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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการพั ฒ นาความสามารถทางการค้ า การลงทุ น ของผู้ ป ระกอบการ SMEs
กรุงเทพมหานคร ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้างและแบบไม่มโี ครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีผู้ประกอบการค้าการลงทุน หรือเป็นผู้เกี่ยวข้อง
จากภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครจานวน 20 คน เป็นผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญใช้วธิ ีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ควรพัฒนาสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน (2) ควรจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
(3) พัฒนาสถานประกอบการให้มีการวางแผนและพัฒนาตลาด พัฒนาสินค้าใหม่ในการเพิ่มมูลค่า (4) หาคู่ค้าใน
ต่างประเทศ (5) ประสิทธิภาพการผลิตจัดทามาตรฐานการผลิต และ (6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ในด้านการผลิต การตลาด การวางแผน การเงินการบัญชี ข้อเสนอแนะควรปฏิรูปกระบวนการธุรกิจโดยเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาสินค้า
คาสาคัญ: การพัฒนาความสามารถ, การค้า-การลงทุน, ผู้ประกอบการ SMEs
Abstract
This paper examined the trade and investment performance development of the SMEs operators in
Bangkok in the ASEAN Economic Community (AEC) context. This is a qualitative research using the semistructured and unstructured interviews as instrument. The samples included a total of twenty traders,
investors, and those government and private agencies involved in Bangkok. The Purposive Sampling
technique was adopted. Content Analysis was performed in data analysis. Results showed that
(1)competitiveness development in the ASEAN Economic Community should be promoted, (2) funds for
SMEs promotion and assistance should be set up, (3) the operating place for business should cover planning
and market development and new products development to add to the value, (4) overseas partners ought
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to be sought, (5) production standard should be established in regard to the production efficiency, and lastly
(6) personnel should be better developed and equipped with knowledge and skills in areas of production,
marketing, planning, finance and accounting. Regarding to suggestions, business process should be
reformed with an emphasis on innovation and technology and contribution to products research and
development.
Keywords: Performance Development, Trade and Investment, SMEs Operators
บทนา
ภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
เงิ น ทุ น สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ างประเทศมี ค วาม
คล่ องตั วมากขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงระเบี ยบกฎเกณฑ์
การค้ า โลกเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุน ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
และการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีมีแนวโน้มความเข้มข้น
และมี บทบาทชั ดเจนมากขึ้ น สภาวะการแข่ งขั นจาก
ระบบการค้า และการลงทุนอย่างเสรี มีผลจากกระแส
การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ โ ลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง เป็ น การ
เปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึน้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 11 รัฐ
มีนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ ที่ ส าคั ญอย่ างหนึ่งคื อ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน สังคมและท้องถิ่น พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
การดู แลและรั กษาสุ ขภาพอนามั ยของประชาชนและ
ชุมชน ตลอดจนส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว ประเทศไทยมี
ความจ าเป็ นอย่างมากในการที่ จะต้องมีการปรั บปรุ ง
และพั ฒนาภาพรวมของอุ ตสาหกรรม ทั้ งโครงสร้ าง
ระบบสนั บสนุ น รวมถึ งนโยบายต่ างๆ ที่ เอื้ อต่ อการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งให้
ความส าคั ญเพิ่มเติมกั บศั ก ยภาพของผู้ ประกอบการ

ขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprise: SMEs) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ ที่มี
การกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ จะเป็ นการพัฒนา
รากฐานที่สาคัญของอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของวัตถุดิบ
การผลิต และการตลาด ให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป (แผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574)
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่ง
ประกอบด้ วย 3 เสาหลั ก คื อ การเมื องความมั่ นคง
เศรษฐกิ จ และสั งคม และวั ฒนธรรม และได้ ประกาศ
ปฏิ ญญาเซบู ว่ าด้ วยการเร่ งรั ดการจั ดตั้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้บรรลุผลจากเดิมที่กาหนดไว้ใน ปี
2563 (ค.ศ. 2020) เป็ น ปี 2558 (ค.ศ. 2015) แต่
เนื่องจากได้ทาการทบทวนพบว่าหลายประเทศยังไม่มี
ความความพร้อมเดิมในกาหนดวันที่ 1 มกราคม 2558
ภายหลังจึงเลื่อนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยในส่วน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็น
แผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิ จ
ต่างๆ เพื่อให้เห็นการดาเนินงานในภาพรวมที่จะนาไปสู่
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนภายในปี 2558
(ค.ศ. 2015) โดยเป้าหมายสาคัญของการเป็น AEC การที่

Rajapark Journal Vol.10 No. 19 January - June 2016  [ 125 ]

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558
(ค.ศ. 2015) อาเซียนได้จัดทาแผนงานในเชิงบูรณาการใน
ด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมได้จั ดทายุ ทธศาสตร์
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่ อม วิสาหกิ จชุมชน ผู้ ประกอบการ
และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการประกอบการ ที่เป็นเลิศ และ
มี ค วามยั่ ง ยื น สู่ ส ากล ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ 4
ยุ ทธศาสตร์ ได้ แก่ (1) การสร้ าง และพั ฒนาธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมให้เติบโต และแข่งขันได้ (2) การส่งเสริม
ธุรกิ จอุตสาหกรรมให้ พร้ อมเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน (3) การสนั บสนุ นปั จจั ยเอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม และ (4) การพั ฒนาประสิทธิภาพ
องค์ กร กรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมได้ ด าเนิ นการ
สนับสนุนให้มีโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
เพื่อเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) เพื่อให้
ผู้ ประกอบการตระหนั ก และเตรี ย มความพร้ อมรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชิงรับ และเชิงรุกรายสาขา
อุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์น้ีจึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจของ SMEs
ดังนั้น การพัฒนาความสามารถทางการค้าการ
ลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพมหานคร ใน
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่
สาคั ญ ในการที่ จ ะเสริ ม สร้า งพลั งให้ ผู้ ประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และวิ ส าหกิ จ
ชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสิ่งที่
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ต้ อ งมีก ารพั ฒ นาสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียนโดย
การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร การสนับสนุนปัจจัย

เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม การสร้างและ
พั ฒ นาธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรมให้ เติบ โต และแข่ ง ขั น ได้
การสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ ตลอดจนการพั ฒ นาให้
ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า นใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะนาไปสู่การพัฒนา เพื่อทาให้
เกิดการขยายกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งใน
แนวระนาบในระดับพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น และใน
แนวตัง้ ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ นาไปสู่
การก าหนดกรอบนโยบายในระดั บ ประเทศ เพื่ อ
ก าหนดทิ ศ ทางในการการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ
วิส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่อ ม และวิส าหกิ จ
ชุม ชน เป็ น การเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และเป็ น ผลลั พ ธ์ ซึ่ ง สามารถวั ด ผลไ ด้
( Measurable Outcomes) เพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขั น ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการค้า
การลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพมหานคร
ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอบเขตการวิจัย
มุ่ ง ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ
SMEs กรุ งเทพมหานคร ในบริ บทประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน โด ยผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคั ญ ประก อบด้ ว ย
ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มเจ้ าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่ ม
นั กวิ ชาก าร กลุ่ มองค์ กรภาคธุ รกิ จ ต่ าง ๆ ใ น
กรุงเทพมหานครจานวน 20 คน
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การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการค้าเสรี (Free Trade Policy)
การเปิดการค้าเสรี เป็นกระบวนการลดหรือผ่อน
คลายข้ อจ ากั ดทางการค้ าระหว่ างประเทศน ามาซึ่ ง
ผลประโยชน์สุทธิที่เป็นประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละ
ประเทศรวมถึงการลดแรงกดดันจากประเทศผู้นาเข้าใน
การก าหนดนโยบายเช่ น ก าแพงภาษี การก าหนด
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) รวมทั้งเพิ่มพูน
ความสามารถในการแข่ งขั นระหว่างประเทศ การเปิ ด
การค้าเสรี มี 4 ระดับ คือ
1. การเปิดการค้าเสรีฝ่ายเดียว (Unilateral Trade
Liberalization) เป็นนโยบายของรัฐที่ดาเนินการ ใดๆ โดย
ไม่มีเงื่อนไขการต่อรองกับประเทศอื่นๆ โดยรัฐเปิดเสรี
กับสินค้าประเภทต่างๆ ตามสถานการณ์ของประเทศ
2. การเปิ ดการค้ าเสรี ระดั บทวิ ภาคี (Bilateral
Trade Liberalization) เป็นข้อตกลงสองประเทศที่จะผ่อน
คลาข้ อ จ ากั ดทางการค้ า ทั้ งในรู ปศุ ล กากรและการ
กาหนดมาตรการที่มิใช่ภาษีภายใต้กรอบเดียวกั น โดย
ประเทศอื่นไม่ได้รับสิทธินี้
3. การเปิ ดการค้ าเสรี ระดั บภู มิ ภาค (Regional
Trade Liberalization) เป็นการเสรีการค้าของกลุ่มประเทศ
ที่ มั กอยู่ในภู มิภาคเดี ยวกั น จะผ่ อนคลาข้ อจ ากั ดทาง
การค้าทั้งในรูปศุลกากรและการกาหนดมาตรการที่มิใช่
ภาษี ภายใต้ กรอบเดี ยวกั น โดยประเทศอื่ นนอกกลุ่ ม
ประเทศ ไม่ ไ ด้ รั บสิ ทธิ น้ี โดยไม่ เป็ น อุ ปสรรคต่ อการ
ดาเนินงานของ GATT มาตรา 24 ของบทบัญญัติ
4. การเปิดการค้าเสรีระดับพหุภาคี (Multilateral
Trade Liberalization) เป็นการเสรีการค้าให้แก่ประเทศ
ต่างทั่วโลกเข้าสู่ข้อตกลงหรือกรอบการค้าเสรีเดียวกัน

บนพื้นฐานของระเบียบกติกาการเปิดการค้าเสรีโดยไม่มี
การกีดกันประเทศที่อยูน่ อกข้อตกลง
ทฤษฏีว่าด้วยความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Advantage Theory)
David Ricardo กล่าวว่า ประเทศที่ไม่มีความ
ได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกๆ อย่างกั บ
ประเทศอื่ น ยั ง คงสามารถท าการค้ า ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้ ประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพควร
ผลิ ต และส่ ง ออกเฉพาะสิ น ค้ า ที่ ประเทศตนมี ค วาม
เสี ยเปรียบโดยสมบูรณ์ น้อยกว่ า ถือได้ ว่าสิ นค้านี้เป็ น
สินค้าที่ประเทศผลิตด้วยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎี ความได้ เปรี ย บโดยเปรี ยบเที ยบนี้ เป็ น ที่ รู้ จั ก
แพร่ ห ลาย และใช้ อ ธิ บายสาเหตุ ข องธุ รกิ จ การค้ า
ระหว่างประเทศจนทุกวันนี้
Kowalski, P. (2011) ได้ทาการวิจัยเชิงประจักษ์
ในเรื่ อง “Comparative Advantage and Trade
Performance: Policy Implication”, OECD Trade Policy
Paper, No. 121. ของการค้าทวิภาคีจากประเทศในกลุ่ม
OECD จ านวน 55 ประเทศ ในความได้เปรี ยบเชิง
เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมการผลิต 44 อุตสาหกรรม
ผลของการวิจั ยความได้ เปรี ยบเชิงเปรี ยบเที ยบพบว่า
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบยังคงเป็นปัจจัยที่สาคัญที่
มีอิทธิพลต่อการค้าและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทาง
เศรษฐกิ จการค้ า นโยบายและสถาบันทางการค้าเป็ น
ปัจจัยที่ สาคัญในการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบรวมถึ ง
การสะสมปั จจั ยกายภาพและทุ นมนุ ษย์ (โดยเฉพาะ
การศึกษา) การพัฒนาทางการเงิน บรรยากาศในการทา
ธุรกิจเช่นเดียวกับจานวนตลาดแรงงาน ผลลัพธ์ที่แสดง
ให้เห็นว่าได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่ได้รับและมีแนวโน้ม
ที่จะนามาใช้ในอนาคตค่อนข้างมาก
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ความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ
(Competitive Advantage of Nations)
ทฤษฎี ความได้ เปรี ยบในเชิ งการแข่ งขั น ของ
ศาสตราจารย์ Michael E. Porter (1990) มีหลักการที่
สาคัญเกี่ยวกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้
อุตสาหกรรมประสบความสาเร็จ 3 ประการคือ
1) กลยุทธ์ในการแข่งขัน (competitive strategy)
2) ความได้ เปรียบในการแข่ งขั น (competitive
advantage)
3) ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของประเทศ
(competitive advantage of nations)
ความได้ เ ปรียบในการแข่ ง ขั น (competitive
advantage) ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ Michael E.
Porter ได้ น าเสนอรู ปแบบของการแข่ งขั นที่ ท าให้
อุตสาหกรรมมีความได้เปรียบไว้ 3 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1.กลยุ ทธ์ กา รเป็ นผู้ น าด้ านต้ นทุ น ( Cost
Leadership) หมายถึงความได้เปรียบของอุตสาหกรรม
ต้องมีต้นทุนที่ต่าจะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือ
อง ค์ ก รอื่ นใ นแ ง่ ค ว า มส า ม า รถ ทา ง ก า รผ ลิ ต
ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึง
ความสามารถในการส่งมอบที่ รวดเร็วเหนือกว่ าคู่ แข่ ง
อีกทั้ง ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับมูลค่าเพิ่มจากการมีต้นทุนที่
ต่าโดยการลดต้นทุนการผลิต หรือดาเนินงานที่ไม่จาเป็น
เพื่อทาให้สามารถตัง้ ราคาขายที่ต่ากว่าคู่แข่ง
2.กล ยุ ทธ์ ด้ า นก ารส ร้ า งค ว า มแตก ต่ า ง
(Differentiation) หมายถึงการสร้างคุณค่าเฉพาะตัวของ
สินค้าในด้านคุณภาพรูปแบบ อีกทั้งการบริการหลังการ
ขายซึ่งความแตกต่างนี้เป็นคุณค่าเฉพาะตัวของสินค้าที่
มี ค วามเหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รมี ค วาม
ได้ เ ปรี ย บเหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง โดยเป็ น การสร้ า งความ
แตกต่ า งของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของเรา ให้ มี ค วาม

แตกต่างจากคู่แข่ง หรือของที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลู กค้า และเป็ นการสร้างโอกาส
ใหม่ๆ ในการขยายตลาด
3.กลยุ ทธ์ มุ่ ง เน้ น ที่ จุ ด สนใจ (Focus)
เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ เฉพาะกลุ่ มซึ่งทาให้เกิ ด
ความชัดเจนในการเลือกใช้สินค้า ซึ่งสามารถจาแนกได้
หลายประเภท ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ าแนกตาม อายุ เพศ
ลักษณะการใช้ชีวิต (Life Style) เช่น ผลิตภัณฑ์สาหรับ
เด็ ก กลุ่ ม อายุ 0-2 ขวบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะผู้ ช าย
ผลิตภัณฑ์เฉพาะวัยรุ่น เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีการนิยม
ใช้กลยุทธ์น้ีกั นมากขึ้ น ซึ่ งสามารถเห็นได้จากโฆษณา
ตามสื่อต่างๆ
เขตการค้าเสรีอาเซียน
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA: ASEAN Free
Trade Area) นับเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรก
ของไทย ซึ่งมีการลงนามในเดือนมกราคม 2535 และเริ่ม
มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เหตุผลสาคัญ ที่มีการ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (หรือ อาฟต้า) เนื่องจาก
การเจรจาข้อตกลงแกตต์รอบอุรุกวัย (2529-2537) ซึ่ง
เป็นการเจรจาแบบพหุภาคีตกอยู่ในภาวะหยุดชะงัก และ
สหภาพยุโรปได้มีการรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว (Single
market)
ขณะเดี ย วกั น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2534
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกประกาศเจตนารมณ์
ร่ ว มกั น ในการจั ด ตั้ ง เขตการค้ า เสรี อ เมริ ก าเหนื อ
(NAFTA) ทาให้ประเทศอาเซียนต้องจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซี ยน เพื่ อเพิ่ มอ านาจต่ อรองของกลุ่ มในเวที การ
เจรจาทางการค้า และจะช่วยกระตุ้นให้มีการลงทุนใน
กลุ่มอาเซียนมากขึน้
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม – มิถุนายน 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ( ASEAN
Economic Community: AEC)
อาเซี ยนอาเซี ยน หรื อสมาคมประชาชาติ แห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒนธรรมในภู มิ ภาค (2) รั กษา
เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และ (3) ใช้เป็ น
เวที แ ก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในภู มิ ภ าค ปั จ จุ บั น
ประกอบด้ วยสมาชิ กจ านวน 10 ประเทศ แบ่ งเป็ น
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุส
ซาลาม อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือเรียกสั้นๆ ว่า
กลุ่ม CLMV (Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam) ได้
ตั้งเป้าหมายการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ความมั่นคงเศรษฐกิจ และ
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิต
เดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝีมือโดยเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น เกิด
การเคลื่ อ นย้ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ เสมื อ นอยู่ ใ น
ประเทศเดียวกัน กระบวนการผลิตสามารถเกิดขึ้นที่ไหน
ก็ได้ สามารถใช้ทรั พยากรทั้งวัตถุ ดิบและแรงงานจาก
หลายประเทศเพื่ อ น ามาใช้ ใ นการผลิ ต ปราศจาก
อุปสรรคในด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี มีการสร้าง
มาตรฐานของสิ นค้ าและกฎเกณฑ์ /กฎระเบี ยบต่ างๆ
ร่วมกัน
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนมีผลผูกพันให้
สมาชิ กจะต้ องเปิ ดเสรี การค้ าสิ นค้ า เปิ ดเสรี การค้ า
บริการ เปิดเสรีการลงทุน เปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย

การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ อย่ า งเสรี และการ
ดาเนินงานตามความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ (เช่น ด้าน
เกษตร อาหาร ป่ า ไม้ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ส่วนเป้าหมายส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน เป้าหมาย
ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนมี ตลาดและฐานการ
ผลิตร่วมกัน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี เคลื่อนย้าย
บริ การเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุ นเสรี เคลื่อนย้ายเงิ น
ลงทุนเสรีและเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรี ทาให้ผู้วิจัย
มีความสนใจในการศึกษาศักยภาพและวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันรวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่ อนบ้ านในพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จชายแดนกั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ยุ ท ธศาสตร์กระทรวงอุ ต สาหกรรม เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและพัฒนาไปในทิศทางที่วางเป้าหมายไว้ คือ
การเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดย
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาฐานความรู้และ
นวัตกรรม พร้อมสร้างห่วงโซ่คุณค่าด้วยการเชื่อมโยง
กั บภาคเศรษฐกิ จ ทั้ งภาคเกษตรและภาคบริ การ ใน
ขณะเดียวกันต้องมีการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยการ
เป็ นภาคการผลิ ตที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมและเป็ นที่
ยอมรับและสร้างสรรค์สังคมด้วย โดยประกอบด้วย 5
ยุทธศาสตร์ แต่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ธุรกิ จขนาดกลางและขนากลางและขนาดย่อม
(SMEs) หมายถึงการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการ
อื่นๆ ที่ดาเนินการโดยบุคคล ประกอบกิจการดังกล่าว
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ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล
เพื่อสร้างรายได้ กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยจาแนก
ขนาดของอุตสาหกรรมโดยใช้ปริมาณการจ้างงานและ
มู ลค่ าสิ นทรั พย์ ถาวรซึ่ งสามารถแบ่ งโรงงาน
อุตสาหกรรมออกเป็น 3 ขนาดตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
1. อุตสาหกรรมขนาดย่อมมีการจ้างงานไม่เกิน
50 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท
2. อุ ตสาหกรรมขนาดกลางมี การจ้ างงาน
มากกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีทรัพย์สินถาวร
มากว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
3. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการจ้างงานมากกว่า
200 คนหรือมีทรัพย์สินถาวรมากกว่า 100 ล้านบาท
Snodgrass และ Biggs (Snodgrass and Biggs,
1995: 53) ได้ให้นิยามของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศกาลังพั ฒนาว่าเป็นกิจการที่มีการจ้าง
งานต่ ากว่า 100 คน ซึ่ งสามารถแบ่ งย่ อยเป็ นร้ านค้ า
ขนาดเล็กภายในบ้าน (cottage shops) มีการจ้างงาน 1-4
คน กิ จการขนาดย่ อมมี การจ้ างงาน 5-19 คน และ
กิจการขนาดใหญ่มแี รงงานตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไป
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจั ยนี้เป็น การวิจั ยและพั ฒนา (Research
and Development) เป็ น การศึก ษาเชิงคุ ณ ภาพ
ประกอบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง บรรยาย (Descriptive
Analysis) โดยแหล่ ง ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ
(Primary source) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
source)
การวิจัย เอกสาร (Documentary Research)
ศึก ษาค้ น คว้า ข้ อ มู ล จากเอกสารและงานวิจั ย ต่า งๆ
จากฐานข้ อ มูล ที่ เกี่ย วกั บยุทธศาสตร์ ของกระทรวง
พาณิ ชย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง ข้ อมู ล จาก
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ

ขนาดกลางขนาดย่ อ ม กลุ่ ม ของอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ชุมชนและท้องถิ่นไทย
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (key
informant) เป็ น
ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ผู้
ประกอบ SMEs ผู้ลงทุน หรือเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi Structure interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
การทาสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิธี ก ารก าหนดเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายในการ
สนทนากลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ ด้ ว ยวิ ธี เ ลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive selection) คื อ เลือ กผู้ ที่
ประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางขนาดย่ อ ม โดยท าการ
สนทนากลุ่มในเรื่องการบริหารธุรกิจ 5 ด้าน คือด้าน
การตลาด ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน
การเงินและบัญชี ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เครื่องมือที่ ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรม
ได้แก่ประเด็นสาคัญที่เฉพาะเจาะจงในการสนทนา โดยมี
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) และเป็น
ผู้ดาเนินการในการอภิปราย จุดประเด็นในการสนทนา
เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นหรือแนวทางต่างๆ โดยมีกรอบและแนวทางใน
การการพั ฒนาความพร้ อมเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน สาหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรม
โดยประเด็นในการสนทนากลุ่มมีดังนี้
1. ปัญหาในการดาเนินธุรกิจ ในด้านการตลาด
ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและ
บัญชี และด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
2. จุดแข็ง และจุดอ่อนของอุตสาหกรรม SMEs
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3. โอกาส และ ข้ อ จ ากั ด ของอุ ต สาหกรรม
SMEs
4. การส่งเสริมโอกาสอุตสาหกรรม SMEs ของ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดในความสามารถในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ที่ เ ป็ น แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้าง (Semi- Structure interview) ที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ข้าราชการ ใน
ประเด็นเกีย่ วกับบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพั ฒ นา ธุ ร กิ จ SMEs กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยสัมภาษณ์ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนา
นโยบายไปปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม นามาสรุปให้
อยู่ในรูปแบบประเด็น (Issue ) ในแต่ละหัวข้อ แล้วนา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ห าเหตุ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประเด็ น ปั ญ หานั้ น ๆ จากนั้ น น าข้ อ มู ล แนวทางการ
แก้ปัญหาที่ได้จาการอภิปรายกลุ่มมาวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อ สรุ ป และแนวทางการแก้ไ ข เพื่อ ใช้เป็ น ข้อ มูล ใน
การพัฒ นาขีด ความสามารถทางการค้ า การลงทุ น
เพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส าหรั บ
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) กลุ่มบุคคลผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การจัดกลุ่มข้อมูล
(Categorization) และการตีความ (Interpretation)
หลั ง จากนั้น น ามาเรี ย บเรี ย ง และน าเสนอเพื่อ เป็ น
รายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
ปั ญ หาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
SMEs
1. ด้ า นการตลาด ได้ แ ก่ ผู้ ประกอบการขาด
ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ ขาดความรู้ในการทา
ตลาดเชิงรุก ไม่สามารถขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้ายังไม่มคี วามหลากหลาย การแข่งขันในตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น
2. ด้านการผลิต ได้แก่ ผู้ประกอบการขาดความรู้
ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จากองค์ การอาหารและยา ซึ่ งขั้ นตอนหรือการติดต่อ
ประสานงานต้ องใช้ระยะเวลา และกระบวนการหลาย
ขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐานด้านสุขอนามัย ขาด
ความรู้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต กล่ า วคื อ
ผู้ประกอบการมีกระบวนการการผลิตกันเองในวิสาหกิจ
ชุมชนที่ สื บปั ญญาสานภู มิ ปัญญาท้ องถิ่ น ดั งนั้ นการ
ควบคุมคุณภาพยังไม่ครบถ้วน และราคาวัตถุดิบผันผวน
สูงตามกลไกตลาดและขาดแคลนในบางครั้ง เนื่องจาก
วัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล อีกทั้งต้นทุนค่าวัสดุ ค่าขนส่งทา
ให้ราคาวัตถุดิบผันผวนสูงตามกลไกตลาด
3. ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ด้ านการบริ หารจั ดการ ขาดบุ คลากรที่ มี
ความสามารถด้ า นการตลาด
ด้ า นการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ บุคลากรขาดทักษะ
และความรู้ ในการควบคุ มคุ ณภาพการผลิ ต และ
บุคลากรขาดความรู้ ในด้ านการบารุงรั กษา ซ่ อมแซม
เครื่องจักร
4. ด้ า นการเงิ นและบั ญชี ได้ แ ก่ ไม่ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการหาเงินทุน ไม่มีหลักฐานการเงินที่
น่าเชื่อถือ ความซับซ้อนในการกู้จากธนาคาร ภาระจาก
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การกู้ นอกระบบ ขาดเงิ นทุ นและเงิ นสดหมุ นเวี ยนใน
ธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
จุดแข็งของอุตสาหกรรม SMEs
ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่นไทย ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีทักษะ
ความรู้ในการผลิตจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิภาคชุมชนและท้องถิ่นไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมาก
เหมาะแก่การแปรรูปเป็นสินค้า ผู้ประกอบการมีความ
กระตือรือร้ นที่ จะเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ ๆ ผู้ประกอบการผลิ ต
สินค้าเพื่อชุมชนและท้องถิ่นไทยมีฝีมือในการผลิตสินค้า
ประณีต และมีความละเอียดสูง
จุดอ่อนของอุตสาหกรรม SMEs
ขาดความรู้ ด้ า นการตลาดทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การผลิตและการควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน
ระดั บมาตรฐานสากล ปั ญหาด้านการสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านบริหาร
จัดการ และขาดเงินทุนในการดาเนินธุรกิจ
โอกาสของอุตสาหกรรม SMEs
รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
SMEs ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยเฉพาะผ้าไหมไทยมี
ความสวยงามและมีเอกลั กษณ์ ผลิ ตภั ณฑ์มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับเทศกาลต่างๆ
ข้อจากัดของอุตสาหกรรม SMEs
มีการแข่งขันจากต่างประเทศค่อนข้างสูง ราคา
น้ามั นในตลาดมีแนวโน้มสู งขึ้ นทาให้ ต้นทุ นการตลาด
สู งขึ้ น และความแตกต่ างด้ านวั ฒนธรรมของแต่ ล ะ
ประเทศ

การเพิ่มขีดในความสามารถในการแข่งขัน
1. ควรจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและให้ความ
ช่ วยเหลื อวิ สาหกิ จชุ มชน ในการลงทุ นเพื่ อเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาสถานประกอบการให้มีการวางแผน
และพั ฒนาตลาด พั ฒนาสิ นค้ าใหม่ ในการเพิ่มมู ลค่ า
กิจกรรมหาคู่ค้าในต่างประเทศ
3.การเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิต จั ดท า
มาตรฐานการผลิตและกิจกรรมหาคู่ค้าในต่างประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน
ด้า นการผลิ ต การตลาด การวางแผน การเงิ นการ
บัญชี เป็นต้น
5. ภาครัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า ลด
ต้นทุนการผลิต
6. ก าหนดตลาดเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ ม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
เวียดนาม พร้อมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การส่งออกในระยะ
3-5 ปี โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย
7. การปฏิ รู ปกระบวนการธุ รกิ จ โดยเน้ นการ
พั ฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยี การพั ฒนาความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม SMEs ทุกกลุ่ม
8. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และทั ก ษะในการผลิ ต
อุตสาหกรรม SMEs
9. การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาสินค้า
เพื่อชุ มชนและท้องถิ่นไทย ให้โดดเด่ นมีความแตกต่าง
และมีเอกลักษณ์
10. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
คุณภาพในทุกขั้นตอน การปรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้
มีมาตรฐานสากลยิ่งขึน้
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อภิปรายผล
การเพิ่มขี ดในความสามารถในการแข่ งขั นของ
อุตสาหกรรม SME ควรพัฒนาสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น ทางเศรษฐกิ จ อาเซี ย น สอดคล้ องกั บ
มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (2556: 3) อธิบายว่า
หากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน ต้องเร่งพัฒนา SME ให้เติบโตจาก SME ขนาด
เล็ ก ไปเป็ น SME ขนาดกลางที่ มี ศั ก ยภาพและมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนี้ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและให้
ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ มูลนิธิ
สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2556: 20-21) อธิบายว่า
การพั ฒ นา SME ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลและมีประสิ ทธิ ภ าพ
ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ ผ่ า นช่ อ งทางหลั ก
เพียงทางเดียว และลดการจัดสรรแบบกระจุกตัวใน
บางด้ า น เพื่ อ กระจายให้ กั บ งานด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนา SME เช่นกัน ดังนั้นรัฐควร
พิจารณาเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME มาอยู่ที่กองทุน SME
เพื่อให้เป็นช่องทางในการจัดสรรงบประมาณแบบทาง
เดียว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของการใช้งบประมาณใน
โ ค รง ก า รที่ ซ้ า ซ้ อนระ ห ว่า ง กั น แ ล ะ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณให้ดีขึ้น นอกจากนี้
รั ฐ ควรทบทวนแนวทางการจั ด สรรงบประมาณที่
กระจุ ก ตัว มากในเรื่อ งของการจัด อบรมสั ม มนา ให้
กระจายไปสู่ ง านด้ า นอื่ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ส่ ง เสริ ม SME เช่ น กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านพัฒนาองค์ความรู้ และ
ที่สาคั ญต้องจัดสรรงบประมาณให้ค รอบคลุม SME
ในทุกช่วงอายุ (stage of development) ตั้งแต่ช่วง
จั ด ตั้ ง ช่ ว งขยายกิ จ การ หรื อ ช่ ว งด าเนิ น การโดย

ค านึ ง ถึ ง รู ป แบบการสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสมของ ที่
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ
ส่วนสถานประกอบการต้องมีการวางแผนและ
พัฒนาตลาด พัฒนาสินค้าใหม่ในการเพิ่มมูลค่า การ
แสวงหาตลาดใหม่ จัดทามาตรฐานการผลิต ให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Mccathy and
Pereault
(2008) กล่ า วว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ ป็ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม า จ า ก แ น ว คิ ด ใ ห ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์ ให้มีความใหม่
และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมและต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดมานาเสนอในตลาดมาก่อนและอาจ
เป็ น แนวคิ ด ใหม่ที่ ผู้ บริ โ ภคอาจยั ง คาดไม่ถึ ง ซึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงในผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จะต้ อ งมี ผ ลท าให้
ผู้บริโภคพึงพอใจมากกว่าเดิม
สถานประกอบการควรส่ งเสริ มการปรั บปรุ ง
กระบวนการผลิ ตให้ มีคุ ณภาพในทุกขั้ นตอน การปรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ให้ มี ม าตรฐานสากลยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของ รั กษ์ วรกิจโภคาทร (2555)
กล่ าวว่ า นวั ตกรรมกระบวนการเป็ นการประยุ กต์ ใช้
แนวคิ ด วิ ธี การ หรื อกระบวนการใหม่ ๆ ซึ่ งส่ งผลให้
กระบวนการผ ลิ ต และการท างานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางานและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต
เพื่ อให้ เกิ ดเป็ นสิ นค้ าและบริ การใหม่ อั นจะส่ งผลให้
องค์ ก รประสบความส าเร็ จ ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ จึ ง ให้
ความสาคัญ และมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม SMEs ทุก
กลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ Brkinshaw และคณะ
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(2008) กล่าวว่า นวัตกรรมการบริหารเป็นเรื่องของการ
คิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารจัดการ
ใหม่ ให้ มี ความแตกต่ างในด้ านรู ปแบบ คุ ณภาพการ
ทางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการดาเนินงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวมถึงคนเชื่อว่า

คนมีส่วนช่วยทาให้กระบวนการทงานในองค์กรประสบ
ผลสาเร็จได้อาจใช้กระบวนการการจูงใจซึ่งส่งผลให้เกิด
การกระตุ้น ทาให้บุคคลมีการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม
การบริหารจัดการในองค์กรให้ดียิ่งขึน้
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