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กลุ่ม 3 : 3มัคค ี(Sammakee) 

Spring Up รุน่ 3 กลุม่3 : สามมัคค ี 
พวกเรามดี ีทีค่วามรว่มแรงรว่มใจ 

และมั่นใจวา่...เมือ่เราคนไทยท าอะไรเต็มที ่และ มคีวามรว่มมอืรว่มใจ   
ธรุกจิเราก็จะส าเร็จได ้ไมแ่พช้าตใิดในโลก!   
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สมาชิกกลุ่ม 3 
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สมาชิกกลุ่ม 16 ท่าน 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาภายนอก 
กฎระเบยีบรฐั 

• กฎระเบยีบของรฐัมชีอ่งโหว ่ไม่ชดัเจน ตอ้งอาศยัการตคีวาม จงึองิ
ตวับคุคล ท าใหเ้กดิวงจรคอรร์ปัช ัน่ และความลา่ชา้ เชน่ อากรขา
เขา้ 

• กฎระเบยีบของรฐับางขอ้ไม่ยดืหยุ่น เป็นอปุสรรคการด าเนินธรุกจิที่

ตอ้งแขง่ขนัดว้ยความเรว็ 

• หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามซ า้ซอ้น หลากหลาย ไม่ม ีone-stop 
service 

• กฎระเบยีบและความชว่ยเหลอืของรฐัไม่เอือ้ผูป้ระกอบการรายเล็ก 
เชน่ กฎหมายการคนื VAT (ผูป้ระกอบการรายเล็กไม่มสี านักงาน
บญัช ีถา้ท าถกูตอ้งจะเสยีโอกาสทางการคา้) และมกัเอือ้
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ความชว่ยเหลอืดา้นการตลาด ดา้น
นวตักรรม แมจ้ะมแีตก็่ไปไม่ถงึรายเล็ก 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาภายนอก 

ตลาด 

• ตลาดหดตวั เน่ืองจากลกูคา้รายใหญ่ยา้ยฐานการ

ผลติ 

• การแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการจนีทีเ่ขา้มาท าการผลติ

ในไทย 

• มคีูแ่ขง่ทางการคา้จากทัว่โลก  ไม่ใชแ่คใ่นทอ้งถิน่

อย่างสมยักอ่น 

 



6 

ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาภายใน 

คน 

• การ retain คนใหอ้ยู่กบัองคก์ร 

• ดา้นทกัษะขาดความรูด้า้นดจิติอล, ขาดความมุ่งมั่น 

และความอดทน 

• บางต าแหน่ง ขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื ทีย่อมมา
ท างานในธรุกจิ SME 

• การสบืทอดทายาททางธรุกจิ 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาภายใน 

ระบบการบรหิารงาน 

• มกับรหิารในระบบครอบครวั  จงึขาดระบบทีช่ดัเจน

และเป็นมาตรฐาน  

• อ านาจการตดัสนิใจ มกัขึน้อยู่กบัคนๆเดยีว จงึเกดิ

ความผดิพลาดไดง้่าย 
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ปัญหาอุปสรรค 
ทีพ่บในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ปัญหาภายใน 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

• ตอ้งใชเ้งนิลงทนุคอ่นขา้งสงูกบัการจา้งบรษิทัทีม่ี

ความช านาญเขา้มาด าเนินการให ้

• การชว่ยเหลอืจากรฐับาลไปไม่ถงึ SME ขนาดเล็ก ไป
กระจกุทีผู่ป้ระกอบการรายใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะเชงินโยบายส าหรบัเสนอภาครฐั 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  มี 4 ประเด็น ดังนี้ 
      1.1 ด้านผลิตภาพ (Productivity) 
      1.2 ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
      1.3 ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 
      1.4 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 



 
 
1. ใหเ้งนิกูด้อกเบีย้ต ่ำโดยไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 2 ปีแรก 
ส ำหรบัผูป้ระกอบกำร SME ทีต่อ้งกำรเขำ้ถงึเงนิทุนเพือ่เพิม่
ผลติภำพ ในกำรปรบัเขำ้สู ่Thailand 4.0 
2. ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมตัง้งบประมำณใหแ้ก่ SME ที่
สำมำรถรวมตวักนัตัง้แต ่5 รำยขึน้ไป เพือ่ใหน้ ำงบประมำณไป
จำ้งผูเ้ชีย่วชำญเพือ่เพิม่ผลติภำพทีต่รงตำมควำมตอ้งกำรเอง 
3. เพิม่ channel ประชำสมัพนัธโ์ครงกำรเพิม่ผลติภำพของรฐั 
หรอืท ำ One-stop-service 

 
 
กระทรวงอุตสำหกรรมจดัตัง้กองทุนสนบัสนุน SME เพือ่ให้
สำมำรถซือ้ innovation ไดใ้นรำคำต ่ำ และเป็นกำรสนบัสนุน
ผูข้ำย innovation ไปในตวัดว้ย 
 

 
1. ผอ่นปรนมำตรฐำนอุตสำหกรรมส ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนำด
เลก็ตำมศกัยภำพ (ดงัเชน่ในกรณีของมำตรฐำนทำงบญัช)ี หรอื
ก ำหนดระยะเวลำผอ่นผนันำนกวำ่ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ 
2. ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมตัง้งบประมำณสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย
เมื่อมกีำรบงัคบัใช ้license หรอืมำตรฐำนวชิำชพีใหม ่ๆ 
3. มฐีำนขอ้มลูเรื่องมำตรฐำนอุตสำหกรรมทีร่วมกนัอยูใ่นที่
เดยีว 

 
 
     1. ใหค้ณะกรรมกำรสภำ สมำคมต่ำง ๆ ทีม่อี ำนำจ มผีูแ้ทน
จำก SME รำยยอ่ยเพิม่ขึน้ 
      2. ใหก้ระทรวงอุตสำหกรรมดแูลทศิทำงของ SME เพยีง
หน่วยงำนเดยีว 

การเพิม่ขดีความสามารถ (Capacity Building) 

ด้านนวตักรรม (Innovation) 

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) ด้านมาตรฐานอตุสาหกรรม (Industry Standard) 

ด้านผลิตภาพ (Productivity) 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผลิตภาพ (Productivity)    
 เรื่อง .....การช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0........ 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี......SME ไม่มีความพร้อมที่จะเข้า Thailand 4.0............... 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี……SME จะไม่รอดในยุค 4.0……… 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ให้เงินกู้ดอกเบ้ียต่่าโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้่าประกัน 2 ปีแรก ส่าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ ในปรับเข้าสู่ Thailand 4.0 
      2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งงบประมาณให้แก่ SME ที่สามารถรวมตัวกันตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป เพื่อให้น่างบประมาณไป
จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพที่ตรงตามความต้องการเอง 
      3. เพิ่ม channel ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพของรัฐ หรือท่า One-stop-service 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านนวัตกรรม (Innovation) 
 เรื่อง …..การซื้อนวัตกรรมของ SME............... 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี ..SME ไม่มีศักยภาพที่จะคิดเทคโนโลยใีหม่ ๆ หรือ product ใหม่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี ..เมื่อไม่สามารถสร้างเทคโนโลยดี้วยตัวเอง จึงใช้วิธีซื้อเทคโนโลยีจากภายนอก 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
         1. กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนสนับสนุน SME เพื่อให้สามารถซื้อ innovation ได้ในราคาต่่า และเป็นการ
สนับสนุนผู้ขาย innovation ไปในตัวด้วย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Standard) 
 เรื่อง ......การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ SME........................................ 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี.......เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเอื้อต่อธุรกิจรายใหญ่......................  
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี… Start up หรือ SME ไม่มีศักยภาพพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ภาครัฐก่าหนดได้ ท่าให้ไม่สามารถ
ก่อตั้งหรือเติบโต…………………………………………… 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ผ่อนปรนมาตรฐานอุตสาหกรรมส่าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กตามศักยภาพ (ดังเช่นในกรณีของมาตรฐานทางบัญช)ี 
หรือก่าหนดระยะเวลาผ่อนผันนานกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
      2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเมื่อมีการบังคับใช้ license หรือมาตรฐานวิชาชีพใหม่ ๆ 
      3. ให้มีฐานข้อมูลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมที่รวมกันอยู่ในที่เดียว 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับเสนอภาครัฐ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 
 เรื่อง ....สร้างผู้น่า SME ในระดับนโยบาย............................ 

ที่มาของนโยบาย 
 ปัญหาและขอบเขตของปัญหา 
    ดังน้ี.....หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบของ SME มีหลายหน่วยงานที่ท่างานซ้่าซ้อนกัน ผู้แทนที่อยู่ในสภาที่มีอา่นาจออกนโยบาย
มักอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีผู้แทนของ SME รายย่อยจริง ๆ .... 
 วิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหา 
    ดังน้ี…เมื่อ SME ต้องการผู้น่าหรือที่ปรึกษา จะไม่ทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานรัฐ สภา หรือสมาคมใดกันแน่ ท่าให้ในที่สุดมัก
ต้องช่วยเหลือตัวเอง และนโยบายของสภา ไม่สะท้อนความต้องการของ SME 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 แนวทางของนโยบาย (Policy means) 
      1. ให้คณะกรรมการสภา สมาคมต่าง ๆ ที่มีอ่านาจ มีผู้แทนจาก SME รายย่อยเพิ่มขึ้น 
      2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลทิศทางของ SME เพียงหน่วยงานเดียว 
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กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันท า 
หลังจบโครงการ 
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จ านวน..4..กิจกรรม 
กิจกรรมระยะสั้น 1. สมาชิกสนับสนุนด้านองค์ความรู้ (Knowledge sharing) ให้กันและกัน 

2.  ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรมจัดทริปดูงานที่นิคมฯ 
 

กิจกรรมระยะยาว 1. SME Development Bank จะช่วยท่าการประชาสัมพันธ์/การตลาด/การพัฒนาธุรกิจเชื่อมโยงคน
ในกลุ่ม 

2. จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 
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THANK YOU 


