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Presenter
Presentation Notes
สถานะปัจจุบันของ SMEs ไทยใน SMEs ทั้งหมด 2.76 ล้านราย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้า ตามด้วยภาคบริการ โดยมีการจ้างแรงงานในภาคการค้าและภาคบริการมากที่สุดอย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างสรรค์มูลค่ายังค่อนข้างจำกัด ทั้งยังต้องแข่งขันกับผู้ค้าส่งค่าปลีกรายใหญ่ และผู้ประกอบการต่างชาติจากการเปิดเสรีด้วย  โครงสร้าง SMEs ยังบ่งชี้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางยังมีจำนวนน้อยมาก โดยมีจำนวนเพียง 13,247 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ SMEs ทั้งหมดเท่านั้น (แต่มีสัดส่วนใน GDP มากถึง 32.3% ของ SME-GDP) จึงเป็นข้อสังเกตว่าไทยสามารถส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจขนาดกลางเพิ่มขึ้นอีกได้อีกหรือไม่ โดยอาจพัฒนาต่อยอดจากวิสาหกิจขนาดเล็กเป็นสู่ขนาดกลางตามลำดับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการจ้างงานและการเติบโตของ GDPตลาดของ SMEs ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเพียงตลาดภายในประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก โดยมีจำนวน SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกโดยตรง จำนวน 24,944 ราย หรือเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น สะท้อนว่า SMEs น่าจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศ ขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียนนอกจากนี้ กว่า 75% SMEs ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีจำนวนเพียง 684,730 ราย (หรือประมาณ 1 ใน 4 / ร้อยละ 25) เท่านั้น ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลมักสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐและภาคีได้ง่ายกว่า ทำให้ SMEs บางส่วนเสียโอกาสที่จะได้รับโอกาสและการสนับสนุน ให้เข้มแข็งและเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่มีคนทำงานอยู่จำนวนมาก  อาทิ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร หากสนับสนุนให้กิจการมีความพร้อมด้านต่างๆ จะสามารถเติบโตเป็น SMEs ได้มากขึ้น







 ผล: ภาวะกบัดกัรายได้ปานกลาง และ ความเหล่ือมลํา้ 



 



 



สงัคม

ผู้ประกอบการ 

ขาดจิตวิญญาณและ

ทกัษะพื้นฐานการ

เป็นผูป้ระกอบการ 

แผนธรุกิจ                 

ไม่อยู่บนฐานของ

การตลาด 

เครือข่ายวิสาหกิจ

มีความร่วมมือ 

แบบหลวมๆ 

ใช้นวตักรรมเชิง

พาณิชยไ์ด้อย่าง

จาํกดั 

ผูป้ระกอบการไม่ได้

พฒันาสมรรถนะและ

ความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างเตม็ท่ี 

ระบบเร่ิมต้นและ

บ่มเพาะธรุกิจ                 

ไม่ทัว่ถึงและ             

ครบวงจร 

 มีการแปลงงานวิจยัและ 
ความคิดสร้างสรรคม์าสร้างคณุค่า
ให้กบัสินค้ายงัจาํกดั 
 ระบบการจงูใจและเช่ือมโยง 
นักวิจยั/นักออกแบบกบั
ผูป้ระกอบการเพ่ือพฒันาธรุกิจยงัไม่
พฒันา 

 ความร่วมมือระหว่างคู่ค้าใน 
ห่วงโซ่คณุค่าและเครือข่ายแวดล้อม
ยงัไม่เป็นลกัษณะพนัธมิตร 
 ผูป้ระกอบการรายย่อยยงัไม่ 
สามารถเกาะเก่ียวในห่วงโซ่คณุค่า 
ได้อย่างกว้างขวาง  

 ผูป้ระกอบการจาํนวนมากยงั 
ไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบ  

 ระบบ Start-up และ 

Incubation                       
ไม่เพียงพอและไม่ครบวงจร 
 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยงัไม่

ทัว่ถึงและยืดหยุ่นเท่าท่ีควร 

  
 

 ค่านิยมและทศันคติของผูป้ระกอบการ 
 ทกัษะพื้นฐานด้านการบริหารจดัการและภาษา 
 ความตระหนักและใช้ศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน 

 ขาดฐานข้อมลูเชิงลึกและการ 
ช้ีนําสู่โอกาสทางการตลาดและธรุกิจ
ใหม่ คู่แข่ง คู่ค้า และแนวโน้ม
กฎระเบียบ/มาตรฐาน 

 การพฒันาทกัษะ/ความรู้ของผูป้ระกอบการไม่             
สอดรบักบักลุ่มธรุกิจ ขนาด และช่วงของพฒันาการ  
 ไม่มีมาตรการสนับสนุนการปล่ียนผ่านผู้ประกอบการ   
ท่ีอ่อนแอไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเหมาะสม  โครงสร้างพื้นฐานด้านวตักรรม                

 การคุ้มครองทรพัยสิ์นทางปัญญา  

สภาพแวดล้อมท่ียงัไม่เก้ือหนุน สภาพแวดล้อมท่ียงัไม่เก้ือหนุน 

 เครือข่ายรฐั-เอกชน-วิชาการยงั 
ไม่พฒันา และบทบาทเชิงรกุของสถาบนั
เฉพาะทางยงัจาํกดั 

  

เกษตร 
อตุสาห 

กรรม 

การคา้ 
ท่องเทีย่ว

และ
บรกิาร
อืน่ๆ  

  ภาครฐัไม่มียทุธศาสตรช์าติท่ี 
ระบสุาขาธรุกิจท่ีจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ  
 กลไกการขบัเคล่ือนยงัไม่บรูณาการ 
เท่าท่ีควร  

 ระบบท่ีเอ้ืออาํนวยยงัพฒันาไม่ 
เตม็ท่ี อาทิ ศนูย ์One-stop services 

 การศึกษาไม่สอดแทรกทกัษะธรุกิจ  
    และขาดบริการข้อมลูเชิงลึก 

สภาพแวดล้อมท่ียงัไม่เก้ือหนุน สภาพแวดล้อมท่ียงัไม่เก้ือหนุน 

ประเดน็ปัญหา/ข้อจาํกดัของผู้ประกอบการ 
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Presenter
Presentation Notes
ประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เป็นที่ตระหนักโดยทั่วไปและ บางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางส่วนได้รับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลปัจจุบัน ในขณะที่บางปัญหาเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเริ่มผลักดันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขและวางรากฐานระยะยาว จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะกฎระเบียบและกลไกในภาครัฐ เพื่อให้สังคมผู้ประกอบการของไทยพัฒนาไปได้อย่างมีทิศทาง (focus) มากขึ้น ต่อเนื่องและทั่วถึง และคำนึงถึงมิติด้านต่างๆ ดังนี้ ... (วัตถุประสงค์) 



จดุอ่อนของด้านการสร้างสรรคม์ลูค่าจากนวตักรรมและวฒันธรรม 
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Presenter
Presentation Notes
ผลการสำรวจความสามารถทางการแข่งขันของ WEF บ่งชี้ว่าไทยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยอยู่ใน stage 2 คือประเทศที่เน้นการผลิตโดยแข่งขันด้วยต้นทุนและคุณภาพ ยังไม่พัฒนาสู่ประเทศที่แข่งขันด้วยการสร้างสรรค์มูลค่าด้วยนวัตกรรมอย่างเช่นมาเลเซียซึ่งอยู่ใน stage ที่กำลัง transition 2-3ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าความสามารถด้าน Innovation และ Business Sophistication ของวิสาหกิจไทยเป็น 2 ประเด็นสำคัญที่ฉุดรั้งอันดับของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ/สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน ดังรูปทางด้านซ้ายในวงกลมสีแดง (Business Sophistication หมายถึงระดับความสามารถในการทำธุรกิจ เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการ ความซับซ้อนในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าได้มากกว่า เป็นต้น)ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยเฉพาะมาเลเซียกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (ประเทศ Stage of Development ที่ 3 ซึ่งมี GDP ต่อประชากร 17,000 เหรียญสหรัฐ โดยในปี 2013-2014 มาเลเซียมีความสามารถด้านนวัตกรรมในอันดับที่ 25 ไทยอยู่อันดับ 66) สินค้าไทยจึงยังมีมูลค่าไม่สูงและเป็น OEM ที่มีสัดส่วน local content ต่ำ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างชะงักงัน ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ยาก และสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้นทุกขณะรายละเอียดของรายงานของ WEF ยังระบุชัดว่า ไทยยังมีระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ที่ต่ำ ส่งผลให้ขาดการผนึกกำลังรองรับบริบทในอนาคตที่จะแข่งขันกันในระดับห่วงโซ่คุณค่า(โดยเครือข่ายวิสาหกิจที่เป็นอยู่ ยังจำกัดในลักษณะเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไม่พัฒนาเข้มข้นถึงระดับ “หุ้นส่วนการผลิตและพันธมิตรการค้า”: Alliance/Partnership) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของสมาชิกในทุกๆ ด้าน อาทิ อำนาจต่อรอง/เรียกร้อง ลดต้นทุนด้วย Economy of Scale การร่วมกันแสวงหาตลาด และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอาหาร fashion และการท่องเที่ยวที่ไทยมีศักยภาพจุดอ่อนดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่ง สวทช. สวทน. และสนช. (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ได้เร่งผลักดัน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีพื้นฐานและความได้เปรียบ อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพือยกระดับอย่างจริงจังและเร่งด่วน
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Presenter
Presentation Notes
ระยะยาว การปฏิรูปนโยบายการค้า (Trade Reform) เพื่อปรับโครงสร้างและทิศทางการดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  และสนองตอบต่อความต้องการและทันต่อกระแสการค้าโลก ได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ประการ (4 Shifts) ได้แก่Shift 1) ก้าวสู่ยุคอุปสงค์นำการค้า (from "Supply Driven" to "Demand Driven") โดยจะปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร์การค้าจากการค้าที่มุ่งตอบสนองอุปทาน ไปเป็นการค้าที่เน้นการตอบสนองอุปสงค์เป็นสำคัญ Shift 2) ก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจการค้าที่ใช้ภาคบริการเป็นตัวนำ (from "Production Economy" to "Services Economy") จากเดิมที่เน้นการพึ่งพาสินค้า (Goods) ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไปเป็นการเน้นการค้าและการส่งออกภาคบริการเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น Shift 3) ปรับบทบาทจากการกำกับและควบคุมเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า (from "Regulation Trade" to "Facilitation Trade") โดยเน้นการปรับกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคต่อการค้าเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจการค้า โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรการที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ในขณะที่จะเน้นปรับบทบาทกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มากขึ้น Shift 4) พัฒนาภาคการผลิตสู่การสร้างมูลค่า (from "OEM" to "Value Creation") โดยปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจไทยจากการรับจ้างผลิต/บริการซึ่งได้ผลประโยชน์เพิ่มต่ำและไม่ยั่งยืนไปสู่การเป็นผู้ค้าและผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์และแบรนด์ของตนเอง 2.2 ระยะสั้นนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “3 Big Booms” ประกอบด้วยBoom 1) การดูแลค่าครองชีพประชาชน ได้แก่ 1) การกำกับดูแลราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน  2) การบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน 3) การส่งเสริมให้มี “Outlet” ที่เพียงพอและหลากหลาย 4) การเร่งสร้างผู้บริโภครุ่นใหม่ “ฉลาดซื้อ-ประหยัดใช้” 5) การสร้างเครือข่ายอาสาพาณิชย์Boom 2) การผลักดันการส่งออก ได้แก่ 1) การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี และภูมิภาค 2) ผลักดันการส่งออกในภูมิภาค โดยเฉพาะ ASEAN และ CLMV 3) ส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดโลก โดยเน้นการเจาะตลาดเมืองสำคัญ (City focus) แทนการมองภาพรวมทั้งประเทศ  Boom 3) การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (Local Economy) เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ได้แก่ 1) การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเน้นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               2) การจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดชุมชน และ Farm Outlet 3) ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนธุรกิจเพื่อให้เกิดการร่วมมือและพึ่งพาระหว่างกัน 



เครือ่งมอื/อุปกรณ์ 

ปุ๋ ยและยา 

เมลด็พนัธุแ์ละการ

จดัเกบ็ 
เกษตรกร

สมาชิก 

ทีด่นิ/สถานที/่ 
แรงงาน/เงนิทุน 

เกษตรกร

สมาชิก 

เกษตรกร

สมาชิก 

กลุ่ม

เกษตรกร/

สหกรณ์

การเกษตร 

ค้าส่ง/              

ค้าปลีก 

ส่งออก 

สถานบริการสขุภาพ

และความงาม /  รร.

ท่องเท่ียว 

ผู้บริโภค 

สมาชิก 

ผู้นําเข้า 

ห้าง/ร้าน 

นักท่องเท่ียว 

ผู้รบับริการ 

แนวคิดโซ่มลูค่า/Value Chain (Porter, 1985)  

ห่วงโซ่มลูค่าสินค้าสมนุไพรของสถาบนัเกษตรกร 

 เครือข่ายสนับสนุนด้านองคค์วามรู้และทุนทางวฒันธรรม 

นักท่องเท่ียว/

ผู้รบับริการ 



Move-up Value Chain 



การเชือ่มโยงระหวา่งสาขาเศรษฐกจิเพือ่สรา้งคณุคา่เพิม่                  
(Value Creation) 

Encourage interaction 

 between sectors,  

segments and products 

• Bio- Material to support others 

• Food security/sustainability • From Domestics to 
Domestics, Regional Focus 
• From Generalization to  
Specialization, Differentiation 
• From Tradition to Innovation 

• New opportunity i.e bio-fuel 

OEM ODM, OBM 

Imitation Innovation 

Low cost Differentiation  

• Thai-herb for spa and Tourism         

Agriculture Services 

Manufacturing 

• Bio-based production 

• Bio-products for logistics eg. for packaging        
• Logistics for agriculture        

• Logistics for manufacturing 

High productivity by 
nano and Bio-tech, 
local wisdom, 
biodiversity 

High productivity 
By IT, HR หรือ Process 

Innovation  

Industry is considered beyond manufacturing activities 



CLUSTER 

ภาคเอกชน :  
ธรุกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตัง้แต่ตน้น้ํา 
ถึงปลายน้ํา 

สถาบนั/สมาคม/ 
ผูใ้หบ้ริการต่างๆ:  
พ้ืนฐานการพฒันา 
เทคนิคและการรวม 

กลุ่มธรุรกิจ 

ภาครฐับาล :   
นโยบาย กฎ  

ระเบียบเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรม  

สถาบนัการศึกษา 
และ R&D : พฒันา 

เสริมสรา้งพ้ืนฐานดา้น  
ทรพัยากรมนุษย ์
และนวตักรรม 

การพฒันาเครอืขา่ยเครอืขา่ยพนัธมติรเชงิพืน้ที ่   



Chemicals-ระยอง/ Petro Chemical - ระยอง 

 

Basic Iron Production - ระยอง 

Canned Pineapple - เพชรบรีุ 

Basic Iron Production - ประจวบคีรีขนัธ์ 

Automobile - ชลบรีุ/ ระยอง 

 Agriculture Machinery - อยธุยา 

Agriculture Machinery - พิษณโุลก 

Ceramics - ลาํปาง 

Petro Chemicals - ชลบรีุ 

Basic Plastic Product - นครราชสมีา 

Electrical Appliances - ชลบรีุ 

Electronics - อยธุยา 

Electronics - ลาํพนู 

แปง้ข้าวเจ้า - ราชบรีุ 

Canned Tuna - สงขลา 

Frozen Shrimp - สมทุรสาคร 

Canned Tropical Fruits - เชียงใหม ่

Pork - นครปฐม 

Animal Feed - สระบรีุ 

Chicken -  ลพบรีุ 

Dried Fruits - เชียงใหม ่

Sugar - ขอนแก่น 

Spices (Pepper) - จนัทบรีุ 

Jewels Shaping - อบุลราชธานี 

Jewels Shaping - พะเยา 

Jewels Shaping - จนัทบรีุ 

Basic Processed Leather - สมทุรปราการ 

Basic Processed Para Rubber - สงขลา 

Clothes - สกลนคร 

Textiles - ราชบรีุ 

Clothes - เชียงใหม ่

Processed Para Wood - สรุาษฎร์ธานี 

Processed Para Wood - สงขลา 

ตวัอยา่งแผนทีเ่ครอืขา่ยวสิาหกจิในประเทศไทย  (Cluster Mapping) 

Fashion 

Automobile 

Chemicals and Plastics 

Electrical and Electronics 

Building and Furnishing Materials 

Food 

Household Goods 

Presenter
Presentation Notes
There is a vast number of clusters those vary in characteristics, size and industry throughout the country. Diagram above shows only a selected few of the key clusters which have been identified and selected for further assessment. Does your business operate within a particular cluster?How strong is the cluster in which your business is operating?How do you form a cluster?How can you further strengthen your cluster?



 



 



Teikei System 

 



 



 







กรณีศกึษาการเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่า 3 













ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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