาํกบักลุ่มตวัอยา่งของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดงันั้น ในการวิจยัจึง
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นวา่โดยทัว่ไปแลว้นั้นการ
ทาํวิจยัเร่ืองผลการดาํเนินงานขององคก์ารมกัท่ีจะใชต้วัช้ีวดัทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียวซ่ึงไม่มี
ความเหมาะสมเพียงพอในการบ่งช้ี ทั้งน้ีในการศึกษาจึงไดใ้ชปั้จจยัทั้งดา้นการเงินและท่ีไม่ใช่ดา้น
การเงิน (Financial and Non Financial Indicators) โดยปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ จาํนวนลูกคา้ 
(The Number of Customers) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administration Cost) ความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) การบริการลูกคา้ (Customer Service) ผลิตภาพ (Productivity) 
ความง่ายในการถ่ายทอดขอ้มูลสู่ลูกคา้และภายในองค์การ (Ease of Information Exchange 
Partners, Ease of Information Exchange within a Company) อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาถึงผลการ
ดาํเนินงานขององค์การของ Lee (2006) ซ่ึงให้ความสําคญักบัปัจจยับ่งช้ีท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินก็ยงั
ไม่ไดแ้สดงรายละเอียดเพิ่มเติมใหเ้ห็นวา่การช้ีวดัดว้ยปัจจยัทางการเงินไม่มีความชดัเจนในการช้ีวดั
เท่าท่ีควร 
 Gonzales (2006: abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการช้ีวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยกระบวนการพลวตั (Dynamic System) เพื่อท่ีจะใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการช่วยการกาํหนดกลยุทธ์การตดัสินใจให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
ในภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง ไดแ้บ่งมาตราวดัออกเป็น 3 ส่วน ภายในองคก์ารประกอบดว้ยการวดั
ดา้นการเงิน (Financial Sector) การวดัดา้นผลิตภาพ (Productivity Sector) ซ่ึงจะไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้น
การเงินแต่จะเก่ียวกบัการผลิต เช่นสินคา้คงคลงั ความรวดเร็วในการส่งผา่นสู่กระบวนการถดัไป 
เป็นตน้ และการวดัดา้นการตลาด (Orders Sector) ซ่ึงจะเก่ียวกบัยอดจดัจาํหน่ายและ 2 ส่วน 
ภายนอกองคก์ารซ่ึงประกอบดว้ย การวดัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Sector) ซ่ึงเป็นการศึกษาถึง
การพฒันาของวงการอุตสาหกรรมมหภาคท่ีจะมีผลต่อยอดขายขององค์การในอนาคตและการวดั 
ดา้นเศรษฐกิจ (Economy Sector) ซ่ึงจะเป็นการวดัดา้นเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อยอดขายในอนาคต 
โดยจะเห็นไดว้า่การช้ีวดัในลกัษณะต่าง ๆ ของการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงผลการดาํเนินงานของ
องคก์ารท่ีเกิดข้ึนแลว้ และเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนให้เกิดผลการดาํเนินงานขององคก์าร   
ในอนาคตดว้ยวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  ซ่ึงไดก้าํหนดผล
การดาํเนินงานขององคก์าร 
 Zahra, Sapienza and Davidsson  (2006: 923-924)  ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและ
คุณภาพดว้ยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์พบวา่ความสามารถเชิงพลวตัขององคก์ารไม่จาํเป็นท่ี
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จะนาํมาซ่ึงผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีดีเลิศ โดยงานวิจยัช้ีให้เห็นวา่ความสามารถเชิงกลยุทธ์
น่าจะมีผลต่อการดาํเนินงานขององค์การ ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวตัร 
และผลการดาํเนินงานอาจมีความเช่ือมโยงกนัผ่านทางกลยุทธ์ขององคก์ารท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูมี้
ส่วนในการดําเนินการ และทรัพยากรองค์การต้องมีคุณสมบัติคือมีคุณค่าในการช่วยให้เกิด
ประโยชน์จากโอกาส และช่วยขจดัอุปสรรคในส่ิงแวดลอ้มขององค์การ ทรัพยากรตอ้งหายาก       
ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบอยา่งสมบูรณ์ และไม่สามารถถูกทดแทนได ้ ทรัพยากรท่ีมีคุณสมบติั
เหล่าน้ีสามารถเป็นเคร่ืองกีดขวางและสร้างความเป็นไปได้ในการปกป้องผลกาํไรในอนาคต 
ทรัพยากรองคก์ารอาจไม่เพียงพอต่อการย ัง่ยืนของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพราะมีทรัพยากร
นอ้ยท่ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีองคก์ารตอ้งมีความสามารถท่ีแตกต่างในการบูรณาการทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หถู้กนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ 
 Ziarko (2006: abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารกบัผลการ
ดาํเนินงานของโครงการ ซ่ึงเป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงของการแปรรูปองค์การราชการโดย
ทาํการศึกษาถึงการทาํงานโครงการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ องคก์ารภาครัฐ และวดัระดบัของความสัมพนัธ์ของการทาํงานร่วมกนัโดยใชร้ะดบั
การว ัดเป็นร้อยละเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ในการทํางานโครงการโดยมีระดับของค่า
ความสัมพนัธ์ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ซ่ึงมีความหมายถึงการทาํงานโครงการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย
จนไปสู่ระดบัของการทาํงานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง โดยจากการวจิยัพบวา่ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องค์การมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององค์การซ่ึงช้ีวดัด้วย ความพึงพอใจ (Customer 
Satisfaction) ท่ีแปรผนัตรงกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและมีความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนักบั
รายจ่ายของโครงการ (Program Expenditures) 
 Bruan (2007) : abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการสนบัสนุนผลการดาํเนินงานในองคก์าร
ทอ้งถ่ินขนาดเล็กโดยโครงการของภาครัฐด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) โดยกล่าวว่าวิสาหกิจขนาดย่อมนับเป็นปัจจยัท่ีสําคญัใน         
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอยา่งมาก และไดก้าํหนดตวัแปรของผลการ
ดาํเนินงานในวิสาหกิจขนาดยอ่มดว้ยอตัราการเติบโตของยอดขายและขนาดของธุรกิจ (Business 
Volume) ซ่ึงใช้วิธีการรายงานผลการดาํเนินงานขององค์การด้วยตนเองของผูป้ระกอบการ
เช่นเดียวกนั 
 Taylor Michael A. (Taylor, 2008: abstract)  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองวิสาหกิจขนาดยอ่มไดมี้
บทบาทและความสําคญัมากยิ่งข้ึนในเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม
ช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาไม่มี การวิจยัหรือประเมินผลวิสาหกิจขนาดย่อมน้ีอย่างแทจ้ริง ดงันั้น        
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จึงนํามาสู่การวิจยัถึงผลการดาํเนินงานขององค์การและปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของ
องค์การเหล่านั้นดว้ยแบบสอบถามกบัเจา้ของธุรกิจขนาดย่อมท่ีส่งดว้ยจดหมายอินเทอร์เนตและ
การส่งดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 200 ราย โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดช้ี้วดัผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ารดว้ยยอดขายประจาํปี (Annual Sales Volume) และระยะเวลาการหากเป็น
องคก์ารท่ีก่อตั้งมาเกิน 10 ปี และมียอดขายเพิ่มข้ึนทุกปี ให้ถือวา่มีผลการดาํเนินงานขององคก์ารอยู่
ในระดบัดี (Good Performance) ในองคก์ารท่ีก่อตั้งมานอ้ยกวา่ 10 ปี และมียอดขายลดลงทุกปีให้
ถือวา่มีผลการดาํเนินงานขององคก์ารอยูใ่นระดบัตํ่า (Poor Performance) ในองคก์ารท่ีก่อตั้งมาเกิน 
10 ปีและมียอดขายลดลงอยา่งต่อเน่ืองใหถื้อวา่มีผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีเติบโตชา้ (Slowing 
Performance) และในองคก์ารท่ีก่อตั้งมานอ้ยกวา่ 10 ปี และยอดขายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองให้ถือวา่ มี
ระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีกาํลงัเติบโต (Growth Performance)  
 Purateera and others (2009: abstract) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการวิสาหกิจ 
ขนาดย่อม ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการ 
ประกอบไปด้วย 1) ความรู้และทกัษะของผูป้ระกอบการ 2) ความสามารถของผูป้ระกอบการ           
3) เทคโนโลยี ท่ีใช ้4) ทศันคติของผูป้ระกอบการ 5) แรงจูงใจในการประกอบการ 6) แหล่งเงินทุน 
และ 7) ความคิดสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการ  
 

สรุปกรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
  ผูว้จิยัไดน้าํทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะเพื่อนาํมาใชส้ําหรับการมองถึงอนาคต
ของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยการวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการกาํหนดนโยบายในอดีตทีผา่นมา 
และการกาํหนดนโยบายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกระบวนการของการกาํหนดนโยบายนั้นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) ในนโยบายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมของการกาํหนดนโยบาย โดยผูว้ิจยั
ไดน้าํหลกัทฤษฎีและแนวคิดทางวชิาการจากนกัวชิาการและผูรู้้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
เช่น Ira Sharkansky (1970); Thomas R. Dye (1984); Willian N. Dunn (1981) และนกัวิชาการไทย 
ศุภชยั ยาวะประภาษ (2533) เป็นตน้ เพื่อนาํมาใช้ในการศึกษาวิจยั การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่ม 
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ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย          
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหถู้กตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันายทุธศาสตร์ 

  ปัจจุบนัองคก์ารภาครัฐและเอกชนต่างนิยมใชยุ้ทธศาสตร์เป็นกรอบแนวคิดสําคญั  
ในการพฒันาองคก์าร โดยการนาํยทุธศาสตร์มาใชเ้ป็นแบบแผนในการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ต่าง ๆ ขององคก์าร ซ่ึงยทุธศาสตร์นั้นสามารถท่ีจะพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ 
ณ ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาํเป็นท่ีจะตอ้งมียุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
“ยุทธศาสตร์” หมายถึงวิธีการ (Ways) ท่ีจะนาํพลงัอาํนาจ (Power) มาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค ์
(Objective) ท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น ยทุธศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเคร่ืองมือ (Means) 
กบัจุดมุ่งหมาย (Ends) จะตอ้งผา่นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีแนวคิด 4 ประการ (Mondy, 
1998) ได้แก่ การกาํหนดภารกิจของหน่วยงาน (Organizational Assessment) การประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (Environmental Assessment) การกาํหนดวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน (Objective Setting) และการกาํหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Setting) ในการปฏิบติั  

  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาและนาํหลกัแนวคิดเก่ียวกบัการ
พฒันายุทธศาสตร์ของ C. Certo and J. Paul Peter (1990); John M. Bryson and Farnum K. Alston 
(2005); De Kluyver (2000); Stanley C. Abraham (2006); ดาํรง วฒันา (2548) และพสุ เตชะรินทร์ 
(2548) มาใชเ้ป็นหลกัและแนวทางในกระบวนการของพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.  แนวคิดเก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  ผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษาแนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยนาํแนวคิด Michale E. Porter (1980) Mckinsey 7-s 
Framework  
 4. แนวคิดเก่ียวกบักบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  การศึกษาแนวคิดวิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อมผูว้ิจยัได้ศึกษาเก่ียวกบันิยาม
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในอดีต 

 



 

140 

140 

ปัจจุบนัและอนาคต ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั 
 5. แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
  การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงได้นาํเทคนิคการวิจยั EDFR มาใช้ในขั้นตอนของการ
พฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย EDFR เป็นเทคนิควิธีการ
ทางการวจิยัท่ีนาํมามาใชเ้พื่อศึกษาและวเิคราะห์เก่ียวกบัองคค์วามรู้ในอนาคตของศาสตร์ดา้นต่าง ๆ 
การวจิยัโดยใชเ้ทคนิค EDFR ถือเป็นการวจิยัในอนาคต โดยมุ่งเนน้การศึกษาวิจยัในเชิงลึกเพื่อให้มี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัอนาคตไดดี้ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแลว้เทคนิคการวิจยั EDFR นั้นสามารถ
ท่ีจะนาํไปใช้วิจยัเพื่อศึกษาในดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น การวิจยัเพื่อสํารวจความคิดเห็น สํารวจปัญหา
วจิยั เพื่อหารูปแบบ เพื่อกาํหนดนโยบาย เพื่อหาวิธีแกปั้ญหาและเพื่อการตดัสินใจ เป็นตน้  การวิจยั
โดยใช้เทคนิค EDFR ช่วยให้ผูว้ิจยัไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือเพื่อนาํมาสู่การพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ทั้งจากทฤษฏีและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้นาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี 
สามารถสรุปเป็นภาพไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14  กรอบแนวคิดการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อ 
                 รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทฤษฏี/แนวคิด 
- 1. ทฤษฏีนโยบายสาธารณะ Ira Sharkansky (1970), Thomas R. Dye 

(1984); Willian N. Dunn (1981) และศุภชัย  ยาวะประภาศ (2533) 
- 2. แนวคิดยุทธศาสตร์ C. Certo and J. Paul Peter (1990); John M. 

Bryson and Farnum K. Alston (2005); De Kluyver (2000); 
- Stanley C. Abraham (2006); ด ารง วัฒนา (2548) และพสุ เตชะรินทร์ 

(2548)  
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน Michale E. 
Porter (1980) Mckinsey 7-s Framework 

- 4. การพัฒนายุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) และจับคู่รายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (TOWS Matrix) ตาม
แนวคิดของ Wheelen และ Hunger (2004), Fred R. David (2007) 

- 5. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิค EDFR (จุมพล พูลลภัทรชีวิน) 
-  

สภาพการณส์ภาพปัจจุบนัของ SMEs 
- 1  ด้านศักยภาพทางการแข่งขนั 
- 2. ด้านปัญหาและอุปสรรทางการแข่งขนั 
- 3. ด้านการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- 4. ด้านสภาพแวดลอ้มภายในของกจิการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

นโยบาย/ยทุธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพฒันา
และส่งเสริมขีดความสามารถ SMEs  
1. นโยบาย  
2. ยุทธศาสตร์  

- 3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนายุทธศาสตร ์

การพัฒนายุทธศาสตรก์ารเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 ผู้มีส่วนได้สว่นเสยีกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   1. ผู้ประกอบการ SMEs 
   2. ผู้ก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์หลกั 
   3. ผู้มีบทบาทตามกิจกรรมการสง่เสรมิ 
   4. กลุ่มผู้เกี่ยวขอ้งอืน่ ๆ   
    
 

สภาพแวดล้อม 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัส าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SWOT Analysis , TOWS Matrix) 

น าเสนอการพัฒนายุทธศาสตร ์
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บทที่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”  เป็นการวิจยัเชิงนโยบาย (Policy Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิจยัเชิงปริมาณและ
วิจยัเชิงคุณภาพ  ซ่ึงวิธีการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) เพื่อนาํเสนอการพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อให้การวิจยัดาํเนินไปตามระเบียบ
วิธีวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีได้กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัได้กาํหนดขั้นตอนการ
ดาํเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
 ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ขั้นตอนท่ี 3  นาํเสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 จากขั้นตอนการวิจยัทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการวิจยัไดต้ามภาพท่ี 15 
ดงัน้ี 
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     ปัจจัยน าเข้า                              กระบวนการ               ผลทไีด้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 15   แสดงขั้นตอนการวจิยั 

                   ขั้นตอนท ี1 
การศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัเพื่อ
รองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ 

1. ศึกษาวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาวเิคราะห์นโยบายยทุธศาสตร์  แผนงาน โครงการต่าง ๆ  เก่ียวกบัการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ผลการศึกษาสภาพ

ปัจจุบนัและวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มของ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มในการ

เพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัเพื่อ

รองรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจ 

ศึกษาสภาพปัจจุบนัโดยการศึกษาเชิงสาํรวจ (Suruey Study) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เก่ียวกบั 
1. ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 
2. ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 
3. ความสามารถทางการแข่งขนัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4. สภาพแวดลอ้มภายในของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ขั้นตอนท ี2 

การศึกษาการพฒันา
ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ 

การพฒันายทุธศาสตร์โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ  
โดยวธีิเทคนิค EDFR 3 รอบ  
1. สร้างแบบสัมภาษณ์ รอบท่ี 1 
2. แบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  
ในประเด็นแนวทางขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ทิศทางดาํเนินการ  

ผลการศึกษาการ

พฒันายุทธศาสตร์การ

เพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัสาํหรับ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มของ

ประเทศไทยเพื่อ

รองรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนท ี3 

การศึกษายุทธศาสตร์การ
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสาํหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศ
ไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

การตรวจสอบความเหมาะสมและสาํคญัของ 
ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน 30 ท่าน โดยการจดั
เวทีเสวนาเพื่อสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum)    
 

ผลการศึกษา

ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด

ความสามารถทางการ

แข่งขนัสาํหรับ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มของ

ประเทศไทยเพื่อ

รองรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโดย SWOT Analysis 
2. สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยการศึกษาหาปัจจยัทีเป็นโอกาสและอุปสรรค  
3. สภาพแวดลอ้มภายในโดยการศึกษาหาปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน  

- 4. การวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัโดย TOWS Matrix 
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 จากภาพท่ี 15 ขา้งตน้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1  การศึกษาสภาพปัจจุบันและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของวสิาหกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมในการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
 เศรษฐกจิอาเซียน  

 1.  วธีิการดาํเนินการวจิยั 
  1.1  ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จากส่ือส่ิงพิมพว์ิชาการ เอกสารของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซต ์
  1.2  ศึกษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยแบบสอบถามผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 419 ราย  
  1.3 ศึกษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยวิธีการเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน 21 คน  
  1.4 ศึกษาสภาพแวดลอ้มเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis และวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัโดยเทคนิค TOWS Matrix 
  2.  แหล่งขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  

  2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
   2.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนน้ี คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยตามนิยามของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกาํหนด
จาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
ครอบคลุม 4 ลกัษณะ คือ กิจการผลิตสินคา้ กิจการบริการ กิจการคา้ส่ง และกิจการคา้ปลีกจาก     
ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคกลางภาคตะวนัออก 
และกรุงเทพ จาํนวน 2,646,541 ราย (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555: 
ออนไลน์)  
   2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่ม โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในความสมบูรณ์ของการให้ขอ้มูลและ     
การตอบกลบัผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลจากตวัอย่าง จาํนวน 600 คน ตวัอย่างท่ีตอบกลบัและมีขอ้ความ
สมบูรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล จาํนวน 419 คน (70%) จาํแนกตามภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 
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จาํนวน 71 ราย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 106 ราย ภาคใต ้จาํนวน 54 ราย ภาคกลาง จาํนวน 
83 ราย ภาตะวนัออก จาํนวน 23 ราย และกรุงเทพฯ จาํนวน 82 ราย  
  2.2  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants)  
   ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัโดยเน้นผูท่ี้มี
ประสบการณ์และมีบทบาทเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนผูมี้ส่วนได ้      
ส่วนเสียเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งส้ินจาํนวน 21 คน ประกอบดว้ย  
   2.2.1 ผูรั้บประโยชน์จากยุทธศาสตร์ เป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม จาํนวน 8 ราย  
   2.2.2 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการกาํหนดยทุธศาสตร์ จาํนวน 1 คน 
   2.2.3  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นผูมี้บทบาทสนบัสนุนการพฒันาส่งเสริม จาํนวน   
8 คน  
   2.2.4  นักวิชาการและท่ีปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน        
4 คน  
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

  ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก        
(In-depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires)  
  3.1  การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล         
ทุติยภูมิ (Secondary Source) จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจ         
ขนาดกลางและขนาดย่อม จากส่ือส่ิงพิมพว์ิชาการ เอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน        
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซต ์
  3.2  แบบสัมภาษณ์ (Interview-Form) สําหรับการสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี 
จะเนน้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุม
ประเด็นท่ีทาํการวิจยัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแนวคาํถามท่ีผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่าจะ
สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดช้ดัเจนและครอบคลุมมากท่ีสุด โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์
ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการ
วเิคราะห์เชิงพรรณนาเน้ือหา (Descriptive Analysis)  
  3.3 แบบสอบถาม (Questionnaires) สภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม กาํหนดประเด็นหลกัในการสอบถามเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย  
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   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการ ได้แก่ ช่ือผูใ้ห้ขอ้มูล ตาํแหน่ง      
ช่ือกิจการ ท่ีอยู่ ปีทีเปิดดาํเนินการ ชนิดของสินคา้ รูปแบบกิจการ ลกัษณะของกิจการ ขนาดของ
กิจการ การเป็นสมาชิกของหน่วยงานกาํหนดนโยบาย (สสว.) การเป็นสมาชิกของหน่วยงานอ่ืน 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนในกิจการ แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ แหล่งท่ีมาของการจา้งงาน กลุ่มลูกคา้
หลกั การพฒันาทกัษะแรงงานโดยการฝึกอบรม การวจิยัและพฒันา  
   ตอนท่ี 2  ข้อมูลสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แบ่งเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  
    ส่วนท่ี 1 ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
    ส่วนท่ี 2 ความเตรียมพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน    
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
    ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  
    ส่วนท่ี 4  ความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ    
ขนาดยอ่ม  
    ส่วนท่ี 5  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม     
ท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั  
 4.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  4.1  การหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามขอ้มูล
สภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) ถา้ค่าดชันี 
IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ขอ้คาํถามนั้นจะถูกตดัออกไป จากนั้นนาํมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  
  4.2  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม   
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิแลว้นาํไปทดลองใชก้บัผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม   
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 
2552) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.86  
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 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจ ัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง
แบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย ์ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 419 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 70  
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามดงัน้ี  
  6.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูป้ระกอบการ วเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติความถ่ีและค่าร้อยละ 
  6.2 ข้อมูลสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การให้ความเหมาะสมของระดบัคาํตอบ คิดจากค่าเฉล่ียของ
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัน้ี (กิติยา สีอ่อน, 2547)  

ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 
4.50 - 5.00  สภาพปัจจุบนัในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49  สภาพปัจจุบนัในระดบัมาก 
2.50 - 3.49  สภาพปัจจุบนัในระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49  สภาพปัจจุบนัในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.49  สภาพปัจจุบนัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(SWOT Analysis) ท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีก็เพื่อใชศึ้กษาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) โดยการใชต้ารางประเมินของ วีลเลน และฮงัเกอร์ 
(Wheelen and Hunger, 2006) และการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยใชต้ารางวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายในของ วีเลน และฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2006) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (External Factors Analysis Summary: EFAS) และ 2) การวิเคราะห์ปัจจยั
ภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS)  
 8. การจบัคู่หาความสัมพนัธ์ปัจจยัสภาพแวดล้อมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS 
Matrix เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเกิดจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน   
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) และการประเมินจากสภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส (O) อุปสรรค (T)     
เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณาร่วมกันเพื่อกําหนดทางเลือกของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้รูปแบบของ Stanley C. 
Abraham (2006)  
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ขั้นตอนที ่2  การพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ 
 อาเซียน 
 1. วธีิการดาํเนินการวิจยั 
  เป็นการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
เพื่อพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 21 คน ตามขั้นตอนของเทคนิค  การวิจยัแบบ EDFR    ท่ี
กาํหนดในแผนดาํเนินการวจิยั  
 2. แหล่งขอ้มูล  

  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Panel Experts) โดยวิธีการเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จาํนวน 21 คน โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาคุณสมบติัในขอ้ใดขอ้หน่ึง
หรือหลายขอ้ตามเกณฑด์งัน้ีผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูมี้ความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ในเร่ือง
เก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
  2.1 ผูก้ ําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 1 คน 
  2.2 ผูมี้บทบาทสนบัสนุนการพฒันาส่งเสริม เป็นผูบ้ริหารหรือเคยเป็นผูบ้ริหารท่ี
เป็นผูดู้แลหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั         
การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 8 คน  
  2.3 ผูรั้บประโยชน์จากการพฒันายุทธศาสตร์ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 
ความชํานาญ ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจหรือการบริหารกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มท่ีมีประสบการณ์ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี จาํนวน 8 คน 
  2.4 กลุ่มผูเ้ก่ียวข้องอ่ืน ๆ เป็นนักวิชาการและท่ีปรึกษา หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้    
ความชาํนาญ และประสบการณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 4 คน 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 21 คน  
ตามเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR ประกอบดว้ย 3 รอบ ดงัน้ี  
  3.1 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนั
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้จาก
ขั้นตอน 1 มาจดัทาํเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีขอ้ความเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
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ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย             
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แลว้นาํไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 21 คน     
ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยกาํหนดประเด็นคาํถาม       
6 ดา้น ดงัน้ี  
   3.1.1 ดา้นสภาพแวดล้อมภายในส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
   3.1.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   3.1.3 ด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันในปัจจุบันของวิสาหกิจ         
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   3.1.4 ด้านความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   3.1.5 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มเม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
ด้านการเข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้เพื่อประกอบการตดัสินใจ ด้านการเข้าถึงนวตักรรมและ
เทคโนโลยี ดา้นการเขา้ถึงการใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมสนบัสนุนของภาครัฐและหน่วยงาน  
อ่ืน ๆ ดา้นการเขา้ถึงความรู้และทกัษะในการดาํเนินธุรกิจ และดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ)   
   3.1.6 ดา้นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์เพื่อการส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  3.2 การวิเคราะห์จัดทําแบบสอบถาม เพื่อให้ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญ          
เป็นความเห็นพอ้งต้องกัน (Consensus) ผูว้ิจยันําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วสร้างเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม จาํนวน 21 คน ลงความเห็น ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 17 คน  
  3.3 การยืนย ันความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญ ผู ้วิจ ัยนําข้อมูลท่ีได้รับคืนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยเพิ่มตาํแหน่ง ค่ามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range) และตาํแหน่งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมทั้ง 17 คน พิจารณาคาํตอบใหม่ แลว้ตอบกลบัมาอีกคร้ัง ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมา จาํนวน 17 ชุด เม่ือดาํเนินการวิจยัตามเทคนิคการวิจยัครบทั้ง 3 รอบแล้ว ผูว้ิจยันาํ
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แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาวเิคราะห์ผลขอ้มูลทางสถิติ แลว้นาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน    
17 คน ตามกระบวนการวิจยั EDFR ในรอบท่ี 2 และ 3 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range) แลว้นาํมาแปลผลดงัน้ี 
  4.1 ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดย
ใหค้วามหมายดงัน้ี (จุมพล พลูภทัรชีวนิ, 2530 : 37) 
   4.1.1 ค่ามธัยฐานระหว่าง 4.50-5.00 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้ความนั้น       
มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
   4.1.2 ค่ามธัยฐานระหว่าง 3.50-4.49 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้ความนั้น     
มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก 
   4.1.3 ค่ามธัยฐานระหว่าง 2.50-3.49 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้ความนั้น     
มีความเหมาะสมและเป็นไปไดป้านกลาง 
   4.1.4 ค่ามธัยฐานระหว่าง 1.50-2.49 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าขอ้ความนั้น      
มีความเหมาะสมและเป็นไปไดน้อ้ย 
   4.1.5 ค่ามธัยฐานระหวา่ง 1.00-1.49  แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ขอ้ความนั้น       
มีความเหมาะสมและเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
  4.2 ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range) ผูว้ิจยัคาํนวณหาค่าแตกต่าง
ระหว่าง ควอไทล์ท่ี 3 กบั ควอไทล์ท่ี 1 ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ ท่ีคาํนวณไดมี้ค่านอ้ยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีต่อข้อความนั้นเห็นสอดคล้องกัน 
(Consensus) แต่ถา้ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ ขอ้ความนั้นมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็น
ของกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีต่อขอ้ความนั้นไม่สอดคลอ้งกนั 
 สําหรับเกณฑ์ท่ีใช ้เพื่อพิจารณาวา่ขอ้ความใดเหมาะสมสําหรับการพฒันายุทธศาสตร์
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเลือกขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานมากกว่า 3.50 
และค่าพิสัยควอไทลน์อ้ยกวา่ 1.50  
 
 

 



 

151 

151 

ขั้นตอนที ่3 น าเสนอยุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ 
 อาเซียน  
 เม่ือดาํเนินการตามการวิจยัอนาคตแบบ EDFR ครบทั้ง 3 รอบ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจาก
การศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 มาตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและสําคญัของขอ้เสนอการ
พฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมพิจาณาความตรงตามเน้ือหา ความครบถว้น และความ
สมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนั้นผูว้ิจยั
ดาํเนินการปรับปรุงร่างรูปแบบการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหมี้เน้ือหาครบถว้น 
 1. วธีิการดาํเนินการวิจยั  
  ผู้วิจัยดํา เ นินการตรวจสอบความเหมาะสมแล ะความสําคัญโดยการจัด
ประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum) เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ใน
ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย กลุ่มผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ กลุ่มมีบทบาทสนบัสนุน กลุ่มผูรั้บประโยชน์
ยุทธศาสตร์กลุ่มนักวิชาการ เพื่อร่วมกันคิด วิพากย์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผลการวจิยัท่ีดาํเนินการแลว้ในขั้นตอนท่ีผา่นมา 
 2. กลุ่มเป้าหมาย  
  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum) ประกอบดว้ย กลุ่มผูก้าํหนด
ยุทธศาสตร์ กลุ่มมีบทบาทสนับสนุน กลุ่มผูรั้บประโยชน์ยุทธศาสตร์ กลุ่มนกัวิชาการ การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไม่กาํหนดสัดส่วน ไดก้ลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งส้ินจาํนวน      
30 ท่าน  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.1 ประเด็นการสัมมนาท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาจากองคป์ระกอบการพฒันายุทธศาสตร์
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ         
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  3.2 ร่างขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

  3.3  อุปกรณ์เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เพื่อช่วยในการเก็บขอ้มูล 
 4. การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  4.1 ผูว้ิจ ัยนําร่างยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2 จดัทาํเป็นเอกสารประกอบการจดัสัมมนาสร้างสรรค ์
ทางปัญญา (Public Forum)  
  4.2 ออกหนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มต่าง ๆ ในท่ีน้ีคือ กลุ่มผูก้ ําหนด
ยทุธศาสตร์ กลุ่มมีบทบาทสนบัสนุน กลุ่มผูรั้บประโยชน์ยทุธศาสตร์ กลุ่มนกัวชิาการ  
  4.3 ผูว้ิจ ัยนําร่างยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นาํเสนอต่อผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาโดยใช้ Power Point พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อให้
ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วม
เสวนาไดอ้ภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอทาง
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการอภิปรายในคร้ังน้ีผูเ้ขา้ร่วม
เสวนาไดพ้ิจารณาขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดาํเนินการ ร่วมกบัความเช่ือมโยง
ของผลการศึกษาในตอนท่ี 2 จากการเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิค EDFR จากผูเ้ช่ียวชาญ 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีได้จากการสัมมนาสร้างสรรค์ทางปัญญา (Public Forum) มา
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
และสรุปผลการวจิยัและเขียนรายงานการวจิยั 
  
 

 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” เพื่อนาํเสนอทางเลือกสาํหรับเป็นแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กบัหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2) เพื่อพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ      
3) เพื่อนาํเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
การดาํเนินการวจิยัประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis โดยการหาความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ TOWS Matrix 
 ตอนท่ี 2  ผลการพฒันา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเทคนิควจิยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) 
 ตอนท่ี 3   นําเสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยการจดัเวทีสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum)    
 ผูว้จิยันาํเสนอผลการการศึกษาดงัน้ี 
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ตอนที ่1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของวสิาหกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมในการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
 เศรษฐกจิอาเซียน  แบ่งผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย      
1) การวจิยัเชิงปริมาณ และ 2) การวจิยัเชิงคุณภาพ 
 ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มดว้ยเทคนิค SWOT Analysis และการหา
ความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิ TOWS Matrix   
 ส่วนที ่1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 1. การวจิยัเชิงปริมาณ   
  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดาํเนินการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเชิงสํารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมจากทัว่ประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัได้กาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
ได้ขอ้มูลส่งกลบัจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 419 ราย ได้ผล
การศึกษาดงัน้ี 1) ผลการศึกษาขอ้มูลจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ผลการศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความพร้อมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 4) ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ 5) ผลการศึกษาความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม นําขอ้มูลท่ีได้มาทาํการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)          
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดผ้ล
การศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 15  
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ตารางท่ี 15 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามภูมิภาค 
 

ภูมิภาค จาํนวน(กิจการ) ร้อยละ 
เหนือ 71 16.9 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 106 25.3 
ภาคกลาง 83 19.8 
ภาคใต ้ 54 12.9 
ภาคตะวนัออก 23 5.5 
กรุงเทพมหานคร 82 19.6 

รวมทั้งส้ิน 419 100 
  

 จากตารางท่ี 15 ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 419 ราย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีกระจายตวัอยูใ่นแต่ละภูมิภาคทัว่ประเทศไทย โดยภูมิภาค
ท่ี มี จํา น วนวิส า หกิ จข นา ดก ล า ง แล ะ ข นา ด ย่อม ตอ บ แบ บ ส อบ ถ า ม ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  ภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน 106 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 25.30 รองลงมาคือ ภาคกลางจาํนวน 83 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 19.80 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 82 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 19.60 ภาคเหนือ 
จาํนวน 71 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 16.90  ภาคใต้ จาํนวน 54 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 และ      
ภาคตะวนัออก จาํนวน 23 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลาํดบั  
 

ตารางท่ี 16  แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
                  (n = 419) 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 
1. ลกัษณะของกิจการ   

- กิจการผลิต 122 29.10 
- กิจการบริการ 118 28.20 
- กิจการคา้ปลีก 74 17.70 
- กิจการคา้ส่ง 69 16.50 
- ประกอบกิจการตั้งแต่ 2 ลกัษณะข้ึนไป 36 8.60 

2. ขนาดของกิจการ (แบ่งตามจาํนวนแรงงาน)   
- วสิาหกิจขนาดยอ่ม  (Small Enterprise) 348 83.10 
- วสิาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) 71 16.90 

3. การเป็นสมาชิกของหน่วยงานกาํหนดนโยบาย (สสว.)   
- สสว. 86 20.50 
- ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 323 79.50 
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ตารางท่ี 16  แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 
                  (n = 419) 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 
4. การเป็นสมาชิกของหน่วยงาน   

- ภาครัฐ 40 9.50 
- ภาคเอกชน 106 29.80 
- ตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป 81 14.90 
- ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 192 45.80 

5. แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนในกิจการ   
- เงินทุนส่วนตวั 74 17.70 
- เงินกูธ้นาคารภาคเอกชน 18 4.30 
- เงินกูธ้นาคารของรัฐ 33 7.90 
- เงินทุนจากการสนบัสนุนของภาครัฐ (ร่วมลงทุน) 11 2.60 
- เงินทุนจากแหล่งอ่ืน  6 1.40 
- เงินทุนตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไป 277 66.10 

6. แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ   
- ในประเทศไทย 380 90.60 
- ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 25 6.00 
- นอกภูมิภาคอาเซียน 4 1.00 
- ในประเทศไทยและนอกประเทศ 10 2.40 

7. แหล่งท่ีมาของการจา้งแรงงาน   
- ในประเทศไทย 368 87.80 
- ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 30 7.20 
- นอกภูมิภาคอาเซียน 7 1.70 
- ในประเทศไทยและนอกประเทศ 14 3.30 

8. กลุ่มลูกคา้หลกั    
- ในประเทศไทย 341 81.40 
- ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 10 2.40 
- นอกภูมิภาคอาเซียน 56 13.40 
- ในประเทศไทยและนอกประเทศ 12 2.90 

9. การพฒันาทกัษะแรงงานโดยการฝึกอบรม   
- มีการฝึกอบรม 152 36.30 
- ไม่มีการฝึกอบรม 267 63.70 

10. การวจิยัและพฒันา   
- มีการวจิยัและพฒันา 39 9.30 
- ไม่มีการวจิยัและพฒันา 380 90.70 
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 จากตารางท่ี 16 จาํแนกตามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี   
   ลกัษณะกิจการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จาํนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาเป็นกิจการ
บริการ จาํนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.20  กิจการคา้ปลีก จาํนวน 74 ราย คิดร้อยละ 17.70   
กิจการคา้ส่ง จาํนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.50  และประกอบกิจการตั้งแต่ 2 ลกัษณะข้ึนไป 
จาํนวน 36 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.60 
   ขนาดของกิจการ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นผู ้ประกอบการวิสาหกิจ   
ขนาดยอ่ม จาํนวน 348 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.10 วสิาหกิจขนาดกลาง จาํนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.90   
   การเป็นสมาชิกของหน่วยงานกาํหนดนโยบาย (สสว.) พบว่าผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่ไดเ้ป็นสมาชิก สสว. จาํนวน 323 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.50  
และเป็นสมาชิก สสว. จาํนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.50   
   การเป็นสมาชิกของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ สสว. พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้เป็นสมาชิกมากท่ีสุด จาํนวน 192 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.80 
รองลงมาเป็นสมาชิกภาคเอกชน จาํนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.80  เป็นสมาชิกตั้งแต่                
2 หน่วยงานข้ึนไป จาํนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.90 และเป็นสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐ 
จาํนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.50  
   ท่ีมาของเงินลงทุนในกิจการ พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีท่ีมาของเงินลงทุนตั้งแต่ 2 แหล่งข้ึนไปจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 277 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.10 รองลงมาแหล่งทุนจากเงินทุนส่วนตวั จาํนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.70  เงินกูธ้นาคาร
ของภาครัฐ จาํนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 เงินกูจ้ากธนาคารภาคเอกชน จาํนวน 18 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 4.30 เงินทุนจากการสนบัสนุนของภาครัฐ (ร่วมลงทุน) จาํนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 
และเงินทุนจากแหล่งอ่ืน จาํนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.40 
   ท่ีมาของวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตและบริการ พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่จดัซ้ือภายในประเทศไทย จาํนวน 368 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.60 
รองลงมาซ้ือในประเทศภูมิภาคอาเซียน จาํนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00  จดัซ้ือทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ จาํนวน 14 ราย (ร้อยละ 3.30) และนอกภูมิภาคอาเซียน จาํนวน 7 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 1.70  
   ดา้นการจา้งแรงงาน พบวา่ผูป้ระกอบการผูว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ใชแ้รงงานภายในประเทศ จาํนวน 368 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.80 รองลงมาเป็นประเทศในภูมิภาค
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อาเซียน จาํนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.20  ในประเทศไทยและนอกประเทศ จาํนวน 14 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 3.30 และนอกภูมิภาคอาเซียน จาํนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70   
   ดา้นการตลาด พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีกลุ่ม
ลูกคา้หลกัมาจากตลาดภายในประเทศมากท่ีสุด จาํนวน 341 ราย (ร้อยละ 81.40) รองลงมาตลาด
นอกภูมิภาคอาเซียน จาํนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.40  ลูกคา้ในประเทศและนอกประเทศ 
จาํนวน    12 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.90 และในประเทศภูมิภาคอาเซียน จาํนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 
2.40  
   การพฒันาทกัษะแรงงานโดยการฝึกอบรม พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่มีการฝึกอบรม จาํนวน 267 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.70 และมีการ
ฝึกอบรม จาํนวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.30  
   ด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่าผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ        
ขนาดยอ่ม  ส่วนใหญ่ไม่มีการวิจยัและพฒันาภายในองคก์าร จาํนวน 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.70 
และมีการวจิยัและพฒันาภายในองคก์าร จาํนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30   
  1.2 ผลการวิ เคราะห์ความเข้าใจเ ก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ           
ความพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 17  
 

ตารางท่ี 17  ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(n=419) 

 

ขอ้ท่ี 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 ความเขา้ใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน)
ประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

3.00 0.89 ปานกลาง 1 

2 ความเขา้ใจเป้าหมายการเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิต
ร่วมกนัของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.97 0.90 ปานกลาง 2 

3 ความเขา้ใจเป้าหมายการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัใหป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.95 0.92 ปานกลาง 3 

4 ความเขา้ใจเป้าหมายในการเป็นภมิูภาคอาเซียนท่ีมีการ
พฒันาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั 

2.94 0.93 ปานกลาง 4 

5 ความเขา้ใจเป้าหมายการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก  
โดยการประสานนโยบายเศรษฐกิจกบันอกภูมิภาค 

2.88 1.01 ปานกลาง 5 

ค่าเฉล่ียรวม 2.95 0.86 ปานกลาง  
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  จากตารางท่ี 17 พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเขา้ใจในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 2.95, S.D. = 0.86) เม่ือ
พิจารณาความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายดา้น พบวา่ความเขา้ใจประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ เป็นระดบัความใจมากท่ีสุด (   = 3.00, S.D. = 0.89) ระดบัความเขา้ใจรองลงมาคือ 
เป้าหมายการเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิตร่วมกนัของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (  

= 2.97, S.D. = 0.90) และดา้นท่ีมีระดบัความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเป้าหมายการบูรณาการเขา้กบั
เศรษฐกิจโลกโดยการประสานนโยบายเศรษฐกิจกบันอกภูมิภาค  ( = 2.88, S.D. = 1.01) 
ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 18  ความเตรียมพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (n = 419) 
 

ขอ้ท่ี 
ความเตรียมพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 ดา้นการวเิคราะห์จุดแขง็ขององคก์ารเพื่อสร้างศกัยภาพ
ทางการแข่งขนั 

3.08 1.03 ปานกลาง 4 

2 ดา้นการวเิคราะห์จุดอ่อนขององคก์ารเพ่ือลดขอ้บกพร่อง 
ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในศกัยภาพทางการแข่งขนั 

3.08 1.00 ปานกลาง 4 

3 ดา้นการพฒันาศกัยภาพในดา้นตา่ง ๆ เพ่ือการเขา้สู่ตลาด
ประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาค 

2.83 1.09 ปานกลาง 8 

4 ดา้นการศึกษาความเป็นไปไดข้องตลาดท่ีจะขยายไปสู่
ประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียน 

2.74 1.11 ปานกลาง 11 

5 ดา้นการเตรียมพร้อมรับสภาพทางการแข่งขนัและคู่แข่งขนั
ในประเทศกลุ่มสมาชิกภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาค 

2.81 1.11 ปานกลาง 9 

6 ดา้นการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้หรือบริการ 

2.73 1.17 ปานกลาง 12 

7 ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์และวธีิการรักษาฐานลูกคา้เดิม 3.18 1.10 ปานกลาง 3 
8 ดา้นการศึกษาและแสวงหาแหล่งวตัถุดิบท่ีไดเ้ปรียบใน

คุณภาพหรือราคา 
3.24 1.07 ปานกลาง 2 

9 ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทุน 
การผลิต 

3.26 1.06 ปานกลาง 1 
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ตารางท่ี 18  ความเตรียมพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 

 (n = 419) 
 

ขอ้ท่ี 
ความเตรียมพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

10 ดา้นการพฒันาทกัษะแรงงานใหมี้คุณภาพและรักษาแรงงาน
ฝีมือ 

3.18 1.09 ปานกลาง 3 

11 ดา้นการหาแหล่งเงินทุนท่ีส่งเสริมกิจการในการเขา้สู่ตลาด
อาเซียน 

3.00 1.14 ปานกลาง 5 

12 ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นภาษาองักฤษ หรือภาษา
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.71 1.18 ปานกลาง 13 

13 ดา้นการนาํเทคโนโลยเีขา้ใชก้บัธุรกิจอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัองคก์าร 

2.90 1.07 ปานกลาง 6 

14 ดา้นการศึกษาขั้นตอนการขอใชสิ้ทธิประโยชนจ์ากการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามกรอบอาเซียน 

2.78 1.15 ปานกลาง 10 

15 ดา้นการติดตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐในการให้
ความช่วยเหลือในการสนบัสนุนขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัใน 

2.87 1.14 ปานกลาง 7 

ค่าเฉล่ียรวม 2.96 0.90 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความเตรียมพร้อมในการเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยค่าเฉล่ียในภาพรวมมีความเตรียมพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง     
(  = 2.96, S.D. = 0.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และ   การลดตน้ทุนทางการผลิตเป็นระดบัความเตรียมพร้อมมากท่ีสุด (  = 3.26, S.D. = 1.06) 
ระดับความเตรียมพร้อมรองลงมาคือ ด้านการศึกษาและแสวงหาแหล่งวตัถุดิบท่ีได้เปรียบใน
คุณภาพหรือราคา ( = 3.24, S.D. = 1.07) และดา้นท่ีมีระดบัความเตรียมพร้อมนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
การพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นภาษาองักฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  (  = 2.71, 
S.D. = 1.18) ตามลาํดบั  
  1.3 ผลการวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจ           
ขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยภาพรวมมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 19  
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ตารางท่ี 19  ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(n = 419) 

 

ขอ้ท่ี 
ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

1 ดา้นตลาด 3.30 0.78 ปานกลาง 4 
2 ดา้นการเงิน 3.44 0.84 มาก 3 
3 ดา้นการบริหารจดัการ 3.25 0.77 ปานกลาง 6 
4 ดา้นการผลิตหรือใหบ้ริการ 3.58 0.81 มาก 1 
5 ดา้นการวจิยัและพฒันา 3.29 0.85 ปานกลาง 5 
6 ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากการส่งเสริมและสนบัสนุนจาก

ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.57 0.92 มาก 2 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.04 0.78 มาก  

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า โดยภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีปัญหาและ
อุปสรรคทางการแข่งขนัค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการผลิตหรือให้บริการ  (   = 3.58, S.D. = 
0.81) รองลงมาเป็นดา้นการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน     
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (  = 3.57, S.D. = 0.92) ดา้นการเงิน (  = 3.44, S.D. = 0.84) ดา้นตลาด (  = 
3.30, S.D.=0.78) ดา้นการวิจยัและพฒันา (  = 3.29, S.D. = 0.85) และดา้นท่ีมีปัญหาและอุปสรรค         
นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการ (  = 3.25, S.D. = 0.77)  ตามลาํดบั 
 พิจารณาผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอ่มรายดา้นมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 20 
 

ตารางท่ี 20  ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(n = 419) 

ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

ด้านตลาด 3.30 0.78 ปานกลาง (4) 
1. การวางแผนการพฒันาตลาดเดิมและโอกาสทางการขยายไปยงั 
ตลาดใหม่ 

3.29 1.00 ปานกลาง 3 

2. คู่แข่งขนัและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงเพ่ิมข้ึน 3.52 0.94 มาก 1 
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ตารางท่ี 20  ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ) 
(n = 419) 

ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปลผล ลาํดบั 

3. สินคา้หรือบริการสามารถลอกเลียนแบบไดง่้ายอนัเน่ืองจากขาด
ความเป็นเอกลกัษณ์และขาดความแตกต่างจากสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ 
ท่ีอยูใ่นตลาด 

3.25 1.02 ปานกลาง 4 

4. การจดัหาช่องทางการจดัจาํหน่ายการหาหุน้ส่วนหรือเครือข่าย 
การจาํหน่าย 

3.13 1.02 ปานกลาง 5 

5. การพฒันาและปรับปรุงสินคา้หรือบริการใหมี้ความแตกต่างและ
เหนือกวา่คู่แข่งขนัในตลาด 

3.33 0.96 ปานกลาง 2 

ค่าเฉล่ียรวม 3.30 0.78 ปานกลาง  
ด้านการเงนิ 3.44 0.84 มาก (3) 
1. การขาดแคลนเงินทุนสาํหรับการขยายหรือปรับปรุงกิจการ 3.60 1.00 มาก 1 
2. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของภาครัฐ 3.50 1.05 มาก 2 
3. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของภาคเอกชน 3.35 1.04 ปานกลาง 4 
4. การขาดสินทรัพยส์าํหรับการคํ้าประกนั 3.49 1.07 มาก 3 
5. ความรู้และความเขา้ใจในระบบการจดัทาํบญัชีและการบริหารทาง
การเงิน 

3.32 0.99 ปานกลาง 5 

ค่าเฉล่ียรวม 3.44 0.84 มาก  
ด้านการบริหารจดัการ 3.25 0.77 ปานกลาง (6)  
1. ความรู้และความเขา้ใจในการกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ของกิจการใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและการนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 

3.36 1.01 ปานกลาง 2 

2. ความรู้และความเขา้ใจในระบบสารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นการบริหาร
จดัการใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ารและบุคลากร 

3.35 0.95 ปานกลาง 3 

3. ฝีมือและความชาํนาญเฉพาะทางของบุคลากร 3.40 1.01 ปานกลาง 1 
4. ความรู้ในภาษาองักฤษ หรือภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียนของ
บุคลากร 

2.91 1.14 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.25 0.77 ปานกลาง  
ด้านการผลติหรือให้บริการ 3.58 0.81 มาก (1) 
1. ตน้ทุนวตัถุดิบหรือบริการเพ่ิมสูงข้ึน 3.64 0.96 มาก 2 
2. ตน้ทุนค่าแรงงานหรือเงินเดือนสูงข้ึน 3.85 0.90 มาก 1 
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ตารางท่ี 20  ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ) 
(n = 419) 

ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 
x   S.D. แปลผล ลาํดบั 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีช่วยในการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 

3.36 0.97 มาก 4 

4. ความรู้และความเขา้ใจในการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพและ 
ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล 

3.53 0.93 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม 3.58 0.81 มาก  
ด้านการวจิยัและพฒันา 3.29 0.85 ปานกลาง (5) 
1. ความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัและพฒันาสินคา้หรือ
บริการ 

3.32 1.01 ปานกลาง 1 

2. การออกแบบและพฒันาในสินคา้และบริการ 3.29 1.00 ปานกลาง 3 
3. เทคนิคหรือวธีิการใหม่ ๆ ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการพฒันา
สินคา้หรือบริการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บักิจการและลูกคา้ 

3.30 0.96 ปานกลาง 2 

4. การฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัใหก้บับุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะ
ความชาํนาญมากข้ึน 

3.27 0.98 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.29 0.85 ปานกลาง  
ด้านการใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 3.57 0.92 มาก (2) 
1. ความไม่ต่อเน่ืองและความล่าชา้ของนโยบายในมาตรการช่วยเหลือ
และสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

3.56 1.04 มาก 3 

2. มาตรการความช่วยเหลือและพฒันาของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.63 0.99 มาก 1 

3. ความยากลาํบากในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สาํหรับการใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การดาํเนินธุรกิจ 

3.58 1.03 มาก 2 

4. ขอ้กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ์ท่ีกาํหนดข้ึนจากหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.55 1.05 มาก 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.57 0.92 มาก  

 
  จากตารางท่ี 20 พบวา่ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมีปัญหาและอุปสรรคในแต่ละดา้นดงัน้ี 
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   ด้านตลาด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับ    
ปานกลาง ( = 3.30, S.D .= 0.78) พิจารณาปัญหาและอุปสรรครายดา้น พบวา่ คู่แข่งขนัและการ
แข่งขนัทางตลาดท่ีสูงเพิ่มข้ึนเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด (  = 3.52, S.D. = 0.94) ระดบั
รองลงมาคือ การพฒันาและปรับปรุงสินคา้หรือบริการใหมี้ความแตกต่างและเหนือกวา่คู่แข่งขนัใน
ตลาด (  = 3.33, S.D. = 0.96) และดา้นท่ีมีระดบันอ้ยท่ีสุดคือ การจดัหาช่องทางการจดัจาํหน่าย
และการหาหุน้ส่วนหรือเครือข่ายการจาํหน่าย (  = 3.13 , S.D. = 1.02) ตามลาํดบั  

  ดา้นการเงิน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  (  = 3.44, S.D. = 0.84) พิจารณาปัญหาและอุปสรรครายดา้น พบวา่ การขาดแคลนเงินทุน
สําหรับการขยายหรือปรับปรุงกิจการเป็นระดบัปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด (  = 3.60, S.D. = 
1.00) ระดบัปัญหาและอุปสรรครองลงมาคือ การขาดสินทรัพยส์ําหรับการคํ้าประกนั (  = 3.50, 
S.D. = 1.05) และดา้นท่ีมีระดบัปัญหาและอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือ ความรู้และความเขา้ใจในระบบ
การจดัทาํบญัชีและการบริหารทางการเงิน (  = 3.32, S.D. = 0.99) ตามลาํดบั 

  ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนั โดยรวมมี
ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.25, S.D. = 0.77) พิจารณาปัญหา
และอุปสรรครายด้าน พบว่าฝีมือและความชาํนาญเฉพาะทางของบุคลากรเป็นระดบัปัญหาและ
อุปสรรคมากท่ีสุด (  = 3.40, S.D. = 1.01) ระดบัปัญหาและอุปสรรครองลงมาคือ ความรู้และความ
เขา้ใจในการกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ของกิจการให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและการนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง (  = 3.36, S.D. = 
1.01) และด้านท่ีมีระดบัปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุดคือ ความรู้ในภาษาองักฤษหรือภาษาใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนของบุคลากร (  = 2.91, S.D. = 0.77) ตามลาํดบั 

  ด้านการผลิตหรือให้บริการ  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขัน 
โดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.58, S.D. = 0.81) พิจารณา
ปัญหาและอุปสรรครายดา้น พบว่า ตน้ทุนค่าแรงานหรือเงินเดือนสูงข้ึนเป็นปัญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด (  = 3.85, S.D. = 0.90) ระดบัปัญหาและอุปสรรครองลงมาคือ ตน้ทุนวตัถุดิบหรือบริการ
เพิ่มสูงข้ึน (  = 3.64, S.D. = 0.96) และดา้นท่ีมีระดบัปัญหาและอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้หรือ
บริการ (  = 3.36, S.D. = 0.97) ตามลาํดบั  

  ด้านการวิจยัและพฒันา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัโดยรวม         
มีปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.29, S.D. = 0.85) พิจารณาปัญหา
และอุปสรรครายด้าน พบว่า ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจยัและพฒันาสินค้าหรือ
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บริการเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด (   = 3.32, S.D. = 1.01) ระดบัปัญหาและอุปสรรค
รองลงมาคือ เทคนิคหรือวธีิการใหม่ ๆ ท่ีนาํมาประยุกตใ์ชก้บักระบวนการพฒันาสินคา้หรือบริการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบักิจการและลูกคา้ (  = 3.30, S.D. = 0.96)  และดา้นท่ีมีระดบัปัญหาและ
อุปสรรคน้อยท่ีสุดคือ การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ        
ความชาํนาญมากข้ึน (  = 3.27, S.D. = 0.98) ตามลาํดบั 

  ดา้นการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน     
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัโดยรวมมีปัญหาและอุปสรรคทางการ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.57, S.D. = 0.92) พิจารณาปัญหาและอุปสรรครายดา้น พบว่า 
มาตรการความช่วยเหลือและพฒันาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ตรงกบัปัญหา
และความตอ้งการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด (  = 3.63, 
S.D. = 0.99)  ระดบัปัญหาและอุปสรรครองลงมาคือ ความยากลาํบากในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวข้องอ่ืน ๆ สําหรับการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาํเนินธุรกิจ (  = 3.58, S.D. = 1.03) และดา้นท่ีมีระดบัปัญหาและอุปสรรคน้อยท่ีสุดคือ               
ขอ้กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
( = 3.55, S.D. = 1.05) ตามลาํดบั  
  1.4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดยอ่มโดยภาพรวมมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 21  
 

ตารางท่ี 21  ภาพรวมความสามารถทางการแข่งขนัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(n = 419) 

ขอ้
ท่ี 

ความสามารถทางการแข่งขนัในปัจจุบนั 
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

1 ดา้นอุปสงคห์รือความตอ้งการ 3.39 0.84 ปานกลาง 1 
2 ดา้นปัจจยัการผลิตหรือบริการ 3.24 0.81 ปานกลาง 3 
3 ดา้นกลยทุธ์และโครงสร้างของกิจการและสภาพการ

แข่งขนั 
3.10 0.80 ปานกลาง 4 

4 ดา้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักิจการ 3.01 0.83 ปานกลาง 5 
5 ดา้นบทบาทของภาครัฐ 3.26 0.97 ปานกลาง 2 

 
 จากตารางท่ี 21 พบวา่โดยภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความสามารถ
ทางการแข่งขนัอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน  พิจารณาเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี         

 



166 
 

166 

ดา้นอุปสงคห์รือความตอ้งการ (  = 3.39, S.D. = 0.84) ดา้นบทบาทของภาครัฐ (  = 3.26, S.D. = 
0.97) ดา้นปัจจยัการผลิตหรือบริการ (  = 3.24, S.D. = 0.81) ดา้นกลยทุธ์และโครงสร้างของกิจการ
และสภาพทางการแข่งขนั (  = 3.10, S.D. = 0.80) และดา้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบั
กิจการ (  = 3.01, S.D. = 0.83) ตามลาํดบั  

  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดยอ่มรายดา้นมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22 ความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
(n = 419) 

ความสามารถทางการแข่งขนัของ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

ด้านอุปสงค์หรือความต้องการ 3.39 0.84 ปานกลาง (1) 
1. ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภคในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.27 0.96 ปานกลาง 5 

2. ดา้นความตอ้งการในสินคา้หรือบริการ 3.54 0.92 มาก 1 
3. ดา้นความจงรักภกัดีในสินคา้หรือบริการ 3.40 0.96 ปานกลาง 3 
4. ดา้นการเติบโตในยอดขายอยา่งต่อเน่ือง 3.49 0.90 มาก 2 
5. ดา้นสินคา้มีคุณภาพและมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั 3.32 1.00 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.39 0.84 ปานกลาง  
ด้านปัจจยัการผลติหรือบริการ 3.24 0.81 ปานกลาง (3) 
1. ดา้นกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีเป็น
มาตรฐาน 

3.35 0.91 ปานกลาง 2 

2. ดา้นเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิตหรือ
ใหบ้ริการทีเพียงพอสาํหรับรองรับกาผลิตหรือใหบ้ริการ 

3.11 0.95 ปานกลาง 6 

3. ดา้นวตัถุดิบเพียงพอและมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง
วตัถุดิบ 

3.37 0.94 ปานกลาง 1 

4. ดา้นบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีทกัษะและศกัยภาพ 3.32 0.86 ปานกลาง 3 
5. ดา้นการวจิยัและพฒันาสินคา้หรือบริการ 3.11 1.00 ปานกลาง 6 
6. ดา้นการพฒันาสินคา้หรือบริการใหเ้กิดนวตักรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

3.16 1.08 ปานกลาง 5 

7. ดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 3.17 1.02 ปานกลาง 4 
ค่าเฉล่ียรวม 3.24 0.81 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 20 ความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ) 
(n = 419) 

ความสามารถทางการแข่งขนัของ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

ด้านกลยุทธ์และโครงสร้างของกจิการและสภาพทางการแข่งขัน 3.10 0.80 ปานกลาง (4) 
1. ดา้นการกาํหนดโครงสร้างการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 3.34 0.95 ปานกลาง 2 
2. ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนั “ดา้นราคา” 3.38 0.95 ปานกลาง 1 
3. ดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนั “ดา้นสินคา้หรือ
บริการ” 

3.34 0.96 ปานกลาง 2 

4. ดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ 3.18 1.01 ปานกลาง 3 
5. ดา้นส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.64 1.21 ปานกลาง 4 
6. ดา้นส่วนแบ่งการตลาดนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 2.54 1.27 นอ้ย 5 

ค่าเฉล่ียรวม 3.10 0.80 ปานกลาง  
ด้านอุตสาหกรรมต่อเนือ่งและเกีย่วข้องกบักจิการ 3.01 0.83 ปานกลาง (5) 
1. ดา้นความพร้อมในระบบสาธารณูปโภค 3.48 0.98 มาก 1 
2. ดา้นงานวจิยัท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมในสินคา้
หรือบริการ 

2.55 1.21 นอ้ย 5 

3. ดา้นความเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี  
(ไดแ้ก่ผลิตภณัฑห์รือบริการมีส่วนช่วยสนบัสนุนหรือทาํใหเ้กิด
สินคา้หรือบริการในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ) 

3.06 1.06 ปานกลาง 2 

4. ดา้นกลไกการสนบัสนุนและความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
โดยการใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลย ีกิจกรรม ขอ้มูล
ข่าวสารและทรัพยากรร่วมกนักบัเครือข่ายกลุ่มวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

3.02 1.17 ปานกลาง 3 

5. ดา้นกลไกการสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายจาก
สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ 

2.76 1.20 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.01 0.83 ปานกลาง  

ด้านบทบาทของภาครัฐ 3.26 0.97 ปานกลาง (2) 
1. ดา้นภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามสาํคญัวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งตอ่เน่ือง 

3.12 1.10 ปานกลาง 6 

2. ดา้นภาครัฐกาํหนดนโยบายการส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.16 1.08 ปานกลาง 4 
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ตารางท่ี 22 ความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ)  
(n = 419) 

ความสามารถทางการแข่งขนัของ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

3. ดา้นภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมและพฒันามาตรฐานของ
สินคา้หรือบริการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ป็น
สากล 

3.14 1.12 ปานกลาง 5 

4. ดา้นภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นตน้ทุนของสินคา้
หรือบริการและตน้ทุนทางการเงินใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

3.06 1.15 ปานกลาง 8 

5. ดา้นภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนโดยการจดัหาตลาดรองรับสินคา้
หรือบริการเพ่ือจาํหน่ายหรือใหบ้ริการ 

3.10 1.18 ปานกลาง 7 

6. ดา้นความมีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการดาํเนินกิจการ
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.46 1.09 มาก 2 

7. ดา้นความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการดาํเนินกิจการ
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.52 1.07 มาก 1 

8. ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได้
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและ 
ความตอ้งการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.32 1.02 ปานกลาง 3 

ค่าเฉล่ียรวม 3.26 0.97 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถทางการ
แข่งขนัในแต่ละดา้นดงัน้ี 
   ดา้นอุปสงค์หรือความตอ้งการ พบว่า ความสามารถทางการแข่งขนัโดยรวม   
มีความสามารถทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.39, S.D. = 0.84) พิจารณา
ความสามารถทางการแข่งขนัรายดา้น พบว่า ดา้นลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในสินคา้หรือ
บริการของกิจการ เป็นระดบัความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.54, S.D. = 0.92) ระดบั
ความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือ ดา้นการเติบโตในยอดขายอยา่งต่อเน่ือง (  = 3.49, S.D. 
= 0.90) และดา้นท่ีมีระดบัความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุด ดา้นความสามารถในการเขา้ถึง
ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ  (  = 3.27, S.D. = 0.96) ตามลาํดบั 
  ด้านปัจจัยการผลิตหรือบริการ พบว่า ความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม           
มีความสามารถทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.24, S.D. = 0.81)  พิจารณา
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ความสามารถทางการแข่งขนัรายดา้น พบวา่ ดา้นวตัถุดิบเพียงพอและมีความสามารถในการเขา้ถึง
แหล่งวตัถุดิบเป็นระดบัความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.37, S.D. = 0.94) ระดบั
ความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือ ด้านกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนในการให้บริการ       
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล (  = 3.35, S.D. =  0.91) และดา้นท่ีมีระดบัความสามารถทางการแข่งขนั 
นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิตหรือให้บริการทีเพียงพอสําหรับ
รองรับการผลิตหรือให้บริการ (  = 3.11, S.D. = 0.95) และดา้นการวิจยัและพฒันาสินคา้หรือ
บริการ (  = 3.11, S.D. = 1.00) ตามลาํดบั 
   ด้านกลยุทธ์และโครงสร้างของกิจการและสภาพทางการแข่งขัน  พบว่า 
ความสามารถทางการแข่งขนัโดยรวมมีความสามารถทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 
3.10, S.D. = 0.80) พิจารณาศกัยภาพทางการแข่งขนัรายดา้น พบวา่ ดา้นการกาํหนดกลยุทธ์ทางการ
แข่งขนั ‚ดา้นราคา‛เป็นระดบัความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.38, S.D. = 0.95) ระดบั
ความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือด้านการกาํหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขนั ‚ด้านสินค้า     
หรือบริการ‛ (  = 3.34, S.D. = 0.96) ดา้นท่ีมีระดบัความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุดคือ    
ดา้นส่วนแบ่งการตลาดนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ( = 2.57, S.D. = 1.27) ตามลาํดบั 
   ดา้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักิจการ พบวา่ ความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวม มีความสามารถทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  (  = 3.01, S.D. = 0.83) 
พิจารณาความสามารถทางการแข่งขนัรายดา้น พบวา่ ดา้นความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคเป็น
ระดบัความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.48, S.D. = 0.98) ระดบัความสามารถทางการ
แข่งขนัรองลงมาคือ ด้านการเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในพื้นท่ี 
(ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีส่วนช่วยสนบัสนุนหรือทาํให้เกิดสินคา้หรือบริการในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ) (  = 3.06, S.D. = 1.06) ด้านท่ีมีระดบัความสามารถทางการแข่งขนัน้อยท่ีสุดคือ             
ดา้นงานวจิยัท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรมในสินคา้หรือบริการ (  = 2.55, S.D. = 1.21) 
ตามลาํดบั  
   ด้านบทบาทของภาครัฐ พบว่า  ความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม              
มีความสามารถทางการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง (   = 3.26, S.D. = 0.97) พิจารณา
ความสามารถทางการแข่งขันรายด้าน พบว่า ด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลต่อ          
การดาํเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นระดบัความสามารถทางการแข่งขนั
มากท่ีสุด (  = 3.52, S.D. = 1.07) ระดบัความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือ ดา้นความมี
เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการดาํเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (  = 
3.46, S.D. = 1.09) ดา้นท่ีเป็นระดบัความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นภาครัฐให้การ
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สนับสนุนช่วยเหลือด้านต้นทุนของสินค้าหรือบริการและต้นทุนทางการเงินให้กับวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (  = 3.06, S.D. = 1.15) ตามลาํดบั  
  1.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยภาพรวมมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 23 
 

ตารางท่ี 23 ภาพรวมสภาพแวดลอ้มภายในของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(n = 419) 

 

ขอ้
ท่ี 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการ

แข่งขนั 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

1 ดา้นกลยทุธ์ 3.29 1.05 ปานกลาง 3 
2 ดา้นโครงสร้าง 3.24 0.96 ปานกลาง 5 
3 ดา้นระบบ 3.21 1.05 ปานกลาง 6 
4 ดา้นรูปแบบการบริหาร 3.41 1.10 มาก 2 
5 ดา้นพนกังาน 3.28 1.01 ปานกลาง 4 
6 ดา้นทกัษะ 3.48 0.99 มาก 1 
7 ดา้นค่านิยมหรือวฒันธรรม 3.18 1.00 ปานกลาง 7 
 ค่าเฉล่ียรวม 3.30 0.83 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 23 พบว่า โดยรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดลอ้ม
ภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.30, S.D. = 0.83) 
พิจารณารายดา้น พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ดา้นทกัษะ (  = 3.48, S.D. = 0.99) รองลงมาดา้นรูปแบบการบริหาร (  = 3.41, S.D. = 
1.10) ดา้นกลยุทธ์ (  = 3.29, S.D. = 1.05) ดา้นพนกังาน (  = 3.28, S.D. = 1.10) ดา้นโครงสร้าง   
(  = 3.24, S.D. = 0.96) ดา้นระบบ (  = 3.21, S.D. = 1.05) และดา้นท่ีมีสภาพแวดลอ้มภายใน       
ท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุด ดา้นค่านิยมหรือวฒันธรรม ( = 3.18, S.D. = 
1.00) ตามลาํดบั  
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิสาหกิจขนาดกลางและ    
ขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัรายดา้นมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 24  
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ตารางท่ี 24  สภาพแวดลอ้มภายในของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 (n = 419) 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

ด้านกลยุทธ์ 3.29 1.05 ปานกลาง (3) 
1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารเพื่อหาจุดแขง็และ
จุดอ่อน 

3.37 1.15 ปานกลาง 1 

2. การกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 

3.29 1.17 ปานกลาง 2 

3. การกาํหนดแผนกลยทุธ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัสภาวะแวดลอ้ม 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.26 1.14 ปานกลาง 3 

4. การพฒันา ปรับปรุง แผนกลยทุธ์ขององคก์ารเพ่ือใหส้ามารถนาํไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.23 1.16 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียรวม 3.29 1.05 ปานกลาง  
ด้านโครงสร้าง 3.24 0.96 ปานกลาง (5) 
1. การกาํหนดสายการบงัคบับญัชาไวอ้ยา่งชดัเจน 3.20 1.16 ปานกลาง 3 
2. การกาํหนดโครงสร้างองคก์ารใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมกบั 
การดาํเนินธุรกิจ 

3.40 1.15 ปานกลาง 1 

3. การกาํหนดการมอบหมายงานและกาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํงาน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.17 1.07 ปานกลาง 4 

4. การแบ่งงานตามความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในองคก์าร 3.21 1.06 ปานกลาง 2 
ค่าเฉล่ียรวม 3.24 0.96 ปานกลาง  

ด้านระบบ 3.21 1.05 ปานกลาง (6) 
1. การมีระบบการตรวจสอบ ทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
บุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกนั 

3.16 1.16 ปานกลาง 3 

2. การมีระบบการจดัการความรู้ท่ีทนัสมยัและเป็นสากลมาใชใ้น 
การดาํเนินธุรกิจ 

3.12 1.17 ปานกลาง 4 

3. การใหค้วามสนใจท่ีจะนาํระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาใชใ้น 
การปฏิบติังานภายในกิจการ 

3.39 1.13 ปานกลาง 1 

4. การมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และ
ใหบ้ริการ 

3.17 1.24 ปานกลาง 2 

ค่าเฉล่ียรวม 3.21 1.05 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 24  สภาพแวดลอ้มภายในของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ) 
 (n = 419) 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

ด้านรูปแบบการบริหาร 3.41 1.10 มาก (2) 
1. การกาํหนดเป้าหมายโครงสร้างการบริหารและการทาํงานพร้อมทั้ง
วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัสภาวะแวดลอ้มอยา่งเป็น
รูปธรรม 

3.43 1.14 มาก 1 

2. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง และ
แผนกลยทุธ์การทาํงาน 

3.39 1.16 ปานกลาง 4 

3. การบริหารกิจการในรูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาองคก์าร 3.42 1.17 มาก 2 
4. การบริหารกิจการในรูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาองคก์าร 3.42 1.17 มาก 2 
5. การมีกระบวนการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงาน
ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน 

3.40 1.21 ปานกลาง 3 

ค่าเฉล่ียรวม 3.41 1.10 มาก  
ด้านพนักงาน 3.28 1.01 ปานกลาง (4) 
1. บุคลากรภายในมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นเพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.27 1.15 ปานกลาง 1 

2. การมีกระบวนการคดัสรรบุคลากรใหต้รงกบังาน 3.21 1.09 ปานกลาง 3 
3. การสร้างระบบการการเพ่ิมทกัษะของบุคลากรโดยการฝึกอบรม
และการสร้างแรงจูงใจ 

3.27 1.10 ปานกลาง 1 

4. ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

3.24 1.11 ปานกลาง 2 

ค่าเฉล่ียรวม 3.28 1.01 ปานกลาง  
ด้านทกัษะ 3.48 0.99 มาก (1) 
1. ความสามารถในการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 

3.46 1.09 มาก 2 

2. บุคลากรภายในกิจการมีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพตรงกบั
งานท่ีปฏิบติั 

3.71 1.07 มาก 1 

3. บุคลากรภายในกิจการสามารถปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้ 
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการเรียนรู้จากการจดัการความรู้ 

3.34 1.12 ปานกลาง 4 
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ตารางท่ี 24  สภาพแวดลอ้มภายในของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ต่อ) 
 (n = 419) 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั 

ผลการวเิคราะห์ 

  S.D. แปรผล ลาํดบั 

4. บุคลากรภายในกิจการมีการพฒันาตนเองทางดา้นภาษา 
เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

3.44 1.10 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม 3.48 0.99 มาก  
ด้านค่านิยมหรือวฒันธรรม 3.18 1.00 ปานกลาง (7) 
1. การสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้กิดแรงจูงใจและพฤติกรรมของ
บุคลากรใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.17 1.09 ปานกลาง 2 

2. การมีกระบวนการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ใหเ้กิดบรรยากาศ 
การทาํงานเป็นทีมใหก้บับุคลากร 

3.34 1.07 ปานกลาง 1 

3. การกาํหนดค่านิยมและวฒันธรรมการทาํงานภายในองคก์าร 3.07 1.10 ปานกลาง 3 
ค่าเฉล่ียรวม 3.18 1.00 ปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีสภาพแวดลอ้มภายในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 
   ด้านกลยุทธ์ พบว่า สภาพแวดล้อมภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.29, S.D. = 1.05) พิจารณารายดา้น พบว่า               
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นด้านท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.37, S.D. = 1.15) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัรองลงมาคือ การกาํหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม (  = 3.29, S.D. = 1.17) และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัน้อยท่ีสุด การพฒันา ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้สามารถนาํไปสู่      
การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม (  = 3.23, S.D. = 1.16) ตามลาํดบั 
    ดา้นโครงสร้างพบว่า สภาพแวดล้อมภายในส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.24, S.D. = 0.96) พิจารณารายดา้น พบวา่ การกาํหนด
โครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเป็นด้านท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.40, S.D. = 1.15) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัรองลงมาคือ การแบ่งงานตามความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในองค์การ (  = 
3.21, S.D. = 1.06) และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัน้อยท่ีสุดคือ การกาํหนด      
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การมอบหมายงานและกาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน  (  = 3.17, S.D. = 1.07) 
ตามลาํดบั 

  ด้านระบบ พบว่า สภาพแวดล้อมภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.21, S.D. = 1.05) พิจารณารายดา้น พบวา่ การให ้
ความสนใจท่ีจะนาํระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบติังานภายในกิจการเป็นดา้นท่ีส่งผล
ต่อความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด  ( = 3.39, S.D. = 1.13) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัรองลงมาคือ การมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และ
ให้บริการ (  = 3.17, S.D. = 1.24) และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุดคือ  
การมีระบบการจดัการความรู้ท่ีทนัสมยัและเป็นสากลมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ (  = 3.12, S.D. = 
1.17) ตามลาํดบั 

  ดา้นรูปแบบการบริหาร พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.41, S.D. = 1.10)  พิจารณาราย ดา้นพบว่า              
การกาํหนดเป้าหมายโครงสร้างการบริหารและการทาํงานพร้อมทั้งวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกบัสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นด้านท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั  
มากท่ีสุด (  = 3.43, S.D. = 1.14) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือ          
การบริหารกิจการในรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาองคก์าร (  = 3.42, S.D. = 1.17) และดา้นท่ี
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุดคือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการ
กาํหนดทิศทางและแผนกลยทุธ์การทาํงาน (  = 3.39, S.D. = 1.16) ตามลาํดบั 

  ดา้นพนักงาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.28, S.D. = 1.01) พิจารณารายดา้น พบวา่ การสร้าง
ระบบการเพิ่มทกัษะของบุคลากรโดยการฝึกอบรมและการสร้างแรงจูงใจเป็นด้านท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.27, S.D. = 1.10) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัรองลงมาคือ ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา (  = 3.24, S.D. = 1.11) และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุดคือ การมีกระบวนการคดัสรรบุคลากรให้ตรงกบังาน (  = 3.21, S.D.  = 
1.09) ตามลาํดบั  

  ดา้นทกัษะ พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ี
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.48, S.D. = 0.99) พิจารณา
รายดา้น พบวา่ บุคลากรภายในกิจการมีความรู้ ความสามารถและศกัยภาพตรงกบังานท่ีปฏิบติั เป็น
ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.71, S.D. = 1.07) ดา้นท่ีส่งผลต่อ
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ความสามารถทางการแข่งขันรองลงมาคือ ความสามารถในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ     
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง (  = 3.46, S.D. = 1.09) และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขนัน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรภายในกิจการสามารถปรับปรุงวิธีการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ     
มากข้ึนโดยการเรียนรู้จากการจดัการความรู้ (  = 3.34, S.D. = 1.12) ตามลาํดบั 

  ด้านค่า นิยมหรือวัฒนธรรม พบว่า  สภาพแวดล้อมภายในท่ี ส่งผลต่อ
ความสามารถทางการแข่งขนัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 1.00) พิจารณา     
รายดา้น พบวา่  การมีกระบวนการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดบรรยากาศการทาํงานเป็น
ทีมให้กบับุคลากรเป็นดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัมากท่ีสุด (  = 3.34, S.D. = 
1.07) ดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัรองลงมาคือ การสร้างวฒันธรรมองคก์ารให้เกิด
แรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคลากรให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (  = 3.17, S.D. = 1.09) 
และดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัน้อยท่ีสุดคือ การกาํหนดค่านิยมและวฒันธรรม
การทาํงานภายในองคก์าร (  = 3.07, S.D. = 1.10) ตามลาํดบั  
 2. การวจิยัเชิงคุณภาพ 
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยการศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จากส่ือส่ิงพิมพว์ิชาการ เอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน     
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซต์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูท้รงคุณวุฒิจากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในยุทธศาสตร์โดยจาํแนกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย          
ผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ ผูมี้บทบาทสนับสนุนการพฒันาส่งเสริม ผูรั้บประโยชน์จากยุทธศาสตร์     
กลุ่มนักวิชาการและท่ีปรึกษา โดยการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลแบบเจาะจง เป็นผูมี้ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการดาํเนินการเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถให้ขอ้มูล
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั รวมทั้งส้ิน 21 คน (รายช่ือในภาคผนวก)  
  2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
   จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผูว้ิจ ัย   
แบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ผลการศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 3) ผลการศึกษาศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยผูว้จิยันาํเสนอผลการศึกษาตามลาํดบัประเด็นท่ีศึกษาดงัน้ี  
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   2.1.1 ผลการศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
     จากการศึกษาพบว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลงัปี พ.ศ. 
2558 เป็นความท้าทายของทุกประเทศท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมภายในประเทศเพื่อรองรับ        
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในเกือบ ๆ    
ทุกด้านให้เกิดความแข็งแกร่งและเสริมสร้างขีดความสามารถความสามารถทางการแข่งขนัของ
ประเทศ และหน่ึงในนโยบายการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัคือ การพฒันาส่งเสริม
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม
แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภูมิภาคซ่ึงกาํหนดไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (สํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559 ) เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงพยายาม
ส่งเสริมและผลกัดนัให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดการรับรู้ในการใชป้ระโยชน์จากการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกระทรวงพาณิชยเ์ป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินการประชาสัมพนัธ์
ให้กับประชาชนและผู ้ประกอบการรับทราบข่าวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          
อย่างต่อเน่ือง ผ่านมาตรการและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ  อาทิเช่นการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ          
การฝึกอบรมของหน่วยงานโดยตรงหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัทาํเวบ็ไซต ์การจดัทาํหนงัสือ
เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการออกไปบรรยายให้ความรู้กับผูป้ระกอบการ จากการศึกษายงัพบว่า
สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ “โครงการ
เตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
Ready” เน้นการสร้างความรู้ความเขา้ท่ีถูกต้องเร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเสริมสร้าง
ศกัยภาพให้พร้อมท่ีจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสร้างโอกาสการทาํธุรกิจ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สํานกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2555)    
     อย่างไรก็ดีการดาํเนินการของภาครัฐและสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
ในมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากท่ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 
การส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐและหน่วยงาน
หลกันั้น  ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเขา้ใจในระดบัเบ้ืองตน้เท่านั้น 
ดว้ยเหตุผลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
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     2.1.1.1 ด้านการประชาสัมพนัธ์  พบว่าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
ความเขา้ใจดา้นขอ้มูลเชิงลึกไม่เพียงพอ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเขา้ใจว่า  การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นการรวมตวัของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และมีความเขา้ใจเพียงขอ้มูลพื้นฐานของ
แต่ละประเทศ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นประชากร ดา้นศาสนา แต่ในขอ้มูล เชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลง 
สิทธิประโยชน์ ขอ้กฎหมาย ขอ้ระเบียบ และขอ้มูลดา้นการตลาด และการลงทุนซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจะ
นาํมาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจยงัมีคงมีความเขา้ใจอยู่ระดบัปานกลาง ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลได้กล่าว
แสดงความคิดเห็นไวว้า่ 
        ‚.....SMEs ไทยส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นเขตชุมชนเมืองจะไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่พอสมควรโดยส่วนใหญ่จะทราบถึงการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเพียงการรับรู้รับทราบในภาพกวา้ง ๆ  แต่ไม่ใช่การรับรู้เขา้ใจ    
อย่างลึกซ้ึง ไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดของขอ้ตกลงหรือเป้าหมาย อาจเป็นเพราะขอ้ตกลงต่าง ๆ       
มีรายละเอียดมากและมีความซบัซอ้น เป็นไปไดย้ากท่ี SMEs และรายยอ่ยเล็ก ๆ จะเขา้ใจทั้งหมดได ้
จาํเป็นตอ้งอาศยัหน่วยงานภาครัฐในการส่ือสารให้เชิงลึกท่ีมากกวา่น้ี.....” (นามสมมุติ, สัมภาษณ์
วนัท่ี 20 มกราคม 2559) 
     2.1.1.2 ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรของภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีใหข้อ้มูลมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการสาํหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทาํให้ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเพียงขอ้มูลพื้นฐาน ดว้ยเหตุผลของรายละเอียดของ
ขอ้ตกลงทางการคา้เป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและมีรายละเอียด     ทั้งด้านของข้อกฎหมาย ข้อ
ระเบียบ และขอ้มูลเชิงลึกของประเทศสมาชิก จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้และเขา้ใจใน
รายละเอียดเหล่าน้ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสามารถท่ีจะใหค้าํปรึกษาได ้ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าว
แสดงความคิดเห็นไว ้

       ‚.....กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามท่ีจะให้ความรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการจดัฝึกอบรมและการสัมมนา แต่ปัญหาตรงท่ีจาํนวนพนกังาน   
ท่ีจะมาใหข้อ้มูลมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอสําหรับผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนมาก เพราะบางอยา่งใน
เร่ืองขอ้ตกลงทางการคา้นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายและทาํความเขา้ใจเพราะมีรายละเอียดเยอะมาก 
ปัจจุบนัก็พยายามแกปั้ญหาโดยการจดัทาํเวบ็ไซตเ์พื่อให้เขา้มาดูโดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์องกระทรวง
พาณิชย์  แต่อาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดมากพอในข้อมูล.....”  (นักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการ,     
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559) 
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     2.1.1.3 ด้านช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล พบว่าด้วยช่องทางการ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีภาครัฐมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นการให้ขอ้มูลผา่นช่องทาง     เวบ็ไซตแ์ละศูนยข์อ้มูล
ส่วนกลาง ประกอบกบัการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ซ่ึงผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่ท่ีกระจายอยู่ในจงัหวดัต่างทัว่ประเทศไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและขอคาํปรึกษาได้
เน่ืองดว้ย ไม่มีศูนยก์ารให้ขอ้มูลเชิงลึกประจาํจงัหวดั และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มส่วนใหญ่ก็มีขอ้จาํกดัดา้นของความรู้ในการใชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ต ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวว้า่ 
       “.....เร่ืองของ AEC ประเทศไทยมีการประโคมข่าวอย่างมาก 
SMEs รู้และไดพ้ยายามยามปรับตวัมากข้ึน แต่ปัญหาท่ีเป็นขอ้อุปสรรคท่ี SMEs จะตอ้งเผชิญคือ
ข้อจาํกัดเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลเน่ืองจากไม่มีความรู้ด้านไอทีและมีข้ออุปสรรคทางภาษาและ        
ขาดทกัษะการต่อยอดขอ้มูลและความเขา้ใจในศพัทท์างวิชาการต่างๆ หรือศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบัการคา้
ระหว่างประเทศ ดงันั้นการช่วยเหลือควรมีศูนยก์ลางของขอ้มูล (Data Center) ท่ีให้คาํปรึกษา 
ปัจจุบนั สสว. ก็ทาํหนา้ท่ีน้ีอยูแ่ต่ไม่ทั้งหมดเพราะบุคลากรของ สสว. เองก็ยงัไม่เขา้ใจในขอ้มูลเชิง
ลึกดีพอท่ีจะอธิบายและให้คาํแนะนําผูป้ระกอบการ และศูนย์ของข้อมูลมีเพียงส่วนกลางคือ 
กรุงเทพฯ เท่านั้น ทาํให้ SMEs ท่ีอยูต่่างจงัหวดัไม่รู้จะติดต่อหาขอ้มูลไดจ้ากไหน....” (นามสมมติ, 
สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559) 
     2.1.1.4 ด้านมาตรการสร้างความตระหนักและความสําคัญของ
ประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่พบวา่มาตรการและแผนปฏิบติัการของภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้ง
นั้นเน้นท่ีการสร้าง  การรับรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ไดเ้น้นการให้ความสําคญัและความตระหนกัรู้ถึง
ประโยชน์ของการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัและใส่ใจเท่าท่ีควร ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวว้า่ 
       “ .....คิ ด ว่ า มี ก า ร รั บ รู้ ม า ก เ พ ร า ะ ปั จ จุ บัน ภ า ค รั ฐ ทุ่ ม เ ท              
การประชาสัมพนัธ์ แต่เร่ืองการเตรียมพร้อมสําหรับ SMEs ในการเขา้สู่ AEC เท่าท่ีสัมผสัมาจาก
การลงสอบถามผูป้ระกอบการในการให้คาํปรึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ไดมี้ความพร้อมสาเหตุเพราะ   
เขายงัไม่ทราบว่าประโยชน์ท่ีจะได้มีอะไรบา้ง AEC สําคญัอย่างไร เม่ือไม่ทราบก็ไม่ได้ให้
ความสําคญัเท่าท่ีควร ควรตอ้งประชาสัมพนัธ์และกระตุน้อย่างต่อเน่ืองให้เขาเห็นสิทธิประโยชน์
ของการเข้าสู่ AEC เพราะลักษณะของ SMEs ไทยจะไม่ค่อยแสวงหาข้อมูล.....” (ผูอ้าํนวย          
ส่วนพฒันาผูป้ระกอบการ, ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, 
สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559)  
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     2.1.1.5 ด้านการบูรณาการฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการ พบว่ามาตรการ
การให้ผูป้ระกอบการใช้ประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐท่ีออกมา
ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มเดิมท่ีเคยไดรั้บการช่วยเหลือ 
เพราะภาครัฐหรือหน่วยงานนั้นไม่ไดบู้รณาการฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการร่วมกนั ประกอบกบัไม่ได้
จาํแนกและแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบการฉะนั้ นการช่วยเหลือจึงเป็นกลุ่มเดิมไม่มีการขยายไปยงั         
กลุ่มอ่ืน ๆ การรับรู้และความเขา้ใจในเชิงลึกจึงไม่ครอบคลุมผูป้ระกอบการท่ีมีอยู่จาํนวนมาก     
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวว้า่ 

        “ .....มาตรการส่งเสริมของภาครัฐ พี่ ว่าย ังไม่ทั่ว ถึงและ
ครอบคลุม ยกตวัอย่างง่าย ๆ มาตรการท่ีออกมาเช่น “ โครงการพี่พาน้อง” ยงัไม่สามารถมารถ   
ตอบโจทย ์SMEs ได ้เน่ืองจากไดป้ระโยชน์เฉพาะกลุ่มเดิม ๆ ท่ีเคยไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
กลุ่มอ่ืน ๆ เขา้ไม่ถึงเพราะภาครัฐเองไม่ไดท้าํงานในเชิงบูรณาการร่วมกนัก็จะใช้ฐานขอ้มูลของ      
ผูป้ระกอบท่ีตนเองมีอยูน่ั้นนาํมาใชใ้นเกือบทุกโครงการ มนัก็เลยทาํให้ SMEs รายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได ้ 
อยูใ่นฐานขอ้มูลไดเ้ขา้ถึงมาตรการ และการให้ความรู้โดยการอบรมหรือบรรยายคนท่ีเขา้มาก็เป็น
กลุ่มเดิม ๆ ซ่ึงพี่คิดวา่มนัคงไม่สามารถทาํให้ SMEs ท่ีมีอยู่มากทัว่ประเทศเขา้ใจไดดี้พอเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบนัน้ีทางสมาคมเองก็ไม่ไดพ้ึงหน่วยงานภาครัฐทั้งการทาํตลาด 
การให้ความรู้ และขอ้มูลของประเทศเพื่อนบา้น ส่วนใหญ่เราจะรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของ
สมาชิกกนัเอง การบุกตลาดก็จะเป็นการศึกษาหาขอ้มูลกนัเองจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละ
ท่านท่ีเคยไปทาํตลาด เม่ือไดข้อ้มูลแล้วก็มาแชร์กนัเพื่อเจาะตลาด แชร์กนัเร่ืองของระเบียบหรือ
นโยบายของประเทศท่ีเขา้ไป....” (นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น, สัมภาษณ์ 15 ธนัวาคม 2558)  
     2.1.1.6 ด้านหน่วยงานวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสําหรับ
วิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์สําหรับการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการวิเคราะห์สําหรับ
ธุรกิจได้เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีไม่ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ
นาํมาใชใ้นธุรกิจได ้      ดงัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่  

       “.....ตวัผูป้ระกอบการอาจจะรับรู้ แต่ไม่ไดลึ้กซ้ึง แค่รับรู้วา่เขา้ 
AEC มีตลาด 600,000,000 กวา่คน แลว้ก็มี ASEAN +3 กบัASEAN +6 แต่ไม่มีขอ้มูลท่ีจะสามารถ
ประเมินสถานการณ์ทางการตลาดได ้และก็ไม่รู้วา่จะไปหาจากท่ีไหนเพราะไม่รู้วา่หน่วยงานไหน  
ท่ีเขาเป็นคนวิเคราะห์ขอ้มูลให้กบัเรา กระทรวงพาณิชยก์็มีแต่มนัเป็นขอ้มูลแบบภาพรวม ๆ พี่ลอง
เขา้ไปดูในเวบ็ไซต์ ซ่ึงมนัไม่ไดช่้วยอะไรท่ีเป็นประโยชน์เลย ไม่รู้จะนาํขอ้มูลอะไรมาวิเคราะห์
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เพราะไม่มีขอ้มูลทางสถิติท่ีจะประเมินได.้....” (นายกสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้สํานกังาน, 
สัมภาษณ์วนัท่ี 15 มกราคม 2559) 
     ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับความเขา้ใจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดบัเบ้ืองตน้ เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ดา้นขอ้มูลเชิงลึกมีไม่เพียงพอ บุคลากรของ
ภาครัฐท่ีใหข้อ้มูลมีจาํนวนจาํกดัไม่สามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง ขอ้จาํกดัดา้นช่องทางการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นการให้ขอ้มูลผา่นช่องทางเวบ็ไซตแ์ละศูนยข์อ้มูลส่วนกลางไม่มีศูนยก์ารให้
ข้อมูลเชิงลึกประจาํจงัหวดั มาตรการท่ีออกมาเป็นเพียงการสร้างการรับรู้ขาดการสร้างความ
ตระหนักและความสําคัญของประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
จะไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หน่วยงานภาครัฐและเก่ียวขอ้งขาดการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการ และไม่มีความชัดเจนของหน่วยงานท่ีทาํภารกิจในการวิเคราะห์และ
รวบรวมขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  
   2.1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  
     การเสนอผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมผูว้ิจยันาํเสนอผลการศึกษาตามประเด็นท่ีคน้พบจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดง
ความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
     2.1.2.1 ดา้นการตลาด พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีปัญหาและอุปสรรคดา้นตลาดในเร่ืองขององคค์วามรู้และความสามารถในการประเมิน
สภาพตลาดดว้ยสาเหตุท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ทาํการตลาด
โดยการอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมี โดยการทาํตลาดนั้นไม่ไดมี้การวางแผนและการวิเคราะห์ตลาด 
ขาดการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ดงันั้นเม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาพทางการแข่งขนัและสภาพการณ์
เปล่ียนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงส่งผลให้ขีดความสามารถทางการแข่งด้าน
การตลาดลดลง ดงัคาํกล่าวของหวัหนา้ส่วน สํานกัแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สํานกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กล่าววา่ 
        ‚.....การท่ี SMEs จะไดรั้บประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนั้น SMEs จะตอ้งเพิ่มพูนความรู้ ทาํความเขา้ใจสภาพตลาดของประเทศอาเซียน ซ่ึงมี   
ความแตกต่างจากไทยเพราะแต่ละประเทศก็จะมีสภาพและเง่ือนไขท่ีแตกต่างไป ปัญหาท่ี SMEs   

 



181 
 

181 

ไม่สามารถเขา้ถึงตลาดไดคื้อ SMEs มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของความรู้ในการวิเคราะห์ตลาดและความรู้
ความเขา้ใจตลอดจนการขาดการให้ความสําคญักบัการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สินคา้ท่ีผลิต
ออกมาก็ขายไม่ออกเพราะผลิตมาไม่ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํให้ไม่สามารถท่ีจะเจาะ
ตลาดใหม่หรือขยายตลาดหรือแม้กระทั่งการรักษาตลาดเดิมก็ยาก เพราะอย่าลืมว่าเม่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่ิงท่ีจะตามมาคือคู่แข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน.....‛ (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 
มกราคม 2559) 
      ขณะเดียวกนัสินคา้ท่ีผลิตไม่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานสากลส่งผล
ให้สินคา้ท่ีผลิตออกไปไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานสากล ดังคาํกล่าวแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการพาณิชย์ชาํนาญการ     
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กล่าววา่  
        ‚.....วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ชอบผลิต
สินคา้มาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดในทอ้งถ่ินหรือตลาดในประเทศ การทาํตลาดใน    
วงกวา้งโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศยงัไม่ดีพอ เพราะการเขา้ตลาดต่างประเทศนั้นลาํดบัแรกสินคา้
ท่ีผลิตจะตอ้งมีมาตรฐานสากล SMEs ของไทย ยงัขาดตรงน้ี SMEs ต่อไปก็จะเป็นปัญหาท่ีทาํให้
ตอ้งเจอกบัสภาพทางการแข่งขนัท่ีอาจจะตามมาจากการเปิดเสรีทางการคา้มากข้ึน.....‛ (สัมภาษณ์
วนัท่ี 20 มกราคม 2559)  
      สอดคล้องกับ ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ได้แสดงทัศนะ
ประเด็นด้านปัญหาของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า “.....ควรปรับปรุง
สินคา้ให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานเพราะเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลท่ีจะตามมาคือ
ประเทศท่ีส่งออกสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานจะถูกกดดนัให้มีมาตรฐานมากข้ึนผา่นการประเมินในเวที
ประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้ง
เร่งปรับปรุงคุณภาพสินคา้ให้เป็นมาตรฐานมากข้ึน เพราะการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
จะไม่สามารถหลีกเล่ียงส่ิงน้ีได.้....” (วนัท่ีสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2559) 
      นอกจากน้ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงมี
ปัญหาในเร่ืองขององค์ความรู้ในการสร้างตราสินคา้ (Brand) สินคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่ไม่เป็นท่ีรู้จกั
ส่งผลให้การทาํตลาดของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความยากลาํบากใน
การท่ีจะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีผา่นมาอาศยัการ
ทาํตลาดดว้ยความสัมพนัธ์ส่วนตวัมากกวา่การสร้างตราสินคา้ เม่ือตอ้งการขยายตลาดหรือเติบโต
ทางธุรกิจก็จะติดล็อคเร่ืองของสินคา้ท่ีผลิตและจาํหน่ายยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัเพราะคู่คา้รายใหม่ไม่ไดมี้
สายสัมพนัธ์ท่ีดีพอท่ีจะเช่ือใจใน  การยอมรับสินคา้ ดงัท่ีนายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น กล่าวไวว้า่ 
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        “.....คุณจะสังเกตเห็นว่า SMEs น้อยรายมากท่ีจะมีตราสินคา้
เป็นของตนเองและเป็นท่ียอมรับ เพราะอะไร เพราะ SMEs ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทาํ Brand กนัยงัไง 
ภาครัฐก็พยายามนะท่ีจะอบรมแต่โปรแกรมการอบรมของภาครัฐไม่ได้มีความต่อเน่ืองและ          
ไม่เจาะลึกอบรมเพียงเบ้ืองตน้ว่า Brand สําคญัยงัไง ดียงัไง แต่ไม่ไดบ้อกวิธีการท่ีจะสร้าง Brand 
เพราะการทาํให้เกิด Brand นั้นมนัมีอะไรท่ีตอ้งเรียนกนัอีกมากและตอ้งอาศยัเร่ืองของความคิด
สร้างสรรค์เขา้มาเก่ียวข้อง ยงัไม่เห็นความชัดเจนของรัฐในการทาํให้ SMEs เกิดแนวคิดด้าน        
การสร้างสรรคไ์ม่เอานามธรรมนะ ตอ้งเป็นรูปธรรม .....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558)  
      ปัญหาและข้อจํากัดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ถือว่า เ ป็น            
ขอ้อุปสรรคท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถขยายตลาดได ้
เน่ืองจากข้อจาํกัดด้านของงบประมาณในการทาํการประชาสัมพนัธ์โฆษณาเหมือนกับธุรกิจ     
ขนาดใหญ่ และจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลพบวา่ช่องทางท่ีเหมาะสมสําหรับการทาํตลาดของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ การขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยงัคงเป็น
ปัญหาและขอ้อุปสรรคเพราะผูป้ระกอบการยงัขาดองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศในการทาํธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) จึงเป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่สามารถท่ีจะขยายตลาดและเติบไดใ้นช่องท่ีเหมาะสม  แมใ้นปัจจุบนั
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการพฒันาระบบโครงสร้างของภาครัฐและโลกจะมีการ
เติบโตและกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเขา้ใจดีพอถึงการนาํ
เทคโนโลยีนั้นมาใช้ จะเห็นว่าท่ีผ่านมาในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีทาํเวบ็ไซต์อีคอมเมิร์ซ
จาํนวนมาก แต่ท่ีประสบผลสําเร็จมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เน่ืองจากความไม่เขา้ใจ และเป็นการทาํ
ตามกระแสโดยขาดองคค์วามรู้ตลอดจนผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดความ
ตั้งใจในการทาํอยา่งต่อเน่ือง ดงัคาํกล่าวแสดงความคิดเห็นของ นายกสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าววา่  
       ‚....ปัจจุบนัมีส่ือมากมายท่ีเป็นช่องทางการตลาดท่ีจะเข้าไป
ศึกษาและทาํตลาดแต่ปัญหาคือ SMEs ส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองมือและความรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จาก   
ส่ิงท่ีมีอยู่ในการทาํตลาดอยา่งไร อนัน้ีถือเป็นปัญหาสําหรับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย ยงัไม่เห็น
ความชดัเจนของภาครัฐในการส่งเสริมการทาํตลาดออนไลน์เท่าท่ีควร ส่วนใหญ่ SMEs ท่ีนาํสินคา้
มาขายใน tarad.com จะเป็น SMEs รุ่นใหม่ และขนาดของกิจการไม่ใหญ่มากจากการท่ีเราให้บริการ
มากลุ่มน้ีมีแนวโน้มการเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจน ผมคิดว่าช่องทางการส่งเสริมและ 
ทาํตลาด SMEs เหมาะกบัการทาํตลาดออนไลน์ท่ีไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
เพียงแต่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งส่งเสริมและผลกัดนัความรู้ดา้นการทาํตลาดออนไลน์อยา่งเป็น
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รูปธรรมและต่อเน่ือง และท่ีสําคญัคือตวั SMEs เอง ก็ตอ้งตั้งใจท่ีจะทาํอย่างต่อเน่ืองไม่ใช่ทาํตาม
กระแสผมคิดว่าเป็นหน้าท่ีของภาครัฐและตวั SMEs เองท่ีจะตอ้งปรับตวัและทาํการอย่างจริงจงั
ไม่ใช่ทาํตามกระแส.....‛  ( สัมภาษณ์วนัท่ี 25 มกราคม 2559) 
      2.2.1.2 ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม   ส่วนใหญ่ขาดความรู้ดา้นการจดัการและการบริหารงานท่ีมีระบบ โดยส่วน
ใหญ่ใชป้ระสบการณ์ในการบริหารจดัการไม่ไดน้าํระบบทางการบริหารมาใชเ้พราะผูป้ระกอบการ
ยงัยึดติดกบัความเป็นเจา้ของกิจการเพียงผูเ้ดียว และยงัใช้ระบบการบริหารงานโดยการให้คนใน
ครอบครัวหรือเครือญาติมาช่วยทาํงาน จึงไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัและแสวงหาขอ้มูลการบริหารจดัการ
ท่ีเป็นระบบ ส่งผลเป็นขอ้อุปสรรคและปัญหาเม่ือกิจการมีการขยายและเติบโต ดงัคาํกล่าวของ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าววา่ 
       “.....SMEs ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจและบริหารจดัการลกัษณะ
ครอบครัว (กงสี) ผสมกบัรูปแบบนิติบุคคลซ่ึงยงัคงยึดกนัอยู่ การบริหารงานในลักษณะแบบน้ี   
เป็นเหตุผลท่ีสรรพพากรตอ้งมาเสนอมาตรการโครงการระบบบญัชีเดียวสําหรับ SMEs เพราะว่า
การทาํระบบบญัชีแบบเดิมของ SMEs นั้นมีบญัชีหลายเล่ม ทั้งบญัชีเจ้าของและบญัชีบริษัท     
ส่งผลให้นักลงทุนท่ีตอ้งการจะเขา้ร่วมลงทุนติดปัญหาในเร่ืองของความเป็นมืออาชีพ ตวัอย่างท่ี
เห็นไดช้ดัคือ ผมเคยคุยกบันกัลงทุนชาวญ่ีปุ่นเขาตอ้งการอยากจะร่วมลงทุน (Joint Venture) กบั 
SMEs ไทย  แต่ปัญหาท่ีเจอคือ การบริหารงานแบบครอบครัวทาํให้นกัลงทุนชาวญ่ีปุ่นขาดความ
เช่ือมัน่คือเม่ือเขาร่วมลงทุนแลว้จะมีปัญหาในดา้นการบริหารจดัการ หรือ ปัญหาดา้นการเงิน หรือ
เปล่าเพราะการบริหารแบบครอบครัวน้ียงัไม่เป็นมืออาชีพและสากลพอ ดงันั้นอาจเป็นอุปสรรค
สาํหรับการทาํธุรกิจขา้มชาติท่ีเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีนกัลงทุนทั้งในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและ ASEAN+ 3 และ ASEAN+6 ท่ีจะมาลงทุนในประเทศทาํให้ SMEs ไทย        
อาจเสียโอกาสตรงน้ี.....” (วนัท่ีสัมภาษณ์ 20 มกราคม 2559)   
      ขณะเดียวกนัพบวา่บุคลากรภายในองคก์รขาดการพฒันาดา้นทกัษะ
และฝีมือเน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก ดงันั้น ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ   ขนาดยอ่ม
จึงไม่ไดก้าํหนดแผนการฝึกอบรมการเพิ่มทกัษะและความรู้ให้กบับุคลากรภายในองค์กรของตน 
และยงัขาดการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองคก์ารเกิดการเรียนรู้ ดงัท่ีหวัหนา้ห้องปฏิบติัการหน่วย
วจิยัเทคโนโลยเีซรามิกส์ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กล่าววา่ 
       “.....สําหรับผมมองว่าการจะบริหารจัดการธุรกิจให้ดีและ
ประสบผลสําเร็จไดน้ั้นตอ้งมาจากความพร้อมของคน หมายความว่าบุคลากรจะตอ้งมีความรู้และ
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ความสามารถ และส่ิงท่ีสําคญัคือ SMEs จะตอ้งให้ความสําคญักบัเร่ืองของการฝึกอบดา้นทกัษะ
ความสามารถและการส่งเสริมให้พนกังานเรียนรู้และนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือคิดคน้นวตักรรมอยา่ง
ประเทศสิงคโปร์ จะเห็นชดัเลยว่าเขาให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพราะเขาถือว่า
เม่ือประชาชนมีทกัษะความสามารถยอ่มทาํให้เกิดการเรียนรู้และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
.....” (วนัท่ีสัมภาษณ์ 19 ธนัวาคม 2559) 
      ประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและแรงงานท่ีมีทกัษะ
ดา้นการบริหาร ท่ีเป็นมืออาชีพเขา้มาทาํงาน ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่มประสบอยูใ่นปัจจุบนัดว้ยเหตุผลเร่ืองของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ียงัไม่ได้มาตรฐานและชัดเจน ทาํให้บุคลากรหรือ
แรงงานขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองของความมัน่คง สวสัดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ ดงันั้น
แรงงานท่ีมีทักษะและความสามารถเลือกท่ีจะไปทาํงานกับกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความมั่นคงและ
สวสัดิการ ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัมี   
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ปัจจยัการผลิตจากแรงงานมากกว่าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจกัร ดงัคาํกล่าว
ของผูป้ระกอบการไดก้ล่าวไวว้า่  
       “.....SMEs มีปัญหาดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากโครงสร้าง
ไม่ได้เป็นมาตรฐาน แต่เป็นโครงสร้างเล็กแบบครอบครัว ประกอบกบัการหาแรงงานท่ีมีทกัษะ 
ด้านการบริหารท่ีเป็นมืออาชีพจริงหายากเพราะส่วนใหญ่จะไปอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมี
สวสัดิการและความมัน่คง การเขา้ออกก็สูงบา้งทีอยูแ่ค่ 2 เดือนยงัไม่พน้โปรก็ไปแลว้ ดงันั้นถา้หาก 
SMEs ยงัไม่ปรับกระบวนการทางการบริหารหรือยงัไม่สร้างการบริหารทีเป็นมืออาชีพคือการ
กาํหนดโครงสร้างองคก์ารสําหรับ SMEs เป็นการบริหารลกัษณะครอบครัวแบบมืออาชีพ แมจ้ะ
ขนาดเล็กก็จะตอ้งกาํหนดโครงสร้างและการทาํงานให้ชดัเจนและเป็นระบบอย่างน้ีจะอยู่ได้.....” 
(อุดม ศรีสงคราม, วนัท่ีสัมภาษณ์ 22 มกราคม 2559) 
      นอกจากน้ีผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
ส่วนใหญ่ขาดการวางแผนการดาํเนินธุรกิจ และความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดวิสัยทศัน์และ    
กลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ไม่มีทิศทางการทาํธุรกิจท่ีชดัเจน ดาํเนินธุรกิจแบบเฉพาะหนา้แกไ้ข
ปัญหาวนัต่อวนั  ขาดการวางแผนการบริหารจดัการในเร่ืองของความเส่ียงทางธุรกิจ ดงัคาํกล่าวของ
นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น ไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นวา่    
       “.....วิสัยทศัน์ของผูน้าํองค์การของผูป้ระกอบการ SMEs ใน
การรู้เขารู้เรา ยงัไม่มี พี่วา่มนัเป็นเร่ืองสําคญัมากโดยเฉพาะถา้เราจะออกไปคา้ขายกบัต่างชาติ อย่า
ลืมวา่ตอนน้ีต่างประเทศพฒันาไปไกลแลว้ ดงันั้นเราจะตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์ให้ชดัเจนวา่ เราจะไป
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ทางไหนและทาํอะไรเพื่อทราบว่ามีเร่ืองใดบา้งท่ีเราตอ้งพฒันาและบริหารจดัการทางสมาคมเองก็
พยายามท่ีจะสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผูป้ระกอบการทีเป็นสมาชิกโดยการจัดกลุ่มเพื่อไปดูงาน
ต่างประเทศ เขาจะไดม้องเห็นวา่สภาพภายนอกนั้นมนัเป็นยงัไง แลว้จึงมาจดัอบรมเพิ่มความรู้และ
แนะนาํให้สมาชิกจดัทาํแผนธุรกิจ และการวางแผนการดาํเนินธุรกิจเพื่อจะไดก้าํหนดทิศทางของ
การดาํเนินธุรกิจ  เม่ือเจอเหตุการณ์อะไรอยา่งเช่นตอนวิกฤตปี 40 ใครท่ีวางแผนดี มีแผนดี  ส่วน
ใหญ่จะรอด แต่สําหรับคนท่ีไม่ไดว้างแผนก็ตอ้งปิดกิจการเพราะไม่รู้วา่จะทาํยงัไง.....” (สัมภาษณ์
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558) 
      สําหรับองค์ความรู้ในการกาํหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์การดาํเนิน
ธุรกิจนั้นสามารถท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญกบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพทางการแข่งขนัได ้และจดัการความเส่ียงได ้ซ่ึงเป็นหลกัการ
บริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเพิ่มองคค์วามรู้ให้กบัผูป้ระกอบการนาํมาใช้ในทาง
ปฏิบติัในการบริหารธุรกิจ ดงัคาํกล่าวของอดีตรองอธิการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
กล่าวแสดงขอ้คิดเห็นวา่ 
        “.....ปัจจุบนั SMEs มีสภาพทางการแข่งขนัท่ีสูงอยู่แลว้ และ
เม่ือเขา้สู่ AEC ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือ นกัลงทุนต่างชาติท่ีมีความพร้อมจะเขา้มาแข่งขนัในทางธุรกิจได้
ง่ายข้ึน ทาํให้ SMEs ตอ้งเผชิญกบัสภาพทางการแข่งขนัและเกิดการสูญหายหรือปิดกิจการ ดงันั้น
การใหค้วามรู้ดา้นการกาํหนดวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ ถือเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารจดัการสมยัใหม่
ท่ีจะช่วยให้ SMEs สามารถท่ีจะเผชิญกบัสภาพทางการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงและกดดนัได ้เท่าท่ี
ผ่านมา SMEs ส่วนใหญ่ไม่ได้กําหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ เข้าใจว่าน่าจะไม่มีความรู้และ         
ความเขา้ใจ....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559) 
      ขณะเดียวกันผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
ขาดความสามารถดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ ดว้ยการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินธุรกิจภายในประเทศ คือ ผลิตสินคา้จาํหน่ายเฉพาะในประเทศ
หรือในทอ้งถ่ิน และการบริหารจดัการภายในองค์การก็จะเป็นลกัษณะของการลองผิดลองถูกแลว้
นําประสบการณ์ท่ีได้มาบริหารจดัการ ขาดการบริหารงานแบบมืออาชีพและเป็นสากล และ
มาตรการส่งเสริมของภาครัฐไม่ได้เน้นการปูพื้นฐานความรู้หรือการฝึกอบรมด้านการทาํธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผูป้ระกอบการจะไม่สามารถแข่งขนัได ้ดงัท่ี 
ผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
        “.....ปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นมืออาชีพของ SMEs ไทย
เกิดจากเดิม SMEs ไทย  ท่ีเติบโต และอยู่ได้เพราะอาศยัการบริหารจดัการแบบลองผิดลองถูก          

 



186 
 

186 

เจ็บตวับ้าง ได้กาํไรบ้าง ทาํให้เกิดความตระหนักเรียนรู้บทเรียนท่ีได้จากประสบการณ์ตรงนั้น
มากกว่าการท่ีจะใช้หลกัทฤษฏีทางการบริหารเข้ามาช่วยแต่เม่ือเข้าสู่ AEC ก็มีหลายหน่วยงาน
พยายามท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเม่ือเขา้สู่ AEC ทั้งภาคการศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ  แต่ SMEs ไทย ก็ยงัคงไม่สามารถท่ีจะใช้หลกัการหรือแนวทางทางวิชาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางการบริหารจดัการ ทั้ง SMEs รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ฉะนั้นเม่ือเขา้สู่ AEC อุปสรรค          
ท่ีสําคญัทางการบริหาร คือ ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ทาํธุรกิจใน
ต่างประเทศและระหว่างประเทศ ภาครัฐควรจะหยิบเอาโอกาสการเขา้สู่ AEC มาเป็นมาตรการ  
ช่วยให้ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ให้ความสําคญัและความตระหนกัท่ีจาํเป็นจะตอ้งศึกษาการทาํ
ธุรกิจในประเทศอาเซียนมากข้ึน โดยเฉพาะการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ .....”           
(นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 18 มกราคม 2559)  
      จากการศึกษายงัพบอีกว่าส่ิงท่ีสําคัญของการบริหารจัดการคือ     
การแสวงหาความรู้และโอกาส ซ่ึงผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่ไม่ได้
แสวงหาความรู้สําหรับธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลพบว่า ประเด็นปัจจยัเกิดจากผูป้ระกอบการมีทศันคติและความเคยชินกบัการ
ทาํธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ คือ การดาํเนินธุรกิจโดยอาศยัความมัน่ใจของเจา้ของกิจการเพียงผูเ้ดียว
ดงันั้นเม่ือมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากงานวิชาการ หรือองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของเครือข่าย องคค์วามรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ไดรั้บการตอบสนองในการนาํไป
ปรับปรุงใช้ในทางปฏิบติัสําหรับการดาํเนินธุรกิจ  สําหรับภาครัฐพบว่าส่วนใหญ่เนน้การส่งเสริม
และพฒันาในลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือมากกวา่การสร้างองคค์วามรู้ทาํให้ผูป้ระกอบการ
เกิดความเคยชินและคุ้นเคยการรอความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าท่ีจะสร้างองค์ความรู้และ
พฒันาศกัยภาพของตนใหเ้ขม้แขง็แลว้จึงใหภ้าครัฐเขา้มาช่วยส่งเสริมใหดี้ข้ึน   
        “.....ผูป้ระกอบการไทยยงัมีแนวความคิดอยากเป็นเจา้ของของ
ธุรกิจและบริหารดว้ยตวัเองและมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงและไม่ค่อยยอมรับกบัคาํแนะนาํอะไร
มากมายก็ยงัคงใช้ความรู้เดิม ๆ ท่ีมีอยู่มาบริหารงาน ตอนน้ีความรู้มนักา้วไปไกลและมีแหล่งให้
แสวงหาเยอะทั้งจากอินเตอร์เน็ต เครือข่าย หรือแมก้ระทัง่การอบรมจากภาครัฐโดยเฉพาะภาครัฐ
เท่าท่ีเจอเจา้ของไม่คอยเขา้อบรมเอง เพราะคิดว่าไม่สําคญั จึงส่งลูกน้องเขา้ไปอบรมเม่ือลูกน้อง
อบรม เขาก็ไดค้วามรู้แต่ปัญหาคือเม่ือเอาความรู้มาบอกเจา้นายปรากฏว่าเจา้นายไม่ทาํตามเพราะ
เจา้นายไม่ไดไ้ปเองและเช่ือมัน่ในตนเอง และส่วนใหญ่เจา้ของก็ไม่ค่อยจะยอมรับหรือเปิดโอกาส
ให้พนกังานร่วมบริหารงาน อีกอยา่งภาครัฐก็ออกมาตรการนโยบายให้อย่างเดียว เขาก็ชอบและ     
ก็รอคอยและพยายามเรียกร้องการช่วยเหลือตลอดเวลา บ้างท่ีผมว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหา           
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ไม่ตรงจุดนะเพราะอยา่ลืม SMEs ไทยมีเยอะมากรัฐจะช่วยเหลือทั้งหมดเป็นไปไม่ได ้ดงันั้น ตอ้งให้
เขาเกิดแนวคิดการช่วยเหลือตวัเองมากกวา่การรอคอยการช่วยเหลือ....” (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 
19 ธนัวาตม 2559)  
      2.1.2.3 ดา้นการวจิยัและพฒันา  พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจท่ีเพียงพอหรือไม่สามารถลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา
ไดเ้พราะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั     
การวจิยัและพฒันา เน่ืองจากเห็นวา่ตน้ทุนการวิจยัและพฒันาตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงซ่ึงผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเงินทุนจาํกดัและไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนาํมาใช้
ลงทุนในการทาํวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ และการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันานั้นเป็นการลงทุน 
ท่ีเห็นผลตอบแทนกลบัมา ในระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น ดงัคาํกล่าวของหัวหน้าห้องปฏิบติัการ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กล่าววา่  
        “....ท่ีผ่านมาในอดีตงานวิจยัและพฒันาอาจจะไม่เป็นท่ีรับรู้
สําหรับผูป้ระกอบการ SMEs เพราะส่วนใหญ่งานวิจยัจะออกมาเพื่อกิจการขนาดใหญ่มากกว่า    
และงานวิจยัท่ีนาํมาใช้ในเชิงพาณิชยไ์ดจ้ริง ๆ ก็จะเป็นงานท่ีวิจยัท่ีใช้ตน้ทุนสูงเห็นผลระยะยาว    
ผมมองว่าเป็นขอ้อุปสรรคและปัญหาสําหรับ SMEs ในขอ้แรก ขอ้ถดัมาคือปัญหาผูป้ระกอบการ 
SMEs ไม่ค่อยเปิดรับการวจิยัและพฒันาเพราะมองวา่ไปสร้างความยุง่ยากและความลาํบาก และไป
เพิ่มงานมากกวา่การจะไดป้ระโยชน์ ขอ้ท่ีสามคือ ผูป้ระกอบการ SMEs มีเงินทุนนอ้ยและจาํกดัการ
จะจดัสรรเงินหมุนเวียนหรือเงินทุนท่ีมีอยู่มาใช้กบัการวิจยัและพฒันาเป็นไปไดน้้อย ส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาติดต่อกบัทางศูนยจ์ะเป็นกลุ่มท่ีพร้อม เขา้ใจ และอดทนรอผลการวิจยัและ
พฒันามากกวา่ท่ีจะหวงัใหเ้ห็นผลในระยะสั้น.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 19 มกราคม 2559)  
      สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู ้จ ัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดก้ล่าวเสริมวา่ควรจะตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อการวิจยั
และพฒันาสําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และควรมีมาตรการปรับ
ทศันคติความเขา้ใจของการวิจยัและพฒันาให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม            
ดงัคาํกล่าวแสดงความคิดเห็นวา่   
        “ .....ด้า นก า รวิจัย แล ะ พัฒนา  ถ้า รัฐไ ม่ ใ ห้ ค วา ม รู้กับ ตัว
ผูป้ระกอบการจะมีแต่การลอกเลียนแบบอยา่งเดียว ภาครัฐจะแกปั้ญหาไดจ้ะตอ้งจดัตั้งกองทุนเพื่อ
การวิจยัและพฒันาสําหรับ SMEs จะเป็นมาตรการแนวทางท่ีดีเพราะ SMEs เป็นกิจการขนาดเล็ก
หรือขนาดยอ่ม เขาไม่มีเงินทุนท่ีจะไปทาํการวิจยัหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ แต่เขามีฝีมือเพียงแต่ภาครัฐ
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จะตอ้งเขา้มาให้คาํปรึกษาและแนะโดยการพยายามอย่าไปปรับเปล่ียนในส่ิงท่ีเขาผลิตเพียงแต่ไป 
ต่อยอดและเสริมให้ดีข้ึนพร้อมกบัการให้แหล่งเงินทุน อนัน้ีจะเป็นแรงจูงใจให้ SMEs อยากวิจยั
และพฒันามากข้ึน  ท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐทาํงานวิจัยออกมาเพื่อธุรกิจท่ีขนาดใหญ่และ      
ขนาดกลาง อีกส่วนหน่ึงคืองานวิจยัท่ีมาจากสถาบนัการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นแนวทางด้าน
วิชาการมากกว่าการนํามาใช้จริงได้ เม่ือเอยถึงงานวิชาการ SMEs จะไม่สนใจเพราะเขาคิดว่า        
มนัยุ่งยากและวุ่นวายและทีสําคญัคือ เขาต้องใช้เงินลงทุนสูง  ดังนั้นควรหาแนวทางการปรับ
ทศันคติให้ SME เห็นว่า R&D เป็นเร่ืองไม่ยากและใช้เงินลงทุนไม่สูง.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 21 
มกราคม 2559) 
      ขณะเดียวกนันโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการวิจยัและพฒันาให้
เกิดนวตักรรมสําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดกระบวนการเช่ือมโยง
ระหว่างผู ้ต้องการคือผู ้ประกอบการ และผู ้ผลิตคือสถาบันการศึกษา  ไม่สามารถเช่ือมโยง
กระบวนการคิดระหวา่งการทาํวิจยัส่งผลให้งานวิจยัท่ีออกมาไม่สามารถลงมือปฏิบติัไดจ้ริงในเชิง
พาณิชย ์ 
        “.....แน่นอนวา่การวจิยัและพฒันาจะมีส่วนสําคญัเป็นอยา่งมาก
ในการพฒันาสินคา้ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงได้ ซ่ึงจะช่วยให้ SMEs มีสินค้าท่ีแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่ม
ส่งผลให้ SMEs มีความสามารถในการแข่งขนัได้มากข้ึน แต่ปัญหาคืองานวิจยัออกมามนัไม่ได้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของ SMEs เพราะ SMEs  ทีเป็นขนาดเล็กมาก ๆ อาจจะไม่ถึงขั้นตอ้งทาํ
วิจยั เพียงแต่ส่งเสริมในด้านการพฒันาให้สินค้ามีมาตรฐานและแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงลาํบาก
พอสมควรเพราะหน่วยงานท่ีมีหรือแมแ้ต่สถาบนัการศึกษาจะผลิตผลงานวิจยัออกมาในลกัษณะท่ี
เป็นรูปธรรมเอามาใชไ้ม่ได.้..”  (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559)   
      ขณะเดียวกนัดา้นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ก็ขาดทกัษะทางการคิดโดยเฉพาะการคิดเชิงประยุกตท่ี์จะนาํผลการวิจยันั้นมาต่อยอดในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องตน ดงัท่ี ศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ไดแ้สดงทศันะไวว้า่  
       “....ผลงานดา้นการวจิยัและการพฒันาท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่ยงัไม่
สามารถใชเ้ชิงพาณิชยไ์ด ้ไม่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดมูลค่าเพิ่ม ขาดความคุม้ค่าใน
การลงทุนด้าน R&D และส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคสําหรับผูป้ระกอบการ SMEs ของไทย ขาดทกัษะ     
การคิดโดยเฉพาะการคิดเชิงประยุกต์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการนาํผลวิจยัจาํนวนมากท่ีมี   
อยู่แลว้มาต่อยอด ผลิตข้ึนเป็นสินคา้และให้บริการใหม่ ๆ ได้.....” (วนัท่ีสัมภาษณ์ 18 มกราคม 
2559) 
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      ด้วยข้อจํากัดด้านงานวิจัยท่ีออกมาส่วนใหญ่มีต้นทุนสูงกว่า
ศกัยภาพความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีมีอยูจึ่งทาํให้งานวิจยัท่ีสามารถใช้ในเชิงพาณิชยไ์ดแ้ต่
ไม่สามารถใช้กับผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะข้อจาํกัดเร่ืองของ
ความสามารถและทกัษะพื้นฐานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีอยู่นั้น
อาจจะไม่สามารถใชไ้ดก้บัเทคโนโลยท่ีีสูง จาํเป็นท่ีจะตอ้งใหห้น่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เป็นผูว้ิจยัและคิดคน้นวตักรรมให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือเพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถนาํ
ทกัษะพื้นฐานท่ีมีอยู่มาปรับใช้และต่อยอดงานวิจยัได ้ ดงัคาํกล่าวของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
บรรจง บุญชม กล่าววา่ 
        “.....งานวจิยัหลายงานมีตน้ทุนสูงมากกวา่ขีดความสามารถของ 
SMEs และ OTOP ผมคิดว่างานวิจัยท่ีศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือสถาบันการศึกษา               
ควรออกแบบหรือสร้างสรรค์ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของ SMEs และ OTOP อย่าไปเพิ่ม
กระบวนการท่ีซับซ้อนและอย่าไปเพิ่มความยุ่งยากหรือเกินความสามารถของผูป้ระกอบการ และ
ควรจดัดชันีงานวจิยัแยกตามกลุ่มผูป้ระกอบการแต่ละขนาด เช่น งานวิจยัเพื่อ SMEs ขนาดยอ่ยและ
ย่อม งานวิจยัสําหรับ SMEs ขนาดกลาง และงานวิจยัสําหรับ OTOP และชุมชนอนัน้ีจะเป็นการ
แกไ้ขปัญหาให้ผูป้ระกอบการเขา้ถึงงานวิจยัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและตรงกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งการ และปัญหา
คือ SMEs น้อยรายท่ีจะใชป้ระโยชน์จากการวิจยัและพฒันา ส่วนใหญ่จะทาํตามทกัษะท่ีมีเพราะ
พื้นฐานของ SMEs จะไปไม่ถึงเทคโนโลยีท่ีสูง ดงันั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชค้นนอกเขา้มาช่วยในการ
พฒันาปรับปรุง แต่ส่วนมาก  จะอยู่ในธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็กเขา้ไม่ถึง.....” (สัมภาษณ์
วนัท่ี 18 มกราคม 2559)  
      ประเด็นปัญหาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีความเช่ียวดา้นการวิจยัและ
พฒันา พบว่ามีขอ้จาํกดัเร่ืองของจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอสําหรับท่ีจะให้คาํปรึกษาแนะนาํและ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากและกระจายอยูท่ ัว่
ประเทศ และปัญหาท่ีผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการ การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญากบัภาครัฐดว้ยเหตุผลของขั้นตอน ขอ้ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์และระยะเวลา และขาดความรู้และความเขา้ใจเร่ืองของทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงัคาํกล่าว
ของประธานบริหาร บริษทั ลินโดโมลิเบีย จาํกดั กล่าวแสดงความคิดเห็นวา่  
        ‚.....สินค้าท่ีผลิตส่วนใหญ่ของ SMEs จะไม่รู้ว่าเป็นการ
ลอกเลียนแบบงานของคนอ่ืน ๆ มาหรือเปล่า หรือแมก้ระทัง่ผลิตภณัฑ์ของตนเองท่ีผลิตออกมาท่ี
แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ อยากท่ีจะจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ปัญหาคือ SMEs ไม่รู้ว่าจะตอ้ง   
ทาํยงัไง จดท่ีไหน ขั้นตอนเป็นยงัไง และยุง่ยากมากแค่ไหน สาํคญัตรงท่ีวา่เขายงัไม่เห็นความสําคญั
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ของการจดทรัพยสิ์นทางปัญญา อยา่ลืมนะวา่โดยนิสัยของผูป้ระกอกบาร SMEs จะไม่ชอบทาํอะไร
ท่ีมนัยุ่งยาก ถา้ยุ่งยากมากก็จะไม่ทาํและไม่ให้ความสําคญักบัส่ิงนั้น ถ้าภาครัฐยงัคงมีขั้นตอนท่ี
ยุง่ยาก หลกัเกณฑ์มาก ผมวา่ SMEs ส่วนใหญ่จะไม่เขา้ไปจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาเด็ดขาด 
....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559)  
      จากการศึกษาพบว่าปัญหาเร่ืองของช่องทางการติดต่อและการ
เขา้ถึงงานวิจยั สําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึง
งานวิจยัท่ีตรงกบัผลิตภณัฑ์หรือธุรกิจได ้เพราะส่วนใหญ่เกิดความสับสนในหน่วยงานของภาครัฐ 
ท่ีจะหาขอ้มูลงานวิจยัหรือขอการสนับสนุนส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันา และความยุ่งยากใน
เร่ืองของหลักเกณฑ์และคุณสมบติัของการขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ทาํให้ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ไดต้ระหนกัและให้ความสําคญั แมภ้าครัฐจะผลกัดนัและ
ส่งเสริมอยา่งไรก็ยงัคงไม่เกิดการนาํการวิจยัและพฒันามาใช้ในเชิงพาณิชยส์ําหรับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดใ้นวงกวา้ง ดงัคาํกล่าวของนายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น 
กล่าวแสดงความเห็นวา่  
        “.....SMEs ไทยมีปัญหาเร่ืองการเข้าไม่ถึงงานวิจัยและ
นวตักรรมต่าง ๆ ซ่ึงต่างจากประเทศสิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย SMEs เขาจะมีความสามารถดา้นการ
วิจยัและนวตักรรมมาก เพราะผูป้ระกอบการเขาสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลงานวิจยัและนวตักรรม 
รัฐบาลสนบัสนุนให้เกิดนวตักรรมสร้างมูลค่าสินคา้และบริการ แต่ปัญหาคือ SMEs ยงัไม่ทราบวา่
จะไปหานักวิจยัไดจ้ากท่ีไหน และปัญหาลาํดบัถดัมาคือการติดต่อมีความยุ่งยากในเร่ืองของการ   
ขอสนบัสนุนทั้งเร่ืองของหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั พี่อยากให้ภาครัฐจดัทาํศูนยห์รือจดัตั้งหน่วยงานท่ี
ทาํงานวิจยัและนวตักรรมเพื่อ SMEs เพียงจุดเดียว และตอ้งปรับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดว้ยนะ    
ถา้ทาํแบบน้ีไดจ้ะ ดีมากในอนาคตสําหรับ SMEs และจะทาํให้ SMEs รับรู้วา่เขามีหน่วยงานดูแล
ดา้นวจิยัและนวตักรรมโดยตรง จะทาํให้เขาเห็นวา่การวิจยัและพฒันามีความสําคญัและนาํมาใชใ้น
เชิงพาณิชยไ์ดดี้กบัการดาํเนินธุรกิจ.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559) 
      2.1.2.4 ดา้นการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืน  พบว่าภาครัฐขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทําให้เกิดปัญหาการ
ดาํเนินงานท่ีทบัซ้อน การดาํเนินการเป็นลกัษณะของต่างคนต่างทาํ ขาดการติดตามประเมินผล
นโยบายและงบประมาณท่ีส่งเสริมอย่างชัดเจนเพราะหน่วยงานท่ีส่งเสริมนั้นมิได้มีภารกิจหลกั  
เพื่อส่งเสริมและพฒันาจึงไม่ได้มุ่งเน้นเป็นการเฉพาะ  สําหรับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มท่ีมีภารกิจหลกัเพื่อการพฒันาและส่งเสริมยงัไม่สามารถท่ีจะประสานงานและ
บูรณาการได้ดีพอเน่ืองจากมีข้อจาํกัดทั้ งเร่ืองของงบประมาณ อาํนาจ และกําลังคน สําหรับ

 



191 
 

191 

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดความสับสนของหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริม
และพฒันา ขอ้ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และการดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งดาํเนินการหลายขั้นตอนส่งผลใน
ดา้นของภาระค่าใชจ่้ายและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการเพิ่มมากข้ึน  
        “.....ยงัคงเป็นอุปสรรคสาํหรับ SME ไทย เน่ืองจากการส่งเสริม
และพฒันา SME ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ดาํเนินการโดยหน่วยงานหลากหลายมากกว่า 20 หน่วยงาน 
ขอ้มูลการใหบ้ริการส่งเสริมต่างๆ จึงกระจายอยูต่ามหน่วยงาน ทาํให ้SME ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก
ในการค้นหาบริการท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมของภาครัฐยงัเป็น
ลกัษณะท่ีต่างคนต่างทาํ ยงัขาดการเช่ือมต่อกนัท่ีดี ทาํให้ SME เม่ือไดรั้บบริการความช่วยเหลือจาก   
หน่วยงานหน่ึงไปแล้ว ก็จะต้องไปหาหน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือในเร่ืองอ่ืนต่อไป 
หน่วยงานภาครัฐมีหลายหน่วยงานท่ีมีขอ้มูลช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐพยายามท่ีจะแก้ปัญหา   
โดยการทาํ Single Widow แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัได ้ก็ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของ
การให้บริการท่ีทบัซ้อนกนัอยู่บา้ง การติดตามนโยบายก็ยงัไม่มีความชดัเจน มี สสว. อยู่ก็ไม่ได ้    
ทาํอะไรมากเพราะ สสว. เป็นแค่หน่วยงานสังกดัสํานกันายกรัฐมนตรี ไม่มีอาํนาจและงบประมาณ
ท่ีจะไปติดตามประเมินผลของหน่วยงานอ่ืน ๆ ทาํหน้าท่ีแค่ประสานงานแต่ก็ยงัไม่ดีพอ.....”        

(นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559)   
      นอกจากน้ียงัพบวา่การเขา้ถึงมาตรการการช่วยเหลือของภาครัฐและ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัมีช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ผูป้ระกอบการเน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นทศันคติการปิดกั้นความลบัทางการคา้หรือความลบัทาง
ธุรกิจท่ีไม่เปิดเผย ส่งผลให้เกิดความไม่ไวว้างใจบุคคลภายนอกทาํให้การช่วยเหลือไม่ตรงกับ       
ความตอ้งการ  
        ‚.....วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงได้น้อยเพราะ
จาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป็นล้านราย ต้องถามว่ารัฐสนับสนุนได้ทั้ งหมด       
หรือเปล่า อนัท่ีสองตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเองเขามีความพร้อมเข้าถึงความ
ช่วยเหลือหรือเปล่า ซ่ึงตอนน้ีมนักาํลงัเป็นช่องว่างระหวา่งการจะเขา้ไปช่วยเหลือ  อาจจะมีสาเหตุ
มาจากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีทศันคติท่ีจะปิดกนัในเร่ืองของความลบัทางการคา้ หรือ
ความลบัทางธุรกิจก็อาจจะทาํให้หน่วยงานภาครัฐเขา้ไม่ถึงหรือผูป้ระกอบการเขา้ไม่ถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ ดงันั้นจะตอ้งมีกระบวนการท่ีจะมาพยายามลดช่องตรงน้ี.....‛ (ผอ.ส่วนพฒันาผูป้ระกอบการ 
ธ.พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม .2559)   
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      ขณะเดียวกนัหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ ไม่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอก
การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ ดว้ยนโยบายหรือมาตรการ
ท่ีออกมานั้ น  เม่ือนํามาสู่แผนการปฏิบติัโดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามนโยบายและ
มาตรการพบว่าระเบียบ หลักเกณฑ์ ของหน่วยงานท่ีรับไปปฏิบัติเป็นข้ออุปสรรคท่ีทําให้
ผูป้ระกอบการเขา้ไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือ ดงัคาํกล่าวของประธานบริหาร บริษทั ลินโดโมบิเลีย 
จาํกดั กล่าวแสดงความคิดเห็นวา่  
        “.....SMEs รายยอ่ยเขา้ไม่ถึง เพราะกระบวนการของภาครัฐเป็น
ตวัปิดกั้น เน่ืองจากไม่มีช่องทางหรือไม่มีนโยบายเพื่อ SMEs รายย่อยเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นโยบายท่ีออกมาเพื่อรองรับกบั ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทั้งท่ีเป็นนโยบายเพื่อ SMEs หรือ SMEs 
ขนาดกลาง ซ่ึงก็ได้สิทธิประโยชน์เฉพาะบา้งกลุ่มเท่านั้น ผมสังเกตเห็นจากการเขา้ไปสัมผสัทั้ง 
SMEs รายกลาง เขาบอกวา่เขาไดรั้บสิทธิประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐมาโดยตลอดและไดรั้บ
เกือบทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุน ผมมองวา่มนัเป็นการไม่ทัว่ถึงและไม่เท่าเทียม
กนั ในนโยบายสาธารณะ เพราะกลุ่มทีเคยได้รับก็จะได้รับอยู่ตลอดเวลา บ้างทีกลุ่มน้ีแข็งแรง       
อยูแ่ลว้  แต่กลุ่มท่ีไม่เคยไดรั้บเลยและไม่เคยเขา้ถึงเลยคือ SMEs รายยอ่ย เม่ือจะเขา้ถึงก็เจออุปสรรค
จากขอ้กาํหนดขอ้ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณสมบติั บา้งทีมนัเยอะ และ 
SMEs รายย่อย  เขาจะไม่ได้มีมาตรฐานคุณสมบติัขนาดนั้ น อย่างเช่น นโยบายการส่งเสริม           
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เห็นชดัมาก SMEs รายยอ่ยเขา้ไม่ถึงเพราะคุณสมบติัไม่ตรงกบัหลกัเกณฑ ์  
การให้สินเช่ือ แม้ภาครัฐออกกฎหมายให้มีการจดัตั้ งสถาบนัการเงินเพื่อรายย่อยหรือ “Nano-
Finance” SMEs รายย่อยก็ยงัเขา้ไม่ถึงบริการต้องไปพึงเงินนอกระบบเพราะคุณสมบติัไม่เข้า
หลกัเกณฑ.์....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม 2559)  
      จากการศึกษายงัพบว่าปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ      
ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการเป็นขอ้ปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่ไดรั้บประโยชน์จากนโยบายอยา่งเต็มที ซ่ึงกระบวนการนั้นมาจากการ
ทาํงานดว้ยความล่าชา้ การสร้างขั้นตอนท่ียุ่งยาก ส่งผลให้ผูป้ระกอบการพยายามหาวิธีการเพื่อให้
การติดต่อมีความสะดวกและรวดเร็ว และทศันคติของบุคลากรผูใ้ห้บริการภายในองค์การของ
หน่วยงานไม่ไดมี้จิตอาสาการให้บริการอย่างเต็มที และองค์ความรู้และสมรรถนะของบุคลากร    
ไม่สามารถท่ีจะใหค้าํปรึกษาแนะนาํไดดี้พอ ดงัคาํกล่าวของผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
        “.....ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อย่างเช่น 
สิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย จะเห็นชดัเจนมากเร่ืองการอาํนวยความสะดวกในการประกอบการ เขาจะ
ดําเนินการเร็วและได้ผล ไม่ต้องรอนานและท่ีสําคัญคือ บุคลากรของภาครัฐนั้ นมีความรู้
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ความสามารถ พูดง่าย ๆ คือ คนเก่งจะไปอยูใ่นหน่วยงานภาครัฐ แต่ของประเทศไทยก็อาจจะมีคน
เก่งแต่ปัญหาอยูต่รงท่ีการอาํนวยความสะดวกบา้งคร้ังขั้นตอน กระบวนการ หน่วยงาน ติดต่อเยอะ 
แมภ้าครัฐจะปรับปรุงระบบการอาํนวยความสะดวกก็ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นพนกังานเองดาํเนินการช้า 
อนัน้ีผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากความไม่อยากให้บริการหรือตอ้งการเรียกร้องอะไรหรือเปล่า และท่ี
สําคญัคือบุคลากรภาครัฐบา้งคร้ังความสามารถหรือความรู้ยงัไม่สามารถท่ีจะให้คาํปรึกษาแนะนาํ
ไดดี้พอ และเป็นลกัษณะของการทาํงานแบบให้เสร็จตามเวลาและวดัผลจากปริมาณไม่ใช่คุณภาพ
หรือผลลพัธ์จริง ควรเปล่ียนวิธีการวดัผลของนโยบายใหม่ถา้ให้ผมเสนอคือควรวดัท่ีในดา้นมูลค่า
เทียบกบังบประมาณท่ีลงไป วดัคลา้ยกบัเอกชนอยา่งน้ี SMEs จะไดรั้บประโยชน์จากนโยบายอยา่ง
แทจ้ริง.....”  (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559)  
      นอกจากน้ีนโยบายและมาตรการของภาครัฐเน้นการส่งเสริมและ
พฒันาในลักษณะของการให้มากกว่าการสร้างทุนทางความรู้ หรือการสร้างระบบองค์ความรู้ 
(Knowledge Management System) ให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถปรับตวักบัสภาพทางการแข่งขนั  
ไดดี้พอจึงเป็นเหตุให้ส่วนใหญ่ตอ้งปิดกิจการ ดงัคาํกล่าวของกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วี.คาร์โก 
จาํกดั  กล่าววา่ 
        “.....ท่ีผ่านมาผมมองว่านโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ี
ส่งเสริมส่วนใหญ่เน้นการให้อย่างเดียว เลยทาํให้ SMEs เคยชินกับการรับทาํให้ไม่มีขีด
ความสามารถทางการแข่งขันเม่ือเจอกับสภาพทางการแข่งขันหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพการณ์ในทางธุรกิจ ก็จะประสบกบัปัญหามาโดยตลอดคือ ขาดสภาพคล่อง ปิดกิจการเป็น 
NPL เพราะรัฐไม่ไดส้อนให้เขามีทุนทางความรู้ท่ีจะมาป้องกนัหรือจดัการกบัความเส่ียงทางธุรกิจ 
เร่ืองน้ีสําคญัมาก อย่างบริษทัผมเติบโตมาได ้ พึ่งหน่วยงานภาครัฐนอ้ยมาก เพราะผมเร่ิมจากศูนย์
อาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ผสมกบัทฤษฏีทางวิชาการและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
เม่ือภาครัฐกาํหนดให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติ  ควรปรับเปล่ียนนโยบายท่ีเนน้การให้มาเป็นการ
สร้างแทนแต่ต้องทาํทั้ งหมดนะ คือ มีมาตรการนโยบาย มีกระบวนการ มีการติดตามผลแล ะ
ประเมินรูปแบบน้ีอาจจะตอ้งใชเ้วลาตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั  ภาครัฐเป็นผูเ้ร่ิมตน้และ
ผลกัดนัทั้งงบประมาณและนโยบาย อนัน้ี SMEs จะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน.....” (กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
ว.ีคาร์โก จาํกดั, สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
      2.1.2.5 ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลและ
การวิเคราะห์เอกสารพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ขาด      
สภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการเขา้ไม่ถึงแหล่งเงินทุนซ่ึงเกิดจากปัจจยัด้าน      
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ตวัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดการจดัทาํระบบบญัชีท่ีเป็น
มาตรฐานเพราะการดาํเนินธุรกิจเป็นการใช้เงินสดมากกว่าการผ่านสถาบนัการเงินและส่วนใหญ่
ไม่ได้เขา้สู่ระบบภาษีสรรพากร ขาดความสามารถในการจดัทาํแผนธุรกิจท่ีดีและน่าเช่ือถือเพื่อ
ประกอบการ การขอสินเช่ือ ขาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ขาดความรู้ทางดา้นช่องทางการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนและประสบกบัปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบการบริหารจดัการภายใน
เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่ตลาดทุน ขาดความรู้ดา้นการบริหารเงินและวนิยัทางการเงิน 
        “.....โดยส่วนใหญ่ปัญหาดา้นการเงินจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับ 
SMEs ไทย คือ การขาดแคลนเงินทุนสําหรับการขยาย การลงทุน การพฒันาสินคา้ แมก้ระทัง่     
การพฒันาและคิดคน้นวตักรรมใหม่สําหรับธุรกิจ ท่ีผา่นมาภาครัฐให้การช่วยเหลือและสนบัสนุน
อย่างเต็มที อาจเป็นผลมาจากความร่วมมือการพฒันาส่งเสริม SMEs ของอาเซียนท่ีหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมให้ SMEs เขา้ถึงแหล่งเงินทุน ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหากนโยบายทางการเงินดา้นการสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนขาดประสิทธิภาพและ 
ไม่ทัว่ถึง SMEs ทั้งหมดอาจส่งผลทาํให ้SMEs ท่ีมีโอกาสท่ีจะเจาะตลาด หรือ ขยายฐานลูกคา้ หรือ
มีความสามารถในการผลิตนั้นไม่สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากโอกาสน้ีได ้หรือแมแ้ต่การท่ี SMEs 
จะลงทุน และปัญหาลาํดบั  ถดัมาคือ SMEs เองขาดระบบการจดัการทางการเงินท่ีดีคือขาดความรู้
และความเขา้ใจในการจดัทาํระบบบญัชี ขาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ขาดการมีวินยัทางการเงิน และ
ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้น การระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงรัฐจะตอ้งให้ความรู้และส่งเสริม
ในดา้นน้ีเพราะถือวา่เป็นการสร้างให้ SMEs เติบโตและย ัง่ยืน.....” (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 
มกราคม 2559)  
      ปัจจยัด้านสถาบนัการเงินมีขอ้จาํกดัในดา้นบุคลากรท่ีขาดความรู้ 
ความสามารถ และระเบียบขั้นตอนท่ียุ่งยากใช้ระยะเวลาการพิจารณานาน การพิจารณาสินเช่ือ
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกบัสถาบนัการเงิน
เอกชนส่งผลให้การพิจารณาสินเช่ือของสถาบนัการเงินภาครัฐซ่ึงเป็นช่องทางในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอ้งเคร่งครัดและมีความละเอียด
รอบครอบในการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  
        “.....ปัญหาคือเม่ือ SMEs มาติดต่อขอสนบัสนุนจากธนาคาร  
ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีธนาคารไม่สามารถพิจารณาสินเช่ือไดเ้พราะเอกสารประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะเอกสารทางการเงินท่ี SMEs มีบญัชีหลายเล่มและไม่สามารถท่ีจะแสดงท่ีมาท่ีไปของ
รายไดใ้หเ้ห็นชดัเจน ประกอบกบับุคลากรภายในธนาคารเองอาจจะไม่มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจดีพอเม่ือจะตอ้งมาพิจารณาปล่อยสินเช่ือให้กบัธุรกิจ SMEs ท่ีไม่ไดมี้ระบบชดัเจนเหมือน
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กิจการขนาดใหญ่ก็ทาํให้เป็นข้ออุปสรรคต่อการวิเคราะห์ซ่ึงตอนน้ีธนาคารของรัฐอยู่ภายใต ้      
การกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยดงันั้นการพิจารณาสินเช่ือจึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์    
ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกบัธนาคารพาณิชย ์การพิจารณาตอ้งอาศยัความละเอียดและรอบคอบในการ
ปล่อยแม้ธนาคารจะดาํเนินการตามนโยบายของรัฐก็ตาม.....” (ผอ.ส่วนพฒันาผูป้ระกอบการ          
ธ.พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559)   
   ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาและอุปสรรคสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มประสบ
กบัสภาพของปัญหาและอุปสรรคใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการตลาด สภาพของปัญหาและ
ขอ้อุปสรรคเกิดจากขาดองคค์วามรู้และความสามารถในการประเมินสภาพตลาด สินคา้ท่ีผลิตไม่ได้
คุณภาพและมาตรฐานสากล ขาดองคค์วามรู้และความสามารถในการสร้างตราสินคา้   มีขอ้จาํกดั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและขาดองค์ความรู้ในการใชป้ระโยชน์ระบบสารสนเทศ    ในการทาํ
ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)  2) ดา้นการบริหารจดัการ สภาพของปัญหาและ       ขอ้
อุปสรรคเกิดจากขาดความรู้ด้านการจดัการและบริหารงานอย่างมีระบบ บุคลากรหรือแรงงาน
ภายในองค์การขาดการพฒันาด้านทกัษะและฝีมือ ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและความสามารถ 
ด้านการบริหาร ขาดความรู้และการให้ความสําคัญในการกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ       
ขาดองค์ความรู้และความสามารถดา้นการทาํธุรกิจระหว่างประเทศ ขาดการแสวงหาความรู้และ
โอกาส 3) ด้านการวิจยัและพฒันา พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านของผูป้ระกอบการเกิดจาก          
ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดเงินลงทุนสําหรับการวิจยัและพฒันา ขาดกระบวนการคิด
เชิงประยุกต์ในการต่อยอดงานวิจยั สําหรับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ขาดกระบวนการ
เช่ือมโยงระหว่างผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาในดา้นกระบวนการคิดระหว่างการทาํวิจยั 
ขาดการส่ือสารระหว่างผูป้ระกอบการกับสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานวิจยัทาํให้งานวิจัย          
ท่ีออกมาสูงกว่าขีดความสามารถและทกัษะพื้นฐานของผูป้ระกอบการ บุคลากรดา้นการวิจยัและ
พฒันาของภาครัฐมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอสําหรับการให้คาํปรึกษาและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 
และขอ้จาํกดัเร่ืองของช่องทางการติดต่อและการเขา้ถึงงานวิจยั 4) ดา้นการใช้ประโยชน์จากการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน พบว่าปัญหาและอุปสรรคเกิดจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ขาดการบูรณาการทาํให้เกิดปัญหาการดาํเนินงานท่ีทบัซ้อน ขาดหน่วยงานเจา้ภาพในการ
ติดตามประเมินผลของนโยบายและงบประมาณ หน่วยงานหลักคือสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมขาดการประสานงานและบูรณาการท่ีดีเน่ืองจากข้อจาํกัดเร่ืองของ
งบประมาณ อาํนาจ บุคลากร หลักเกณฑ์และกฎระเบียบเป็นข้ออุปสรรคและข้อจาํกัดทาํให้
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ ปัญหา      
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การคอรัปชัน่ภายในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรของภาครัฐขาดการมีจิตอาสา การให้บริการและ 
ขาดองค์ความรู้ในข้อมูลท่ีให้ค ําปรึกษา นโยบายภาครัฐเน้นการ ให้มากกว่าการสร้างระบบ          
องค์ความรู้ ปัจจยัด้านผูป้ระกอบการเกิดความสับสนในหน่วยงาน ทศันคติของผูป้ระกอบการ     
ปิดกั้นความลบัทางการคา้และธุรกิจทาํให้เกิดช่องวา่งระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการ
ทาํใหค้วามช่วยเหลือไม่ตรงกบัความตอ้งการ และ 5) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนพบวา่สภาพปัญหา
และอุปสรรคเกิดจากผูป้ระกอบการเขา้ไม่ถึงแหล่งเงินทุนดว้ยสาเหตุ ผูป้ระกอบการขาดการจดัทาํ
ระบบบญัชีท่ีเป็นมาตรฐาน ขาดความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ ขาดหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั   
ขาดความรู้ดา้นช่องทางการระดมทุนทางเลือก  อ่ืน ๆ และขาดความรู้ดา้นการบริหารเงินและวินยั
ทางการเงิน สําหรับด้านของสถาบนัการเงินนั้นเกิดจากข้อจาํกัดในด้านบุคลากรท่ีขาดความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจ ระเบียบและขั้นตอนมีความยุ่งยากทาํให้ระยะเวลาการ    
พิจารณานาน ขอ้กฎระเบียบและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทาํให้การวิเคราะห์จะตอ้ง
ใชก้ารพิจารณาอยา่งละเอียดและรอบคอบ 
   2.1.3 ผลการศึกษาศักยภาพทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่ม 
     จากการวิเคราะห์ศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม โดยใช ้Diamond Modele ของ Porter โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร 
รายงานการวิจยั การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบตวัแบบจาํลองเพชร 
หรือทฤษฏีไดมอนด ์(Diamond Model) ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 5 ดา้น ดงัน้ี  
     2.1.3.1 ดา้นนโยบายของรัฐบาลในดา้นการส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
       ผลการศึกษาพบวา่ รัฐบาลมีบทบาทอยา่งมากในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้นโยบาย
ยทุธศาสตร์ มาตรการ และงบประมาณสนบัสนุนเพื่อนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยการขบัเคล่ือน
ผา่นหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ฯลฯ ภาพรวมในบทบาทของภาครัฐต่อการพฒันาและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้งระบบมีทั้งปัจจยัท่ีส่งผลในดา้นบวกและ
ปัจจยัท่ีส่งผลในดา้นลบดงัน้ี    
       ปัจจยัท่ีส่งผลในดา้นบวก พบวา่ภาครัฐไดก้าํหนดนโยบายการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสรุปไดท้ั้งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
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1) ด้านการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยการกาํหนดมาตรการปรับปรุงภาษีอากรและค่าธรรมเนียม                
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างอตัราภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับ
เขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับค่าใชจ่้าย
ด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม และการออกมาตรการสินเช่ือเพื่อสนับสนุน    
การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการรายยอ่ย (สินเช่ือ Nano-Finance) การให้สินเช่ือดอกเบ้ีย
ตํ่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในโครงการสินเช่ือ Soft Loan ระยะเร่งด่วน การจดัตั้ง
กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการคํ้าประกนัสินเช่ือ
โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 5 ฯลฯ ซ่ึงกระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหลกั       
2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรมการเพิ่มขีดความสามารถผา่นมาตรการสร้างความเขม้แข็ง
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นหน่วยงานหลกั 3) ดา้นปัจจยัเอ้ือในการดาํเนินธุรกิจ การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นธุรกิจ 
(One-Stop-Service) สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วยงานหลกั และ
นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ (Cluster) กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลกั 4) ดา้นการตลาดผา่นมาตรการโครงการพฒันาตลาดเพื่อผูป้ระกอบการและชุมชน 
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นหน่วยงานหลกั  และ 5) ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบไดมี้การปรับปรุงและ
แกไ้ขกฎหมายพระราชกฤษฎีกา จาํนวน 11  ฉบบั อาทิเช่น พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 583) พ.ศ. 2558 พระราชบญัญติั
ธุรกิจหลกัประกนั พระราชบญัญติัลม้ละลาย และกฎกระทรวง 10 ฉบบั อาทิเช่น กฎกระทรวง
ยกเวน้ค่าธรรมเนียนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานซ่ึงโรงงานตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้เป็นตน้ (สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2559)  
       ปัจจัยท่ีส่งผลในด้านลบ พบว่าแม้ภาครัฐจะมีนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของการสร้างการรับรู้ในนโยบายและมาตรการ การขาด
ความเป็นเอกภาพในการนาํไปปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย การจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการสนับสนุนผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้จัดสรรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอสําหรับนโยบายท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันา กฎระเบียบและขั้นตอน  
การติดต่อประสานงานกบัภาครัฐมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลได้กล่าวแสดง
ความคิดเห็นไวว้า่  
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        ‚.....แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายหรือการออกกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์สําหรับ SMEs หรือแมแ้ต่มาตรการและนโยบายต่าง ๆ มากมายท่ีออกมาในปัจจุบนั 
ปัญหาคือ SMEs ยงัไม่มีการรับรู้และไม่เขา้ใจวา่กฎหมายนั้นเอ้ือมประโยชน์อยา่งไร และเขา้ไม่ถึง
มาตรการช่วยเหลือส่งเสริมของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านของวิจยัและพฒันา ด้านแหล่งเงินทุน    
ดา้นการประกอบธุรกิจ สาเหตุเพราะประเด็นท่ีหน่ึง SMEs เองก็ยงัไม่พร้อมและมีศกัยภาพพอ       
ท่ีจะใช้ประโยชน์จากโอกาสของกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือ ประเด็นท่ีสองมีหน่วยงาน
ช่วยเหลือเยอะมาก SMEs สับสน และดว้ยความหลากหลายของหน่วยงานท่ีมีเลยเป็นว่าต่างคน  
ต่างทาํเพราะเป็นนโยบายของภาครัฐไม่มีการทาํงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน บูรณาการเพียง
นามธรรม  แต่รูปธรรมหรือวิธีปฏิบติัยงัไม่เห็น ยกตวัอย่างง่าย การฝึกอบรมเพียงแค่เร่ืองเดียว       
แต่ให้การอบรมในเร่ืองเดียวกันเกือบทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน บ้างทีเป็นหน่วยงานท่ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งโดยตรงก็จดัอบรมและผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาก็เป็นกลุ่มเดิม ๆ หรือการขอสินเช่ือจาก 
SME BANK ในโครงการ Newstup สสว. ส่งเสริมและทาํงานร่วมกบั SME BANK ตามนโยบาย
ของภาครัฐในทางปฏิบติั  ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีนวตักรรมโดยใชเ้อกสารการรับรองสิทธิทาง
ปัญญาถึงจะเขา้โครงการน้ีได ้SMEs นอ้ยรายท่ีเป็นผูป้ระกอบการใหม่ท่ีเป็นสินคา้นวตักรรมเขา้ไม่
ถึงเพราะไม่มีเอกสารการรับรองนวตักรรม เน้ียทาํให้นโยบายท่ีดีมีประโยชน์ SMEs เขา้ไม่ถึงและ
ส่ิงสําคญัคือ SMEs ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบันโยบายภาครัฐเพราะไปติดต่อดาํเนินการแลว้ไม่เป็น
อยา่งท่ีนโยบายออกมา มนัยากเหมือนกนัสําหรับเร่ืองน้ี เม่ือหนัมามองวา่แลว้ SMEs เราจะสามารถ
แข่งขนักับประเทศเพื่อนบ้านได้ไหม ถ้ามองแล้วแม้ประเทศท่ีด้อยพฒันาหรือมีความสามารถ       
ต ํ่ากวา่เรา เช่น CLMV เขา้เพิ่มเร่ิมตน้ของการพฒันาดงันั้นนโยบายของเขาจึงกาํหนดการพฒันาไป
แนวเดียวกนัทั้งหมด แต่สําหรับของประเทศไทยยงัคงเป็นรูปแบบวงกลมและดาวกระจาย....”   
(นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559) 
     2.1.3.2 ด้านบริบทสภาพทางการแข่งขันและกลยุทธ์ของวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
       ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคญักับการกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เน่ืองด้วยส่วนใหญ่      
ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และการให้ความสําคญักบัการกาํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพราะเป็นกิจการ
ขนาดเล็กประกอบกบัตวัผูบ้ริหารหรือเจา้ของไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัส่วนใหญ่จะเนน้การดาํเนินธุรกิจ
จากประสบการณ์และระบบอุปถมัภ ์ทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขนั ดงัคาํให้สัมภาษณ์ของ
ผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
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        ‚.....ด้านกลยุทธ์และโครงสร้างของกิจการส่วนใหญ่ SMEs 
ไม่ได้กาํหนดและไม่ได้จดัทาํเพราะไม่รู้ว่ามีผลดีกบัธุรกิจยงัไง และท่ีสําคญัคือ SMEs ไม่ได้
แสวงหาความรู้ในดา้นน้ีท่ีผา่นมาผมก็เห็นนะภาครัฐให ้SMEs อบรมโดยการจดัอบรมในแต่ละดา้น 
เช่น ดา้นการบริหารจดัการและฝึกให้เขียนแผนธุรกิจ แต่ปัญหาคือการอบรมนั้นไม่ไดอ้ธิบายและ
เนน้ยาํวา่กลยทุธ์สาํคญันะ กลยทุธ์ใชส้าํหรับเป็นทิศทางการดาํเนินธุรกิจทาํให้แข่งขนักบัเขาได.้...‛         
(นามสมมติ, วนัท่ีสัมภาษณ์ 20 มกราคม 2559)  
       ขณะเดียวกันลักษณะของการประกอบการท่ีเป็นกิจการ     
ขนาดย่อมท่ีไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและใช้เคร่ืองจกัรซับซ้อนทาํให้การเปิดดาํเนินธุรกิจใหม่หรือ 
ปิดกิจการเดิมดาํเนินการไดง่้ายดงันั้นสภาพทางการแข่งขนัภายในประเทศจึงมีแนวโนม้ในทิศทาง    
ท่ีสูงเพราะการเขา้มาใหม่ของคู่แข่งขนัไดง่้าย และคู่แข่งขนันอกประเทศจากการเปิดเสรีการคา้และ
การลงทุน และผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ทาํการตลาดเชิงรับ
มากกว่าการทาํตลาดเชิงรุกเพราะขาดขอ้มูลด้านความตอ้งการของตลาดและไม่มีตราสินคา้ด้วย
เหตุผลขาดความรู้ด้านการสร้างตราสินคา้ จึงทาํให้ไม่สามารถท่ีจะผลิตตามรูปแบบของตนเอง 
(Origian Design Manufacturer: ODM) เป็นเหตุให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่    
จะเป็นผูรั้บจา้งผลิต (Origianl Equipment Manufacturer: OEM) ซ่ึงรอรับคาํสั่งซ้ืออยา่งเดียวจึงขาด
ประสบการณ์ในการเขา้ไปทาํตลาดด้วยตนเอง ดงัคาํกล่าวของหัวหน้าห้องปฏิบติัการหน่วยวิจยั
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กล่าววา่ 
        ‚.....สภาพการแข่งขนั แน่นอนว่ามีการแข่งขนัเยอะปัจจุบัน
ธุรกิจต่างประเทศพยายามทาํการตลาดในไทยเยอะ จากจีน จากยุโรปมาเปิดตลาด ถา้ SMEs ไม่มี
การปรับตวัจะทาํให้ลาํบาก การแข่งขนัภายในประเทศจะเขม้ขน้ข้ึน ลกัษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
ธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะลาํบาก ถ้าจะให้ผูป้ระกอบการรายย่อยอยู่รอดตอ้งมีการพฒันาการ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเป็นส่วนหน่ึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ การเป็นสายการผลิต
ในรูปแบบ Supply Chain อยา่งในประเทศญ่ีปุ่น การผลิตมือถือเขาไม่ไดผ้ลิตมือถืออยา่งเดียวจะมี
บริษัทผลิตช้ินส่วนแยกไปตามความถนัด เช่น ฟิล์ม กระจก หน่วยประมวลผล ฯลฯ แล้วมา
ประกอบเป็นมือถือ เรามีทรัพยากรธรรมชาติ และมีระบบการขนส่งท่ีเป็นศูนยก์ลาง ผูป้ระกอบการ
ตอ้งปรับแนวความคิด ทศันคติในการพฒันาให้เกิดระบบท่ีเป็นสากลและมืออาชีพมากข้ึน หรือ    
อีกอยา่งคือ ตอ้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ของตนเองโดยการสร้างตราสินคา้ ซ่ึง SMEs ส่วนใหญ่
ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเพราะขาดความรู้ความเขา้ใจและเคยชินกบัการรับจา้งผลิตมากกว่า จะทาํให ้
SMEs ไทยสามารถแข่งขนัได.้....‛ (สัมภาษณ์วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2558) 
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     2.1.3.3 เง่ือนไขด้านความต้องการในสินค้าและบริการในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน  
       ผลการศึกษาพบว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผล
ใหเ้กิดโอกาสท่ีเป็นปัจจยัดา้นบวกในการขยายตลาดจากมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีมาจากผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน 21.1% 
(สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2559) โดยเฉพาะตลาดกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ CLMV  ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ทีมีความตอ้งการในสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศไทย ผูบ้ริโภคใน
ประเทศเหล่าน้ียอมรับในมาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ไทยมากกว่าสินคา้จากประเทศจีนและ    
ท่ีสําคญัคือ ความสามารถในการผลิตสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นสินค้า
พื้นฐานจึงตรงกบัความตอ้งการของตลาดในกลุ่ม CLMV ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีเร่ิมท่ีจะพฒันา  ดงันั้น 
จึงมีความต้องการในสินค้าพื้นฐานจาํนวนมาก ดังคาํกล่าวของนายกสมาคมเคร่ืองเขียนและ
เคร่ืองใชส้าํนกังานไทย ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่  
        ‚....สินคา้ท่ีเอาไปขายยงักลุ่มประเทศ CLMV มีการตอบรับดี
มาก โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมาจากประเทศไทย เพราะประเทศเหล่าน้ียอมรับในคุณภาพและสินคา้ของ
เราบา้งทีแค่เป็น Brand ของเมืองไทย ไม่ไดมี้ช่ือเสียงอะไรมากมายก็มียอดสั่งเขา้มาเยอะ แต่สินคา้  
ท่ีขายไดเ้ป็นสินคา้พื้นฐานนะ คือ ไม่ตอ้งมีเทคโนโลยีอะไรมากมาย และส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้
ประเภทของกินของใช.้...‛ (สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559)  
       นอกจากน้ีการศึกษายงัพบว่าตลาดสินคา้ฮาลาล ซ่ึงเป็นตลาด   
ท่ีมีขนาดใหญ่จากจาํนวนประชากรชาวมุสลิมจากประเทศอินโดนิเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีประชากร
มุสลิมมากท่ีสุดและสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการส่วนใหญ่เป็นสินคา้บริโภคซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมอาหาร    
ท่ีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยมีศกัยภาพและความสามารถทางการแข่งขนั เน่ืองจาก      
ประเทศไทยมีความหลากหลายของวตัถุดิบการเกษตรและมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูป เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานตรวจรับรอง ฮาลาลของประเทศอินโดนิเซีย มีพระราชบญัญติัการบริหารองคก์ารศาสนา
อิสลาม ปี พ.ศ. 2540 ท่ีครอบคลุมในกิจการฮาลาล ดงัคาํกล่าวของนายกสมาคมสินคา้ฮาลาล
อาเซียน กล่าววา่  
        “.....จากท่ีผมเป็นท่ีปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้ด้านสินค้า    
ฮาลาล และไปต่างประเทศเห็นความต้องการในสินคา้ฮาลาลมีอยู่จาํนวนมหาศาลไม่ใช่เฉพาะ
ประเทศในเอเชียประเทศในกลุ่มอาหรับ อิรักหรือในยุโรปก็มีความต้องการในสินค้าฮาลาล 
ประเทศไทยไดเ้ปรียบหลายอยา่งท่ีจะทาํให้ SMEs พลอยไดโ้อกาสจากตรงน้ี เพราะประเทศไทย    

 



201 
 

201 

มีศกัยภาพทั้งทางวตัถุดิบการเกษตร ประมง และมีเทคโนโลยีการผลิตเพราะเราเก่งเร่ืองของ
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากน้ีการมี พรบ.ทางศาสนาท่ีครอบคลุมกิจการฮาลาลทาํให้เกิดความ
เช่ือถือและยอมรับในระดบัหน่ึง และเราได้รับการยอมรับเร่ืองของเคร่ืองหมายการตรวจรับรอง    
ฮาลาล ของอินโดนิเซีย  ผมคิดวา่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นโอกาสท่ี SMEs ไทยจะขยายตลาดไปไดม้าก
.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 25 มกราคม 2559)  
       สําหรับปัจจยัดา้นลบท่ีส่งผลให้ความสามารถทางการแข่งขนั
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถท่ีจะใชโ้อกาสท่ีมีแข่งขนัได ้คือ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในสินคา้ฮาลาล และ
ภาครัฐยงัไม่สามารถท่ีจะสร้างผูป้ระกอบการสินค้าฮาลาล ในประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอ           
ดงัคาํกล่าวของนายกสมาคมสินคา้ฮาลาล กล่าววา่  
        “.....ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าถ้าเอยถึงสินค้าฮาลาล จะนึกถึง
ประเทศมาเลเซีย สาเหตุเพราะอะไรทราบไหมเพราะวา่รัฐบาลมาเลเซียเขา้ส่งเสริมให้ความรู้พร้อม
ทั้งทาํตลาดต่างประเทศใหก้บัผูป้ระกอบการของเขาทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่ตอ้งไปเสียเวลาทาํตลาด
เพราะรัฐบาลทาํให้ เม่ือรัฐบาลเป็นแม่ทพัในการทาํตลาดทาํให้เกิดความเช่ือมัน่สําหรับประชากร
มุสลิม เน่ืองจากรัฐบาลรับรองในความเป็นสินคา้ฮาลาล สินคา้ของประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ก็มา
จ้างให้ SMEs ไทย ผลิตให้และส่งไปติดตราสินค้าฮาลาลมาเลเซีย แสดงว่า SMEs ไทยมี
ความสามารถในการผลิตสินคา้ฮาลาล เพียงแต่ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในกระบวนการท่ีมา
ของสินค้า ดังนั้น หาก SMEs ไทยจะส่งออกสินคา้เองโดยใช้ตราสินคา้ของไทยก็ต้องไปขอ
มาตรฐานสินคา้ฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย   เพื่อสร้างความเช่ือมัน่อนัน้ีผมมองว่ามนัเป็นภาระ
ค่าใชจ่้ายและเป็นการสร้างตน้ทุนใหก้บั SMEs ดงันั้น ภาครัฐ ควรทาํอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง
และสร้างผูป้ระกอบการสินคา้ฮาลาล รายใหม่ และเพิ่มศกัยภาพให้กบัรายเดิมท่ีมีอยู่แลว้ และท่ี
สําคญัคือภาครัฐจะต้องสร้างความเช่ือมัน่ให้ต่างประเทศยอมรับในผลิตภณัฑ์ฮาลาล ท่ีรับรอง      
จากไทย.....”  (สัมภาษณ์วนัท่ี 25 มกราคม 2559) 
     2.1.3.4 ดา้นเง่ือนไขปัจจยัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  
       จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลมีความเห็นว่าผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีความสามารถและศกัยภาพทางการแข่งขนัในด้าน
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร บริการ ท่องเท่ียว ดว้ยผูป้ระกอบการไทยนั้นมีพื้นฐานดา้น
งานศิลป์ท่ีโดดเด่นโดยเฉพาะดา้นเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํความ
เป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยมาใชด้ดัแปลงในการผลิตสินคา้หรือการให้บริการ และความอุดม
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สมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมภายในประเทศส่งผลให้เป็นข้อได้เปรียบ         
ดงัคาํกล่าวของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวไวว้า่ 
        ‚ .....SMEs ปัจจุบนัแข่งขนัไดแ้ต่ตอ้งเลือกกลุ่มท่ีจะตอ้งเขา้ไป
แข่งขนักลุ่มท่ี SMEs แข่งขนัไดคื้อกลุ่มธุรกิจบริการ อาหาร และธุรกิจอะไรท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม 
ดา้นงานศิลป์หรือหตัถกรรมท่ีตอ้งใชฝี้มือและฝีมือทางศิลป์หรือเรียกกลุ่มน้ีเป็น SMEs กลุ่มท่ีเป็น 
ครีเอทีฟ กลุ่มการท่องเท่ียว ภาคเกษตร กลุ่มน้ียงัมีศักยภาพ สําหรับตลาดต่างประเทศ ....” 
(สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559)  
       ขณะเดียวกันแม้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดย่อมจะมีความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมการอาหาร บริการ ท่องเท่ียว จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลพบว่าปัญหาและขอ้จาํกดัท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถใช้ความสามารถ
จากปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอยูม่าสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งเต็มทีเน่ืองจากขาดแรงงาน  
ท่ีมีทกัษะและความสามารถตรงกบัลกัษณะของงานดว้ยสาเหตุแรงงานท่ีมีทกัษะและความสามารถ
จะเลือกท่ีจะไปทาํงานในองค์การขนาดใหญ่ซ่ึงมีสวสัดิการและความมั่นคงมากกว่าขาดการ
ฝึกอบรมพนักงานหลงัจากรับเขา้ทาํงาน ขาดแผนการพฒันาบุคลากรเดิมท่ีมีอยู่ ดงัคาํกล่าวของ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ว.ีคาร์โก จาํกดั กล่าววา่ 
        “ .....จริงแล้ว SMEs เ ก่ง แต่ปัญหาคือขาดแรงงานท่ีมี
ความสามารถและทกัษะ เพราะส่วนใหญ่แรงงานพวกน้ีจะไปอยูบ่ริษทัขนาดใหญ่ท่ีดีกวา่ ถา้เขาอยู่
กบักิจขนาดเล็ก  เขาก็จะไม่มีอะไรเพราะ SMEs ไม่เคยมีแผนการรับสมคัรหรือมีการอบรมความ
พร้อมท่ีจะอบรมด้วยเพราะไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้จะอบรมให้ ก็จะรับเขา้มาทาํงานก่อนแล้วมา
เรียนรู้ทีหลงั ซ่ึงบา้งท่ีมนัก็ไม่ทนัคนอ่ืนเขา...” (สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
       ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับตํ่า ถือเป็นจุดอ่อนท่ีสําคัญเม่ือต้องแข่งขันกับ
ประเทศท่ีส่ือสารภาษาองักฤษ อย่างเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซ่ึงผูป้ระกอบการประเทศ
ดงักล่าวมีความสามารถทางภาษาองักฤษมากกวา่ประเทศไทยและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ท่ีเป็นโอกาสท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยควรเขา้ไปทาํตลาดอย่างเช่น พม่า 
และเวยีดนาม ความสามารถทางภาษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไม่กล้าและกลวัการท่ีจะทาํธุรกิจระหว่างประเทศ ดงัคาํกล่าวของนายกสมาคมสินคา้
ตกแต่งบา้น กล่าววา่ 

         “.....ภาษาต่างประเทศสําหรับ SMEs เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลา 
เพราะ SMEs ของไทยจะไม่ไดเ้ก่งเร่ืองของภาษาองักฤษ หรือแมแ้ต่ภาษาของกลุ่ม CLMV ท่ีเป็น

 



203 
 

203 

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะขยายตลาด ส่วนใหญ่การคา้ขายของ SMEs ถา้ทาํธุรกิจระหวา่งประเทศจะอาศยั
นายหนา้ ซ่ึงมีตน้ทุนสูงเพราะเขาจะหกัแบ่งกาํไรไปแลว้ส่วนหน่ึง และทศันคติของ SMEs ไทย  คือ
เม่ือไม่รู้ภาษา ก็ไม่กลา้ท่ีจะออกขายต่างประเทศเพราะ ไม่รู้ตลาดจริง ไม่แน่นใจว่าจะโดนหลอก
หรือโกงเปล่า ถา้ภาครัฐมาช่วยเหลือโดยการสร้างกระบวนการจดัหานายหนา้หรือทาํตลาดให้ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐอนัน้ีจะสร้างความเช่ือมัน่และทาํให้ SMEs กลา้ท่ีจะทาํธุรกิจระหวา่ง
ประเทศมากข้ึน.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559)  
       นอกจากน้ีผู ้บริหารหรือเจ้าของขาดความรู้ความสามารถ      
ดา้นการวจิยัและพฒันาทาํใหศ้กัยภาพและขีดความสามารถอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้นสินคา้ท่ีผลิตจึงเป็น
สินคา้พื้นฐาน  ท่ีมีมูลค่าน้อย และสินคา้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัเพราะเป็นการ
ผลิตแบบทาํซํ้ าหรือลอกเลียนแบบ ดงัท๋ีผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงไวว้า่  
        “.....SMEs ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเจา้ของยงัคงมีปัญหาเร่ืองของ
การวิจยัและพฒันาโดยเฉพาะเร่ืองของนวตักรรม เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้และไม่เข้าใจ 
ดังนั้ น สินค้า ส่วนใหญ่จึงไม่เกิดการพัฒนา ถ้าจะผลิตก็จะเป็นการลอกเลียนแบบมากกว่า              
ไม่เหมือน สิงคโปร์ ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเร่ืองนวตักรรมดีมาก สินคา้ของเขาผลิตออกมา       
จึงเป็นสินคา้ท่ีสร้างมูลค่า.....” (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 18 มกราคม 2559)    
       ความสามารถด้านเทคโนโลยี พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีพฒันาข้ึนมาเองจากประสบการณ์ หรือจากการ
สอบถามจากผูข้ายเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ดังนั้น เทคโนโลยีทีใช้จึงเป็นการได้มาบนพื้นฐานของ      
การลองผิดลองถูกไม่ได้มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาการทําให้เกิดปัญหาความสูญเสียในด้าน
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการผลิตสินคา้และการสูญเสียในกระบวนการผลิต ดงัคาํกล่าวของ 
หัวหน้าห้องปฏิบติัการหน่วยวิจยัเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กล่าววา่ 

         “..ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีตัวเอง   
คิดคน้ข้ึนมาเอง ไม่ได้นาํเอาหลกัของวิชากการเข้ามาช่วย เคร่ืองจกัรท่ีผลิตจึงเหมือนทาํตามมี     
ตามเกิด คิดเอาวา่ใหม้นัสามารถผลิตสินคา้ออกมาไดก้็พอแลว้ ซ่ึงจริง ๆ ผมวา่เขาเขา้ใจผิดกนัเพราะ
มนัไม่ใช่จะผลิตสินคา้ออกมาไม่มีคุณภาพมนัยงัทาํให้เกิดความสูญเสียระหว่างการผลิต ซ่ึงส่วน
สูญเสียน้ีแระทาํให้กําไรของเขาหาย ต้นทุนกาผลิตสูง ซ่ึงรัฐควรให้ความรู้ในด้านวิชาการ..” 
(สัมภาษณ์วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559)   
       นอกจากน้ีนายกสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ไดก้ล่าวเสริมในเร่ืองของการใช้ระบบสารสนเทศ (ICT) ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอ่มวา่ไม่สามารถใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ไดดี้พอเพราะผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขอ้จาํกดัในการลงทุนในด้านระบบสารสนเทศ (ICT) และ   
ขาดแคลนแรงงานดา้นสารสนเทศ ดงัคาํกล่าวท่ีวา่  
        ‚.....ผมว่า SMEs ไทยส่วนใหญ่ ไม่พูดถึง SMEs รุ่นใหม่นะ            
มีปัญหาขาดบุคลากรท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ไม่สามรถใช้ประโยชน์จากความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีมาสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้เท่าท่ีผมไปบรรยายให้ความรู้ด้านการ   
ทาํตลาด ‚อีคอมเมิร์ซ‛ ส่วนใหญ่คนท่ีมาจะเป็นเจา้ของกิจการจะไม่เขา้ใจและคิดวา่เป็นเร่ืองยาก
เพราะยงัไม่เปิดรับเทคโนโลยีเพื่อพาณิชย ์ยงัคงใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาํวนัมากกว่า เช่น       
เล่นไลน์ เล่นเฟส ซ่ึงตรงน้ีหากเจา้ของท่ีเป็น SMEs ยงัไม่ปรับทศันคติหรือคิดใหม่จะไม่สามารถ
แข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นไดเ้ลย.....‛ (สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม2559) 
     2.1.3.5 ด้านอุตสาหกรรมและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนและเก่ียวโยง
ดา้นการสร้างเครือข่าย   
       ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัภาครัฐหรือหน่วยงานเก่ียวข้อง
พยายามท่ีจะทาํให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรวมตวักนัเพื่อสร้างเครือข่าย (Cluster) และ
เช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ด เป้าหมายเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
มีขีดความสามารถทางการแข่งขนั ผลของการรวมตวัสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัโดยการสร้างเครือข่าย (Cluster) ยงัไม่ประสบผลสําเร็จและมีขอ้จาํกดั ในปัจจุบนั    
มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นทีเกิดการเช่ือมโยง สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายย่อยยงัไม่สามารถท่ีจะรวมกลุ่มไดเ้น่ืองจาก 1) ยงัไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีจะได้
จากการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย 2) ขาดผูน้าํท่ีมีบทบาทเขา้ไปสร้างกระบวนการสร้างเครือข่ายให้
เกิดข้ึน 3) ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจยงัคงเป็นการดาํเนินในลกัษณะโดดเดียว (Stand Alone) และ 
การมีทศันคติดา้นของความลบัทางธุรกิจและผลประโยชน์และความไม่ไวว้างใจ 4) ขาดรูปแบบ 
การสร้างเครือข่ายสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรายยอ่ย และ 5) ขาดการบูรณาการและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีผลกัดนัและส่งเสริมตลอดจนขอ้จาํกดัด้านการเช่ือมโยงในมิติ 
ดา้นบุคลากรและงบประมาณ แมใ้นปัจจุบนัจะมีการรวมกลุ่มและจดัตั้งสมาคมต่าง ๆ ตามประเภท
ของอุตสาหกรรมและการจดัตั้งสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทยซ่ึงเป็นรวมตวักนัของสมาคมภาคเอกชน 
โดยการไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมมือจากสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
และหน่วยงานภาครัฐในส่วนอ่ืน ๆ ยงัคงเป็นลกัษณะของการสร้างเครือข่ายเพียงในกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและเป็นลกัษณะการร่วมกลุ่มท่ียงัไม่เช่ือมโยงกนัระหว่างห่วงมูลค่า (Value Chain)       
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ยงัไม่สามารถท่ีจะทาํให้เกิดมูลค่าของเครือข่ายระดับต้นนํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ดังคาํให้
สัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวด้งัน้ี 
        ‚....ปัจจุบัน SMEs ไทย ยงัมีระดับความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจในระดบัสากลตํ่ากวา่ประเทศในอาเซียน อยา่งสิงคโปร์ มาเลเซีย ทาํใหไ้ม่สามารถใช้
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไดเ้ต็มท่ี สาเหตุเพราะโดยส่วนใหญ่ SMEs ทีเป็นรายยอ่ย
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดดาํเนินธุรกิจแบบ stand alone มากกว่าท่ีจะเป็นเครือข่ายหรือมี
พนัธมิตรทางธุรกิจ เม่ือเขา้สู่ AEC มีการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
สนบัสนุนให ้SMEs สร้างเครือข่ายและใหค้วามรู้และประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทาง
การคา้ในระดบัภูมิภาค ดังนั้นหน่วยงานเก่ียวขอ้งจาํเป็นและควรสนับสนุนให้ SMEs มีความ
เช่ือมโยงกบัธุรกิจในต่างประเทศทั้งในส่วนของการเป็น Backward Linkage และ Forward Linkage 
ซ่ึง สสว. ก็พยายามท่ีจะทาํ แต่ปัญหาคือ SMEs มีมากและการรวมตวัเป็นเครือข่ายก็มีขอ้อุปสรรค
ในหลายด้าน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น ความไม่ไวว้างใจและเร่ืองของผลประโยชน์ อันน้ีเป็น         
ปัญหาใหญ่และสาํคญั.....‛ (ลลนา  เถลิงรัศมี, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 มกราคม 2559) 
       และผูอ้าํนวยการสํานกัยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดก้ล่าวเสริมวา่  
        ‚.....ด้านการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย SMEs ไทยไม่เก่ง
เพราะยงัไม่เขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม อาจเป็นเพราะขาดผูน้าํท่ีจะเขา้มามีบทบาท
ในการผลกัดนัและเสียสละเวลาในการสร้างเครือข่าย ภาครัฐก็พยายามท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการ
สร้างเครือข่าย  แต่จาํนวน SMEs มีเยอะและบุคลากรของรัฐเองก็ไม่เพียงพอท่ีจะเขา้ไปช่วยส่งเสริม
ได้ทุกกลุ่ม  ดังนั้น ทางท่ีน่าจะเป็นแนวทางและประโยชน์ท่ีดีมากท่ีสุดคือ ต้องสร้างเครือข่าย        
ไล่ตามลาํดบัหมายความว่าจะตอ้งเร่ิมจากการให้เขารวมกลุ่ม SMEs ในระดบัหมู่บา้น และต่อมา
เป็นระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ ระดบัจังหวดั อย่างน้ีจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอาจจะไม่ทั้งหมด    
แต่ก็จะมีทิศทางและการรวมกลุ่มกระชับมากข้ึน หลงัจากนั้นก็สร้างเครือข่ายและส่งเสริมตาม 
Chain ใหช้ดัเจน เช่น  ดา้นการท่องเท่ียว ธุรกิจทวัร์ ตามดว้ยร้านอาหาร รถเช่า โรงแรม ร้านขายของ
ฝากของท่ีระลึก ภาคเกษตรทาํเป็นคอนแทรคฟาร์มแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการปลูก แปรรูป 
จาํหน่าย เม่ือเขา้สู่ AEC อาํนาจการต่อรอง  ทั้งผูซ้ื้อและผูจ้ดัส่งสินคา้ก็จะทาํให้ SMEs มีอาํนาจ     
ทั้งสองด้าน  ดงันั้นถ้าตอ้งการให้ SMEs ท่ีมีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจมากท่ีสุดในตอนน้ีอยู่ได้
จะตอ้งส่งเสริมให้ครบ Chain SMEs และภาครัฐนอกจากส่งเสริมให้ทั้ง Chain แลว้ก็ตอ้งปกป้อง 
Chain อุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมให้กบั SMEs ดว้ย ทั้งทางมาตรการกฎหมายและระเบียบและเราจะ
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แข่งขนัไดเ้ราตอ้งสร้าง Demand Zise ได ้และหน่วยงานรัฐตอ้งประสานงานและทาํงานร่วมกนั 
ปัจจุบนัน้ีต่างคนต่างทาํ.....‛ (สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559) 
  ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ด้านศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า 1) นโยบายของภาครัฐส่งผลให้เกิดปัจจยัด้านบวกโดยภาครัฐ         
ได้กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และงบประมาณในการสนับสนุนใน ด้านการเขา้ถึง       
แหล่งเงินทุน ดา้นการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
ด้านปัจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ ด้านการตลาด และด้านของการปรับแก้ไขกฎหมายและ            
ขอ้ระเบียบ แต่ขอ้ท่ีเป็นอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐไม่ไดเ้ต็มทีสําหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ ภาครัฐขาดการสร้างการรับรู้ในนโยบายและ
มาตรการท่ีออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ขาดความเป็นเอกภาพในการนาํไปสู่การปฏิบติั
ของหน่วยงานเก่ียวข้อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนยงัไม่มีประสิทธิภาพดีพอ 
กฎเกณฑแ์ละขอ้ระเบียบขั้นตอนการติดต่อประสานงานมีความยุง่ยากและหลายขั้นตอน  2) บริบท
ของการแข่งขนัและกลยุทธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่ไดก้าํหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจ
และการให้ความสําคญั บริบทสภาพทางการแข่งขนัมีสูงเน่ืองจากลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็น
กิจการขนาดเล็กท่ีไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนสูงและเคร่ืองจกัรไม่มีความสลบัซับซ้อนมาก ประกอบกบั
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ทําตลาดเชิงรับมากกว่าเชิงรุก                
3) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการในสินคา้และบริการในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน พบว่าการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสท่ีจะทาํตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV เพราะสินคา้ท่ีผลิตเป็น
ท่ียอมรับในคุณภาพและตอ้งการโดยเฉพาะสินคา้พื้นฐาน และประเทศอินโดนิเซียท่ีมีความตอ้งการ
ในสินคา้ผลิตภณัฑ์ฮาลาล ประเภทอาหาร แต่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ขอ้จาํกดัท่ีเป็นปัจจยัดา้นลบคือขาดความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ฮาลาล และภาครัฐยงัไม่สามารถท่ีจะ
สร้างผูป้ระกอบการให้มีศักยภาพในการท่ีจะผลิตสินค้าฮาลาล  4) ด้านเง่ือนไขปัจจัยของ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมี
ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร บริการ ท่องเท่ียว เพราะมีความโดดเด่นและความสามารถใน
ดา้นของงานศิลป์ ความประณีต และความเป็นเอกลกัษณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่
สามารถใช้โอกาสได้เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองของขาดแรงงานทีมีทกัษะและความสามารถตรงกบั
ลักษณะของงาน ขาดการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ความสามารถด้านของ
ภาษาต่างประเทศหรือประเทศคู่คา้อยูใ่นระดบัตํ่า ผูบ้ริหารเจา้ของขาดความรู้ความสามารถดา้นการ
วิจัยและพัฒนาสินค้าท่ีผลิตจึงเป็นสินค้าท่ีไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มหรือแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
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ความสามารถดา้นของเทคโนโลยเีป็นการผลิตข้ึนมาใชเ้องจากประสบการณ์ขาดการนาํหลกัทฤษฏี
หรือวิชาการเขา้มาช่วยทาํให้สินคา้ท่ีผลิตไม่ได้คุณภาพและเกิดการสูญเสียในระหว่างกระบวน   
การผลิตขาดการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เกิดศกัยภาพทางการแข่งขนัดว้ย ขาดแคลน
แรงงานดา้นสารสนเทศ และ 5) ดา้นอุตสาหกรรมและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนเก่ียวโยงดา้นการ
สร้างเครือข่าย พบว่าภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมการรวมตวักนั          
เพื่อสร้างเครือข่าย (Cluster) แต่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่สามารถใชโ้อกาสไดเ้น่ืองจาก
ขอ้จาํกัด ยงัไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีได้จากการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่าย ขาดผูน้าํท่ีมีบทบาท     
เขา้ไปสร้างกระบวนการสร้างเครือข่าย การดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการเป็นลกัษณะโดดเดียว 
(Stand Alone) และทศันคติดา้นของความลบัทางธุรกิจและผลประโยชน์และความไม่ไวว้างใจ    
ขาดการบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีผลกัดนัและส่งเสริมในการเช่ือมโยงดา้นของ
บุคลากร งบประมาณ และขอ้มูล ขาดการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
ในระดบัตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis และการหา
ความสัมพนัธ์ด้วยวธีิ TOWS Matrix   
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยเทคนิค SWOT Analysis 
  ผลการศึกษาจากการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพในส่วนท่ี 1 ผูว้ิจยัได้
สรุปผลข้อค้นพบโดยการนําเสนอสภาพปัจจุบันท่ีเป็นด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค          
ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเม่ือเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูว้ิจยัได้สรุปผลการสังเคราะห์ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) จากปัจจยั 7 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้าง (Structure) ดา้นกลยุทธ์ขององคก์าร 
(Strategy)  ดา้นระบบการดาํเนินงาน (System) ดา้นบุคลากร (Staff) ดา้นทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน 
(Skill) ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) ดา้นค่านิยมร่วม (Share Value)  และการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกในองคป์ระกอบการวิเคราะห์ตามแนวคิด PESTL เพื่อวิเคราะห์หา โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากปัจจยัดา้นนโยบาย (Policy) ดา้นเศรษฐกิจ (Economy) 
ด้านสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural) ด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้านกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและระเบียบ (Legal)  ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ปรากฏดงั     
ตารางท่ี 25 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 25  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ปัจจยัวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน 
 จุดแขง็ (Strength: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

ดา้นโครงสร้าง 
(Structure) 

1. โครงสร้างองคก์ารมีความยืดหยุน่และ 
คล่องตัวสูงสามารถท่ีจะปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจได้ดี เน่ืองจาก
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจ
ครอบครัว (Family Business)   

1. โครงสร้างองคก์ารขาดความชดัเจน 
และไม่เป็นมาตรฐาน 

ดา้นกลยทุธ์ของ
องคก์าร (Strategy)   

- 2. ขาดการกาํหนดเป้าหมายละไม่มี 
การกาํหนดกลยทุธ์องคก์าร  

ดา้นระบบการ
ดาํเนินงาน (System) 

2. สินคา้และบริการสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและ

ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
3. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
ความชาํนาญ ดว้ยวธีิการสอนงาน  

(On the Job Training) ท่ีมาจาก 
ประสบการณ์จริง 

3. ขาดระบบการบริหารจดัการดา้น 
บุคลากร ตลาด การเงิน ผลิต ทาํให ้
ธุรกิจไม่มีระบบและไม่มีประสิทธิภาพ  
4. ขาดแคลนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
มาช่วยในการผลิตและบุคลากรภายใน 
องคก์ารขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจะรองรับ 
เทคนิควชิาการท่ีทนัสมยัจึงทาํใหข้าด 
การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละ 
พฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี 
5. ขาดความรู้และความเขา้ใจใน 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทาํใหไ้ม่สามารถ 
ดาํเนินการจดทะเบียน 
6. ขาดองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และ 
ความตระหนกัของการใชป้ระโยชน์ 
จากงานวจิยัในเชิงธุรกิจ 

  7. ขาดมาตรฐานในการผลิตสินคา้และ 
ใหบ้ริการท่ีเป็นสากลเน่ืองจากไม่มี 
ความรู้และเงินทุนในการเพ่ิมผลิตภาพ 
ทางการผลิตและใหบ้ริการ 
8. ขาดสภาพคล่องทางการเงินเน่ืองจาก 
ขาดองคค์วามรู้ดา้นการเงิน ภาษี บญัชี 
และการบริหารเงินทุน 
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ตารางท่ี 25  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ปัจจยัวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน 
 จุดแขง็ (Strength: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

ดา้นบุคลากร (Staff) 4. บุคลากรมีความเช่ียวชาญและทกัษะ 
เฉพาะดา้นจากการเป็นผูรั้บจา้งผลิต 
(OEM) 

9.  ขาดการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ 
บุคลากร  

ดา้นทกัษะท่ีใชใ้นการ 
ทาํงาน (Skill) 

5.  ความสามารถด้านทักษะการผลิต
สินคา้ท่ีใชค้วามประณีต ละเอียด และเป็น 
เอกลกัษณ์ ส่งผลใหสิ้นคา้และบริการเป็น 
ท่ีตอ้งการ 
 

10. ขาดองคค์วามรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์
สินคา้ฮาลาล ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑแ์ละ 
บริการขาดความเช่ือมัน่จากตลาด 
กลุ่มมุสลิม 
11. ขาดบุคลากรภายในองคก์ารท่ีมี 
ทกัษะดา้นการพฒันาและวจิยัส่งผลให ้
สินคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่เป็นสินคา้ 
พ้ืนฐาน 
12. สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมี 
ลกัษณะคลา้ยกนัเกิดจากการ 
ลอกเลียนแบบและทาํตามส่งผลให ้
สินคา้และบริการมีมากกวา่ความ 
ตอ้งการของตลาดจึงตอ้งเผชิญกบั 
ปัญหาดา้นราคา 
13. ขาดความรู้และความสามารถใน 
การสร้างตราสินคา้ (OBM)  
14. ขาดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญ 
ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 

  15. ขาดทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
และภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน 
16. ขาดแรงงานท่ีมีความสามารถดา้น 
การใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 
(ICT) และใชป้ระโยชน ์
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 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ)  
 

ปัจจยัวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายใน 
 จุดแขง็ (Strength: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

ดา้นรูปแบบการ 
บริหารจดัการ (Style) 

6. การบริหารงานจะอยูใ่นรูปแบบ 
ลกัษณะของความพี่เป็นนอ้งและ 
เอ้ืออาทรส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือและ 
การสร้างทีม 
7. ผู ้บริหารหรือเจ้าของกิจการมีความ
มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ 

 

17. มีทศันคติความเป็นเจา้ของ  
ความไม่วางใจความเช่ือมัน่ในตนเอง 
สูงและผลประโยชน์ส่งผลใหเ้ป็น 
ขอ้จาํกดั 
ดา้นการสร้างเครือข่าย (Cluster) 
18. ผูบ้ริหารหรือเจา้ของขาดความรู้ 
และความเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จาก 
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
19. ผูบ้ริหารขาดความต่ืนตวัและการ 
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

ดา้นค่านิยมร่วม 
(Share Value)   

8. ความสมัพนัธ์และผกูพนัในรูปแบบ 
ธุรกิจครอบครัวส่งผลให้เกิดวฒันธรรม
และค่านิยมร่วมภายในองคก์ารไดง่้ายกวา่ 
กิจการขนาดใหญ่ 

 

 
 
ตารางท่ี 26  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ประเด็น สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 

ดา้นนโยบาย (Policy) 10 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผล
ใหน้โยบายการพฒันาส่งเสริมเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและรูปธรรมมากข้ึน 

1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและ
การแทรกแซงทางการเมืองส่งผลให้
การดาํเนินนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 26  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ประเด็น สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 

 2. ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมและ
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เป็นวาระแห่งชาติ  
3. นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุน 
ภาครัฐมุ่งเนน้ใหก้ารดาํเนินธุรกิจของ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขีด 
ความสามารถทางการแข่งขนั ดา้นการ 
วจิยัและพฒันา ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง 
เงินทุน ดา้นการตลาด ดา้นการอาํนวย 
ความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ ดา้นการ 
พฒันาศกัยภาพทางการผลิตแลทรัพยากร 
มนุษย ์และดา้นการสร้างเครือข่าย 
(Cluster)  
4. นโยบายของภาครัฐส่งเสริมและพฒันา
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

2. หน่วยงานท่ีใหก้ารส่งเสริมและ
พฒันามีจาํนวนมากส่งผลใหว้สิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มสบัสน 
3. ขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ท่ีส่งเสริมและพฒันา งบประมาณ 
ทบัซอ้น การดาํเนินงานไม่บูรณาการ 
และต่อเน่ือง ขาดเจา้ภาพในการติดตาม 
และประเมินผลนโยบายการพฒันาและ 
ส่งเสริม  
4. ปัญหาการคอรัปชัน่ในหน่วยงาน 
ภาครัฐ 
5. บุคลากรขาดความมีจิตอาสาของการ 
ใหบ้ริการ และขาดทกัษะดา้นขอ้มูล 
และความรู้ 

ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economy) 

5. การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใน 
ภูมิภาคอาเซียนส่งผลใหเ้กิดการเช่ือมโยง 
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
6. ปัจจยัการผลิต แรงงานราคาถูก และ 
ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์จากกลุ่มประเทศ  
CLMV 
7. การขยายตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจาก 
การลดกาํแพงภาษีและขอ้จาํกดัทาง 
การคา้ 
8. การเปิดเสรีการลงทุนส่งผลใหเ้ป็น 

     โอกาสขยายการลงทุนไปประเทศสมาชิก 
อาเซียนเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะ 
กลุ่มประเทศ CLMV   

6. สภาพทางการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
มากข้ึนจากการเปิดเสรีทางการคา้และ 
การลงทุน 
7. ขอ้ตกลงและขอ้กาํหนด 
มาตรฐานสากลดา้นสินคา้ แรงงาน 
ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อ 
สงัคมของภูมิภาคอาเซียน  
 

 

 



212 
 

212 

ตารางท่ี 26  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ)  
 

ประเด็น สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 

ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economy) 

9. การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี ส่งผลให ้
เขา้ถึงโอกาสในการระดมทุนของธุรกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 

 

ดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม 
(Sociocultural) 

10. ความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ใน 
สินคา้หรือบริการสามารถสร้างจุดเด่น 
และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการ  
11. ความตอ้งการสินคา้บริโภคกลุ่ม 
ผลิตภณัฑฮ์าลาล (ประเทศอินโดนิเซีย) 

8. การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายขุอง 
ประเทศไทยนาํไปสู่ปัญหาการ 
 ขาดแคลนแรงงานและตน้ทุนค่าแรง 
ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต 
9. วฒันธรรมของระบบอุปถมัภแ์ละ 
การทาํธุรกิจใตโ้ตะ๊ทาํใหเ้กิดการ 
คอรัปชัน่ 

ดา้นเทคโนโลย ี
(Technology) 

12. ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศส่งผลใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
ดา้นองค์ความรู้ ดา้นตลาด ดา้นเครือข่าย 
ไดง่้ายมากข้ึน 

10. ความกา้วหนา้ของการคิดคน้และ 
สร้างนวตักรรมส่งผลกระทบต่อ 
รูปแบบการแข่งขนัในอนาคต 

ดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั
และระเบียบ (Legal) 

13. การออกกฎหมายและปรับแก ้
กฎหมายทีเป็นประโยชน์และสร้างความ 
เท่าเทียมสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 
 

11. กฎระเบียบและวธีิการปฏิบติัของ 
ภาครัฐเป็นภาระดา้นค่าใชจ่้ายเน่ืองจาก 
ระยะเวลาขั้นตอนการติดต่อดาํเนินการ 
มากเกินไป 
12. กฎระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 
13. ภาครัฐขาดการประชาสมัพนัธ์และ 
มาตรการการสร้างการรับรู้ดา้น 
กฎหมายและขอ้ระเบียบ 

 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นดา้น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคท่ี
ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเม่ือเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตามแนวคิด 7-S 
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ของ McKinsey  และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกตามองค์ประกอบการวิเคราะห์ตาม
แนวคิด PESTL ผูว้จิยัไดส้รุปและนาํเสนอผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 

ตารางท่ี 27  แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกในการร่างขอ้เสนอการพฒันา 
 ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SOWT Analysis)   
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแขง็ (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

S1 โครงสร้างองคก์ารมีความยดืหยุน่และคล่องตวั 
สูงสามารถท่ีจะปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
ไดดี้เน่ืองจากลกัษณะการดาํเนินธุรกิจมีรูปแบบ 
ธุรกิจครอบครัว (Family Business)   
S2 สินคา้และบริการสามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 
(Niche Market) 
S3 มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความชาํนาญดว้ย 
วธีิการสอนงาน (on the job training) ท่ีมาจาก 
ประสบการณ์จริง 
S4 บุคลากรมีความเช่ียวชาญและทกัษะเฉพาะดา้น 
จากการเป็นผูรั้บจา้งผลิต (OEM) 
S5 บุคลากรมีความสามารถดา้นทกัษะการผลิตสินคา้ 
ท่ีใชค้วามประณีต ละเอียด และเป็นเอกลกัษณ์ ส่งผล 
ใหสิ้นคา้และบริการเป็นท่ีตอ้งการ  
S6 การบริหารงานจะอยูใ่นรูปแบบลกัษณะของ 
ความพ่ีเป็นนอ้งและเอ้ืออาทรส่งผลใหเ้กิดความ 
ร่วมมือและการสร้างทีม 
S7 ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการมีความมุ่งมัน่ในการ 
ประกอบธุรกิจ 
S8 ความสมัพนัธ์และผกูพนัในรูปแบบธุรกิจ 
ครอบครัวส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมและค่านิยมร่วม 
ภายในองคก์ารไดง่้ายกวา่กิจการขนาดใหญ่ 

W1 ขาดระบบการบริหารจดัการดา้นบุคลากร ตลาด 
การเงิน ผลิต ทาํใหธุ้รกิจไม่มีระบบและไม่มี 
ประสิทธิภาพ  
W2 ขาดการกาํหนดเป้าหมายละไม่มีการกาํหนด 
กลยทุธ์องคก์าร  
W3 โครงสร้างองคก์ารขาดความชดัเจนและเป็น 
มาตรฐาน 
W4 ขาดแคลนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยในการผลิต 
และบุคลากรภายในองคก์ารขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจะ 
รองรับเทคนิควชิาการท่ีทนัสมยัจึงทาํใหข้าดการ 
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละพฒันาคุณภาพมาตรฐาน 
ท่ีดี 
W5 ขาดความรู้และความเขา้ใจในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการจดทะเบียน 
W6 ขาดองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกั 
ของการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัในเชิงธุรกิจ 
W7 ขาดมาตรฐานในการผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ี 
เป็นสากลเน่ืองจากไม่มีความรู้และเงินทุนในการเพ่ิม 
ผลิตภาพทางการผลิตและใหบ้ริการ 
W8 ขาดสภาพคล่องทางการเงินเน่ืองจากขาดองค ์
ความรู้ดา้นการเงิน ภาษี บญัชี และการบริหารเงินทุน 
W9 ขาดการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
W10 ขาดองคค์วามรู้ดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ฮาลาล 
ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการขาดความเช่ือมัน่จาก 
ตลาดกลุ่มมุสลิม  
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ตารางท่ี 27  แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกในการร่างขอ้เสนอการพฒันา 
 ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SOWT Analysis)   
 (ต่อ) 
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแขง็ (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

 W11 ขาดบุคลากรภายในองคก์ารท่ีมีทกัษะดา้นการ 
พฒันาและวจิยัส่งผลใหสิ้นคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่เป็น 
สินคา้พ้ืนฐาน W12 สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมี 
ลกัษณะคลา้ยกนัเกิดจากการลอกเลียนแบบและทาํตาม 
ส่งผลใหสิ้นคา้และบริการมีมากกวา่ความตอ้งการของ 
ตลาดจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นราคา 
W13 ขาดความรู้และความสามารถในการสร้าง 
ตราสินคา้(OBM) 

 W14 ขาดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ 
W15 ขาดทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศและภาษาใน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
W16 ขาดแรงงานท่ีมีความสามารถดา้นการใช ้
เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ (ICT) และใช ้
ประโยชน์ 
W17 มีทศันคติความเป็นเจา้ของ ความไม่วางใจความ 
เช่ือมัน่ในตนเองสูง และผลประโยชน์ส่งผลใหเ้ป็น 
ขอ้จาํกดัดา้นการสร้างเครือข่าย (Cluster) 
W18  ผูบ้ริหารหรือเจา้ของขาดความรู้และความเขา้ใจ 
ในการใชป้ระโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 
W19 ผูบ้ริหารขาดความต่ืนตวัและการแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกิจ 
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ตารางท่ี 28   แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกในการร่างขอ้เสนอการพฒันา 
 ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SOWT Analysis)   
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแขง็ (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

O1 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลใหน้โยบาย 
การพฒันาส่งเสริมเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและรูปธรรม 
มากข้ึน 
O2 ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นวาระแห่งชาติ 
O3 นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนภาครัฐ 
มุ่งเนน้ใหก้ารดาํเนินธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มมีขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
ดา้นการตลาด ดา้นการอาํนวยความสะดวกในการ 
ดาํเนินธุรกิจ ดา้นการพฒันาศกัยภาพทางการผลิต 
และทรัพยากรมนุษย ์และดา้นการสร้างเครือข่าย  
(Cluster)  
O4 นโยบายของภาครัฐส่งเสริมและพฒันาห่วงโซ่ 
อุปทาน (Supply Chain) 
O5 การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
อาเซียน 
ส่งผลใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
O6 ปัจจยัการผลิต แรงงานราคาถูก และทรัพยากร 
ท่ีอุดมสมบูรณ์จากกลุ่มประเทศ CLMV  
O7 การขยายตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจากการลด 
กาํแพงภาษีและขอ้จาํกดัทางการคา้ 
O8 การเปิดเสรีการลงทุนส่งผลใหเ้ป็นโอกาสขยาย 
การลงทุนไปประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
O9 การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี ส่งผลใหเ้ขา้ถึงโอกาส 
ในการระดมทุนของธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

T1 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการแทรกแซง 
ทางการเมืองส่งผลใหก้ารดาํเนินนโยบายไม่มีความ 
ต่อเน่ือง 
T2 หน่วยงานท่ีใหก้ารส่งเสริมและพฒันามีจาํนวน 
มากส่งผลใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
สบัสน 
T3 ขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีส่งเสริมและ 
พฒันา งบประมาณทบัซอ้น การดาํเนินงานไม่ 
บูรณาการและต่อเน่ือง ขาดเจา้ภาพในการติดตามและ 
ประเมินผลนโยบายการพฒันาและส่งเสริม 
T4 ปัญหาการคอรัปชัน่ในหน่วยงานภาครัฐ 
T5 บุคลากรขาดความมีจิตอาสาของการใหบ้ริการ 
และขาดทกัษะดา้นขอ้มูลและความรู้ 
T6 สภาพทางการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนจากการ 
เปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน  
T7 ขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดมาตรฐานสากลดา้นสินคา้ 
แรงงาน ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ของภูมิภาคอาเซียน  
T8 การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายขุองประเทศไทยนาํไปสู่ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและตน้ทุนค่าแรง 
ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต 
T9 วฒันธรรมของระบบอุปถมัภแ์ละการทาํธุรกิจใต ้
โตะ๊ทาํใหเ้กิดการคอรัปชัน่ 
T10 ความกา้วหนา้ของการคิดคน้และสร้างนวตักรรม 
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแข่งขนัในอนาคต 
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ตารางท่ี 28  แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกในการร่างขอ้เสนอการพฒันา 
 ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SOWT Analysis)   
 (ต่อ) 
 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแขง็ (Strengths: S) จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

O10 ความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ในสินคา้หรือ 
บริการสามารถสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าใหก้บั 
สินคา้หรือบริการ 
011 ความตอ้งการสินคา้บริโภคกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ฮาลาล (ประเทศอินโดนิเซีย) 
012 ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส่งผลใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นองคค์วามรู้  
ดา้นตลาด   ดา้นเครือข่าย ไดง่้ายมากข้ึน 
013 การออกกฎหมายและปรับแกก้ฎหมายทีเป็น 
ประโยชน์และสร้างความเท่าเทียมสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

T11 กฎระเบียบและวธีิการปฏิบติัของภาครัฐเป็นภาระ 
ดา้นค่าใชจ่้ายเน่ืองจากระยะเวลาขั้นตอนการติดต่อ 
ดาํเนินการมากเกินไป 
T12 กฎระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
T13 ภาครัฐขาดการประชาสมัพนัธ์และมาตรการ 
การสร้างการรับรู้ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ 

 
 

 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค TOWS 
Matirix  
  ผูว้ิจ ัยนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ่อน) และ
สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) ดว้ยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมากาํหนดการสร้างทิศทางร่างขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย            
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อหาความสัมพนัธ์ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการกาํหนดร่างขอ้เสนอการพฒันา
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 29  ผลการใหค้่านํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน 
 

 

ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบัคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

นํ้ าหนกั 

 

ลาํดบั 

จุดแขง็ (Strengths)     
S1 โครงสร้างองคก์ารมีความยดืหยุน่และคล่องตวัสูง 
สามารถท่ีจะปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดดี้ 
เน่ืองจากลกัษณะการดาํเนินธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจ 
ครอบครัว (Family Business)   

0.055 
 

5 
 

0.275 
 

S4 

S2 สินคา้และบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ของกลุ่มเป้าหมายและลูกคา้เฉพาะกลุ่ม (Niche Maret) 

0.095 
 

5 
 

0.475 
 

S1 

S3 มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความชาํนาญ ดว้ย 
วธีิการสอนงาน (On the Job Training) ท่ีมาจาก 
ประสบการณ์จริง 

0.049 
 

4 
 

0.196 
 

S6 

S4 บุคลากรมีความเช่ียวชาญและทกัษะเฉพาะดา้นจาก 
การเป็นผูรั้บจา้งผลิต (OEM) 

0.072 
 

4 
 

0.288 
 

S3 

S5 บุคลากรมีความสามารถดา้นทกัษะการผลิตสินคา้ท่ี 
ใชค้วามประณีต ละเอียด และเป็นเอกลกัษณ์ ส่งผลให ้
สินคา้และบริการเป็นท่ีตอ้งการ  

0.082 
 

5 
 

0.410 
 

S2 

S6 การบริหารงานจะอยูใ่นรูปแบบลกัษณะของความ 
พ่ีเป็นนอ้งและเอ้ืออาทรส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือและ 
การสร้างทีม 

0.042 
 

4 
 

0.168 
 

S8 

S7 ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการมีความมุ่งมัน่ใน 
การประกอบธุรกิจ 

0.061 
 

4 
 

0.244 
 

S5 

S8 ความสมัพนัธ์และผกูพนัในรูปแบบธุรกิจครอบครัว 
ส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมและค่านิยมร่วมภายในองคก์าร 
ไดง่้ายกวา่กิจการขนาดใหญ่ 

0.044 4 0.176 S7 

รวมจุดแขง็ 0.50  2.232  
จุดอ่อน (Weaknesses)     
W1 ขาดระบบการบริหารจดัการดา้นบุคลากร ตลาด 
การเงิน ผลิต ทาํใหธุ้รกิจไม่มีระบบและไม่มี 
ประสิทธิภาพ  

0.032 
 

4 
 

0.128 
 

W5 
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ตารางท่ี 29 ผลการใหค้่านํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบัคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

นํ้ าหนกั 

 

ลาํดบั 

W2 ขาดการกาํหนดเป้าหมายละไม่มีการกาํหนดกลยทุธ์ 
องคก์าร  

0.028 3 0.084 W12 

W3 โครงสร้างองคก์ารขาดความชดัเจนและเป็น 
มาตรฐาน 

0.027 5 0.135 W4 

W4 ขาดแคลนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยในการผลิต 
และบุคลากรภายในองคก์ารขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจะ 
รองรับเทคนิควชิาการท่ีทนัสมยัจึงทาํใหข้าดการพฒันา 
รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละพฒันาคุณภาพมาตรฐานท่ีดี 

0.027 
 

4 
 

0.108 
 

W7 

W5 ขาดความรู้และความเขา้ใจในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการจดทะเบียน 

0.028 
 

5 
 

0.140 
 

W3 

W6 ขาดองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัของ 
การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัในเชิงธุรกิจ 

0.027 
 

5 
 

0.135 
 

W4 

W7 ขาดมาตรฐานในการผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีเป็น 
สากลเน่ืองจากไม่มีความรู้และเงินทุนในการเพ่ิมผลิต 
ภาพทางการผลิตและใหบ้ริการ 

0.025 
 

4 
 

0.100 
 

W10 

W8 ขาดสภาพคล่องทางการเงินเน่ืองจากขาดองคค์วามรู้ 
ดา้นการเงิน ภาษี บญัชี และการบริหารเงินทุน 

0.027 
 

5 
 

0.135 
 

W4 

W9 ขาดการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 0.024 3 0.072 W13 
W10 ขาดองคค์วามรู้ดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ฮาลาล 
ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการขาดความเช่ือมัน่จาก 
ตลาดกลุ่มมุสลิม 

0.023 
 

4 
 

0.092 
 

W11 

W11 ขาดบุคลากรภายในองคก์ารท่ีมีทกัษะดา้นการ 
พฒันาและวจิยัส่งผลใหสิ้นคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่เป็นสินคา้ 
พ้ืนฐาน  

0.021 
 

5 
 

0.105 
 

W6 
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ตารางท่ี 29  ผลการใหค้่านํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัภายใน (Internal Factors) 
นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบัคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

นํ้ าหนกั 

 

ลาํดบั 

W12 สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเกิด 
จากการลอกเลียนแบบและทาํตามส่งผลใหสิ้นคา้และ 
บริการมีมากกวา่ความตอ้งการของตลาดจึงตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาดา้นราคา  

0.024 
 

5 
 

0.120 
 

W6 

W13 ขาดความรู้และความสามารถในการสร้างตรา 
สินคา้ (OBM)  

0.026 4 0.104 W9 

W14 ขาดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
ระหวา่งประเทศ 

0.027 
 

5 
 

0.135 
 

W4 

W15 ขาดทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศและภาษาใน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

0.021 
 

5 
 

0.105 
 

W8 

W16 ขาดแรงงานท่ีมีความสามารถดา้นการใช ้
เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ (ICT) และใช ้
ประโยชน์ 

0.024 
 

5 
 

0.120 
 

W6 

W17 มีทศันคติความเป็นเจา้ของ ความไม่วางใจ 
ความเช่ือมัน่ในตนเองสูง และผลประโยชน์ส่งผลให้
เป็นขอ้จาํกดัดา้นการสร้างเครือข่าย (Cluster) 

0.028 
 

5 
 

0.140 
 

W3 

W18  ผูบ้ริหารหรือเจา้ของขาดความรู้และความเขา้ใจ 
ในการใชป้ระโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

0.03 
 

5 
 

0.150 
 

W2 

W19 ผูบ้ริหารขาดความต่ืนตวัและการแสวงหาโอกาส 
ทางธุรกิจ 

0.031 5 0.155 W1 

รวมจุดอ่อน 0.50  2.263  
รวมสภาพแวดลอ้มภายในทั้งหมด 1.00    
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 ตารางท่ี 30 ผลการใหน้ํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 

 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

ปัจจยัภายนอก  
(External Factors) 

นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบั
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
นํ้ าหนกั 

ลาํดบั 

ดา้นโอกาส (Opportunities)     
O1 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลใหน้โยบาย
การพฒันาส่งเสริมเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและรูปธรรม
มากข้ึน 

0.045 
 

4 
 

0.180 
 

O2 

O2 ภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นวาระแห่งชาติ 

0.050 
 

5 
 

0.250 
 

O1 

O3 นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนภาครัฐมุ่งเนน้ 
ใหก้ารดาํเนินธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มมีขีดความสามารถทางการแข่งขนั  
ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
ดา้นการตลาด  
ดา้นการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ  
ดา้นการพฒันาศกัยภาพทางการผลิตและทรัพยากร 
มนุษย ์และดา้นการสร้างเครือข่าย (Cluster) 

0.039 
 

4 
 

0.156 
 

O4 

O4 นโยบายของภาครัฐส่งเสริมและพฒันาห่วงโซ่ 
อุปทาน (Supply Chain) 

0.034 
 

5 
 

0.170 
 

O3 

O5 การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งผลใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

0.035 
 

4 
 

0.140 
 

 

O6 ปัจจยัการผลิต แรงงานราคาถูก และทรัพยากรท่ี 
อุดมสมบูรณ์จากกลุ่มประเทศ CLMV 

0.026 
 

5 
 

0.130 
 

O8 

O7 การขยายตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจากการลดกาํแพง 
ภาษีและขอ้จาํกดัทางการคา้ 

0.05 
 

5 
 

0.250 
 

O1 

O8 การเปิดเสรีการลงทุนส่งผลใหเ้ป็นโอกาสขยาย 
การลงทุนไปประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 

0.036 
 

4 
 

0.144 
 

O7 

O9 การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี ส่งผลใหเ้ขา้ถึงโอกาสใน 
การระดมทุนของธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 

0.025 
 

3 
 

0.075 
 

O9 
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ตารางท่ี 30 ผลการใหน้ํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก  (ต่อ) 
 

ปัจจยัภายนอก  
(External Factors) 

นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบั
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
นํ้ าหนกั 

ลาํดบั 

O10 ความตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ในสินคา้หรือ 
บริการสามารถสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ 
หรือบริการ 

0.05 
 

5 
 

0.250 
 

O1 

011 ความตอ้งการสินคา้บริโภคกลุ่มผลิตภณัฑฮ์าลาล 
(ประเทศอินโดนิเซีย) 

0.05 
 

5 
 

0.250 
 

O1 

012 ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส่งผลใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นองคค์วามรู้  
ดา้นตลาด ดา้นเครือข่าย ไดง่้ายมากข้ึน 

0.029 
 

5 
 

0.145 
 

O6 

013 การออกกฎหมายและปรับแกก้ฎหมายทีเป็น 
ประโยชน์และสร้างความเท่าเทียมสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

0.031 5 0.155 O5 

รวมดา้นโอกาส 0.50  2.295  
ดา้นอุปสรรค (Threats)     
T1 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการแทรกแซง 
ทางการเมืองส่งผลใหก้ารดาํเนินนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง 

0.039 
 

5 
 

0.195 
 

T4 

T2 หน่วยงานท่ีใหก้ารส่งเสริมและพฒันามีจาํนวนมาก 
ส่งผลใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสบัสน 

0.051 
 

5 
 

0.255 
 

T3 

T3 ขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีส่งเสริมและ 
พฒันางบประมาณทบัซอ้นการดาํเนินงานไม่บูรณาการ 
และต่อเน่ือง ขาดเจา้ภาพในการติดตามและประเมินผล 
นโยบายการพฒันาและส่งเสริม 

0.066 
 

5 
 

0.330 
 

T1 

T4 ปัญหาการคอรัปชัน่ในหน่วยงานภาครัฐ 0.062 5 0.310 T2 
T5 บุคลากรขาดความมีจิตอาสาของการใหบ้ริการ และ 
ขาดทกัษะดา้นขอ้มูลและความรู้ 

0.045 
 

4 
 

0.180 
 

T5 

T6 สภาพทางการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนจากการเปิด 
เสรีทางการคา้และการลงทุน  

0.037 
 

4 
 

0.148 
 

T6 
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ตารางท่ี 30 ผลการใหน้ํ้าหนกัและจดัอนัดบัความสาํคญัสภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ของ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก  (ต่อ) 
 

ปัจจยัภายนอก  
(External Factors) 

นํ้าหนกั 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดบั
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง
นํ้ าหนกั 

ลาํดบั 

T7 ขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดมาตรฐานสากลดา้นสินคา้ 
แรงงาน ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสงัคมของ 
ภูมิภาคอาเซียน  

0.022 
 

5 
 

0.110 
 

T10 

T8 การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายขุองประเทศไทยนาํไปสู่ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและตน้ทุนคา่แรงท่ีจะเพ่ิม 
สูงข้ึนในอนาคต 

0.031 
 

4 
 

0.124 
 

T8 

T9 วฒันธรรมของระบบอุปถมัภแ์ละการทาํธุรกิจใต ้
โตะ๊ทาํใหเ้กิดการคอรัปชัน่ 

0.033 
 

4 
 

0.132 
 

T7 

T10 ความกา้วหนา้ของการคิดคน้และสร้างนวตักรรม 
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแข่งขนัในอนาคต 

0.027 
 

4 
 

0.108 
 

T11 

T11 กฎระเบียบและวธีิการปฏิบติัของภาครัฐเป็นภาระ 
ด้านค่าใช้จ่ายเน่ืองจากระยะเวลาขั้นตอนการติดต่อ
ดาํเนินการมากเกินไป 

0.029 
 

4 
 

0.116 
 

T9 

T12 กฎระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 0.031 4 0.124 T8 
T13 ภาครัฐขาดการประชาสมัพนัธ์และมาตรการ 
การสร้างการรับรู้ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ 

0.027 4 0.108 T11 

รวมดา้นอุปสรรค 0.50  2.240  
รวมสภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งหมด 1.00    

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายและภายนอกของวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดย่อม ผูว้ิจยัได้สรุปสภาพแวดล้อมท่ีเป็นตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์เพื่อกาํหนดร่างข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดด้งัตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ 
 แข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแขง็ (Strengths) S 2.232 
จุดอ่อน (Weaknesses) W 2.263 

สภาพแวดลอ้มภายนอก โอกาส (Opportunities) O 2.295 
อุปสรรค (Threats) T 2.240 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 
ล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16  แสดงตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ขอ้เสนอเพื่อการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีด 
                 ความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย 
                เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

อุปสรรค (T) 

โอกาส (O) 

จุดอ่อน
(W) 

จุดแข็ง (S) 

2.295 

2.263 

2.240 

2.232 

 ยทุธศาสตร์การพฒันา/พลิกฟ้ืน 
( WO) 

ยทุธศาสตร์รับ/ป้องกนัตวั  
( WT ) 

ยทุธศาสตร์เชิงแตกตวั/ไม่เส่ียง 
( ST )  

ยทุธศาสตร์เชิงรุก/ลุย  
( SO ) 
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 จากภาพท่ี 16 แสดงให้เห็นวา่สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศไทยเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องดําเนินการพฒันา
ยุทธศาสตร์ในทุกยุทธศาสตร์เพราะพื้นท่ีกราฟแสดงไวท้ั้ งหมด 4 ตาํแหน่ง แต่ตาํแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ท่ีเนน้การพฒันามากท่ีสุดคือ ยุทธศาสตร์การพฒันา /พลิกฟ้ืน (WO Strategies) ซ่ึงเป็น
การกาํหนดเป้าหมายโดยใช้ความได้เปรียบด้านโอกาสมาปิดจุดอ่อนเพื่อสร้างเป็นร่างข้อเสนอ    
การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ตารางท่ี 32 แสดงความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกในการร่าง 
 ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน (TOWS Matrix)   
 

สภาพแวดลอ้ม จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
             ภายใน 

ภายนอก 
S 1 - 8 W 1 -19 

โอกาส (O) ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO) ยทุธศาสตร์การพฒันา (WO) 
 
 
 
 

O 1 - 13 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเติบโตและยัง่ยนื 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
S1-8, O2-13 
S1-2, S4-5, S7 + O2-5, O7, O10-13 
S1-2, S4-5, S7 + O2-5, O6, O8-9 

 
 

 
กาํหนดเป้าหมายโดยใช ้จุดแขง็ประสานกบั

ความไดเ้ปรียบจากโอกาส 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการ
พฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
W1-16, W18  + O1-4, O12-13 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาและ
เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ  
W1-19 + O1-4, O12-13 
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ตารางท่ี 32 แสดงความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกในการร่าง 
 ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับ 
 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน (TOWS Matrix)  (ต่อ) 
 

สภาพแวดลอ้ม จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
             ภายใน 

ภายนอก 
S 1 - 8 W 1 -19 

อุปสรรค (T) ยทุธ์ศาสตร์เชิงป้องกนั (ST) ยทุธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
 
 
 

T 1 – 13 

 
 
 
กาํหนดเป้าหมายโดยใช ้จุดแขง็ หลบหลีก

หรือหลีกเล่ียงอปุสรรค 

ใชย้ทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและ 
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการ 
แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
W4 - 7, W12 + T6 - 8, T10, T12 
W4 - 7, W12 - 13 + T6 - 8, T10, T12 
W17 - 19 + T6 - 8, T10, T12   

กาํหนดเป้าหมายโดย การระมดัระวงั
จุดอ่อน และหลบหลีกหรือหลีกเล่ียง

อุปสรรค  

  
 จากตารางท่ี 32 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการหาความสัมพนัธ์ด้วยเทคนิค TOWS 
Matrix โดยสรุปการผลวิเคราะห์ได้ว่า การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัของวิสาหกิจนาดกลางและขนาดย่อม ควรเน้นการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา (WO),  
การกาํหนดยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) และการกาํหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) เพื่อนาํมาสร้างเป็น  
ทิศทางการร่างขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการกาํหนดทิศทางการร่างขอ้เสนอการพฒันายุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซ่ึงผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดจากขั้นตอนท่ี 1 โดยผลการวิเคราะห์ท่ีได้นั้น
นาํไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อกาํหนดยกเป็นทิศทางการร่างขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์    
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงผูว้ิจ ัยนําเทคนิคกระบวนการวิจัย EDFR  
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(Ethnographic Delphi Future Research ) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาเป็นร่างขอ้เสนอการพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

ตอนที ่2  ผลการพฒันา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับ 
 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
 เศรษฐกจิอาเซียน โดยเทคนิควจัิยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future  
 Research) 
 ผูว้จิยันาํผลจากการศึกษาท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาดาํเนินการวิจยัต่อในตอนท่ี 2 เพื่อร่าง
ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการประยุกตใ์ช้
เทคนิคกระบวนการวิจยั EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) นาํผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 21 คน จากตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชห้ลกัความเป็นเหตุเป็นผล อาศยัการตีความ (Interpretation) จากเน้ือหาขอ้มูลในการ
สัมภาษณ์มาร่วมกบัการพิจารณาดว้ยเทคนิค SWOT Analysis และการหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี 
TOWS Matrix ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกาํหนดทิศทางหรือ
ทางเลือกขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตร์ โดยผูว้ิจยัสรุปผลการวิเคราะห์จากตอนท่ี 1 ไดป้ระเด็นขอ้เสนอ   
การพฒันาร่างยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ นาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดไ้ป
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อนํามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู ้เ ช่ียวชาญตาม
กระบวนการวิจยั EDFR เพื่อสอบถามความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 โดย
แบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน ขอ้มูลท่ี
ได้จากแบบสอบถามนาํมาดาํเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่ามธัยฐาน (Median: Md.) และค่าพิสัย
ระหวา่ง ควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) เป็นรายขอ้เพื่อพิจารณาเลือกแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้น
ระดบัมากข้ึนไป โดยพิจารณาจากแนวโนม้ท่ีมีค่ามธัยฐาน (Median: Md.)  ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. 
≥ 3.50) และแนวโนม้ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของความเห็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile Range: IR.) ไม่เกิน 1.5 ข้ึนไป  (IR. ≤ 1.50) ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา
จาํนวน 17 คน (รายช่ือตามภาคผนวก) และไดผ้ลการการศึกษาดงัน้ี 
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 1. ผลการศึกษาคาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2  
  การการศึกษาคาํตอบในรอบท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหา      
ค่ามธัยฐาน (Median: Md.) และค่าพิสัยระหวา่งคลอไทล์ (Interquartile Range: I.R.) ท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อดูความสอดคล้องและความเหมาะสมของประเด็นขอ้เสนอยุทธศาสตร์       
กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการ  ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์เรียงตามลาํดับประ เด็นขอ้เสนอทาง
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 33  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
 

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อม

สาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์  
1.1 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั   5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
ทิศทางดาํเนินการ  
1.1.1 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัให้เป็นเอกภาพ

เป็นหน่วยเดียว 
4.50 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากทีสุด 

1.1.2 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.3 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและ
พฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันา
ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 33  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
 

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

1.1.5 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํ
ศูนยข์อ้มลูและการเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.6 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล
รับผดิชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.7 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลติดตาม
และประเมินผลการพฒันาและส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ
ประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์  
1.2 การพฒันาการสร้างระบบสนบัสนุนเพื่อ

ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัและ
อาํนวยความสะดวกสาํหรับวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
1.2.1 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การจดัตั้ง

ศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินและแหล่ง
ทุน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.2 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอ้ง มาก 

1.2.3 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.4 จดัตั้งศูนยข์อ้มลูและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 33  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
 

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

1.2.5 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.6 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั 

4.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มาก 

‘กลยทุธ ์  
1.3 การพฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผูใ้หบ้ริการ

เกิดสมรรถนะและจิตอาสาการใหบ้ริการ   
5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
1.3.1 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ 

ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.2 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์าร
และเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารจิตอาสา 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.3 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนในอาเซียน 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.4 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวญิาณ
การใหบ้ริการ 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ ในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้เสนอใน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1: การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเห็น
สอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่าประเด็นขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีความเหมาะสม     
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) เม่ือพิจารณากลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์พบวา่  
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 กลยทุธ์ท่ี 1.1 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง     
(มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) สําหรับ
ทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) 
 กลยทุธ์ท่ี 1.2 การพัฒนาการสร้างระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัและอาํนวยความสะดวกสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ            
มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00) สาํหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) ยกเวน้ทิศทางดาํเนินการใน ขอ้ท่ี 1.2.1 จดัตั้ง
ศูนยว์ิจยัและนวตักรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ ขอ้ท่ี 1.2.4 จดัตั้งศูนยส่์งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจรประจาํจงัหวดั กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นความ
เหมาะสมในระดบัมาก (Md. เท่ากบั 4.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 1.3 การพฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผูใ้ห้บริการเกิดสมรรถนะและจิต
อาสาการให้บริการ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50)  และเห็นว่ามีความเหมาะสม      
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) สําหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 

ตารางท่ี 34 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.00 5.00 5.0 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.1  การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 34 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.1.1 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์าก 

งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรค ์

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.2 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมลูค่าเพ่ิมจาก
งานวจิยัและความคิดสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.3 การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา
และภาคเอกชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยสีาํหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.4 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การบริหารเชิงนวตักรรม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.5 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจมี
แนวโนม้เติบทางตลาดและมีนวตักรรม  

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.6 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ 

4.00 3.75 4.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.2 การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและมลูค่ากบัสินคา้

และบริการท่ีเป็นนวตักรรมและความคิด
สร้างสรรค ์

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.2.1 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทางคุณค่า

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มระดบัขนาด และ
กลุ่มผลิตภณัฑพ้ื์นฐานกบัผลิตภณัฑน์วตักรรม
และความคิดสร้างสรรค ์ 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 34 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

2.2.2 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนั
โอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการ 
ขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จจากการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
นวตักรรมและสร้างสรรค ์

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์  
2.3 การพฒันาและประสานเสริมพลงัการสร้าง 

เครือข่าย  
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.3.1 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่าย

อุตสาหกรรมครบวงจร   
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.3.2 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายตลาดหัวเมืองชายแดนติดประเทศ
กลุ่มอาเซียน 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.3.3 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความ
ร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  

 
 

4.50 

 
 

4.00 

 
 

5.00 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 

 
 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 34 พบวา่ ในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้เสนอใน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่าประเด็นข้อเสนอทาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) เม่ือพิจารณากลยุทธ์และ
ทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์พบวา่  
 กลยทุธ์ท่ี 2.1 การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
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มากท่ีสุด (Md. เท่ากับ 5.00) สําหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกข้อกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) 
 กลยทุธ์ท่ี 2.2 การสนับสนุนการให้คุณค่าและมูลค่ากับสินค้าและบริการท่ีเป็น
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และ
เห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 2.3 การพฒันาและประสานเสริมพลงัการสร้างเครือข่าย  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00) สาํหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 

ตารางท่ี 35 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น

ผูป้ระกอบการ 
5.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

กลยทุธ์       
3.1 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  5.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 
ทิศทางดาํเนินการ       
3.1.1 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะความ

เป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพใน 9 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความคิด 
เชิงสร้างสรรค ์ดา้นความสามารถเชิงเทคนิค  
ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและ
ความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ 
ดา้นการจดัการความเส่ียง 

4.00 4.00 5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 35 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

กลยทุธ์  
3.2 การพฒันาและยกระดบัความเป็น 

ผูป้ระกอบการสากล   
5.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.2.1 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และทกัษะ

การดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศและใน
ต่างประเทศ 

5.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3.2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัต่างประเทศ
เพือ่การแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมี
ส่วนร่วมการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3.2.3 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน 

5.00 4.75 5.00 0.25 มากท่ีสุด สอดคลอ้ง 

3.2.4 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละ
การส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนินธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

5.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอคลอ้ง 

กลยทุธ์       
3.3 การส่งเสริมและสร้างระบบองคค์วามรู้ 

(Knowledge Management)   
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.3.1 กาํหนดยทุธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือการพฒันาให้

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มมีความสามารถในการทางความคิดอยา่งมี
จุดมุ่งหมาย  

3.50 3.00 5.00 2.00* ไม่
สอดคลอ้ง 

ไม่
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 35 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

3.3.2 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

3.3.3 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้ง
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยัในเชิงพาณิชย ์

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 

 จากตารางท่ี 35 พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้เสนอ    
ในประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ มีความเห็น
สอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่าประเด็นขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีความเหมาะสม      
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) เม่ือพิจารณากลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์พบวา่  
 กลยทุธ์ท่ี 3.1 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู ้ประกอบการ กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญ             
มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00) สาํหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
เหมาะสมในระดบัมาก (Md. เท่ากบั 4.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 3.2 การพฒันาและยกระดบัความเป็นผูป้ระกอบการสากล กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ   
มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00) สาํหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 3.3 การส่งเสริมและสร้างระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) 
และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  สําหรับทิศทางดาํเนินการ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00)  ยกเวน้ขอ้ท่ี  3.3.1 กาํหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพฒันาให้ผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความสามารถในการทางความคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมาย มีค่าพิสัย
ระหวา่งคลอไทล์ (I.R) เท่ากบั 2.00 ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อมีค่าไม่เกิน 1.50 จึงมีค่าระดบั
ความไม่สอดคลอ้ง  
 

ตารางท่ี 36  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
4 การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่มของไทยเติบโตและยัง่ยนืใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.1 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จาก

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.1.1 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและขอ้ตกลงต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขา้ใจและชดัเจนสามารถท่ีจะ
ถ่ายทอดและใหค้าํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.1.2 ใหค้วามรู้ขอ้มลูเชิงลึกและผลกัดนัการใช ้
สิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 36  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

4.1.3 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเชิงลึก 
ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ ดา้นขอ้มูลทาง
การคา้ประเทศสมาชิกอาเซียน และการ
เผยแพร่ความรู้ขอ้มลูผา่นศูนย ์Call Center  
เวบ็ไซคศ์ูนยก์ลางขอ้มลูอาเซียนสาํหรับ
ผูป้ระกอบการ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์  
4.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาด 

อาเซียน  
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.2.1 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม ตามหัวเมืองชายแดนติดกบั
ประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการจดัเป็นโซนน่ิง
สินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) โดยใชม้าตรการทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.2.2 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบั
ภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเป็น 
ผูบุ้กเบิกและทาํตลาดโดยใหว้สิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วยตลาดใน
ส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)   

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.2.3 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการ 
การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการจดัทาํ
มาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  

4.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 36  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 2 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

กลยทุธ์  
4.3 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.3.1 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมี
ศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีตน้ทุน
ทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า 
เวยีดนาม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.3.2 การจดัทาํขอ้มลูเชิงลึกและการอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทางกฎหมาย  
ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือ
ประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในทางเลือกการลงทุน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 36 พบวา่ ในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อขอ้เสนอใน
ประเด็น ยทุธศาสตร์ท่ี 4: การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโตและย ัง่ยืน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่าประเด็น
ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) เม่ือพิจารณา
กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์พบวา่  
 กลยทุธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริมการรับรู้เ ก่ียวกับสิทธิประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00) สําหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
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 กลยทุธ์ท่ี 4.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ            
มีความเห็นสอดคล้อง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Md. 
เท่ากบั 5.00)  สาํหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 4.2 ส ร้ า ง โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น                 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (Md. เท่ากับ 5.00) สําหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกข้อกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 กลยทุธ์ท่ี 4.3 ส ร้ า ง โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น                
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง (มีค่าไม่เกิน 1.50) และเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (Md. เท่ากับ 5.00) สําหรับทิศทางดาํเนินการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกข้อกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (Md. เท่ากบั 5.00)  
 2. ผลการวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 3  
  การวิเคราะห์คาํตอบในรอบท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์คาํตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ      
พร้อมขอ้เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อหา ค่ามธัยฐาน (Median : Md.) และ ค่าพิสัยระหว่าง   
คลอไทล์ (Interquartile Range : I.R.) อีกคร้ัง เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัในคาํตอบเดิมในแต่ละ       
ขอ้คาํถามของร่างขอ้เสนอประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการ โดยผูว้ิจยันาํเสนอผล      
การวเิคราะห์เรียงตามลาํดบัประเด็นขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ในรอบท่ี 3 ดงัน้ี  
  

ตารางท่ี 37  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อม

สาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 37  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ)   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

กลยทุธ์  
1.1 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั   5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
ทิศทางดาํเนินการ       
1.1.1 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัให้เป็นเอกภาพ

เป็นหน่วยเดียว 
5.0 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.2 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.3 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและ
พฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันา
ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.5 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํ
ศูนยข์อ้มลูและการเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.6 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล
รับผดิชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.1.7 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลติดตาม
และประเมินผลการพฒันาและส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและ
ประสานงานหน่วยงาน 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 37  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ)   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

กลยทุธ์  
1.2 การพฒันาการสร้างระบบสนบัสนุนเพื่อ

ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัและ
อาํนวยความสะดวกสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

5.00 5.00 5.00 0.00 สอคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
1.2.1 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการจดัตั้ง

ศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินและ 
แหล่งทุน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.2 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอ้ง มาก 

1.2.3 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบ
ธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.4 จดัตั้งศูนยข์อ้มลูและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.5 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.2.6 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั 

5.00 3.75 5.00 1.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
1.3 การพฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผูใ้หบ้ริการ

เกิดสมรรถนะและจิตอาสาการใหบ้ริการ   
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 37  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ)   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ  
1.3.1 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ 

ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.2 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์าร
และเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารจิตอาสา 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.3 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะ 
การส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน 
ในอาเซียน 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

1.3.4 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวญิาณ
การใหบ้ริการ 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 

 จากตารางท่ี 37 พบวา่ ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในดา้นยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้พร้อมสําหรับการพฒันาและ
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธ์
และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบท่ี 3 
มีขอ้ท่ีมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. ≥ 3.50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile 
Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) จาํนวน 21 ขอ้ และทุกขอ้มีความสอดคลอ้ง และ     
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ขอ้ 1.2.2 จดัตั้งศูนยว์ิจยัและนวตักรรมเพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางท่ี 38  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  

2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.1 การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.1.1 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จาก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค ์

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.2 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากงานวจิยัและความคิดสร้างสรรค ์

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.3 การส่งเสริมความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.4 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
และการบริหารเชิงนวตักรรม 

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.5 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจ
มีแนวโนม้เติบทางตลาดและมีนวตักรรม  

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.1.6 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ 

4.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 38  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

กลยทุธ์  

2.2 การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและมูลค่ากบั
สินคา้และบริการท่ีเป็นนวตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรค ์

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.2.1 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทาง

คุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  
กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑ์
พ้ืนฐานกบัผลิตภณัฑน์วตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.2.2 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนั
โอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการ
ขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จจากการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ี
เป็นนวตักรรมและสร้างสรรค ์

5.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.3 การพัฒนาและประสานเสริมพลังการ

สร้างเครือข่าย  
5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.3.1 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่าย

อุตสาหกรรมครบวงจร   
4.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มาก  
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ตารางท่ี 38  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

2.3.2 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติด
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

5.00 5.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

2.3.3 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความ
ร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือขา่ยห่วงโซ่ 
อุปทาน (Supply Chain)  

4.50 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 38 พบวา่ ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในด้านยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบท่ี 3 มีขอ้ท่ีมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. ≥ 3.50) และมี
ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) จาํนวน 15 ขอ้ 
และทุกขอ้มีความสอดคล้อง และความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ขอ้ 2.3.2 ส่งเสริม   
การจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร ท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสม      
อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางท่ี 39  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  

3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.1 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการ ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่ 
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.1.1 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะ

ความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพ 
ใน 9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้  
ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้น
ความสามารถเชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหา
โอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ 
ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละความน่าเช่ือถือ  
ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ ดา้นการ
จดัการความเส่ียง 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.2 การพฒันาและยกระดบัความเป็น

ผูป้ระกอบการสากล  ทิศทางดาํเนินการ
ไดแ้ก่ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ  

3.2.1 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และ
ทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ
และในต่างประเทศ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 39  ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

3.2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบั
ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วมการ
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.00 4.75 5.00 0.25 สอดคลอ้ง มาก 

3.2.3 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

3.2.4 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยี
และการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.3 กลยทุธ์ การส่งเสริมและสร้างระบบองค์

ความรู้ (Knowledge Management) ใหก้บั
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทิศทาง
ดาํเนินการไดแ้ก่  

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.3.1 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

4.00 4.00 4.50 0.50 สอดคลอ้ง มาก 

3.3.2 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริงพร้อม
ทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยัในเชิง
พาณิชย ์

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

 
 

 



248 
 

248 

 จากตารางท่ี 39 พบวา่ ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในดา้นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ กลยุทธ์และ
ทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบท่ี 3         
มีขอ้ท่ีมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. ≥ 3.50) และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile 
Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) จาํนวน 11 ขอ้ และทุกขอ้มีความสอดคลอ้ง และความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเวน้ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศ          
เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และขอ้ท่ี 3.3.1 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 

ตารางท่ี 40 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  

4 การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยเติบโตและยัง่ยนืใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.1 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์

จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากทีสุด 
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ตารางท่ี 40 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ  

4.1.4 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขา้ใจและ
ชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและให้
คาํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากทีสุด 

4.1.5 ใหค้วามรู้ขอ้มูลเชิงลึกและผลกัดนัการใช้
สิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.1.6 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเชิง
ลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ ดา้น
ขอ้มูลทางการคา้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลผา่นศูนย ์
Call Center เวบ็ไซคศู์นยก์ลางขอ้มูล
อาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ 

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาด

อาเซียน ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่ 
5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 40 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.2.1 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมืองชายแดน
ติดกบัประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการ
จดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

4.50 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.2.2 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือ

กบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมี
ศกัยภาพเป็นผูบุ้กเบิกและทาํตลาดโดยให้
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็น
หน่วยตลาดในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain)   

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

4.2.3 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการ
การวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการจดัทาํ
มาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  

5.00 5.00 5.00 0.00 สอดคลอ้ง มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.3 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
4.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มาก 
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ตารางท่ี 40 ค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคลอ้งของคาํตอบในรอบท่ี 3 ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 เก่ียวกบัขอ้เสนอประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 กลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการ 
 เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์  (ต่อ) 
   

 
 

ขอ้ 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 3) 
Md. Q1 Q3 I.R. 

(Q3-
Q1) 

ความ
สอดคลอ้ง 

ความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ  

4.3.1 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่ม
ประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม 

4.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มาก 

4.3.2 การจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวย
ความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทาง
กฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และขอ้มูล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในทางเลือกการลงทุน 

4.00 4.00 5.00 1.00 สอดคลอ้ง มาก 

 
 จากตารางท่ี 40 พบวา่ ขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในดา้นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโต
และย ัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ในรอบท่ี 3 มีขอ้ท่ีมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. ≥ 
3.50) และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) 
จาํนวน 12 ขอ้ และทุกขอ้มีความสอดคลอ้ง และความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ขอ้ 4.3 
กลยุทธ์: สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางดําเนินการ ได้แก่          
ขอ้ท่ี 4.3.1 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมี
ศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีต้นทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม ขอ้ท่ี 4.3.2 การจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวกสําหรับการลงทุนทั้งทาง
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กฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อประโยชน์
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางเลือกการลงทุน  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยทุธศาสตร์  
1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้

พร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

5.00 0.25 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์  
1.1 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั   5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
ทิศทางดาํเนินการ  
1.1.1 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบันให้เป็น

เอกภาพเป็นหน่วยเดียว 
4.50 0.25 5.00 0.25 0.50 มากท่ีสุด 

1.1.2 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 0.25 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.1.3 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการ
วจิยัและพฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.1.4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการ
จดัทาํศูนยข์อ้มูลและการเตือนภยัสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

1.1.5 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล
รับผิดชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

5.00 0.25 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

1.1.6 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแล
ติดตามและประเมินผลการพฒันาและ
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม และประสานงานหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.1.7 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันา
ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

5.00 1.00 4.50 1.00 -0.50 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
1.2 การพฒันาการสร้างระบบสนบัสนุนเพื่อ

ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
และอาํนวยความสะดวกสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทิศทาง
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
1.2.1 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการ

จดัตั้งศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงิน
และแหล่งทุน 

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

1.2.2 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการ
ประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2.3 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลและเตือนภยัสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2.4 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 1.25 5.00 1.25 0.00 มากท่ีสุด 

1.2.5 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั 

4.00 0 5.00 1.25 0.50 มากท่ีสุด 

1.2.6 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.00 1.25 4.00 1.25 0.00 มาก 

กลยทุธ์       
1.3 การพฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผู ้

ใหบ้ริการเกิดสมรรถนะและจิตอาสา 
การใหบ้ริการ   

5.00 0.25 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
1.3.1 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ 

ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5.00 0 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

1.3.2 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันา
องคก์ารและเสริมสร้างวฒันธรรม
องคก์ารจิตอาสา 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3.3 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและ 
ภาษาอ่ืนในอาเซียน 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 41  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 1 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

1.3.4 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวิ
ญาณการใหบ้ริการ 

5.00 0.25 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 41 แสดงวา่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทล์ของขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์
ท่ี 1  การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งกลยุทธ์และทิศทาง
ดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ท่ีได้จากการทาํ EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียง
ตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเหมาะสม  
 

ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3 
  จากมากไปหานอ้ย  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยทุธศาสตร์  
2 การพฒันาและเสริมสร้างขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.00 0 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 และ  
 กลยทุธ์ ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยทุธ์  
2.1 กลยทุธ์ : การพฒันาระบบนิเวศ

นวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  

5.00 1.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.1.1 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์

จาก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค ์

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.1.2 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากงานวจิยัและความคิด
สร้างสรรค ์

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.1.3 การส่งเสริมความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.1.4 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการบริหารเชิงนวตักรรม 

5.00 1.00 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

2.1.5 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจ
ธุรกิจมีแนวโนม้เติบทางตลาดและมี
นวตักรรม  

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

2.1.6 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่ง 
ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ 

4.00 0.25 4.50 1.00 0.50 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.2 กลยทุธ์ การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและ

มูลค่ากบัสินคา้และบริการท่ีเป็น
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์

5.00 0.25 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

ทศิทางด าเนินการ       
2.2.1 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทาง

คุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑ์
พ้ืนฐานกบัผลิตภณัฑน์วตักรรมและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.2.2 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและ
ผลกัดนัโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานใน
กิจการขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จจาก
การดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิต
สินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมและสร้างสรรค ์

5.00 0.00 5.00 0.25 0.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
2.3 กลยุทธ์: การพฒันาและประสานเสริม

พลงัการสร้างเครือข่าย  
5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 42  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 2 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ทิศทางดาํเนินการ       
2.3.1 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยง

เครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติด
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

5.00 0 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3.2 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความ
ร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือขา่ยห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain)  

4.50 1.00 4.50 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.3.3 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่าย
อุตสาหกรรมครบวงจร   

5.00 0 4.00 1.00 -1.00 มาก 

 

 จากตารางท่ี 42 แสดงวา่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทล์ของขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์
ท่ีการพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
พร้อมทั้งกลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR แบบ
ปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียบตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์กลยุทธ์และ
ทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเหมาะสม  
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ตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 และ 
  กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยทุธศาสตร์       
3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น

ผูป้ระกอบการ 
5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.1 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการ  
5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.1.1 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะ

ความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพ
ใน 9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้ 
ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้น
ความสามารถเชิงเทคนิค ดา้นการ
แสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและความ
รับผิดชอบ ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละความ
น่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความ
มุ่งมัน่ ดา้นการจดัการความเส่ียง 

4.00 1.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.2 การพฒันาและยกระดบัความเป็น 

ผูป้ระกอบการสากล   
5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.2.1 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และ

ทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ
และในต่างประเทศ 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 3 และ 
  กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

3.2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบั
ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และการมีส่วนร่วม 
การพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

5.00 0 4.00 0.25 -1.00 มาก 

3.2.3 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบา้นอาเซียน 

5.00 0.25 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2.4 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยี
และการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

5.00 1.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
3.3 การส่งเสริมและสร้างระบบองคค์วามรู้ 

(Knowledge Management) ใหก้บั
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

5.00 1.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
3.3.1 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

5.00 1.00 4.00 0.50 -1.00 มาก 

3.3.2 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริง
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยั
ในเชิงพาณิชย ์

5.00 0.25 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 43 แสดงวา่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทล์ของขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์
ท่ีการพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ พร้อมทั้งกลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อ
สนบัสนุนยุทธศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียบตามลาํดบัจากมากไป
หาน้อย พบว่า ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์     
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเหมาะสม  
 

ตารางท่ี 44 การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยทุธศาสตร์       
4 การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มของไทยเติบโตและยัง่ยนืใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5.00 1.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสม 

กลยทุธ์       
4.1 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์

จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
5.00 0 5.00 0.00 0.00 เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.1.1 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้

ความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขา้ใจ
และชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและให้
คาํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

5.00 0.25 5.00 0.00 0.00 เหมาะสม 

4.1.2 ใหค้วามรู้ขอ้มูลเชิงลึกและผลกัดนัการ
ใชสิ้ทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

5.00 1.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44 การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

4.1.3 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
เชิงลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ  
ดา้นขอ้มูลทางการคา้ประเทศสมาชิก
อาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูล
ผา่นศูนย ์Call Center เวบ็ไซคศู์นยก์ลาง
ขอ้มูลอาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ 

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาด

อาเซียน  
5.00 1.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.2.1 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือ

กบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมี
ศกัยภาพเป็นผูบุ้กเบิกและทาํตลาดโดย
ใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เป็นหน่วยตลาดในส่วนของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)   

5.00 0 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2.2 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้
ผูป้ระกอบการการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยการจดัทาํมาตรฐานสินคา้
คุณภาพสากลวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย  

4.50 1.00 5.00 0.00 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 44 การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทลข์อ้เสนอทางยทุธศาสตร์ท่ี 4 และ  
 กลยทุธ์ทิศทางดาํเนินการ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลาํดบัในรอบท่ี 3  
 จากมากไปหานอ้ย  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดบั
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

4.2.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมือง
ชายแดนติดกบัประเทศกลุ่มอาเซียน  
โดยการจดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ให้
ครอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) โดยใชม้าตรการทางภาษี 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

5.00 0 4.50 0 -0.50 มากท่ีสุด 

กลยทุธ์       
4.3 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
5.00 1.00 4.00 1.00 -1.00 มาก 

ทิศทางดาํเนินการ       
4.3.1 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่ม
ประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม 

5.00 0 4.00 1.00 -1.00 มาก 

4.3.2 การจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวย
ความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทาง
กฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในทางเลือก
การลงทุน 

5.00 1.00 4.00 1.00 -1.00 มาก 
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 จากตารางท่ี  44 แสดงวา่ ค่ามธัยฐานและค่าพิสัยคลอไทล์ของขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์
ท่ีการพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโตและย ัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พร้อมทั้งกลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ ท่ีไดจ้ากการทาํ EDFR 
แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียบตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์ทุกขอ้อยูใ่นระดบัเหมาะสม  
 

ตอนที ่3  น าเสนอยุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิ 
 ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ 
 อาเซียนโดยการจัดเวทเีสวนาเพือ่สร้างสรรค์ทางปัญญา (Public Forum) 
 ผลการศึกษาในตอนท่ี 2 โดยเทคนิคการกระบวนการวิจยัอนาคตแบบ  EDFR ผูว้ิจยันาํ
ผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าจดัทาํขอ้เสนอยุทธศาสตร์ โดยการจดัประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา 
(Public Forum) เพื่อไดข้อ้เสนอ การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในองคป์ระกอบแนวทางของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ทิศทางดาํเนินการ โดยผูว้ิจยัได้
จดัการประชุมสัมมนาสร้างสรรค์ทางปัญญา (Public Samean) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2559 ห้อง
อรุณอมัรินทร์ 1 ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี (ป่ินเกลา้) เพื่อจดัทาํขอ้เสนอยุทธการพฒันายุทธศาสตร์
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเชิญผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย กลุ่มผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ กลุ่มมีบทบาท
สนบัสนุน กลุ่มผูรั้บประโยชน์ยทุธศาสตร์ กลุ่มนกัวชิาการ รวมทั้งส้ินจาํนวน  30 ท่าน (รายช่ือตาม
ภาคผนวก) ไดผ้ลการศึกษาของการวจิยัตอนท่ี 3 ตามลาํดบัดงัน้ี  
 1. ผลการประเมินการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
  ผูว้ิจยันาํเสนอผลการประเมินการพฒันายุทธศาสตร์โดยการให้ผูเ้ขา้ ร่วมสัมมนา
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ใน 2 ประเด็น คือ 1) ประเมินความเหมาะสมของขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์       
กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ และ 2) ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูส้ัมมนา 
ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
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   ผลการประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
ทิศทางดาํเนินการสนบัสนุนยทุธศาสตร์   
   ผูว้จิยันาํเสนอความเป็นมา ความสําคญั กระบวนการวิจยัและผลการวิจยัท่ีผา่น
มาโดยใช ้Power Point พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนา เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดมี้ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดอ้ภิปราย ซกัถาม และ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับข้อเสนอทางยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการอภิปรายในคร้ังน้ีผูเ้ขา้ร่วมเสวนาไดพ้ิจารณา
ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดาํเนินการ ร่วมกบัความเช่ือมโยงของผลการศึกษาใน
ตอนท่ี 2 จากการเก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิค EDFR จากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีความเห็นในประเด็นขอ้เสนอทาง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus)  และยอมรับในประเด็น    
ต่าง ๆ ทั้งในภาพรวมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดาํเนินการ ของการพฒันายุทธศาสตร์  
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัตารางท่ี 43 
 

ตารางท่ี 45  การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 1  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์ 
1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
1.1 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั  

เป้าประสงค ์: เพ่ือใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงบริการและขอ้มูล 
ต่าง ๆ ของนโยบายการส่งเสริมและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 
และขีดความสามารถทางการแข่งขนั  

เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 45  การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 1  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ  
1.1.1 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัใหเ้ป็นเอกภาพเป็นหน่วยเดียว เห็นดว้ย 
1.1.2 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เห็นดว้ย 

1.1.3 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

1.1.4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํศูนยข์อ้มูลและการเตือนภยัสาํหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

1.1.5 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลรับผิดชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

1.1.6 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลติดตามและประเมินผลการพฒันาและส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 

เห็นดว้ย 

1.1.7 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันา
ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
1.2 การพฒันาการสร้างระบบสนบัสนุนเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

และอาํนวยความสะดวกสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
เป้าประสงค ์:  เพ่ือใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ถึงบริการและขอ้มูล
ต่าง ๆ ของนโยบายการส่งเสริมและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนิน
ธุรกิจและขีดความสามารถทางการแข่งขนั  

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
1.2.1 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงิน

และแหล่งทุน 
เห็นดว้ย 

1.2.2 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

1.2.3 จดัตั้งศูนยข์อ้มูลและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 45  การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 1  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

1.2.4 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เห็นดว้ย 
1.2.5 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั เห็นดว้ย 
1.2.6 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เห็นดว้ย 
กลยทุธ์  
1.3 การพฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผูใ้หบ้ริการเกิดสมรรถนะและจิตอาสาการ

ใหบ้ริการ  เป้าประสงค ์: เพ่ือมุ่งส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานใหมี้
ทกัษะความสามารถในการสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและสร้าง
จิตอาสาการใหบ้ริการเพ่ือปลูกฝ่ังใหเ้กิดจิตวญิาณของผูใ้หบ้ริการอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
1.3.1 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 
เห็นดว้ย 

1.3.2 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์ารและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร 
จิตอาสา 

เห็นดว้ย 

1.3.3 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน 
ในอาเซียน 

เห็นดว้ย 

1.3.4 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวญิาณการใหบ้ริการ เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 45 แสดงวา่ ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์      
ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้ร่วมสัมมนามีความเห็นวา่มีความสาํคญัและเหมาะสมทุกขอ้  
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ตารางท่ี 46 การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 2  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 
เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
2.1 กลยทุธ์ : การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

เป้าประสงค ์: เพ่ือมุ่งเนน้การสร้างใหเ้กิดระบบนิเวศนวตักรรมสาํหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยการเช่ือมโยงการพฒันาดา้นวจิยั นวตักรรม 
เทคโนโลย ีระหวา่งผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ 

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
2.1.1 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์าก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ี

ความคิดสร้างสรรค ์
เห็นดว้ย 

2.1.2 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวจิยัและความคิดสร้างสรรค ์ เห็นดว้ย 
2.1.3 การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เห็นดว้ย 

2.1.4 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบริหารเชิงนวตักรรม เห็นดว้ย 
2.1.5 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจมี

แนวโนม้เติบทางตลาดและมีนวตักรรม  
เห็นดว้ย 

2.1.6 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ เห็นดว้ย 
กลยทุธ์  
2.2 กลยทุธ์ การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและมูลค่ากบัสินคา้และบริการท่ีเป็นนวตักรรม

และความคิดสร้างสรรค ์ เป้าประสงค:์ เพ่ือมุ่งเนน้การสร้างความสาํคญั  
ความตระหนกั และความภาคภูมิใจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
สินคา้และบริการ 

เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 46 การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 2  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ทิศทางดาํเนินการ  
2.2.1 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทางคุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่มแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑพ้ื์นฐาน
กบัผลิตภณัฑน์วตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ 

เห็นดว้ย 

2.2.2 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนัโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการ
ขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จจากการดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
นวตักรรมและสร้างสรรค ์

เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
2.3 กลยทุธ์: การพฒันาและประสานเสริมพลงัการสร้างเครือข่าย  

เป้าประสงค:์  เพ่ือมุ่งส่งเสริมและสร้างใหเ้กิดการประสานและความร่วมมือ 
การสร้างเครือข่ายระหวา่งผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบการ ระหวา่งหน่วยงาน 
ภาครัฐและผูป้ระกอบการ ระหวา่งผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษา      

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
2.3.1 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติดประเทศ

กลุ่มอาเซียน 
เห็นดว้ย 

2.3.2 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  

เห็นดว้ย 

2.3.3 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร   เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 46 แสดงว่า ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ การพฒันาและเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์และทิศทาง
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมสัมมนา                
มีความเห็นวา่มีความสาํคญัและเหมาะสมทุกขอ้  
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ตารางท่ี 47  การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 3  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ เห็นดว้ย 
กลยทุธ์  
3.1 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  เป้าประสงค:์  เพ่ือมุ่งเนน้การ

ส่งเสริมใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ 9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์
ดา้นความสามารถเชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและความ
รับผิดชอบ ดา้นความซ่ือสตัยแ์ละความน่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ 
ดา้นการจดัการความเส่ียง 

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
3.1.1 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพใน 

9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้นความสามารถ
เชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ ดา้นความ
ซ่ือสตัยแ์ละความน่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ ดา้นการจดัการ 
ความเส่ียง 

 

กลยทุธ์  
3.2 การพฒันาและยกระดบัความเป็นผูป้ระกอบการสากล   

เป้าประสงค์:  เพ่ือมุ่งเนน้การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีศกัยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดองคค์วามรู้ในการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศ และองคค์วามรู้ในการ
ผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพและมาตรฐานสากล  

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
3.2.1 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศและ

ในต่างประเทศ 
เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี 47  การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 3  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

3.2.3 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน เห็นดว้ย 
3.2.4 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนิน

ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
เห็นดว้ย 

3.2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัตา่งประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
3.3 การส่งเสริมและสร้างระบบองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ใหก้บัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  เป้าประสงค ์: เพ่ือมุ่งเนน้ใหว้สิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีเป็นผูป้ระกอบการเดิมและผูป้ระกอบการใหม่เกิดกระบวนการทกัษะ
ทางความคิดเพ่ือนาํไปสู่ทุนความรู้ 

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
3.3.2 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็น

ผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยัใน
เชิงพาณิชย ์

เห็นดว้ย 

3.3.1 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 47 แสดงวา่ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการในยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ตาม 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้ร่วมสัมมนามีความเห็นวา่มีความสาํคญัและเหมาะสมทุกขอ้  
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ตารางท่ี  48 การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 4  
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

ยทุธศาสตร์  
4 การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโตและยัง่ยนืใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
4.1 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

เป้าประสงค:์ เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นของขอ้ตกลงและสิทธิ
ประโยชนข์องประเทศสมาชิกในกลุ่มและประเทศสมาชิกนอกกลุ่ม 

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
4.1.1 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขา้ใจและชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและให้
คาํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

เห็นดว้ย 

4.1.2 ใหค้วามรู้ขอ้มูลเชิงลึกและผลกัดนัการใชสิ้ทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

เห็นดว้ย 

4.1.3 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเชิงลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ ดา้น
ขอ้มูลทางการคา้ประเทศสมาชิกอาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลผา่นศูนย ์
Call Center เวบ็ไซตศู์นยก์ลางขอ้มูลอาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ 

เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
4.2 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาดอาเซียน  เป้าประสงค์: เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความสามารถทางดา้นการตลาดในอาเซียน  
เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
4.2.1 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพ

เป็นผูบุ้กเบิกและทาํตลาดโดยใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วย
ตลาดในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)   

เห็นดว้ย 
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ตารางท่ี  48 การพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน ประเด็นขอ้เสนอยทุธศาสตร์ท่ี 4  (ต่อ) 
 

ขอ้ ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสาํคญั
และความ
เหมาะสม 

4.2.2 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการจดัทาํมาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  

เห็นดว้ย 

4.2.3 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมืองชายแดนติด
กบัประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการจดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) โดยใชม้าตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

เห็นดว้ย 

กลยทุธ์  
4.3 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

เป้าประสงค ์: เพื่อมุ่งส่งเสริมใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพ
ขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า 

เห็นดว้ย 

ทิศทางดาํเนินการ  
4.3.1 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศ
กมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม 

เห็นดว้ย 

4.3.2 การจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทาง
กฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในทางเลือกการลงทุน 

เห็นดว้ย 

 
 จากตารางท่ี 48 แสดงวา่ ขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์ การพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทยเติบโตและย ัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์
และทิศทางดาํเนินการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุ ฒิท่ีเข้าร่วม
สัมมนามีความเห็นวา่มีความสาํคญัและเหมาะสมทุกขอ้  
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 2. ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูส้ัมมนา 
  จากการสัมมนา กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ มีความเห็นวา่ การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย            
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากจะมีการนํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง
ดาํเนินการไปสู่การใช้ปฏิบติัจริงในแผนปฏิบติัการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูก้าํหนดยุทธศาสตร์จะต้องนําไปปฏิบติัให้ได้ตามยุทธศาสตร์        
ดงัคาํกล่าวของผูท้รงคุณวุฒิจากท่ีประชุมสัมมนากล่าวว่า “....เป็นยุทธศาสตร์ท่ีดีและใช้ไดเ้พราะ
ตรงกบัส่ิงผูป้ระกอบการตอ้งการ แต่หากจะมีการนาํไปสู่แผนการปฏิบติัการส่งเสริมนั้นผูก้าํหนด
ยทุธศาสตร์จะตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองอนัน้ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการของไทยสามารถ
แข่งขนัได้มากในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน....” และผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้อภิปรายเสนอแนะ
เพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการ ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ดงักล่าวนั้นจะเป็นการส่งเสริม
ใหผู้ป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับโครงสร้างสถาบนัควรจะตอ้งรวมกลุ่มเพื่อให้
ผูป้ระกอบการไม่เกิดความสับสนในการเขา้ไปติดต่อขอความช่วยเหลือและปรึกษา การกาํหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจาํเป็นท่ีจะต้องแยก
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการ ตามศกัยภาพพื้นฐานของผูป้ระกอบการโดยกาํหนดให้
เหมาะกบัขนาดของกิจการ 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) 2) วิสาหกิจ    
ขนาดย่อม (Small Enterprises) และ 3) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นฐานของผูป้ระกอบการแลว้จึงพฒันาส่งเสริมยกระดบัขีดความสามารถ
ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ ควรปรับกระบวนการทาํงานของหน่วยงานพฒันาและส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทาํงานเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ และการดาํเนินยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ทิศทางดาํเนินการควรทาํอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์อย่าง
จริงจงัและชัดเจน การกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งดาํเนินการจากล่างข้ึนสู่บน  ควรปรับทิศทาง
ดาํเนินการ ในกลยทุธ์ท่ี 1.1 ทิศทางดาํเนินการขอ้ท่ี 1.1.1 การปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัให้เป็น
เอกภาพหน่ึงเดียวอาจทาํไดย้ากเพราะมีหลายหน่วยงาน ดงันั้นควรปรับเป็น การปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ครอบคลุมกบัความ
ตอ้งการและสภาพปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับ      
ขอ้กฎหมายและขอ้ระเบียบภายในประเทศโดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาให้เหตุผลว่าในปัจจุบนัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมก็ยงัมีข้อจาํกัดท่ีเป็นอุปสรรคคือการรับรู้และเข้าใจในกฎหมายและ      
ขอ้ระเบียบภายในประเทศ   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย
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ในเกิดความย ัง่ยืนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผูเ้ขา้ร่วมอภิปรายมีความเห็นตรงกนัว่าควรท่ีจะ
เพิ่มองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้ ทั้ งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ   
 จากผลการอภิปรายและประเมินข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์การเพิ่ม ขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย             
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 30 คน โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีได้จากการอภิปรายร่วมกนัได ้     
ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 49 
 

 



ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
1. การพฒันาปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อม
สาํหรับการพฒันาและ
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของ
ไทยในการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. การพฒันาโครงสร้าง
สถาบนั 

เพื่อความเป็นมาตรฐาน
และทิศทางเดียวกนัใน การ
กาํหนดนิยามและ
คุณลกัษณะของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
พร้อมทั้งการดาํเนินงานใน
ทิศทางเดียวกนัในดา้น
นโยบาย แผนแม่บท 
แผนปฏิบติัการ ตวัช้ีวดั 
การติดตามผลและ
ประเมินผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  การปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
2. กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.  กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 
4.  กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันา 
ศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
5.  กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํศูนยข์อ้มูลและการเตือนภยัสาํหรับ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
6. กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจ 
7. ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
8. กาํหนดหน่วยงานดา้นการติดตามและประเมินผลการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่มและประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
 2.  การพฒันาส่ิงอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

เพ่ือใหว้สิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเขา้ถึง
บริการและขอ้มูลต่าง ๆ 
ของนโยบายการส่งเสริม
และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนิน
ธุรกิจและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนั 

1. โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงิน
และแหล่งทุน 
2. จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3. จดัตั้งศูนยข์อ้มูลและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4. จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
5. จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั 
6. จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

.  การพฒันาปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อม
สาํหรับการพฒันาและ
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มของ
ไทยในการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3.  การพฒันาและเสริมสร้าง
บุคลากรผูใ้หบ้ริการเกิด
สมรรถนะและจิตอาสาการ
ใหบ้ริการ   

เพ่ือมุ่งส่งเสริมการพฒันา
บุคลากรในหน่วยงานใหมี้
ทกัษะความสามารถในการ
สนบัสนุนวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มและ
สร้างจิตอาสาการใหบ้ริการ
เพ่ือปลูกฝ่ังใหเ้กิดจิตวญิาณ
ของผูใ้หบ้ริการอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ 

1.   การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 
2.   การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์ารและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารจิตอาสา 
3.   การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนใน 
อาเซียน 
4.   การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวิญาณการใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
1.  การพฒันาและ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. กลยทุธ์: การพฒันาระบบ
นิเวศนวตักรรมเพือ่วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

 

เพ่ือมุ่งเนน้การสร้างใหเ้กิด
ระบบนิเวศนวตักรรม
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มโดยการ
เช่ือมโยงการพฒันาดา้นวิจยั 
นวตักรรม เทคโนโลย ี
ระหวา่งผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ถาบนัการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิง
พาณิชย ์

1. ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์าก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรค ์
2. การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมลูค่าเพ่ิมจากงานวิจยัและความคิดสร้างสรรค ์
3. การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4. การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบริหารเชิงนวตักรรม 
5. การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจมีแนวโนม้
เติบทางตลาดและมีนวตักรรม  
6. การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ 

 1. กลยทุธ์ การสนบัสนุน
การใหคุ้ณค่าและมูลค่ากบั
สินคา้และบริการท่ีเป็น
นวตักรรมและความคิด
สร้างสรรค ์  

เพ่ือมุ่งเนน้การสร้าง
ความสาํคญั ความตระหนกั 
และความภาคภูมิใจของ
วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในสินคา้และ
บริการ 

1. จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทางคุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑพ้ื์นฐานกบัผลิตภณัฑ์
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ 
2. สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนัโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการ 
ขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จจากการดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ีเป็น
นวตักรรมและสร้างสรรค ์ 278 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
2. การพฒันาและ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. การพฒันาและประสาน
เสริมพลงัการสร้างเครือข่าย  
 

เพ่ือมุ่งส่งเสริมและสร้าง
ใหเ้กิดการประสานและ
ความร่วมมือการสร้าง
เครือข่ายระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและ
ผูป้ระกอบการ ระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐและ
ผูป้ระกอบการ ระหวา่ง
ผูป้ระกอบการและ
สถาบนัการศึกษา      

1. ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติด
ประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  
3. ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร   

3. การพฒันาและ 
เสริมสร้างความเป็น 
ผูป้ระกอบการ 

1. การพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ   
 

เพ่ือมุ่งเนน้การส่งเสริมให้
วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมีคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ  

1. พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพ ใน 
9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้นความสามารถ
เชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ ดา้นความ
ซ่ือสตัยแ์ละความน่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ ดา้นการจดัการ 
ความเส่ียง 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
 2. การพฒันาและยกระดบั

ความเป็นผูป้ระกอบการ
สากล   

 

เพ่ือมุ่งเนน้การส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
มีศกัยภาพและขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขนัในตลาด
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดองคค์วามรู้ในการทาํ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ และ
องคค์วามรู้ในการผลิต
สินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ
และในต่างประเทศ 
2. การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน 
3. การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
4. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัต่างประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
3. การพฒันาและ 
เสริมสร้างความเป็น 
ผูป้ระกอบการ 

1. การส่งเสริมและสร้าง
ระบบองคค์วามรู้ 
(Knowledge Management) 
ใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   

เพ่ือมุ่งเนน้ใหว้สิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการเดิม
และผูป้ระกอบการใหม่เกิด
กระบวนการทกัษะทาง
ความคิดเพ่ือนาํไปสู่ทุน
ความรู้ 

1. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยั 
ในเชิงพาณิชย ์
2. ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

4. การพฒันาใหว้สิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเติบโตและยัง่ยนื
ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1. ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 

เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในดา้นของ
ขอ้ตกลงและสิทธิ
ประโยชนข์องประเทศ
สมาชิกในกลุ่มและ
ประเทศสมาชิกนอกกลุ่ม 

1. พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขา้ใจและชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและให้
คาํปรึกษาผูป้ระกอบการ 
2. ใหค้วามรู้ขอ้มูลเชิงลึกและผลกัดนัการใชสิ้ทธิประโยชนจ์ากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 
3. รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเชิงลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ  
ดา้นขอ้มูลทางการคา้ประเทศสมาชิกอาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลผา่นศูนย ์
Call Center เวบ็ไซคศู์นยก์ลางขอ้มูลอาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ 
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ตารางท่ี 49  แสดงยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าประสงค ์ทิศทางดาํเนินการ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ต่อ) 
 

ขอ้เสนอยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์ เป้าประสงค ์ ทิศทางดาํเนินการ 
 2. สร้างโอกาสและช่องทาง

การเขา้สู่ตลาดอาเซียน   
 

เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหว้สิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
มีความสามารถทางดา้น
การตลาดในอาเซียน 

1. ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมี
ศกัยภาพเป็นผูบุ้กเบิกและทาํตลาดโดยใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็น
หน่วยตลาดในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)   
2. ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยการจดัทาํมาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  
3. ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมืองชายแดน
ติดกบัประเทศกลุ่มอาเซียน โดยการจดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) โดยใชม้าตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

4. การพฒันาใหว้สิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเติบโตและยัง่ยนื
ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

3. สร้างโอกาสทางการลงทุน
ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   
 

เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหว้สิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีมีศกัยภาพขยายการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการ
ผลิตตํ่า 

1. ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศกมัพชูา 
ลาว พม่า เวยีดนาม 
2. การจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทาง
กฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในทางเลือกการลงทุน 
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ภาพท่ี 17  ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ 
                ขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ของประเทศไทย 
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้พร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาและเสริมสร้างขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัใน
ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น

ผูป้ระกอบการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาให้วสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มเติบโตและย ัง่ยนืในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

กลยทุธ์ท่ี 3.1  การพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการ  
กลยทุธ์ท่ี 3.2  การพฒันาและยกระดบั
ความเป็นผูป้ระกอบการสากล  
กลยทุธ์ท่ี 3.3  การส่งเสริมและสร้าง
ระบบองคค์วามรู้ (Knowledge  
Management) ให้กบัวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาด 

 

กลยทุธ์ท่ี 4.1 การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
กลยทุธ์ท่ี 4.2 การสร้างโอกาสและ
ช่องทางการเขา้สู่ตลาดอาเซียน 
กลยทุธ์ท่ี 4.3 สร้างโอกาสทางการ
ลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

กลยทุธ์ท่ี 2.1 การพฒันาระบบ
นิเวศนวตักรรมเพื่อวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  
กลยทุธ์ท่ี 2.2  การสนบัสนุนการ
ให้คุณค่าและมูลค่ากบัสินคา้และ
บริการท่ีเป็นนวตักรรมและ
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์ 
กลยทุธ์ท่ี 2.3 การพฒันาและ
ประสานเสริมพลงัการสร้าง
เครือข่าย       

กลยทุธ์ท่ี 1.1  การพฒันาโครงสร้างสถาบนั 
กลยทุธ์ท่ี 1.2  การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกให้กบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด   
กลยทุธ์ท่ี 1.3  พฒันาและเสริมสร้างบุคลากรผูใ้ห้บริการเกิดสมรรถนะและจิตอาสาการให้บริการ  

 

 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) พฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ 3) นาํเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodologies) ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพ
และการวจิยัเชิงปริมาณ ขั้นตอนดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาสภาพปัจจุบนัและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย            
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยการวิจยัเชิงปริมาณ วิธีการสํารวจ (Survey 
Study) จากแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทัว่ประเทศ 
จาํนวน 419 ราย การวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย จาํนวน 21 คน และการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัมาทาํการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มดว้ยเทคนิค SWOT Analysis และหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี TOWS Matrix 
ไดผ้ลการการศึกษาขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ขั้นตอนท่ี 2   การศึกษาการพฒันา (ร่าง) ขอ้เสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาสร้าแนวคาํถาม (ร่าง) ขอ้เสนอ
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ไทยเพื่อรองรับกาเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในประเด็นแนวทางดา้น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
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ทิศทางดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ โดยการใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) จาํนวน 3 รอบ รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นผูเ้ช่ียวชาญและ
เก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 21 คน ประกอบด้วย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ       
ด้านผูก้าํหนดยุทธศาสตร์ จาํนวน 1 คน  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านผูมี้บทบาทสนับสนุนส่งเสริม
ยุทธศาสตร์ จาํนวน 8 คน กลุ่มผูรั้บผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์เป็นผูป้ระกอบและตวัแทน           
ผูป้ระกอบจาํนวน 8 คน กลุ่มนักวิชาการและท่ีปรึกษาด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จาํนวน 4 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีสัมภาษณ์ เชิงลึกในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัรวบรวมความ
คิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณาร่วมกบัเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
และการหาความสัมพนัธ์ดว้ยวิธี TOWS Matrix เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
แนวโนม้ของความน่าจะเป็นใน (ร่าง) ขอ้เสนอทางการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในรอบท่ี 2 ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิด แบ่งมาตราส่วนประมาณค่าเป็น 5 
ระดบั นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้ง
ชดัเจนของขอ้คาํถาม และปรับปรุงขอ้คาํถามให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากท่ีสุด จากนั้นนาํส่ง
ให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จากการ
ดาํเนินการได้แบบสอบถามตอบรับกลบัมา จาํนวน 17 คน ผูว้ิจยันาํผลการตอบแบบสอบถาม        
มาดาํเนินการวิเคราะห์หาค่าของคาํตอบท่ีไดท้างสถิติ ปรับแกไ้ขคาํถามท่ีไม่ชดัเจนให้ตรงประเด็น
มากข้ึน และเพิ่มตาํแหน่งของมธัยฐาน (Median)  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range)      
ท่ีวิเคราะห์ไดใ้นแต่ละขอ้คาํถาม และดาํเนินการจดัส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 3 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและตรวจสอบความสอดคลอ้งของข้อมูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 17 คน 
เพื่อพิจารณาการยืนยนัการคงไวข้องคาํตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคาํตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปอภิปรายตามกระบวนการวิจยั นาํเสนอเป็น
แนวทางข้อเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน         
เพื่อดาํเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 3  

 ขั้นตอนท่ี 3  นาํเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ผูว้จิยัใชว้ิธีจดัประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum) โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
กลุ่มนกัวิชาการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งส้ินจาํนวน 30 คน เพื่อร่วมประเมิน
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ตรวจสอบความสําคญัและความเหมาะสม โดยการอภิปรายตามองค์ประกอบของ ยุทธศาสตร์      
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรการดาํเนินการ และในประเด็นต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ นาํผลการวิจยัท่ีไดม้าปรับปรุงและนาํเสนอ “การพฒันา
ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”    

 

สรุปผลการวจัิย 
 

 1. สภาพปัจจุบนัและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดด้งัน้ี 
  1.1 การวจิยัเชิงปริมาณ  

  ข้อมูลสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในภาพรวมซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จาํนวน 419 ราย สามารถสรุปได้ดังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการท่ีอาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.30 และส่วนใหญ่
เป็นผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 29.10 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดยอ่ม (Small Enterprise) คิดเป็นร้อยละ 83.10 สําหรับการเป็นสมาชิกของสํานกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. พบว่าส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก คิดเป็น
ร้อยละ 79.50 แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนในกิจการมาจากเงินทุนส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 17.70  
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบมาจากในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90.60 การจ้างงานเป็นแรงงาน
ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 87.80 สินคา้และบริการท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ภายในประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 81.40 สําหรับการพฒันาบุคลากรภายในองคก์รไม่มีการฝึกอบรมพนกังาน คิดเป็น
ร้อยละ 63.70 และไม่มีการวจิยัและพฒันาภายในองคก์ร คิดเป็นร้อยละ 90.70  
   ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความเขา้ใจประชามเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาความเข้าใจในรายข้อ พบว่าผูป้ระกอกบการวิสาหกิจขนาดกลางและ    
ขนาดย่อมเข้าใจในความเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
ประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เป็นระดบัความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมาคือความเขา้ใจ
ในเป้าหมายของการเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิตร่วมกันของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

 



287 
 

287 

อาเซียน ส่วนความเขา้ใจเป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นท่ีมีระดบัความเขา้ใจ
นอ้ยท่ีสุดคือ การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกโดยการประสานนโยบายเศรษฐกิจกบันอกภูมิภาค  
   ดา้นการเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาการ
เตรียมความพร้อมมากท่ีสุดคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทุนทางการผลิต 
รองลงมาคือการศึกษาและแสวงหาแหล่งวตัถุดิบท่ีไดเ้ปรียบดา้นคุณภาพหรือราคา ส่วนการพฒันา
ทรัพยากรดา้นภาษาองักฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการไม่ได้
มีการเตรียมพร้อมในดา้นน้ี  
   ดา้นปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนั  
อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาปัญหาและอุปสรรครายขอ้ ดา้นการผลิตหรือใหบ้ริการมากท่ีสุด รองลงมา
คือดา้นการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนปัญหาดา้นการบริหารจดัการผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคิดเป็นปัญหา
และอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดดา้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
   ด้านความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถทางการแข่งขนัทุกด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง พิจารณารายด้าน ด้านอุปสงค์หรือความตอ้งการในสินคา้หรือบริการมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นด้านบทบาทของภาครัฐ และความสามารถทางการแข่งด้านท่ีน้อยท่ีสุดเป็นด้าน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักิจการ  
   ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดา้นทกัษะ
เป็นดา้นท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนัมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นของรูปแบบการบริหาร 
ส่วนดา้นค่านิยมหรือวฒันธรรมส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนันอ้ยท่ีสุด  
  1.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  เป็นผลศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน 20 คน 
และการวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี  
   1.2.1 ความเขา้ใจและการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จากการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีการรับรู้ 
รู้จกั และเคยไดย้ินเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐ
และเอกชนท่ีนําเสนอผ่านหลายช่องทาง อาทิ การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ แผ่นภาพ 
หนังสือ การฝึกอบรม เว็บไซค์ มีการรับรู้เพียงในระดบัเบ้ืองต้นว่าประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน แต่ยงัไม่เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงหรือมองเห็นศกัยภาพ ประโยชน์ ความสําคญัของการ
รวมกลุ่มของภูมิภาคอาเซียน  
   1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดย่อม จากการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบกบัสภาพ
ของปัญหาและอุปสรรคใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ตลาด 2) การบริหารจดัการ 3) การวิจยัและ
พฒันา 4) การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ และ 5) การเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน  
   1.2.3 ศกัยภาพทางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม จากการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีศกัยภาพทางการ
แข่งขนัใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบทบาทภาครัฐกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
งบประมาณในการสนับสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  2) ด้าน
ผูป้ระกอบการมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร บริการ ท่องเท่ียว เพราะมีความโดดเด่นและ
ความสามารถในดา้นของงานศิลป์ ความประณีต และความเป็นเอกลกัษณ์  และ 3) ดา้นการสร้าง
เครือข่าย พบว่าภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการรวมตัวกัน          
เพื่อสร้างเครือข่าย (Cluster)  
  สําหรับผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจุดอ่อนในเกือบทุกด้านมากกว่าจุดแข็ง สําหรับโอกาสและ
อุปสรรคนั้นมาจากนโยบายของภาครัฐและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. ผลการศึกษายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ผลการวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ดว้ยเทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบ EDFR ไดผ้ลการวเิคราะห์จากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี  
  2.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้พร้อมสําหรับการพฒันาและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์และทิศทางดาํเนินการสนบัสนุนยทุธศาสตร์ พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งและความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ทิศทางดาํเนินการในการจดัตั้งศูนยว์ิจยั
และนวตักรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ การจัดตั้ งศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจรประจาํจงัหวดั กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นความเหมาะสมใน
ระดบัมาก  
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  2.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแ ข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยกลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งและความเหมะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
  2.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย  
กลยุทธ์ และทิศทางดาํเนินการสนบัสนุนยุทธศาสตร์ พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
และความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ทิศทางดาํเนินการดา้นกาํหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว
เพื่อการพฒันาให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการทาง
ความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งมีค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (I.R) เท่ากบั 
2.00 มากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อมีค่าไม่เกิน 1.50 จึงตดัทิศทางดาํเนินการในขอ้น้ีออกไป  

 2.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเติบโต
และย ัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยกลยุทธ์และทิศทางดาํเนินการสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์ พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 3.  ผลการศึกษาการนําเสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  ผลการวจิยัการนาํเสนอยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในผลการศึกษายทุธศาสตร์ ไดป้รับทิศทางดาํเนินการดา้นกาํหนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาให้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                  
มีความสามารถในการทางความคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมายในขอ้น้ีออกไป สุดทา้ยไดยุ้ทธศาสตร์การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย       
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 45 ทิศทางการดาํเนินการ 
ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีความเหมาะสม แต่มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 การนํายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดําเนินการ ไปสู่การใช้ปฏิบัติจริงใน
แผนปฏิบติัการส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ผูก้าํหนดยุทธศาสตร์
จะตอ้งนาํไปปฏิบติัใหไ้ดต้ามยทุธศาสตร์  
  3.2 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มตอ้งแยกยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการ ตามศกัยภาพพื้นฐานของผูป้ระกอบการ
โดยกาํหนดให้เหมาะกบัขนาดของกิจการ 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises)     
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2) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) และ 3) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นฐานของผูป้ระกอบการ 
   3.3 การปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดยอ่มทาํงานเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ  
  3.4 การดาํเนินยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทางดาํเนินการควรทาํอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้
การติดตามและประเมินผลของยทุธศาสตร์อยา่งจริงจงัและชดัเจน  
  3.5 การกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งดาํเนินการจากล่างข้ึนสู่บนโดยกาํหนดทิศทาง
ดาํเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  3.6 การรับรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมายและขอ้ระเบียบภายในประเทศควรมีการส่งเสริม
เพิ่มเติมควบคู่กบัการรับรู้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  3.7 การเพิ่มองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้ ให้กับผู ้ประกอบการวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอ่มและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ   
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ สามารถอภิปรายผล
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี  
 1. สภาพปัจจุบนัและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
  การศึกษาสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นการดาํเนินการ
ศึกษาเพื่อนาํมาสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์ทีดีและเหมาะสมตามแนวคิดของ Certo and Peter (1991) 
ไดก้ล่าวไวว้่าการได้มาซ่ึงยุทธศาสตร์นั้นตอ้งผ่านกระบวนการกาํหนดยุทธศาสตร์ 5 ขั้น จะตอ้ง
ผา่นขั้นแรกโดยการวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้ม (Environment Factor Analysis) เป็นการ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเก่ียวข้องกับองค์กร อนัได้แก่ การพิจารณาจุดแข็ง 
(Strengths: S)  จุดอ่อน (Weaknesses: W) ภายในองคก์รมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีสําคญั
อะไรบา้งภายในองคก์รและการพิจารณาถึงปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีเป็นโอกาส (Opportunities: O) 
และอุปสรรค (Threats: T) ต่อองคก์ร  
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  ผลจากขอ้คน้พบในงานวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่สภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 
  1.1 ด้านความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความเขา้ใจและการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับเบ้ืองต้น ซ่ึงผูป้ระกอบการมีความเข้าใจว่า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 10 ประเทศรวมตวักนัและมีเป้าหมาย
การเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิตร่วมกนั ความเขา้ใจดงักล่าวนั้นไม่ไดส่้งเสริมให้เกิดการใช้
โอกาสจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทางธุรกิจไดดี้พอ สาเหตุเกิดจากผูป้ระกอบการ
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนในเร่ืองของข้อตกลงสิทธิ
ประโยชน์ ขอ้กฎหมาย ข้อระเบียบ ขอ้มูลตลาด ขอ้มูลการลงทุน  สอดคล้องกับศูนย์การศึกษา
การคา้ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2558)  ไดป้ระเมินความเขา้ใจผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใน 5 ปี ท่ีผา่นมา พบว่าผูป้ระกอบการมากถึงร้อยละ 92.2% รู้เพียงขอ้มูลพื้นฐาน 
แต่ไม่ทราบรายละเอียดขอ้มูลเชิงลึกดา้นขอ้ตกลงต่อสินคา้และบริการ อตัราภาษี มาตรการท่ีไม่ใช่
ภาษี และความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกในแง่ข้อมูลการทาํธุรกิจได้แก่ ข้อมูลลูกค้าและคู่แข่งขนัใน
อาเซียน ความตอ้งการในสินคา้ของคนอาเซียนเม่ือคิดเป็นจาํนวนผูป้ระกอบการท่ีเขา้ใจมีเพียง 1.88 
แสนรายจากผูป้ระกอบการทั้งหมดภายในประเทศจาํนวน 2.2 ลา้นราย  
   นอกจากน้ีในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบว่าขอ้จาํกดัด้านช่องทางการติดต่อและ    
หาข้อมูล พร้อมทั้งด้านบุคลากรภาครัฐและหน่วยงานท่ีให้ขอ้มูลมีจาํนวนบุคลากรท่ีให้บริการ      
ไม่เพียงพอกบัจาํนวนผูป้ระกอบการ  และช่องทางการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูท่ี่ภาครัฐจดัทาํนั้น
เป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซ่ึงไม่มีรายละเอียดมากพอท่ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ สําหรับศูนย์ข้อมูลท่ีมีอยู่ท่ีภาครัฐจัดตั้ งนั้ นมีเพียง
ส่วนกลางไม่สามารถใหบ้ริการดา้นขอ้มูลไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีกระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศ สอดคลอ้งกบัสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น (2556) ไดด้าํเนินสํารวจการรับรู้
การเตรียมพร้อมและการปรับตวัของผูป้ระกอบการไทยต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรู้จกัและเคยไดย้ินการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากส่ือโทรทัศน์ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เท่านั้น  และวีรากร        
อุตร์เลิศ (2556) ก็ไดศึ้กษาการเตรียมความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อรองรับการ
กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: พื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นแยง อาํเภอนครไทย จงัหวดั
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พิษณุโลก พบว่าประชาชนส่วนมากไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ  
เว็บไซค์ สําหรับข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากหน่วยงานราชการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด นอกจากน้ี
นกัวิชาการพาณิชยช์าํนาญการ กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ (2559) ก็ได้
สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและขอ้จดัดา้นของบุคลากรไวว้่า ‚.....กระทรวงพาณิชยก์็พยายามท่ีจะให้
ความรู้ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการจดัฝึกอบรมและการสัมมนา แต่ปัญหาตรงท่ี
จาํนวนพนักงานทีจะมาให้ขอ้มูลมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอสําหรับผูป้ระกอบการท่ีมีจาํนวนมาก 
เพราะบางอย่างในเร่ืองขอ้ตกลงทางการคา้นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายและทาํความเขา้ใจเพราะมี
รายละเอียดเยอะมาก ปัจจุบนัก็พยายามแกปั้ญหาโดยการจดัทาํเวบ็ไซค์เพื่อให้เขา้มาดูโดยเขา้ไปท่ี
เวบ็ไซคข์องกระทรวงพาณิชย ์แต่อาจจะไม่ไดใ้ห้รายละเอียดมากพอในขอ้มูล.....” (สัมภาษณ์วนัท่ี 
20 มกราคม 2559) 
   เม่ือศึกษาถึงมาตรการภาครัฐ พบวา่ ขาดมาตรการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัความ
ตระหนักและความสําคญัของประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะ
ไดรั้บจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงส่วนใหญ่หน่วยงานท่ีให้ขอ้มูลและส่งเสริมจะ
เป็นกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จะเนน้การให้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนเป็นหลกั ส่วนขอ้มูลท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์จาํเป็นสําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมควรจะได้รับจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ปรากฏให้เห็นจาก
มาตรการของรัฐ และความไม่ชดัเจนของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูล
เชิงลึกเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่นั้ นก็ขาดการบูรณาการฐานข้อมูล
ผูป้ระกอบการร่วมกนัส่งผลให้ผูป้ระกอบการไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากมาตราการของภาครัฐและ
ไม่ไดรั้บการถ่ายทอดและอบรมความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 
สําหรับการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูว้ิจยัพบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ
เตรียมความพร้อมดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดตน้ทุนทางการผลิต การศึกษาและ
แสวงหาแหล่งวตัถุดิบในราคาท่ีถูกและมีคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการหาแหล่งวตัถุดิบ
ภายในประเทศเท่านั้ น ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงสําหรับการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลดา้นภาษาองักฤษและภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สอดคลอ้งกบักนิษฐา 
กอ้งเกียรติยศ (2558) ไดว้เิคราะห์การเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม
การพิมพแ์ละบรรจุภณัฑสู่์ทางรอด AEC พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญักบัการพฒันาฝีมือระดบั
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แรงงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.96 ในขณะเดียวกนัการพฒันาความรู้ดา้นภาษาองักฤษน้อย
ท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเพียง 5.92 และจากการศึกษาของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2559) ได้
ศึกษาแรงงานไทยในบริบทใหม่เม่ือเปิดประชาคมอาเซียนพบว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอยา่งเต็มรูปแบบประเทศไทยอยูใ่นสภาพท่ีเสียเปรียบหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะ
ดา้นการท่องเท่ียวเน่ืองจากขาดความพร้อมของบุคลากรโดยเฉพาะดา้นภาษาองักฤษและภาษาใน
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  
   ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐจะตอ้ง
ดําเนินการหามาตรการหรือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งลึกซ้ึงในดา้นขอ้มูลเชิงลึกของ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นประโยชน์และสามารถนาํมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ในทางธุรกิจ 
พร้อมทั้งการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลและกระบวนการความร่วมมือการใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนั
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกให้กับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ โชคสุชาติ 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความสําคญัและการเตรียมความพร้อมของไทย 
พบว่าภาครัฐควรทาํความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ประชาคมอาเซียนให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวมทั้ง
เตรียมมาตรการป้องกนัเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  1.2 ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 1.2.1 ด้านตลาด พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
ขาดขอ้มูลเชิงลึกทางการตลาดท่ีจะมาวิเคราะห์ขนาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยลกัษณะ
การดาํเนินการดา้นตลาดส่วนใหญ่อาศยัประสบการณ์เดิมและสายสัมพนัธ์ส่วนตวัในการทาํตลาด
ไม่ได้มีการวางแผนและการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การแข่งขนัส่วนใหญ่เน้นการแข่งขนั   
ดา้นการลดราคาสินคา้ สินคา้ท่ีผลิตเป็นสินคา้พื้นฐานไม่ไดส้ร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้กบัลูกคา้ 
ขาดความรู้ด้านการสร้างตราสินค้า ขาดทกัษะการทาํตลาดต่างประเทศและข้อมูลในเชิงสถิติ
เก่ียวกบัความตอ้งการของตลาดประเทศคู่คา้ สอดคลอ้งกบัเรวตั ตนัตยานนท์ (2556)  ไดว้ิเคราะห์
พื้นฐานและปัญหาดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทัว่จะ
ประสบกบัปัญหา ไม่มีการจดัทาํแผนการตลาดและการกาํหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ขาดการติดตาม
สภาพตลาดปัจจุบนั ขาดการวิเคราะห์คู่แข่งขนั และไม่สามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจใน
สินคา้ และสอดคลอ้งกบัภทัรพร สมเสมอ (2551) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการพฒันาศกัยภาพใน
การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงราย พบว่า
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ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดความเขา้ใจในการสร้างตราสินคา้และการ
ผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน  และผลการวจิยัของธนัยมยั  เจียรกุล (2557) พบวา่แนวทางในการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผูป้ระกอบการต้องเตรียมพร้อมโดยการสร้าง
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคโดยการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์และ
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัอรรถสิทธ์ิ ทองทัว่ 
(2552) ไดศึ้กษาการพฒันาตวักลางการคา้เพื่อการส่งออกสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ พบว่า
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความตอ้งการหรือสนใจในการใช้บริการของตวักลางทางการคา้อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง คือ บริการด้านการประสานการลงทุน บริการดา้นการรวบรวมข่าวสารขอ้มูล 
บริการดา้นการตลาด และผูป้ระกอบการตอ้งการให้ตวักลางช่วยเหลือในดา้นการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในทกัษะตลาดต่างประเทศและการหาช่องทางการจดัจาํหน่ายสินค้าพร้อมทั้งการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของกิจการ  
   1.2.2 ด้านการบริหารจดัการ พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมขาดความรู้ด้านการจดัการและบริหารงานอย่างมีระบบประกอบด้วย ด้านการจดัการ
ทัว่ไป การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการเงิน การจดัการดา้นการผลิตหรือบริการ ในส่วน
ของบุคลากรภายในองค์กรขาดการพฒันาด้านทกัษะและฝีมือและความสามารถดา้นการบริหาร 
สาํหรับการกาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้
ให้ความสําคญัเพราะขาดความรู้ ความเขา้ใจในการกาํหนดพนัธกิจและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ 
และผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดองคค์วามรู้และความสามารถดา้นการทาํ
ธุรกิจระหว่างประเทศ และการแสวงหาความรู้และโอกาสทางธุรกิจ  สอดคล้องกับรัฐนันท ์        
พงศ์วิริทธ์ิธร และสุรชยั อุดมอ่าง (2554) ไดศึ้กษาการบริหารความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพื่อ
ความสําเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการแข่งขนัท่ีชัดเจน      
ซ่ึงช่วยสร้างขีดความสามารถและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั 
เน่ืองจากการกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานในอนาคตท่ีชัดเจนทาํให้ธุรกิจสามารถ
ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับบุรีโท ชามะรัตน์ (2548) กล่าวว่า              
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้นในการปฏิบติังานตอ้งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความประหยดั
คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัเพื่อใหเ้กิดความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนของ
องคก์ร และ วรวรรณ  ชิดอรุณ (2541) ไดก้ล่าววา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจดา้นการบริหาร การวางแผน การผลิต การเงิน การบญัชี และการตลาด 
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ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรจดัหาผูเ้ช่ียวชาญไวค้อยเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํหรือ   
จดัอบรมให้ความรู้ในดา้นวิชาการต่าง ๆ เช่น บญัชี การตลาด การบริหารจดัการเป็นตน้ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในอนัท่ีจะนาํความรู้ท่ีได้ไปพฒันาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการ
บริหารกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   1.2.3 ด้านการวิจยัและพฒันา พบว่าผูบ้ริหารหรือเจ้าของกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการวิจยัและพฒันา ส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะ
นาํงานวิจยัมาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมในผลิตภณัฑ์และไม่สามารถท่ีจะสร้างให้องคก์รของตนเอง
เกิดนวตักรรมได้  สอดคล้องกบักนช รัติวานิช (2556) ได้พูดถึงการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม
นวตักรรมในองค์กร จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํตวัเป็นผูน้าํของการเปล่ียนแปลงเสียก่อน 
และผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท้าํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํมากกว่าการเป็นผูช้ี้นาํ การวิจยัยงัพบว่าขอ้จาํกดั
การเขา้ถึงงานวิจยัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดจากการขาดเงินทุน
สําหรับการวิจยัและพฒันา บุคลากรและผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยั มีอยู่จาํกดัไม่เพียงพอ และขาด
หน่วยงานเจ้าภาพดูแลด้านการวิจยัและพฒันาเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง       
สอดคลอ้งกบัณัฐวฒัน์ สุขะศิริวฒัน์  และ ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี (2557) ไดศึ้กษาพบว่า อุปสรรคสําคญั
ของการพฒันานวตักรรมในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดจาก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การ
สนบัสนุนของรัฐบาลท่ีไม่เพียงพอประกอบดว้ยการช่วยเหลือดา้นการเงิน ทุน การสนบัสนุนดา้น
องคค์วามรู้และผูเ้ช่ียวชาญ  2) ตน้ทุนของการพฒันานวตักรรมและวิจยัสูง และ 3) ความยากในการ
แสวงหาแหล่งเงินทุน นอกจากน้ีผลงานวิจยัท่ีผลิตออกมาจากสถาบนัการศึกษาและหน่วยงาน
เก่ียวข้องไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และงานวิจัยทีมีอยู่นั้ นก็มีต้นทุนสูงกว่า                 
ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีจะไปถึงงานวิจยันั้นได ้สอดคลอ้งกบัมูลนิธิสถาบนัอนาคต
ไทยศึกษา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองยกระดบั SME ไทย: เร่งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั 
พบวา่อุปสรรคต่อการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยดา้นการเขา้ถึงนวตักรรม
เกิดจากการขาดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั (แหล่งความรู้) กบัภาคเอกชน 
(ผูน้าํความรู้ไปใช้) ทาํให้เกิดสินคา้ดา้นนวตักรรมน้อยแมว้่าสถาบนัการศึกษาจะมีเคร่ืองมือและ
บุคคลากรท่ีเพียบพร้อมในการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี แต่กลับขาดการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนทาํใหง้านวจิยัท่ีผลิตไดเ้ป็นงานเชิงวชิาการท่ียงัไม่สามารถนาํไปต่อยอเพื่อใชเ้ชิงพาณิชย์
มากเท่าใดนกั  
     นอกจากน้ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดความ
ตระหนักและการให้ความสําคัญของการวิจัยและพฒันาโดยเฉพาะเร่ืองของการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงพบวา่ผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
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ปัญญาด้วยการไม่เห็นถึงความสําคัญและขาดความรู้และในเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญา 
สอดคลอ้งกบัพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2553) ไดท้าํการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จากผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคญัของการสร้างนวตักรรมหรืองานสร้างสรรคใ์หม่ ๆมาก
นักโดยสาเหตุมาจาก ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยดาํเนินการผลิตใน
ลกัษณะของการ “ผลิตตามสั่ง” ผลิตตามรูปแบบท่ีลูกค้าตอ้งการจึงไม่เห็นความสําคญัของการ
ออกแบบหรือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ของตน ในส่วนการให้ความสําคญักับการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาพบวา่ 1) ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมองไม่เห็นวา่งาน
สร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์ของตนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและสามารถนาํไปต่อยอดทางการผลิตและใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชยไ์ด ้2) ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่ตอ้งการเปิดเผย
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 3) ขาดความเช่ือมัน่ในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศไทย  และ      
4) ขาดความรู้ในเร่ืองกฎหมายปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและไม่ไดรั้บการแนะนาํหรือให้
ความรู้ท่ีทัว่ถึงพอจากหน่วยงานของรัฐบาล  
   1.2.4 การใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ การเขา้ไม่ถึง
ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ พบว่าเกิดจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสับสนในหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือ ตลอดจนปัญหาของ
หน่วยงานช่วยเหลือนั้นมีลกัษณะของการทาํงานท่ีทบัซ้อนกบัหน่วยงานหลกัคือสํานกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ สสว. ความไม่เป็น
เอกภาพในการดาํเนินงานของหน่วยงานช่วยเหลือมีส่วนทาํให้งบประมาณท่ีลงไปเพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมผูป้ระกอบการไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลาํดบัถดัมาเป็นความไม่ต่อเน่ืองของ
นโยบายท่ีเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีเปล่ียนผูดู้แลและหน่วยงานตอ้งทาํตามภารกิจ
หลกักระทรวงตน้สังกดั สอดคลอ้งกบัจิรพนัธ์ สกุณา (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่าการให้บริการของภาครัฐต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัขาดความพร้อมในการส่งเสริมและสนบัสนุน
ผูป้ระกอบการท่ีครอบคลุมทัว่ทุกจงัหวดั ทุกพื้นท่ี ด้วยสาเหตุจาก 1) หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ           
ทาํหน้าท่ีส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดรั้บงบประมาณในวงเงินท่ี
จาํกดั 2) มีการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เช่น สังคม การคมนาคม ท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัและมีความจาํเป็น
เร่งด่วนในการพฒันาและส่งเสริมมากกว่าการพฒันาส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 3) เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ังในช่วง 3-4 ปี ท่ีผา่นมาเลยทาํให้ทิศทางการ
ส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดความต่อเน่ือง และ 4) การให้
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ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์ด้านบทบาทและบริการของงานการส่งเสริมผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของหน่วยงานภาครัฐยงันอ้ยอยู ่ขาดการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบ
และต่อเน่ืองและโดยส่วนใหญ่มกักระจุกตวัอยู่เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ
เฉพาะในเมืองใหญ่ท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูงหรือเป็นเมืองท่ีทาํการคา้ชายแดน 
และสอดคลอ้งกบัท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558 : 3) ไดเ้สนอรายงานการสร้างสังคมผูป้ระกอบการใน
ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันท่ีเป็นข้อจาํกัดพบว่ากลไกการขบัเคล่ือนนโยบายยงั
ซํ้ าซ้อนและไม่บูรณาการอยา่งเป็นเอกภาพระหวา่งภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมบทบาทของสถาบนัเฉพาะทางและสมาคมการคา้  
     บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีให้การพฒันาส่งเสริมขาดองค์ความรู้และ 
จิตวญิาณของการให้บริการเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไม่ไดรั้บประโยชน์และความช่วยเหลือดีพอ ส่วนของนโยบายและมาตรการนั้นเป็นการ
ให้มากกว่าการสร้างทุนทางความรู้หรือระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้กับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกิดช่องวา่งความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐและผูป้ระกอบการท่ีมาจากทศันคติการปิดกั้นเร่ืองของความลบัทางการคา้หรือความลบัทาง
ธุรกิจทาํให้การช่วยเหลือไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  สอดคล้องกบัณรงค์ศกัด์ิ      
จิตณรงค์รัตน์ (2557) ได้ศึกษาการพฒันาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนบัสนุน เตรียมบุคลากรให้เพียงพอ
สามารถรองรับกับความต้องการและสนับสนุนแนวคิดต่าง ๆ ของผู ้ประกอบการ และร่วม
ประชาสัมพนัธ์ท่ีง่ายต่อการเขา้ถึง สร้างความรู้ ความเขา้ใจอยา่งทัว่ถึงและมีการอาํนวยความสะดวก   
   1.2.5 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน พบว่าผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดเ้น่ืองจากปัจจยัเก่ียวขอ้ง 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นผูป้ระกอบการ ขาดการจดัทาํระบบบญัชีท่ีเป็นมาตรฐาน ขาดความสามารถในการจดัทาํแผน
ธุรกิจท่ีดีและน่าเช่ือถือ ขาดหลกัทรัพย์ค ํ้ าประกัน ขาดความรู้ด้านการบริหารเงินและวินัยทาง
การเงิน และขาดความรู้ดา้นช่องทางการระดมทุนทางเลือกอ่ืน ๆ  ปัจจยัดา้นสถาบนัการเงิน เอกสาร
ประกอบการพิจารณาสินเช่ือมีความยุง่ยากและใชเ้อกสารจาํนวนมาก บุคลากรผูพ้ิจารณาขาดความรู้
และความเช่ียวชาญ และสถาบนัการเงินสังกดัภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับการ
ขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินมีขอ้จาํกดัในด้านบุคลากรท่ีขาดความรู้ 
ความสามารถ หลกัเกณฑ์และระเบียบขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน
เน่ืองจากการพิจารณาจะตอ้งไปตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้การพิจารณา
ตอ้งใชค้วามละเอียดและรอบครอบ  สอดคลอ้งกบัจรสวรรณ ล้ิมโสภาธรรม (2546) ไดก้ล่าวว่า 
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วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีถูกมองวา่เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง 
มีหลกัประกนัไม่เพียงพอท่ีจะคํ้าประกนัภาระหน้ีสินประกอบกบัขนาดของสินทรัพยไ์ม่เขา้เกณฑ์
และมีระบบบญัชีไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่สามารถท่ีตรวจสอบไดท้าํใหไ้ม่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา  
  1.3 ด้านศักยภาพทางการแข่งขันของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ    
ขนาดยอ่ม ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น
มาจากปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่  
   1.3.1 ดา้นบทบาทของภาครัฐ พบว่านโยบายของภาครัฐส่งผลให้เกิดปัจจยั
ดา้นบวกโดยภาครัฐไดก้าํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และงบประมาณในการสนบัสนุนใน 
ด้านการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ด้านการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรมในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนั ดา้นปัจจยัเอ้ือในการดาํเนินธุรกิจ ดา้นการตลาด และดา้นการปรับแกไ้ขกฎหมาย
และขอ้ระเบียบ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่าแมภ้าครัฐจะมีนโยบายสนบัสนุนท่ีดีพอผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มก็ยงัไม่สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากนโยบายของภาครัฐในการ
สนับสนุนส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั เน่ืองจากภาครัฐขาดการสร้างการรับรู้ใน
นโยบายและมาตรการท่ีออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ขาดความเป็นเอกภาพในการนาํไปสู่
การปฏิบติัของหน่วยงานเก่ียวขอ้ง การจดัสรรงบประมาณเพื่อการสนบัสนุนยงัไม่มีประสิทธิภาพดี
พอ กฎเกณฑ์และขอ้ระเบียบขั้นตอนการติดต่อประสานงานมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน และ
การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัของหน่วยงานเก่ียวขอ้งนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ
นโยบาย ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐขาดความเขา้ใจในกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
สอดคล้องกับมนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย (2550) ได้ศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย ตามแนวคิดฐานทรัพยากร: กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตสินคา้
ประเภทอาหารเพื่อการส่งออก โดยการลงสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มในเร่ืองของนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีภาครัฐจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน      
การดาํเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ให้แก่วิสาหกิจนั้นยงัไม่เกิดประสิทธิผลต่อวิสาหกิจเท่าท่ีควรเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี 1) ขาดการ
เตรียมการท่ีดีในการเร่ิมดาํเนินงานแต่ละโครงการ มกัมีขอ้จาํกดัในดา้นระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการ
ให้เสร็จส้ินทาํให้คุณภาพในการดาํเนินการในโครงการต่าง ๆ ลดลง 2) ระบบและขั้นตอน           
การทาํงานของหน่วยงานราชการทาํให้การดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ขาดความคล่องตวั 3) การ
สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อนและล่าช้าไม่ทนักบัความตอ้งการ 4) การ
ควบคุมคุณภาพการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยร่วมดาํเนินการในโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐยงัไม่สามารถทาํให้คุณภาพการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน 5) การประเมินผล
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ความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑ์ของภาครัฐซ่ึงขาดการให้ความสําคญัในมุมมองของ
ผูป้ระกอบการทาํให้ขาดการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 6) เจา้หนา้ท่ีภาครัฐบางส่วน
ยงัขาดมุมมองในเชิงธุรกิจทาํให้ไม่เขา้ใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของวิสาหกิจ 7) ขอ้จาํกดัด้าน
งบประมาณทาํใหไ้ม่สามารถสนบัสนุนวิสาหกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึงและขาดการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
8) วสิาหกิจบางส่วนไม่สามารถเขา้ถึงข่าวสารของภาครัฐ 9) บริการดา้นขอ้มูลและสารสนเทศดา้น
การตลาดต่างประเทศในเชิงลึกมีน้อยและขาดความทนัสมยั ละ 10) การใชสิ้ทธิในการลดหย่อน
ภาษีได้รับความสนใจน้อยเพราะวิสาหกิจไม่มัน่ใจในการตรวจสอบเกรงว่าหากถูกตรวจสอบ
เอกสารยอ้นหลงัจะทาํใหเ้กิดความยุง่ยากและเสียเวลา  
   1.3.2 ด้านผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีความสามารถและได้เปรียบทางการ
แข่งขนัดว้ยเร่ืองของศกัยภาพในเร่ืองของความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร บริการ ท่องเท่ียว 
เพราะมีความโดดเด่นและความสามารถในด้านของงานศิลป์ ความประณีต และความเป็น
เอกลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัณรงค์ศกัด์ิ จิตณรงครั์ตน์ (2557) ไดศึ้กษาการพฒันาความสอดคลอ้งของ
มาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า จุดแข็งของประเทศไทยใน  
หลาย ๆ ดา้น ทาํให้ประเทศไทยเป็นผูน้าํตลาดในภูมิภาคดว้ยความเขม้แข็งของตราสินคา้ประเทศ
ไทยและความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นจนสามารถกา้วสู่การนาํเสนอคุณค่าทางจิตใจท่ีแตกต่างจาก  
คู่แข่งขนั และการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทั้งตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความดึงดูดใจในธรรมชาติ
และวฒันธรรม เป็นโอกาสท่ีประเทศไทยสามารถนาํมาแสวงหาประโยชน์จากยทุธศาสตร์การตลาด
ของภูมิภาค โดยการมุ่งเนน้การส่งเสริมวฒันธรรม ธรรมชาติ ท่องเท่ียวชุมชน เป็นจุดขายหลกัเชิง
สร้างสรรค์ของภูมิภาค  และสอดคล้องกับ ปรัชนันท์ กังวานปิยศักด์ิ (2550) ได้ศึกษาขีด
ความสามารถและความเป็นผูป้ระกอบการของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทสถานประกอบการสปามาตรฐาน ในภาคตะวนัออก พบว่าผู ้ประกอบการวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขีดความสามารถหลกัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยความรู้ ความสะอาด 
ความรู้ด้านการบาํบดัด้วยมือ ความรู้ด้านการบาํบดัด้วยนํ้ าหรือวารีบาํบดั ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ 
ความรู้ดา้นเคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นสปา  นอกจากน้ีงานวิจยัยงัพบวา่ขอ้อุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัคือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
ขาดแรงงานท่ีมีทกัษะและความสามารถตรงกบัลกัษณะของงาน ขาดการวางแผนการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากร ความสามารถดา้นของภาษาต่างประเทศหรือประเทศคู่คา้อยูใ่นระดบัตํ่า ผูบ้ริหาร
เจา้ของขาดความรู้ความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาสินค้าท่ีผลิตจึงเป็นสินค้าท่ีไม่ได้สร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือแตกต่างจากคู่แข่งขนั ความสามารถด้านของเทคโนโลยีเป็นการผลิตข้ึนมาใช้เอง  
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จากประสบการณ์ขาดการนาํหลกัทฤษฏีหรือวชิาการเขา้มาช่วยทาํใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไม่ไดคุ้ณภาพและ
เกิดการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เกิด
ศกัยภาพทางการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั นุชจรินทร์  เกตุนิล (2548) ท่ีพบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีปัญหาการขาดระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีครอบคลุมครบถว้นถูกตอ้ง
และทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั มนสันนัท์ พงษ ์ ประเสริฐชยั (2550) พบวา่การมีระบบฐานขอ้มูล
ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงระบบ
ฐานข้อมูลหมายถึง การท่ีองค์กรมีการจดัหา จัดทาํ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบแบบแผนตามหลกัวิชาการและสามารถนาํใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพในดา้นของ
การตลาด การผลิต การบญัชี และผลของการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในงานวิจยัยงัพบว่า แมจ้ะมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีดีแต่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัไม่เห็น
ความสําคญัในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีอยู่ ซ่ึงสาเหตุมาจาก ขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
นาํมาใช ้ไม่สามารถแปลงขอ้มูลท่ีมีอยู่ให้เป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และ
ข้อมูลท่ีจดัเก็บไวไ้ม่สมบูรณ์ครบถ้วนและขาดความเป็นปัจจุบัน และยงัพบว่าการท่ีองค์กรมี
บุคลากรทั้งระดับบริหารและระดบัพนักงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานตรงกับ
ลกัษณะของงานเป็นอยา่งดีแลว้จะทาํใหอ้งคก์ร ยิง่มีความสามารถในการแข่งขนั 
   1.3.3 ดา้นเครือข่าย จากการศึกษาพบวา่ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้งให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการรวมตวักนัเพื่อสร้างเครือข่าย (Cluster) โดยนโยบายและมาตรการ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง แต่ผูป้ระกอบยงัไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีได้จากการรวมกลุ่มการสร้าง
เครือข่าย ขาดผู ้นําท่ีมีบทบาทเข้าไปสร้างกระบวนการสร้างเครือข่าย การดําเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการเป็นลกัษณะโดดเดียว (Stand Alone) และทศันคติด้านของความลบัทางธุรกิจ 
ผลประโยชน์ ความไม่ไวว้างใจ เป็นปัญหาทาํให้เกิดการรวมกลุ่มไม่ประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ียงั
พบวา่ขาดการบูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีผลกัดนัและส่งเสริมในการเช่ือมโยงดา้น
ของบุคลากร งบประมาณ ฐานขอ้มูล ขาดการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) ในระดับตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อมไม่สามารถใช้ศกัยภาพของนโยบายด้านการสร้างเครือข่ายมาเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัได ้ ดงัท่ี สํานกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2558) ไดก้ล่าวไวถึ้งคลสัเตอร์กบั
การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขนัวา่ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการพฒันาคลัสเตอร์นั้น คือ การสร้าง
ความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขนัโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลสัเตอร์นั้น ๆ 
จะตอ้งมีการวางแผน กาํหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ในการพฒันาร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
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โดยรวมของคลสัเตอร์นั้น ๆ และการรวมกลุ่มของหน่วยธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ประสบผลสําเร็จ
จาํเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มประสบผลสําเร็จ โดยปัจจยัดงักล่าวประกอบด้วย        
1) การรวมกลุ่มตอ้งเกิดมาจากความคิดริเร่ิมและความตอ้งการของภาคธุรกิจเอกชนเป็นสําคญัโดยมี
ภาครัฐเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนและผลกัดนั 2) ในคลสัเตอร์นั้นตอ้งมีกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีเป็นแกนนาํ
สําคญัในการรวมกลุ่ม 3) คลัสเตอร์ท่ีรวมตวันั้นควรมีศกัยภาพท่ีพร้อมในการพฒันาและสามารถ 
พึ่งพาตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง 4) ทศันคติ ความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม     
5) ความเขม้แขง็ของผูท่ี้เขา้มามีบทบาทในการพฒันาคลสัเตอร์ไม่วา่จะเป็นผูน้าํกลุ่ม ผูป้ระสานงาน 
ท่ีปรึกษา 6) ความเขม้แข็งของหน่วยงานให้บริการเพื่อการพฒันาธุรกิจในการให้บริการและการ
สร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงของหน่วยงานในพื้นท่ี 7) มีการประสานและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
ยติุธรรมอนัก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย  และ 8) นโยบายของคลสัเตอร์ควรมีความเช่ือมโยง
และสอดคลอ้งกบันโยบายของจงัหวดัหรือภูมิภาคนั้น ๆ  
  จากผลการวิจยัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ดา้นความเขา้ใจและความเตรียมพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดา้นสภาพปัญหา
และอุปสรรค ด้านศกัยภาพทางการแข่งขนั และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาจุดแข็งของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย พบวา่การมีทกัษะและความชาํนาญดา้นงานศิลป์ งาน
บริการ และโครงสร้างองค์กรมีลกัษณะยืดหยุน่ปรับตวัไดดี้ในสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เป็นจุด
แข็งของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สําหรับจุดอ่อนนั้นพบว่าสภาพของ
ปัญหาและอุปสรรคเกือบทุกด้านดังท่ีผู ้วิจ ัยได้อภิปรายไว้นั้ นส่งผลให้เป็นจุดอ่อนสําหรับ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  แมจ้ะมีจุดอ่อนมากกวา่จุดแข็งแต่ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจ  ขนาดกลางและขนาดย่อมยงัมีโอกาสจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร่ือง
ของการรวมกลุ่มทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการคา้ การลงทุน การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรี แต่ก็ไม่
พน้เร่ืองของอุปสรรคท่ีจะมาพร้อมกบัการเปิดเสรีการคา้ การลงทุน และแรงงาน ในเร่ืองของสภาพ
ทางการแข่งขนัท่ีจะรุนแรงเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบัศกัด์ิดา ศิริภทัรโสภณ (2559) กล่าวไวว้า่ การ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ีนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงอยา่งมากและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคและในระดบัโลกหลายดา้น การเปล่ียนแปลงนั้นจะเป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเตรียมการพฒันาขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในทุก ๆ ดา้น  
 2. การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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  จากผลการวิจยัการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูว้ิจยัคน้พบว่า การได้มาของยุทธศาสตร์นั้นจกัตอ้งมาจากกระบวนการของการพฒันา
ยุทธศาสตร์ ซึงผลของกระบวนท่ีได้มานั้นตอ้งทาํการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านท่ีเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนาํมา
กาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ตามท่ี จุฬาภรณ์  มาเสถียร (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่การไดม้าซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ีผา่น
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT โดยการให้เกิดประโยชน์และคุณค่า โดยการได้มานั้ น เป็น
กระบวนการคิดการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดการพฒันาอย่างแทจ้ริง และการ
กาํหนดยุทธศาสตร์มิใช่เพียงแต่เป็นการเลือกวิธีการดาํเนินการเพื่อให้บรรลุผลในระยะสั้น หากแต่
จะตอ้งมีการคาดการณ์ถึงการนาํยุทธศาสตร์ไปใช้หรือมองไปถึงผลกระทบในอนาคตจากการใช้
ยุทธศาสตร์ท่ีเลือกไว ้ ฉะนั้นการกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ีดีจะต้องให้ความสําคญักับการคิดแบบ    
บูรณาการ การคิดเชิงอนาคต และอาศยัพลงัการมีส่วนร่วมท่ีมาจากความรู้หรือปัญญามาร่วมกนั    
วางยทุธศาสตร์  
 โดยกระบวนการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในงานวจิยัคร้ังน้ี  มาจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสาํรวจความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมนําส่ิงท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อพฒันายุทธศาสตร์โดยการเลือกผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญเก่ียวกบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นในการพฒันายุทธศาสตร์  ผลของการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง        
17 ท่าน พบว่า การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้   
แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้
พร้อมสําหรับการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันายุทธศาสตร์ดงักล่าวดว้ยเหตุผลท่ีมา
จากภาครัฐหรือหน่วยงานเก่ียวขอ้งจกัตอ้งปรับปรุงหรือพฒันาสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทิ 
การกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การอาํนวยความสะดวกทั้งดา้นท่ีเป็นทรัพยากรทางกายภาพและ
มิใช่ทางกายภาพ ใหเ้อ้ืออาํนวยความสะดวกสําหรับการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีศกัยภาพทางการแข่งขนั สอดคล้องกับเกณฑ์การวดัความสามารถ
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ทางการแข่งขนัตามท่ี WEF (World Economic Forum  (World Economic Forum, 2008, อา้งถึงใน 
สาํนกังานคณะกรรมกาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  ไดก้าํหนดไวว้า่การท่ีประเทศใด
ประเทศหน่ึงจะไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (Competitive Advantage) อาจจะตอ้งสร้างความสามารถ
ทางการแข่งให้กบัทุกภาคส่วนภายในประเทศ ซ่ึงปัจจยัทีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศไว ้12 ปัจจยัหลกั จดัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จดัทาํเป็นดชันีความสามารถในการแข่งขนั 
(Global Competitiveness Index: GCI)  ซ่ึงผูว้ิจยัขอกล่าวอภิปรายเพียงกลุ่มท่ี 1 ปัจจยัหลกัของกลุ่ม
ประเทศท่ีแข่งขนัหรือขบัเคล่ือนด้วยปัจจยัพื้นฐาน ประกอบด้วยปัจจยั ด้านสถาบนั สถาบนั 
(Institutions) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Macroeconomic 
Environment) สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and Primary Education) และจาก
ผลการวิจยัในคร้ังน้ีในขั้นตอนการวิจยั EDFR รอบท่ี 3 พบวา่ การพฒันายุทธศาสตร์ตามความเห็น
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง โดยมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) 
ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50)  และความเหมาะสมขอ้ท่ีมีค่ามธัยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป (Md. ≥ 
3.50) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเวน้จดัตั้ งศูนย์วิจยัและนวตักรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่ม ท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   2) การพฒันาและเสริมสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันา
ยุทธศาสตร์ดงักล่าวดว้ยเหตุผลดา้นความสามารถทางการแข่งขนัท่ีเป็นจุดอ่อนของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมาพร้อมกบัโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จาํเป็นท่ีจะตอ้งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัท่ีผลการวิจยัในคร้ังน้ีในขั้นตอนการวิจยั EDFR รอบท่ี 3 พบวา่ การ
พฒันายุทธศาสตร์ตามความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งโดยมีค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา ( IR. ≤ 1.50 ) และความเห็นเหมะสมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้การส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร ท่ีกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  3) การพฒันาและเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันายุทธศาสตร์ดงักล่าวดว้ยเหตุผลการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการอย่าง
แข็งแกร่งและมีศกัยภาพนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการจะไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมให้เกิด
คุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการในแต่ละดา้นอาทิเช่น ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ด้านการ
แสวงหาโอกาสในทางธุรกิจ หรือดา้นคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจและการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ง  ซ่ึงสอดคล้องกบัรุ่งนภา ต่ออุดม (2550) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง 
‚ปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในภาคอุตสาหกรรม
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เกษตร ภาคการคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา‛ พบว่าปัจจยัความสําเร็จของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประกอบไปดว้ย 
ปัจจัยด้านภาวะผู ้นํา ท่ี มีวิสัยทัศน์มุ่งหวังให้ กิจการเติบโต มีทักษะและคุณลักษณะเป็น
ผูป้ระกอบการ  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีความสามารถตดัสินใจ มีความซ่ือตรงในการดาํเนินธุรกิจ
และการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในธุรกิจ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการผู ้ประกอบการท่ีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจ มีการวางแผนการทาํธุรกิจ การให้ความสําคญักบัคุณภาพของสินคา้และ  
การติดตามข่าวสารขอ้มูล  ปัจจยัดา้นบุคลากรสนบัสนุนและจา้งแรงงานในพื้นท่ีพร้อมกบัการสร้าง
แรงจูงใจในลกัษณะผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน และ ปัจจยัด้านนโยบายรัฐในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคด้านการจดักาเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาด้าน
คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ปัญหาด้านแรงงาน และปัญหาด้านคลังสินค้า เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัคงประสบอยู่ และผลการวิจยัในคร้ังน้ีในขั้นตอนการวิจยั 
EDFR รอบท่ี 3 พบว่า การพฒันายุทธศาสตร์ตามความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลอ้งโดยมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) 
และความเห็นเหมะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกบัต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  และ  4) การพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของไทยเติบโตและย ัง่ยนืในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
พฒันายุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วยเหตุผลท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้ น      
ควรท่ีจะใชโ้อกาสจากการเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัให้กับตนเองซ่ึงมีจุดแข็งท่ีเป็นความเด่นชัดในหลายเร่ือง อาทิเช่น ด้านความเช่ียวชาญ       
ในดา้นอาหาร บริการ ท่องเท่ียว ท่ีมาจากเอกลกัษณ์ในความเป็นไทย การมีจิตใจให้บริการความ  
เอ้ืออารีและการมีอธัยาศยัท่ีดีของคนไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการทาํ EDFR 
พบว่าการพฒันายุทธศาสตร์ตามความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องโดยมีพิสัย
ระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range: IR.) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา (IR. ≤ 1.50) และความเหมาะสม    
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดยกเวน้การส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีต้นทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศ
กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และการจดัทาํขอ้มูลเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวก สําหรับ         
การลงทุนทั้งทางกฎหมาย ข้อระเบียบ การจดัตั้ ง และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มประเทศ
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อาเซียนเพื่อประโยชน์สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทางเลือกการลงทุนกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  แนวทางของการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของกระบวนในการได้มาของการกาํหนดยุทธศาสตร์ตามแนวคิดและทฤษฏีของ Bryson and  
Alston (2005) ได้กาํหนดรูปแบบของการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนสําคญั               
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์การและสภาพแวดล้อมภายนอก  การกาํหนดและวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ การพฒันายุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ และการนาํยุทธศาสตร์ไปใช้  นอกจากน้ี
เพื่อให้การได้มาของการพัฒนายุทธศาสตร์ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นนั้ นผูว้ิจ ัยได้นํา
กระบวนการของการวิจยัแบบ EDFR ตามแนวคิดของจุมพล พูลภทัรชีวิน (2530) ท่ีวา่การวิจยัโดย
ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจยัอนาคต
ท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัองค์ความรู้ในอนาคตของศาสตร์ดา้นต่าง ๆ 
การวจิยัโดยใชเ้ทคนิค EDFR ถือเป็นการวิจยัในอนาคตโดยมุ่งเนน้การศึกษาวิจยัในเชิงลึกเพื่อให้มี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. การนาํเสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  จากผลการวิจยัการนาํเสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการจดัสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา ผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นขอ้เสนอทางยุทธศาสตร์
จากผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดร่้วมกนัอภิปรายเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสําคญัของยุทธศาสตร์ 
ไดยุ้ทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายในประเด็นเก่ียวกบั
ยทุธศาสตร์ดงัน้ี   
  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสําหรับการพฒันาและ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผลการวจิยัพบวา่ประเด็นหลกัของการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
ความสามารถในการบริหารจดัการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกด้านท่ีมีอยู่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งให้กบัผูป้ระกอบการ หน่ึงในพลงัขบัเคล่ือนให้
เกิดประสิทธิภาพของการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อมคือ ภาครัฐ เป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ       
ทิศทางการดาํเนินงาน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้พร้อมสําหรับการอาํนวยความสะดวกในดา้น  
ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาปรับโครงสร้างสถาบนั การพฒันาและสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของภาครัฐให้เกิดทกัษะและประสิทธิภาพในการพร้อมให้บริการดว้ย
จิตอาสา การดาํเนินการเหล่าน้ีนาํมาสู่ประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซ่ึงข้อค้นพบจากงานวิจัยในคร้ังน้ีผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านของปัญหาและอุปสรรค พบว่า ด้านการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานภาครัฐของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยภาพรวมมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่ในระดบัมาก (  = 3.57, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มาตรการความ
ช่วยเหลือและพฒันาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ตรงกบัปัญหาและความ
ตอ้งการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด ( = 3.63, S.D. = 
0.99)  รองลงมาคือ ความยากลาํบากในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สําหรับการใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นขอ้มูลในการดาํเนินธุรกิจ ( = 3.58, S.D. = 1.03) 
ซ่ึงขอ้คน้พบจากงานวิจยัเชิงปริมาณดงักล่าวสอดรับงานวิจยัเชิงคุณภาพในคร้ังน้ีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าว
ไวว้า่ ‚.....ยงัคงเป็นอุปสรรคสําหรับ SME ไทย เน่ืองจากการส่งเสริมและพฒันา SME ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ดาํเนินการโดยหน่วยงานหลากหลายมากกว่า 20 หน่วยงาน ขอ้มูลการให้บริการส่งเสริม
ต่างๆ จึงกระจายอยูต่ามหน่วยงาน ทาํให้ SME ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการคน้หาบริการท่ีตรง
กบัความตอ้งการของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมของภาครัฐยงัเป็นลกัษณะท่ีต่างคนต่างทาํ ยงัขาด
การเช่ือมต่อกนัท่ีดี ทาํให ้SME เม่ือไดรั้บบริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานหน่ึงไปแลว้ ก็จะตอ้ง
ไปหาหน่วยงานอ่ืนในการใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองอ่ืนต่อไป หน่วยงานภาครัฐมีหลายหน่วยงานท่ี
มีขอ้มูลช่วยเหลือ หน่วยงานภาครัฐพยายามท่ีจะแกปั้ญหาโดยการทาํ Single Widow แต่ในทาง
ปฏิบติัยงัไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัได ้ก็ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของการให้บริการท่ีทบัซ้อนกนัอยู่บา้ง 
การติดตามนโยบายก็ยงัไม่มีความชัดเจน มี สสว. อยู่ก็ไม่ได้ทาํอะไรมากเพราะ สสว. เป็นแค่
หน่วยงานสังกดัสํานกันายกรัฐมนตรี ไม่มีอาํนาจและงบประมาณท่ีจะไปติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทาํหน้าท่ีแค่ประสานงานแต่ก็ยงัไม่ดีพอ.....‛ (นามสมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 
มกราคม 2559) และจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในขั้นตอนการทาํ EDFR ใน
งานวิจยัพบวา่ ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้พร้อมสําหรับการพฒันา
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัในด้านความเหมาะสมของยุทธศาสตร์อยู่ในระดบั     
มากท่ีสุด  นอกจากน้ีจากการประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum) ผูท้รงคุณวุฒิได้

 



307 
 

307 

ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและประเมินผลของยุทธศาสตร์พบว่า ยุทธศาสตร์ดงักล่าวนั้น      
จะเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงหน่วยงานท่ี
ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งผูร่้วมอภิปรายไดก้ล่าวเสริมใน
เร่ืองของการปรับโครงสร้างสถาบนัท่ีควรจะตอ้งรวมกลุ่มเพื่อให้ผูป้ระกอบการไม่เกิดความสับสน
ในการเขา้ไปติดต่อขอความช่วยเหลือและปรึกษา  ซ่ึงผลของการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Porter (1990) ทีวา่การพฒันากลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดข้ึนโดยการอาศัยปัจจัยทั้ ง 5 ด้าน ตามแนวคิดแบบ        
เหล่ียมเพชร (Diamond Model) ซ่ึงหน่ึงในปัจจยัท่ี Porter กล่าวถึง คือ บทบาทด้านภาครัฐ 
(Government) ท่ีจะตอ้งทาํหน้าทีเป็นตวัเร่ง (Catalyst) และเป็นผูท้า้ทาย (Challenger)  โดยการ
กระตุ้นและส่งเสริมหรือผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ เกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะทาํให้องค์กร
ขบัเคล่ือนไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้รัฐบาลจะเป็นผูส่้งเสริมให้องค์กรทั้งหลาย
สามารถปรับตวัใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการปรับปรุงสินคา้และบริการเพื่อกระตุน้ให้
เกิดอุปสงค ์พร้อมทั้งมุ่งเนน้การสร้างปัจจยัสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันา 
ปรับปรุง หรือเอ้ืออาํนวยความสะดวกท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง  และสอดคลอ้งกบั ธงพล  
พรหมสาขา ณ สกลนคร (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ‚การพฒันาองคก์รของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย‛ ผลการศึกษาพบวา่ปัญหา
และอุปสรรคสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) นโยบายของ
ภาครัฐและการสนบัสนุน 2) ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 3) ดา้นองค์ความรู้ 4) ดา้นแรงงาน และ    
5) ดา้นการตลาด และแนวทางของการพฒันาการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผู ้เ ช่ียวชาญโดยข้อเสนอแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กร คือ นโยบายภาครัฐและการสนับสนุน การพฒันาด้านนโยบายการ
ปล่อยสินเช่ือ และ 2) ด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย การพฒันาด้านระบบบญัชี    
และการเงิน ด้าน การพฒันาองค์ความรู้ของผูป้ระกอบการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
สถานประกอบการ  ดา้นการจดัการทางการตลาด ดา้นการใช้กลยุทธ์การรับช่วงการผลิตเพื่อการ
พฒันาองคก์ร และดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาองคก์ร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ประเด็นสําคญัอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจกั
ตอ้งพฒันาเพราะ ขอ้คน้พบจากผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในเร่ืองของการสร้างนวตักรรมและความคิดสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนั ไดก้ล่าวแสดงความเห็นไวว้า่ ‚.....SMEs ไทยมีปัญหาเร่ืองการเขา้ไม่ถึงงานวิจยัและ
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นวตักรรมต่าง ๆ ซ่ึงต่างจากประเทศสิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย SMEs เขาจะมีความสามารถดา้นการ
วิจยัและนวตักรรมมาก เพราะผูป้ระกอบการเขาสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลงานวิจยัและนวตักรรม 
รัฐบาลสนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรมสร้างมูลค่าสินคา้และบริการ‛ (นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้นม, 
สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธันวาคม 2559) รวมทั้งขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านท่ีเป็น
จุดอ่อนคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัขาดบุคลากรภายในองค์กรท่ีมีทกัษะด้านการ
พฒันาและวจิยัส่งผลใหสิ้นคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่เป็นสินคา้พื้นฐาน และสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัเกิดจากการลอกเลียนแบบและทาํตามส่งผลให้สินคา้และบริการมีมากกวา่ความ
ตอ้งการของตลาดจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาด้านราคา ซ่ึงขอ้คน้พบจากการวิจยัเชิงคุณภาพดงักล่าว
สอดรับกบัขอ้คน้พบเชิงปริมาณในการวิจยัน้ี ด้านการเตรียมพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่ ดา้นการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้หรือบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.73, S.D. = 
1.17) เม่ือจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของการเตรียมความพร้อมอยูใ่นลาํดบัท่ี 12 จากทั้งหมด 13 ดา้น 
แสดงให้เห็นว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีปัญหาหรือไม่มีการเตรียมพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นปัญหาสําคญัขอ้ถัดมาท่ีเป็นจุดอ่อนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคดงัขอ้คน้พบว่า สภาพทางการแข่งขนัท่ีรุนแรง
มากข้ึนจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน และ ความก้าวหน้าของการคิดค้นและสร้าง
นวตักรรมส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแข่งขนัในอนาคต เป็นขอ้มูลท่ีสําคญัอยา่งยิ่งท่ีรัฐบาลหรือผู ้
ท่ีเก่ียวข้องตอ้งร่วมมือกนัในการแก้ไขหรือพฒันาจุดอ่อนสําคญัน้ีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้กลายเป็นจุดแข็ง เพราะภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการแข่งขนัสร้างแรงกดดนัต่อ
องคก์รอยา่งมาก ทาํใหอ้งคก์รตอ้งพยายามใชค้วามคิดสร้างสรรคต่์างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ียอดเยี่ยมกว่าเพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององคก์ร (Amabile and others, 1996; 
Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; 
Kanter, 1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 
2553) และความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมจึงกลายเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับองคก์ร  เพราะองคก์ร
ท่ีประสบความสําเร็จสูงทั้งหลายทัว่โลกต่างให้ความสําคญัในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในการสร้างนวตักรรมขององค์กร เน่ืองจากการสร้างสรรค์นวตักรรมขององค์กรเร่ิมตน้
จากความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล (McGregor, 2007; Trompenaars and Hampden-Turner, 2010, 
11, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวนิ, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน 
(2554; 2558) ท่ีแสดงถึงความสําคญัของความคิดสร้างสรรคก์บัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทย และสอดคลอ้งกบั รติมา คชนนัท์  (2558) กล่าวไวว้่า นวตักรรมเป็นตวัแปรท่ีสําคญัทาง
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เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีจาํเป็นตอ้งมีการผลกัดนันวตักรรม
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอีกทั้งปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่า นวตักรรม ไม่ไดมี้ส่วน
สําคญัเฉพาะการพฒันาธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัประเทศดว้ย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Drucker (1985) กล่าวไวถึ้งคาํจาํกดัความของคาํ
วา่นวตักรรมคือ เคร่ืองมือท่ีสําคญัของผูป้ระกอบการในการสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ
และความมั่นคั่งโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือจากการสร้างข้ึนใหม่รวมทั้ งการพัฒนาข้ึนจาก        
ความรู้ใหม่ และสอดคลอ้งกบั เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์(2556) ไดก้ล่าววา่  การใชน้โยบายภาคคลงั      
มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพของเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนสามารถดูได้จากการ
ช่วยเหลือส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพราะผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสําคญัมาก เน่ืองจาก 80% ของการจา้งงานเป็นผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 
ประมาณ 37% เพราะฉะนั้นประเทศจะเติบโตได ้SMEs จะตอ้งมีนวตักรรม มีผลผลิต 
  นอกจากน้ีการสนับสนุนการให้คุณค่าและมูลค่ากับสินค้าและบริการท่ีเป็น
นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขนัดว้ย
ความสาํคญัของการสร้างคุณค่าและมูลค่าท่ีเกิดจากผลิตภณัฑห์รือบริการ ผลการวิจยัพบวา่ ประเด็น
สําคญัอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลและผูท่ี้เก่ียวข้องจกัต้องพฒันาเพราะ ข้อคน้พบจากผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับ
จุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเร่ืองการสร้างตราสินคา้ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลได้กล่าว
แสดงความคิดเห็นไวว้า่ ‚.....คุณจะสังเกตเห็นวา่ SMEs นอ้ยรายมากท่ีจะมีตราสินคา้เป็นของตนเอง
และเป็นท่ียอมรับ เพราะอะไร เพราะ SMEs ไม่เคยรู้เลยวา่เขาทาํ Brand กนัยงัไง ภาครัฐก็พยายาม
นะท่ีจะอบรม แต่โปรแกรมการอบรมของภาครัฐไม่ไดมี้ความต่อเน่ืองและไม่เจาะลึกอบรมเพียง
เบ้ืองตน้วา่ Brand สําคญัยงัไง ดียงัไง แต่ไม่ไดบ้อกวิธีการท่ีจะสร้าง Brand เพราะการทาํให้เกิด 
Brand นั้นมนัมีอะไร  ท่ีตอ้งเรียนกนัอีกมากและตอ้งอาศยัเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์เขา้มา
เก่ียวขอ้ง ยงัไม่เห็นความชดัเจนของรัฐในการทาํให้ SMEs เกิดแนวคิดดา้นการสร้างสรรคไ์ม่เอา
นามธรรมนะตอ้งเป็นรูปธรรม .....‛ (นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น, สัมภาษณ์วนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2558) และสอดกบัแนวคิดของ Keller (2003) การจดจาํตราสินคา้เป็นความสามารถในกายืนยนัวา่
เคยได้พบเห็นสินค้านั้น ๆ แล้ว ในช่วงเวลาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงการรับรู้ในตราสินค้าระดับน้ียงัไม่
เพียงพอต่อการตดัสินใจใด ๆ ของผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคเหล่าน้ีไม่สามารถอธิบายถึงรายละเอียด
ของตราสินคา้นั้นได ้การตระหนกัรู้ตราสินคา้จะมีอิทธิผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ไดก้็ต่อเม่ือสามารถระลึกได ้เม่ือนึกถึงประเภทสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือทาํใหผู้บ้ริโภคนาํตราสินคา้นั้น ๆ 
และสอดคลอ้งกบั วรพล โสคติยานุรักษ ์(2557) ไดก้ล่าววา่ ผูผ้ลิตภายในประเทศยงัมีบทบาทเป็นผู ้
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รับจา้งผลิตสินคา้ให้กบัตราสินคา้ดงัของโลกท่ีเรียกว่าเป็นการผลิตสินคา้แบบ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) ไม่ค่อยเนน้ในเร่ืองของการวจิยั พฒันา หรือออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าแก่
ตราสินคา้ของตนเอง  
  ส่ิงสําคญัอีกประการของยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ การพฒันาและประสานเสริมพลังการสร้าง
เครือข่ายให้กับผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากข้อคน้พบในงานวิจยัเชิง
คุณภาพพบว่าอุปสรรคท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ประสบ
ผลสาํเร็จจากการสร้างเครือข่าย (Cluster) มาจากประเด็นของผูน้าํท่ีจะนาํไปสู่กระบวนการอนันาํมา
สู่การสร้างเครือข่าย (Cluster) ความไม่ไว้วางใจระหว่างผู ้ประกอบการในกลุ่มเครือข่าย 
ผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตวั ตลอดจนการขาดการบูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีผลกัดนัใน
ดา้นต่าง ๆ อาทิ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนขนาดใหญ่ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ไม่สามารถท่ีจะรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายได้ตรงตามนโยบายของภาครัฐท่ีให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุน ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีไดก้ล่าวแสดงความเห็นไวว้า่  ‚....ปัจจุบนั SMEs ไทย 
ยงัมีระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจในระดับสากลตํ่ากว่าประเทศในอาเซียน อย่าง
สิงคโปร์ มาเลเซีย ทาํให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้เต็มท่ี สาเหตุ
เพราะโดยส่วนใหญ่ SMEs ทีเป็นรายยอ่ยซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดดาํเนินธุรกิจแบบ stand 
alone มากกว่าท่ีจะเป็นเครือข่ายหรือมีพนัธมิตรทางธุรกิจ เม่ือเขา้สู่ AEC มีการเปิดเสรีทางการคา้
และการลงทุนจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสนับสนุนให้ SMEs สร้างเครือข่ายและให้ความรู้และ
ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางการคา้ในระดบัภูมิภาค ดงันั้นหน่วยงานเก่ียวขอ้ง
จาํเป็นและควรสนบัสนุนให ้SMEs มีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจในต่างประเทศทั้งในส่วนของการเป็น 
Backward Linkage และ Forward Linkage ซ่ึง สสว. ก็พยายามท่ีจะทาํแต่ปัญหาคือ SMEs มีมาก
และการรวมตวัเป็นเครือข่ายก็มีขอ้อุปสรรคในหลายดา้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ความไม่ไวว้างใจ
และเร่ืองของผลประโยชน์ อนัน้ีเป็นปัญหาใหญ่และสาํคญั.....‛(ลลนา  เถลิงรัศมี, สัมภาษณ์วนัท่ี 20 
มกราคม 2559) และสอดรับกบังานวิจยัเชิงปริมาณในคร้ังน้ีพบว่าศกัยภาพทางการแข่งขนัของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านกลไกการสนับสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายจาก
สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.76, S.D. = 1.20) 
เม่ือจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัอยูใ่นลาํดบัท่ี 4 จากทั้งหมด 5 ดา้น  และสอดคลอ้งกบั ธนัยมยั เจียรกุล 
(2557) พบวา่ ปัญหาท่ีสําคญัของ OTOP นั้นคือ การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
พฒันาเครือข่ายในการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกันเพื่อความร่วมมือในการวิจัย การตลาด การฝึกอบรมแบ่งปันทักษะและ
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ประสบการณ์ และเขา้สู่ตลาดเป้าหมายได ้บางแห่งยงัไม่มีรูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีชดัเจนเป็น
รูปธรรมและบางแห่งเป็นการสร้างเครือข่ายเพียงชัว่คราวยงัไม่เป็นระบบ หรือมีความสัมพนัธ์กนั
ในลกัษณะแบบบงัเอิญ  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter (1990) วา่ “คลสัเตอร์” เป็น
ความร่วมมือกนัในการเช่ือมระหวา่งกนัของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเหมือนกนัมารวมกนัจดัหาวตัถุดิบ
สําหรับการผลิตเพื่อนาํไปยงัเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกนั และสถาบนัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มคลสัเตอร์ ดา้นของการสนบัสนุนในด้านความเช่ียวชาญของผูมี้ความรู้ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีในภูมิศาสตร์เดียวกนัสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการบริหารจดัการดา้น
ความรู้เทคนิค รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารและนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพการผลิตร่วมกนั 
โดยการมีภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนและจดัหาสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นให้ และคุณลกัษณะสําคญัของ
การเกิดการวมกลุ่มคสัเตอร์ (Cluster)  ดงัท่ี Porter (1990) ไดก้ล่าวไวคื้อ จะตอ้งประกอบดว้ย
คุณลกัษณะท่ีสําคญัใน 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั (Connectivity) คือการ
แลกเปล่ียนความรู้ อนันาํมาสู่การถ่ายทอดความรู้ให้เกิดกาเช่ือมโยงไดไ้ม่จาํกดัเฉพาะภายในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการเดียวกัน และนอกจากน้ียงัเป็นการเช่ือมโยงกับกลุ่มผูจ้ ัดส่งสินค้า ลูกค้า และ
สถาบนัวจิยัและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ความร่วมมือ (Collabocation) คือ การร่วมมือกนัเพื่อให้
เป็นประโยชน์ร่วมกันท่ีเกิดจากการพึงพากันและกันอันจาํมาสู่ความเช่ือถือไวว้างใจในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ 3) การแข่งขนั (Competition) คือ สภาพทางการแข่งขนัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความ
ร่วมมือกนั อนัได้แก่ ร่วมมือกนัทาํตลาดหรือร่วมมือกนัในการซ้ือวตัถุดิบในขณะท่ีอยู่ในสภาพ
ทางการแข่งขนั และ 4) ประสิทธิภาพโดยรวม (Collective Efficiency) คือ ความร่วมมือทามกลาง
การแข่งขันท่ีมีสภาพของการเช่ือมโยงท่ีเป็นระบบในการถ่ายทอดความรู้ จะทาํให้คลัสเตอร์            
มีประสิทธิภาพโดยรวมเหนือกว่าผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการรวมตวัหรือรวมตวักนัเฉพาะในด้าน
ธุรกิจการคา้เพียงอยา่งเดียว 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ ผลการวิจยั
พบวา่ ประเด็นสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีรัฐบาลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจกัตอ้งพฒันาเน่ืองจากขอ้คน้พบจากท่ีผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มพบวา่จุดอ่อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีส่งผล
ต่อความสามารถทางการแข่งขนัเกิดจากการขาดความรู้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ การทาํ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ การทาํตลาดต่างประเทศและในประเทศ การสร้างตราสินคา้เป็นของตนเอง 
การนาํงานวจิยัท่ีมีอยูม่าต่อยอดหรือปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
ความคิดในการแสวงหาโอกาสในทางธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ดว้ย
คุณลกัษณะเหล่าน้ีท่ีเป็นจุดอ่อนควรปรับปรุงและพฒันาให้เกิดเป็นจุดแข็งในทุก ๆ ดา้น สําหรับ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อนาํมาสู่ผลการดาํเนินงานท่ีดีและแข่งขนัไดใ้น
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคลอ้งกบั Purateera and others (2009) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การจดัการวิสาหกิจขนาดยอ่ม ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการจัดการ ประกอบไปด้วย ความรู้และทักษะของผู ้ประกอบการ ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการ เทคโนโลยีท่ีใช้ ทศันคติของผูป้ระกอบการ แรงจูงใจในการประกอบการ  แหล่ง
เงินทุน และความคิดสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการ และสอดคลอ้งกบัวิทูร เจียมจิตตต์รง (2553) ได้
ทาํการวิจยัเร่ือง “มโนทศัน์ภาวะผูป้ระกอบการท่ีมีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง    
และขนาดยอ่ม” โดยสํารวจความคิดเห็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 125 แห่ง 
ในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัภาวะผูป้ระกอบการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ การตดัสินใจเชิง กล
ยุทธ์ การรับรู้โอกาสทางธุรกิจ และการบริหารจดัการโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  มีกาํไร เติบโต และความมัน่คง และสอดคลอ้งกบั 
Scarborough และ Zimmerer (1996) ได้พูดไวเ้ก่ียวกับความสําเร็จของผูป้ระกอบการท่ีว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะตอ้งมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ท่ีเผชิญกบัปัญหาและแกไ้ขปัญหา สามารถแสวงหาโอกาสและดาํเนินการไดเ้หมาะสม ดาํเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการดาํเนินงานอย่างมีคุณภาพ  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  มีการ
ควบคุมการดาํเนินงาน  ยอมรับในขอ้ผกูพนัตามสัญญาการทาํงาน ยอมรับและเห็นความสําคญัของ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  
  และการท่ีประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่ิงสําคญัสําหรับการพฒันา
ขีดความสามารถทางการแข่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดคื้อ การพฒันาและยกระดบัความ
เป็นผูป้ระกอบการสากล  สอดคลอ้งกบัชนณัฐชา กงัวานศุภพนัธ์ (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ประโยชน์ท่ี
ผูป้ระกอบการระหวา่งประเทศจะไดรั้บจากการเร่งความเร็วในการเขา้สู่ตลาดระหวา่งประเทศ คือ 
การไดเ้รียนรู้และสะสมประสบการณ์จากตลาดใหม่ท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ พฒันาความสามารถทาง
ธุรกิจและนาํไปสู่การพฒันาตนเองในหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงเป็นผลดีคือการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ 
สภาพแวดลอ้มภายในแต่ละประเทศท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนัไป ทาํให้ผูป้ระกอบการ
สามารถปรับตวัให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดและแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ และ
มนทิรา จิตตว์บิูลย ์(2550) กล่าววา่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีปัญหาการส่งออกและตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐและความช่วยเหลืออ่ืน  และสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการ
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวว้่า     “.....ปัญหาการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นมือ
อาชีพของ SMEs ไทยเกิดจากเดิม SMEs ไทยท่ีเติบโตและอยูไ่ดเ้พราะอาศยัการบริหารจดัการแบบ
ลองผิดลองถูก เจ็บตัวบ้าง ได้กําไรบ้าง ทําให้เกิดความตระหนักเรียนรู้บทเรียนท่ีได้จาก
ประสบการณ์ตรงนั้นมากกวา่การท่ีจะใชห้ลกัทฤษฏีทางการบริหารเขา้มาช่วยแต่เม่ือเขา้สู่ AEC ก็มี
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หลายหน่วยงานพยายามท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเม่ือเขา้สู่ AEC ทั้งภาคการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ  แต่ SMEs ไทยก็ยงัคงไม่สามารถท่ีจะใชห้ลกัการหรือแนวทางทางวชิาการมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการบริหารจดัการ ทั้ง SMEs รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ฉะนั้นเม่ือเข้าสู่ AEC 
อุปสรรคท่ีสาํคญัทางการบริหาร คือผูป้ระกอบการ SMEs ไทยส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ทาํธุรกิจ
ในต่างประเทศและระหวา่งประเทศ ภาครัฐควรจะหยิบเอาโอกาสการเขา้สู่ AEC มาเป็นมาตรการ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ให้ความสําคญัและความตระหนกัท่ีจาํเป็นจะตอ้งศึกษาการทาํ
ธุรกิจในประเทศอาเซียนมากข้ึน โดยเฉพาะการบริหารจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ.....”(นาม
สมมติ, สัมภาษณ์วนัท่ี 18 มกราคม 2559)  
  นอกจากน้ีการส่งเสริมและสร้างระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
ให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีความสามารถ
ทางการแข่งขนัและรับมือกบัสภาพการณ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเขา้มากระทบกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจอนันาํมาสู่
ผลกาํไรและการเติบโตของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิติ 
รัตนปรีชาเวช (2553) กล่าวว่า ผลปฏิบติังานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างระบบองค์ความรู้ให้เกิดข้ึน
ภายในองค์กรนั้นมีผลต่อการปฏิบติังานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งผลต่อการ
พฒันาระดบัปฏิบติังานขององค์กรให้เกิดผลิตภาพองคก์รและประสิทธิภาพทางการเงินและความ
พึงพอใจ สอดคลอ้งกบัวนัเพญ็ อมรสิน และปพฤกษ ์อุตสาหะวาณิชกิจ (2552) กล่าววา่คุณลกัษณะ
องคก์รแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์และผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
และสอดคล้องกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นไวว้่า  
“.....ท่ีผา่นมาผมมองวา่นโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีส่งเสริม ส่วนใหญ่เนน้การให้อยา่งเดียว 
เลยทาํให้ SMEs เคยชินกบัการรับทาํให้ไม่มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัเม่ือเจอกบัสภาพ
ทางการแข่งขนัหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางสภาพการณ์ในทางธุรกิจก็จะประสบกบัปัญหามาโดย
ตลอดคือ ขาดสภาพคล่อง ปิดกิจการ เป็น NPL เพราะรัฐไม่ไดส้อนให้เขามีทุนทางความรู้ท่ีจะมา
ป้องกันหรือจัดการกับความเส่ียงทางธุรกิจ เร่ืองน้ีสําคัญมาก อย่างบริษัทผมเติบโตมาได้พึง
หน่วยงานภาครัฐนอ้ยมาก เพราะผมเร่ิมจากศูนยอ์าศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ผสมกบัทฤษฏี
ทางวชิาการและการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เม่ือภาครัฐกาํหนดให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาติควร
ปรับเปล่ียนนโยบายท่ีเนน้การใหม้าเป็นการสร้างแทนแต่ตอ้งทาํทั้งหมดนะ คือ มีมาตรการนโยบาย 
มีกระบวนการ มีการติดตามผลและประเมิน รูปแบบน้ีอาจจะตอ้งใช้เวลาตอ้งสร้างความเช่ือมัน่    
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ซ่ึงกนัและกนั  ภาครัฐเป็นผูเ้ร่ิมตน้และผลกัดนัทั้งงบประมาณและนโยบาย อนัน้ี SMEs จะอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยนื.....”(กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ว.ีคาร์โก จาํกดั, สัมภาษณ์วนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโต
และย ัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจยัพบว่า ประเด็นสําคญัอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลและ          
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจกัตอ้งพฒันาเพราะผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขาดการรับรู้
เก่ียวกบัขอ้มูลเชิงลึกในเร่ืองของขอ้ตกลง สิทธิประโยชน์ มาตรการทางการคา้ การลงทุน และ
ขอ้มูลเชิงลึกในการทาํตลาดและการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อการนาํมาสู่การป้องกนัและปรับตวักบัสภาพทางการแข่งขนัท่ีจะมาพร้อมกบัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ดงัท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบในงานวิจยัคร้ังน้ีจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก
จากผูใ้ห้ขอ้มูลไดก้ล่าวแสดงความเห็นไวว้่า ‚.....เร่ืองของ AEC ประเทศไทยมีการประโคมข่าว
อยา่งมาก SMEs รู้และไดพ้ยายามยามปรับตวัมากข้ึน แต่ปัญหาท่ีเป็นขอ้อุปสรรคท่ี SMEs จะตอ้ง
เผชิญคือขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลเน่ืองจากไม่มีความรู้ดา้นไอทีและมีขอ้อุปสรรคทางภาษาและ
ขาดทกัษะการต่อยอดขอ้มูลและความเขา้ใจในศพัทท์างวิชาการต่างๆ หรือศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบัการคา้
ระหว่างประเทศ ดงันั้นการช่วยเหลือควรมีศูนยก์ลางของขอ้มูล (Data Center) ท่ีให้คาํปรึกษา 
ปัจจุบนั สสว. ก็ทาํหนา้ท่ีน้ีอยูแ่ต่ไม่ทั้งหมดเพราะบุคลากรของ สสว. เองก็ยงัไม่เขา้ใจในขอ้มูลเชิง
ลึกดีพอท่ีจะอธิบายและให้คาํแนะนําผูป้ระกอบการ และศูนย์ของข้อมูลมีเพียงส่วนกลางคือ 
กรุงเทพ เท่านั้น ทาํให้ SMEs ท่ีอยูต่่างจงัหวดัไม่รู้จะติดต่อหาขอ้มูลไดจ้ากไหน....‛ (นามสมมติ , 
สัมภาษณ์วนัท่ี 21 มกราคม 2559) และสอดรับกบังานวิจยัเชิงปริมาณท่ีสํารวจความคิดเห็นจาก
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ระดับความเข้าใจ        
นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเป้าหมายการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกโดยการประสานนโยบายเศรษฐกิจกบั
นอกภูมิภาค  ( = 2.88, S.D. = 1.01)  การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มเติบโตไดใ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะตอ้งให้วิสาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่ม
รับรู้และเขา้ใจขอ้มูลเชิงลึกเพื่อก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขนัและการสร้างผลการดาํเนิน 
ท่ีก่อให้เกิดกาํไรและความย ัง่ยืนอนัมาจากโอกาสท่ีประเทศไทยเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อม (2554) ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานการเปิดเสรีทางการคา้อาเซียนมีอิทธิพลในเชิงการพฒันา
องค์กรก่อให้เกิดการเคล่ือนตวัของภาคธุรกิจ การเปิดเสรีทางการคา้ทาํให้องค์กรมองภาพอนาคต
และการพฒันามากกว่าในอดีตมาก  และสอดคลอ้งกบั ธิดารัตน์  โชคสุชาติ (2553) ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ความสําคญัและการเตรียมความพร้อมของไทย”  โดยผลสรุป
ของการศึกษาพบว่าประชาคมอาเซียนเป็น 1 ใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน และมีเป้าหมาย
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คือ 1) ตลาดและฐานการผลิตร่วม 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน 3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ 4) การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงจะไดรั้บประโยชน์มากนอ้ย
เพียงใดข้ึนอยู่กับการเตรียมความพร้อมอย่างดีของทุกภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการในภาคเอกชนท่ีคงตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อสร้างขีดความสามารถ เช่น การเร่งพฒันาตรา
สินคา้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต และการพฒันาในดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงจะช่วยสร้าง
จุดเด่นให้กับผลิตภณัฑ์ของไทย ส่วนภาครัฐควรทาํความเข้าใจและประชาสัมพนัธ์ประชาคม
อาเซียนให้แก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมทั้งเตรียมมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได้ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยใน        
คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัโดยภาพรวม พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขนาดย่อม       
มีความสับสนและเขา้ไม่ถึงหน่วยงานท่ีส่งเสริมและพฒันาโดยตรง ประกอบกบัหน่วยงานท่ีมีอยู ่   
มีการดาํเนินการท่ีทบัซ้อนและไม่ไดมี้ภารกิจหลกัเพื่อการพฒันาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในทางปฏิบติัหน่วยงานพฒันาส่งเสริมยงัขาดความเป็นเอกภาพและการบูรณาการ
ร่วมกนัของนโยบาย ประกอบกบังบประมาณเพื่อการพฒันาและส่งเสริมกระจายไปยงัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีพอสําหรับผู ้ประกอบการวิสาหกิจ          
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม สําหรับหน่วยงานหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริม คือ สํานกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขาดอํานาจในการติดตามและประเมินผลของนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งขอ้จาํกดัในเร่ืองของงบประมาณ จึงควรมีการปรับโครงสร้างสถาบนัโดยการ
จดัตั้งเป็นทบวงวิสาหกิจนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพฒันาและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนการกาํหนดตวัช้ีวดัและการ
ติดตามผลท่ีเป็นเป็นหมายเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการติดตามผลการส่งเสริมและพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 2. ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่แมภ้าครัฐจะมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม 
มาโดยตลอดและต่อเน่ืองไม่ได้ส่งผลทาํให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเติบโตและแข่งขนัไดดี้พอจากสภาพของปัญหาและอุปสรรคท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก      
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากการตอบแบบสอบของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดย่อมทัว่ประเทศ พบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัคงประสบกบั
สภาพปัญหาและอุปสรรคเดิม คือ ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการวิจยั
และพฒันา และดา้นการเขา้ถึงประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงเกิดจาก
ปัญหาการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัดงันั้นรัฐบาลควรจดัตั้งหน่วยงานทีมีภารกิจในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ของหน่วยงานท่ีไดจ้ดัสรรงบประมาณหรือใช้งบประมาณเพื่อการพฒันา
และส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 3. ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่ศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มควรจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัในทุกดา้น ๆ โดยเฉพาะ
ดา้นการทาํธุรกิจระหว่างประเทศพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัขาดความรู้ในการ
ส่งออก ขาดทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการมีทศันคติปิด
กั้นการทาํธุรกิจระหว่างประเทศด้วยความยุ่งยากและมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย ดงันั้นรัฐบาลหรือ        
ผูท่ี้ไดรั้บมอบนโยบายการพฒันาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจากรัฐบาล ไดแ้ก่ 
สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ กระทรวงพาณิชย ์หรือ หน่วยงานและ
องคก์ร ๆ อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน ควรกาํหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริม
และสร้างให้เกิดศกัยภาพทางการแข่งขนัในระดับสากลเพื่อยกระดับผูป้ระกอบการวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกาํหนดมาตรการสร้างทศันคติทางบวกให้กบัผูป้ระกอบการ
เก่ียวกบัการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศและการจดัฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในหลกัสูตรการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 
 4. ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นว่าการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เติบโตไดใ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะตอ้งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรับรู้และ
เขา้ใจขอ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงและสิทธ์ิประโยชน์ กฎหมาย ขอ้ระเบียบ และขอ้มูลดา้น
ตลาดท่ีจะเป็นประโยชน์สําหรับการให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนาํมาใช้
ในทางธุรกิจ โดยรัฐบาลผูซ่ึ้งมีบทบาทสําคญัตอ้งดาํเนินการควรมีนโยบายการสร้างและส่งเสริม
การรับรู้เก่ียวกับความสําคญัและประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      
จะได้รับจากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจดัตั้งหน่วยให้คาํปรึกษาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการคา้และการลงทุนใหค้รบทุกจงัหวดั 
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 5. ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การจะให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดความ
ย ัง่ยืนและดาํรงอยูไ่ดใ้นประชาคมอาเซียนนั้นจะตอ้งส่งเสริมและสร้างองคค์วามรู้ในเชิงความคิด
ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งการพฒันาให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อให้องคก์รอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นรัฐบาลควรมีแผนงานและ
มาตรการในระยะยาวเพื่อการพัฒนาให้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 
มีความสามารถในคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพทางการ
แข่งขนัโดยจดัทาํหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะยาว  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป   
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือโครงสร้างสําหรับการจดัตั้งทบวงวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 
  2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมกระบวนการสร้างองค์ความรู้นวตักรรมสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็นผูป้ระกอบการใหม่ เพื่อมีรูปแบบองค์ความรู้สําหรับ    
ธุรกิจใหม ่
 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัศกัยภาพทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเฉพาะกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการใหม่ (SMEs New-Startup) อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
 4. ควรมีการศึกษาการนาํยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัโดยนาํไปใชเ้ฉพาะกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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8 เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
9 นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น  

และกรรมการผูจ้ดั   
สมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น / บจก.คลาสสิคฟลาวเวอร์ 

10 ผูอ้าํนวยการภูมิภาค 10  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย 

11 นายกสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้
สาํนกังานไทย และกรรมการผูจ้ดัการ  

สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้าํนกังานไทย 
บจก.พรีเมียร์ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ 

12 นายกสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย และกรรมการผูจ้ดัการ  

สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ไทย 
บจก.ตลาดดอมคอม 

13 ประธานสมาพนัธ์เอสเอม็อีไทย สมาพนัเอสเอม็อีไทย 
14 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.ฟอร์ซอินเตอร์เนชัน่แนล 
15 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.ว.ีคาร์โก 
16 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โมเดอร์น ฟู้ ด อินดสัตร้ี 
17 ประธานบริหาร  บจก.โมลิเดีย 
18 ประธานสถาบนัอนาคตศึกษา 

เพื่อการพฒันา 
สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา 

19 อดีตรองอธิการฝ่ายบริหาร  
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั  

ม.แม่ฟ้าหลวง  
ม.รามคาํหง 

20 อาจารยป์ระจาํภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

21 นายกสมาคมสินคา้ฮาลาลอาเซียนและท่ี
ปรึกษาผลิตภณัฑฮ์าลาล 

นายกสมาคมสินคา้ฮาลาลอาเซียน 
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แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
....................................................................... 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิในการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ   
 

ตอนที ่1   
ช่ือ – สกุล  
ตาํแหน่งทางวชิาการ  
ประสบการณ์ดา้นวชิาการ  ปี 
ตาํแหน่งทางการบริหาร  
ประสบการณ์ดา้นการ
บริหาร 

 ปี 

 
ตอนที ่2   ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ในความเห็นของท่านสภาพแวดล้อมภายในกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มอยา่งไร 

  1.1 ดา้นกลยทุธ์ (Strategy)........................................................................................ 
  1.2 ดา้นโครงสร้างขององคก์ร (Structure)................................................................ 
  1.3 ดา้นภาวะผูน้าํหรือผูบ้ริหาร (Style)..................................................................... 
  1.4 ดา้นระบบงาน (Systems).................................................................................... 

  1.5 ดา้นบุคลากร (Staff)............................................................................................ 
  1.6 ดา้นทกัษะ (Skill)................................................................................................ 
  1.7 ดา้นค่านิยม (Shared Value)................................................................................ 
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2. ในความเห็นของท่านสภาพแวดล้อมภายนอกทั้ง  6 ด้าน ส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งไร 
  2.1  ดา้นการเมือง………………………………………………………………….. 
  2.2  ดา้นเศรษฐกิจ………………………………………………………………..… 
  2.3  ดา้นสังคม…………………………………………………………………...… 
  2.4  ดา้นเทคโนโลย…ี………………………………………………...…………… 
  2.5  ดา้นกฎหมาย…………………………………………………………..……… 
  2.6  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม................................................................................................. 

3. ในความเห็นของท่านขีดความสามารถทางการแข่งขนัในปัจจุบนัของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยเป็นอยา่งไร………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 4. ในความเห็นของท่านวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย  
  4.1 มีความเขา้ใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร.......................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  4.2 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยา่งไร……...... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5. ในความเห็นของท่านเม่ือประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจยั 6 
ดา้น ดงัต่อไปน้ีจะมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มอยา่งไร…………………………................................................................................ 
  5.1 ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน .............................................................................. 
  5.2 ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลหรือองคค์วามรู้เพื่อประกอบการตดัสินใจ......................... 
  5.3 ดา้นการเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยี............................................................ 
  5.4 ดา้นการเขา้ถึงและการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมสนบัสนุนของภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ.................................................................................................................................. 
  5.5 ดา้นการเขา้ถึงความรู้และทกัษะในการดาํเนินธุรกิจ.......................................... 
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  5.6 ดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ 
   - ดา้นการวเิคราะห์ตลาดและคู่แข่งขนั................................................................ 
   - ดา้นการทาํงานเชิงรุก........................................................................................ 
   - ดา้นการเรียนรู้................................................................................................... 
   - ดา้นการบริหารความเส่ียง................................................................................. 
      - ดา้นความอดทน................................................................................................ 
   - ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ............................................................ 

  5.7 ดา้นอ่ืน ๆ ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6. ในความเห็นของท่านการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวิสาหกิจนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย” ควรเป็นอยา่งไร 

  6.1 ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy) .......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 6.2  เป้าประสงค ์(Goal) ............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบส ารวจ 
ความคิดเห็นการพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

 

ค าช้ีแจง:   แบบสํารวจน้ีต้องการทราบความคิดเห็นเก่ียวกับความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ความเตรียมพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความสามารถทางการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดยอ่ม  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนั  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ
กิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศโดยรวม  และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสาํรวจมา ณ โอกาสน้ี 
แบบสาํรวจแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี   
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ตอนที่ 2  ความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
  ส่วนท่ี 1  แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  ส่วนท่ี 2 แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความเตรียมพร้อมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ส่วนท่ี 3  แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนั
สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  ส่วนท่ี 4  แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถทางการแข่งขนัของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  ส่วนท่ี 5  แบบสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั  
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 ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กรุณาทาํเคร่ืองหมาย   
 ลงในช่อง  และ  และเติมคาํในช่องวา่ง (……………)  ท่ีเห็นวา่ตรงกบัขอ้มูล 
 จริงในกิจการของท่านมากท่ีสุด 

1.  ช่ือผูใ้ห้…………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้มูล……………………………………………………………………………………...…… 
      ตาํแหน่ง……………………………………………………………………….………………… 
2.   รูปแบบการจดัตั้ง  
 ช่ือ ……………………………………………………..……………......................................... 
   บริษทัจาํกดั    หา้งหุน้ส่วนจาํกดั   หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ…… 
3. ท่ีตั้งกิจการ…………………………..………………………………………............................ 
4. ปีท่ีเปิดดาํเนินการ………………ทุนจดทะเบียน (นิติบุคคล) / เงินลงทุน (ไม่ใช่นิติบุคคล)  
 ……..…บาท 
5. ชนิดของสินคา้ หรือ บริการ…………………………………..………………………………… 
6. ประเภทของธุรกิจ  
  ธุรกิจการผลิต      

 - ขนาดทรัพยสิ์น  (ไม่รวมท่ีดิน)   
   ตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท    5-50 ลา้นบาท    51-200 ลา้นบาท  
 - จาํนวนแรงงาน        ไม่เกิน 5 คน      6-50 คน           51-200 คน  

  ธุรกิจบริการ  
 - ขนาดทรัพยสิ์น (ไม่รวมท่ีดิน)  
   ตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท    5-50 ลา้นบาท     51-200 ลา้นบาท  
 - จาํนวนแรงงาน        ไม่เกิน 5 คน       6-50 คน           51-200 คน  
  ธุรกิจคา้ส่ง  
 - ขนาดทรัพยสิ์น (ไม่รวมท่ีดิน)    
      ตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท  5-50 ลา้นบาท     51-100 ลา้นบาท  
   - จาํนวนแรงงาน       ไม่เกิน 5 คน          6-25 คน              16-25 คน  
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  ธุรกิจคา้ปลีก  
 - ขนาดทรัพยสิ์น (ไม่รวมท่ีดิน)   
     ตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท   5-30 ลา้นบาท     31-50 ลา้นบาท  
 - จาํนวนแรงงาน        ไม่เกิน 5 คน         6-15 คน         16-25 คน  
7. กิจการของท่านเป็นสมาชิกของสาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
 หรือไม่    เป็นสมาชิก      ไม่เป็นสมาชิก 
8. กิจการของท่านเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจภาคเอกชน หรือหน่วยงานในสังกดัของภาครัฐ 
 หรือรัฐวสิาหกิจใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ………………………………………………………………… 
  หอการคา้จงัหวดั………………………………………………………………….…............ 
  ชมรม หรือ สมาคมผูป้ระกอบการ ………………………………………………….……… 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………..……..…. 
  ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกใด ๆ...........................................................................................................  
9.  กิจการของท่านมีแหล่งเงินทุนจาก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  เงินทุนส่วนตวั หรือ ญาติพี่นอ้ง หรือ หุ้นส่วน หรือ ผูถื้อหุน้  (สัดส่วน……………%) 
  เงินทุนจากการกูเ้งินธนาคารพาณิชย ์   (สัดส่วน……………%) 
  เงินทุนจากการกูเ้งินธนาคารในสังกดัและกาํกบัดูแลของรัฐ   (สัดส่วน……………%) 
  เงินทุนจากการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวสิาหกิจท่ีส่งเสริม  
       SMEs        (สัดส่วน…………....%) 
  เงินทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………(สัดส่วน……...……%) 
10. กิจการของท่านมีการร่วมทุนกบัต่างประเทศ 
  ไม่มีการร่วมทุนจากต่างประเทศ 
  มีการร่วมทุนจากต่างประเทศ  

 ในภูมิภาคอาเซียนประเทศ…………………………….. (สัดส่วน……………%) 
   นอกภูมิภาคอาเซียน ประเทศ…………………………...(สัดส่วน……….……%) 
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11. กิจการของท่านซ้ือวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต หรือ ซ้ือสินคา้เพื่อจาํหน่ายจากแหล่งใด  
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ในประเทศ   ในพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการ    นอกพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  นอกประเทศ      ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศ…………………………………….... 
      นอกภูมิภาคอาเซียน ประเทศ……………………………………… 
12. กิจการของท่านซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อดาํเนินงานจากแหล่งใด  
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.  ในประเทศ   ในพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการ    นอกพื้นท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 2.  นอกประเทศ      ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศ………………………………………..... 

      นอกภูมิภาคอาเซียน ประเทศ……………………………………… 
 3. กิจการของท่านจาํหน่ายสินคา้ หรือ ใหบ้ริการ สาํหรับกลุ่มตลาดใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   ตลาดในประเทศ สัดส่วน………...........%   ในพื้นทีตั้งสถานประกอบการ 
  นอกพื้นทีตั้งสถานประกอบการ 

   ตลาดต่างประเทศ สัดส่วน………..........%   ในภูมิภาคอาเซียน  
  นอกภูมิภาคอาเซียน 

13. กิจการของท่านจา้งแรงงานจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ฅ) 
  ในประเทศ  ในพื้นทีตั้งสถานประกอบการ   นอกพื้นทีตั้งสถานประกอบการ 
  ต่างประเทศ  ในภูมิภาคอาเซียน      นอกภูมิภาคอาเซียน 
14. กิจการของท่านมีแรงานท่ีมีการศึกษาในระดบัใด 
  สูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน……………………………………………………….คน 
  ปริญญาโท  จาํนวน……………………………………………………….คน 
  ปริญญาตรี  จาํนวน……………………………………………………….คน 
  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาํนวน…………..…………….………..คน 
  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)      จาํนวน……………………………….…คน 
15. กิจการของท่านมีการจดัฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มทกัษะมากนอ้ยเพียงใด 
  มีการจดัฝึกอบรมจาํนวน ………………คร้ัง/ปี  หลกัสูตรท่ีอบรม (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้)  
   ดา้นการผลิต  ดา้นการตลาด  ดา้นการเงิน/บญัชี  ดา้นเทคโนโลยี  
  ดา้นการบริหารจดัการ 
  ไม่มีการจดัฝึกอบรม 
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16. กิจการของท่านใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาธุรกิจอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1. การตั้งงบประมาณประจาํปีสาํหรับการวจิยัและพฒันา  มี  ไม่มี 
 2. การวจิยัและพฒันาดา้นเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ   มี  ไม่มี 
 3. การวจิยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์หรือ บริการ   มี  ไม่มี 
 4. การวจิยัและพฒันาดา้นกระบวนการผลิต หรือ บริการ  มี  ไม่มี 
 5. การส่งเสริมและพฒันาดา้นบุคลากร     มี  ไม่มี 
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ตอนที ่2   ความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเพิ่มขีด 
 ความสามารถทางการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
 

ส่วนท่ี 1    แบบสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซียนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  แบบสาํรวจส่วนน้ี 
 ใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

 1 = นอ้ยท่ีสุด     2 = ค่อนขา้งนอ้ย 3 = ค่อนขา้งมาก     4 = มาก      5 = มากท่ีสุด 
 

ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระดบัความเข้าใจ 

 1 2 3 4 5 
1. ท่านเขา้ใจวา่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ ขยายความสมัพนัธ์ทาง 
เศรษฐกิจในวงกวา้งข้ึนจากเดิมเนน้การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ทางการคา้ 
ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) 

     

2. ท่านเขา้ใจเป้าหมายการเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิตร่วมของ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (การเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งเสรี,  
การเคล่ือนยา้ยบริการอยา่งเสรี, การเคล่ือนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี,  
การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี, การขยายขนาดของตลาด,  
แหล่งวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งหลากหลาย) 

     

3. ท่านเขา้ใจวา่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศ ขยายความสมัพนัธ์ทาง 
เศรษฐกิจในวงกวา้งข้ึนจากเดิมเนน้การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ทางการคา้ 
ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) 

     

4.  ท่านเขา้ใจเป้าหมายการเป็นตลาดการคา้และฐานการผลิตร่วมของ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (การเคล่ือนยา้ยสินคา้อยา่งเสรี,  
การเคล่ือนยา้ยบริการอยา่งเสรี, การเคล่ือนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี,  
การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี, การขยายขนาดของตลาด, 
 แหล่งวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งหลากหลาย) 
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ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระดบัความเข้าใจ 

 1 2 3 4 5 
5.  ท่านเขา้ใจในเป้าหมายการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให ้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ( การคมนาม 
แบบเครือข่ายท่ีทาํใหอ้าเซียนเป็นฐานการลงทุนและการท่องเท่ียว,  
การเช่ือมโยงถึงกันโดยการสร้างระบบโลจิสติกส์, ระบบเครือข่ายขอ้มูล
ความเร็วสูงเช่ือมต่อกนัทัว่อาเซียน, การร่วมมือกนัทางพลงังานชีวภาพ, 
การลดระบบภาษีซํ้ าซอ้น, มีการส่งเสริมระบบการคา้ออนไลน์  
และกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองในกลุ่มประเทศสมาชิก) 

     

6. ท่านเขา้ใจวา่การเป็นภูมิภาคอาเซียนจะทาํใหก้ารพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเท่าเทียมกนั (ความร่วมมือในการส่งเสริมและพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม (SMEs) ในประเทศสมาชิก)  

     

7.  ท่านเขา้ใจการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก โดยการประสานนโยบาย 
เศรษฐกิจกบันอกภูมิภาคอาเซียน 

     

 
ส่วนท่ี 2  แบบสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความเตรียมพร้อมของวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสาํรวจส่วนน้ีใหท้่านทาํ 
 เคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

 1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = ค่อนขา้งนอ้ย 3 = ค่อนขา้งมาก     4 = มาก      5 = มากท่ีสุด 
 

ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระดบัความเข้าใจ 

 1 2 3 4 5 
1. กิจการไดว้เิคราะห์จุดแขง็ขององคก์รเพ่ือสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนั      
2. กิจการไดว้เิคราะห์จุดอ่อนขององคก์รเพ่ือลดขอ้บกพร่องท่ีเป็นปัญหา 
และอุปสรรคในศกัยภาพทางการแข่งขนั 

     

3. กิจการไดเ้ตรียมการพฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพ่ือการเขา้สู่ตลาด 
ประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาค 

     

4. กิจการไดเ้ตรียมการศึกษาความเป็นไปไดข้องตลาดท่ีจะขยายไปสู่ 
ประเทศสมาชิกภูมิภาคอาเซียนโดยการศึกษาประชากรและพฤติกรรมของ 
ผูบ้ริโภค 

     

5. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมรับสภาพทางการแข่งขนัและคู่แข่งขนัในประเทศ 
กลุ่มสมาชิกภูมิภาคอาเซียนและนอกกลุ่มภูมิภาค 
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ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระดบัความเข้าใจ 

 1 2 3 4 5 
6. กิจการไดส้ร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความแตกต่างใหก้บั 
สินคา้หรือบริการ 

     

7. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมวธีิการและกลยทุธ์เพ่ือการรักษาฐานลูกคา้เดิม      
8. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมในการศึกษาและแสวงหาแหล่งวตัถุดิบทีไดเ้ปรียบ 
ในดา้นคุณภาพหรือราคา 

     

9. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ 
การลดตน้ทุนการผลิต 

     

10. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมดา้นแรงงาน เช่น จาํนวนแรงงานท่ีเพียงพอ  
การพฒันาทกัษะของแรงงานใหมี้คุณภาพ การรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือ 

     

11. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมการหาแหล่งเงินทุนท่ีส่งเสริมกิจการในการเขา้สู่ 
ตลาดอาเซียน 

     

12. กิจการไดเ้ตรียมพร้อมทรัพยากรบุคคลดา้นภาษาองัฏฤษหรือภาษา 
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

     

13.  กิจการไดเ้ตรียมพร้อมเพ่ือการปรับตวัโดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใช ้
กบัธุรกิจอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นตน้ทุน ดา้นการ 
บริหารจดัการ ดา้นการตลาด และขนาดของธุรกิจ 

     

14.  กิจการไดเ้ตรียมพร้อมโดยการศึกษาขั้นตอนการขอใชสิ้ทธิประโยชน์ 
จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามกรอบของอาเซียน 

     

15.  กิจการไดเ้ตรียมพร้อมโดยการติดตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
ในการใหค้วามช่วยเหลือ SMEs ในการสนบัสนุนในการพฒันา 
ขีดความสามารถทางกาแข่งขนั 
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ส่วนท่ี 3   แบบสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจ 
 ขนาดกลางและขนาดยอ่ม แบบสาํรวจส่วนน้ีใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง 
 คะแนนท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
 1 = นอ้ยท่ีสุด  2 = ค่อนขา้งนอ้ย 3 = ค่อนขา้งมาก     4 = มาก      5 = มากท่ีสุด  
 

ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขันส าหรับ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ระดบัความเข้าใจ 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
ด้านตลาด      
1. การวางแผนการพฒันาตลาดเดิมและโอกาสทางการขยายไปยงัตลาดใหม่      
2. คู่แข่งขนัและการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงเพ่ิมข้ึน       
3. สินคา้หรือบริการสามารถลอกเลียนแบบไดง่้ายอนัเน่ืองจากขาดความมี 
เอกลกัษณ์และขาดความแตกต่างจากสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด 

     

4. การจดัหาช่องทางการจดัจาํหน่ายการหาหุน้ส่วนหรือ เครือข่ายการจดั 
จาํหน่าย 

     

5. การพฒันาและปรับปรุงสินคา้หรือบริการใหมี้ความแตกต่างและ 
เหนือกวา่คู่แข่งขนัในตลาด 

     

ด้านการเงนิ      
1. การขาดแคลนเงินทุนสาํหรับการขยายหรือปรับปรุงกิจการ      
2. การเขา้ถึงแหล่งเงินกูก้บัสถาบนัการเงินของภาครัฐ      
3. การเขา้ถึงแหล่งเงินกูก้บัสถาบนัการเงินเอกชน      
4. การขาดสินทรัพยส์าํหรับการคํ้าประกนั      
5. ความรู้และความเขา้ใจในระบบการจดัทาํบญัชีและการบริหารทาง 
การเงิน   

     

ด้านการบริหารจดัการ      
1. ความรู้และความเขา้ใจในการกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ของกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและการนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง 

     

2. ความรู้และความเขา้ใจในระบบสาสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
ใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รและบุคลากร 

     

3. บุคลากรท่ีมีฝีมือและความชาํนาญเฉพาะทาง      
4. บุคลากรท่ีมีความรู้สามารถในภาษาองักฤษ หรือภาษาในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน 
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ปัญหาและอุปสรรคทางการแข่งขันส าหรับ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ระดบัความเข้าใจ 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
ด้านการผลติหรือให้บริการ      
1. ตน้ทุนวตัถุดิบหรือบริการเพ่ิมสูงข้ึน      
2. ตน้ทุนค่าแรงงานหรือเงินเดือนสูงข้ึน      
3. เคร่ืองจกัร,อุปกรณ์,เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีช่วยในการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 

     

4. ความรู้และความเขา้ใจในการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและได ้
มาตรฐานตามหลกัสากล 

     

ด้านการวจิยัและพฒันา      
1. ความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการวจิยัและพฒันาสินคา้หรือบริการ      
2. การออกแบบและพฒันาในสินคา้หรือบริการ      
3. เทคนิคหรือวธีิการใหม่ ๆ ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชก้บักระบวนการ พฒันาสินคา้ 
หรือบริการเพื่อเพ่ิมมูลค่าใหก้บักิจการและลูกคา้ 

     

4. การฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัใหก้บับุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะ 
ความชาํนาญมากข้ึน 

     

ด้านการใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงาน
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

     

1. ความไม่ต่อเน่ืองและความล่าชา้ของนโยบายในมาตรการช่วยเหลือและ 
สนบัสนุนของภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

     

2. มาตรการความช่วยเหลือและพฒันาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของ SMEs 

     

3. ความยากลาํบากในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐและ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สาํหรับการใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นขอ้มูลในการ 
ดาํเนินธุรกิจ 

     

4. ขอ้กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนจากหน่วยงานภาครัฐและ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
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ส่วนท่ี 4   แบบสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถทางการแข่งขนัของวสิาหกิจขนาดกลาง 
 และขนาดยอ่ม แบบสาํรวจส่วนน้ีกรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบั 
 ความเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
 1 = นอ้ยท่ีสุด 2 = ค่อนขา้งนอ้ย 3 = ค่อนขา้งมาก     4 = มาก      5 = มากท่ีสุด 
 

 
ความสามารถทางการแข่งขันของวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
ด้านอุปสงค์หรือความต้องการ      
1. กิจการของท่านมีความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภค 
ในประเทศและต่างประเทศ 

     

2. ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในสินคา้หรือบริการของกิจการ      
3. ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีในสินคา้หรือบริการของกิจการ      
4. กิจการของท่านมีการเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ือง      
5. กิจการของท่านมีสินคา้หรือบริการทีมีคุณภาพและมีเอกลกัษณ์ 
แตกต่างจากคู่แข่งขนั 

     

ด้านปัจจยัการผลติหรือบริการ      
1. กิจการของท่านมีกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีได ้
มาตรฐานเป็นสากล 

     

2. กิจการของท่านมีเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิตหรือ 
ใหบ้ริการท่ีเพียงพอสาํหรับรองรับการผลิตหรือใหบ้ริการ 

     

3. กิจการของท่านมีความเพียงพอของวตัถุดิบและความสามารถในการ
เขา้ถึงแหล่งวตัถุดิบ 

     

4. กิจการของท่านมีบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีทกัษะและศกัยภาพ      
5. กิจการของท่านมีศกัยภาพดา้นการวจิยัและพฒันาสินคา้หรือบริการ      
6. กิจการของท่านมีศกัยภาพดา้นการพฒันาสินคา้หรือบริการใหเ้กิด 
นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

     

7. กิจการของท่านมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน       
ด้านกลยุทธ์และโครงสร้างของกจิการและสภาพทางการแข่งขัน      
1. กิจการของท่านมีการกาํหนดโครงสร้างการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน      
2. กิจการของท่านมีการกาํหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนั ดา้นราคาสินคา้ 
หรือบริการ 
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ความสามารถทางการแข่งขันของวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
3. กิจการของท่านมีการกาํหนดกลยทุธ์ทางการแข่งขนั ดา้นสินคา้หรือ 
บริการ 

     

4. สินคา้หรือบริการของท่านมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ      
5. สินคา้หรือบริการของท่านเร่ิมมีหรือมีส่วนแบ่งการตลาดใน 
กลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน 

     

6. สินคา้หรือบริการของท่านเร่ิมมีหรือมีส่วนแบ่งการตลาดใน 
กลุ่มนอกประเทศภูมิภาคอาเซียน 

     

ด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเกีย่วข้องกบักจิการ      
1. กิจการของท่านมีความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน      
2. กิจการของท่านมีงานวจิยัท่ีสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดนวตักรรม 
ในสินคา้หรือบริการ 

     

3. กิจการของท่านมีความร่วมมือในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้ง 
ในพ้ืนท่ี 

     

4. กิจกาของท่านมีกลไกการสนบัสนุนและความร่วมมือในห่วงโซ่ 
อุปทาน(คือ การใชร้ะบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลย ีกิจกรรม ขอ้มูล 
ข่าวสาร และทรัพยากร)  มาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนัระหวา่งเครือข่ายของ 
กลุ่ม SMEs  

     

5. กิจการของท่านมีกลไกการสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายจาก 
สถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐและ 
รัฐวสิาหกิจ  

     

ด้านบทบาทของภาครัฐ      
1. ภาคครัฐใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามสาํคญัผูป้ระกอบการ SMEs 
 อยา่งต่อเน่ือง 

     

2. ภาครัฐไดก้าํหนดนโยบายการส่งเสริมขีดความสามารถทางการ 
แข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ SMEs 

     

3. ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนในการส่งเสริมและการพฒันามาตรฐานของ 
สินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการ SMEs ใหเ้ป็นสากล 

     

4. ภาครัฐใหก้ารช่วยเหลือดา้นตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ และตน้ทุน 
ทางการเงินใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 
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ความสามารถทางการแข่งขันของวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
5. ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนโดยการจดัหาตลาดรองรับสินคา้หรือบริการ 
เพ่ือจาํหน่ายหรือใหบ้ริการ 

     

6. ความมีเถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการดาํเนินกิจการของ 
ผูป้ระกอบการ SMEs  

     

7. ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการดาํเนินกิจการของ 
ผูป้ระกอบการ SMEs 

     

8. กฎหมายและขอ้ระเบียบในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดส่้งเสริมหรือ 
สนบัสนุนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของ 
ผูป้ระกอบการ SMEs  

     

ความตอ้งการและความสาํคญัดา้นอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
 

ส่วนท่ี 5   แบบสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในวสิาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดยอ่มท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั แบบสาํรวจส่วนน้ีกรุณาทาํ 
 เคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
 1 = นอ้ยท่ีสุด  2 = ค่อนขา้งนอ้ย   3 = ค่อนขา้งมาก     4 = มาก      5 = มากท่ีสุด 
 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
ด้านกลยุทธ์      
1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพ่ือหาจุดแขง็และจุดอ่อน      
2. การกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 

     

3. การกาํหนดแผนกลยทุธ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัสภาวะแวดลอ้มไดเ้ป็น 
อยา่งดี 

     



 

 

 

362 

 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
4. การพฒันา ปรับปรุง แผนกลยทุธ์ขององคก์รเพ่ือใหส้ามารถนาํไปสู่ 
การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

     

ด้านโครงสร้าง      
1. การกาํหนดสายการบงัคบับญัชาไวอ้ยา่งชดัเจน      
2. การกาํหนดการมอบหมายงานและกาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํงานไว ้
อยา่งชดัเจน 

     

3. การแบ่งงานตามความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในองคก์ร      
ด้านระบบ      
1. การมีระบบการตรวจสอบ ทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากร 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกนั 

     

2. การมีระบบการจดัการความรู้ท่ีทนัสมยัและเป็นสากลมาใชใ้นการ 
ดาํเนินธุรกิจ 

     

3. การใหค้วามสนใจท่ีจะนาํระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มาใชใ้นการ 
ปฏิบติังานภายในกิจการ 

     

4. การมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และ 
ใหบ้ริการ 

     

ด้านรูปแบบการบริหาร      
1. การกาํหนดเป้าหมายโครงสร้างการบริหารและการทาํงานพร้อมทั้ง 
วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัสภาวะแวดลอ้มอยา่งเป็น 
รูปธรรม 

     

2. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง และ 
แผนกลยทุธ์การทาํงาน 

     

3. การบริหารกิจการในรูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาองคก์ร      
4. การมีกระบวนการส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํงานระหวา่ง 
ผูบ้ริหารและพนกังาน 
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ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ระดบัความเห็น 
ณ ปัจจุบัน 

 1 2 3 4 5 
ด้านพนักงาน      
1. บุคลากรภายในมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     

2. การมีกระบวนการคดัสรรบุคลกรใหต้รงกบังาน      
3. การสร้างระบบการเพ่ิมทกัษะของบุคลากรโดยการฝึกอบรมและ 
การสร้างแรงจูงใจ 

     

4. ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งใน 
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

     

ด้านทกัษะ      
1. ความสามารถในการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพพร้อมใหรั้บ 
การเปล่ียนแปลง 

     

2. บุคลากรภายในกิจการมีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพตรงกบั 
งานท่ีปฏิบติั 

     

3. บุคลากรภายในกิจการสามารถปรับปรุงวธีิการทาํงานใหมี้ 
ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการเรียนรู้จากการจดัการความรู้ 

     

4. บุคลากรภายในกิจการมีการพฒันาตนเองทางดา้นภาษา 
เพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งเหมาะสม 

     

ด้านค่านิยมหรือวฒันธรรม      
1. การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคลากร 
ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

2. การมีกระบวนการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ใหเ้กิดบรรยากาศ 
การทาํงานเป็นทีมใหก้บับุคลากร 

     

3. การกาํหนดค่านิยมและวฒันธรรมการทาํงานภายในองคก์ร      

 
ดา้นอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการวจัิยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographie Delphi Futures Research) 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง หน่วยงาน/สถานประกอบการ 
1 ศาสตราจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ ประธานสถาบนัอนาคตศึกษาเพ่ือการพฒันา สถาบนัอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา 
2 ดร.มาลยั  กรแกว้สาํนึก นกัวิชาการพาณิชยช์าํนาญการ  กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
3 ดร.พิทกัษ ์ เหล่าวานิช หวัหนา้ห้องปฏิบติัการ หน่วยวิจยัเทคโนโลยเีซรามิกส์ ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติ ส านกังานพฒันา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
4 คุณชาตรี เวทสุนทรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยัแผนงานและกลยทุธ์      ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
5 คุณทวีวฒัน์  อารีพงศา ผูอ้าํนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
6 คุณศิรพนัธ์ ยงวฒันานนัท ์ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการลงทุน  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
7 คุณพทัธ์ธีญา  พสุจรัสพงษ ์ นายกสมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น และกรรมการผูจ้ดั  สมาคมสินคา้ตกแต่งบา้น / บจก.คลาสสิคฟลาวเวอร์ 
8 คุณเพญ็ศิริ  หฤหรรษเ์ริงร่า นายกสมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้าํนกังานไทย และกรรมการ

ผูจ้ดัการ  
สมาคมเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใชส้าํนกังานไทย 
บจก.พรีเมียร์ไบน์เดอร์ แอนด ์ดีไซน์ 

9 คุณภาวธุ  พงษวิ์ทยภานุ  นายกสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไทย และ
กรรมการผูจ้ดัการ  

สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไทย 
บจก.ตลาดดอมคอม 

10 ดร.ถานนัดร์  วชัโรทยางกูร กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.ฟอร์ซอินเตอร์เนชัน่แนล 
11 คุณอุดม  ศรีสงคราม กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.วี.คาร์โก 
12 คุณพิชิต  พงษว์ชัรารักษ์  กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โมเดอร์น ฟู้ ด อินดสัตร้ี 
13 คุณสถิตพงษ ์พรประภา ประธานบริหาร  บจก.โมลิเดีย 
14 คุณสมเกียรติ ศริ ผูอ้าํนวยการสินเช่ือภูมิภาค 10 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
15 รศ. ดร.จุฑา  เทียนไทย อดีตรองอธิการฝ่ายบริหาร  

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั    
ม.แม่ฟ้าหลวง  
ม.รามคาํหง 

16 ผศ. ดร.บรรจง บุญชม อาจารยป์ระจาํภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

17 คุณมนูญ  รามบุตร นายกสมาคมสินคา้ฮาลาลอาเซียนและท่ีปรึกษาผลิตภณัฑฮ์าลาล นายกสมาคมสินคา้ฮาลาลอาเซียน 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ (การเกบ็ข้อมูลรอบ 2) 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย (EDFR รอบที ่2)  
เร่ือง  การพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
............................................................................................................................................................. 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ในการตอบแบบสอบถาม โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน
มีต่อขอ้ความท่ีกาํหนดไวทุ้กขอ้ และในกรณีท่ีท่านมีความคิดเห็นแตกต่างออกไป  ผูว้ิจยัขอความกรุณา
ท่านเขียนลงใน “ขอ้เสนอแนะ” (ถา้มี) เพื่อผูว้จิยัจะไดร้วบรวมนาํมาใชป้ระโยชน์กบังานวจิยัน้ีต่อไป 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1   สอบถามขอ้มูลของผูต้อบแบบอบถาม  
  ตอนท่ี 2   สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีทั้งหมดจาํนวน 59 ขอ้ 

ผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อขอ้เสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย จึงขอความกรุณาท่านได้
โปรดตอบตามความเห็นของท่านและตามความเป็นไปได้มากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีได้จะใช้สําหรับการวิจยั
เท่านั้น และจะนาํเสนอในภาพรวม ไม่มีผลในทางท่ีไม่พึงประสงค์หรือกระทบต่อการปฏิบติังานของ
ท่านแต่อยา่งใด 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านในการใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 

นางสาวสุพิตา  ไพบูลยว์งศส์กุล 
นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูว้จิยั 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจ้ง :   โปรดเติมขอ้ความลงในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ตรงกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน  
ช่ือ – สกลุ  
ตาํแหน่งทางวชิาการ   
  
ประสบการณ์ดา้นวชิาการ  ปี 
ตาํแหน่งทางการบริหาร   
  
ประสบการณ์ดา้นการบริหาร  ปี 
 

ตอนที ่2   แบบสอบถามความคิดเห็นแนวทางข้อเสนอ “การพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีด 
 ความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ 
 ประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 
ค าช้ีแจง:   แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัแนวทางขอ้เสนอการ
พฒันายุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเกณฑ์การประเมินนํ้ าหนกัคะแนน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งตวัเลือกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 5  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดบัมากทีสุ่ด  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 4  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดบัมาก  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดบัปานกลาง  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดบัน้อย  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 1  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดบัน้อยทีสุ่ด กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตารางข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 
ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 

การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 
เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      

กลยทุธ์ท่ี 1 2 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั         
ทิศทางดาํเนินการ 3 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัใหเ้ป็นเอกภาพเป็นหน่วยเดียว       

 4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       
 5 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       
 6 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํศูนยข์อ้มลูและการเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม 
      

 7 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลรับผดิชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

      

 8 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลติดตามและประเมินผลการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 

      

 9 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

      

กลยทุธ์ท่ี 2 10 การพฒันาการสร้างระบบสนบัสนุนเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัและอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ทิศทาง
ดาํเนินการ 

11 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินและแหล่งทุน       

 12 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       

 13 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม 

      

ทิศทางดาํเนินการ 14 จดัตั้งศูนยข์อ้มลูและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       
 15 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       
 16 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั       
กลยทุธ์ท่ี 3 17 การพฒันาและเสริมสร้างบคุลากรผู้ให้บริการเกิดสมรรถนะและจิตอาสาการให้บริการ         
ทิศทางดาํเนินการ 18 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       

 19 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์ารและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รจิตอาสา       
 20 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนในอาเซียน       
 21 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวญิาณการใหบ้ริการ       
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 22 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
กลยทุธ์ท่ี 1 23  การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม        
ทิศทางดาํเนินการ 24 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์าก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์       
 25 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมลูค่าเพ่ิมจากงานวิจยัและความคิดสร้างสรรค ์       
 26 การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นนวตักรรมและ

เทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
      

 27 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบริหารเชิงนวตักรรม       
 28 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจมีแนวโนม้เติบทางตลาดและมี

นวตักรรม  
      

 29 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ       
กลยทุธ์ท่ี 2 30 การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและมลูค่ากบัสินคา้และบริการท่ีเป็นนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์       
ทิศทางดาํเนินการ 31 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทางคุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑพ้ื์นฐานกบัผลิตภณัฑน์วตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์ 
      

 32 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนัโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการขนาดใหญ่ท่ีประสบผลสาํเร็จ
จากการดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมและสร้างสรรค ์ 
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372 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอแ
นะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 3 33 การพฒันาและประสานเสริมพลงัการสร้างเครือข่าย        
ทิศทางดาํเนินการ 34 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร         

 35 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติดประเทศกลุ่มอาเซียน       
 36 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)        

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 37 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ       
กลยทุธ์ท่ี 1 38 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่       
ทิศทางดาํเนินการ 39 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพใน 9 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น

การเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้นความสามารถเชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้นคิดริเร่ิม
และความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ ดา้นการจดัการ
ความเส่ียง 

      

กลยทุธ์ท่ี 2 40 การพฒันาและยกระดบัความเป็นผูป้ระกอบการสากล  ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่       
ทิศทางดาํเนินการ 41 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศและในต่างประเทศ       
 42 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัต่างประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมการพฒันา

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
      

 43 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน       
 44 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ         
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 3 45 การส่งเสริมและสร้างระบบองคค์วามรู้ (Knowledge Management)         
ทิศทางดาํเนินการ 46 กาํหนดยทุธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือการพฒันาให้ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมี

ความสามารถในการทางความคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมาย  
      

 47 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม       
 48 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็นผูป้ระกอบการจากประสบการณ์จริง

พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยัในเชิงพาณิชย ์
      

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 49 การพฒันาใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยเติบโตและยัง่ยนืในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
กลยทุธ์ท่ี 1 50 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางดาํเนินการไดแ้ก่       

ทิศทางดาํเนินการ 51 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เขา้ใจและชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและใหค้าํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

      

 52 ใหค้วามรู้ขอ้มลูเชิงลึกและผลกัดนัการใชสิ้ทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและขอ้ตก
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

      

 53 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเชิงลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ ดา้นขอ้มูลทางการคา้ประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มลูผา่นศูนย ์Call Center เวบ็ไซคศ์ูนยก์ลางขอ้มลูอาเซียนสาํหรับ
ผูป้ระกอบการ 
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้ 
เสนอแนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 2 54 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาดอาเซียน        
ทิศทางดาํเนินการ 55 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมืองชายแดนติดกบัประเทศกลุ่มอาเซียน โดย

การจดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยใชม้าตรการทางภาษีเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 

      

 56 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเป็นผูบุ้กเบิกและทาํตลาด
โดยให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วยตลาดในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)   

      

 57 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยการจดัทาํมาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  

      

กลยทุธ์ท่ี 3 58 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ทิศทางดาํเนินการ 59 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่มประเทศ

อาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม 
      

 60 การจดัทาํขอ้มลูเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทางกฎหมาย ขอ้ระเบียบ การจดัตั้ง และ
ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ทางเลือกการลงทุน 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ (การเกบ็ข้อมูลรอบ 3) 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย (EDFR รอบที ่3)  
เร่ือง  การพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
............................................................................................................................................................. 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) รอบท่ี 3 เพื่อให้ท่านไดท้ราบภาพรวมของความ
คิดเห็นของกลุ่มในรองท่ีผ่านมา และให้ท่านพิจารณาทบทวนคาํตอบของท่านเอง โดยรอบน้ีท่าน
อาจเปล่ียนหรือยืนยนัคาํตอบเดิมได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตอบรอบท่ี 3 เพื่อให้ท่าน
พิจารณาผูว้ิจยัจึงได้แสดงความสอดคลอ้งของแต่ละขอ้ความจากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 
(รอบท่ีผ่านมา) ของผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านดว้ยการระบุค่ามธัยฐาน (Median) และ ค่าพิสัย
ระหวา่งควอร์ไทล ์(Interquartile) ท่ีคาํนวณได ้และแสดงตาํแหน่งคาํตอบของท่านในรอบท่ี 2 ดงัน้ี  
   

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
 
 

ค่ามธัยฐานของระดบัความคิดเห็นจากคาํตอบของผูต้อบทั้งหมด 

 
 

ขอบเขตของพิสัยระหวา่งควอร์ไทลข์องคาํตอบของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 

 

 
ตาํแหน่งคาํตอบของท่านในรองท่ีผา่นมา 

 
 หลังจากพิจารณาภาพรวมของคาํตอบจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม และตาํแหน่ง
คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมาแลว้ ขอความกรุณาท่านใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัระดบั
ความคิดเห็นของท่าน ระดบัคะแนนมีความหมายดงัน้ี  
 5  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดับมากทีสุ่ด  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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 4  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดับมาก  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดับปานกลาง  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดับน้อย  กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 1  หมายถึงท่านเห็นด้วยใน  ระดับน้อยทีสุ่ด กบัขอ้เสนอการพฒันายทุธศาสตร์การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

กรณีท่ีท่านยืนยนัคาํตอบเดิมเฉพาะขอ้ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของพิสัยระหวา่งควอร์
ไทล ์กรุณาแสดงเหตุผลประกอบ 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านในการใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 
 

นางสาวสุพิตา  ไพบูลยว์งศส์กุล 
นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูว้จิยั 
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แบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางข้อเสนอการพฒันายุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

 
เหตุผล 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 1 การพฒันาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหพ้ร้อมสาํหรับการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 

 

     

กลยทุธ์ท่ี 1 2 การพฒันาโครงสร้างสถาบนั     
 

     

ทิศทางดาํเนินการ 3 ปรับสถานะโครงสร้างสถาบนัใหเ้ป็นเอกภาพเป็นหน่วยเดียว    
     

 4 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม    
     

 5 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันาเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
 

     

 6 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการจดัทาํศูนยข์อ้มลูและการเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

  
 

     

 7 กาํหนดหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลรับผดิชอบ ดา้นการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

 8 กาํหนดหน่วยงานดา้นการกาํกบัดูแลติดตามและประเมินผลการพฒันาและส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ 

       

 9 กาํหนดหน่วยงานดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

       

ทิศทาง
ดาํเนินการ 

11 โอนยา้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งเงินและแหล่งทุน 
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 12 จดัตั้งศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

       

 13 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจและพฒันาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

       

 14 จดัตั้งศูนยข์อ้มลูและเตือนภยัสาํหรับวสิาหกิจขขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

       

 15 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

  
     

 16 จดัตั้งศูนยส่์งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มครบวงจรประจาํจงัหวดั 
 

       379 
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 3 17 การพฒันาและเสริมสร้างบคุลากรผู้ให้บริการเกิดสมรรถนะและจิตอาสาการให้บริการ   
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 18 การพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

       

 19 การสร้างการมีส่วนร่วมการพฒันาองคก์ารและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รจิตอาสา 
 

       

 20 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนในอาเซียน 
 

  
     

 21 การส่งเสริมการสร้างทศันคติดา้นจิตวญิาณการใหบ้ริการ 
 

       

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 22 การพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

       

กลยทุธ์ท่ี 1 23  การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมเพ่ือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 

  
     

380 
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ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ทิศทางดาํเนินการ 24 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยจ์าก งานวจิยั นวตักรรม เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์
 

   
     

 25 การส่งเสริมการเขา้ถึงและสร้างมลูค่าเพ่ิมจากงานวิจยัและความคิดสร้างสรรค ์
 

  
     

 26 การส่งเสริมความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยสีาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

       

 27 การใหค้าํปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบริหารเชิงนวตักรรม 
 

       

 28 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจธุรกิจมีแนวโนม้เติบทางตลาด
และมีนวตักรรม  

       

 29 การประสานและเช่ือมโยงระหวา่งผูป้ระกอบการและนกัลงทุนทีสนใจ 
 

       

381 



 

 

 

382 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 2 30 การสนบัสนุนการใหคุ้ณค่าและมลูค่ากบัสินคา้และบริการท่ีเป็นนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์
 

  
     

ทิศทางดาํเนินการ 31 จดัทาํหลกัเกณฑม์าตรฐานรางวลัทางคุณค่าสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มระดบัขนาด และกลุ่มผลิตภณัฑพ้ื์นฐานกบัผลิตภณัฑน์วตักรรมและความคิด
สร้างสรรค ์ 

  
     

 32 สร้างแรงจูงใจโดยการส่งเสริมและผลกัดนัโอกาสเขา้ถึงการศึกษาดูงานในกิจการขนาดใหญ่ท่ีประสบ
ผลสาํเร็จจากการดาํเนินธุรกิจท่ีไดม้าจากการผลิตสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรมและสร้างสรรค ์ 

  
     

กลยทุธ์ท่ี 3 33 การพฒันาและประสานเสริมพลงัการสร้างเครือข่าย    
     

ทิศทางดาํเนินการ 34 ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนพฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมครบวงจร   
 

       

 35 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายตลาดหวัเมืองชายแดนติดประเทศกลุ่มอาเซียน 
 

       

 36 ส่งเสริมและผลกัดนัการบูรณาการความร่วมมือในทุกดา้นระหวา่งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain)  

       

382 
 



 

 

 

383 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 37 การพฒันาและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
 

       

กลยทุธ์ท่ี 1 38 การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 39 พฒันาและส่งเสริมใหเ้กิดคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใหเ้กิดศกัยภาพใน 9 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ดา้นความสามารถเชิงเทคนิค ดา้นการแสวงหาโอกาส ดา้น
คิดริเร่ิมและความรับผดิชอบ ดา้นความซ่ือสัตยแ์ละความน่าเช่ือถือ ดา้นความอดทน ดา้นความมุ่งมัน่ 
ดา้นการจดัการความเส่ียง 

       

กลยทุธ์ท่ี 2 40 การพฒันาและยกระดบัความเป็นผูป้ระกอบการสากล  ทิ 
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 41 ส่งเสริมและพฒันาดา้นองคค์วามรู้และทกัษะการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศและในต่างประเทศ 
 

       

 42 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบัต่างประเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมการ
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

       

383 
 



 

 

 

384 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ทิศทางดาํเนินการ 43 การส่งเสริมความรู้ในภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบา้นอาเซียน 
 

       

 44 การส่งเสริมความสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารสมยัใหม่ในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
  

       

กลยทุธ์ท่ี 3 45 การส่งเสริมและสร้างระบบองคค์วามรู้ (Knowledge Management)   
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 46 ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

       

 47 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาการสร้างความเป็นผูป้ระกอบการจากประสบการณ์
จริงพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํวจิยัในเชิงพาณิชย ์

       

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 48 การพฒันาให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเตบิโตและยัง่ยืนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 

       

384 
 



 

 

 

385 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

กลยทุธ์ท่ี 1 49 ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางดาํเนินการ
ไดแ้ก่ 
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 50 พฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเขา้ใจและชดัเจนสามารถท่ีจะถ่ายทอดและใหค้าํปรึกษาผูป้ระกอบการ 

       

 51 ใหค้วามรู้ขอ้มลูเชิงลึกและผลกัดนัการใชสิ้ทธิประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ขอ้ตกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

       

 52 รวบรวมและจดัทาํเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเชิงลึก ดา้นกฎหมายและขอ้ระเบียบ ดา้นขอ้มลูทางการคา้
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ขอ้มลูผา่นศูนย ์Call Center เวบ็ไซคศ์ูนยก์ลางขอ้มลู
อาเซียนสาํหรับผูป้ระกอบการ 

       

กลยทุธ์ท่ี 2 53 สร้างโอกาสและช่องทางการเขา้สู่ตลาดอาเซียน  
 

       

ทิศทางดาํเนินการ 54 ส่งเสริมการสร้างตลาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตามหวัเมืองชายแดนติดกบัประเทศกลุ่ม
อาเซียน โดยการจดัเป็นโซนน่ิงสินคา้ใหค้รอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยใชม้าตรการ
ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

       

385 
 



 

 

 

386 

 

ขอ้เสนอทางยทุธศาสตร์ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย 

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางทีเ่หมาะสม 
และส าคญั 

ขอ้เสนอ
แนะ 

มาก    น้อย 

5 4 3 2 1 

 ขอ้  

ทิศทางดาํเนินการ 55 ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเป็นผูบุ้กเบิกและทาํ
ตลาดโดยใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วยตลาดในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain)   

       

 56 ส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ผูป้ระกอบการการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยการจดัทาํมาตรฐานสินคา้คุณภาพสากลวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย  

       

กลยทุธ์ท่ี 3 57 สร้างโอกาสทางการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

  
     

ทิศทางดาํเนินการ 58 ส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีศกัยภาพไปยงักลุ่ม
ประเทศอาเซียนท่ีมีตน้ทุนทางการผลิตตํ่า กลุ่มประเทศกมัพชูา ลาว พม่า เวยีดนาม 

  
     

 60 การจดัทาํขอ้มลูเชิงลึกและการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการลงทุนทั้งทางกฎหมาย ขอ้ระเบียบ การ
จดัตั้ง และขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือประโยชน์สาํหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในทางเลือกการลงทุน 

       

 
 

386 
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ภาคผนวก ซ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมสัมมนาสร้างสรรค์ทางปัญญา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล 
1 นายนุกลู เรืองอุทยั 
2 นายวชัระ ทรัพยส์มบูรณ์ 
3 นางเพญ็ศิริ หฤหรรษเริงร่า 
4 ผศ.ดร.ยทุธพงศ ์ ลีลากิจไพศาล 
5 ผศ.ดร.วชัรินทร์ อินทร์พรหม 
6 ดร.ประดิษฐ ์ กิตติฤดีกลุ 
7 นายววิฒัน์ ประพฤติชอบ 
8 นายสุรนาถ หมัน่ประเสริฐ 
9 นายอรุณ ศุภชวาล 
10 น.ส.มลัลิกา พอพระ 
11 น.ส.ปุณยนุช ไพรวรรณ 
12 น.ส.อุษณีย ์ รุ่งแสง 
13 นายวรชยั พรชยัวรัิช 
14 น.ส.วริษฐา พรชยัวรัิช 
15 นายวรภาส ยพุาวฒันะ 
16 นายณฐัจรินทร์ วงศาโรจน ์
17 นายนิรันดร์ แสงสุขเอ่ียม 
18 นายวลัลภ พงศเ์นตรวไิล 
19 น.ส.พิรญาณ์ ชูเชิดดอก 
20 นางกมลพนั แซ่จ๋ิว 
21 น.ส.วราภรณ์ ศรีม่วง 
22 น.ส.ขนิษฐา อุทิศวรรณกลุ 
23 นางนํ้ าทิพย ์ แป้นประเสริฐ 
24 นายอนุชา เก้ือวรูญ 
25 น.ส.ชุติมา กฤษกรณ์ 
26 น.ส.มนสัชญาณ์ อู่สมบติัชยั 
27 นายศิลป์ชยั ชินประเสริฐ 
28 นายศุภชยั ศุภผลศิริ 
29 นางพฒันกลุ ทวสีาคร 
30 น.ส.ไพรินทร์ ลว้นวจิิตร 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาพถ่ายกจิกรรม 
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สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมูล 
 

      
 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมูล 
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สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมูล 
 

    
 

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้ให้ข้อมูล 
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ภาพถ่ายกจิกรรมการประชุมสัมมนาเพือ่พจิารณาและประเมินผลการวจัิย 
 

การประชุมสัมมนาสร้างสรรค์ทางปัญญา (Public Forum )  
 การน าเสนอยุทธศาสตร์การเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของประเทศไทยเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 วนัเสาร์ที ่7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ห้องอรุณอมัรินทร์ 1 ช้ัน 2 ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้(ป่ินเกล้า) 

                                                                                                                                                                                 

   
 

กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาสร้างสรรคท์างปัญญา (Public Forum ) 
 

   
 

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมอภิปรายเสวนาประเด็นยทุธศาสตร์ 
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ผูท้รงคุณวฒิุร่วมอภิปรายเสวนาประเด็นยทุธศาสตร์ 
 
 

  
 

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมอภิปรายเสวนาประเด็นยทุธศาสตร์ 
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ผูท้รงคุณวุฒิร่วมอภิปรายเสวนาประเด็นยทุธศาสตร์ 
 
 

  
 

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมพิจารณาประเด็นยทุธศาสตร์ 
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ภาพถ่ายรวมผู้ร่วมสัมมนาสร้างสรรค์ทางปัญญา (Public Forum ) 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสุพิตา  ไพบูลยว์งศส์กุล  
ทีอ่ยู่ 20,22 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา  
  กรุงเทพมหานคร 
ทีท่ างาน ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2534 สาํเร็จปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) วชิาเอก 
  การจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
 พ.ศ. 2549 สาํเร็จปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (การจดัการ)  
  วชิาเอกการจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ 
  ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาป่ินเกลา้ กรุงเทพมหานคร 
     
 
 


