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จุดแข็ง (Strengths)

• Working Hours (2)

• % Labour force (5)

• Social responsibility (12)

• Customer satisfaction (16)

จุดออน (Weaknesses)

• Labor productivity (56)

• SMEs (53)

• Skilled labor (46)

• Flexibility and adaptability 

(40)
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WEF Global Competitiveness 2015-2016

 อันดับที่ 32 จาก 
140 ประเทศ

 Ethical of firm 
(89)

 Availability of 
latest tech 
(70)

 Time required 
to start 
business (109)
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วิสัยทัศน: ภาคธุรกิจไทยมีเครือขายความรวมมือใกลชิดตลอดหวงโซ เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Responsive and Effective 

Value Chain Network กระจายโอกาสทางธุรกิจ
เศรษฐกิจสมดุลและเปนธรรม

สรางสรรคมูลคา 
ยกระดับการคาบริการDemand Chain

เขาถึงและสงผานขอมูลเกี่ยวกับตลาด 
เพ่ือใหสามารถผลิตสินคาและบริการได
ตรงกับทิศทางความตองการของตลาด

Supply Chain
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของตลาด กฎระเบียบและมาตรฐานของ
สินคาและบริการ และมีความรวมมือท่ี

ใกลชิดจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า

Data โดย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

Skill
โดย หอการค้าจงัหวดั

Standard
โดย หน่วยงานของรฐั

และองคก์รเอกชน 
เช่น ThaiGAP

Distribution
โดย ก.พาณิชย ์และ
องคก์รเอกชน เช่น 
สภาผู้ส่งออกสินค้า

ทางเรือ

Trust
โดย ก.พาณิชย+์สคก. 
และหอการค้าจงัหวดั

Share Resource
โดย หอการค้าจงัหวดั

Matching & Communication โดย  หอการค้าจงัหวดั

Presenter
Presentation Notes
 



ยุทธศาสตรในการพัฒนา Demand Chain: ตรงความตองการของตลาด

• เลือกบริการที่จะถายโอนใหเอกชนบริหาร เชน Thaitrade.net 

(60)

• ถายโอนบริการกระจายสินคาใหเอกชนจัดการ (63)

Distribution
โดย ก.พาณิชย + 
องคกรเอกชน

• สังเคราะหมาตรฐานที่มีอยู ยกเลิกมาตรฐานที่ซํ้าซอน (60)

• จัดทํามาตรฐานที่ยังไมมี (62)

• ถายโอนหนาที่ออกใบรับรองใหเอกชน หนวยงานรัฐกํากับดูแล (63)

Standard

โดย หนวยงานรัฐ+
องคกรเอกชน

• ระดมความเห็นกับผูประกอบการในพื้นที่วาควรจัดอบรมทักษะใน

หัวขอใด (59)

• จัดอบรมทักษะในหัวขอที่ผูประกอบการตองการ (59)

Skill

โดย สภาอุตสาหกรรม+
หอการคาจังหวัด



ยุทธศาสตรในการพัฒนา Supply Chain: ปรับตัวตามตลาดและเชื่อมโยง

• กฎหมายปองกันสัญญาที่ไมเปนธรรมระหวาง

ผูประกอบการ (63)

• เปนตัวกลางใหคําแนะนําธุรกิจที่เชื่อถือได (59)

Trust
โดย ก.พาณิชย+
สคก./หอการคา

จังหวัด

• ธุรกิจพูดคุยและตกลงกันวาใชทรัพยากรใดรวมกัน 

(60)

• รายงานประจําปภาคีธุกิจที่ใชทรัพยากรรวมกัน (61)

Share Resource
โดย หอการคา

จังหวัด



ปจจัยรวมในการพัฒนาหวงโซอุปสงค และหวงโซอุปทาน

• รวบรวมรายชื่อธุรกิจในพ้ืนท่ี (59)

• จับคูและใหคําปรึกษา (60)

• ติดตามประเมินผลการจับคู (63)

Matching & 
Communication

โดย หอการคาจังหวัด

• ศึกษาและรวบรวมความเห็นจากผูประกอบการ (60)

• เจาหนาท่ีในตางประเทศรวบรวมขอมูล (61)

• จัดทําฐานขอมูลตลาดท่ีจําเปนตอผูประกอบการ (62)

Data
โดย ม.หอการคา

+ หนวยงานของรัฐ



ปจจัยแหงความสําเรจ็และปจจัยเสีย่งในการดําเนนิยุทธศาสตร

ปจจัยแหงความสําเร็จ

• โครงการสงเสริมความรวมมือระหวางธุรกิจ

สมาชิกที่มีอยูแลว เชน โครงการเพ่ือนชวย

เพ่ือน, Young Entrepreneur Chamber 

(YEC) 

• ความรวมมือระหวางกลุมธุรกิจ เชน 1 

หอการคา 1 สหกรณดานการเกษตร 

• โครงการความรวมมือ/สนับสนุนจาก

ภาครัฐ เชน YEN-D, โครงการประชารัฐ 

ปจจัยเสี่ยง

• ความสมัครใจของผูประกอบการ

• การดําเนินยุทธศาสตรยอยไมพรอมกัน : 

Demand Chain (Distribution + 

Standard)  ไมมีทรัพยากรที่จะ

ใหบริการดานอื่น
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